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/¯WLXPDNNXPXO£WRURNSUREO«P£L
Viszonylag kevés szó esik arról, hogy ezek az akkumulátorok
speciális kezelést igényelnek, mivel különleges veszélyeket hordoznak. Ha máshonnan nem is,
onnan hallhattunk róla, hogy korábban számos mobiltelefon akkumulátorával voltak problémák
(melegedések, öngyulladás). Az
említett melegedésen, esetleges
spontán öngyulladáson kívül ráadásul további veszélyek is megjelennek. A lítium akkumulátoURNOHJMHOOHP]ĞEEYHV]pO\HL
 önmelegedésre, öngyulladásra hajlamos,
 gyúlékony gázok keletkezése,
 WĬ]EH NHUOYH WĬ]LMiWpNV]HUĬpQpJDNiUUREEDQiVV]HUĬ
A lítium akkumulátoroknak
hevességgel (fémtüzekhez
felhasználói oldalról számos
hasonló), vízzel hevesen reHOĞQ\H YDQ HQQHN N|V]|QKHWĞ
agál.
hogy ilyen széles körben elterMHGWHN YLV]RQ\ODJ U|YLG LGĞQ
Ezen veszélyek miatt a lítium
EHOO,O\HQDNNXPXOiWRUUDOPĬ- akkumulátorok gyártása, tároláködnek a telefonok, laptopok, sa, felhasználása, hulladékkezetabletek, barkácseszközök és lése és nem utolsósorban a szálegyre inkább megjelenik a gép- lítása speciális követelményeket
MiUPĬLSDUEDQ LV D KLEULG pV D] igényel. Sajnos az adott terüleHOHNWURPRV MiUPĬYHN N|UpEHQ WHNHW NH]HOĞ MRJV]DEiO\RN PpJ
Gyakorlatilag csak a savas akku- nem tartalmaznak ilyen speciális
mulátorok maradtak meg mel- HOĞtUiVRNDW 6ĞW VRN MRJV]DEiO\
lettük, szinte minden más terü- még nem is kezeli feltétlenül veOHWHQiWYHWWpND]ÅXUDOPDWµ
szélyesként a lítium akkumulátorokat. A kémiai biztonság szem$ODSYHWĞHQ NpW QDJ\ WtSXVXN pontjából például nehéz volna
van:
RV]WiO\KR] UHQGHOQL D WĬ]YHV]p fémlítium akkumulátorok,
lyességi besorolással is gondban
 lítiumion tartalmú akkumu- lennénk. Azt legalább kijelentlátorok.
hetjük, hogy a hulladéka veszéO\HVQHN PLQĞVO EiU VSHFLÀNXV
A továbbiakban a két típust hulladékazonosító nem létezik
együttesen fogjuk kezelni, hisz hozzá, de egyéb akkumulátor
veszélyességi szempontból nincs hulladékokkal együtt lehet ezesok különbség köztük.
ket is azonosítani.

Általános problémák
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Napjainkban a lítium akkumulátorok olyan mértékben
elterjedtek, hogy gyakorlaWLODJ D OHJW|EE HJ\pE WtSXV~
akkumulátorokat teljes egéV]pEHQNLV]RUtWRWWiNDSLDFUyO
$ WHFKQLNDL IHMOĞGpV QDJ\RQ
gyors, viszont tapasztalat még
viszonylag kevés van az eszN|]|NNHONDSFVRODWEDQ$MRJV]DEiO\RN MHOOHP]ĞHQ DOLJ
YDJ\ HJ\iOWDOiQ QHP IRJODONR]QDN PpJ H]HNNHO D VSHFLilis eszközökkel. Ez alól kivételek a szállítási szabályozások, ezekben már megjelentek
YRQDWNR]y HJ\HGL HOĞtUiVRN
de még ezek sem tökéletesek
sajnos.

A legtöbb gondot a – korábban
is említett – szabályozók hiánya
okozza. Jelenleg nincs speciális jogszabályi követelmény az
akkumulátor gyártó üzemekre,
a raktárakra és többek között a
hulladék kezelésére sem. Ezek a
folyamatok az adott üzemelteWĞ VDMiW EHOiWiVD V]HULQW HVHWOHJ
D KDWyViJ iOWDO HOĞtUW HJ\HGL HOĞírások alapján zajlanak, amelyek
tapasztalatok hiányában nem
IHOWpWOHQO PHJIHOHOĞHN D EL]WRQság szempontjából. Természetesen vannak olyan vállalkozások,
akik felismerve a veszélyeket,
LJHQ V]LJRU~ EHOVĞ IHOWpWHOHNHW
V]DEQDNPHJGHD]HOOHQNH]ĞMpUH
LV YDQ SpOGD HOĞtUiV KLiQ\iEDQ
minimális ráfordítással kezelik a
helyzetet. Hallani biztonságra töUHNYĞ GH WpYHV N|YHWHOPpQ\HNUĞO LV 7XGRPiVRP YDQ SpOGiXO
olyan raktárról, ahol vízzel oltó
sprinkler rendszert telepítettek
a biztonság érdekében. A víz ez
esetben igen rossz választás, mert
egyrészt gyakorlatilag alkalmatlan az akkumulátorokkal kapcsolatos tüzek oltására, másrészt viV]RQWIRNR]KDWMDD]HVHWOHJHVWĬ]
hevességét. Legfeljebb a környe]HWKĬWpVpUHOHKHWDONDOPDVGHD
WĬ] ROWiViUD PHJIpNH]pVpUH QHP
igazán. Ilyen esetben ráadásul keYpVEp KR]]ipUWĞN HVHWpQ PHJMHlenhet egy hamis biztonságérzet
is, hiszen a felhasználók abban a
hitben lehetnek, hogy tettek valamit a biztonság érdekében.
.LHPHOHQGĞ KRJ\ D NHOHWNH]Ğ
tüzek gyakorlatilag a fém tüzekhez hasonlóak, ami speciális ol-

tást, illetve oltóanyagot igényel.
Ilyen oltórendszer telepítése igen
költséges lehet, így nagy hangV~O\WpUGHPHVIHNWHWQLDPHJHOĞzésre. Megoldás lehet az akkumuOiWRURNPHOHJHGpVpQHNÀJ\HOpVH
H]iOWDO D NH]GĞGĞ NiUHVHPpQ\HN
PLHOĞEEL pV]OHOpVH pV D WRYiEEWHUMHGpV PLHOĞEEL PHJiOOtWiVD LOletve a tüzek továbbterjedésének
megakadályozása céljából a jól
elszeparált, kis egységekben törWpQĞ WiUROiV SO WĬ]iOOy IDODNNDO
elválasztott tárolás) is igen hasznos lehet. Lehet hallani az akkuPXOiWRURNED EHpStWHWW HOOHQĞU]Ğ
technikák alkalmazásáról, ami
szintén a korai káresemény észOHOpVWpVLGĞEHQLHOV]HSDUiOiVWVHJtWKHWLHOĞ(J\NLVHEEHJ\VpJEHQ
NHOHWNH]ĞWĬ]NLVHVpOO\HOIRJKDWy
meg, de ezekkel, illetve hasonló
megoldásokkal legalább a nagy
PpUWpNĬ WĬ] NLDODNXOiVD pV H]iOtal a nagy kárral járó tüzek keletNH]pVHPHJHOĞ]KHWĞ
Szerencsére egyre többet lehet
hallani, hogy a káresemény során
beavatkozó hatóságokat folyamatosan készítik fel a speciális
veszélyekre. Külön gyakorlatokat tartanak, amelyek keretében

UN-szám

elsajátíthatják, hogy kell beavatkozni egy hibdrid vagy elektromos autó balesete esetén. Speciális beavatkozást igényelnek
az akkumulátor tárolók, gyártó
üzemek, illetve az akkumulátor
szállítmányok is. Reméljük, ezekUH OHV] PHJIHOHOĞ HOMiUiVUHQG pV
nem fognak ezek a káresemények
tragédiába torkollani.

NpUGpV KRJ\ D KXOODGpNNH]HOĞN
felkészültek-e ezekre a speciális
anyagokra, valamint találnak-e
PHJIHOHOĞPHJROGiVWDQDJ\YROXPHQĬiUWDOPDWODQtWiVUD

Talán kevésbé a cikk témája, de
említésre méltó az is, hogy vajon
mennyi alapanyag áll rendelkezésre ehhez a technológiához?
(J\LGĞXWiQHONH]GHQHNIRJ\QLD
Lassan egyre nagyobb meny- lítium készletek, ami nehezítheti
nyiségben fognak megjelenni az ellátást. Ez bizonyos szema hulladékokkal kapcsolatos pontból szerencsés is lehet a bizgondok is. Itt további veszély tonság oldaláról, mert a gyártók
lehet, hogy gyakran sérült ak- rá lesznek kényszerülve (remélkumulátorok is megjelenhetnek, KHWĞOHJ NHYpVEp YHV]pO\HV  DOamelyek kapcsán fokozottan ternatív megoldások keresésére,
számolni kell a korábban be- illetve a hulladékok újrahasznomutatott veszélyekkel, és ennek sítására is. Ez utóbbi csökkentN|V]|QKHWĞHQ D EHDYDWNR]iVRN heti a hulladékokkal kapcsolatos
is nehezebbek. Lehet már mosta- problémákat.
nában is hallani hulladéktelepeNHQNLDODNXOyW]HNUĞODPHO\HN
keletkezése gyakran ezekre az 6]iOOtWiVLIHODGDWRN
DNNXPXOiWRURNUDYH]HWKHWĞYLV]Szabályozás
szempontjából
sza. A neheze még hátra van, mivel mostanában fognak nagyobb élen járnak a szállítási szabálytömegben megjelenni az elhasz- zatok, hiszen itt már megjelentek
nálódott telepek, valamint most WtSXVVSHFLÀNXV WpWHOHN OiVG 
NH]GHQHNNLIXWQLD]HOVĞV]pULiV táblázat), és megjelentek speciális
OtWLXP DNNXPXOiWRURNNDO PĬ- V]iOOtWiVLHOĞtUiVRNLVH]HQWpWHOHNN|GĞ MiUPĬYHN DNNXL LV 1DJ\ hez rendelve.

Helyes szállítási megnevezés

Osztály

UN 3090

LITHIUM METAL BATTERIES / FÉMLÍTIUM AKKUMULÁTOROK

9-es osztály: Különféle veszélyes anyagok
és tárgyak.

UN 3091

LITHIUM METAL BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT
or LITHIUM METAL BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT / FÉMLÍTIUM AKKUMULÁTOROK KÉSZÜLÉKBEN
vagy FÉMLÍTIUM AKKUMULÁTOROK KÉSZÜLÉKKEL EGYBECSOMAGOLVA
LITHIUM ION BATTERIES / LÍTIUMION AKKUMULÁTOROK

9-es osztály: Különféle veszélyes anyagok
és tárgyak.

LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT
or LITHIUM ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT
/ LÍTIUMION AKKUMULÁTOROK KÉSZÜLÉKBEN vagy
LÍTIUMION AKKUMULÁTOROK KÉSZÜLÉKKEL EGYBECSOMAGOLVA

9-es osztály: Különféle veszélyes anyagok
és tárgyak.

UN 3480
UN 3481

9-es osztály: Különféle veszélyes anyagok
és tárgyak.

WiEOi]DW²/tWLXPDNNXPXOiWRURNVSHFLiOLVV]iOOtWiVLWpWHOHL
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-iUPĬYHN HVHWpQ QLQFV VSHFLÀkus azonosító, az egyéb akkuPXOiWRURNNDO PĬN|GWHWHWWHNNHO
HJ\WW NH]HOHQGĞHN D OtWLXP DNNXPXOiWRUUDO PĬN|GWHWHWW HV]közök: UN 3171 - AKKUMULÁ7250(*+$-7É6Ô-É50ī
A szabályozás kiforratlanságát igazolja, hogy minden egyes
jogszabály-módosításkor,
ami

a szállítási szabályzatokban 1-2
évente történik meg, változnak,
és leginkább szigorodnak a követelmények.

rendelve a lítium akkumulátorok, amikor a veszélyek szemSRQWMiEyOYDODPHO\LNWĬ]YHV]plyes kategóriában lenne a heO\N (OĞUHOpSpV YROW EHQ
Annak ellenére, hogy ebben hogy legalább megjelentek spea környezetben már foglalkoz- ciális jelölések ezekhez a terménak a témával, itt is adódnak kekhez, amelyeken szimbólumgondok. Számomra nem telje- mal utalnak a veszély jellegére,
VHQ pUWKHWĞ KRJ\ PLpUW D HV ha már az osztály nem utal erre
ÅHJ\pEµ NDWHJyULiKR] YDQQDN (lásd 1. ábra).

1. ábra – Lítium akkumulátorokra utaló szállítási jelölések

Ha túllépünk az osztályozás Legnehezebb a nagy mértékben
QHPPHJIHOHOĞVpJpQPpJPLQGLJ sérült akkuk szállítása. Korábban
találkozhatunk érdekességekkel. erre csak speciális hatósági engeGpOO\HO YROW OHKHWĞVpJ 0RVWDQUD
A szállítási feltételek meghatá- már meghatározásra kerültek
rozásához tovább kell kategori- konkrét csomagolási, szállítási
zálni az akkumulátorokat:
HOĞtUiVRNVĞWYDQQDNPiUFVRPD sérülésmentes, hibátlan „ha- golás gyártó cégek, akik forgalJ\RPiQ\RVµDNNXPXOiWRURN maznak kimondottan erre a célra
 sérült/hibás akkumulátorok, szolgáló ládákat, illetve egyéb
 ártalmatlanítás, újrahaszno- csomagolóeszközöket. Aki a bizsítás céljából szállított akku- tonságra törekszik, áldoz ilyen
mulátorok,
eszközökre, azonban sok esetben
 minták, prototípusok.
HJpV]HQHJ\V]HUĬHV]N|]SOHJ\
NDUWRQ GRER] LV PHJIHOHOĞ OHKHW
Természetesen minden cso- ami gyakorlatilag semmilyen
SRUWKR] HOWpUĞ V]iOOtWiVL IHOWpWH- NRFNi]DW FV|NNHQWĞ WpQ\H]ĞYHO
leket rendeltek a jogszabályal- QHPUHQGHONH]LNVĞWHJ\HVHWOHNRWyN $KRJ\ QĞ D NRFNi]DW JHVWĬ]HVHWpQFVDNWRYiEELpJKH~J\ V]LJRURGQDN D] HOĞtUiVRN LV WĞDQ\DJRWEL]WRVtW

A gyakori módosítások következtében gyakran maradnak elOHQWPRQGiVRN D] HOĞtUiVRNEDQ
Jó példa erre, hogy a korábban
bemutatott speciális jelölések
bevezetésének ellenére az okmányokban továbbra is a „haJ\RPiQ\RVµ HV EiUFiUD NHOO
hivatkozni, vagy hogy a kontéQHUHN MHO|OpVpQpO D $ MHOĬ VSHciális bárca (lásd 1. ábra jelölése)
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Nem feltétlenül gond, csak
kicsit furcsa, hogy a legtöbb
esetben kanna is engedélyezett,
DPL NLFVLW pOHWV]HUĬWOHQQHN WĬnik, nem tudnék nagyon olyan
esetet, ahol egy kanna lenne a
PHJIHOHOĞ LOO DONDOPDV FVRPDgolóeszköz.

helyett továbbra is az általános
9-es bárcát kell használni. Nem
HJpV]HQpUWKHWĞKRJ\PLpUWQHP
lett egységesen bevezetve az új
típusú, lítium akkumulátorokra
utaló jelölés.

lításra, így hivatalosan ezeket
csak hatósági engedéllyel vagy
a hatóság által egyedileg meghatározott szállítási feltételekkel lehet szállítani.

Ez komoly nehézséget jelent a
Külön említésre méltó a lí- gyakorlatban. Többek között eltium akkumulátorokat tartal- lehetetleníti selejt, sérült, hibás
PD]y MiUPĬYHN N|UH ,WW QLQFV MiUPĬYHN V]iOOtWiViW KD EiUPLkülön nevesítve a lítium ak- O\HQYHV]pO\HViUXQDNPLQĞVOĞ
NXPXOiWRU HJ\EHQ NH]HOHQGĞ alkatrésze megsérült, de megHJ\pE D MiUPĬEHQ OpYĞ YHV]p- HPOtWHQGĞ KRJ\ LO\HQ HVHWEHQ
lyes árukkal: üzemanyag, savas SO D] DXWyPHQWĞN VHP V]iOOtWDNNXPXOiWRU WpOL V]pOYpGĞPR- KDWMiN D VpUOW MiUPĬYHNHW ,WW
Vy OpJ]ViNRN |YIHV]tWĞ SDWUR- VUJĞVPyGRVtWiVUDOHQQHV]Nnok stb..
VpJD]HOĞtUiVRNEDQQHPiUWDQD
speciálisan kezelni a lítium akÁltalánosságban, ha minden kumulátorokat ebben az esetrendszer sérülés- és kifolyás- ben is.
mentes, a szállítások nem tartoznak a szállítási szabályzatok
hatálya alá. Nehezebb az ügy, Összegzés
ha sérült bármelyik a fentiek közül, különösen, ha az akkumu- A lítium akkumulátorok elterjelátorral akadtak gondok. Ilyen GpVH LJHQ QDJ\ PpUWpNĬ V]LQWH
esetre, ha valamilyen okból bárki találkozhat ezekkel az esznem megoldható az akkumulá- közökkel. Ilyen akkumulátoroktor kiszerelése, nincs speciális NDO PĬN|GQHN D PĬV]DNL FLNfeltételrendszer meghatározva kek, a barkácseszközök és egyre
DV]DEiO\]DWRNEDQDMiUPĬV]iO- W|EEMiUPĬLV0LYHOH]HND]DN-

kumulátorok nem teljesen veszélytelenek, speciális kezelési
módot igényelnek. Sok esetben
a jogszabályok még nem is ismerik ezt az új veszélyes anyag
kört, vagy ha már megjelentek
HOĞtUiVRN YDQ PpJ PLW ÀQRPttani rajtuk.
$ V]iOOtWiVL HOĞtUiVRN PiU NLtérnek a lítium akkumulátorok
különleges kezelésére, évek óta
ÀQRPtWMiN D YRQDWNR]y HOĞtUisokat, de még közel sem tökéletes a rendszer. Várhatóan az
HON|YHWNH]Ğ pYHNEHQ WRYiEE
fognak változni, nagy eséllyel
szigorodni, a vonatkozó köveWHOPpQ\HN1DJ\IHOHOĞVVpJHYDQ
a gyártóknak, felhasználóknak,
hogy a viszonylag általános, és
gyakran nem elég szigorú leheWĞVpJHN N|]O PHJIHOHOĞ PyGV]HUW YiODVV]DQDN pV DNiU EHOVĞ
HOĞtUiVRNNDO JRQGRVNRGMDQDN D
EL]WRQViJRViUXNH]HOpVUĞOV]iOlításról.
$V]HU]Ğ
veszélyes áru szállítási biztonsági
WDQiFVDGy

)89$52=6$*<$.25/$7%$1
.X]PD)HUHQF

.RPSV]DE£O\KDWµV£JLHOOHQēU]«VYH]HW«VL«VSLKHQēLGēNDJ\DNRUODWEDQȂ
DbV]DN«UWēY£ODV]RO
Az alábbiakban szeretnék pár
IRQWRV NpUGpVW PHJYiODV]ROQL
DPLNHW D] XWyEEL LGĞEHQ NDStam, és azt gondolom, mindenkinek a hasznára lehet.

A kérdés valójában a kompozásVDO PHJV]DNtWRWW SLKHQĞLGĞ Wpmakörébe tartozik. Nézzük meg,
hogy mi a leglényegesebb kérdés
DMiUPĬNRPSRQW|UWpQĞV]iOOtWiViYDONDSFVRODWEDQ

561/2006/EK rendelet II. Fejezet, 9. cikk (1) pontja a követke]ĞWPRQGMD
Å$  FLNNWĞO HOWpUYH DPHQQ\Lben a komppal vagy vonattal szálOtWRWW MiUPĬYHW NtVpUĞ MiUPĬYH]HWĞ
UHQGV]HUHVQDSLSLKHQĞLGĞWWDUWH]W
+D  yUiW YDJ\RN D NLN|WĞ(OĞV]|U LV D NRPSR]iVUD LO- D SLKHQĞLGĞW ² OHJIHOMHEE NpWV]HU ²
EHQpVHEEĞOKDMy]RNLVEHOHV]i- letve az ehhez kapcsolódó pi- meg lehet szakítani egyéb tevékenyPtWyGLN D] RV]WRWW SLKHQĞPEH KHQĞLGĞ PHJV]DNtWiViUD YRQDW- ségekkel, melyek együtt számított
YDJ\QHP"+RJ\DQNHOOpUWHOPH]- NR]yDQ NO|Q pV HJ\pUWHOPĬHQ LGĞWDUWDPD QHP KDODGMD PHJ D] 
QLDNRPSV]DEiO\W"
rendelkezik a jogszabály. Az yUiW ( UHQGV]HUHV QDSL SLKHQĞLGĞ
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