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Absztrakt 

Az elektromobilitásban az akkumulátor központi szerepet játszik. Csak azok a gépjárműgyártók képesek hosszú 

távon kiemelkedő pozíciót fenntartani, amelyek technológiai szempontból érett akkumulátorokat kínálnak a piac 

számára megfelelő áron, és ezt a kiemelkedő pozíciót hosszútávon biztosítják. 

A legtöbb autógyártó manapság lítium-ion akkumulátorokat használ, kiváló teljesítményük miatt. Ez komoly 

kihívást jelent az értékesítés után, mivel a lítium-ion akkumulátor sok szempontból jelentősen különbözik a többi 

alkatrésztől. Az akkumulátorok emiatt jelentősen befolyásolják a logisztikai folyamatokat, hiszen az elektromos 

hajtású járművek (pl. városi kis áruszállítók) hatótávolsága jelentős befolyásoló tényező. Fontos szempont azonban 

az is, hogy mit kezdhetünk a járművekben már további használatra alkalmatlanná váló akkumulátorokkal. Ez 

utóbbi témát járjuk körbe cikkünkben. 
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akkumulátor, újrahasznosítás, másodlagos hasznosítás, veszélyes anyag 
 

1. Bevezetés 

Az elektromos járművek elterjedésével párhuzamosan kiterjedt kutatómunka 

folyik a jelenleg még fennálló problémák megoldására. Az egyik legfontosabb 

problémás terület az akkumulátorok köré összpontosul. Ennek több ága is létezik. 

Ezek a következők: 

 hatótávolság, 
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 élettartam, 

 elhasználódott akkumulátorok kezelése: 

o újrahasznosítás (recycling), 

o másodlagos hasznosítás (second life). 

A fenti témák kapcsán folyó kutatások és pilot projektek megismerése és 

rendszerező összefoglalása nagyon fontos a szakemberek számára a jövő 

szempontjából. 

 

2. Követelmények,elvárások 

A mai lítium-ion akkumulátorok élettartama átlagosan öt-tíz év, a használattól és 

a terheléstől függően. Elektromos járművekben történő felhasználás után az 

európai gyártók kötelesek visszavenni és újra hasznosítani az akkumulátorokat 

[Wickert et al., 2017.  

Meg kell felelnie a törvényben előírt 50%-os újrahasznosítási aránynak. A modern 

ipari újrahasznosítási rendszerekkel rendelkező újrahasznosító társaságok, például az 

Umicore vagy a Redux, amelyek újrahasznosítási hatékonysága meghaladja a 70% -

ot, nem működnek minden piacon, és jelenleg még mindig nagy hangsúlyt fektetnek 

a fejlettebb iparosodott országokra. 

A járműben történő első használat után a lítium-ion akkumulátor átlagosan még 

legalább tíz évig használható. Gazdasági és ökológiai szempontból tehát ésszerű, 

hogy az eredeti gyártók nem rögtön újrahasznosítják az akkumulátorokat, hanem 

lehetőség szerint folytatják azok használatát a megfelelő másodlagos felhasználási 

koncepciók keretében (lásd 1. ábra).  

Az életciklus ilyen meghosszabbítása lehetővé teszi az eredeti gyártók számára, hogy 

ne csak költségeket takarítsanak meg, hanem többletbevételeket nyerjenek. Az 

elektromos járművek lítium-ion akkumulátorok lehetséges második felhasználási 

koncepciói (csökkenő sorrendben való alkalmazhatóság): elsődleges 

vezérlőteljesítmény, csúcsterhelés-menedzsment, gyors puffer rendszerekhez 

használt energiapufferek, otthoni tároló rendszerek, ipari teherautók és vészellátás. 

Az újragyártás és a második felhasználás fogalmainak különféle kihívásai 

mindenekelőtt az akkumulátor állapotának bizonytalansága az első használat után, 

az összetett feldolgozás, a szabványosítás hiánya, a jogi bizonytalanság és az 

akkumulátorok teljesítményének és élettartamának biztosítása a második 

felhasználás során. A nagy gazdasági potenciálon kívül a környezeti egyensúlyra és 

a gyártó márka imázsára is pozitív hatások érhetők el. 
  



 
1. ábra Lítium-ion akkumulátorok életciklus opciói 

 

A lítium-ion akkumulátorok globális fejlesztése 

A Bluemont Consulting kifejlesztette a lítium-ion akkumulátor globális értékesítés utáni 

szállítási koncepcióját egy autógyártó számára. A szállítási koncepció kidolgozása a következő 

ütemtervre épült (lásd a 2. ábrát). 

 
2. ábra Lítium-ion akkumulátor ellátás tervezés 

A lítium-ion akkumulátorra vonatkozó követelmények meghatározása 

Az első lépésben a pótalkatrészekre vonatkozó követelmény meghatározását, az 

elektromos járművek mennyiségét az életciklus során az összes érintett piacon 

először a tervezett SOP  vagy EOP  és a különféle járműtípusok értékesítési 

előrejelzései alapján kell meghatározni. Az előre jelzett járműmennyiségek 

alapján a cellamodulok mennyisége az egyes piacokon megtervezhető a 

cellamodulok lítium-ion akkumulátoronkénti és járművi telepítési arányának 

felhasználásával.  

A meghibásodási arány előrejelzése alapján - amelyet esetleg meg lehet 

különböztetni a cellamodulok, a járműmodellek, a piacok és az életévek szerint - 

az egyes akkumulátortípusokra vonatkozó alkatrész-követelmények éves és piaci 

alapon származtathatók. Fontos mérlegelni, hogy mely javítási és cserekoncepciót 

tervezik. A legtöbb esetben a cellamodult cserélik, nem pedig a teljes 

nagyfeszültségű akkumulátort vagy az egyes cellákat [Seeberger et al., 2013. 
 

 

 



Fejlesztési terv 

A második lépésben, a pótalkatrész-igény előrejelzése alapján, kidolgozható a 

disztribúciós koncepció, amely magában foglalja  

 a szállítás tervezését,  

 a raktárkészlet tervezését, valamint  

 a raktárhelyiség és  

 a beruházás tervezését. 

Különféle befolyásoló tényezőket kell itt figyelembe venni. Ennek egyik fontos 

kiindulópontja a kereskedők és az ügyfelek szolgáltatási szintje. Azaz mennyire 

gyorsan kell egy cellamodulnak vagy lítium-ion akkumulátornak az ügyfél 

járművében lennie, azaz mennyi ideig várhat az ügyfél? Az ezzel kapcsolatos 

döntések minden bizonnyal az adott piac körülményeitől függenek, mint például 

milyen alternatív mobilitási ajánlatokat kínálnak az ügyfélnek, és ki birtokolja a 

járművet (magánügyfelek, autómegosztó üzemeltetők stb.).  

A műszaki logisztikai korlátozások, mint például a lítium-ion akkumulátor 

maximális tárolási ideje 2-3 év, a megnövekedett hőmérsékleti követelmények és 

az értékesítés utáni cellák moduljának tárolási ideje, szintén fontos tényezők, 

amelyek befolyásolják az elosztási koncepciót, valamint a csere időpontját vagy 

a cellák moduljának bármilyen hátrányos kompatibilitási szempontját. A 

kereskedők és az ügyfelek alacsony logisztikai költségei és a magas szintű 

szolgáltatás között az optimális lehetőséget különféle forgatókönyvekben kell 

megvizsgálni. A Bluemont Consulting erre a célra kifejlesztett egy hatékony 

szimulációs és forgatókönyv eszközt, amely felhasználható az optimális 

terjesztési koncepció meghatározására. Az optimális megoldás eltérő lehet a 

különböző piacokon, és a különféle lítium-ion akkumulátor típusok is eltéréseket 

okozhatnak. 

A szállítás tervezése nagyon fontos, hiszen egyes útvonalak és szállítmányozók 

költséghatékonyabbak, mint mások, de hosszabb feltöltési időt és magasabb 

decentralizált készleteket eredményezhetnek, ami viszont releváns a 

készlettervezésnél. Ebben a tekintetben fontos az összes költség (szállítási, tárolási 

hely, kezelési, tőkekötelezettség-költségek stb.) beszámítása. 

Az optimális útvonalak meghatározásakor az ellátási lánc minden lépését 

gondosan meg kell vizsgálni. Bizonyos körülmények között, például néhány kínai 

repülőtéren nagyon szigorú a veszélyes áruk ellenőrzése, ez azt jelenti, hogy az 

akkumulátorok gyorsabban érkeznek rendeltetési helyükre tengeri vagy 

szárazföldi szállítással. Bizonyos esetekben, mint például az Európa – Kína 

szállítás esetében, a vasúti és közúti szállítás hibrid megoldásai időbeli és költség 

szempontjából optimálisak. 

A készletkészítés viszont befolyásolja a tárolóhelyet és a beruházások tervezését. Itt 

nagy szerepet játszik az, hogy a lítium-ion akkumulátor hogyan tárolható az adott 

piacon, milyen beruházásokra van szükség a lítium-ion akkumulátor specifikus 

raktár korszerűsítéséhez, és hogy a raktárt maguknak vagy külső szolgáltatóknak 



kell-e irányítaniuk. A gyártók gyakran kiszervezik a teljes ellátást egy speciális 

szolgáltatóhoz. Az olyan logisztikai társaságok, mint a Kuehne + Nagel vagy a DB 

Schenker, már olyan holisztikus szállítási koncepciókat kínálnak a lítium-ion 

akkumulátor számára, amelyeket kifejezetten az autóipari ügyfelek számára 

alakítottak ki.  

A használt és hibás akkumulátorok költségigényes logisztikájával kapcsolatosan 

a legtöbb esetben tanácsos a szakemberekkel konzultálni. 

De még akkor is, ha a gyártó úgy dönt, hogy maga kezeli a szállítást, különféle 

lehetőségek léteznek a költségoptimalizáláshoz. A követelmények megtervezésében 

mutatkozó nagy bizonytalanság miatt a szállítási koncepciót a lehető 

legrugalmasabban kell megtervezni, és a beruházásokat szükség esetén el kell 

halasztani. A veszélyesáru-specifikus raktárak korszerűsítése a piaci felfutás több 

szakaszában nagyon hasznos lehet. Ebben az esetben a kereskedők kínálatát 

bizonyos régiókban szomszédos raktárakból (Leading Regional Distribution Center) 

lehet átvenni. 

 

Együttműködés egyéb cégekkel 

Annak érdekében, hogy a lítium-ion akkumulátor számára optimális ellátási 

koncepciót hozzanak létre, a vállalati szakterületeknek a későbbi értékesítés útján 

történő integrálást a tervezési folyamatban a lehető leghamarabb figyelembe kell 

venni. 

A jövőbeni pótalkatrész-követelményeket nehéz előre jelezni, és sok ebben a 

bizonytalanság. E tekintetben a tervezést és a kidolgozott koncepciókat mindig 

ellenőrizni és felül kell vizsgálni, nem utolsósorban az olyan külső befolyásoló 

tényezők miatt, mint például a változó szabályozások. A nagy bizonytalanság és 

a lítium-ion akkumulátor pótalkatrész-igényeivel kapcsolatos tapasztalatok 

hiánya miatt a prediktív logisztikát be kell építeni a logisztikai tervezésbe: például 

adatokat gyűjtenek és elemeznek a lítium-ion akkumulátor állapotáról, az 

állapoton (SOH) keresztül ezek felhasználhatók elhasználódási és öregedési 

előrejelzések készítésére, és felhasználhatók a központi és a decentralizált 

készletek tervezésére. 

Az ápolási koncepciót nem szabad elszigetelten kidolgozni, hanem mindig más 

tényezőkkel összefüggésben kell vizsgálni. Fontosak pl. az olyan kérdések, mint a 

cseremobilitási ajánlatok vagy az eredeti gyártók garanciavállalása. Ezek 

jelentősen befolyásolják az ügyfelek és kereskedők által tett szolgáltatási 

ígéreteket, és így az értékesítés utáni értékesítési koncepciót is. 

Az akkumulátorok tulajdonságait illetően az értékesítés követelményeit a 

fejlesztés korai szakaszában be kell építeni a „Design for X” megközelítés 

részeként. Ilyen módon az értékesítés költségeinek nagy részét már a korai 

szakaszban meg lehet takarítani, és így jelentős költségmegtakarítás érhető el.  

Szinte minden gyártó támaszkodik a lítium-ion akkumulátorra a következő 

generációs termékeikhez. Az elkövetkező években az értékesítés ezért hatalmas 



kihívásokkal néz majd szembe, mivel a lítium-ion akkumulátorból származó 

alkatrészellátás összetettsége sokszor meghaladja a többi alkatrészellátásét. 

Ezeket a kihívásokat azonban jól meg lehet valósítani egy korai szakaszban ennek 

megfelelően kidolgozott ellátási koncepcióval, beleértve a vállalat különböző 

területeit. 

 

3. Másodlagos felhasználási lehetőségek 

Alapvető különbséget kell tenni a naptári és a ciklikus öregedés között a lítium-

ion akkumulátor tekintetében. A naptári öregedéssel olyan időszakokban kell 

számolnunk, amikor az akkumulátort inaktív állapotban tároljuk, ilyenkor a 

magas hőmérséklet gyorsítja az öregedést.  

A ciklikus öregedést jelentősen befolyásolja a töltési sebesség szintje és a 

hőmérséklet. A lítium-ion akkumulátor naptári és ciklikus öregedése 

eredményeként csökken a kapacitás, megnő az impedancia és csökken a 

teljesítmény. Ezen öregedési hatások fő okai három csoportba tartoznak:  

 aktív anyagvesztés,  

 lítiumvesztés és  

 romlott ionvezető képesség. 

Az anód és az elektrolit között kialakuló passzív réteg kialakítása kulcsszerepet 

játszik a Lítium-ion Akkumulátor öregedési viselkedésében. 

Az alábbi ábra a relatív kapacitás alakulását mutatja az egyenértékű (ekvivalens) 

teljes ciklusok során (ÄVZ), ahol az ábrán látható cella lineáris viselkedésből 

nemlineáris öregedési viselkedésre vált mintegy 800 ciklus (ÄVZ), és a 

fennmaradó kapacitás kb. 80%.-a után.  

Egy ekvivalens teljes ciklus alatt általában a névleges kapacitás kétszeresére eső 

töltési teljesítményt értjük.  

A 3. ábra alsó diagramja a megfelelő 

impedanciákat mutatja be az úgynevezett 

Nyquist görbékben, három jellemző 

öregedési állapot tekintetében:  

 új állapot,  

 cellák közvetlenül a nemlineáris 

öregedési viselkedés előtt, 

 cellák közvetlenül a nemlineáris 

öregedési viselkedés után.  
  

 

 

 
 

3. ábra A relatív kapacitás változása 



Az SL koncepció megvalósíthatósága szempontjából kritikus szempont, hogy a 

nemlineáris öregedési viselkedés körülbelül 80% maradék kapacitással 

kezdődjön.  

Több párhuzamos kutatás is megerősítette ezt a fordulópontot, amely kb. 80% -os 

maradványkapacitással vagy kb. 150% -os megnövekedett Ohmikus ellenállással 

jelentkezik. 

A nemlineáris öregedési viselkedés korai előfordulása, még akkor is, ha kb. 80% 

-os maradványkapacitása miatt az SL (Second Life) definíció szerint további 

felhasználás gazdaságtalannak tűnik, ugyanakkor meg kell vizsgálni ezt az esetet. 

Bizonyítható, hogy a nemlineáris öregedési viselkedés gyorsabban jelentkezik 

nagy töltési sebességnél vagy alacsony kisülési értéknél.  

A hőmérsékletet illetően úgy találták, hogy az alacsony hőmérsékletet különösen 

kritikusan kell értékelni, de a túl magas hőmérsékletek szintén elősegítik a nemlineáris 

öregedés felgyorsulását. Azaz létezik egy optimális hőmérséklet, amely a vizsgált 

cellára 35 ° C.  Ezzel szemben ez azt jelenti, hogy az alacsony töltési sebesség, az 

alacsony DoD és az optimális hőmérsékleten tartás késleltetheti vagy akár meg is 

akadályozhatja a nemlineáris öregedési szakasz kialakulását.  

1. A kutatások szerint a nemlineáris öregedési viselkedést teljes mértékben el 

lehet kerülni egy alacsonyabb töltési sebességgel: ez a paraméter 

gyakorolja a legnagyobb befolyást, adott esetben cella-specifikusan.  

2. Az alacsonyabb DoD (Depth of Discharge, kisütési „mélység”) és az 

optimális hőmérsékleten tartás is késleltette a nemlineáris öregedési 

viselkedés megjelenését.  

3. Az SL-koncepciók megvalósíthatóságát illetően a gyakorlatban 

bizonyítható, hogy a nemlineáris öregedési viselkedés elkerülhető vagy 

késleltethető, ha egy nagyobb terhelésről (például elektromos jármű 

esetében) átváltunk egy enyhébbre. 

Alapvetően az Eo1L kritériumot mindig a felhasználótól függően kellene 

meghatározni, de a gyakorlatban ez nem megvalósítható.  

Sokkal praktikusabb lenne a járműgyártók által nyújtott garanciák használata. Sok 

német és amerikai gyártó garantálja a kapacitás legalább 70% - 80% -át 8 éves 

működés után.  

Az Eo1L = 80% -ot valószínűleg szubjektíven határozza meg az adott 

végfelhasználó. Itt meg kell említeni, hogy elégtelen kapacitás mellett a 

teljesítménycsökkenés az adott alkalmazás követelményeinek megszűnését is 

eredményezheti, és az akkumulátort ki kell cserélni.  

Az SL alkalmazás után az Eo2L kritériummal kapcsolatban az irodalomban nincs 

konkrét adat. Az Eo2L intervallumot a maradék kapacitások között 20% és 40% 

közé teszik, de ennek indoklása nélkül.  

Ezeket az értékeket nem támasztották alá a konkrét SL alkalmazásokhoz, így csak 

durva irányadó értékekként kezelhetők. Alapvetően feltételezhető, hogy az 

alacsonyabb Eo2L kritériumú akkumulátorrendszer perifériájának költségei 

növekednek:  



 Ha egy bizonyos terhelési profil továbbra is kezelhető akkumulátorral, az 

alacsonyabb Eo2L nagyobb (vagy nehezebb) akkumulátort jelent, 

amelynek nagyobb háza van, így pl. hűtésre lesz szükség.  

 A gazdasági szempontokon kívül egy fizikai szempont is fontos: Például 

azt a maradványkapacitást, amelynél a nemlineáris öregedési viselkedés 

megkezdődik, mindenképpen a legalacsonyabb Eo2L kritériumként kell 

meghatározni. 

 Mivel a gazdasági vagy fizikai szempontokból nem vezethetők le konkrét 

Eo2L-kritériumok, a tanulmány által javasolt értéka legkonzervatívabb 

feltételezés, azaz Eo2L = 40%. 

 
4. ábra Sematikus kapacitás görbe és EoL-feltételek 

Az öregített Lítium-ion akkumulátor cseréje és az enyhébb terhelési profilú 

SL alkalmazásban történő további felhasználása miatt a nemlineáris 

öregedési viselkedés jelentősen késik, tehát a lineáris viselkedés (esetleg 

változó meredekséggel) az SL alkalmazás során kezdetben fennmarad, amíg 

a "fordulópont" el nem érkezik. Ha a gyengébb terhelés ellenére esik a 

kapacitás, ezt azonnal kell értékelni, hogy eléri-e az Eo2L-t. 

Elméletileg a folyamatos terheléscsökkentés (például "harmadik élet" még 

alacsonyabb követelményekkel, további akkumulátormodulok hozzáadása stb.) 

megakadályozhatja ezt a további öregedési jelenséget egészen 0% -os maradék 

kapacitásig.  

A gyakorlatban azonban ezt gazdasági szempontból nem lehet gazdaságosan 

megvalósítani. Ezen túlmenően az erősebb polarizációs folyamatok 

következtében az elemek hatásfoka jelentősen csökkenne.  

A gyakorlatban a lehető legmagasabb ∆EoL az SL akkumulátor hosszú működési 

idejét eredményezi, és ezáltal a hozzáadott érték maximális kihasználását 

eredményezi.  

Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy ennek nem csupán az SL alkalmazás 

üzemeltetőjének szempontjából lehet gazdasági értelme, a járműtulajdonos vagy 

a járműgyártó szempontjából is előnyös lehet, ha az akkumulátorokat a járműben 

alacsonyabb maradványkapacitásig használják.  

Ha a járműtulajdonos az akkumulátor öregedése miatt korlátozott hatótávolság 

miatt már nem képes kezelni napi utazásait, az SL koncepció alternatívájaként 



érdemes a járművet eladni egy alacsonyabb hatótávolság követelménynek 

megfelelő felhasználó számára. 

 

4. Újrafeldolgozás (recycling) 

Ideális esetben a jármű működése közben naplózott adatok kiolvasása és 

értékelése jelzi, hogy mely egységeket kell újra hasznosítani vagy lehet 

felhasználni egy SL alkalmazásban.  

A jelenlegi adatbázis alapján ez azonban nem valósítható meg mindig 

megfelelően. Sőt az sem biztos, hogy a járműgyártók hajlandóak-e továbbadni 

ezeket az adatokat. 

A nem megfelelő adatbázis miatt az akkumulátor egységeket egyedileg kell mérni 

a kívánt szinten (általában a modul szintjén), ami jelentős idő- és költségeket 

jelent.  

Ez utóbbi általában az egész újrafeldolgozási folyamatra vonatkozik (az Lítium-

ion akkumulátor kiszerelésétől az "új" SL elemek telepítéséig) az irodalomban 

ennek becsült anyagi értéke 110 € / kWh és 11 € / kWh között van jelenleg. Ezek 

a költségek valószínűleg csökkenni fognak az SL folyamatok fokozott 

elterjedésével. 

Az egyes akkumulátor egységek mérése tehát költséges folyamat. A költségek az 

akkumulátorok kapacitásának növekedésével növekszenek.  

Az újrafeldolgozás költségei csökkentik a Lítium-ion akkumulátorok 

maradványértékét, és ezért fontos tényezőt jelentenek a jövedelmezőség 

szempontjából.  

A Lítium ion akkumulátorok másodlagos élettartamban történő hasznosításakor 

felmerül a kérdés, minél alacsonyabbak az újrafeldolgozás költségei, annál 

magasabb az akkumulátor maradványértéke. 

A Lítium ion akkumulátorok tekintetében a járműgyártónak visszavásárlási 

kötelezettsége van. A Lítium ion akkumulátorok moduláris egységekké történő 

szétszerelése nem különösebben bonyolult művelet.  

Ha viszont a komplett Lítium ion akkumulátorokat összekapcsolják egy nagyobb 

egységgé, akkor a szétszerelés nem szükséges. A szétszerelés a cella szintjére általában 

gazdaságilag nem ésszerű, pl. a forrasztott kötések oldása megnehezíti a folyamatot. 

Még nagyobb formátumú csavarozott cellák esetén is kétséges lehet, hogy a 

cellaszintre történő szétszerelés nyereséges-e. 

A következő lépésben az akkumulátor egységeket szemrevételezéssel ellenőrzik, 

hogy sérültek-e, pl. szivárgás vagy égési nyomok, találhatók-e.  

Az optikailag felismerhető sérülésekkel rendelkező egységeket az UN38.3  előírás 

szerint nem szabad szállítani, és nem alkalmasak további felhasználásra.  

Az életkor ellenőrzésével, a sorozatszámmal és az adatok kiolvasásával (pl. a 

hibanaplók, a betöltési profilok és az állapotparaméterek) szükség esetén 

megakadályozhatják a további egységek használatát az SL alkalmazásban, és így 

azok közvetlenül eljuttathatók az újrahasznosítási folyamathoz.  



A következő (opcionális) lépésben az előre kiválasztott akkumulátor egységeket 

a jármű gyártója csomagolja, és egy logisztikai cég szállítja a szolgáltatóhoz. A 

szolgáltató végleges döntést hoz arról, hogy mely egységeket lehet továbbra is 

használni.  

A P903  csomagolási utasítás szerint, a használt (de működőképes) akkumulátoroknak 

mindig ugyanazon szállítási feltételeknek kell megfelelniük, mint az új 

akkumulátoroknak.  

A sérült akkumulátorokra vonatkozóan azonban már léteznek speciális irányelvek. A 

P903 csomagolási utasítás szerint tehát a következő óvintézkedéseket kell tenni a 

csomagolás tekintetében: 

 ellenálló külső csomagolás, 

 védő burkolatok (pl. teljesen zárt rekeszek), 

 raklapok vagy más eszközök. 

Az akkumulátor egységeket „biztosítani kell a véletlen mozgás ellen, és a pólusokat nem 

szabad megterhelni a felette lévő többi elem súlyával”. Egy ilyen szállítás költségeit 

általában közepes vagy magas kategóriába sorolják. Meg kell jegyezni, hogy az „új” SL 

akkumulátorokat, miután a szolgáltatónál előkészítették, az SL alkalmazás helyére kell 

szállítani. Ez azonban nem különbözik az új akkumulátoroknál szokásos műveletektől, 

következésképpen nem csökkenti az akkumulátorok maradványértékét.  

Mivel itt feltételezhető, hogy az SL akkumulátorok mérését, osztályozását és 

összeszerelését a szolgáltató végzi, és nem a járműgyártó, ezért további 

csomagolási és szállítási folyamat merül fel, kivéve, ha a szolgáltató házon belül 

a jármű gyártójánál működik. Ez a kiegészítő művelet csökkenti a felhasznált 

akkumulátor maradványértékét, ezért, ha mód van rá el kell kerülni. Ezért 

javasolt, hogy mindig a járműgyártó végezze el az akkumulátor-egységek mérését 

és osztályozását, valamint az SL elemek telepítését. 

Az akkumulátor egységek szükséges mérése és osztályozása a legkritikusabb 

lépés. Az osztályozás olyan egységcsoportokat hoz létre, amelyek tulajdonságai a 

lehető legjobban közel állnak egymáshoz. Ezt követően egyesítik őket, hogy „új” 

SL akkumulátorokat hozzanak létre. 

Az akkumulátorok kapacitás, ellenállás és / vagy teljesítményértékeit általában az 

osztályozás céljából mérik. A műszaki paraméterek gyűjtésére vonatkozó 

ajánlások: 

 DIN EN 62660-1 / 2,  

 ISO 12405-1 DIS és  

 ISO 12405-2 WD  

szabványok.  

Például, A DIN EN 62660-1 szabványban javasolt a kapacitás meghatározása 1/3 C 

értékű áramerősséggel. Ez ciklusonként és akkumulátor egységenként mintegy 6 órás 

ráfordítást eredményezne.  

A kapacitásméréshez szükséges nagy időigényt alapvetően kiegészíti az ehhez 

szükséges mérőműszerek hasonlóan magas költsége. 

 



5. Újrafelhasználás, másodlagos felhasználás 

A felhasználási időtől és intenzitástól függően a lítium-ion akkumulátorok 

elveszítik kapacitásukat. De ekkor még semmi esetre sem értéktelenek. 

Másodlagos felhasználási területen még évekig végezhetik munkájukat. 

Fontos foglalkozni ezzel a kérdéssel, hiszen néhány év alatt hatalmas 

hulladékkezelési probléma merül fel, ha nem kezeljük helyén a problémát.  

Azok az akkumulátorok, amelyeknek már nem alkalmasak az autóban való 

használatra, egyáltalán nem értéktelenek. Körülbelül 1500–2500 töltési ciklus 

után az energiatartalom továbbra is az eredeti kapacitás 70–80% -a marad.  

Ezért sem gazdaságilag, sem környezetvédelmi szempontból nem célszerű ezeket 

az akkumulátorokat megsemmisíteni. Éppen ellenkezőleg: ezek az 

akkumulátorok még alkalmasak stacioner használatra, a másodlagos 

életciklusukban. 

A helyhez kötött (stacioner) működésnek az az előnye, hogy az akkumulátor sokkal 

kevesebb tranziensnek van kitéve, mint egy autó többszöri gyorsulási és rekuperációs 

fázisa esetén. A helyhez kötött működés sokkal egyenletesebb, a töltés és a kisütés 

lassú, ami sokkal kevésbé veszi igénybe az akkumulátort. 

 
5. ábra E-autó akkumulátor életciklusa 

Laborkísérletek igazolták, hogy a másodlagos ciklus akár 10-12 évig is eltarthat. 

Ez egyben azt is jelenti, hogy átlagos igénybevételnek kitett akkumulátor esetében 

csak mintegy 20 év múlva merül fel az újrahasznosítás kérdése. 

A BMW lipcsei gyára már adott is egyfajta választ a problémára. Itt olyan 

stacioner tárolót használnak, amely 700 db összekapcsolt i3 akkumulátorból áll (a 

gyár i3 BMW-ket gyárt). Itt új és elhasznált akkumulátorokat vegyesen 

használnak. Ez a hatalmas tároló tárolja a gyárban előállított nap- és szélenergiát, 

amit aztán a gyártáshoz használnak fel. 



 
6. ábra BMW energiatároló Lipcsében 

Németországban több ilyen projekt is működik, ahol új üzletei modelleket 

fejlesztenek e témára. A Hamburgi kikötőben is létezik egy nagy energiatároló, 

szintén i3 akkumulátorokkal. Ezek két konténerbe vannak rendezve, 2 MW 

teljesítménnyel. Feladatuk Hamburg áramellátó rendszerének stabilizálása, az 

ingadozások kisimítása. 

Magán háztartásokban is találkozhatunk ilyen áramtárolókkal. Ebben az esetben 

akár egyetlen autó akkumulátora is elegendő lehet. Ilyen esetben a 20 kWh 

kapacitás meghaladhatja a háztartás energiaigényét. 

A jó hatásfokú újrahasznosítás több lépcsőben történik. Az akkumulátorban 

található nyersanyagok közül a legismertebb a Lítium és a Kobalt. Ezek 

túlságosan értékesek ahhoz, hogy ne használjuk újra őket. 

A Lítium-ion akkumulátorokat újra hasznosítani képes berendezésből többféle is 

létezik. Mindenesetre ma még ipari méretekben nem elegendő az 

újrahasznosíthatósága. Az igény azonban gazdaságilag és környezet¬védelmileg 

is fennáll. A törvények is úgy rendelkeznek, hogy az újrahasznosítás fokának meg 

kell haladnia az 50%-ot (Akkumulátor törvény, 2009.). Ez az érték már a ház és 

az alkotóelemek eltávolításával elérhető. 

A szakértők emiatt a 2006-os EU-irányelv átdolgozását javasolják. Ez a jogszabály 

szabályozza a régi akkumulátorok újrahasznosítását. A cél az, hogy legalább a főbb 

alkotóelemek (grafit, lítium, kobalt) 90%-a visszanyerhető legyen. Ezt a célkitűzést 

Prof. Bernd Friedrich fogalmazta meg. 

A csökkenő akkumulátor árak és a saját napelemekkel kapcsolatosan növekvő 

igények felvetik az igényt a magán házak, lakások energiatárolásával 

kapcsolatosan. 

Ma már nagyon sok esetben a napelemeket energiatárolóval együtt telepítik. 

A tárolók ugyanis segítik, az előállított energia igényeknek megfelelő 

elosztását. 

A napelem megújuló energiát állít elő kedvező körülmények között. Mégis 

előfordul, hogy sokan amiatt nem élnek vele, mivel akkor is termelődik, amikor 

éppen nincs rá szükségünk. Az energia tárolása megoldja ezt a problémát: 



 A tároló tartályok főként szezonálisan oldják meg ezt a problémát. Svájcban 

évtizedek óta alkalmazzák őket. Az általuk kínált potenciál azonban közel 

sincs teljesen kihasználva. 

 Az akkumulátoros tárolók aktuálisak és gazdaságosak. Ezek már leginkább 

napi tárolóként szolgálnak.  

 A termikus tárolók, mint pl. a melegvíz tárolók vagy puffer tartályok további 

lehetőséget kínálnak a fölösleges napenergia tárolására és ésszerű 

felhasználására. A felhasználhatóság hátránya, hogy a hő kevésbé sokoldalúan 

használható fel, mint az áram. 

 
7. ábra Energia tárolása 

Bár a lítium-ion akkumulátor jelentősen drágább, mint egy ólomakkumulátor, a 

magasabb élettartama és nagyobb hatásfoka miatt jóval gazdaságosabb. 

Emiatt, a háztartási felhasználás területén csaknem minden akkumulátor ilyen. Az 

épületekben a tömeg és a méret nem annyira releváns, az élettartam viszont 

nagyon fontos. 

Kézenfekvő, hogy az elektromos autók akkumulátorát áram tárolására is 

használhatjuk. Gazdaságos, ha az elektromos járműveket napenergiával töltjük. 

Lényeges kérdés, hogy mikor alkalmas az elektromos jármű akkumulátora otthoni 

energia tárolásra. A fő szempontokat az alábbi táblázat foglalja össze. 
 

1. táblázat E-autó akkumulátor összetevői (anyagok és tömegek) 

 

 Igen Nem 

Ha a járműben nagy akkumulátor van, 

és így az akkumulátor öregedési 

folyamata lassúbb. 

Ha a járműakkumulátor kicsi, és az 

otthoni használat erősen igénybe veszi. 

Ha a járműakkumulátor használata 

csupán kivételes esetekben szükséges 

(pl. nagy terhelési csúcsok esetében). 

Ha az akkumulátor a járműhöz lett 

optimalizálva, így ugyanis előbb 

elhasználódik, mint az a tervezett 

élettartama szerint bekövetkezne. 
 



A jármű akkumulátornak kicsinek és könnyűnek kell lennie, ugyanakkor az épület 

akkumulátor lehet nehéz és nagy. Viszont így hosszabb élettartamot várunk el 

tőle. 

           
8. ábra Épület akkumulátor                   9. ábra Akkumulátorok másodlagos használata (akadályok és megoldások) 

6. Következtetések 

Az elektromos hajtású járművekből származó akkumulátorok első jelentősebb 

hulláma a 2020-as évek végén fog jelentkezni (10., 11. ábra). 

 

10. ábra 2030-ban elektromos járműből „kivont” akkumulátorok 

kezelése/hasznosítása 11. ábra Akkumulátorok újrahasznosítása az EU-ban 

A pilot projektek réven fontos, hogy megfelelően megtörténjen ezen 

akkumulátorok kezelése, további használata, illetve újrahasznosítása. 

Az újrahasznosítás értelemszerűen mind az elsődleges, mind a másodlagos 

használat után releváns lehet. 

A közlekedés új, alternatív energiákra történő átállítása, a konstrukciós kihívások 

mellett, a járműves használatra már nem alkalmas akkumulátorok további 

használatával és újrahasznosításával kapcsolatos kihívásokkal is szembe kell, 

hogy nézzen. 
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