
Innihald rafgeyma.
Rafgeymar í bílum eru efnatæki sem umbreyta efnaorku í raforku. Rafgeymir inniheldur vetni, brennistein og súrefni. Það er 
eðli rafgeyma að afhlaða sig og þegar rafgeymir afhleðst þá gefur rafvökvinn frá sér brennistein og nokkuð af súrefninu. 
Rafvökvinn breytist í vatn. 

Afhleðsla.
Venjulegir blý-antmony rafgeymar afhlaðast um 1/100V hvern dag en nýju blý-kalsíum rafgeymar afhlaðast hægar eða um 
1/300V hvern dag.

Blý-kalsíum rafgeymir tæmir sig á 300 dögum.

Ýmsar ástæður valda því að rafgeymar afhlaða sig, s.s. hár umhverfishiti, straumleki um rafbúnað ökutækisins og eknar stuttar 
vegalengdir sem ekki duga til að viðhalda hleðslu rafgeymisins. Á Íslandi er hár umhverfishiti ekki að hafa mikil áhrif á ástand 
rafgeyma en stuttar eknar vegalengdir á hverjum degi og mikið af rafbúnaði í nýjum bíla valda því að alternatorinn í bílnum næ 
aldrei að fullhlaða rafgeymana. 

Auknin straumnotkun.
Árið 1995 voru 1-2 tölvur (ECU, electronic computer unit) í hverjum bíl. Árið 2005 voru allt að 72 tölvur í hverjum bíl en í nýjum 
bílum í dag eru yfir 100 tölvur. 

Til gamans má geta að í F22 Raptor orustuþotunni eru 2,5 milljónir línur af tölvukóða, í Boeing Dreamliner eru ca. 10 milljónir 
línur af tölvukóða en í venjulegumm fjölskyldu bíl í dag eru 50 milljónir línur af kóða.

Eins og fram kom hér að ofan þá afhlaða blý-kalsíum rafgeymar sig um 1/300V á dag og hafa ber í huga að 12V rafgeymir er í 
raun 12,72V (6 sellur hver með 2.12V gerir 6x2,12V=12,72.) að rafgeymir sem 12V (12,72) er talinn afhlaðinn við 11,9V.  Athugið 
að rafgeymir sem mælist undir 11,4V eftir hleðsu, er talinn ónýtur.

Sportbílar eins og t.d. McLaren eru ekki eknir reglulega og standa oft á tíðum lengi óhreyfðir og þess vegna hvetja 
framleiðendur eigendur þessara bíla að hafa rafgeymana í hleðslu. 
Meðal helstu bílamerkja sem versla við  Ctek hleðslutækjaframleiðandann eru: Audi, Bentley, BMW Z, Camaro, Corvette, Ferrari, 
Maserati, McLaren, Mercedes, Porsche, Rolls Royce, Yamaha og Jaguar.

Eins og áður er getið þá eru það stuttar vegalengdir og mikill rafbúnaður sem ganga á líftíma rafgeyma. Í dag mæla 
framleiðendur með að þegar bíll fer á verkstæði að rafgeymirinn sé í hleðsu á meðan. Sem dæmi ef bilanagreiningartövla er 
tengd við bílinn þá þarf að svissa á hann. Það er ekki óalgengt að slík greining og vinna við hana taki allt 30 mínútur jafnvel 
klukkutíma. Rafgeymirinn þolir illa að slíkt álag án þess að fá hleðslu og getur eyðilagst. 

Það er því mjög mikilvægt að hafa rafgeyminn í hleðslu meðan bifreiðin er í viðgerð og mæla síðan rafgeyminn áður en bifreiðin 
er afhent til þess að tryggja að viðskiptavinurinn hafi réttar upplýsingar um ástand rafgeymisins.

Bíleigendur ættu einnig að hlaða rafgeyminn í bifreiðum sínum á sex mánað fresti til þess að viðhalda hleðslu rafgeymisins sem 
og eykur endingu hans. 

Start-stop
Rafgeymar í bílum með start-stop útfærslunni eða AGM eða EFB eru mjög viðkvæmir og endast skemur ef þeir eru ekki hlaðnir 
reglulega. Þegar skipt er um rafgeyma í bílum með start/stop kerfinu er MJÖG ÁRÍÐANDI að nota sömu rafgeyma þ.e. 
“like-for-like technology” og ætti alltaf að nota þá Yuasa AGM eða EFB rafgeyma sem mælt er með.
VARÚÐ: Bílar sem eru skráðir eftir árið 2008 og greinilega hefur verið skipt um rafgeymi á alltaf að ath hvort sá rafgeymir 
stemmi við leiðbeiningar frá Yuasa (Yu-fit tækið frá Yuasa er frábært tæki til þess). Ef venjulegur rafgeymir hefur verið settur í 
start-stop bifreið mun það valda miklum vandræðum innan 2-4 mánaða.
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Cetek hleðslutæki.
Ctek hleðslutæki hlaða rafgeymana í fjórum eða átta skrefum.

 SKREF 1 – Afsúlfötun. Púlsandi spenna losar súlfat af blýplötunum í rafgeyminum og endurnýjar 
 rýmd rafgeymisins. 

 SKREF 2 – Mjúkt upphaf. Prófað hvort rafgeymirinn getur tekið við hleðslu. Hleðsla hefst ef 
 geymirinn er í lagi.

 SKREF 3 – Magn. Hleðsla með hámarksstraumi í u.þ.b. 80% af rýmd rafgeymisins.
 

 SKREF 4 – Efnaskipti. Tilbúinn til að draga úr hleðslustraumi þar til rafgeymirinn hefur náð 100% 
 rýmdar sinnar.

 SKREF 5 – Greining. Prófað hvort rafgeymirinn heldur hleðslu sinni. Geymi sem ekki heldur 
 hleðslu gæti þurft að skipta út.

 SKREF 6 – Frískun. Uppfrískun mikið afhlaðins rafgeymis.

 SKREF 7 – Fullhlaðið. Heldur rafgeymisspennunni í hámarki með því að veita stöðuga 
 hleðsluspennu. 

 
 SKREF 8 – Viðhaldshleðsla. Heldur rafgeyminum í hleðsluástandinu við 95–100 % af rýmd. 
 Hleðslutækið vaktar hleðsluna og gefur púlsa eftir þörfum til að halda rafgeyminum fullhlöðnum.

Til þess að ná þessu ferli þarf hleðslutækið nokkra klukkutíma til að fullhlaða rafgeymirinn, en sá tími dugar 
ekki í daglegum akstri.

Hvernig á að auka endingu rafgeyma?
Það að hlaða rafgeymirinn reglulega getur allt að tvöfaldað endingu hans. Það sparar bíleigendum mikinn pening og það er 
einnig umhverfisvænt.

Viðbótar upplýsingar.
Við hjá Stillingu eigum mikið af gögnum sem Ingbergur Elíasson fyrrverandi skólastjóri Borgarholtsskóla, hefur þýtt frábærlega 
vel fyrir okkur.

Dæmi um gögn sem Ingibergur hefur þýtt um rafgeyma og hleðsu og mælingu rafgeyma er:
Tæknibók um rafgeyma. útgefandi Yuasa rafgeymaframleiðandi
Hverngi á að hlaða rafgeyma: Ctek hleðslutækjaframleiðandi
Hverngi á að mæla rafgeyma: Midtronic, framleiðandi á bestu rafgeymamælitækjum í heiminum. En taka skal fram að Stilling 
selur Midtronics rafgeymamæla.
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Til athugunar
Munið að rafgeymir er lifandi hlutur sem er stöðugt að láta frá sér orku með efnahvörum 

og þarf þessvegna rétta meðhöndlun til þess að hámarksafköst fáist við notkun.

Gætið þess að rafgeymar séu geymdir í nokkurri hæð frá gólfi, á þurrum, köldum og 
loftræstum stað, fjarri hverskonar hitagjöfum.  

Gangið úr skugga um að handföng séu niðri og að rafgeymum sé aldrei staflað hærra en 
að hámarki þrjár hæðir og að einangrandi efni sé sett á milli rafgeyma sem staflað er.

Fylgið ávallt verklagi „fyrstir inn fyrstir út“ (FIFO First In First Out) við birgðastjórnun. 

Notið endurhleðslumiðann til að finna rafgeyma á lagernum sem komnir eru fram 
yfir tímann sem átti að endurhlaða og athugið hleðsluna á þeim á eins mánaða 

fresti með hleðslumæli. 

Fjarlægið af lager og endurhlaðið alla rafgeyma sem komnir eru á tíma eða sem mælast 
með 12,50 volta spennu eða minna. Við mælum með Ctek hleðslutækjum.

Tryggið að eldri rafgeymar séu ávallt teknir fyrst út af lagernum.


	Hleðsla á rafgeymum - 2016
	Yuasa rafgeymar - notkunarleiðbeiningar - 2016

