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FÓKUSZBAN

Napjainkban a lítium akku-
mulátorok olyan mértékben 
elterjedtek, hogy gyakorla-

akkumulátorokat teljes egé-

gyors, viszont tapasztalat még 
viszonylag kevés van az esz-

-

-
-

lis eszközökkel. Ez alól kivé-
telek a szállítási szabályozá-
sok, ezekben már megjelentek 

de még ezek sem tökéletesek 
sajnos.

A lítium akkumulátoroknak 
felhasználói oldalról számos 

hogy ilyen széles körben elter-

-
ködnek a telefonok, laptopok, 
tabletek, barkácseszközök és 
egyre inkább megjelenik a gép-

Gyakorlatilag csak a savas akku-
mulátorok maradtak meg mel-
lettük, szinte minden más terü-

van:
fémlítium akkumulátorok,
lítiumion tartalmú akkumu-
látorok.

A továbbiakban a két típust 
együttesen fogjuk kezelni, hisz 
veszélyességi szempontból nincs 
sok különbség köztük.

Viszonylag kevés szó esik ar-
ról, hogy ezek az akkumulátorok 
speciális kezelést igényelnek, mi-
vel különleges veszélyeket hor-
doznak. Ha máshonnan nem is, 
onnan hallhattunk róla, hogy ko-
rábban számos mobiltelefon ak-
kumulátorával voltak problémák 
(melegedések, öngyulladás). Az 
említett melegedésen, esetleges 
spontán öngyulladáson kívül rá-
adásul további veszélyek is meg-
jelennek. A lítium akkumuláto-

önmelegedésre, öngyulla-
dásra hajlamos,
gyúlékony gázok keletkezé-
se,

-

hevességgel (fémtüzekhez 
hasonló), vízzel hevesen re-
agál.

Ezen veszélyek miatt a lítium 
akkumulátorok gyártása, tárolá-
sa, felhasználása, hulladékkeze-
lése és nem utolsósorban a szál-
lítása speciális követelményeket 
igényel. Sajnos az adott terüle-

nem tartalmaznak ilyen speciális 

még nem is kezeli feltétlenül ve-
szélyesként a lítium akkumuláto-
rokat. A kémiai biztonság szem-
pontjából például nehéz volna 

-
lyességi besorolással is gondban 
lennénk. Azt legalább kijelent-
hetjük, hogy a hulladéka veszé-

hulladékazonosító nem létezik 
hozzá, de egyéb akkumulátor 
hulladékokkal együtt lehet eze-
ket is azonosítani.

Általános problémák

A legtöbb gondot a – korábban 
is említett – szabályozók hiánya 
okozza. Jelenleg nincs speciá-
lis jogszabályi követelmény az 
akkumulátor gyártó üzemekre, 
a raktárakra és többek között a 
hulladék kezelésére sem. Ezek a 
folyamatok az adott üzemelte-

-
írások alapján zajlanak, amelyek 
tapasztalatok hiányában nem 

-
ság szempontjából. Természete-
sen vannak olyan vállalkozások, 
akik felismerve a veszélyeket, 

minimális ráfordítással kezelik a 
helyzetet. Hallani biztonságra tö-

-

olyan raktárról, ahol vízzel oltó 
sprinkler rendszert telepítettek 
a biztonság érdekében. A víz ez 
esetben igen rossz választás, mert 
egyrészt gyakorlatilag alkalmat-
lan az akkumulátorokkal kapcso-
latos tüzek oltására, másrészt vi-

hevességét. Legfeljebb a környe-

igazán. Ilyen esetben ráadásul ke-
-

lenhet egy hamis biztonságérzet 
is, hiszen a felhasználók abban a 
hitben lehetnek, hogy tettek vala-
mit a biztonság érdekében.

tüzek gyakorlatilag a fém tüzek-
hez hasonlóak, ami speciális ol-
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tást, illetve oltóanyagot igényel. 
Ilyen oltórendszer telepítése igen 
költséges lehet, így nagy hang-

-
zésre. Megoldás lehet az akkumu-

-
-

letve a tüzek továbbterjedésének 
megakadályozása céljából a jól 
elszeparált, kis egységekben tör-

elválasztott tárolás) is igen hasz-
nos lehet. Lehet hallani az akku-

technikák alkalmazásáról, ami 
szintén a korai káresemény ész-

-

meg, de ezekkel, illetve hasonló 
megoldásokkal legalább a nagy 

-
tal a nagy kárral járó tüzek kelet-

Szerencsére egyre többet lehet 
hallani, hogy a káresemény során 
beavatkozó hatóságokat folya-
matosan készítik fel a speciális 
veszélyekre. Külön gyakorlato-
kat tartanak, amelyek keretében 

elsajátíthatják, hogy kell beavat-
kozni egy hibdrid vagy elektro-
mos autó balesete esetén. Spe-
ciális beavatkozást igényelnek 
az akkumulátor tárolók, gyártó 
üzemek, illetve az akkumulátor 
szállítmányok is. Reméljük, ezek-

nem fognak ezek a káresemények 
tragédiába torkollani.

Lassan egyre nagyobb meny-
nyiségben fognak megjelenni 
a hulladékokkal kapcsolatos 
gondok is. Itt további veszély 
lehet, hogy gyakran sérült ak-
kumulátorok is megjelenhetnek, 
amelyek kapcsán fokozottan 
számolni kell a korábban be-
mutatott veszélyekkel, és ennek 

is nehezebbek. Lehet már mosta-
nában is hallani hulladéktelepe-

keletkezése gyakran ezekre az 
-

sza. A neheze még hátra van, mi-
vel mostanában fognak nagyobb 
tömegben megjelenni az elhasz-
nálódott telepek, valamint most 

-

felkészültek-e ezekre a speciális 
anyagokra, valamint találnak-e 

-

Talán kevésbé a cikk témája, de 
említésre méltó az is, hogy vajon 
mennyi alapanyag áll rendelke-
zésre ehhez a technológiához? 

lítium készletek, ami nehezítheti 
az ellátást. Ez bizonyos szem-
pontból szerencsés is lehet a biz-
tonság oldaláról, mert a gyártók 
rá lesznek kényszerülve (remél-

-
ternatív megoldások keresésére, 
illetve a hulladékok újrahaszno-
sítására is. Ez utóbbi csökkent-
heti a hulladékokkal kapcsolatos 
problémákat.

Szabályozás szempontjából 
élen járnak a szállítási szabály-
zatok, hiszen itt már megjelentek 

táblázat), és megjelentek speciális 
-

hez rendelve.

UN-szám Helyes szállítási megnevezés Osztály

UN 3090 LITHIUM METAL BATTERIES / FÉMLÍTIUM AKKUMULÁ-
TOROK

9-es osztály: Különféle veszélyes anyagok 
és tárgyak.

UN 3091 LITHIUM METAL BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT 
or LITHIUM METAL BATTERIES PACKED WITH EQUIP-
MENT / FÉMLÍTIUM AKKUMULÁTOROK KÉSZÜLÉKBEN 
vagy FÉMLÍTIUM AKKUMULÁTOROK KÉSZÜLÉKKEL EGY-
BECSOMAGOLVA

9-es osztály: Különféle veszélyes anyagok 
és tárgyak.

UN 3480 LITHIUM ION BATTERIES / LÍTIUMION AKKUMULÁTO-
ROK

9-es osztály: Különféle veszélyes anyagok 
és tárgyak.

UN 3481 LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT 
or LITHIUM ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT 
/ LÍTIUMION AKKUMULÁTOROK KÉSZÜLÉKBEN vagy 
LÍTIUMION AKKUMULÁTOROK KÉSZÜLÉKKEL EGYBE-
CSOMAGOLVA

9-es osztály: Különféle veszélyes anyagok 
és tárgyak.
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-
kus azonosító, az egyéb akku-

-
-

közök: UN 3171 - AKKUMULÁ-

A szabályozás kiforratlansá-
gát igazolja, hogy minden egyes 
jogszabály-módosításkor, ami 

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

Annak ellenére, hogy ebben 
a környezetben már foglalkoz-
nak a témával, itt is adódnak 
gondok. Számomra nem telje-

rendelve a lítium akkumuláto-
rok, amikor a veszélyek szem-

-
lyes kategóriában lenne a he-

hogy legalább megjelentek spe-
ciális jelölések ezekhez a termé-
kekhez, amelyeken szimbólum-
mal utalnak a veszély jellegére, 
ha már az osztály nem utal erre 
(lásd 1. ábra).

1. ábra – Lítium akkumulátorokra utaló szállítási jelölések

Ha túllépünk az osztályozás 

találkozhatunk érdekességekkel. 

A szállítási feltételek meghatá-
rozásához tovább kell kategori-
zálni az akkumulátorokat:

sérülésmentes, hibátlan „ha-

sérült/hibás akkumulátorok,
ártalmatlanítás, újrahaszno-
sítás céljából szállított akku-
mulátorok,
minták, prototípusok.

Természetesen minden cso-
-

leket rendeltek a jogszabályal-

Legnehezebb a nagy mértékben 
sérült akkuk szállítása. Korábban 
erre csak speciális hatósági enge-

már meghatározásra kerültek 
konkrét csomagolási, szállítási 

-
golás gyártó cégek, akik forgal-
maznak kimondottan erre a célra 
szolgáló ládákat, illetve egyéb 
csomagolóeszközöket. Aki a biz-
tonságra törekszik, áldoz ilyen 
eszközökre, azonban sok esetben 

ami gyakorlatilag semmilyen 

-
-

Nem feltétlenül gond, csak 
kicsit furcsa, hogy a legtöbb 
esetben kanna is engedélyezett, 

-
nik, nem tudnék nagyon olyan 
esetet, ahol egy kanna lenne a 

-
golóeszköz.

A gyakori módosítások követ-
keztében gyakran maradnak el-

Jó példa erre, hogy a korábban 
bemutatott speciális jelölések 
bevezetésének ellenére az ok-
mányokban továbbra is a „ha-

hivatkozni, vagy hogy a konté-
-

ciális bárca (lásd 1. ábra jelölése) 
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helyett továbbra is az általános 
9-es bárcát kell használni. Nem 

lett egységesen bevezetve az új 
típusú, lítium akkumulátorokra 
utaló jelölés.

Külön említésre méltó a lí-
tium akkumulátorokat tartal-

külön nevesítve a lítium ak-

-
lyes árukkal: üzemanyag, savas 

-
-

nok stb..

Általánosságban, ha minden 
rendszer sérülés- és kifolyás-
mentes, a szállítások nem tar-
toznak a szállítási szabályzatok 
hatálya alá. Nehezebb az ügy, 
ha sérült bármelyik a fentiek kö-
zül, különösen, ha az akkumu-
látorral akadtak gondok. Ilyen 
esetre, ha valamilyen okból 
nem megoldható az akkumulá-
tor kiszerelése, nincs speciális 
feltételrendszer meghatározva 

-

lításra, így hivatalosan ezeket 
csak hatósági engedéllyel vagy 
a hatóság által egyedileg meg-
határozott szállítási feltételek-
kel lehet szállítani.

Ez komoly nehézséget jelent a 
gyakorlatban. Többek között el-
lehetetleníti selejt, sérült, hibás 

-

alkatrésze megsérült, de meg-

-

-

speciálisan kezelni a lítium ak-
kumulátorokat ebben az eset-
ben is.

Összegzés

A lítium akkumulátorok elterje-

bárki találkozhat ezekkel az esz-
közökkel. Ilyen akkumulátorok-

-
kek, a barkácseszközök és egyre 

-

kumulátorok nem teljesen ve-
szélytelenek, speciális kezelési 
módot igényelnek. Sok esetben 
a jogszabályok még nem is is-
merik ezt az új veszélyes anyag 
kört, vagy ha már megjelentek 

-
tani rajtuk.

-
térnek a lítium akkumulátorok 
különleges kezelésére, évek óta 

-
sokat, de még közel sem töké-
letes a rendszer. Várhatóan az 

fognak változni, nagy eséllyel 
szigorodni, a vonatkozó köve-

a gyártóknak, felhasználóknak, 
hogy a viszonylag általános, és 
gyakran nem elég szigorú lehe-

-

-
lításról.

veszélyes áru szállítási biztonsági 

Az alábbiakban szeretnék pár 

-
tam, és azt gondolom, minden-
kinek a hasznára lehet.

-

-

-

A kérdés valójában a kompozás-
-

makörébe tartozik. Nézzük meg, 
hogy mi a leglényegesebb kérdés 

-

-
letve az ehhez kapcsolódó pi-

-

rendelkezik a jogszabály. Az 

561/2006/EK rendelet II. Feje-
zet, 9. cikk (1) pontja a követke-

-

ben a komppal vagy vonattal szál-

meg lehet szakítani egyéb tevékeny-

ségekkel, melyek együtt számított 


