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- Rendszer paraméterek:
- üzemi feszültség működési tartománya – max. és min. feszültség értékek

cellaszám meghatározása
- várható terhelés meghatározása – állandó / változó áram és/vagy teljesítmény
- elvárt áthidalási idő, üzemidő
- teljes kisütés után elvárt visszatöltési idő (min. 80%-ra)
- készenléti, ciklikus vagy hibrid üzem

- Üzemeltetési körülmények:
- akkumulátor helyiség, állomás vagy közös tér
- rendelkezésre álló hely
- várható általános üzemeltetési körülmények – hőmérséklet, megközelíthetőség, 

Akkumulátor méretezés és kiválasztás

- várható általános üzemeltetési körülmények – hőmérséklet, megközelíthetőség, 
tájolás, szellőzés/szellőztetés

- Elvárt beruházási id ő (élettartam, gyakorlati - elméleti)
- egyéb rendszerek elemekkel korreláló várható élettartamú megoldás
- öregedés figyelembe vétele

- Üzembiztonság (meghibásodások, referenciák, szervizhátt ér)
- pl. redundancia

- CAPEX, OPEX kalkuláció
- beruházási költség
- üzemeltetési költségek – energia, karbantartás, „hűtés-fűtés”
- garancia, szavatosság



220V-os rendszer 48V-os rendszer
220V +10%, -15% 48V +15%, -15%

Csepptöltés maximum: 242V Csepptöltés maximum: 56V

Ucs cellaszám Ucs cellaszám

OPzS 2,23 V/c 108 OPzS 2,23 V/c 25

OPzV zselés 2,25 V/c 107 OPzV zselés 2,25 V/c 24

Kentlemezes filces 2,28 V/c 106 Kentlemezes filces 2,28 V/c 24

Színólom 2,29 V/c 105 Színólom 2,29 V/c 24

Cellaszám meghatározása a limitek figyelembevételév el

Színólom 2,29 V/c 105 Színólom 2,29 V/c 24

Kisütési végfeszültség: 187V Kisütési végfeszültség: 40V

Urmin. Uv C10 Urmin. Uv C10

OPzS 1,73 V/c 1,8 V OPzS 1,60 V/c 1,8 V

OPzV zselés 1,75 V/c 1,8 V OPzV zselés 1,67 V/c 1,8 V

Kentlemezes filces 1,77 V/c 1,8 V Kentlemezes filces 1,67 V/c 1,8 V

Színólom 1,78 V/c 1,8 V Színólom 1,67 V/c 1,8 V



Egy lehetséges akkumulátor méretezés

- Rendszer paraméterek:
- 220V névleges feszültségű segédüzemi áramellátó rendszer
- Maximális megengedett rendszerfeszültség 255V
- Minimálisan elvárt rendszerfeszültség 187V
- Fix 4 órás áthidalás 65A-es terheléssel, a végén 2 perces 120A lökésszerű terhelő 

árammal
- Visszatöltési idő az teljes áthidalást követően max. 10h (95%)

Akkumulátor típus Kivitel C 10 Cterhelés Uvég E

6 OPzS 420 folyadék e. 468 Ah 264Ah 196,5 V 54,5 kWh

Vb2307+ folyadék e. 385 Ah 264Ah 190,5 V 55,1 kWh

5 OPzV 350 zselés 385 Ah 264Ah 192,0 V 54,7 kWh

2V400/2 filces 400 Ah 264Ah 193,6 V 55,0 kWh

SBS400 filces 400 Ah 264Ah 196,5 V 55,7 kWh



Folyadék elektrolitos akkumulátorok 

Páncél elektródás Sb Rúd elektródás Sb



Zárt akkumulátorok – zselés, filces 

Páncél elektródás Sb Kentlemezes színólom



Az akkumulátor, mint veszélyforrás

- Túláram és rövidzár védelem (MSZ EN 61660-1,2)
- Megfelelő töltési karakterisztika és töltőáram korlát beállítása – gyártó specifikus
- Telepsarok biztosító elhelyezése az akkumulátor kivezetés közvetlen közelében

- Érintésvédelem
- A kémiai áramforrás kivezetéseit kimerült esetben is úgy kell tekinteni, mint feszültség alatt 
lévő fém vezetőket (szárazon töltött akkumulátorok elektrolit nélkül megfelelően tárolva 
kivételt képeznek)

- Robbanás- és t űzvédelem (MSZ 1600-16,  MSZ EN 50272-2,3 rész)
- A savas és lúgos akkumulátorok töltésük során vizet bontanak, hidrogén és oxigén gáz 
képződik, amely a nyílásaikon keresztül (celladugó vagy szelep) a környezetbe jutnak, ahol képződik, amely a nyílásaikon keresztül (celladugó vagy szelep) a környezetbe jutnak, ahol 
megfelelő koncentráció és gyújtóforrás esetén robbanásszerű folyamat során újra vízzé alakul

- Egészség és környezetvédelem
- A savas és lúgos akkumulátorok elektrolitja kémiailag nem semleges, ezért havária esetén 
gondoskodni kell az akkumulátorból kijutott elektrolit semlegesítéséről, emberrel történő 
érintkezés esetén annak bő vízzel történő eltávolításáról, esetleg orvoshoz kell fordulni, 
szembe fröccsenés stb.
- A Li-ion akkumulátorok szerves oldószere egészség károsító, aromás vegyület, a cellaedény 
sérülése esetén jól szellőzött helyre kell szállítani

- Munkavédelem
- Az akkumulátor nehéz, csak megfelelően képzett személyzettel illetve eszközökkel 
mozgassa, telepítse.



Zárlat, túlterhelés és rövidzár védelem

- Telepsarokbiztosító
MSZ EN 61660-1,2; Egyenáramú 
segédüzemi berendezések zárlati 
áramának méretezése
- az akkumulátor végkivezetőinek 
közvetlen közelében legyen
- zárt tokozott dobozban

- Szivárgó áramok elkerülése
- akkumulátor felszínének szárazon és 
tisztán tartása – rendszeres karbantartás
- szigetelt póluskivezetés alkalmazása por 
és nedvességgel szemben – elsősorban és nedvességgel szemben – elsősorban 
meghajtó akkumulátorok esetén



Érintésvédelem

• Direkt érintés elleni védelem telepítés illetve mun kavégzés alatt
MSZ EN 61140
- feszültség alatt lévő vezetők szigetelése: >60V DC
- védelem kiépítése: védőkorlát, kerítés
- védelmi akadályok beépítése
- a veszélyes vezetők elzárása

• Indirekt érintés elleni védelem
- biztosítók, védelmi áramkörök alkalmazása – MSZ EN 60990
- kettős szigetelés alkalmazása- kettős szigetelés alkalmazása
- földfüggetlen rendszerkialakítás

• Szigetelt szerszámkészlet illetve véd őfelszerelés használata
MSZ EN 60900

• Megelőző intézkedések alkalmazása - példák
- <120V DC feszültségű részek kialakítása
- egyszerre érinthető 120V DC feszültségnél nagyobb vezetők távolsága > 1,5m
- szigetelő ruházat viselése
- fémes személyi tárgyak – gyűrű, nyaklánc – eltávolítása munkavégzés előtt



Töltőhelyiség, tölt őállomás kialakítása

• Tűzveszélyességi osztályba sorolás:
Az OTSZ rendelkezik a helyiségek tűzvédelmi osztályba sorolásáról – BM rendelet
„ nyitott akkumulátorok elhelyezésére szolgáló teret „A” tűzveszélyességi osztályba 
kell sorolni, kivéve ha a helyiségnek hatékony szellőzése van”, ekkor a 
tűzveszélyességi osztályba sorolás lehet akár ”D” is

• Hatékony szell őzés – lehet mesterséges vagy természetes is:
„ahol az adott térben a szellőzés biztosítja, hogy az éghető gázok, gőzök, porok 
koncentrációja ne érje el az alsó robbanási határérték 20%-át”

• Szellőztetés számítás:• Szellőztetés számítás:
- akkumulátor típus és töltési mód specifikus
- számítás alapja a gázfejlődést leíró Faraday szabály, képlete:

Q = 0,05 * n * Igas * C [m3/h], ahol
n: cellák száma; C: cella kapacitása, Igas: töltőáram a gázosodási tartományban

• Nyitott és zárt akkumulátorok esetén különböz ő kivitelezési mód
- zárt akkumulátorból „nem” folyik, folyhat ki elektrolit, nem kell saválló padozat
- nyitott akkumulátor töltése során a celladugón keresztül savpermet jut ki, juthat ki, 
ezért elektrolitnak ellenálló padozat kialakítása szükséges

• Villamos hálózat, világítás és f űtés kialakítása függ a 
tűzveszélyességi osztályba sorolástól



Töltőállomás kialakítása targonca akkumulátorokhoz



Robbanásvédelem - szabványok

- Vonatkozó magyar illetve harmonizált európai szabvá nyok
- MSZ 1600-16:1992
„Helyhezkötött akkumulátorok telepítése, akkumulátor helyiségek és 
töltőállomások létesítése”
- 1000V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések
- jármű és hordozható (meghajtó) akkumulátorok telepítésére, töltőállomásainak 
kialakítására is vonatkozik
- MSZ EN 50272-2:2001
„Akkumulátorok és akkumulátor telepek biztonsági előírásai, 2. rész 
Helyhezkötött akkumulátorok”Helyhezkötött akkumulátorok”
- MSZ EN 50272-3:2003
„Akkumulátorok és akkumulátor telepek biztonsági előírásai, 3. rész Vontatási 
akkumulátorok”

- Szellőztetés meghatározása – veszélyes hidrogéngáz koncent ráció 
kialakulásának megel őzése – 4%térf
- Faraday szabály alkalmazása
- 1cm3 víz bontásához 3Ah töltés szükséges
- 100%-os feltöltéshez túltöltésre van szükség = gázosodás

- Tűz és nyílt láng használata tilos akkumulátor közelé ben
- Visszagyújtás gátló celladugó használata, központi gázelvezetés



Egészség és környezetvédelem

• Elektrolit – higított kénsav vagy kálium hidroxid
- maró hatású vízbázisú vegyületek

• Megelőzés:
- védőfelszerelések, sav és/vagy lúg álló ruha, szemüveg, kesztyű

• Baleset – személyt érint ő:
- szembe kerülés: bő vízzel történő öblítés, szemmosó alkalmazása, esetleg orvos
- bőrrel érintkezés: bő vízzel történő öblítés elsősorban, kénsav esetén enyhe 
szappanos víz alkalmazása, lúg esetén enyhe savas oldat használata

• Lúgos illetve savas akkumulátor szerszámai elkülöní tetten • Lúgos illetve savas akkumulátor szerszámai elkülöní tetten 
kezelend ők

• Földre ömlött elektrolit közömbösítése
- sav esetén – mészhidrát (fehér por szerű anyag)
- lúg esetén – ecetsavas oldat alkalmazása

• Hulladék gy űjtés – újrahasznosítás – kötelez ő visszavétel
- tilos savas és lúgos akkumulátort egy helyen tárolni!



Üzemeltetési szempontok 

• Tervezési paraméterek, feltételek biztosítása
- a tervezési alap által megszabottak biztosítása pl. szellőztetés, 
előírt fizikai paraméterek 

• Üzemeltetési el őírások betartása, betartatása
- szakképzett kezelők betanítása
- vonatkozó előírások, szabványok alkalmazása pl. munkavédelmi, 
egészségügyi, környezetvédelmi

• Kezelési és karbantartási m űveletek elvégzése• Kezelési és karbantartási m űveletek elvégzése
- a berendezések, eszközök működésének folyamatos ellenőrzése –
elektronikus és/vagy manuális
- a gyártó által adott kezelési és karbantartási utasításban foglaltak 
maradéktalan betartása

• Az elvégzett tevékenységek dokumentálása
- vonatkozó előírások (szabványok, utasítások) által elrendelt 
tevékenységek illetve azok eredményeinek, észrevételeinek 
rögzítése

• Meghibásodások kezelése, elhárítása



Kezelési és karbantartási utasítás

• Minden akkumulátorhoz jár kezelési és karbantartási  utasítás 
– akkumulátor specifikus
Tartalma
- biztonsági figyelmeztetések
- szállítási, csomagolási előírások (létesítés)
- tárolási előírások (üzemen kívüli állapot)
- üzembe helyezési előírások (létesítés)
- töltésre vonatkozó előírások (üzemeltetés)- töltésre vonatkozó előírások (üzemeltetés)
- kisütésre vonatkozó előírások (üzemeltetés)
- kezelési, karbantartási utasítások (napi, heti, havi, éves) – (üzemeltetés)
- meghibásodások kezelésének előírásai (üzemeltetés)
- egyéb lényeges műszaki adat

A kezelési és karbantartási utasítás egy példánya a felhasználás 
helyén tartandó!

• Akkumulátor napló
- az elvégzett karbantartási, javítási tevékenységek rögzítése
- ellenőrzött paraméterek értékeinek rögzítése



Biztonsági figyelmeztetések



Ellenőrzendő paraméterek, jellemz ők

• Akkumulátor fizikai paraméterei
- cella / akku feszültség (nyugalmi, töltési feszültség) - mérés
- cella elektrolit sűrűség (ahol lehetséges) – mérés
- kapacitás vizsgálat (időszakos)
- cella / akku hőmérséklet (hatása a beállított töltő feszültségre, 
elektrolit sűrűségre) – mérés
- szigetelési ellenállás mérés – anyagmozgatás – mérés (időszakos)

• Akkumulátor mechanikai paraméterek • Akkumulátor mechanikai paraméterek 
- cella, akku tömítettség – szivárgás ellenőrzés
- cella / akku összekötők kötéseinek ellenőrzése – nyomaték kulcs
- cella / akkumulátor dugók, szelepek – szellőzése, zártsága -
szemrevételezés
- cella / akku edény sértetlensége, deformitása, repedések
- akkumulátor tisztasága, edényben esetlegesen összegyűlt elektrolit 
ellenőrzése – eltávolítás, tisztítás

• Korróziós jelenségek vizsgálata
- összekötőkön, szelepeken, csatlakozókon megjelenő kivirágzás



Ellenőrzések, mérések és monitorozás

• Az elvégzend ő tevékenységek a felhasználás illetve a 
választott akkumulátor technológia függvénye
- pl. ciklikus vagy „stand-by” üzem
- pl. folyadék elektrolitos vagy zárt akkumulátor

• Gyakoriság
- napi – rendszeres töltés, elektrolit szint ellenőrzés – ciklikus üzem
- heti - látható sérülések elhárítása (kábel szigetelések, törések)
- havi (negyedéves) – feszültség, hőmérséklet ellenőrzése, esetleg - havi (negyedéves) – feszültség, hőmérséklet ellenőrzése, esetleg 
elektrolit sűrűség ellenőrzés, tisztítás
- éves – szigetelési ellenállás mérés, kapacitás vizsgálat,

• Monitorozás
- fenti tevékenységek – fizikai paraméterek mérésének – kiváltása: 
távfelügyelet
- BMS rendszerek, Li-ion akkuk esetén kötelező!
- statisztikus kiértékelés – fejlettebb rendszerek 

• Ellenőrzés – az ember nem kikerülhet ő!



Gyakori meghibásodások


