
Bezobsługowe akumulatory kwasowo-ołowiowe VRLA.

Dzięki swoim zaletom i właściwością eksploatacyjnym coraz częściej zastępują tradycyjne 
akumulatory tzw. mokre zarówno kwasowe, zasadowe jak i niklowo-kadmowe.
Podstawową różnicą jest to, iż nie wymagają one czynności konserwacyjnych podczas eksploatacji, 
takich jak: uzupełnianie wody lub kontrola gęstości i poziomu elektrolitu.

Akumulatory VRLA są akumulatorami szczelnymi i dzięki temu mogą pracować w dowolnej 
pozycji. W normalnych warunkach eksploatacji nie wydzielają gazów, dzięki szczelności są 
bezpieczne w eksploatacji i nieszkodliwe dla otoczenia (nie istnieje niebezpieczeństwo poparzenia 
kwasem siarkowym). Z uwagi na fakt, iż nie wydzielają gazów nie wymagają specjalnych 
pomieszczeń z wentylacją.

Akumulatory VRLA są wykonywane w dwóch technologiach:

AGM - (Absorbed Glass Mat), elektrolit jest uwięziony w separatorach z włókna szklanego o 
dużej porowatości,

Żelowej – (Gel), elektrolit jest w postaci żelu, powstałym po wymieszaniu kwasu siarkowego ze 
specjalną kamionką,

Z powodu, iż jest brak elektrolitu w postaci płynnej akumulatory wykonane w technologii 
AGM, są często nazywane akumulatorami żelowymi.

Charakterystyka akumulatorów żelowych i AGM
Akumulatory AGM mają niższą rezystancję wewnętrzną, dzięki czemu mają one wyższe napięcie 
na zaciskach i dłuższy czas pracy, szczególnie przy rozładowaniu dużym prądem. Przy tych samych 
gabarytach mają również nieco większą pojemność, gdyż część elektrolitu w akumulatorach 
żelowych stanowi czynnik żelujący. 
Natomiast akumulatory żelowe lepiej odprowadzają ciepło wytwarzane w akumulatorze i są 
bardziej odporne na wibracje i wstrząsy.

Każdy akumulator VRLA składa się z ogniw 2 voltowych (6 voltowy - 3 ogniwa, 12 voltowy - 
6 ogniw). Posiada również samouszczelniający się jednokierunkowy zawór, który otwiera się 
w przypadku wzrostu ciśnienia wewnątrz akumulatora i wypuszcza gazy na zewnątrz chroniąc 
pojemnik przed wybuchem. Akumulatory bezobsługowe wykorzystują proces rekombinacji czyli 
reakcje chemiczne, dzięki którym tlen i wodór powstające przy przeładowaniu w klasycznym 
akumulatorze wydalane są one do atmosfery, w akumulatorze pozostają w postaci wody i eliminują 
konieczność jej uzupełniania.
Zalety akumulatorów VRLA (w stosunku do tradycyjnych):
- nie wymagają pomieszczeń ze specjalną wentylacją
- są przyjazne dla środowiska
- nie wymagają ciągłej konserwacji lub uzupełniania elektrolitu
- przy pracy buforowej charakteryzują się długotrwałą żywotnością (kilka lat)
- przy pracy cyklicznej charakteryzują się wysoką liczbą cykli (ładowanie - rozładowanie)
- posiadają niższą oporność wewnętrzną oraz wyższą sprawność energetyczną niż konwencjonalne 
akumulatory
- są dużo mniejsze i prawie połowę lżejsze od konwencjonalnych akumulatorów, przy jednakowych 
pojemnościach
- są bezpieczne i łatwe w użyciu, w ciągłej gotowości do pracy.
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Zalety akumulatorów żelowych:
- pełne odzyskanie pojemności po głębokim rozładowaniu, nawet wówczas gdy akumulator nie 
zostanie od razu poddany ładowaniu,
- idealne do codziennej powtarzającej się pracy cyklicznej,
- wysoka wydajność w ciągu długich rozładowań,
- dobra odporność na zastosowania w wyższych temperaturach,
- zwiększona tolerancja na obniżoną jakość parametrów ładowania,
- niskie samorozładowanie,
- duża odporność na zwarcia ze względu na wysoką wytrzymałość mechaniczną separatora 
polimerowego,
- możliwość rozładowywania nawet wtedy gdy nie zostaną w pełni naładowane, bez utraty 
pojemności

Zalety akumulatorów AGM:
- niższe koszty zakupu w porównaniu do odpowiedników w technologii żelowej
- wysoka wydajność prądowa przy rozładowaniach dużymi prądami w krótkim czasie,
- akumulatory o mniejszej pojemności mogą być stosowane do rozładowań wyższymi prądami,

Zastosowanie akumulatorów żelowych:
- Systemy solarne,
- Pojazdy elektryczne 

- Systemy energii odnawialnej, elektrownie wiatrowe
- Jachty, łodzie
- Wózki inwalidzkie
- Maszyny czyszczące

- Maszyny transportowe i podnoszące
- Wózki golfowe
- Rozruch maszyn
- i wiele innych…

opracował: www.akumulatory-zelowe.pl email: biuro@akumulatory-zelowe.pl tel.: 792 847 488

http://www.akumulatory-zelowe.pl/
mailto:biuro@akumulatory-zelowe.pl

