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ABSTRAKT 
 
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku olověných akumulátorů užívaných 
v hybridních elektrických vozidlech. Tyto akumulátory pracují v režimu částečného nabití, 
což s sebou přináší problematiku s předčasnou ztrátou kapacity. Úkole, je prověřit vliv 
skelných vláken, jako možných aditiv do aktivních záporných elektrod těchto článků za 
účelem prodloužení jejich života. V textu je popsána problematika hybridních elektrických 
vozidel, olověných akumulátorů a dalších elektrochemických zdrojů. 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA 
VRLA, předčasná ztráta kapacity, skelná vlákna, aditiva, PCL, záporná elektroda, olověný 
akumulátor, hybridní elektrické vozidlo 
 

 

ABSTRACT 
This thesis is focused on lead-acid batteries used in hybrid electric vehicles. These batteries 
operate under partial charge, which brings problems with premature capacity loss. Tasks is to 
examine the influence of glass fibers as possible additives to the negative electrode of these 
cells in order to extend their life. The text describes the problem of hybrid electric vehicles, 
lead-acid batteries and other electrochemical sources. 
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VRLA, premature capacity loss, glass fibre,  additives, PCL, negative electrode, lead-acid 
batteries, hybrid electric vehicles 
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Úvod 
Vývoj dnešního hospodaření je směřován k úsporám fosilních paliv, snížení emisí 

skleníkových plynu a snížení znečištění životního prostředí. Výjimkou není ani dopravní 
průmysl. Nejhorší důsledky má automobilový provoz ve městech, kde je velká koncentrace 
aut. Auta se ve městech pohybují maximální rychlostí okolo 60 km/hod, často stojí na 
křižovatkách či v kolonách. Při tomto nepříznivém provozu spalovacího motoru dochází 
k velké spotřebě paliva, velkým emisím výfukových plynů, enormnímu hluku a také 
k nadměrnému opotřebovávání pohonné jednotky vozidla. Zejména za špatného počasí působí 
městská doprava potíže svým znečištěním ovzduší. 
 

Řešením pro zlepšení této situace je použití trakčního elektromotoru pro pohon 
automobilů. Elektromotor má oproti spalovacímu motoru řadu výhod. Nejpodstatnější je ta, že 
neprodukuje žádné zplodiny. Spalovací motor může pracovat v určitém rozmezí otáček, ve 
kterém má nejekonomičtější provoz a dodává adekvátní výkon, kdežto elektromotor má 
široké rozmezí pracovních otáček, už od nulových otáček je schopen dodávat maximální 
točivý moment. Na druhou stranu nevýhodou aut poháněných elektromotorem je jejich 
poměrně nízká rychlost (v současné době maximálně do cca 130 km/hod) a jejich malý akční 
rádius asi okolo 100 km, což je způsobeno dosavadní nedokonalostí baterií a nedostatečnou 
sítí dobíjecích stanic.  Z těchto důvodů je elektromotor ideální pro použití pohanu aut pouze 
ve městech. 

 
Spojením výhod obou motorů (elektrického a spalovacího) získáme ideální pohon pro 

automobily současnosti. Hybridní pohon používá spalovací motor k jízdě při velkých 
rychlostech, na dlouhých vzdálenostech a při vybitých bateriích. Spalovací motor může 
dobíjet akumulátory. Elektromotor je využíván při malých rychlostech po městských 
komunikacích, při potřebě většího výkonu při rozjezdu a jízdě do kopce. Elektromotor slouží 
také jako rekuperační brzda. Hybridního pohonu se v dnešní době používá mimo 
automobilový průmysl i v železniční a lodní dopravě. Také u některých stavebních strojů se 
využívá hybridního pohonu. 
 

Jelikož akumulátory v HEV pracují v režimu částečného nabytí PSoC, vyskytují se u 
nich nové degradační mechanizmy, které je z hlediska dalšího vývinu akumulátorů nutno 
prozkoumat a popsat. Jedním z řešení, jak zvýšit jejich životnost je přidání příměsí do 
aktivních hmot elektrod článků. Díky těmto aditivům můžeme škodlivé jevy předčasné ztráty 
kapacity (PCL) potlačit. Tato skutečnost je úkolem této práce, prozkoumat vliv skelných 
vláken na životnost záporné elektrody olověného akumulátoru podrobenému režimu provozu 
v HEV. 

 
V roce 1992 bylo založeno THE ADVANCED LEAD ACID BATTERY 

CONSORTIUM (ALABAC), které řídí vývoj a výzkum olověných akumulátoru 
v celosvětovém měřítku. ALABAC má podporu veškerého průmyslového odvětví týkajících 
se olova a olověných akumulátorů. Vývojem olověných akumulátorů se na VUT FEKT 
zabývá ústav elektrotechnologie, který se v roce 1994 účinně zapojil do skupiny ALABAC. 
[11] 
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1 Hybridní elektrická vozidla 
 

Jako hybridní elektrické vozidla jsou označována ta, která používají pro svůj pohon 
aspoň dva různé druhy zdroje energie. Nejčastější kombinace zdrojů energií pro pohon 
vozidel bývá spalovací motor, ať již zážehový nebo vznětový, spolu s elektromotorem. U 
hybridního pohonu se využívá výhod jednotlivých zdrojů v závislosti na druhu jízdního 
režimu vozidla. Elektromotor se svojí velkou účinností, nulovými emisemi a malým 
pracovním hlukem je vhodný do městského provozu. Naopak nevýhodami pohonu pomocí 
elektromotoru jsou, malý dojezd vozidel na čistě elektrický pohon, velká hmotnost baterií pro 
zásobu energie pro jeho pohon. Kvůli nedostačující síti nabíjecích stanic je zatím provoz čistě 
elektrických vozidel nemožný. U hybridních elektrických vozidel je do pohonu zapojen i 
spalovací motor, který dodává energii při vybytých baterií.  

Elektromotor u hybridních vozidel může procovat v motorickém i generátorovém 
režimu. To znamená, že při jízdě z kopce, nebo při brzdění, může rekuperovat energii zpátky 
do akumulátorů, místo toho aby se například v brzdách přeměnila na neužitečné teplo. Aby 
mohla být tato energie rekuperována, musí ji být akumulátor schopen přijmout. Proto musí 
akumulátor pracovat v režimu částečného nabití (PSoC), což odpovídá nabití na 50% kapacity 
a během provozu se úroveň nabití musí pohybovat v blízkosti tohoto středu. Při tomto stavu 
akumulátoru je přijímací schopnost nejvyšší a celý proces rekuperace je nejefektivnější.  
Takto získanou energii elektromotor využívá a pomáhá spalovacímu motoru při rozjezdu nebo 
jízdě do kopce. Elektromotor může vozidlo pohánět i sám, záleží na stavu nabití akumulátorů. 
[2] 
 
 
 

1.1 Koncepty hybridních vozidel 
Existují tři možnosti uspořádání pohonné jednotky hybridního elektrického vozidla. 

Jedná se o takzvané SÉRIOVÉ a PARALELNÍ uspořádáni a třetí je kombinací obou, tzv. 
SÉRIOPARALELNÍ uspořádání.  V dnešní době jsou dosud nejrozšířenější první dva 
koncepty uspořádání pohonné jednotky hybridních vozidel. 
 
 
 

1.1.1 SÉRIOVÉ USPOŘÁDÁNÍ 
U sériového uspořádání spalovací motor pohání přímo generátor, který podle okolností 

napájí trakční elektromotor, nebo nabíjí akumulátor. Elektromotor pohání hnanou nápravu a 
může pracovat i v generátorovém režimu. [1] 
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Obr. 1: Blokové schéma sériového uspořádání pohonné jednotky 

 

 

 

1.1.2 PARALELNÍ USPOŘÁDÁNÍ 
U paralelního uspořádání je spalovací motor zapojen jako u klasického automobilu. 

Spalovací motor je přes spojku spojen s převodovkou. Mezi převodovkou a diferenciálem je 
na hnací hřídel napojen elektromotor, který může pracovat i v generátorovém režimu. 
Elektromotor je napájen pouze z akumulátoru. [1] 

 

 
 

Obr. 2: Blokové schéma paralelního uspořádání pohonné jednotky 
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1.2 Rozdělení HEV podle režimu pohonu 
Toto dělení je založeno na tom, jak velký podíl z celkového pohonu vozidla připadá na 

elektromotor. Elektromotor může pracovat v režimu od krátkých intervalů (při rozjíždění a při 
nárocích na velkých výkon motoru, tzv. power-assist) až po dlouhotrvající jízdu na 
elektromotor čítající desítky kilometrů. Dle zaběhlých pravidel se HEV dělí do následujících 
čtyř skupin. 

  
 

1.2.1 Měkký hybrid 
Krátkodobý rozjezd ze stání na elektrický pohon. Přijímá energii z rekuperačního 

brzdění. Disponuje funkcí stop-start. 
 
 

1.2.2 Střední hybrid 
Zahrnuje funkce stop-start a rekuperační brzdění stejně jako předchozí případ. 

Poskytuje power-assist při rozjezdu a akceleraci z nízkých otáček spalovacího motoru. 
 
 

1.2.3 Plný hybrid 
Obsahuje všechny funkce jako předchozí případ. Poskytuje častější a delší power-

assist. Elektromotor pracuje častěji. 
 
 

1.2.4 Plug-in hybrid 
Obsahuje všechny funkce jako předchozí případ. Navíc může jezdit v čistě elektrickém 

módu, ale jen po omezenou dobu danou kapacitou akumulátorů. [7] 
 
 

 
Obr. 3: Plug-in hybridní automobil Toyota Prius 
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2 Elektrochemické zdroje pro HEV 
 

Veškeré elektrochemické zdroje se dělí na tři základní skupiny. Jsou to: 
• PRRIMÁRNÍ ČLÁNKY – Jsou schopny dodávat proud hned po vyrobení. Při 

vybíjení dochází k nevratným chemickým reakcím, nelze je opakovaně nabíjet 
a po vybytí končí svou životnost. 

• SEKUNDÁRNÍ ČLÁNKY – Před prvním použití se musí nabít. Při vybíjení 
dochází k chemickým reakcím, které jsou vratné průchodem nabíjecího 
proudu. Počet nabíjecích cyklů je omezený (v současné době stovky cyklů). 
Cílem snažení je počet těchto cyklů nabití zvýšit. 

•   PALIVOVÉ ČLÁNKY – Principem těchto článků je studené spalování paliva 
(nejčastěji vodík) a oxidačního činidla (nejčastěji kyslík, odpadem je v tomto 
případě voda). Při tomto spalování dochází ke generování elektrického náboje 
na platinových elektrodách. Palivové články neobsahují žádné toxické látka a 
dosahují účinnosti až 70 %. 

 
Pro použití v hybridních elektrických vozidlech jsou použitelné sekundární a palivové 

články, avšak palivové články pro takto velké výkony jsou finančně dosti nákladné a 
prodražují celou hybridní technologii. 

 
Nejvíce limitujícím prvkem hybridního elektromobilu je v dnešní době právě 

akumulátor. Používá se celá řada druhů akumulátorů. U akumulátorů se hodnotí jejich měrná 
energie. Je to poměr kapacity ku hmotnosti Wh/kg, nebo poměr kapacity ku objemu Wh/dm3 
případně Wh/l. Dalšími hodnotícími parametry jsou: životnost článku udávaná v počtech 
cyklů nabití a vybití článku, napětí jednoho článku, cena baterií přepočtená na kWh, toxicita a 
v neposlední řadě odolnost vůči okolním vlivům, jako jsou například vyšší teplota, vibrace, 
vlhkost. Pro srovnání následujících druhů baterií má benzín při 35% účinnosti spalovacího 
motoru asi 3,5 kWh/kg mechanické práce ne jeden kilogram benzínu. 

 
 

2.1 Baterie  Ni-Cd 
 

Nikl kadmiové články už nejsou rozšířené tak jako před lety. Upouští se od jejich 
výroby kvůli obsaženému kadmiu, které je karcinogenní. Recyklace těchto baterií je složitá a 
nákladná.  

Přesto mají Ni-Cd baterie řadu výhod. Jsou spolehlivé, mají malou úroveň 
samovybíjení. Jsou odolné vůči zvýšeným teplotám. Jejich měrná kapacita je 100 Wh/l a 
disponují životností 500 cyklů. Napětí na jeden článek je 1,2 V. Cena Ni-Cd baterií je 
700€/kWh. [7] 

 
Obr. 4: Příklad baterie Ni-Cd článků 
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2.2 Baterie Ni-MH 
Na rozdíl od Ni-Cd baterií nejsou toxické. Jejich měrná kapacita je 300 Wh/l a 

životnost je o něco větší než 500 cyklů při vybíjení do 80% kapacity.  Napětí jednoho článku 
je shodné jako u předchozího typu 1,2 V. Nevýhodou Ni-MH baterie jo velký samovybíjcí 
proces, navíc jejich funkčnost je zaručena jen do -10̊C. Cena těchto baterií je 1100€/kWh. [7] 
[12] 

 

 
Obr. 5: Příklad Ni-MH baterie  

 

2.3 Baterie Li-ion 
Od předchozích dvou typů, nemají baterie Li-Ion žádný paměťový efekt, jejich 

samovybíjení je nepatrné. Velká hustota energie 1000 Wh/l, malé rozměry a malá hmotnost je 
činí ideální pro přenosná zařízení. Li-ion baterie vydrží až 2000 nabíjecích cyklů. Tyto 
výhody jsou vykoupené velkou cenou baterií 2000€/kWh.  

Nevýhodou těchto baterií je stárnoucí efekt způsobený degradací vnitřních struktur. 
Tento efekt je nezvratný a omezuje tím životnost Li-ion baterií. Zhoršujícími faktory této 
degradace jsou vysoká teplota, velké vybíjecí proudy a znační přebíjení a převybíjení baterií.  
Napětí jednoho článku je 3,6 V. 

Anoda článku Li-ion je z uhlíku, katodou je kovový oxid. Jako elektrolyt je použita 
lithiová sůl v organickém rozpouštědle. [7] 

 

2.4 Baterie Li-pol 
Lithium-polymerové baterie jsou ještě menší a lehčí než lithium-iontové. Jejich 

elektrolyt není hořlavý na rozdíl od předchozího typu Li-ion. Napětí jednoho článku dosahuje 
3,7 V. Výhodou je velká rychlost nabíjení, která je větší než u Li-ion baterií a omezení 
degradačního procesu. 

 

  
Obr. 6: Příklad Li-pol baterie 
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2.5 Palivové články 
Palivový článek je zařízení, které elektrochemickou reakcí přeměňuje chemickou 

energii paliva na elektrickou. Do palivového článku je přiváděno kontinuálně palivo (do 
prostoru katody) a oxidační činidlo (do prostoru anody). Jako palivo se nejčastěji používají 
vodík nebo metanol. Oxidačním činidlem jsou nejčastěji kyslík (může bát použit vzdušný 
kyslík zbavený C02) nebo peroxid vodíků. Do chemické reakce, na rozdíl od ostatních článků, 
nevstupují elektrody, tudíž se neopotřebovávají, nedochází jejich degradaci a elektrochemická 
reakce zůstává pořád stejná. [4] 

 
Obr. 7: Principiální schéma palivového článku 

 
 

 
 

Obr. 8: Demonstrativní palivový článek 
 

Obr. 9: Příklad palivového článku 
 

 
 

Elektrody palivového článku jsou vyrobeny z uhlíkových nanotrubiček, nebo z kovu. 
Jejich povrch je potažený platinou či paladiem.  Elektrody jsou od sebe odděleny buď tenkou 
polymerní membránou, nebo elektrolytem. Elektrolyt může být tvořený buď kyselinou, 
(nejčastěji kyselina trihydrogen fosforečná), nebo zásadou (nejčastěji hydroxid draselný).  

Pro  použití v HEV mají  palivové články jisté nevýhody. Omezující je nutnost 
kombinace s jiným systémem pro pokrytí výkonových špiček a vysoká výrobní cena článků. 
Kvůli použitému vodíku jsou také nebezpečné. [4] [5] [6] [12] 
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2.6 Superkondenzátory 
Nepatří do skupiny elektrochemických zdrojů. Tyto kondenzátory o velké kapacitě, 

mají velkou účinnost pohybující se okolo 95%. Jsou schopny zvládnout velké nabíjecí i 
vybíjecí proudy. Mají obrovskou životnost, převyšující životnosti ostatních akumulátorů. 
Skutečnosti omezující superkondenzátory v hybridní technologii je jejich malá měrná energie 
(do 5 Wh/l), nutnost kombinace s jiným akumulátorovým systémem a také vysoká cena. 

 
Obr. 10: Superkondenzátor firmy Maxvell Technologies 

 
Na obrázku je vidět superkondenzátor vyrobený firmou Maxvell Technologies. 

Jeho parametry jsou: napětí 48 V, kapacita 165 F, maximální trvalý proud 98 A, životnost víc 
jak 1 milion cyklů. [8] 

2.7 Olověné baterie 
Olověné akumulátory vynikají především svou cenou 100€/kWh, spolehlivostí a 

životností víc jak 700 cyklů. Nevýhodami těchto baterií je malá měrná energie 80 Wh/l, 
toxicita olověných elektrod a elektrolytu z roztoku kyseliny sírové. Jmenovité napětí jednoho 
článku je 2 V. [7] [9] 

 
Druhů olověných akumulátorů existuje v dnešní době celá řada. Nejrozšířenější druhy 

budou probrány v následující kapitole.  

 
Obr. 11: Příklad olověného startovacího AGM akumulátoru 
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3 Olověný akumulátor 
Olověné akumulátory jsou nejrozšířenějším typem akumulátorů vůbec. Jejich 

přednosti jsou nízká cena, spolehlivý provoz a velké výkonové zatížení. Jeden článek 
olověného akumulátoru je složen ze dvou elektrod, separátoru a elektrolytu. 

Kladná elektroda je tvořena nosnou mřížkou, na kterou je nanesen oxid olovnatý 

2PbO . Zápornou elektrodu tvoří taktéž nosná mřížka s naneseným houbovitým olovem. Mezi 
elektrodami je umístěn separátor nejčastěji ze skelné tkaniny. Úkolem separátoru je oddělit 
obě elektrody a vázat na sebe elektrolyt. Elektrolytem je roztok kyseliny sírové a destilované 
vody. Obsah kyseliny sírové bývá 30 % až 40 %, což odpovídá hustotě nabitého akumulátoru 
okolo 1,28 g/cm3 . Při vybíjení hustota elektrolytu klesá. Této skutečnosti se využívá 
k indikaci stavu nabití akumulátoru. Nádoba, ze které je celý akumulátor vyroben musí být 
odolná vůči působení kyseliny sírové. Musí být dostatečně pevná a odolná proti 
mechanickému poškození.  Používané materiály jsou PE a PVC. Elektrody jednotlivých 
článků jsou v obalu upevněny tak, aby pod nimi a nad nimi bylo volné místo. Dolní rezervoár 
slouží pro zachytávání odpadlých částí aktivních hmot z elektrod. V horním prostoru je volné 
místo využito na propojení jednotlivých článků olověnými propojkami a k jímání plynů 
vznikajících při nabíjení akumulátoru. Napětí jednoho nabytého článku je 2 V. Pro dosažení 
potřebného konečného napětí akumulátoru se jednotlivé články spojují do série. Akumulátory 
se vyrábějí s kapacitou až 1500 Ah pro trakční použití, a s proudovým krátkodobým zatížením 
až 600 A pro startovací akumulátory. 

 

3.1 Dělení olověných akumulátorů podle technologie 
výroby 

3.1.1 Konvenční akumulátor 
Elektrody jsou ponořeny do tekutého elektrolytu tvořeného kyselinou sírovou 

zředěnou destilovanou vodou. Každý článek akumulátoru je vybaven servisním otvorem, 
sloužícím k odpouštění vysokého tlaku vznikajících plynu při provozu akumulátoru. Po 
odšroubování zátky slouží otvor pro dolití elektrolytu, kontrolu jeho hustoty a stavu elektrod. 
Hladina elektrolytu nesmí klesnout pod úroveň horních okrajů elektrod. Nevýhodou je tekutý 
elektrolyt, který se může vylít. Hladinu a hustotu elektrolytu musíme během provozu 
kontrolovat a doplňovat úbytky vzniklé úniky plynů při dobíjení. Tento typ je zastaralý a je 
pomalu nahrazován novými dokonalejšími typy.  

3.1.2 VRLA akumulátor 
Článek VERLA (Valve Regulated Lead Acid batteries) akumulátoru je hermeticky 

uzavřený a opatřený pouze bezpečnostním tlakovým ventilem, který chrání akumulátor před 
výbuchem. Servisní otvory nejsou provedeny. Elektrolyt u těchto akumulátorů je ve formě 
gelu jako u gelových akumulátorů, nebo je nasáklí ve skelné tkanině jako u AMG 
akumulátorů. Elektrody jsou vyrobeny z olova s příměsí vápníku pro snížení elektrolýzy vody 
na kyslík a vodík. Konstrukce článku je provedena tak, aby docházelo k následnému 
slučování vodíku a kyslíku zpět na vodu. Díky těmto opatřením nedochází k úbytku 
elektrolytu a změně jeho koncentrace. Tím se stává akumulátor bezúdržbový. [10] 

3.1.3 Spirálový akumulátor 
Elektrody těchto akumulátorů jsou stočeny do spirály. Elektrody disponují velkou 

aktivní plochou, proto je tento typ schopen dodat větší výkon než konvenční akumulátor 
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stejných rozměrů. Elektrody a separátor jsou díky stočení pod velkým tlakem, tím se zvyšuje 
životnost elektrod. Jako separátor je použit kompozit skelných vláken a textilií nasáklý 
elektrolytem z roztoku kyseliny sýrové.  

3.1.4 Gelový akumulátor 
Svou stavbou je podobný jako konvenční typ akumulátoru. Do elektrolytu gelových 

akumulátorů je přimícháno činidlo, které vytvoří z tekutého elektrolytu gel, tím je zabráněno 
možnému vylití elektrolytu. Tímto opatřením dosáhneme většího komfortu při používání 
akumulátorů [10] 

3.1.5 AMG akumulátor 
U akumulátorů AMG je elektrolyt nasáklí do kompozitu skelných vláken a textilií, tím 

je zabráněno možnému vylití elektrolytu. [10] 
 
 

3.2 Dělení olověných akumulátorů podle jejich 
použití 

3.2.1 Startovací akumulátor 
 
Tento typ akumulátoru je především určen ke startování spalovacích motorů. Je od něj 

požadován krátkodobý velký proud až do 600 A po dobu startování spalovacího motoru. 
Kapacita musí být dostatečně velká pro pokrytí odběru spotřebičů v automobilu. Kapacity 
startovacích akumulátoru bývají v rozmezí 40 až 100 Ah. Dalšími požadavky jsou odolnost 
proti vibracím a provozuschopnost od teplot -30 °C. Startovací akumulátory nejsou odolné 
vůči dlouhodobému ponechání ve vybytém stavu.  

3.2.2 Staniční akumulátor 
 
Slouží jako zálohovací zdroj elektrické energie. Po většinu jejich životnosti jsou 

udržovány trvale v nabitém stavu. Jen při výpadku síťového napájecího napětí slouží jako 
rezervní zdroj pro udržení chodu důležitých zařízení.  Tyto baterie pracují v režimu trvalého 
nabití. Největší důraz u staničních akumulátorů je kladen na velkou kapacitu, spolehlivost a 
dlouhou životnost ve stavu trvalého nabití. 

3.2.3 Trak ční akumulátor 
 
Trakční baterie jsou využívány pro napájení elektromotorů pohánějící malé dopravní 

prostředky. Důležitou vlastností těchto akumulátorů je co možná největší počet nabíjecích 
cyklů. Vyrábějí se s kapacitou až 1500 Ah a napětím 6 V, 12 V a 24 V. Jako všechny olověné 
akumulátory, nejsou schopny setrvávat dlouhodobě ve vybytém stavu bez poškození. 

 



- 17 - 

3.3 Chemické reakce probíhající v olověném 
akumulátoru 

3.3.1 Reakce při vybíjení 

 

Celková reakce:    424242 22 PbSOOHPbSOPbOSOHPb ++→++  
 

Reakce na kladné elektrodě:   OHPbSOeSOHPbO 24
2

42 224 +→+++ −−+  
 

Reakce na záporné elektrodě:  −− +→+ ePbSOSOPb 24
2

4  
 

3.3.2 Reakce pro nabíjení 
 
Celková reakce:   242424 22 PbOSOHPbPbSOOHPbSO ++→++  
 

Reakce na kladné elektrodě:  −−+ +++→+ eSOHPbOOHPbSO 242 2
4224  

 

Reakce na záporné elektrodě: −− +→+ 2
44 2 SOPbePbSO  

 

4 Experimentální elektrody 
 

Pro účely měření se používají speciálně vyrobené elektrody s nespojitým systémem 
žeber. Tyto elektrody byly vyvinuty kolektivem z ústavu elektrotechnologie na VUT FEKT. 
Díky nespojitému systému žeber v elektrodách, je možné měřit jednotlivé složky odporu 
elektrody. Dokáže 

 

4.1 Technické řešení elektrod 
 
Kolektor je složen z deseti paralelních žeber. Na krajích jsou umístěna dvě silnější 

nosná žebra sloužící jako proudový kontakt. Mezi nimi je ve vzdálenosti 5 mm rozmístěno 
zbylých 8 tenkých žeber určených pro měření. Tyto měřící žebra jsou osazena proudovými a 
napěťovými kontakty, díky nimž můžeme měřit kontaktní odpor a odpor aktivní hmoty. Jak je 
vidět na obrázku č. 3, žebra jsou zalita mezi dvěma bloky z epoxidové pryskyřice, které tvoří 
tělo elektrody a chrání přívody před účinky kyseliny sírové obsažené v elektrolytu. Oba bloky 
vymezují prostor pro aktivní hmotu, jsou od sebe vzdáleny 20 mm. Aktivní hmota je do 
tohoto prostoru nanášena pastováním, je složena z průmyslově vyráběné pasty od firmy 
AKUMA Mladá Boleslav, a.s. a příměsí testovaných za účelem zdokonalení sériově vyráběné 
pasty. Žebra jsou získána z průmyslově vyráběných mřížkových kolektorů používaných 
u sériových olověných akumulátorů taktéž od firmy AKUMA Mladá Boleslav, a.s. Žebra jsou 
vyrobena ze slitiny Pb s 0,5% Sn a 0,2% Ca. [3] 
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Obr. 12: Snímek měřící elektrody bez nanesené aktivní hmoty 
 

 
Obr. 13: Náhradní schéma měřící elektrody[3] 

 
Na obrázku číslo 13 je vidět náhradní schéma měřící elektrody. Rp je odpor přívodů, tento 
odpor je změřen před napastováním aktivní hmoty. Rk je odpor přechodu kolektoro aktivní 
hmota. Tento odpor vyhodnocujeme měřením. Rm je odpor aktivní hmoty mezi žebry 
kolektoru, odpor Rm vyhodnocujeme měřením. 
 
 Testované články se skládají z měřící elektrody a z protielektrody. V našem případě je 
měřící elektroda záporná. Na tuto elektrodu je nanesena zkoumaná směs aktivní hmoty a 
vhodného aditiva. Elektrody jsou od sebe odděleny separátorem. Článek také obsahuje 
referenční kadmiovou elektrodu pro měření potenciálu ostatních elektrod. Kadmium je 
použito z důvodu dlouhodobé stálosti. Takto sestrojený elektrodový systém je umístěn do 
nádoby, která může být hermeticky uzavřená. 
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Obr. 14: Náhradní schéma mezičlánkového propojení. [3] 
 
 
 
 

5 Laboratorní automatické měřící 
pracoviště 

 
Vzhledem k velkému počtu měřených veličin pro zkoumání elektrodových článků a časové 
náročnosti celého procesu testování, probíhá měření na automatickém pracovišti sestrojeném 
právě pro tyto experimenty. Měřící stanice byla sestrojena kolektivem z ústavu 
elektrotechnologie na VUT FEKT. Celé měření probíhá automaticky, naměřená data jsou 
přesnější a měření je rychlejší, než by tomu bylo při neautomatickém měření. Navíc režim 
lépe odpovídající skutečnému procesu, jakému je podroben akumulátor v režimu HEV. 
 
 Články připojené k měřící stanici jsou dlouhodobě cyklovány nabíjecími a vybíjecími 
proudy. Pracoviště je schopno měřit až 8 článků najednou. U připojených článků se měří 
potenciály, proudy, napětí a tlak uvnitř článku. Naměřená data jsou ukládána do 
elektronických souborů, což usnadňuje jejich následné vyhodnocení. [13] 
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Obr. 15: Schéma blokového zapojení měřícího stanoviště [13] 

 

6 Vliv aditiv na elektrody 

 
Jelikož akumulátory v HEV pracují v režimu částečného nabytí PSoC (nabytí se 

pohybuje neustále okolo 50% kapacity akumulátoru), vyskytují se u nich nové degradační 
mechanizmy, které je z hlediska dalšího vývinu akumulátorů nutno prozkoumat a popsat. 
Ztráta kapacity akumulátorů je přisuzována třem efektům PCL. Dosavadním výzkumem se 
podařilo PCL-1 a PCL-2 efekty eliminovat. Jedním z řešení, jak zvýšit jejich životnost je 
přidání příměsí do aktivních hmot elektrod článků. Díky těmto aditivům můžeme škodlivé 
jevy předčasné ztráty kapacity (PCL) potlačit. 

 
 
 

6.1 Důvody předčasné ztráty kapacity (PCL) 

6.1.1 PCL-1  
Efekt způsobuje předčasnou ztrátu kapacity hned v prvních desítkách cyklů. Je 

způsoben vytvořením pasivační vrstvy mezi rozhraním kolektoru a aktivní hmoty. Tato vrstva 
zvyšuje přechodový odpor a zabraňuje nabíjení. Řešením je použitím různých slitiny (např.: 
Pb-Ca-Sn) na výrobu mřížky kolektoru. 
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6.1.2 PCL-2 efekt 
Tento efekt se vyskytuje u kladné aktivní hmoty a snižuje životnost článku asi na 100 

až 200 cyklů. V aktivní hmotě dochází k izolaci jednotlivých částeček PbO2  a jejich následné 
sulfataci. Řešením tohoto problému je použitím méně pružných separátorů a větším přítlakem 
elektrod článků více k sobě. Přítlakem se zabrání tzv. tečení elektrod, životnost se zvýší až na 
1000 cyklů.  Vhodný přítlak je 4N/cm. 

 

6.1.3 PCL-3 efekt 
Tento efekt je považován za hlavní příčinu selhání VRLA akumulátorů při režimu 

PSOC. K efektu dochází při vysoké rychlosti kyslíkového efektu, když nabíjíme akumulátor a 
celý nabíjecí proud je převeden na teplo. U tohoto efektu dochází k sulfataci především 
spodní části záporných elektrod. Možným řešením je tohoto nepříznivého vlivu je přidání 
aditiv do aktivní hmoty elektrod. 

 
 

 

6.2 Měření vlivu skelných vláken na elektrody 
 
 

Do aktivních hmot záporných elektrod šesti experimentálních článků bylo přidáno 
aditivum tvořící skelná vlákna. Skelná vlákna od firmy Hollingsworth & Vose Copany, 
s parametry: 

Délka vlákna 10 - 20 nm 
Průměr vlákna < 1 nm 

 
Bylo připraveno celkem šest experimentálních článků s různým podílem obsahu 

skelných vláken: 0,15%, 0,46%, 0,78%, 1,40%,  2,65% a 5,15%. Tyto články byly podrobeny 
cyklování režimem PSOC. 

 
 
Po napastování a sestavení jednotlivých článků byla u všech provedena formace a 

následně proběhly náběhové cykly. Poté byly články podrobeny dlouhodobému cyklování 
PSOC pěhu. 

 
 
Formování probíhá konstantním proudem 0,2 A po dobu 4 hodin. Následují 2 hodiny 

v bezproudém stavu. Celý cyklus se opakuje po dobu 144 hodin, což odpovídá celkem 18 
cyklům. U formování se sleduje dosažení napětí během proudového cyklu. Při dosažení 
2,6 V se považuje článek za proformovaný. Formování je proces, při kterém se vytváří na 
záporné elektrodě porézní houbovité olovo. Delší doba formování a pomalý náběh napětí jsou  
známkou dokonalejšího proformování. Jak je patrno z obrázku 19, nejlépe se proformování 
povedlo u článku s 1,40% obsahem skelných vláken.  
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Formování elektrod - Celý pr ůběh napěťové závislosti
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Obr. 16: Graf průběh formování článků 

 
 
 
 

Formování elektrod - Nap ěťová závislost, ustálení pr ůběhu
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Obr. 17: Graf průběh formování článků-proformování 
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Formování elektrod - Pr ůběh jednoho nap ě´tového cyklu
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Obr. 18: Graf průběh formování článků-formovací cyklus 

 
 
 
 
 

Závislost doby proformování elektrod na koncentraci  skelného 
vlákna
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Obr. 19: Graf průběh formování článků-čas proformování 
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 Po šestidenním formování se články podrobily náběhovým cyklům. Bylo provedeno 
celkem 8 náběhových cyklů. Cyklus začíná nabíjením proudem 0,7 A s napěťovým omezením 
na 2,45 V. 
 

Průběh jednoho náb ěhového cyklu elektrod - Proudová závislost 
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Obr. 20: Graf průběh náběhového cyklu 1 

 
 

 

Průběh jednoho náb ěhového cyklu elektrod - Nap ěťová závislost 
DOD

1,4

1,6

1,8

2

2,2

2,4

2,6

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

čas [h]

U [V]

0,15 % skla
0,46 % skla
0,78 % skla
1,4 % skla
2,65 % skla
5,15 % skla

 
Obr. 21: Graf průběh náběhového cyklu 
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 Po dokončení formovacích a náběhových cyklů následuje PSOC cyklováni. Toto 
cyklování simuluje režim akumulátoru pracujícího v hybridním elektrickém vozidle. Jeden 
cyklus obsahuje čtyři následující stavy: 
 

• NABÍJENÍ:   2 A po dobu 25s 
• STÁNÍ:  2s 
• VYBÍJENÍ:  2 A po dobu 25s 
• STÁNÍ:  2s 

 
Cyklování článku je ukončeno, pokud konečné napětí při vybíjení klesne pod 1 V. Takovýto 
článek je považován za mrtvý. 
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Obr. 22: Průběh PSOC běhu-nabíjení 
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Skelná vlákna - 1. PSoC - vyb
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Obr. 23: Průběh PSOC běhu-vybíjení 
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Obr. 24:Konečný počet cyklů při PSOC 
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6.3 Zhodnocení 
 

Provedením experimentu se podařilo prokázat vliv skelných vláken na životnost 
záporných elektrod. Je zřejmé, že různé koncentrace skelných vláken v aktivní hmotě mají 
odlišný vliv na životnost elektrod. V experimentu se projevují odchylky od předpokládaných 
průběhů odpovídajících dosavadním poznatkům. Nárůst napětí elektrod s 1,40 % a s 2,65 % 
skelných vláken na konci PSOC běhu je nevídaný. Nicméně obě tyto elektrody mají 
nejideálnější výsledky v PSOC cyklování. Obě také, jak je vidět z obrázku 19, dopadly při 
formování nejlépe.  

 
Pokud je olověný akumulátor nabitý, jeho elektrolyt má hustotu 1,28 g/cm3. Jeho kladná 

elektroda je pokryta oxidem olovičitým 2PbO . Záporná elektroda je pokryta houbovitým 

olovem. Při vybíjení se kyselina sírová 42SOH  z elektrolytu spotřebovává a na obou 

elektrodách se vytváří krystalky síranu olovnatého 4PbSO . Hustota elektrolytu klesá. Pokud 

jsou krystalky 4PbSO  na elektrodách dostatečně malé (cca do 5 µm), jsou při nabíjení 

zpětnou reakcí přeměněny zpět na 2PbO  na kladné elektrodě a na Pb  na záporné elektrodě. 
Pokud jsou krystaly síranu olovnatého větší, jsou procházejícím proudem nerozložitelné a 
nadále se již chemických reakcí nezúčastní. Tento proces se nazývá sulfatace a vede ke ztrátě 
kapacity olověného akumulátoru.  

 
Pozitivní vliv skelných vláken může být přisuzován fyzickým změnám ve struktuře 

aktivní hmoty. Principy pozitivního vlivu na životnost elektrody mohou být dva. Skelná 
vlákny přidaná do aktivní hmoty mohou tvořit zárodečná centra pro tvorbu síranu olovnatého 

4PbSO . Mohou také svou přítomností bránit nárůstu krystalků 4PbSO  nad kritickou velikost. 
 
Elektrody s koncentrací 0,78 % a 5,15 % skelných vláken ukončily svou životnost 

mnohem dříve než ostatní elektrody. Nedokázaly pracovat déle než 6000 cyklů. Tyto 
elektrody dopadly také nejhůř při formování, což potvrzuje důležitost prvotní formace 
elektrod. Příliš velké rozkmitání napětí na konci průběhu PSOC běhu elektrody s obsahem 
0,46 % skelných vláken může ukazovat na přechodné kontaktní problémy na přechodu 
kolektor aktivní hmota. 

 
Vliv skelných vláken na životnost elektrod bude nadále zkoumán.  
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7 Závěr 
 

Experiment měl za úkol prozkoumat vliv skelných vláken, jakožto možných aditiv 
aktivních hmot záporných elektrod olověných akumulátorů pracující v režimu hybridních 
elektrických vozidel.  Měření bylo provedeno na automatickém měřícím pracovišti. Toto 
pracoviště bylo sestrojeno pro potřeby ústavu elektrotechnologie VUT FEKT za účelem 
zkoumání olověných akumulátorů.  Na měřící stanici můžeme měřit napětí, proud, potenciál a 
tlak až osmi různých článků najednou. Navíc články mohou být podrobeny různým 
dlouhodobým cyklovaným režimům. 
 
 Testování bylo podrobeno šest článků lišících se obsahem skelných vláken přidaných 
do záporné aktivní hmoty.  Články s obsahem 0,15 % ; 0,46 %; 0,78 %; 1,40 %; 2,65 %;   
5,15 %  skelných vláken v aktivních hmotách prošly formovacím, náběhovým cyklem. 
Následně byly cyklovány v PSOC režimu. Nejlepších výsledků dosáhly články s obsahem 
1,40 % a  2,65 %  aditiv. Naopak nejhůře dopadly elektrody s obsahem 0,78 % a 5,15 % 
aditiv, které skončily s životností již pod hranicí 6000 cyklů, kdežto ostatní vydržely víc jak 
22000 cyklů. 
 
 Experiment dokázal podstatný vliv skelných vláken jako aditiv aktivních hmot 
záporných elektrod olověných akumulátorů. Tato skutečnost vede k dalšímu bližšímu 
prozkoumání jejich vlivu. Zdokonalení olověných akumulátorů je důležité z hlediska vývoje 
hybridních elektrických vozidel, jakožto vhodného mezistupně při přechodu od spalovacího 
k čistě elektrickému pohonu vozidel. Hybridní elektrická vozidla jsou v současné době 
preferována pro svoji ekologičnost a úsporu fosilních paliv. Jejich podíl na trhu se neustále 
zvětšuje.  
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9 Seznam zkratek 
HEV  Hybrid Electric Vehicle  Hybridní elektrické vozidlo 
VRLA   Valve Regulated Lead Acid Baterie řízené ventilem 
PCL  Premature Capacity Loss Předčasná ztráta kapacity 
PSoC  Partial State of Charge  Režim částečného nabití 
AGM  Absorbed Glass Mat  Baterie s elektrolytem nasáklým ve skelné tkanině 
 
 
 

 


