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W czasie pożaru zasilanie urządzeń przeciwpożarowych musi charakteryzować wysoki stopień niezawodności 

dostaw energii elektrycznej o wymaganych parametrach przez wymagany czas ich pracy.  Wymagania w tym 

zakresie precyzuje norma PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. Norma ta  jako jedno ze źródeł zasilania 

wskazuje baterie akumulatorów. Zastosowane   w systemach przeciwpożarowych akumulatory musza spełniać 

określone wymagania. W artykule zostały przedstawione podstawowe problemy związane z ich doborem oraz 

eksploatacją. 

 

Akumulatory stosowane w urządzeniach przeciwpożarowych stanowią źródło zasilania 

gwarantowanego i przeznaczone są do pracy buforowej.  Oznacza to, ze akumulator przez 

cały czas połączony jest z prostownikiem i odbiornikiem. W czasie normalnej pracy zasilanie 

odbiornika realizowane jest z prostownika, który jednocześnie ładuje akumulator prądem o 

niewielkiej wartości powszechnie nazywanym prądem konserwującym. Oznacza to, że 

akumulator doładowywany jest w stopniu odpowiadającym jego samorozładowaniu. W tych 

warunkach akumulator pozostaje w gotowości do przejęcia obciążenia na wypadek zaniku 

napięcia w obwodzie zasilającym prostownik, pozostając w stanie pełnego naładowania. 

Układ buforowej współpracy akumulatora z prostownikiem przedstawia rysunek 1. 

 

 

Rysunek 1: Układ buforowej współpracy akumulatora z prostownikiem [1]. 

W układach zasilania urządzeń przeciwpożarowych znajdują zastosowanie akumulatory SLA 

stanowiące odmianę akumulatorów VRLA, w których nadmiar gazów jest usuwany do 

otoczenia przez jednokierunkowy zwór. W akumulatorach tych elektrolit wraz z dodatkami 

przyspieszającymi rekombinacje gazów jest zawarty w żelu, który stanowi tiksotropową 

odmianę dwutlenku krzemu (SiO2). Są to akumulatory o napięciu znamionowym 12 V 

(rzadziej o napięciu 24 V), które składają się z pojedynczych cel o napięciu znamionowym  

2 V. Napięcie to uzyskuje różne wartości w zależności od stopnia naładowania akumulatora 

oraz temperatury. Przykładową zależność napięcia ładowania od temperatury przedstawia 

rysunek 2. W razie potrzeby akumulatory te łączy się równolegle w celu zwiększenia ich 

pojemności lub szeregowo w celu zwiększenia napięcia. 



 

Rysunek 2: Przykładowa zależność napięcia ładowania od temperatury [1]. 

Akumulatory SLA dzięki zastosowaniu żelu nie wykazują rozwarstwienia elektrolitu oraz 

charakteryzują się dużą pojemnością cieplną, wysokim stopniem rekombinacji gazów, 

wysoką odpornością na przeładowanie  oraz dopuszczają wysoki stopień rozładowania.  

Należy jednak pamiętać, ze akumulatory te podczas normalnej eksploatacji wydzielają wodór 

i nie są akumulatorami bezobsługowymi. Poprawna ich nazwa brzmi „szczelne akumulatory 

ołowiowo kwasowe SLA”.  Pojemność akumulatorach podawana jest w Ah lub przez prąd 

rozładowania w czasie  20-sto godzin w temperaturze 20
0
 C, do osiągnięcia napięcia 

końcowego pojedynczej celi 1,7 V (oznaczenie K20 lub 0,05C). Oznacza to, że akumulator o 

pojemności np. Q = 10 Ah będzie rozładowywany prądem o wartości A
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przez 20 godzin.  Dla ułatwienia posługiwania się tymi wartościami wprowadzono jednostkę 

krotności pojemności znamionowej C, która  wyraża  prąd jednogodzinnego  rozładowania 

określony jako 1C. Oznacza to, że  akumulator o pojemności np.  

Q = 10Ah rozładowywany będzie przez jedną godzinę prądem o wartości 10 A, ale prąd 

rozładowania oznaczony jako 0,1C oznacza wartość prądu 1A i czas rozładowania 

akumulatora wynoszący 10 godzin. Cechą charakterystyczną akumulatorów jest to, że im prąd 

rozładowania większy to pojemość dysponowana mniejsza podobnie, im temperatura niższa 

tym pojemność dysponowana mniejsza. Wpływ temperatury i prądu rozładowania na 

pojemność akumulatora przedstawia rysunek 3. 

 

 

 

Rysunek 3: Wpływ temperatury i prądu rozładowania na pojemność akumulatora [3]. 



Analizując rysunek 3 należy zauważyć, że dla prądu rozładowania wynoszącego 0,1C czas 

rozładowania 10-godzinnego w temperaturze -10
0
 C zostanie skrócony do około 70%. Czyli 

dysponowana pojemność akumulatora wyniesie 70% jego znamionowej pojemności. 

Natomiast przy prądzie rozładowania wynoszącym 1C w temperaturze 20
0
 C pojemność 

akumulatora wyniesie zaledwie 50% jego pojemności znamionowej. Przy doborze 

akumulatora należy pamiętać, że przy pracy w temperaturze niższej od określonej przez 

producenta pojemność akumulatora będzie niższa od pojemności znamionowej co spowoduje 

skrócenie czasu pracy przy zasilaniu urządzeń po przejęciu zasilania. Jeżeli wymagana jest 

praca akumulatora w niskich temperaturach należy dobrać akumulator o większej pojemności 

znamionowej. 

Podczas eksploatacji akumulatorów bardzo istotne znaczenie ma niedopuszczenie do 

rozładowania poniżej napięcia końcowego Uk zwanego powszechnie „napięciem odcięcia” tj. 

wartości przy której po rozładowaniu akumulator zachowuje znamionową pojemność oraz 

znamionową żywotność. Napięcie te zależy od wartości prądu rozładowania i nie jest 

wartością stałą w odniesieniu do pojedynczego akumulatora.  Krzywe rozładowania 

akumulatora w temperaturze 20
0
 C przy różnych wartościach pądu rozładowania przedstawia 

rysunek 4. 

 

Rysunek 4: Krzywe rozładowania akumulatora w temperaturze 20
0
 C przy różnych 

wartościach prądów rozładowania [3] 

 

Jeżeli akumulator zostanie rozładowany do napięcia o wartości poniżej krzywej odcięcia to 

jego pojemność zmniejszy się oraz zmniejszy się jego żywotność. Napięcie odcięcia dla 

określonych prądów rozładowania podają producenci akumulatorów. Najczęściej jest to 

wartość (1,6 – 1,8) V/ogniwo co oznacza, że dla akumulatorów o napięciu znamionowym  

12 V daje to wartość (9,6 – 10,8) V. W centralach urządzeń przeciwpożarowych zaleca się 

obciążanie akumulatorów prądem o wartości 1,5 < C < 2. Akumulatory charakteryzują się 

bardzo małą rezystancją wewnętrzną, która zawiera się w przedziale (5 – 200) m [3], przez 

co są bardzo wrażliwe na zwarcia i należy je zabezpieczać bezpiecznikami topikowymi na 

przewodzie dodatnim instalowanym w pobliżu klemy dodatniej. 

Szczegółowe wymagania w zakresie metodyki pomiarów oraz obliczania rezystancji 

wewnętrznej akumulatorów można znaleźć w normie PN-EN 60896-21: 2005 Akumulatory 

ołowiowe. Część 21.: Typy z zaworami – Metody badań. 



Akumulatory SLA naładowane do pojemności znamionowej, przechowywane w temperaturze 

20
0
 C tracą średnio 3% pojemności wciągu miesiąca [1]. Przechowywanie akumulatorów 

SLA w stanie nienaładowanym może prowadzić do zmiany polaryzacji co skutkowało będzie 

tym, że staną się one izolatorami. Czas przechowywania naładowanych akumulatorów SLA 

jest uzależniony od temperatury i wynosi: 

 

12 miesięcy w temperaturze ( 0 – 20)
0
 C 

9 miesięcy w temperaturze ( 21 – 30)
0
 C 

5 miesięcy w temperaturze ( 31 – 40)
0
 C 

2,5 miesiąca w temperaturze ( 41 – 50)
0
 C 

Graniczną temperaturą pracy lub przechowywania akumulatorów SLA jest temperatura  

+55
0
 C. Charakterystyki samorozładowania akumulatorów SLA w funkcji czasu dla różnych 

temperatur składowania przedstawia rysunek 5. 

 

 

Rysunek 5: Przykładowe charakterystyki samorozładowania akumulatorów SLA w funkcji 

czasu, dla różnych temperatur składowania [3] 

Ocenę pojemności należy wykonać przez kontrolne rozładowanie akumulatora prądem o 

wartości 1C. Schemat obwodu rozładowania kontrolnego przedstawia rysunek 6. 

 

Rysunek 6: Schemat obwodu rozładowania kontrolnego akumulatora. 



Moc rezystora R oraz jego wartość należy wyznaczyć z wykorzystaniem poniższych wzorów:  
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Przy rozładowaniu prądem o wartości 1C w temperaturze 20
0
 C, pojemność dysponowana 

akumulatora spada do wartości 50% jego pojemności znamionowej (patrz rysunek 3), przez 

co rzeczywisty czas rozładowania wyniesie około 30 minut. 

 

Przykład 

Dobrać opornik do rozładowania kontrolnego akumulatora o pojemności Q = 10 Ah. 
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Pojemność dysponowana akumulatora w temperaturze 20
0
 C wyniesie AhQd 5105,0  , co 

oznacza że przy prądzie rozładowania wynoszącym 10 A, czas rozładowania do uzyskania 

napięcia odcięcia wyniesie 30 minut (patrz rysunek 4).  

 

Napięcie końcowe (odcięcia) powinno osiągnąć po 30 minutach wartość 9,7 V. Rozładowanie 

akumulatora poniżej wartości tego napięcia grozi trwałym uszkodzeniem akumulatora. 

W przypadku akumulatorów o napięciu znamionowym 24 V napięcie odcięcia po 30 

minutach powinno wykosić 19,4 V [3]. 

W czasie eksploatacji akumulatorów należy wykonywać przeglądy kontrolne 2 razy wciągu 

roku. Rozróżnia się dwa typy przeglądów określanych jako A oraz B [3]. 

Przegląd A polega na kontrolnym rozładowaniu i naładowaniu akumulatora oraz ocenie jego 

pojemności i stanu technicznego. Podczas czynności kontrolnych należy  ustawić napięcie 

konserwacyjne oraz sprawdzić jego stan techniczny zgodnie z DTR producenta. 

Przegląd B polega na pomiarze napięcia akumulatora, ocenie jego pojemności, regulacji 

napięcia konserwacyjnego oraz sprawdzeniu stanu technicznego zgodnie z DTR producenta. 

Przeglądu należy odnotować w książce przeglądów. Wpis do książki przeglądów musi 

zawierać informacje dotyczące akumulatora spostrzeżone oraz parametry elektryczne 

odnotowane podczas przeglądu. 

Dla zachowania ciągłości informacji o stanie akumulatorów należy na nich zamieszczać 

etykiety, których wzory przedstawia rysunek 7. 

 



 

 

 

Rysunek 7: Wzory etykiet kontrolnych [3]: 
a) etykieta wprowadzenia do eksploatacji  

b)  etykieta przeglądu 

 

Kontrole akumulatorów zainstalowanych w systemach przeciwpożarowych należy 

wykonywać co 6 miesięcy eksploatacji a wymianę na nowe co 4 lata. 
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