
Akumulatory bezobs≥ugowe
(VRLA) wykonuje siÍ w dwÛch
technologiach: AGM oraz øelo-

wej. Akumulatory AGM sπ bardziej popu-
larne i powszechnie uøywane w zasila-
czach UPS, systemach alarmowych, ka-
sach fiskalnych czy systemach awaryjne-
go zasilania oúwietlenia. W akumulatorach
wykonanych w technologii AGM (Absor-
bed Glass Mat) ca≥y elektrolit jest uwiÍ-
ziony (wch≥oniÍty) w separatorach z w≥Ûk-
na szklanego o wielkiej porowatoúci, znaj-
dujπcych siÍ miÍdzy p≥ytami. Akumulato-
ry wykonane w technologii AGM majπ
niøszπ rezystancjÍ wewnÍtrznπ, co oznacza
wyøsze napiÍcie na zaciskach i d≥uøszy
czas pracy, szczegÛlnie przy roz≥adowaniu
duøym prπdem. Sπ rÛwnieø znacznie taÒ-
sze niø ich øelowe odpowiedniki o tej sa-
mej pojemnoúci.

Akumulatory øelowe posiadajπ elektrolit
uwiÍziony w postaci øelu, a materia≥em øe-
lujπcym dodawanym do kwasu siarkowego
jest krzemionka. Wytrzymujπ one wiÍcej

cykli roz≥adowania / ≥adowania w porÛw-
naniu z odpowiednikami typu AGM oraz
sπ bardziej odporne na g≥Íbokie roz≥ado-
wania, wibracje i wstrzπsy, co ma istotne

znaczenie w zastosowaniach mobilnych
i przenoúnych (praca cykliczna). Akumula-
tory z elektrolitem w postaci øelu lepiej od-
prowadzajπ ciep≥o wytwarzane w akumu-
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Akumulatory Europower,
recykling akumulatorów

Szczelne, bezobs≥ugowe ogniwa i akumulatory o≥owiowo-kwasowe oznaczane jako SLA (Se-
aled Lead-Acid ñ szczelne o≥owiowo-kwasowe) lub VRLA (Valve Regulated Lead-Acid ñ o≥o-
wiowo-kwasowe regulowane zaworami), dziÍki swoim zaletom oraz w≥aúciwoúciom eksploata-
cyjnym coraz powszechniej zastÍpujπ tradycyjne (mokre) ogniwa kwasowe i zasadowe jak
rÛwnieø baterie niklowo-kadmowe. W artykule pokazano podstawowe parametry tego typu
produktÛw, omÛwiono kwestie zwiπzane z recyklingiem akumulatorÛw oraz zaprezentowano
wyroby marki Europower.

Rys. 1. Akumulatory Europower
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latorze przy przep≥ywie prπdu i dziÍki tej w≥aúciwoúci doskonale
sprawdzajπ siÍ w pracy na zewnπtrz budynkÛw, przy duøych waha-
niach temperatury otoczenia. Waønπ zaletπ akumulatorÛw wykona-
nych w tej technologii jest rÛwnieø wysoka odpornoúÊ na ubytek
elektrolitu podczas pracy, niski stopieÒ samoroz≥adowania oraz
zwiÍkszona tolerancja na obniøonπ jakoúÊ parametrÛw ≥adowania.
Sπ zatem optymalnym rozwiπzaniem w rÛønego rodzaju systemach
wykorzystujπcych energiÍ pochodzπcπ ze ürÛde≥ odnawialnych.

Kaøde ogniwo akumulatora bezobs≥ugowego (2-woltowy ñ 1
ogniwo, 6-woltowy ñ 3 ogniwa, 12-woltowy ñ 6 ogniw) posiada
jednokierunkowy, samouszczelniajπcy siÍ zawÛr, ktÛry otwiera
siÍ w przypadku wzrostu ciúnienia wewnπtrz akumulatora (np.
przy prze≥adowaniu) i wypuszcza gazy na zewnπtrz, chroniπc po-
jemnik przed rozsadzeniem. SkrÛt z jÍzyka angielskiego VRLA,
czyli o≥owiowo-kwasowe regulowane zaworami, oznacza wiÍc
regulacjÍ ciúnienia wewnπtrz ogniwa za pomocπ zaworu.

Proces rekombinacji

Akumulatory i ogniwa bezobs≥ugowe wykorzystujπ proces re-
kombinacji czyli reakcje chemiczne, dziÍki ktÛrym tlen i wodÛr
powstajπce przy prze≥adowaniu i w klasycznym ogniwie wydala-
ne do atmosfery, pozostajπ w akumulatorze w postaci wody i eli-
minujπ koniecznoúÊ jej uzupe≥niania. EfektywnoúÊ rekombinacji
jest bardzo wysoka (oko≥o 99%) ale nie osiπga 100 %. Oznacza to,
øe nawet w czasie normalnej pracy przy w≥aúciwie ustawionym
napiÍciu ≥adowania, przez zawory bezpieczeÒstwa wydostajπ siÍ
niewielkie iloúci wodoru i tlenu. Dlatego nie naleøy ≥adowaÊ aku-
mulatorÛw i ogniw VRLA w ca≥kowicie szczelnych obudowach,
a w pomieszczeniu baterii musi znajdowaÊ siÍ przynajmniej
sprawna naturalna (grawitacyjna) wentylacja, aby w d≥ugim okre-
sie czasu nie dosz≥o do niebezpiecznej kumulacji wodoru.

Zastosowania

G≥Ûwne zastosowania szczelnych, bezobs≥ugowych ogniw
i akumulatorÛw o≥owiowo-kwasowych to:

ï praca buforowa (zasilanie awaryjne) ñ bateria jest ca≥y czas pod-
≥πczona do uk≥adu ≥adowania i stanowi awaryjne ürÛd≥o zasila-
nia w przypadku zaniku napiÍcia sieciowego (zasilacze UPS,
systemy oúwietlenia awaryjnego, baterie 110 V i 220 V w ener-
getyce, si≥ownie telekomunikacyjne, systemy alarmowe i p. poø,
kasy fiskalne). Po na≥adowaniu akumulator pobiera minimalny
prπd konserwujπcy, ktÛry uzupe≥nia jego samoroz≥adowanie,

ï praca cykliczna ñ akumulator jest podstawowym ürÛd≥em zasi-
lania urzπdzenia i po roz≥adowaniu jest od≥πczany od obciπøenia
i ≥adowany (urzπdzenia przenoúne i mobilne).
Naleøy pamiÍtaÊ, iø ogniwa i akumulatory VRLA sπ bezobs≥u-

gowe jedynie w zakresie obs≥ugi elektrolitu. W celu osiπgniÍcia
projektowanej øywotnoúci i zapewnienia niezawodnej pracy wy-
magajπ one regularnych przeglπdÛw okresowych i wykonywania
prÛb pojemnoúci.

Recykling i odzysk akumulatorÛw

Akumulatory VRLA zawierajπ rÛønego rodzaju substancje nie-
bezpieczne, w tym przede wszystkim o≥Ûw, ktÛry jest silnπ truci-
znπ stanowiπcπ duøe obciπøenie dla úrodowiska naturalnego. Dla-
tego waøne jest, aby dok≥adaÊ wszelkich staraÒ w celu zminima-
lizowania iloúci powstajπcych odpadÛw z zuøytych akumulato-
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rÛw, juø na etapie wyboru produktu. Gdy
jednak bateria akumulatorÛw osiπgnie kres
øywotnoúci, naleøy pamiÍtaÊ, øe ustawo-
dawca wprowadzi≥ szereg regulacji praw-
nych majπcych sprawiÊ, øe zuøyte akumu-
latory zostanπ poddane procesom recyklin-
gu i odzysku.

Ustawa o bateriach i akumulatorach z 24
kwietnia 2009 roku wprowadza podzia≥
baterii i akumulatorÛw na dwie grupy:
przenoúne i przemys≥owe. Zgodnie z za-
mieszczonπ definicjπ, akumulatory prze-
znaczone do awaryjnego lub rezerwowego
zasilania energetycznego zaliczane sπ do
akumulatorÛw przemys≥owych. Do tej sa-
mej grupy naleøπ akumulatory przeznaczo-
ne do wspÛ≥pracy z urzπdzeniami wyko-
rzystujπcymi energiÍ odnawialnπ (ogniwa
fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe)
oraz do pojazdÛw z napÍdem elektrycz-
nym (elektryczne samochody, wÛzki inwa-
lidzkie, maszyny czyszczπce itp.).

Nowe przepisy zwiÍkszajπ odpowie-
dzialnoúÊ wprowadzajπcych do obrotu ba-
terie i akumulatory, nak≥adajπc na nich
obowiπzek zawarcia umÛw z podmiotami
zbierajπcymi i prowadzπcymi zak≥ad prze-
twarzania zuøytych baterii i akumulato-
rÛw. Do ich obowiπzkÛw naleøy rÛwnieø
zorganizowanie odrÍbnego systemu zbie-
rania, gdyø sπ to odpady ma≥e o znaczπcym
stopniu rozproszenia.

Kaødy uøytkownik koÒcowy ma nato-
miast obowiπzek przekazywania zuøytych
baterii i akumulatorÛw podmiotowi zbierajπ-
cemu tego rodzaju odpady i nie ponosi z te-
go tytu≥u øadnych dodatkowych kosztÛw.

W ustawie zdecydowano siÍ na pozosta-
wienie instrumentu finansowego, jakim
jest op≥ata depozytowa, a wiÍc rodzaju
kaucji pobieranej przy sprzedaøy akumu-
latorÛw kwasowo-o≥owiowych (samocho-
dowych i przemys≥owych) przez sprze-
dawcÍ detalicznego tych produktÛw, jeøe-
li kupujπcy nie przekaza≥ mu zuøytego
akumulatora. W przypadku akumulatorÛw
przemys≥owych stawka op≥aty depozyto-
wej wynosi 35 z≥ za sztukÍ. Jeøeli w termi-
nie 30 dni od pobrania, kupujπcy przekaøe
zuøyty akumulator, sprzedawca detaliczny
jest obowiπzany do zwrotu op≥aty depozy-
towej. Nieodebrane op≥aty depozytowe po-
brane w danym roku kalendarzowym,
sprzedawca detaliczny przekazuje na kon-
to bankowe urzÍdu marsza≥kowskiego.

Akumulatory 
i ogniwa Europower

Na polskim i europejskim rynku akumu-
latory i ogniwa marki Europower sπ do-
stÍpne od 15 lat. Charakteryzujπ siÍ one
wysokπ powtarzalnoúciπ parametrÛw mo-
deli z tej samej serii produkcyjnej. Ma to
decydujπce znaczenie w bateriach
110 V i 220 V oraz w systemach UPS,
gdzie ≥πczy siÍ szeregowo do 108 ogniw
2V lub do kilkudziesiÍciu blokÛw 12V i ≥a-
duje z jednego prostownika. Praktycznie
identyczne rezystancje wewnÍtrzne ogniw
lub akumulatorÛw pracujπcych w jednym
systemie, gwarantujπ rÛwnomierny roz-
k≥ad napiÍÊ ≥adowania, co przek≥ada siÍ na
d≥ugπ i niezawodnπ pracÍ baterii. DziÍki

temu w wielu systemach UPS w Polsce
wciπø pracujπ akumulatory Europower
o øywotnoúci projektowanej 5 lat zainsta-
lowane ponad 8 lat temu.

Akumulatory te produkowane sπ w tej
samej fabryce, a w procesie produkcyjnym
umieszczono aø 24 punkty kontroli jako-
úci. Nowoúciπ wúrÛd produktÛw tej marki,
sπ serie akumulatorÛw wykonane w tech-
nologii øelowej tj. EGR, EGS i EGC (za-
kres pojemnoúci od 6,5 do 225 Ah). Rze-
czywista øywotnoúÊ akumulatorÛw Euro-
power w systemach zasilania awaryjnego
jest 2-3-krotnie d≥uøsza niø tanich, wytwa-
rzanych na dalekim wschodzie akumulato-
rÛw dostÍpnych na polskim rynku. Przy-
k≥adem moøe byÊ zastosowanie akumula-
torÛw serii EPL o øywotnoúci projektowa-
nej ponad 12 lat.

Znacznie rzadsze wymiany minimalizu-
jπ iloúÊ zuøytych akumulatorÛw (odpa-
dÛw), co oznacza mniejsze obciπøenie úro-
dowiska naturalnego oraz wymierne
oszczÍdnoúci w budøecie uøytkownika
systemu. Jest to przy tym niezmiernie
istotne z punktu widzenia obowiπzujπcych
przepisÛw i regulacji prawnych w zakresie
sprzedaøy akumulatorÛw i gospodarowa-
nia powsta≥ymi z nich odpadami. 
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ï Nie wymagajπ uzupe≥niania wody i ciπg≥ej
konserwacji elektrolitu (pomiary gÍstoúci,
poziomu itp.),

ï Sπ szczelne ñ mogπ pracowaÊ w dowolnym
po≥oøeniu (oprÛcz klemami do do≥u) i w nor-
malnych warunkach eksploatacji praktycznie
nie wydzielajπ gazÛw; dziÍki szczelnoúci sπ
bezpieczne w eksploatacji i nieszkodliwe dla
otoczenia (nie ma kwaúnych oparÛw i nie-
bezpieczeÒstwa poparzenia kwasem siarko-
wym), a takøe nie wymagajπ pomieszczeÒ
ze specjalnπ, wymuszonπ wentylacjπ.

Ogniwa i akumulatory
bezobs≥ugowe (VRLA):

Rys. 2. Instalacja 297 sztuk akumulatorÛw EPS 200-12 pracujπcych 
z trzema zasilaczami UPS 120 kVA w Centrum Medycyny Inwazyjnej w GdaÒsku
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