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A targonca lelke – az akkumulátor 
 

A helyhez kötött szükségáramforrásokon kívül az akkumulátorok legfontosabb felhasználási terüle-
tét a járművek alkotják. Ezen belül is kiemelt szerep jut a targoncáknak, melyeket a legkülönbö-
zőbb célokra alkalmaznak az anyagmozgatásban. Gazdaságosabb, hatékonyabb használatukat 
kétféle módon lehet elérni: egyrészt a meglevő akkumulátorok karbantartásával és rendszeres el-
lenőrzésével (kontrollingjával), másrészt a hagyományos akkumulátorok fejlesztésével, korszerűb-
bekre cserélésével. 

 

Tárgyszavak: akkumulátor; targonca; villamos energia; áramforrás; ólomakkumulátor; karbantartás; kontrolling; jár-
műpark-irányítás; fejlesztés; Németország. 

 
Az ólomakkumulátorok egyeduralma 
 
Az indítóakkumulátorok és a villamos targoncák 
áramellátását biztosító ólomakkumulátorok mellett 
ma már számos más típus is létezik, amelyek közül 
egyeseket eleve bizonyos meghatározott feladatok-
ra fejlesztettek ki. Az akkumulátortípusok válasz-
téka széles: nikkel/kadmium, nikkel/fém-hidrid, a 
magas hőmérsékletű változatok (nátrium/nikkel-
klorid, n trium/kén), lítium-ionos stb. A  akku u-
látorok piacán jelenleg rendelkezésre álló típusok 
közül a savas ólomakkumulátor fajlagos energiasű-
rűsége a legkisebb. Az új változatok esetében a 
fűtőanyagelemek technikája már ma is a legígére-
tesebb, pedig a fejlesztési lehetőségeket még távol-
ról sem merítették ki teljesen. Jelenlegi formájá-
ban, gravime rikus energiasűrűsége az ólomakku-
mulátornál kilencszer volumetriku  energiasűrű-

sége négyszer nagyobb. Az utóbbi években elért 
komoly fejlesztési eredmények ellenére nyilvánva-
ló, hogy gépjárművek esetében, különösen ár 
szempontjából, 2010 előtt nem várható, hogy iga-
zán versenyképes legyen. 
 
A siker titka 
 
Felvetődik a kérdés, hogy a savas ólomakkumulá-
tor (mint a villamos targoncák áramforrása) miért 
volt képes megőrizni vezető szerepét. A volumet-
rikus energiasűrűségen kívül legfontosabb össze-
hasonlítási szempontok a következők: 

á z m

t
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• a teljes hatásfok,  
• az üzemképes állapot biztonsága,  
• a felhasználóbarát jelleg és mindenekelőtt  
• a gazdaságosság.  
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Mindezeket az értékelési feltételeket az ólomak-
kumulátor legalább 50%-ban teljesíti. Az ólomak-
kumulátor „túlsúlyos” voltával a tervezők már 
megbékéltek, sőt esetenként ellensúly formájában, 
mint lehetőséget ki is használják. Miután jelenleg a 
felhasználó számára a legkedvezőbb ár–teljesít-
mény arányt biztosítja, ezért amíg a fűtőanyagelem 
el nem éri az igazi piacérettséget, a savas ólomak-
kumulátor marad a villamos targoncák legkedvel-
tebb, legelterjedtebb áramforrása. 
 
 
Akkumulátorok 
és a targonca gazdaságossága 
 
A villamos targoncák személyzetigényesek és nagy 
beruházást igényelnek. Ennek megfelelően a költ-
ségek csökkentésének igen nagy a jelentősége. A 
drága villamos targonca gazdaságossága nagymér-
tékben függ attól, mennyire hatékony a felhaszná-
lása. Éppen ezért mindinkább a targoncaállomány 
kezelésének üzemgazdasági szempontjai kerülnek 
az előtérbe: az ésszerű üzemeltetés és a költségek 
csökkentése. A felhasználás hatékonysága közvet-
lenül az akkumulátortól függ. Ezért igen fontos az 
akkumulátor állapotának ismerete és ellenőrzése. 
 
Az akkumulátor állapotára vonatkozó valamennyi 
információ birtokában lehet áttekinthetővé tenni a 
targoncából, akkumulátorból és töltőkészülékből 
álló rendszerrel kapcsolatos valamennyi folyama-
tot. Ezek ismeretében teremthetők meg a targonca-
állomány hatékony, üzemzavarmentes üzemelteté-
sének előfeltételei. 
 
 
Az akkumulátorok karbantartása 
 
A villamos targoncák erős kihasználásának körül-
ményei között a gyakorlatban nem szentelnek kellő 

figyelmet az akkumulátorra. Csak akkor veszik 
észre, hogy valami nincs egészen rendben, amikor 
a targonca kezd csigalassúsággal haladni, vagy alig 
képes a teher felemelésére és nem tudja teljesíteni 
rakodási feladatait. Amikor az akkumulátoron va-
lami hibát veszünk észre, esetleg már késő azt 
kijavítani és elkerülhetetlen egy új akkumulátor 
beszerzése. Szakszerűtlen kezelés esetében előfor-
dulhat, hogy már három és fél éves használat után 
ki kell cserélni az akkumulátort, pedig szabályos 
körülmények között élettartama hat év.  
 
Az akkumulátor megbízható működése és élettar-
tama nem csak a felhasználás körülményeitől, ha-
nem mindenekelőtt a hibátlan kezeléstől, a rend-
szeres karbantartástól és gondozástól függ. A meg-
előző karbantartás gyakran gazdaságosabb, mint az 
új beruházás. A hibás kezelés és a hiányos karban-
tartás okozta kiesések legtöbbször az akkumulátor 
állapotára vonatkozó hiányos információkra vezet-
hetők vissza. Ezen a helyzeten csak akkor lehet 
változtatni, ha több és mindenre kiterjedő ismere-
tekkel rendelkezünk, és azokat ésszerűen haszno-
sítjuk. Az akkumulátorral kapcsolatos hibára fel 
kell hívni a targoncavezető figyelmét és a költsé-
ges kiesés elkerülése érdekében azonnali cselek-
vésre kell felszólítani. A targoncaállomány irányí-
tójának ismernie kell a felhasználás intenzitásával 
kapcsolatos tudnivalókat. Ennek alapján ismerheti 
fel, ha az üzemeltetés körülményei kedvezőtlenül 
befolyásolják az akkumulátor élettartamát. Igen 
sokféle hibalehetőséggel kell számolni. 
 
Túlzott lemerülés 
 
A korai kiesések csaknem 20%-át a túlzott lemerü-
lésre lehet visszavezetni. A kisülésjelző kizárólag 
az akkumulátor-feszültség csökkenésére képes 
felhívni a figyelmet. A többi fontos paraméterről, 
például az átlagos kisütési áramról, csupán feltéte-
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A folyamatos hőmérsékletmérés intelligens kiérté-
kelésével, a járműben vagy a töltőkészüléken lehet 
felhívni az üzemeltető figyelmét arra, hogy szükség 
van a felhasználási feltételek megváltoztatására. 

lezzük, hogy állandó, pedig a valóságban csak 
ritkán van így. A kisülésjelző pontatlan értékelése 
következtében igen gyorsan több mint 80%-os lesz 
a lemerülés. A túlzott lemerülés elkerülhetetlen, 
miután az ipar olyan kisülésjelzőt épít be a beren-
dezésbe, amelyik az emelés lekapcsolása helyett 
csak csökkenti az emelési sebességet és így a ki-
sebb áramfelvétel következtében a kisülési feszült-
ség ismét emelkedik. 

 
Feltöltési hiba 
 
Az akkumulátor állapotának ismerete nélkül az 
egyszerű töltőkészülék nem képes az akkumulátort 
optimálisan feltölteni. A káros mellékhatásokkal 
együtt járó túltöltés, vagy a felhasználási gondokat 
okozó hiányos feltöltés egész biztosan csökkenti a 
használati élettartamot. 

 
A helyzeten az segíthet, ha olyan kisülésérzékelőt 
fejlesztenek ki, amelyik az akkumulátor állapotáról 
pontos ismereteket szolgáltat. 

  
Szakismeret hiánya Túlmelegedés és lehűlés 
  
A targoncavezetőket alig készítik fel az akkumulá-
tor és a töltőkészülék gondos kezelésére. Ennek 
következtében a targoncavezető nem tud az akku-
mulátor sajátos üzemállapotának megfelelően cse-
lekedni. A gyártó vállalat általában akkumulátorral 
és töltőkészülékkel együtt szállítja a járművet, 
ugyanakkor használati utasítást is ad. Azonban 
legtöbbször az ügyfél külön igényeinek megfelelő-
en beépített akkumulátorokra és töltőkészülékekre 
gyakran nem szentelnek kellő figyelmet. 

A tartósan magas hőmérséklet is jelentős mérték-
ben csökkenti az akkumulátor várható élettartamát. 
Ezt gyakran a fokozott kihasználás idézi elő. A 
magas hőmérséklet oka lehet például  
 
• a túlzott lemerülés,  
• a nagy energetikai igénybevétel,  
• a meghibásodott cella, alkatrész meglazulása,  
• hiányos feltöltés.  
 

 A targoncavezető még akkor sem tudná, miért és 
hogyan kell cselekednie, ha a járművön hőmérsék-
letjelző állna rendelkezésére. 

Ezek a példák is igazolják, hogy a gyakorlati üze-
meltetés feltételei között a targoncavezető és az 
üzemeltető is alig kap használható ismereteket az 
akkumulátor élettartamát döntő mértékben befo-
lyásoló tényezőkről, amelyek felhívnák a figyelmét 
az üzemzavarokra és a kezelési hibákra.  

 
Nemcsak a magas hőmérséklet, hanem a fűtetlen 
épületen belül télen gyakran előforduló hideg is 
veszélyes. Amennyiben az elektrolit hőmérséklete 
csökken (+10 °C alatt már veszélyes), egyre csök-
ken a töltéstényező és töltéshiány lép fel. A töltés-
hiány következtében igen sok akkumulátor megy 
tönkre! Az alacsony hőmérséklet hatását a rakodási 
folyamatok során gyakran figyelmen kívül hagy-
ják, vagy az üzemeltető ennek esetleg egyáltalán 
nincs is tudatában. 

 
Az akkumulátor élettartamának kérdése azonban 
nem korlátozódik egyes paraméterekre. A szaksze-
rű előírás-gyűjtemény felhívja a figyelmet arra, 
hogy a kisülési áram és az ezzel egyidejű hőmér-
séklet a napi töltési ciklusok számának függvényé-
ben mérvadóan befolyásolja az akkumulátor élet-
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• Jelenleg ezeket az adatokat csak egy olyan kü-

lönleges készülékkel lehet kiolvasni és feldol-
gozni, amelyik nem integrált része a járműnek. 
Tehát csak arra alkalmas, hogy utólag felismer-
jék a hiba okait. Beépített akkumulátor-
ellenőrző készülék hiányában több önálló számí-
tástechnikai eszközzel kell elvégezni az adatok 
feldolgozását, ami az áttekintést megnehezíti. 

tartamát. A helytelen feltöltési technika is káros 
lehet az akkumulátorra. 
 
 
Akkumulátor-kontrolling 
 
A sok egységből álló, ugyanakkor fokozottan 
igénybevett járműállományt üzemeltetők egyre 
gyakrabban irányító rendszert vezetnek be, melyek 
számára döntő fontosságú adatokat szolgáltat az 
akkumulátor-ellenőrző készülék. Csak mikropro-
cesszorral irányított akkumulátor-ellenőrző beren-
dezéssel lehet az összes olyan befolyásoló tényező-
ről adatokat gyűjteni és kiértékelni, amelyek bo-
nyolult kölcsönhatásaik következtében tartósan 
befolyásolják az akkumulátor élettartamát. Ezért az 
akkumulátorokat gyártó vállalatok már régebben is 
olyan ellenőrző készülék kidolgozására törekedtek, 
amelyik tárgyilagos képet ad a jármű-akkumulá-
torok állapotáról. 

 
Vagyis végeredményben csak egymástól elkülönít-
ve működtethető a járműállomány üzemeltetési 
irányítási rendszere és az akkumulátorgazdálkodás. 
Az információk együttes kezelése nem oldható 
meg. 
 
Az ár kérdése 
 
• Az ellenőrző készülék ára – különösen kisebb 

akkumulátorok esetében – nincs arányban az 
akkumulátor árával. 

 • További költségeket okoz a kezeléshez és a kiér-
tékeléshez szükséges különleges infrastruktúra 
(átviteli rendszer, számítógép, szoftver) és sze-
mélyzet. Csak nagyobb járműállomány esetén 
gazdaságos a rendszer. 

Bár ezek az ellenőrző rendszerek fontos informáci-
ókat szolgáltatnak, azonban még nem terjedtek el 
kellő mértékben a piacon. Ez alapvetően két okra 
vezethető vissza: 
• műszaki akadályok;  
• az ár kérdése. Ennek megfelelően a jelenleg rendelkezésre álló 

akkumulátor-ellenőrző készüléket csak nagy haté-
konysággal üzemeltetett járműállomány testre sza-
bott megoldásaként, vagy különleges esetek tisztá-
zására alkalmazzák. A járműállomány irányítási 
rendszerébe nem integrálhatók, csak annak kiegé-
szítésére vehetők igénybe.  

 
Műszaki akadályok 
 
• Az akkumulátor-ellenőrző készülékek nagyobb 

elterjedtségének előfeltétele, hogy rendelkezésre 
álljon a közvetlen kapcsolat a járművel az álla-
pot- és hibajelzéshez. Erről tulajdonképpen a 
villamos targoncák gyártóinak kellene gondos-
kodniuk. Bár az erre vonatkozó szabványokat 
már kidolgozták, ezek gyakorlati bevezetése 
még nem történt meg. Az összegyűjtött adatok 
értékelése munkaigényes, nehézkes, függetlenül 
attól, hogy milyen megoldásokra lenne szükség.  

 
 
Az akkumulátor-kontrolling 
irányelvei Németországban 
 
Az akkumulátor-ellenőrző készülékek és perifériá-
ik rendszerét felül kell vizsgálni. Az akkumuláto-
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Meghatározzák, hogy az akkumulátor milyen hely-
zetet foglal el a járműállomány-gazdálkodási rend-
szerben. Ehhez mindenekelőtt meg kell fogalmazni 
a lényeges követelményeket: 

rokat és a villamos targoncákat gyártó cégek szá-
mára kötelező érvényű, áttekinthető, egyértelműen 
felépített rendszert kell kidolgozni. A gazdasági 
előnyöket a felhasználó számára egyértelműen 
igazolni kell.   

1. Az akkumulátor-ellenőrző készülék adataiból 
milyen alapvető megállapításokra kell jutni? 

 
Egyidejűleg az eddiginél gazdaságosabb megoldás 
kidolgozására van szükség. 2. 

eni? 

Az akkumulátor-ellenőrző készülék segítségé-
vel milyen adatokat kell meghatározni és 
rögzít

 
Tekintettel a téma jelentőségére a VDI (Verein 
Deutscher Ingenieure, Német Mérnökegyesület) 
munkacsoportot hozott létre azzal a megbízással, 
hogy dolgozzák ki a hajtómű-akkumulátorokat 
ellenőrző készülékek követelményeit, különös 
tekintettel arra, hogyan lehet azokat a járműállo-
mány irányítási rendszerébe illeszteni. 

3. Hogyan és hová kell az adatokat átvinni? 
 
Ehhez még hozzájárulnak azok a felhasználói kö-
vetelmények, amelyeket a gyártó műszaki lehető-
ségeivel kell összhangba hozni. 
 
A felhasználó alapvető követelményei  
 Az akkumulátorokat és a villamos targoncákat 

gyártó vállalatok, mindenekelőtt a targoncákat 
üzemeltetők is hozzájárulnak tapasztalataikkal az 
irányelvek kidolgozásához, hogy figyelembe ve-
gyék a gyakorlati követelményeket. A munkacso-
port eddig az alábbi alapvető elgondolásokat és 
eredményeket dokumentálta. 

Az akkumulátor-ellenőrző készülékek csak akkor 
fognak szélesebb körben elterjedni, ha azok teljesí-
tik az alábbi, a felhasználó számára fontos feltéte-
leket: 
 
• olyan jutányos áron legyenek beszerezhetők, 

ami összhangban van az akkumulátorok árával 
(kisebb akkumulátorok esetében is), 

 
Az új irányelvek célja 

• helyesen jelzi a feltöltési állapotot, és közvetle-
nül figyelmeztet a zavarokra, valamint a hibák-
ra, 

 
A jármű-akkumulátorokat ellenőrző készülékek 
szabványát meg kell határozni, ugyanakkor a le-
hetséges kiegészítő szerepeket is fel kell vázolni. 
Rögzíteni kell, hogy mit követelnek meg a gyártó-
tól, pl. a legkisebb áramerősség-értékeket, az idő 
szerinti felbontóképességet, a mérési adatok meg-
adásának módját. 

• lehetővé teszi a hosszú távú kilátások egyszerű 
elemzését, 

• önmagától szolgáltatja a diagnosztikai eredmé-
nyeket, 

• lehetővé teszi az akkumulátor várható élettarta-
mának gyors meghatározását.  

 Az irányelveknek le kell írniuk a technika jelenlegi 
állását, egyúttal a továbbfejlesztési irányokat is ki 
kell jelölniük. 

Az akkumulátorokat, valamint a villamos targon-
cákat gyártó vállalatokkal összhangban, az üzemel-
tetés további alapvető követelményeit kell rögzíteni:  
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• az akkumulátor-ellenőrzés lehetővé kell tegye a 
maradékkapacitás jelzését 2-3%-os pontosság-
gal, ami feltételezi az áramerősség mérését, 

• az adatátvitel rádiókapcsolat révén valósuljon 
meg, 

• az akkumulátor-ellenőrzést a járműállomány-
gazdálkodás részének kell tekinteni, 

• minden ismeretnek egy központi járműállo-
mány-gazdálkodási számítógépbe kell kerülnie, 

• mind a járműnek, mind a töltőkészüléknek 
ugyanazokat az adatokat kell használnia, ame-
lyek a központi járműállomány-gazdálkodási 
számítógépbe kerülnek. 

 
Ezekből a követelményekből következik, hogy az 
akkumulátor-ellenőrzésnek csak a járművel össz-
hangban van értelme. Amennyiben ezek a feltéte-
lek adottak, a következő lépés a járműállomány 
számítógépes üzemgazdálkodási rendszerének 
megteremtése. 
 
Számítógépes rendszer kiépítése 
 
Az üzemgazdálkodási rendszer alapja az olyan 
akkumulátor-ellenőrző készülék, amelyik áram-
erősség-, feszültség- és hőmérővel, valamint mik-
roprocesszorral irányított adatgyűjtő egységgel 
rendelkezik. 
 
Ennek a követelménynek a kielégítését két fontos 
ok indokolja: 
 
1. Csak ebben az esetben van lehetőség áttekinthe-

tő csereakkumulátor-gazdálkodásra. 
2. A járművön nem áll rendelkezésre áramerős-

ség-mérési lehetőség. 
 
Az akkumulátoron végzett mérések tárolt adatait 
közvetlenül továbbítják a járműnek, a töltőkészü-
léknek vagy egy számítógépnek. A fokozott adat-

biztonság érdekében adatrögzítő memóriát kell 
alkalmazni. Az elemzést és a végkövetkeztetések 
levonását egy fölérendelt üzemgazdálkodási rend-
szer végzi. 
 
Amennyiben az ilyen rendszer modulszerkezetű, 
akkor részmegoldásokra is van lehetőség: 
 
• közvetlen állapot- és zavarjelzés a járművön (ez 

vonatkozik a megfelelő töltöttségi állapotra, az 
elektrolit állapotára és a túlmelegedésre); 

• közvetlen együttműködés a töltőkészülék és az 
akkumulátor között (a megfelelő töltési jelleg-
görbe és a helyes feltöltési tényező megválasztá-
sa); 

• a mérési adatok közvetlen számítógépes feldol-
gozása hosszú távú előrejelzés és üzemzavar-
elemzés céljára (a felhasználás optimálása, fi-
gyelembe véve az energiaátadási körülménye-
ket, a túlzott kisütés és a túlmelegedés elkerülé-
sének szükségességét). 

 
A kiépítettségtől függően eltérő mértékben van 
szükség az ellenőrzési adatokra, azok értékelésére, 
ill. feldolgozására. Ezért alapvetően fontos vala-
mennyi rögzítendő adat pontos meghatározása, 
azok feldolgozási, értékelési, végül pedig átadási 
körülményeinek rögzítése.  
 
Milyen adatok rögzítésére és átvitelére van 
szükség? 
 
A távlati biztonság előfeltétele olyan adatleírás, 
amelyik valamennyi fontos szabványadatot tartal-
mazza, ugyanakkor lehetővé teszi a legkülönbö-
zőbb adatok kezelését is. A szabványadatok közé 
tartozik például: 
 
• az akkumulátor sorszáma,  
• műszaki adatai,  
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• töltöttségi állapota,  
• hőmérséklete; 
• a legutóbbi töltési ciklus fő adatai; 
• azok az adatok, amelyekből levezethető a várha-

tó élettartam,  
• amelyek üzemzavarokra, valamint hibákra utal-

nak és a targoncavezetőt cselekvésre kényszerí-
tik.  

 
Esetleg szükségesnek tartott egyéb adatok:  
 
• a felhasználó nyilvántartásának adatai,  
• üzemi adatok,  
• az energiamérleg adatai. 
 
Adatátvitel 
 
Célszerűtlennek bizonyultak a kábelkapcsolatok, 
vagy az akkumulátorkábelre modulált frekvenciák 
módszerei. Ezért rádiókapcsolatok formájában kell 
az adatátvitelt megoldani. Ez egyaránt vonatkozik 
az ellenőrzőkészülék és a jármű vagy a töltőkészü-
lék közötti, valamint a fölérendelt üzemgazdálko-
dási rendszerrel tartott kapcsolatra. Rádiókapcsolat 
céljára csupán olyan szabadon hozzáférhető frek-
venciák jöhetnek szóba, amelyekkel kis távolsá-
gon, kis teljesítménnyel lehet dolgozni. Ilyen pél-
dául a 433 MHz tartomány. Az akkumulátor-
ellenőrző készülék széleskörű elterjedésének döntő 
előfeltétele a jutányosan beszerezhető, a nagy da-
rabszám következtében olcsó, rádiós átviteli rend-
szer. 
 
Néhány gyakorlati eredmény 
 
Bár a jelenlegi rendszerek optimálása még nem 
valósult meg, azonban több példa is bizonyítja, 
hogy a sok villamos targoncát és a különböző típu-
sú rakodógépeket üzemeltető nagyvállalatok szá-

mára milyen előnyöket nyújt az akkumulátor-
ellenőrző készülék következetes felhasználása.  
A Karstadt AG és az Otto-Versand áruelosztó köz-
pontok, az ÖBB logisztikai központ, a Daimler 
Chrysler AG és az Opel AG egyaránt kedvező 
eredményekről számoltak be. Lehetővé vált szá-
mukra az akkumulátorok felhasználásával kapcso-
latos üzemzavarok gyors felismerése, az üzemké-
pes állapot fenntartása, az akkumulátor-ellenőrzés 
gyakoriságának csökkentése, az élettartam növelé-
se, az akkumulátorok egyenletes igénybevétele, a 
karbantartási költségek optimálása stb. 
 
 
Az akkumulátorfejlesztés lehetőségei 
 
A hatékonyság és a gazdaságosság további növelé-
se érdekében az akkumulátorkonstrukciók fejlesz-
tése jelenti a legfontosabb feladatot. 
 
Az üzemi gyakorlat szempontjából az akkumuláto-
rok jelenlegi műszaki színvonalát általánosságban 
képviselő savas ólomakkumulátorok eddig azért 
váltak a villamos targoncák legelterjedtebb ener-
giaforrásává, mert mindig képesek voltak alkal-
mazkodni a piaci igényekhez. A legfontosabb piaci 
követelmények: a minél egyszerűbb kezelés, a 
csökkentett karbantartás-igény, az optimális üzem-
biztonság, a fajlagos energiasűrűség javítása és az 
optimális eredő hatásfok.  
 
Ugyanakkor a gyártó vállalatoknak a teljesítmény-
hez viszonyított ár szempontjából is kedvező meg-
oldást kell nyújtaniuk. Ezért rendszertechnikai 
szempontok alapján kell fejleszteni. Tehát a fej-
lesztési törekvésnek egyaránt ki kell terjednie ma-
gára az akkumulátorcellára, továbbá a töltési tech-
nikára és a villamos targoncába integrálás feltétele-
ire is. 
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A savas ólomakkumulátor szerkezetének és elekt-
rokémiai sajátosságainak fejlesztésekor fő feladat  
 
• a fajlagos energiasűrűség fokozása,  
• az aktív massza tulajdonságainak javítása,  
• a cella elemeinek és anyagának tökéletesítése.  
 
A töltéstechnika fejlesztése révén egyrészt a rend-
szer hatásfokának növelését, másrészt a kezelés és 
az üzembiztonság javulását kell elérni. Az ólom-
akkumulátor integrálása érdekében mindenekelőtt 
a már részletesen kifejtett akkumulátor-ellenőrzési 
feltételek további tökéletesítésére kell törekedni. 
 
Karbantartást nem igénylő akkumulátorok 
 
A piaci felmérés szerint alapvető követelmény a 
karbantartást nem igénylő, megbízható, automati-
kusan feltölthető, hosszú élettartamú áramforrás. A 
költségtakarékossági kényszer az anyagmozgatás 
területén is erősen érezteti hatását. Éppen ezért van 
szükség az akkumulátorok karbantartási igényének 
csökkentésére.  
 
Akkumulátorok vízutántöltés nélkül  
 
A felhasználó számára legfontosabb, hogy az ak-
kumulátor teljes élettartama alatt egyszer se legyen 
szükség vízutántöltésre, ami igen előnyös az ak-
kumulátort kezelők számára és jelentősen csökken-
ti az üzemeltetési költségeket. A karbantartási 
igény kiküszöbölése érdekében elektrokémiai 
megoldásokra és a cella belső felépítésének módo-
sítására van szükség. Az akkumulátor alapvető 
összetevői ebben az esetben is a folyékony elektro-
lit, a pozitív és negatív lemezek, valamint a kén-
sav. Különböző megoldásokkal kell a lehető leg-
kevesebbre csökkenteni a cella vízfogyasztását. A 
karbantartást nem igénylő akkumulátor töltésekor a 
pozitív elektródán keletkező oxigén nem hagyja el 

a cellát, hanem a negatív elektródán csaknem teljes 
egészében ismét vízzé alakul át. Ez az úgynevezett 
belső oxigén-körfolyamat, aminek előfeltétele a 
kénsav lekötése gél, vagy mikroporózus réteg se-
gítségével. Az elektrolit lekötésének következmé-
nyeként olyan csatornák alakulnak ki, amelyek a 
pozitív és negatív lemezek között gyors oxigén-
szállítást tesznek lehetővé. A gázfázison keresztül 
megvalósuló oxigénszállítási folyamat mintegy hat 
nagyságrenddel gyorsabb, mint folyadékfázisban. 
Az esetleg szellőzési technikával támogatott, jól 
működő oxigén-körfolyamat, valamint egyes kü-
lönleges ötvözetek erősen csökkentik a negatív 
póluson a hidrogén keletkezését. Ennek eredmé-
nyeként töltésnél kevés gáz szabadul fel, tehát 
sokkal kevésbé van szükség szellőzésre. Ugyanak-
kor aeroszolok sem képződnek. 
 
Rendszertechnikai gondolkodásmód  
 
A karbantartást nem igénylő akkumulátorok eseté-
ben különösen fontos a rendszertechnikai gondol-
kodásmód. A feltöltési idő legyen azonos, mint a 
folyékony elektrolitokat felhasználó típus esetében, 
ugyanakkor hőmérséklet szempontjából sem le-
gyen káros a folyamat. Egy célszerűen összehan-
golt töltési algoritmus alapján a karbantartást nem 
igénylő akkumulátort mindig biztonságosan lehet 
teljesen feltölteni. A nagy vízfogyasztással együtt 
járó túltöltés, valamint az elektródák elszulfátoso-
dása miatti idő előtti teljesítménycsökkenést kivál-
tó alátöltés egyaránt elkerülhető. Az „akkumulá-
torvédő” töltőkészülék és a megfelelően illesztett 
töltési paraméterek lehetővé teszik az akkumulátor 
optimális élettartamának elérését. 
 
Feltöltési technika 
 
Mint minden szekunder áramforrás üzemeltetése-
kor, a folyékony elektrolitot felhasználó savas 
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ólomakkumulátor működése szempontjából is fon-
tos szerepet játszik a feltöltés technikája. Mindig 
ettől függ az üzembiztonság, az akkumulátor élet-
tartama és a rendszer hatásfoka. Komoly előreha-
ladást jelentett a több mint másfél évtizede beveze-
tett nagyfrekvenciás, vagy ütemezett töltési techni-
ka.  
 
Az 50 Hz frekvencián működtetett töltőkészülékek 
esetében lényegében az történik, hogy a hálózati 
feszültséget alacsonyabb váltakozó frekvenciás 
feszültségre letranszformálják, egyenirányítják és 
esetenként szabályozzák. 
 
A nagyfrekvenciás töltőkészülék esetében viszont 
közvetlenül egyenirányítják a hálózati váltakozófe-
szültséget és egy ütemesen működtetett teljesít-
ménykapcsoló szaggató áramkörrel 20 kHz fölötti 
egyenfeszültségű impulzussorozatot generálnak. 
Ezt egy ferrittranszformátorból, egyenirányítóból 
és simító szűrőáramkörökből álló hálózat segítsé-
gével az akkumulátor számára szükséges egyenfe-
szültséggé alakítják át. Az ütemezési technika elő-
nye többek között az, hogy a transzformátortekercs 
menetszáma a frekvencia növekedésének függvé-
nyében kisebb lehet, ami csökkenti a rézvesztesé-
get. Ezáltal a súly 70%-kal, a térfogat 50%-kal 
lehet kisebb. Egyidejűleg az impulzusszélesség és 
a szünetidő arányának beállítása és a kapcsolási 
frekvencia változtatása révén tovább csökkenthe-
tők a veszteségek ahhoz képest, amikor soros el-
lenállást, vagy szabályozó mechanizmust használ-
nak. Az energiaátalakítás 90% fölötti lehet, és lé-
nyegesen megbízhatóbbá válik a szabályozási fo-
lyamat. Megvalósíthatók az ún. intelligens akku-
mulátortöltő készülékek. 
 
Ilyen például a Hawker töltőkészülék, amelyik a 
különleges ellenőrző áramimpulzusok technikáját 
olyan megfelelő algoritmusokkal kombinálja, ame-

lyek értékelik az akkumulátorfeszültség változása-
it. Ellenőrzik az akkumulátorkapacitást, egyidejű-
leg meghatározzák a kisülés mértékét. A töltőké-
szülék-szabályozás algoritmusai gondoskodnak 
arról, hogy a fontos töltési paraméterek automati-
kusan az akkumulátor mindenkori kapacitásának és 
állapotának megfelelő értékre álljanak rá. A feltöl-
tési állapotra az ellenőrző áramimpulzusok alapján 
lehet következtetni. A primer oldali nagyfrekven-
ciás impulzustechnikával a töltőkészülék magától 
alkalmazkodik az akkumulátor mindenkori feszült-
ségéhez.  
 
Az impulzustechnikai töltési folyamat – a szokvá-
nyos feltöltéssel szemben, amikor csökkentett ál-
landó áramerősséggel túltöltést végeznek – haté-
konyabban és gyorsabban oldja meg az elektrolit 
átkeverését a töltés végén alkalmazott áramimpul-
zusokkal. Ez az ún. ionos keverés. Ezeknek az 
impulzusoknak a hatására intenzív gázfejlődés 
kezdődik és az alsó, töményebb savréteg felfelé 
áramlik, ami ugyanúgy kiegyenlíti a koncentrációt, 
mint ha kívülről levegőt pumpálnának az akkumu-
látorba. Tekintettel a felhasználó számára nyújtott 
előnyökre, a kisebb vízfelhasználásra, ennek meg-
felelően a ritkább vízpótlásra és a kisebb melegítő-
hatásra, bevezetése óta az ionos keverés alkalma-
zása jelentős mértékben kezdett terjedni. 
 
Az ionos keverés feleslegessé teszi, hogy a pneu-
matikus elektrolitkeveréshez hasonlóan szükség 
legyen tömlőcsatlakozás kialakítására. Azonban a 
keverő hatású áramimpulzusok csak a töltési fo-
lyamat végén tudják kifejteni hatásukat. Tehát 
közbenső töltési folyamat esetében nem használha-
tók. Hasonló a helyzet a gyors töltés és egyéb kü-
lönleges feltételek között is. Az ionos elektrolit-
keverés elve, a töltőkészülék megfelelő szabályo-
zása esetében, a hálózati frekvenciás készülékekkel 
is megvalósítható. 
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Végeredményben a korszerű nagyfrekvenciás töl-
tőkészülékek segítségével a hatásfok javulása elér-
heti a 71%-ot. A kevés karbantartást igénylő, az 
intelligens töltőkészülékek lehetőségeit is kihasz-
náló akkumulátorrendszerek éves üzemeltetési 
költségei a szokványos megoldással szemben akár 
23%-al csökkenthetők. 
 
 
„Akkumulátorjóslatok” 
 
Töltőkészülék 
 
A nagyfrekvenciás töltőkészülékek népszerűsége 
tovább nő. A jelenlegi 30%-os piaci részesedésük 
2010-ben már el fogja érni az 50%-ot és további 
emelkedés várható. 
 
Akkumulátor 
 
A folyékony elektrolitot felhasználó akkumuláto-
rok esetében az Európa típussorozat bevezetésével 
számítani lehet a fajlagos energiasűrűség növeke-
désével. Ezek részaránya 2010-ben eléri a 3-5%-ot. 
A több mint egy évig karbantartást nem igénylő 
akkumulátorok részaránya jelenleg 8% körüli. Az 

elkövetkező években részesedésük lassan, azonban 
állandóan emelkedni fog és eléri a 25%-ot. 
 
Perifériák 
 
Az elektrolit-cirkuláltatás, az ionos keverés és a 
vízutántöltő rendszerek megkönnyítik a felhaszná-
lók számára a savas ólomakkumulátorok karban-
tartását és kezelését. A töltési folyamat végén 
áramimpulzusok segítségével ionos keveredést 
kiváltó akkumulátorrendszerek részaránya a jelen-
legi mintegy 5%-ról 20%-ra fog emelkedni. A 
vízutántöltő rendszerrel ellátott akkumulátorok 
részesedése a jelenlegi 70% helyett el fogja érni a 
90%-ot. 
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