
 
 

 

 

MOBİCELL Nİ-CD AKÜ KULLANMA VE 

BAKIM KILAVUZU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UYARILAR 
 

 

Nİ-CD  Aküler aşındırıcı, yanıcı, zehirli gazlar ve akü sandıkları yüksek DC tehlikeli 
voltaj seviyelerinde olduklarından bakımı esnasında lütfen tüm güvenlik 
önlemlerine uyunuz. Akü bakımı esnasında yüzük, saat ve metal bilekliklerinizi 
çıkartınız. Akü bakımına başlamadan önce lastik eldiven, maske, gözlük, 
koruyucu önlük, yalıtkan lastik ayakkabı kullanınız. 

 

48 V DC den büyük gerilimler insan sağlığı açısından tehlikelidir. Akü sandıkları 
48 V DC üzerinde olduğundan (+) ve (-) uçlarına çıplak el ile dokunmayınız. 
Elektrikçi lastik eldiveni kullanınız. 

 

Akü solüsyonu aşındırıcı kimyasal olduğundan deri ve göz ile temasında 15 dk. 
boyunca su ile yıkayınız. En kısa zamanda doktor kontrolüne gidiniz. 

 

Şarj ve deşarj esnasında aküler yanıcı gazlar çıkartılar. Bakım esnasında sigara ve 
kıvılcım çıkartıcı malzemeler kullanmayınız. 

 

Şarj deşarj esnasında aküden çıkan gazlar ciğer ve solunum yollarında tahribata 
neden olabilir. Akü şarj ve deşarj odaları sürekli havalandırılmalı ve mutlaka 
maske kullanılmalıdır. 

 

Bakım esnasında lastik eldiven kullanınız. 

 

Bakım esnasında gözlük kullanınız. 

 

Bakım esnasında lastik ayakkabı giyiniz. 

 

Bakım esnasında önlük kullanınız. 

 

Akü sandıklarını taşıma esnasında vinç halat kopmalarına karşı dikkatli olunuz. 

 

Aküler çok yüksek enerji yoğunluğuna ve akım gücüne sahiptir. Bu nedenle 
akülerin (+) (-) bara bağlantılarını yaparken çok dikkatli olunuz. Asla kısa devre 
etmeyiniz. 
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1.GİRİŞ 

Nikel Kadmiyum Aküler yüz yıllık bir teknolojiye sahip, aşırı sıcak ve soğuk ortamlarda ihtiyaç 

duyulan yüksek deşarj akımlarına ve ağır çevresel koşullara dayanabilen en üstün akü türleridir. 

MOBİCELL Ni-Cd aküler aşırı soğuk ve yüksek sıcaklık ortamlarında Lokomotiflerin ihtiyaç duyduğu 

yüksek deşarj akımlarını karşılayacak şekilde en gelişmiş hücre yapısı olan sinter plaka kullanılarak 

yerli imkanlar ile üretilmiştir. 

Ülkemizde MOBİT AŞ. MOBİCELL markası ile bu alanda üretim yapan ilk firmalardan olma 

özelliğine sahiptir. Üretimin her aşamasında gerekli kalite kontrol prosesleri uygulanarak üretim 

yapılmaktadır. Ni-Cd aküler ağır çevresel koşullarda uzun kullanım ömrüne sahip, sarsıntılı rejimlerde 

çalışabilen Havacılık, uzay, raylı sistemler ve ağır endüstriyel alanlarda yoğun olarak tercih 

edilmektedir. 

MOBİCELL Ni-CD aküler kalitesini kanıtlayan ISO 9001:15, IEC 60077, IEC 60623, UİC 854 5.9 

Aşırı Şarja Dayanıklılık, EN 61673 Kategori 1 class B Sarsıntılı Rejim Çalışma uygunluk belgelerine 

sahiptir.  
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2. MOBİCELL Nİ-CD AKÜLERİN GENEL YAPISI 

 

 

 

 

2.1 AKÜ HÜCRESİ 

                             

Pozitif Plaka Hücresi        Negatif plaka hücresi 

 

Mobicell Nİ-CD aküler yüksek kaliteli sinter plaka hücrelerden oluşmaktadır.220 ah aküler 42 

pozitif,41 negatif,140 ah aküler ise 29 pozitif,30 negatif hücreden oluşmaktadır. Hücreler çok düşük iç 

dirence sahip olup, Ni- Cd akü türleri içerinde en yüksek deşarj akımları verecek şekilde 

tasarlanmıştır. 
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2.2 SEPERATÖR 

 

Akü hücrelerini paketlerken kullanılan ve birbiri ile kısa devre etmesini engelleyen sentetik 

yalıtkan kumaştır. Hücre pozitif ve negatif plakaları arasına konularak paketlenir. 

2.3 POZİTİF NEGATİF PLAKA TABLASI 

                           

Pozitif Plate Tablası   Negatif Plate Tablası 

Pozitif ve negatif Plate tablaları seperatör ile izole edilerek ve pullarla aralanarak gruplanarak 

tablaları oluşturur. 

2.4 PLATE GRUBU 

                         

Pozitif Plate Grubu   Negatif Plate Grubu 

Pozitif ve negatifplate grupları hücrelerden elde edilen enerjinin akünün (+) ve (-) 

terminallerine aktarılmasını sağlayan elemanlardır. 

 



4 
 

 

2.5 AKÜ HAVALANDIRMA KAPAĞI 

 

Kapak akü sıvısı azaldığında aküye saf su konulmasını şarj ve deşarj esnasında oluşan gazların 

akü içerinden deşarj edilmesini sağlayarak akü iç basıncının yükselmesini engeller. 

2.6 AKÜ KUTUSU 

Akü kutusu polipropilen yarı şeffaf dayanıklı bir plastikten imal edilmiştir. Yarı şeffaf yapısı 

sayesinde akü suyu seviyesi rahatlıkla görülebilmektedir. 

2.7 ELEKTROLİT 

Nİ-CD  akülerde 900 gr saf su,275 gr potasyum hidroksit,28 gr lityum hidroksit bileşiminden 

oluşan kimyasal bir sıvı kullanılır. Sıvının density yani yoğunluğu 20 derece sıcaklıkta akü hidrometresi 

ile ölçüldüğünde 1,21/1,22 gr olmalıdır. 

3.AKÜNÜN ÇALIŞMA PRENSİBİ 

Nikel-kadmiyum hücresinin iki plakası vardır. Pozitif plakanın (anot) aktif malzemesi Ni (OH) 
4'tür ve negatif plaka (katot) tamamen şarj olduğunda kadmiyumdan (Cd) oluşur. Elektrolit, pilin 
kapasitesini ve ömrünü artıran küçük bir lityum hidrat ilavesiyle potasyum hidroksit (KOH) 
çözeltisidir. Elektrolitin özgül ağırlığı 1.21'dir. Tek bir hücrenin ürettiği voltaj çok düşük olduğundan, 
istenen voltaj çıkışını elde etmek için birçok hücre seri bağlanır ve bu düzenleme nikel-kadmiyum 
pil olarak bilinir. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nickel%E2%80%93cadmium_battery
https://en.wikipedia.org/wiki/Nickel%E2%80%93cadmium_battery
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Bu pillerde pozitif plaka sayısı, negatif plaka sayısından bir fazladır. Bu pilin kabı, pozitif 
plakalara elektriksel olarak bağlanmıştır. 

Hücre tamamen şarj olduğunda, pozitif plakası Ni (OH) 4'ten ve negatif plakası kadmiyumdan 
(Cd) oluşur. 
  

Boşalma : Hücre boşaldığında potasyum hidroksit (KOH), potasyum (K + ) ve hidroksil (OH - ) 
iyonlarına ayrışır. Hidroksil iyonları katoda, potasyum iyonları anoda gider. Boşaltma sırasında 
aşağıdaki kimyasal reaksiyon gerçekleşir. 
 Katotta: Cd + 2OH —–> Cd (OH) 2 
Anotta: Ni (OH) 4 + 2K ——> 2KOH + Ni (OH) 2 
 Böylece, anot Ni (OH) 4'ten NI ( OH)'ye dönüştürülür ) 2 ve katot kadmiyumdan (Cd) kadmiyum 
hidroksite dönüştürülür [Cd (OH) 2]. Elektrolitin gücü aynı kalır. 
  

Şarj: Pil şarja takıldığında , hidroksil (OH -) iyonları anoda doğru hareket ederken, potasyum 
iyonları (K + ) katoda doğru hareket eder. Yükleme sırasında aşağıdaki kimyasal reaksiyon gerçekleşir: 
  
Anotta: Ni (OH) 2 + 2OH —–> NI(OH) 4 
Katotta : Cd (OH) 2 + 2K —–> Cd + 2KOH 
  
Böylece anot ve katot eski özelliklerini geri kazanır.   

 
4.MOBİCELL ULTRA YÜKSEK ŞARJ DEŞARJ KPX SİNTER PLATE TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

 
Akü nominal gerilimi 1.2 V, 

Hücre tipi Sinter Plate KPX (Ultra Yüksek Deşarj Akım), 

10 C sürekli akım 30 C anlık akım, 

20 yıl tasarım ömrü, 

-40 + 60 derece arası çalışma sıcaklığı, 

Sarsıntılı rejimde güvenli kullanım, 

IEC60077, IEC60623, UİC 854 5.9 Aşırı Şarja Dayanıklılık Testi, EN61373 Kategori 1 Klas B Sarsıntılı 

Rejimde Çalışmaya Uygunluk Belgesi, İSO 9001:15 Kalite Belgesi, 

3 Yıl garanti. 

5. MOBİCELL KPX HÜCRE ŞARJ DEŞARJ 

Hücre şarjında 2 şarj yöntemi kullanılmaktadır. Float (düşük) şarj, Boost (Yükseltme) şarjıdır. 

5.1 FLOAT (DÜŞÜK) ŞARJ 

Düşük şarj 7/24 sürekli şarj da kalan Nİ-CD  akülerde tercih edilir. MOBİCELL KPX hücrelerde float şarj 

voltajı 1,35-1,38 V arasıdır. Şarj akımı 0,2 C-1 C arası olmalıdır. Bu voltaj aralığında akü minimum su 

tüketimi ve uzun sürede dolması hedeflenir. 

5.2 BOOST (YÜKSELTME) ŞARJI 

Kısa aralıklarla akülerin şarjında bu şarj yöntemi kullanılır. LOKOMOTİFLER için boost şarj önerilir. 

Şarj voltaj aralığı 1.50-1.65 V arasında olmalıdır. Şarj akımı 0,2 C-1 C arası olmalıdır. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nickel%E2%80%93cadmium_battery
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5.3 SICAKLIĞA GÖRE ÖNERİLEN ŞARJ VOLTAJ DEĞERLERİ 

Mevsim şartları ve ortam sıcaklığına göre şarj voltajının lokomotif üzerinden ayarlanması akü ömrü, 

su kaybının azaltılması açısından son derece önemlidir. Soğuk havalarda akü voltajı artırılmalı, sıcak 

havalarda ise akü voltajı azaltılmalıdır. Mevsim ve ortam sıcaklığına göre akü şarj voltajı aşağıdaki 

grafiğe göre ayarlanmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

Ortam sıcaklığı arttığında grafik deki yüzdesel değere göre voltaj düşürülür. Ortam sıcaklığı düştüğünde şarj voltajı grafiğe 

göre yüzdesel olarak artırılır.  

 

 

6. AKÜ ÖMRÜ 

Mobicell Nİ-CD akü tasarım ömrü 20 yıldır. Akü ömrü akünün şarj deşarj derinliğine, şarj 

deşarj akımına, lokomotifin marş sayısına kullanıldığı ortam sıcaklığına ve bakım koşullarına 

göre farklılıklar gösterir. 

 

6.1 AKÜ DEŞARJ DERİNLİĞİNİN AKÜ ÖMRÜNE ETKİSİ 

Akü ömründe en etkili olan akünün deşarj derinliğidir. MOBİCELL KPX Sinter plate hücreler 

klasik pocket plate Nİ-CD hücrelere göre %50 daha fazla enerji yoğunluğuna sahip 

olduğundan lokomotif marş esnasında çok daha az deşarj olacağından akü ömrünün daha 

fazla olması beklenmektedir. 
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Akünün aşırı deşarj olması akü ömrünü çok ciddi oranda kısaltır. Aküler 0,2 C ile 1.0 V hücre başına voltaj altına 

düşürülmemelidir. 

 

6.2 AKÜNÜN KULLANILDIĞI ORTAM SICAKLIĞININ AKÜNÜN ÖMRÜNE ETKİSİ  

Nİ-CD  aküler kurşun asit akülere göre ortam sıcaklığından çok daha az etkilenirler. Akü 

ömrünü uzatmak için mevsim ve ortam sıcaklıklarına göre şarj gerilimleri ayarlanmalı ve 

mümkün olduğunca aküler aşırı sıcak ortamlarda kullanılmamalıdır. 

 

Ortam sıcaklığı ile akü ömrü ters orantılıdır. 
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6.3 AKÜNÜN KULLANILDIĞI ORTAM SICAKLIĞININ LOKOMOTİF MARŞ BASMA ETKİSİ 

Ortam sıcaklığı düştükçe lokomotif marş akımı yükselmekte buna karşılık akü marş gücü 

azalmaktadır. Ancak akü türleri içinde en yüksek marş gücüne sahip hücreler sinter plate Nİ-CD 

hücrelerdir. MOBİCELL Nİ-CD Hücreler sinter plate KPX hücreler kullanılarak imal edilmiştir. Bu 

nedenle soğuk iklim koşullarından en az etkilenen akülerdir. 

 

 

 

7.AKÜ BAKIMI 

Nİ-CD  akülerde bakım kullanım ömrü açısından son derece önemlidir. Düzenli olarak yapılan 

bakımlar akü ömrünün artmasına ciddi oranda katkı sağlayacaktır. 

 

7.1 Nİ-CD  AKÜLERDE MEMORY EFFECT (HAFIZA ETKİSİ) 

 Nİ-CD  akülerde gözlenen ve daha az şarj tutmalarına neden olan etkiye memory effect (Hafıza etkisi) adı 

verilir. Nikel-kadmiyum pillerin kısmen boşaldıktan sonra tekrar şarj edildiklerinde maksimum enerji kapasitelerini 

kademeli olarak kaybettikleri durumdur. Bu durum, pilin daha küçük kapasiteyi "hatırlaması" olarak açıklanabilir ve 

kapasite kaybına neden olur. Söz konusu kapasite kaybı ve buna bağlı performasyon düşüklüklerini önlemek için 

aküler 6 ayda bir hücre başı 1.0 V seviyesine kadar 0.2 C ile deşarj edilmeli ve sonra tekrar 0.2 C ile 8-10 saat 1.65 V 

gerilim seviyesine kadar şarj edilmelidir. 
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7.2 AKÜ DEŞARJI 

Nİ-CD  akülerde standart deşarj akımı 0.2 C’dir. Yani bu değer 220 ah akü için  0.2 X 220 = 44 

A, 140 ah akülerde ise 0.2 X 140 = 28 A olmalıdır. Hücre başına max. deşarj voltaj 1.0 V olmalıdır. 

Aküler önce deşarj edilmeli sonra şarj edilmelidir. 

7.3 AKÜ ŞARJI 

Nİ-CD  akülerde standart şarj akımı 0.2 C’dir. Yani bu değer 220 ah akü için  0.2 X 220 = 44 A, 

140 ah akülerde ise 0.2 X 140 = 28 A olmalıdır. Akülerin şarj gerilim seviyeleri çalışma sıcaklıklarına 

göre bir miktar değişmektedir.10-30 derece arası sıcaklıklarda akü şarj voltajının değişmesine gerek 

yoktur. Ancak şarj voltajı 10 derecenin altındaki sıcaklıklarda artırılması 30 derece üzerindeki 

sıcaklıklarda ise 5.3’deki akü sıcaklığa bağlı şarj grafiğine göre ayarlanmalıdır. Akü şarj gerilimi 

sıcaklıklara göre ayarlandığında hem su kayıpları minimum düzeye iner, akü şarj performansı ve akü 

ömrüne ciddi katkı sağlar.2 çeşit şarj türü vardır. Nİ-CD  akülerde Float ve boost olmak üzere iki çeşit 

şarj yöntemi kullanılır.  

 

7.4 YILLIK BAKIM 

Akü şarj voltajını lokomotif üzerindeki akü şarj redresöründen ayarlarını kontrol ediniz. Akü 

voltajını 5.3 deki ortam sıcaklığını da dikkate alarak hücre başına 1.50 V-1.65 V arası olacak şekilde 

ayarlayınız. Akü elektrolit seviyesini kontrol ediniz. Elektrolit seviyesi min. ve max. değerleri arasında 

olmalıdır. Elektrolit seviyesinin 10 mm. Max. çizgisinin altında olması önerilir. Elektrolit eksik ise saf su 

ile tamamlayınız. Akü hidrometresi ile elektrolitin yoğunluğunu ölçünüz. Yoğunluk 1.21~1.22 arası 

olmalıdır. Bara somunlarının sıkılığı ve koruma kapakları kontrol edilmelidir. Akü somunları 220 ah 

akü 50 nm, 140 ah akü 30 nm tork ile sıkılmalı ve kontrol edilmelidir. Aküler hücre başı 1.0 V 

seviyesine kadar önce 0.2 C ile deşarj edilmeli sonra 0.2 C ile 8 saat 1.65 V hücre başı seviyeye kadar 

şarj edilmelidir. Sonra akü tekrar deşarj edilmeli ve kapasite kontrolü yapılmalıdır. Akü kapasitesinin 

%70 civarında ise akü kullanım ömrünün sonuna yaklaştığı anlamına gelir. Kapasite kontrolü 

sonrasında akü tekrar şarj edilmelidir. Akü yıllık bakımı aşağıdaki Nİ-CD  Akü Yıllık Bakım Kontrol 

Formuna göre yapılmalıdır. 

 

7.5 ELEKTROLİT DEĞİŞİMİ 

Nİ-CD  Aküler saf su, potasyum hidroksit ve lityum hidroksitten oluşan kimyasal bir elektrolit 

kullanırlar. Bu karışım 900 gr saf su,275 gr. potasyum hidroksit,28 gr lityum hidroksitten meydana 

gelir. Density yoğunluğu 1.21-1.22 arasında olmalıdır.3-5 yıl aralığında akü density yoğunluğu ve akü 

eletrolitinin renginde bozulmalar gözlemlendiğinde elektrolit değiştirilmelidir. Akü performansının 

düşmemesi için 5 yıl da bir akü elektrolitinin mutlaka  değiştirilmesi önerilir. 
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7.6 Nİ-CD  AKÜ PERİYODİK BAKIM ÇİZELGESİ 

Nİ-CD  YILLIK AKÜ BAKIM ÇİZELGESİ 

S 
NU 

İŞLEM YIL 

1 Akü hücre ve kasanın sağlamlık kontrolünü yapınız.  

2 
Loko akü şarj regülatörü voltaj ayarı.1.50 – 1.65 V (5.3 ortam sıcaklığına göre 
voltaj ayarı yapınız. 

 

3 Elektrolit seviye kontrolü (max. çizgisinin 10 mm altı) eksik ise tamamlayınız.  

4 Bara emniyet plastik kapaklarının kontrolünü yapınız.  

6 
Akü elektrolit yoğunluğunu hidrometre ile kontrol ediniz. Akü yoğunluğu 1.21 -
1.22 arası olmalıdır. 

 

7 Akü havalandırma kapağını ılık su ile yıkayınız.  

8 
Akü bara somunlarının sıkılık kontrolü. (140 ah 30 nm ile 220 ah 50 nm tork ile 
sıkılmalıdır.) 

 

9 
Akü 0.2 C ile hücre başı 1 V’a  kadar deşarj, 0.2 C ile 1.65 V hücre başı voltaja 
kadar şarj ediniz. Şarj işleminden 1 saat sonra akü sandığındaki akü hücre 
voltajlarını ölçünüz. Çok düşük olan hücre varsa arızalıdır. Değiştiriniz. 

 

10 
Aküyü tekrar deşarj ediniz. Deşarj sonunda akü kapasitesinin %70 altında ise 
akü kullanım ömrü sonuna geliyor demektir. Aküyü tekrar şarj ediniz. 

 

11 Akü kutup başları ve baraları korozyon önleyici yağ ile yağlayınız.  

12 
Akü elektrolit değişimi (Elektrolit rengi bozulduğunda ve yoğunluğu düştüğünde 
ya da her 5 yılda bir mutlaka değiştiriniz. 

 

13 Akü 10 derece de maksimum 6 ay depolanabilir.  

14 Akü 20 derece maksimum 3 ay depolanabilir.  

15 
Akü bir yıl depolama: 
Akü 0.2 C ile hücre başı 1 V kadar deşarj edilerek depolanmalıdır. 

 

16 
Akü 1 yıldan fazla depolama: 
Akü 0.2 C ile hücre başı 0.6 V kadar deşarj edilmeli ve elektrolit boşaltılmalıdır. 

 

   

 
NOT: Nİ-CD AKÜLERİN PERİYODİK BAKIMLARINI STANDARTLARA UYGUN YAPABİLMENİZ İÇİN SABİT 
AKIM SABİT VOLTAJ VE DÖNGÜSEL ÇALIŞABİLEN ÖZEL ŞARJ DEŞARJ CİHAZLARINA İHTİYAÇ DUYULUR. 
MOBİCELL Nİ-CD AKÜLERİN BAKIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMŞ MOBİCELL MULTİ 
FONKSİYON Nİ-CD AKÜ ŞARJ DEŞARJ CİHAZI KULLANMANIZI ÖNERİR. 
 

 

8. AKÜ DEPOLAMA 

Tam şarjlı Nİ-CD akülerin açık devre voltajı 1.29-1.31 V arasındadır. 

 

8.1 KISA SÜRELİ DEPOLAMA 

Nİ-CD aküler 10 derece sıcaklıkta 6 ay 

20 derece sıcaklıkta 3 ay 

30 derece sıcaklıkta 2 ay depolanabilir. 
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8.2 1 YILA KADAR DEPOLAMA 

 

Akü korozyonu ve ömrünün kısalmasını önlemek için 1 yıla kadar depoda kalacak aküler 0.2 C 

ile hücre başı 1 V seviyeye kadar deşarj edilmeli ve bu şekilde depolanmalıdır. 

 

8.3 1 YILDAN FAZLA DEPOLAMA 

1 yıldan fazla depolanacak aküler 0.2 C ile hücre başına 0.6 V a kadar deşarj edilmelidir. 

Müteakiben akü elektroliti boşaltılmalı ve ağzı kapalı plastik bir kapta sonra yeniden kullanılmak için 

saklanmalıdır. 

 

10.AKÜ ARIZASI GİDERME 

NO SORUN MUHTEMEL SEBEPLER DÜZELTME 

1 Kapasite azalması 

1.Şarj deşarjın uygun periyod da ve 
doğru değerlerde yapılmaması. 
2.Elektrolit seviyesinin eksik ve 
yoğunluğunun yetersiz olması. 
3.Elektrolitin bozulmuş olması. 
4.Hücre içi mikro kısa devreler. 

1.Akü 0.2 C ile hücre başı 1 V kadar 
deşarj sonra tekrar 0.2 C ile 8 sat 
1.65 V hücre başı voltaja kadar şarj 
edip kapasite kontrolü yapınız. 
2.Elektrolit seviyesi ve yoğunluk 
kontrolü yapınız. 
3.Elektroliti değiştirip tekrar şarj 
deşarj kapasite kontrolü yapınız. 
Kapasite yükselmezse hücreleri 
değiştiriniz. 

2 
Batarya voltajı 

düşüklüğü 

1.Harici kısa devre 
2.Gevşek bağlantı 
Hücre içi mikro kısa devre 

1.Bara bağlantılarını kontrol ediniz. 
2.Somun bağlantıları kontrol ediniz. 
3.Düzelmez ise hücre değiştirin. 

3 
Batarya içinde 

köpük oluşumu 
Elektrolit içine organik madde 
karışması 

Elektroliti değiştirin. 

4 
Hücre kabında 

genişleme 

Havalandırma kapağı tıkalı. Aşırı 
şarj. 

Hücre havalandırma kapağını 
yıkayın veya gerekirse değiştirin. 
Gerekirse hücreyi değiştirin. 

5 Elektrolit sızıntısı 

1.Akü elektrolit seviyesi max. 
üzerindedir. 
2.(+) (-) terminal contaları gevşek. 
3.Üst kapak kaynak notalarında 
kaçak. 
 

1.Elektrolit seviyesini kontrol edin. 
Fazla ise azaltın. 
2.Akü en alt somunlarını 220 ah 16 
nm 140 ah 13 nm tork ile sıkınız. 
3.Üst kapak kaynak notalarında 
sızıntı varsa akü değiştiriniz. 

6 
Hücre bara ve 
somunlarında 

aşırı ısı 

Somunlar gevşek 140 ah akü bara somunlarını 30 
nm,220 ah bara somunlarını 50 nm 
tork ile sıkınız. 

7 
Aşırı elektrolit 

eksilmesi 

1.Şarj voltajı çok yüksek. 
2.Ortam sıcaklığı çok yüksek ve şarj 
voltajı 5.3 göre azaltılmamış. 
3.Bazı hücreler kısa devre. 

1.Şarj voltajını düşürün. 
2.Ortam sıcaklığını düşürün şarj 
voltajını 5.3 göre ayarlayın. 
3.Arızalı hücreleri değiştirin. 
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