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K O C S I S  S Z Ü R K E  S Z A B O L C S 1

Elektromos és hibrid járművekben használatos 
akkumulátor cella alakváltozásának mérése  

töltés és kisütés során

A Széchenyi István Egyetemen végzett járműipari kutatások jelentős részben az 
elektromos hajtású gépjárművekkel kapcsolatosak. Ezen a területen belül célunk 
a járműiparban használatos nagy kapacitású lítium-polimer akkumulátorok tesz-
telése és üzemi tulajdonságainak feltárása. A lítium-polimer akkumulátorok nem 
megfelelő töltése-kisütése vagy a magas ciklusszáma (elhasználódása) okozhat 
térfogatnövekedést. Ezen tágulás kezdetének és a kiváltó okainak pontos meg-
határozása a fő motiváció. A kutatás során az egyik célkitűzés egy mérőrendszer 
kialakítása, amely a töltés és a kisütés során fellépő alakváltozást mintavételezi. 
A másik fő cél a mért eredmények feldolgozása és az akkumulátor élettartamát 
kritikusan befolyásoló állapotok detektálása.

1. BEVEZETŐ

Az általános nézőpont szerint az akkumulátor cellák vastagság állandó marad a 
mindennapi használat során. Azonban a valóságban ez nem igaz, a lítium ion- és 
polimer elemek szerkezeti és méretben is dinamikusan változnak. A használat 
során az akkumulátor vastagsága három okból változhat:2

• A befogadó anyagok tágulása és összehúzódása a lítium interkaláció miatt.
• Az elektróda térfogatának növekedése, visszafordíthatatlan reakciók miatt.
• A nyomásváltozás a cella holttérben függ az akkumulátor típusától és ki-

alakításától. 
Az interkaláció az ionok visszafordítható befogadó folyamata a réteg-

es szerkezetben. Az interkaláció során a li-ionok beépülnek a szilárd fázisú, 
réteges szerkezetű elektródanyagba, a fordított folyamat során pedig az ionok 
visszahúzódnak az elektródából. Az akkumulátor ciklusok szám növekedésével 

[1] SZE Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola, PhD-hallgató; SZE Járműipari 
Kutatóközpont, tudományos segédmunkatárs. Témavezető: Dr. habil. Lakatos István, SZE Gépé-
szmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar, Közúti és Vasúti Járművek Tanszék, tanszék-
vezető, egyetemi docens.
[2] Zhang, Ningxin – Tang, Huaqiong: Dissecting anode swelling in commercial lithium-ion 
batteries, in Journal of Power Sources, 2012/218. vol., 52–55. o., Lee, Jae Hyun – Lee, Hyang 
Mok – Ahn, Soonho: Battery dimensional changes occurring during charge/discharge cy-
cles-thin rectangular lithium ion and polymer cells, in Journal of Power Sources, 2003, 833–837. 
o., Nyman, Andreas: An Experimental and Theoretical Study of the Mass Transport in Lithiu 
– Ion Battery Electrolytes, 2011, Stockholm.



172

a reverzibilis térfogatváltozás visszafordíthatatlan folyamattá válhat. A vissza-
fordíthatatlan növekedést az elektróda reakciójához lehet kötni az elektrolitok-
kal, amelyek képesek oldhatatlanul lerakodni az elektróda felületére. A ciklus 
szám növekedése tehát az akkumulátor cellák mechanikai reakcióját vonhatja 
maga után, ami kapacitásveszteséget és meghibásodást okozhat. További kapac-
itás romlást okozhatnak az időszakos nagy áramú terhelések. A szakirodalom 
szerint a cellák termikus duzzadását nagyban befolyásoló tényező a töltöttségi 
szint és a töltés/kisütés mértéke. Nem mindegy, hogy milyen töltöttségi szinten 
mekkora áramú terhelést engedünk meg.

2. TESZTELÉSI FOLYAMAT 

A tesztelési folyamatok végrehajtásához szükséges főbb egységek az alábbiak:
• Tápegység:  Hameg HMP 4030 
• Műterhelés:  EL-3000 
• Adatgyűjtő:  NI USB 6341
• A teszt levezérléséért felelős központi számítógép LabView szoftver cso-

maggal
• Akkumulátor típusa:  Turnigy nano-tech LiPo

• Max feszültség:  4,2 V
• Min feszültség:  2,7 V
• Kapacitás:  5.000 mAh

A tápegység és a műterhelés egyaránt USB-porton keresztül képes csatlakozni 
a számítógéphez. Az adatgyűjtő a kártya feszültség és a külső hőmérséklet értékeket 
gyűjti. Az áram loggolása során tizedes, még a feszültségnél ezredes pontosság-
gal történt. A töltő áram mintavételezése a Hameg tápról, kisütő áram pedig az  
EL-3000-es műterhelésről történik. Fontos megjegyezni, hogy az adatgyűjtő 
kártya maximálisan 10V-ig használható. A töltés felső határa 384W, amit mind 
a három csatorna együttes használatával tudunk elérni, az egyes csatornák 
felső határa: 32V,10A és 160W. A műterhelés felső határa 160V, 60A és 400W.  
A mérőrendszer kialakítása az 1. ábrán látható.

1. ábra: Akkumulátor tesztelő és alakváltozás mérőrendszer
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Biztonsági okokból az akkumulátor csomag hőmérsékletét folyamatosan 
moni torozzuk, ha bizonyos határ fölé lép a cella hőmérséklete, a teszt azonnal leáll.  
A tesztek a következő blokk vázlat szerint valósultak meg:

2. ábra: Tesztelési ciklus

A teszt működési alapelvei (sorrendje) a következők:
• Az akkumulátor töltése konstans árammal, amíg az teljesen fel nem töltő-

dik, és ezt követően a töltőáram a minimális áramkorlát alá nem esik.
• A feltöltött akkumulátor pihentetése 1 órán keresztül.
• Kisütés, amíg az előre meghatározott érték alá nem esik a küszöb-

feszültség.
• Pihentetés 1 órán keresztül.
• A második töltési ciklus megkezdése.

2.1. A töltés menete

A töltéshez az állandó áram / állandó feszültség (cc/cv: cc – constant current, 
cv – constant voltage) módszert alkalmaztuk. Ez azt jelenti, hogy a töltés első fá-
zisában állandó áramerősséggel tölti az akkumulátort. Ahogy közelítünk a 100% 
töltöttséghez, a töltő automatikusan elkezdi csökkenteni a töltőáramot, majd ál-
landó feszültség tartásra vált át. A töltés akkor fejeződik be, amikor a töltőáram a 
beállított töltési áram 3%-a alá csökken.

 

Primer kutatás I. rész, mélyinterjúk a lokális gazdaság meghatározó szereplőivel 

Primer kutatás II. rész, online survey, 1542 középvállalat bevonásával, 

Szekunder kutatás, 63 gazdasági ágazat, TOP100, Magyarország és Győr-Moson-Sopron megye, 2011-2016, éves beszámolók 

Elemzés, értékelés, következtetések levonása Tananyagfejlesztés, tudományos disszemináció 

Fejlesztési célok megfogalmazása 

Kockázatértékelő alkalmazásfejlesztés 

I. rész II. rész III. rész 
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2.2. A kisütés menete

A kisütés sebességét az határozza meg, hogy milyen gyorsan képesek az ionok az 
anódtól a katód felé mozogni. Ezt „C”-értékkel szokás megadni. A mi esetünkben 
az 1 C-vel való kisütés 5 A-t jelent egy cellára kivetítve. Tehát 5A-es áramerős-
séggel történő kisütéskor 1 óra alatt kell a cellának leadni a kapacitását. A kisütés 
akkor ér véget, amikor elérjük az előre beállított alsó feszültség küszöböt. 

2.3. Pihentetési szakasz

A tesztelések között, kisütés/töltés, 60 perc pihentetési időt szokás hagyni 
(amennyiben a teszteljárás másképpen nem határoz) ahhoz, hogy a cella elérje a 
stabil feszültséget és a stabil hőmérsékleti állapotot.

Az elkészült program felhasználói felületének állapot visszajelző része látható 
a 3. ábrán. 

3. ábra: Akkumulátor állapot visszajelző

A felső sorban a charging rész akkor világít, a töltés ciklus aktív, a discharge 
pedig akkor, ha a kisütés. A felső sorban továbbá visszajelzést kapunk, hogy a 
teszt melyik fázisában tartunk pontosan és hány ciklus van még hátra. Továbbá 
visszajelzést kapunk az aktuális feszültségről és áramról, valamint a négy hőmér-
séklet szenzorról is. Lehetőség van egyes ciklusok átugrására a stop charger, stop 
pause és a stop discharge gombok segítségével.
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3. ALAKVÁLTOZÁS MÉRÉS 

Az alakváltozás detektálásához a szakirodalom alapján két elrendezés merült 
fel: a fix és a változtatható merőpozíciós kialakítás. Fix mérőpozíciós mérőrend-
szernél nincs lehetőség a szenzorok tapintási helyének változtatására. A másik 
lehetőség a változtatható merőpozíciós egység, ezzel a módszerrel több mérési 
befogadó pontot kell létrehozni a tartó felületen, és a mérések során cserélgetni 
a szenzorok helyét.3 Végül egy köztes megoldás mellett döntöttünk. A szenzo-
rok elhelyezése fix merőpozíciós kialakítású, viszont több szenzort helyezünk fel, 
mint a szakirodalomban többségében szerepel. Az akkumulátor cella oldalait 3 
részre osztottuk fel: alsó, középső és felső részre. Minden rész három szenzort 
kapott: jobb, középső és bal. Így oldalanként 9 szenzor került elhelyezésre, jól 
behálózva az egész cellát. További 9 távolságmérő található az akkumulátor má-
sik oldalán, így összesen 18 szenzoros hálózat került kialakításra. A szenzorok 
számozása a cella alján a bal felső sarokban disp1-el kezdődik, és az akkumulátor 
hátoldalán a jobb felső sarokban dips18 végződik. A szenzorok rögzítését és pozí-
cionálását ellátó alkatrészeket háromdimenziós nyomtatási technológiával készí-
tettük el. A szenzorok rugó ereje képes az akkumulátor cellát a helyén tartani. A 
szenzorok 404R10KL1.0 típusúak és DSUB csatlakozó segítségével csatlakoznak 
a QuantumX adatgyűjtőhöz. Az alakváltozás mérő kialakítása a 4. ábrán látható. 

4. ábra: Alakváltozás vizsgálat

[3] Rieger, B. – Schlueter, S. – Erhard, S. V. – Schmalz, J. – Reinhart, G. – Jossen, A.: Mul-
ti-scale investigation of thickness changes in a commercial pouch type lithium-ion battery, in Jour-
nal of Energy Storage, 2016/6. vol., 213–221. o., Oh, Ki-Yong – Epureanu, Bogdan I.: Charac-
terization and modeling of the thermal mechanics of lithium-ion battery cells, in Applied Energy, 
2016/178. vol., 633–646. o., Oh, Ki-Yong – Siegel, Jason B. – Secondo, Lynn – Kim, Sun Ung 
– Samad, Nassim A. – Qin, Jiawei – Anderson, Dyche – Garikipati, Krishna – Knobloch, 
Aaron – Epureanu, Bogdan I. – Monroe, Charles W. – Stefanopoulou, Anna: Rate depen-
dence of swelling in lithium-ion cells, in Journal of Power Sources, 2014/267. vol., 197–202. o.
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Az adat feldolgozásáért és -mentésért pedig Catman szoftver a felelős. Az 5. 
ábrán a mérésközben történő adat megjelenítés látható. 

5. ábra: Az alakváltozás adatfeldolgozása

4. MÉRÉSI EREDMÉNYEK

Alapvetően két fajta mérési eljárással dolgoztunk: az egyik hosszú távú mérések-
re alkalmas, a másikkal pedig szaggatott töltési és kisütési ciklusok hozhatók lét-
re. Az első eljárás fő felhasználási lehetősége a hosszú távú ciklusos tesztek során 
történő alakváltozás megfigyelése, különböző terhelő és töltőáramok mellett. A 
szaggatott eljárásokon pedig a különböző töltöttségi szinten megállított mérések 
hatása figyelhető meg. A 10A töltésnél és kisütésénél mért alakváltozás látható a 
6. ábrán a feszültség függvényében.
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6. ábra: Alakváltozás 10A ciklusban a feszültség függvényében

A 10A töltésnél és kisütésénél mért alakváltozás látható a 7. ábrán az áram 
függvényében:

7. ábra: Alakváltozás 10A ciklusban az áram függvényében

A teszt 2C (10A) töltéssel kezdődött, amit egy órás pihentetési szakasz követett, 
ezután kezdődött meg a kisütés, amit szintén egy órás pihentetés követett. A 
mérési eredményekből jól látható, hogy a szenzorok egyenletes összehúzódást 
mértek a töltés során, az egy órás pihentetésnél pedig nem történt alakváltozás. A 
kisütés megkezdésével, szintén 2C-n a cella elkezdett duzzadni. A kisütés végén 
az összes szenzor a kiindulási értéket érte el. A tesztek el lettek végezve: 5A, 7.5A, 
10A értékek mellett is, az eredmények a 8. ábrán láthatóak.
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8. ábra: Ciklusos mérések 5A, 7.5A és 10A áramok mellett

Az ábrán a 14 számú szenzor segítségével gyűjtött adatok láthatók. Az alak-
változás mértéke minden esetben hasonló volt. A fel és a lefutási időben vannak 
eltérések, ami az áram mértékétől függ, a nagyobb terhelési ciklusok rövidebb 
tesztelési időt jelentenek. Az adatokból megállapítható, hogy a töltés és a kisütés 
mértékétől jelentős mértékben nem függ az alakváltozás nagysága. Továbbá, hogy 
a töltöttségi szint és az alakváltozás között van összefüggés. A jelenség jobb tanul-
mányozásához a következő mérési módosításokat hajtottuk végre: Első lépés a 
cella teljes kisütése (0% SOC). Ezt egy órás pihentetési szakasz követi. Harmadik 
lépés a töltés megkezdése és minden 5.000 J (10% SOC) energia betételt szünet 
követ. A töltés mértéke 0.5C (2.5A), 1.0C (5A), 1.5C (7.5A) és 2.0C (10A) volt. 
A pihentetési szakasz a töltési fázisban 60s volt minden esetben. A 9. ábrán a 10 
számú szenzor segítségével rögzített adatok láthatók különböző töltési áramok 
mellett. 
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9. ábra: Töltés

Az ábrán megfigyelhető, hogy az előző esethez képest a változás nem foly-
tonos. Ennek az oka a töltés megszakításokból ered, látható, ha nincs töltés, akkor 
a cella összehúzódása is megáll. Ezen jelenséget a kisütés során tovább vizsgáltuk. 
Ebben az esetben az első lépés a cella teljes feltöltése (100% SOC). Ezt egy órás 
pihentetési szakasz követi. Harmadik lépés a töltés megkezdése és minden 5.000 
J (10% SOC) energia kivételt szünet követ. A kisütés mértéke 0.5C (2.5A), 1.0C 
(5A), 1.5C (7.5A) és 2.0C (10A) volt. A pihentetési szakasz a kisütési fázisban is 
60s volt minden esetben. A 10. ábrán a 10 számú szenzor segítségével rögzített 
adatok láthatók, különböző kisütési áramok mellett. 

10. ábra: Kisütés

A töltéshez hasonlóan a kisütés során is megszakításkor nincs alakváltozás, 
tehát a cella púposodása megáll. 
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5. ÖSSZEGZÉS

Az eredményekből megállapítható, hogy az akkumulátor alakváltozása nem egy-
forma a cella mindkét oldalán. Továbbá nem feltétlenül a cella közepén a leg-
nagyobb, sőt az általunk végzett összes esetben az akkumulátor alsó részénél mért 
értékek nagyobbak voltak. A szaggatott eljárásból származó eredmények alapján 
pedig megállapítható, hogy a mi rendszerünkkel mérhető alakváltozás töltés és 
kisütés során játszódik le, és nem történik változás a pihentetési és nyugalmi áll-
apotban. A teszteket soft case cellán végeztük el, további mérések jelenleg is fut-
nak hard case kivitelű akkumulátoron. A rendszer pontosságának ellenőrzésének 
érdekében pedig felületdigitalizálási technológia (GOM) segítségével is vizsgálni 
fogjuk a cellákat. 
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