Akkumulátor töltése GS500-as motornál
(és általában)
1. Vegyük le az ülést
2. A tank elején található az akkumulátor. Kövessük végig a párologtató gumitömlőt és
ahol rögzítve van, azt a kis lemezt hajlítsuk ki annyira hogy a tömlőt kitudjuk húzni
belőle
3. Kössük le az akkuról a vezetékeket – csillag csavarhúzó szükséges (elsőre a
negatívot, majd a pozitívot…….visszafelé pedig pont fordítva)
4. Vegyük ki az akkut és vigyük olyan helyre ahol jár a levegő – töltés közben H2
(Hidrogén gáz) fejlődik aminek ugye BUMM hatása lehet…..itt jó ha nem fagypont
van……szóval fűtött garázs, lakás….akárhova
5. Az akku fedeleit egyenként
A SUZUKI GS500 motorba az
YB-10L-B2 12V/11AH kell
csavarjuk ki, vagy húzzuk le a
Zárfedelet

6.

A töltő – általában piros – „+”
vezetékét kössük szintén a +
pólusra, a feketét „ - „ pedig a
negatívra.

A töltő leírását követve töltsük az akkut. Ha nincs leírás akkor addig míg az összes
cella el nem kezd pezsegni. Mikor van kész??? Általában este felteszik, reggel
leveszik……..de a legjobb megoldás ha lecsatlakozol róla, vár egy percet, majd
visszakötöd. Ha máris elkezd pezsegni, akkor tutira fel van töltve………
8. A töltés végén vegyük le a sarukat, csipeszeket, helyezzük vissza a csavarokat/fedelet
és kész
7.

Télen ha nem fűtött a garázs, ajánlatos kivenni az akkut – főleg mínuszokban és
szobahőmérsékleten tartani, majd havonta (de legalább 1x) rátölteni, így a tavaszi
indulás nem a boltba fog vezetni elsőnek egy új akkuért, hanem egy féktelen
orgazmusba paripánk nyergében
A www.louis.de oldalon ezeket az akkukat lehet vásárolni a GS-hez:
10036221…….17,95 euro
10036745………44,95 euro 10036825………18,95 euro

Ezzek ugye üres akkuk. Ehez meg kell venni még a benne lévő savat is
1L 1,28-as sav
Savszintmérő
Saválló zsír- ezzel érdemes
10038001………4,95 euro
10003891……….3,45 euro
bekenni a fém részeket a
savas oxidáció elkerülése
miatt…
10004881………2,50 euro

Beépítési javaslatok
A mai akkuk nagy többsége feltöltött lemezekkel kerülnek forgalomba. Az akkumulátor felsavazás után 20
perccel minden további töltés nélkül üzemkész.
Tárolás
A száraz savazás nélküli akkumulátorok tárolása nem igényel különösebb körültekintést. Általánosan hideg
száraz helyen ezek az akkumulátorok igen jól tárolhatók.
Üzembe helyezés
A savazáskor mind az akkumulátornak, mind az akkumumulátor savnak legalább 10 C fok hőmérsékletűnek kell
lennie. Az akkumulátort a motorkerékpárba történő beépítés előtt minimum 2 órával szükséges felsavazni.

Figyelem, az akkumulátor felsavazása gázképződéssel jár! Az akkumulátor dugóit a savazást követően legalább
2 óráig ne helyezzük vissza, mivel ezen esetben az akkumulátor “felfúvódik”. Beépítéskor az akkumulátort
megfelelően rögzítsük. Először a pozitív majd a negatív pólust csatlakoztassuk a kétkerekű elektromos
rendszeréhez.
Ápolás
Az alap-program akkumulátoraiban a sav és a töltöttségi szintet évente legalább kétszer ellenőrizni szükséges.
Amennyiben a savszint nem megfelelő úgy azt desztillált vízzel (mindenhol kapható…pl benzinkutak) kell
utántölteni a maximális savszint jelzésig. A Bosch AS akkumulátorait nem szükséges (és nem is lehetséges)
desztillált vízzel utántölteni. Alacsony feszültségi (töltöttségi) szint esetén az akkumulátor újratöltése szükséges.
Minden motorkerékpár akkumulátor töltöttségi állapotát szezon előtt feltétlenül javasoljuk ellenőrizni, hogy ne
útközben vagy a vízen érje az embert meglepetés.
Ősszel a motorkerékpár és a vizisport szezon végeztével javasolt az akkumulátor kiszerelése és a töltöttségi szint
ellenőrzése. Az üzemen kívüli akkumulátorokat télen legalább egyszer szükséges elektromosan feltölteni.

Pár kérdés és válasz………..igaz autós részhez szól a cikk, de ugye
csak az Ah és a méret a különbség egy kocsi és egy motor aksi közt
(persze 12V-ról beszélünk)
Mi az a Ah ..?
Kapacitás, azaz amperóra .. Ezt még mindenki tudja..
Azt már kevesebben, hogy mit jelent az Ah érték után zárójelben szereplő szám...
Pl.. 55Ah (20h) .. ez azt jelenti, hogy az akkumulátor kapacitása 55Ah a 20 órás teszt szerint.
Ez azt jelenti, hogy az odaírt Ah érték 1/20-ad résznyi áramával terhelhető pontosan 20 órán
keresztül, és ekkor csökken a feszöltsége 10.5 V-ra
Konkrétan.. Az 55Ah (20h) akkumulátort, pontosan 20 órán keresztül lehet (55/20=) 2,75 Amperrel
terhelni és akkor csökken a feszültsége 10.5 Voltra.
Nem jelenti tehát azt, hogy az akkut 1órán keresztül lehet 55Amperrel terhelni., mint ahogy azt sem,
hogy 1amperes terhelést 55 órán keresztül bírná.
Az indítóakkumulátorokon kapacitását szinte mindig a 20h tesztben adják meg, míg a ciklikus akkukat
inkább az 5h kapacitásukkal jellemzik.
Az autómban gyárilag 55Ah-ás akkumulátor volt... Mekkorát vegyek bele...?
Az első beépítésű akkumulátorok általában a lehető legkisebbek (legolcsóbbak ) és az a céljuk, hogy
a garanciaidő végéig kihúzzák valahogy. Sok esetben azonban mégis 3-4 évig működnek, ennek az
az oka, hogy az új autó töltési és indítási rendszere szinte tökéletes. Emiatt az akku üzemi
körülményei is ideálisak.
Általános irányelvként azt javasoljuk, hogy csere esetén a lehető LEGNAGYOBB akkumulátor
válasszuk, ami befér a gyári helyre. Ezáltal sokkal biztosabbá válik az indítás és az autó sokkal
hosszabb ideig indítóképes marad még ha nem is járunk az autóval. A legtöbb estben az autót úgy
alakítják ki, hogy abba nagyobb akku belefér mint az eredeti.
A generátor fel tudja majd tölteni ezt az nagyobb akkut?
Természetesen fel. A generátor ugyanis nem "tudja " mit tölt. Éppen úgy feltölti a teherautóakkumulátort mint az 45Ah kis akkut. A nagyobb akkumulátor alkalmazásának csak előnye van.
Akkumulátor vásárlásakor mik a legfontosabb szempontok?
- Elsődleges a hely az autóban, illetve a polaritás. Elvégre az új akkunak a régi helyére kell beférnie.
- Indítóáram.. Ez a legfontosabb, hiszen az akkut elsősorban indításra fogjuk használni. Vigyázni kell
azonban, mert jelenleg 4 féle szabványban adhatják meg ezt az értéket (DIN, SAE, EN, IEC) , ezért
összehasonlításkor erre figyelni kell...
- Kapacitás. Általában mindenki ezt figyeli, mert ez van a legnagyobb betűvel az akkun. Valójában
csak akkor van szerepe, ha az autó álló motornál látja el a fogyasztókat. Általában azért összefügg az
indítóárammal, azaz általában a nagyobb kapacitású akkunak nagyobb az indítóárama.(NEM
MINDIG ! )
-Garancia: .. A garancia egy kereskedelmi fogás, nem műszaki paraméter.

Szükséges e az autó átvizsgálása új akku beszerelésekor ?
Mindenképpen ajánlott. Ugyanis az akkumulátor sokszor nem magától megy tönkre, hanem a
tönkremenetelt megelőzi az autó töltő vagy indítórendszerének meghibásodása. Ilyen esetekben kell
az autót is javítani, mert ellenkező esetben az új akku is hamar tönkremehet.

Mit kell az autón mérni?
Érdemes megmérni az indítómotor áramfelvételét, mert ha ez túlságosan nagy, akkor az akku
igénybevétele is nagyobb, azaz hamar tönkremehet...
Nagyon fontos , hogy megmérjük a töltőfeszültséget, mert ha nincs elegendő töltés, akkor az autó
mindig bizonytalanul indul, és az akku is szép lassan tönkremegy (leszulfátosodik)
Röviden: Az akku sarkain mért töltőfeszültségnek minden üzemállapotban (alapjáraton
fordulatszámon, fogaszókkal terhelve és azok nélkül )13.6 V - 14.4 V között kell lennie.
Érdemes még ezen kívül megmérni az autó üres fogyasztását . (Azt az áramot, ami akkor folyik, ha a
motor nem jár és autót bezárjuk. Elvileg ilyenkor semmilyen fogyasztó nem megy, de gyakorlatban
ilyenkor is folyik némi áram.. pl az műszerfalban elhelyezett órához, riasztóhoz vagy egyéb álló
fogyasztókhoz. Az ilyenkor mért fogyasztáson (és persze az akku kapacitásán ) múlik az , hogy az
autó mennyi ideig marad indításképes ha nem használjuk.
Ha az autóban túltöltés van, azaz a töltőfeszültség 14.4 Voltnál magasabb, akkor az akkumulátor
pezsegni kezd. A pezsgés károsítja a lemezeket, a lehulló iszap pedig cellazárlatot okoz. Pontosan így
megy tönkre az az akku, amit szabályozatlan töltőre kapcsolunk és ott pezsegni ("forrni" ) hagyjuk. Ha
egy ilyen akkumulátor dugóját kicsavarjuk, akkor a dugók felületén sötétszürke iszaplerakódást
láthatunk.
Alultöltés esetén (töltőfeszültség alacsonyabb mint 13.6V ), akkor az akku leszulfátosodik, azaz a
lemezeken lévő ólomszulfát szemcsék megnőnek és töltéskor már szigetelik a felületet. Az akku belső
ellenállása megnő ,kapacitása csökken..
Biztos jó az autóm, mert betettem egy másik akkumulátort és azzal semmi problémám nincs...
Nem így van, .. Sokszor előfordul, hogy az autóban nincs elegendő töltőfeszültség , amiatt az akku
rendszeresen alultöltődik és veszít a kapacitásából. A végén már pl. csak 10 Ah-ás.. Nem csoda hát,
hogy már nem képes beindítani a motort. Ha ilyenkor kicseréljük egy újra, akkor egy darabig valóban
problémamentes lesz az indítás, de az új akku is hamarosan az elődje sorsára jut.
Biztos jó a töltés az autómban, mert a töltésjelző lámpa sose világít..
A töltésjelző lámpa csak a generátor gerjesztését mutatja, aminek alig van valami köze az
akkumulátoron levő töltéshez. Attól, hogy a töltésellenőrző lámpa nem világít, még könnyen lehet akár
alul - akár túltöltés...
Mi az a zselés akkumulátor ?
Valóban léteznek zselés (gél töltésű ) akkumulátorok, de ezeket autóban indításra még senki se
használta. A zselés akkumulátorok elsősorban ciklikus felhasználásra (kimerítem - feltöltöm ) valók.
Motorok indítására csak többé - kevésbé alkalmasak..
Más kérdés, hogy a köznyelvben (meg a hozzá nem értő kereskedőknél is ) zselésnek neveznek
minden olyan akkut, ami többé kevésbé zárt, és nem kell be folyadékot töltögetni, holott ha megrázzuk
akkor halljuk, hogy lötyög benne a sav.
Mi az a száraz akku?
Olyan akkumulátor, ahol a lemezeket elválasztó üvegszövetben van felitatva az elektrolit. Az ilyen
akku teljesen zártak, azokból folyadék még akkor se folyik ki, ha megreped a doboz. Ilyen
akkumulátorok pl. az Exide STR, EXIDE MAXXIMA, Optima...
Mi az a varázsszem , illetve varázsszemes akkumulátor ?
A varázsszem nem más, mint egy egyszerű sűrűségmérő eszköz. Működése azon alapul, hogy a
feltöltött akku savsűrűsége magasabb, ezért a varázsszemben lévő zöld golyó feljön a sav tetejére,
amiatt zöld a varázsszem.
Ha az akku lemerül, azaz a savsűrűsége csökken, akkor zöld golyó lesüllyed , és már nem látszik,
ekkor fekete a varázsszem.
Ha túltöltés következtében elektrolit távozik az akkuból, akkor a varázsszem az aljáról visszaverődő
fény miatt fehér színű.
Röviden: A varázsszem az egyik cella savsűrűségét mutatja..
Az hogy a varázsszem zöld, az semmit nem jelent az akku egészére vonatkozóan, mivel attól még a
többi cella akár zárlatos is lehet...
Olyan akkut keresek, aminek nagy a kapacitása, de kicsi a mérete..
Ilyet nem fog találni. Az akku kapacitása ugyanis a benne lévő anyagmennyiségtől függ, ami viszont
arányos az akkumulátor tömegével és méreteivel. Biztos lehet benne, hogy egyik 55Ah-ás
akkumulátor sem lesz sokkal kisebb a másik 55Ah-s akkumulátornál...
Olyan akkut keresek, aminek nagy az indítóárama , de kicsi a mérete..
Ilyen már létezik... Az indítóáram ugyanis a lemezek felületével függ össze. Ez pedig a belső kialítástól
függ. Extrém példa az ilyen esetre a spirálcellás akkumulátor (pl. EXIDE MAXXIMA). Ennek az
akkumulátornak a mérete megegyezik bármelyik 55Ah-ás akkuval, de indítóáram sokszorosa annak.
AKKUMULÁTOR VIZSGÁLAT MÓDSZEREI ÉS ESZKÖZEI
A téli hideg beköszöntekor gyakran előfordul, hogy indítózás közben az indítómotor lassan forgatja meg a
motort, így az nem vagy csak nagyon nehezen indul be

A jelenséget nem csak az akkumulátor hibája okozhatja, hanem az önindító, a vezetékrendszer, de akár generátor
hiba is. Célszerű kideríteni, hogy melyik fődarab a hiba okozója.
Folyadékos nyitott akkuknál érdemes a folyadékszintet elsőként ellenőrizni és beállítani.
A további hiba kiderítéséhez indítózás közben mérjük meg egy multiméterrel, hogy az akku pozitív csúcsa és az
önindító pozitív csavarja között, illetve az akku negatív kúpja és az indító fémháza között mekkora
feszültségesés lép fel. Ha bármelyik oldalon 0,5V-nál nagyobb a feszültségesés, tisztítsuk meg, szükség esetén
javítsuk meg a csatlakozásokat.
Megfelelő vezetékrendszer esetén mérjük meg az önindító áramfelvételét. Ha ez a járműre jellemző értéknél (pl.
személyautó benzines motorjánál 100-160A, dieselnél 240-360A), lényegesen nagyobb, akkor valószínűleg az
önindító hibás.
Az indításképtelen akkumulátort vizsgáljuk meg közelebbről! Szemrevételezéssel kizárhatjuk az esetleges külső
sérülést.
Minden további vizsgálat előtt az akkumulátort teljesen fel kell tölteni. Célszerű feszültségkorlátozott automata
töltőt használni, amellyel felügyelet nélkül is elkerülhetjük az akkut károsító túltöltést. A 14,4V-ban
feszültségkorlátozott töltővel addig töltsük az akkut, amíg a töltőáram kb. 0,8-1A alá esik
Az akkumulátor precíz vizsgálatát csak erre alkalmas, speciális mérőműszerekkel lehet elvégezni.
A multiméteres kapocsfeszültség mérés csak durva hiba kimutatására alkalmas. Az akkumulátor energia tároló
képességének mérésére kapacitásmérő műszer szolgál. Ez egy olyan állandó áramú terhelő eszköz, amely a
beállított konstans árammal kisüti az akkumulátort 10,5V-ig és közben méri az eltelt időt.
A tényleges kapacitást (Ah) indító akkumulátoroknál 20 órás kisütéssel kell mérni. Ez azt jelenti, hogy az
akkumulátor névleges (feliratozott) kapacitásának huszadrészével, A-ban kifejezve, terhelik az akkumulátort
10,5V-ig. Közben a műszer méri az eltelt időt percben. A tényleges kapacitás Ah=(Kisütő-áram x idő)/60
összefüggéssel számítható.
Ez a mérési módszer viszonylag lassú, a napi gyakorlatban nehezen alkalmazható. Helyette az un. tartalék
tárlóképességet érdemes mérni. A kapacitásmérő műszer erre is alkalmas. A mérés lényege, hogy bármilyen
méretű is legyen az akkumulátor, minden esetben állandó 25A-al kell a kisütést elvégezni, és szintén percben
mérni az időt 10,5V-ig.
Az így kapott perc érték jellemzi az akkumulátort. Pl. egy hagyományos, síklemezes, folyadékos, 55Ah-s
akkunál ez az érték kb. 85 perc. Egy ugyanolyan méretű, spirálcellás, száraz (gázrekombinációs) akkunál 120
perc. Gyakorlati szempontból a tartalék tárlóképesség úgy közelíthető meg, hogy egy átlagos személyautó
éjszaka lámpákkal, szokásos fogyasztókkal közel 25A körüli áramot fogyaszthat. Elromlott generátor esetén az
adott akkumulátor a megadott percig tudja az autót működtetni. Ha álló motornál fogyasztókat működtetünk, az
akkumulátor energia tárlóképességét vesszük igénybe.
E mellett az akkumulátornak van egy másik, talán még fontosabb paramétere: az indítóképessége, az
indítóárama.
Jelenleg Magyarországon 4 féle szabvány szerint mért indítóáramokat tüntethetnek fel az egyes gyártók, igaz,
hogy a közös európai ajánlás szerint az EN szabványát érdemes előnyben részesíteni.
Ennek lényege, hogy a feltöltött akkumulátort –18ºC –os hűtőkamrába kell helyezni, lehűteni, majd 24 órán át
hidegen tartani. Ezután lehet az EN szabványban megadott konstans hidegindító árammal megterhelni 10
másodpercig. Eközben a telep feszültsége nem eshet 7,5V alá.
A gyakorlatban ezt a mérést is nehéz elvégezni, hiszen komoly hűtési feladat és hosszú idő is kell hozzá. A napi
használatra alkalmas eljáráshoz konstans áramú akkumulátor teszter kapható, amely indítóképességet és tartalék
tárlóképességet is precízen tud mérni. Ez a mikroprocesszor vezérelt, digitális mérőeszköz teljes képet tud
alkotni az akkumulátor állapotáról. Szemben a csak durva akku hibák kimutatására (cellazárlat, szakadás,
lemerültség) alkalmas, 1 ellenállással működő terhelővillával, ez a műszer 2% pontossággal megméri az akku
szükséges paramétereit.
Gombnyomásra beállítható terhelőárama 5 és 420A között tetszőlegesen változtatható. (Forgalomban van már a
850A áramú készülék is!)
A berendezés belső hővédelemmel és önellenőrző áramkörökkel van ellátva. Segítségével az autóba épített
generátor tesztelése is elvégezhető, a vezetékrendszer megbontása nélkül.
Egy ebédidőnyi idő alatt teljes biztonsággal minősíthetők akkumulátorok, kicsik és nagyok egyaránt.
Ezeket a mérőeszközöket megfelelő interfész segítségével számítógépre lehet kötni és akár grafikusan
értelmezhető kiértékeléshez juthatunk.
Akkumulátorokról típus szerint
Rendszeresen ellenőrizz!" - típus
Erre a hagyományos savas-ólomakkumulátorra nem lehet alkalmazni a "Hagyomány és minőség"
reklámszlogent, mert közel áll az akkumulátor elvi felépítését szemléltető maketthez. Műanyag házban
higított kénsavba merülnek az ólom és ólomdioxid masszát tartalmazó lemezek, melyeknek felülete
kisütéskor (fogyasztó bekapcsolásakor) ólomszulfáttá, majd feltöltéskor újra ólommá és ólomdioxiddá alakul
vissza. Közben áramot termel, illetve töltéskor áramot fogyaszt, tárol. Ez a típus ma már nem nevezhető
minőségi terméknek, még akkor sem, ha a lemezek közé PVC szigetelőlemezeket helyeznek a lemezzárlat

elkerülésére.
Rendszeres gondozást igényelnek, mivel működésük közben, különösen nyári melegben folyamatosan
távozik belőlük az elektrolitnak a desztillált víz része. Ez a fokozott gázképződési hajlam és a természetes
párolgás miatt van. Emiatt nyáron legalább 2 hetente, hideg évszakban 3-4 hetente ellenőrizni, szükség
esetén pótolni kell a desztillált vizet és tisztítgatni az akkusarukat.
"Próbálj meg lazítani!" - típus
Az akkumulátorok e csoportját már egy fokkal fejlettebb, un. gondozásszegény típusok alkotják, melyek a
közhiedelemmel ellentétben nem teljesen gondozásmentesek.
Ezekben az előzőnél tisztább anyagokból, kisebb antimontartalommal, kalciumötvözéssel kialakított
lemezszerkezet pozitív lemezeit polietilén tasakokba helyezik, kiküszöbölve a közvetlen lemez és
iszapzárlatot. A gázképződés is sokkal kisebb, vízveszteségük átlagos üzemi viszonyok között csak néhány
év múlva okozhat működési zavart.
Van gyártó, amely a betöltő nyílásokat el is zárja a felhasználó szeme elől, kidobásra ítélve akár a
természetes melegedés okozta elektrolit veszteséget elszenvedő akkumulátort is.
Mások "varázsszemmel" látják el az akkumulátor 1 celláját, mondván, ezzel ellenőrizni lehet az akku
működőképességét. A csalódások elkerülése érdekében szükséges megjegyezni, hogy a varázsszem csak
1 cella állapotát jelzi, a másik 5 közül akár több is lehet kapacitáshiányos vagy zárlatos, így a zöld fény nem
feltétlen jelenti az akku indítóképességét.
Sokan helytelenül ezeket, és minden olyan akkumulátort "zselés"-nek neveznek, amelybe nem lehet
folyadékot töltögetni. (Valódi zselés akkut jármű indítására nem használnak.)
Mivel e típus lemezszerkezete legtöbb esetben még öntött rácsokból áll, lényegesen nem növelhető a
hidegindító képességük a tömegükhöz képest.
"A hanyagolás kötelező!" - típus
Ez a kategória legalább két lényeges újdonságot tartalmaz. Az egyik, hogy az aktív masszát hordozó
ólomrács nem öntött, hanem un. expandált szerkezetű. Elmaradhatnak az önthetőség miatt adagolt,
akkuműködés szempontjából káros adalékok, így a lemez anyaga rendkívül tiszta ólom.
A másik újdonság, hogy a pozitív lemezeket üvegszövetből készített "borítékba" zárják, amely fizikailag
teljesen elválasztja a lemezeket egymástól, kiküszöbölve akár a lemez, akár a fenékzárlatot. Ez a
szeparátor itatósként magába szívja, megköti a speciális elektrolitot. Nincs iszapkihullás, jobb a
rázkódással szembeni ellenálló képesség. Nincs folyadékveszteség, hiszen a felületen képződött gázok az
üvegszövetben újra visszaalakulnak nedvességgé, rekombinálódnak. Innen származik a gázrekombinációs
elnevezés. Ezeket az akkukat nyomástartó módon le lehet zárni.
Szerkezetüknél fogva lényegesen nagyobb a hidegindító áramuk, ami különösen téli hideg reggeleken
csillaggarázsban tartott diesel autóknál jelent biztonságosabb indítást. Ilyen gázrekombinációs
akkumulátorokat gyárt az EXIDE és az OPTIMA, forgalmazza őket a FOREX.
Az ilyen akkumulátorok élettartamuk során semmilyen gondozást nem igényelnek. Beépítéskor és a tél
beállta előtt legfeljebb az autó elektromos rendszerét kell ellenőrizni, különös tekintettel a töltőrendszer és
az indítómotor állapotára.
.
Néhány zsebünket érintő jó tanács
Miután megismerkedtünk az indító akkumulátor fejlődése során létrejött típusaival, térjünk vissza az eredeti
problémához.
Mi tehát a tennivaló, ha hideg téli reggelen nem akar a motorunk életre kelni?
Ha indítózás közben a motor a szokásos sebességgel pörög, akkor a gyújtás vagy az üzemanyag ellátó
rendszer vizsgálatával kezdjük.
Ha hallhatóan lassabban forog az önindító és a motor is, akkor az akku, a vezetékrendszer és az önindító
vizsgálata vezethet el a hiba okához.
Először is szereljük le, majd tisztítsuk meg az akku kúpjait és a vezetékek csatlakozóit. Ha az első két
kategóriába tartozó akkumulátorunk van, ellenőrizzük az elektrolit szintjét, szükség esetén pótoljuk a
hiányzó desztillált vizet. Szereljük vissza a csatlakózásokat és indítózzunk. Ha a lassú forgás továbbra is
fennáll, annak eldöntése szükséges, hogy az akku lemerült-e, esetleg használhatatlan, vagy az önindító
hibás?
Ismerősünk jó állapotú, legalább a miénknek megfelelő indítóáramú akkumulátoráról megpróbálhatjuk a
motorunkat beindítani. Ha sikerült, akkor a töltőrendszerünk vizsgálata következhet.
Ha nem sikerült "bebikázni" a motort, akkor persze nem lettünk okosabbak, ugyanis további két
hibalehetőséggel kell számolnunk: ismerősünk akkuja megfelel-e a motorunk indításához, ill. az indítókábel
csatlakozásai precízek-e. Az is előfordulhat, hogy a saját lemerült akkunk "szívja" le az ismerősünk akkuját.
Ezeket a kételyeket egy feszültségmérő műszerrel zárhatjuk ki. Ha indítózás közben az akkunk
kapocsfeszültsége nem esik 10 V alá, akkor nem az akku indítóképességén múlik a siker. Ha ilyen esetben
az önindítón 8,5-9 V-nál kisebb értéket mérünk, az akku és az indító közti vezetékek és csatlakozásaik a
vétkesek.
Ha az akku feszültsége 10 V alá esik indítózás közben, további kísérletezés előtt érdemes az erőforrást
feltölteni.

Csak abban az esetben cseréljünk akkumulátort, ha az autónk elektromos rendszere műszeres méréssel is
kifogástalannak bizonyult!
Ne feledje, hogy az akkumulátor olyan, mint az Ön pénztárcája: bármilyen nagy is (a kapacitása), ha többet
vesz ki belőle (fogyasztók) mint amit beletesz (generátor), előbb-utóbb kiürül!
A nyári meleg bosszúja, mely a hideg reggeleken jelentkezik
Kevesen tudják, hogy nem a hideg az akkumulátor első számú ellensége, hanem a meleg.
Első pillanatra talán hihetetlenül hangzik ez az állítás, hiszen az indítási problémák általában a hideg
téli napokon jelentkeznek. A magyarázat nagyon egyszerű.
A melegben felgyorsulnak a kémiai reakciók, így a korróziós folyamatok is, melyek megtámadják az
akkumulátor rácsszerkezetét. Fokozódik a vízbontás, növekszik az önkisülés és a túltöltésre való
hajlam. Ennek következménye az iszaposodás, cellazárlat. Hidegben aztán, amikor a motorolaj
sűrűbb, az illesztések szorosabbak, az önindító áramfelvétele indítózás közben megnövekszik,
ugyanakkor az akkumulátor áramleadó képessége csökken. Ha ez a kényes egyensúly felborul, a
motor lesz az ‘erősebb’, az akkumulátor a gyengébb, indítani nehezen vagy egyáltalán nem sikerül.
Mit tehetünk?
Semmi egyebet, csak azt, hogy legközelebb, amikor cserélni kell az akkumulátort, olyat vásárolunk,
amely a lehető legjobban tűri a modern autók meg növekedett motortér hőmérsékletét: ón-kalcium
ötvözésű, expandált lemezes akkumulátort.
Ezekben az akkumulátorokban magasabb hőmérsékleteken sem képződik rácskorrózió,
érzéketlenebbek az elmaradt nyári karbantartási problémákkal szemben.
Ennek az az oka, hogy az ón-kalcium ötvözésű lemezek áramfelvétele feltöltődéskor még növekvő
hőmérséklet esetén is csökken, szemben a hagyományos akkumulátorokkal, melyeknél növekedhet.
A feszültségszabályozó ma már az autók többségében hőmérséklet függő szabályozást valósít meg.
Melegben a töltőfeszültség kisebb, hidegben magasabb lehet. Pl. a 13,7V nyári melegben jó érték,
télen –15ºC esetén alultöltést okoz. A hőmérséklettől független szabályzóknak csak abban az esetben
van komoly jelentőségük, amikor az akkumulátor közel állandó hőmérsékleten üzemel vagy nincs a
motorral közös hőtérben (pl. IFA teherautó). Indítási biztonsága érdekében ellenőriztesse autója töltő
és indítórendszerét tél és nyár előtt is.
A kalcium ötvözésű rácslemezek ezzel összefüggő további előnye, hogy a feltöltődési folyamat végén
a töltőárama gyakorlatilag nullához közelít. A hibrid, öntött lemezes akkumulátorok a nagyobb belső
önkisülés és helyi mikroelemek képződése miatt töltött állapotban is felvesznek több száz mA-t,
idősebb állapotukban akár néhány A-t is. Ez szintén a belső hőmérsékletük növelésére fordítódik.
A korszerű akkumulátorok másik fontos jellemzője az önkisülés alacsony mértéke. Azon autós
társainknak, akik pl. télen nem, vagy csak ritkán használják járművüket, érdemes alacsony önkisülésű
akkumulátort vásárolniuk. A hagyományosnak tekinthető hibrid akkumulátorok önkisülése típustól
függően 3-8 hónap között van, míg a kalcium ötvözésűeké 16-18 hónap 50%-ig.
Fontos ellenőrizni az autó statikus fogyasztását, amely akkor mérhető, amikor azt gondoljuk, hogy
minden ki van kapcsolva. Hosszabb állás után komoly meglepetést tud okozni a lassan kiürített,
indításképtelenné vált akkumulátor. Ha 50mA fogyasztást mérünk, akkor számítanunk kell arra, hogy
egy 55Ah-s teljesen feltöltött akkumulátor kb. 20 nap alatt indításképtelenség határára érkezik. Ennél
nagyobb áramfogyasztást már szinte kötelező megkeresni és megszüntetni. Abban az esetben, ha
nem szüntethető meg a kritikus érték feletti fogyasztás, három dolgot tehetünk:
- levesszük az akkusarut,
- kettős feszültségkorláttal működő automata töltőre kapcsoljuk az akkut folyamatosan,
- kb. kéthetente az akkut feltöltjük.
Az Exide akkumulátorok önkisülési ideje 16-18 hónap.
Nem lehet mellékes az EXIDE akkumulátorok azon paramétere sem, hogy kiválóan ellenállnak a
rezonanciának.
A rezonancia miatt az akkumulátor aktív részei lehullanak a lemezek felületéről csökkentve a
kapacitást, és az akkumulátor alján az iszaptér megtöltésével cellazárlatot okoznak. Gyakran
tapasztalhatjuk, hogy annak ellenére, hogy akkumulátorunk rendelkezik tasakszeparátorokkal, a
kapacitása mégis csökken. Ez azzal magyarázható, hogy a tasakszeparátor megakadályozza ugyan
az un. iszaposodást, amely a cellazárlatot eredményezné, azt azonban nem tudja meggátolni, hogy a
lemezről az aktív részecskék a tasak aljára hulljanak, csökkentve ezzel a kapacitást.
Az EXIDE erre a problémára is talált megoldást. Minden rácsot egy különleges védőhártyával vont be,
amely meggátolja a rácsba hengerelt ólom- ill. ólomdioxid eltávozását. Az ilyen védőhártyával bevont
lemezeket helyezi a tasakszeparátorokba. Ezáltal az akkumulátor nemcsak a feszültségét őrzi meg
hosszabb ideig, hanem a kapacitását is.
Ezen rendkívüli előnye mellett számos más előnye is létezik, melyek mind-mind hozzájárulnak a
hosszú élettartamhoz, és ahhoz, hogy akkumulátorunk tökéletesen karbantartásmentes legyen.
Napjainkban elvileg minden akkumulátor karbantartásmentes. Ez már nem is számítana

különlegességnek. Vajon a hagyományos akkumulátorok ténylegesen karbantartás-mentesek? A
`karbantartásmentes` kifejezés az akkumulátorokra vonatkozóan mindennapossá vált. Tényleg erről
van szó? Valóban minden akkumulátor karbantartásmentes? Gondoljunk csak bele!
Megvásárolunk egy karbantartásmentes akkumulátort, amelyen van lehetőség az utántöltésre, és
található rajta egy szellőztető szelep, amely azt a célt hivatott szolgálni, hogy ha az akkumulátor
valamilyen oknál fogva túltöltődik, akkor a vízbontás miatt keletkező hidrogén és oxigén gázok némi
savgőz kíséretében savgőz távozni tudjanak. Ha túl sok víz távozik ily módon, akkor ezt pótolnunk
kell. Ilyenkor kell utántölteni az akkumulátort, igaz, hogy csak évente 1-2-szer, és ez is nagy
könnyebbség a korszerűtlen akkumulátorokhoz képest. Azt azonban nem mondhatjuk, hogy az
akkumulátorunk teljesen karbantartásmentes.
Az EXIDE ezen a területen is nagy újítást vezetett be. A világon az elsők között megalkotta azt az
akkumulátort, amelynek saját vízfogyasztása rendkívül alacsony és így utántölteni egyáltalán nem kell.
Van egy speciális membránnal kombinált labirinttömítésű záródugó, amin csak a 3 mikronnál kisebb
elemek tudnak távozni, de a savgőz és a párolgás miatt keletkezett vízgőz nem.
Az ón-ólom-kalcium ötvözetnek gyakorlatilag nincsen saját vízfogyasztása, ezért, ha megfelelő az
autónk töltési rendszere, akkor a folyadék utántöltésre semmi szükség nincs.
Mi a helyzet, ha nem jó a töltőrendszer és túltöltjük az akkumulátort?
Ebben az esetben természetesen keletkezik savgőz. A túlnyomást azonban a hidrogénmolekulák
okozzák, ezek viszont annyira aprók, hogy a labirinttömítésű 3 mikron résméretű membránon el
tudnak távozni.
Nem szabad megfeledkeznünk az EXIDE száraz akkumulátorairól sem, melyek nem azért nevezünk
száraznak, mert nem folyik ki belőlük semmi, hanem azért mert egyáltalán nem tartalmaznak
folyékony elektrolitot. Az ilyen száraz akkumulátorok egy különleges gyártási folyamattal készülnek. A
tasakszeparátorok üvegszövetből készülnek
Ma már nyugodtan állíthatjuk, hogy az EXIDE Európa legnagyobb akkumulátor gyártója. Felvásárolta
az európai gyárak jelentős hányadát, köztük olyanokat is, mint a SONNENSCHEIN és a HAGEN.
Tekintve, hogy jelenleg az EXIDE uralja Európa akkumulátorpiacát óriási tőkével, több lehetőségük
van fejlesztésekre, és a kísérletekre. Nem véltetlen tehát, hogy jelenleg az EXIDE határozza meg az
akkumulátorgyártás főbb irányvonalait. Képes az igen nagy költségekkel járó hengerelt, expandált
lemezszerkezet gyártására, illetve a membránnal kombinált labirint tömítésű záródugó és a különleges
védőhártya kivitelezésére.
Mostohagyermek a generátor
Azt a tényt már elfogadták az autótulajdonosok, hogy időnként szervizelni kell az autójukat. Ilyenkor
sok mindent ellenőriznek, de a generátor állapotát, nem is beszélve az önindítóról, még véletlenül
sem. Pedig az évek és a megtett kilométerek során jelentősen kopnak a szénkefék, zárlat alakulhat ki
a tekercsekben. Ebből kifolyólag egyre kevesebb töltés jut az akkumulátorokra, amely emiatt
folyamatosan alul van töltve, szulfátosodik, és nem éri el a várható élettartamát.
Ezért érdemes az új akkumulátor megvásárlása előtt ellenőriztetni a generátor működését. Még a
legjobb és a legdrágább akkumulátor is idő előtt tönkre fog menni egy olyan autóban, ahol nem
megfelelő a töltési rendszer és az akkumulátor folyamatosan alul vagy túl van töltve.
Tévhitek
- Rossz az akkum, nehezen forgatja a motort hidegebb reggeleken, pedig van töltés, ezt mutatja a
műszerfalon lévő kialvó lámpa, ha a motor mégis beindul.
Sajnos a beépített “töltésjelző” csak azt mutatja, hogy a generátor forgórészén van-e gerjesztés. Azt
azonban nem, hogy az állórészen képződik-e töltőáram és mekkora feszültség mellett.
Ennek pontos érzékelésére vagy digitális multimétert vagy precíziós akkuőrt alkalmazhatunk.
A multiméter használata menet közben körülményes. Az akkuőr és töltésellenőrző műszer viszont
állandóan beépítve nem csak az akkumulátor állapotát, hanem a töltőrendszer üzem közbeni
jellemzőit is biztonságosan mutatja -25ºC és 85ºC hőmérséklet tartományban pontosan.
- Ha az indítómotor csak lassan forog, akkor hibás vagy lemerült az akkumulátor
A nyári melegben észrevehetetlen önindítóhiba a hideg beálltakor felerősödik, hiszen a nehezebben
megforgatható motor mozgatásához lényegesen nagyobb indítóáram szükséges.
Az önindító csapágyhibája, bronzkefe hibája illetve az akkumulátort az indítóval összekötő vezetékek
korróziója legalább olyan sűrűn felelős az indítási nehézségekért, mint maga az akkumulátor.
- Ha akkumulátor csere után az motor könnyen indít, akkor az autó hibátlan
Ilyen csere után ne aludjunk addig nyugodtan, amíg nem tisztáztuk, mitől vált indítás-képtelenné az
előző akkumulátor. Lehetséges, hogy a meghibásodott akku csak következménye az autó töltési vagy
indítási hibájának. Szakszerű méréssel, szükség esetén javítással, lényegesen meghosszabbíthatjuk
új akkumulátorunk élettartamát.
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