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Abstrakt 

Olověný akumulátor slouží jako základní zdroj elektrické energie pro vozidla. Jeho 

celková životnost je dána nejen parametry určenými při výrobě, ale také  

zacházením při provozu a údržbou. Tato práce se zabývá vlivem aditiv 

do elektrolytu přidaných před a po formaci článků olověného akumulátoru. Dále se 

práce věnuje vlivu těchto aditiv během cyklického režimu. 

Klíčová slova 

Olověný akumulátor, elektrolyt, aditiva, životnost akumulátoru, nabíjení, vybíjení 

Abstract 

Lead-acid battery serves as the primary power source for vehicles. The total 

lifetime is determined by the parameters identified in the production, but also 

handling the operation and maintenance. This work deals with the effect 

of additives in the electrolyte added before and after the formation of cells lead-

acid battery. The work deals with the influence of these additives during cyclic 

mode. 
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Lead-acid battery, electrolyte, additives, battery life, charge, discharge 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ABRLE L. Zkoumání vlivu aditiv elektrolytu na vlastnosti olověných akumulátorů. 

Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních 

technologií, 2013. 55 s., 9 s. příloh. Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Petr Bača, Ph.D. 



 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že svůj semestrální projekt na téma Zkoumání vlivu aditiv do elektrolytu 

na zvýšení životnosti olověných akumulátorů jsem vypracoval samostatně pod 

vedením vedoucího semestrálního projektu a s použitím odborné literatury a 

dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny 

v seznamu literatury na konci práce. 

Jako autor uvedeného semestrálního projektu dále prohlašuji, že v souvislosti 

s vytvořením tohoto projektu jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména 

jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a 

jsem si plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského 

zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z 

ustanovení § 152 trestního zákona č. 140/1961 Sb. 

V Brně dne 26. května 2013 ............................................ 

 podpis autora 

Poděkování 

Děkuji vedoucímu diplomové práce doc. Ing. Petru Bačovi, Ph.D. za účinnou 

metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování 

diplomové práce. 

V Brně dne 26. května 2013 ............................................ 

 podpis autora 

 

 



 

 

Obsah 

Úvod ............................................................................................................................................ 9 

1 Elektrické články ............................................................................................................. 10 

1.1 Historie elektrických článků..................................................................................... 10 

1.2 Typy elektrických článků ......................................................................................... 10 

1.3 Některé z druhů akumulátorů ................................................................................... 11 

2 Princip olověného akumulátoru ...................................................................................... 13 

2.1 Děje v olověném akumulátoru ................................................................................. 13 

2.2 Negativní jevy v olověném akumulátoru ................................................................ 15 

2.3 Režimy provozu olověných akumulátorů  ................................................................ 16 

3 Aditiva do elektrolytu akumulátoru ................................................................................ 17 

3.1 Experimentálně vyzkoušená aditiva do elektrolytu  ................................................ 17 

3.2 Komerční aditiva do elektrolytu akumulátoru ........................................................ 19 

4 Příprava akumulátorových článků .................................................................................. 21 

4.1 Výroba elektrod ......................................................................................................... 21 

5 První experiment s aditivem Mečta ................................................................................ 23 

5.1 Formování elektrod ................................................................................................... 23 

5.2 Cyklický režim akumulátorových článků ................................................................ 24 

5.3 Měření kontaktních odporů a odporů hmot Rk a Rm ............................................. 28 

6 Druhý experiment s aditivy Amper Plus, Mečta a ACCU-CRAFT ............................. 31 

6.1 Formování akumulátorových článků ....................................................................... 31 

6.2 Cyklický režim akumulátorových článků ................................................................ 32 

6.3 Měření kontaktních odporů a odporů hmot Rk a Rm ............................................. 43 

7 Závěr ................................................................................................................................. 52 

 

 



 

 - 7 - 

Seznam obrázků 

Obr. 2.1 Chemické reakce v olověném akumulátoru při vybíjení [6] .................................. 14 

Obr. 2.2 Aktivní hmota bez sulfatace, zvětšení 550x [7] ...................................................... 15 

Obr. 2.3 Postupný růst sulfatace, zvětšení 550x [7]............................................................... 15 

Obr. 2.4 Aktivní hmota s velkou sulfatací, zvětšení 550x [7] ............................................... 16 

Obr. 3.1 Výrobek Amper Plus [2] ........................................................................................... 19 

Obr. 3.2 Výrobek ACCU-CRAFT [1] .................................................................................... 19 

Obr. 4.1 Měřicí elektroda s nespojitým systémem rovnoběžných žeber .............................. 21 

Obr. 4.2 Formy pro výrobu elektrod ....................................................................................... 21 

Obr. 4.3 Vyrobená měřící elektroda........................................................................................ 22 

Obr. 4.4 Napastovaná vyrobená měřicí elektroda .................................................................. 22 

Obr. 4.5 Akumulátorová nádoba [12] ..................................................................................... 22 

Obr. 4.6 Měřící ústředna .......................................................................................................... 22 

Obr. 4.7 Měřicí box s akumulátorovými články .................................................................... 22 

Obr. 5.1 Formace akumulátorových článků ........................................................................... 23 

Obr. 5.2 Průběhy kapacit akumulátorových článků ............................................................... 24 

Obr. 5.3 3. cyklus, průběh napětí při nabíjení ........................................................................ 25 

Obr. 5.4 3. cyklus, průběh proudu při nabíjení....................................................................... 26 

Obr. 5.5 103. cyklus, průběh napětí při nabíjení .................................................................... 26 

Obr. 5.6 103. cyklus, průběh proudu při nabíjení .................................................................. 27 

Obr. 5.7 175. cyklus, průběh napětí při nabíjení .................................................................... 27 

Obr. 5.8 175. cyklus, průběh proudu při nabíjení .................................................................. 28 

Obr. 5.9 Odpor kontaktů Rk jednotlivých žeber záporné elektrody bez příměsi  ................. 29 

Obr. 5.10 Odpor hmoty Rm jednotlivých žeber záporné elektrody bez příměsi .................. 29 

Obr. 5.11 Odpor kontaktů Rk jednotlivých žeber záporné elektrody Mečta ........................ 30 

Obr. 5.12 Odpor hmoty Rm jednotlivých žeber záporné elektrody Mečta .......................... 30 

Obr. 6.1 Formace akumulátorových článků ........................................................................... 32 

Obr. 6.2 Průběhy kapacit akumulátorových článků ............................................................... 33 

Obr. 6.3 1. etapa, 3. cyklus, průběh napětí při nabíjení ......................................................... 35 

Obr. 6.4 1. etapa, 3. cyklus, průběh proudu při vybíjení ....................................................... 35 

Obr. 6.5 1. etapa, 14. cyklus, průběh napětí při nabíjení ....................................................... 36 

Obr. 6.6 1. etapa, 14. cyklus, průběh proudu při nabíjení ..................................................... 36 

Obr. 6.7 2. etapa, 3. cyklus, průběh napětí při nabíjení ......................................................... 37 

Obr. 6.8 2. etapa, 3. cyklus, průběh napětí při vybíjení ......................................................... 38 

Obr. 6.9 2. etapa, 40. cyklus, průběh napětí při nabíjení ....................................................... 38 

Obr. 6.10 2. etapa, 40. cyklus, průběh napětí při vybíjení ..................................................... 39 

Obr. 6.11 3. etapa, 3. cyklus, průběh napětí při nabíjení ....................................................... 40 

Obr. 6.12 3. etapa, 3. cyklus, průběh napětí při vybíjení ....................................................... 40 

Obr. 6.13 3. etapa, 3. cyklus, průběh proudu při nabíjení ..................................................... 41 

Obr. 6.14 4. etapa, 3. cyklus, průběh napětí při nabíjení ....................................................... 42 

Obr. 6.15 4. etapa, 3. cyklus, průběh napětí při vybíjení ....................................................... 42 



 

 - 8 - 

Obr. 6.16 4. etapa, 3. cyklus, průběh proudu při nabíjení ..................................................... 43 

Obr. 6.17 Odpory kontaktů a hmoty Rk, Rm záporné elektrody bez příměsi ...................... 44 

Obr. 6.18 Odpory kontaktů a hmoty Rk, Rm kladné elektrody bez příměsi  ........................ 44 

Obr. 6.19 Odpory kontaktů a hmoty Rk, Rm záporné elektrody s aditivem Amper Plus ... 45 

Obr. 6.20 Odpory kontaktů a hmoty Rk, Rm kladné elektrody s aditivem Amper Plus ..... 45 

Obr. 6.21 Odpory kontaktů a hmoty Rk, Rm záporné elektrody s aditivem Mečta  ............ 46 

Obr. 6.22 Odpory kontaktů a hmoty Rk, Rm kladné elektrody s aditivem Mečta ............... 46 

Obr. 6.23 Odpory kontaktů a hmoty Rk, Rm záporné elektrody s aditivem ACCU-CRAFT

 ........................................................................................................................................... 47 

Obr. 6.24 Odpory kontaktů a hmoty Rk, Rm kladné elektrody s aditivem ACCU-CRAFT

 ........................................................................................................................................... 47 

Obr. 6.25 Odpory kontaktů a hmoty Rk, Rm záporné elektrody s aditivem ACCU-

CRAFT2x ......................................................................................................................... 48 

Obr. 6.26 Odpory kontaktů a hmoty Rk, Rm kladné elektrody s aditivem ACCU-

CRAFT2x ......................................................................................................................... 48 

Obr. 6.27 Vyjmuté záporné elektrody akumulátorových článků  .......................................... 50 

Obr. 6.28 Rozpad aktivní hmoty kladných elektrod po ukončení experimentu ................... 51 

 

 

 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1: Přechod na 2. nabíjecí stupeň 2,45 V v 3., 103. a 175. cyklu ............................. 25 

Tabulka 2: Množství použitých aditiv .................................................................................... 31 

Tabulka 3: Přechod na 2. nabíjecí stupeň při 2,45 V.............................................................. 33 

Tabulka 4: Dosažené maximální napětí při nabíjení pro jednotlivé etapy ........................... 34 

 



 

 - 9 - 

Úvod 

Akumulátor je základním zdrojem elektrické energie nejen pro automobily, ale 

i pro většinu mobilních zařízení. Většina automobilů je vybavena startovacími olověnými 

akumulátory. Princip olověného akumulátoru zůstal od svého objevení v podstatě 

nezměněn dodnes pouze s drobnými inovacemi. 

Každý akumulátor má svoji určitou životnost, která je dána jednak velikostí  

akumulátoru, počtem článků akumulátoru, jejich údržbou, ale také způsobem zacházení 

s ním například velkým přebíjením nebo vybitím a ponecháním ve vybitém stavu. Přílišné 

vybíjení způsobuje sulfataci elektrod, čímž akumulátor postupně ztrácí svoji kapacitu a tím 

rychleji stárne. Jednou z možností, jak zamezit těmto nechtěným procesům v akumulátoru 

a tím prodloužit jeho životnost, se jeví použití aditiv. Při použití aditiv je nutné brát zřetel 

na jejich přesné dávkování. 

Proto se tato práce zabývá vlivem především průmyslově vyráběných aditiv, 

kterými jsou Amper Plus, Mečta a ACCU-CRAFT, přidávanými do elektrolytu před 

a po formaci článků olověného akumulátoru. Dále se práce věnuje vlivu těchto aditiv 

během cyklického režimu. 
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1 Elektrické články 

1.1 Historie elektrických článků 

Italský přírodovědec a lékař Luigi Galvani se v roce 1773 začal zabývat studiem žab. 

Při pitvání zpozoroval, že sebou žabí stehýnka položená na plechu při dotyku kovového 

operačního nože lehce škubají. Později také zjistil, že se žabí noha položená na ocelové 

podložce škubá při dotyku mosazného předmětu na podložku. V roce 1791 Galvani 

objevil, že se žabí noha stahuje při dotyku vodiče z mědi a zinku. Dospěl k mylnému 

závěru, že cukání svalů žabích stehýnek způsobuje tzv. živočišná elektřina, kde kladný pól 

je v nervech a záporný pól ve svalech. Stažení svalu, ekvivalent elektrického výboje, 

vzniká při spojení obou pólů kovovým vodičem. [3] 

Na pokusy Luigiho Galvani navázal italský fyzik Alessandro Volta. Ten zjistil, že 

Galvaniho pozorování, kterých si všiml a zdokumentoval, způsobuje dotyk dvou různých 

kovů oddělených vlhkou látkou. Svůj objev zveřejnil roku 1800 v Londýně. Volta později 

sestrojil první elektrický článek a na počest svého předchůdce nazval vyráběný proud  

proudem galvanickým. Odtud i dnešní označení pro elektrochemické články obecně jako 

galvanické články. [5] 

Olověný akumulátor elektrické energie, takový jak ho známe dodnes, vynalezl roku 

1859 francouzský fyzik Raymond Gaston Planté. Princip tohoto akumulátoru spočívá 

v přeměně elektrické energie v energii chemickou akumulátorového média. [5] 

1.2 Typy elektrických článků 

Galvanické články se dělí podle funkce a principu na primární, sekundární články a články 

palivové. Palivové články fungují na principu přivádění paliva a okysličovadla 

k elektrodám, na kterých dochází k elektrochemické reakci. Tento princip je dlouho znám, 

v praxi se používají např. v letectví a kosmonautice. Proto je možné se běžně setkat spíše 

s články primárními a sekundárními. Nevýhodou elektrických článků je jejich 

samovybíjení. Tato jejich přirozená vlastnost způsobuje postupnou ztrátu elektrické 

kapacity článku, aniž by se z něj odebíral jakýkoliv proud. U některých článků to může být 

ztráta až 1% z jejich celkové kapacity za den. Výrobci se proto snaží různými způsoby 

ztráty eliminovat. [10], [15] 

o Primární články 

Elektrickou energii primárního článku nelze dobíjením obnovit, protože chemická reakce, 

která probíhá v průběhu vybíjení v takovémto článku, znehodnotí materiály článku. 

Příkladem primárních článků jsou běžné baterie do svítilen nebo do přenosných 

rozhlasových přijímačů. [10], [15]  
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o Sekundární články 

Elektrickou energii těchto článků lze nabíjením obnovit. Při nabíjení se v nich energie 

akumuluje, odtud název akumulátory. Podle elektrolytu, který články obsahují, se dělí 

na kyselinové a alkalické. U olověných akumulátorů se jejich elektrody mění při nabíjení 

článku na dvě rozdílné chemické sloučeniny a hustota elektrolytu vzrůstá. Při vybíjení 

článku se naopak rozdíly v chemickém složení elektrod stírají a hustota elektrolytu klesá. 

Olověné akumulátory patří pro svoji schopnost mnohonásobného vybití a nabití mezi 

kyselinové sekundární články. Jedno nabití a jedno vybití sekundárního článku tvoří jeden 

pracovní cyklus. Je-li při vybíjení odebráno více než 80% kapacity akumulátoru hovoříme 

o hlubokém vybití a o hlubokocyklovém provozu akumulátoru. [10], [15] 

1.3 Některé z druhů akumulátorů 

o Olověný akumulátor 

Olověný akumulátor se skládá ze dvou elektrod, které se skládají z proudového nosiče 

(kolektoru) a aktivní hmoty, která má co největší aktivní povrch. Elektrody jsou zality 

elektrolytem. Jako elektrolyt se používá kyselina sírová H2SO4, která je rozředěna 

v příslušném poměru s destilovanou vodou H2O. Nejčastěji se používá 38-41% roztok 

kyseliny sírové H2SO4. Nádoba olověného akumulátoru bývá vyrobena z tvrzené pryže 

nebo plastu. Kladné elektrody mají tvar mřížky a jsou vyplněny pastou. Staniční a trakční 

akumulátory mohou používat jako kladné elektrody trubkové desky, které mají až pětkrát 

vyšší životnost. U kladných elektrod jsou umístěny elektrody záporné. Kladné a záporné 

elektrody jsou od sebe odděleny separátorem. Napětí jednoho olověného akumulačního 

článku bývá U = 1,75 až 2,1V. Jestliže napětí článku dlouhodobě klesne pod dolní 

uvedenou mez, začíná nevratný chemický chod, kdy se rekrystalizací vytváří velké 

krystaly nerozpustného síranu olovnatého PbSO4, který akumulátor ničí. Např. u šesti 

článkového 12V akumulátoru by výsledné napětí nemělo při měření v zátěži klesnout pod 

U = 10,5V. U běžných startovacích olověných akumulátorů se životnost při správném 

zacházení pohybuje kolem 3 let, což je přibližně 1000 nabíjecích cyklů. [5], [10]  

o Niklový akumulátor 

U niklového akumulátoru, který může být nikl-železový nebo nikl-kadmiový označovaný 

také jako Edisonův akumulátor, je elektrolytem 21% hydroxid draselný. Elektrodami jsou 

hydroxid niklitý a železo, popř. kadmium. Napětí článku je U = 1,2V. Přednostmi Ni-Cd 

akumulátoru jsou odolnost proti nárazu, celková mechanická a elektrická robustnost, 

pracují dobře i za nízkých teplot. Mezi nevýhody patří nižší napětí článků, velký rozdíl 

mezi nabíjecím napětím a konečným vybíjecím napětím. Při provozu dochází 

k znehodnocování elektrolytu působením vzdušného CO2 za vzniku uhličitanu draselného, 

který snižuje kapacitu a zvyšuje vnitřní odpor článku. 

 Zvláštní formou jsou plynotěsné Ni-Zn akumulátory v miniaturním provedení jako 

knoflíkové články s kapacitou až 20 mAh. Skládají se z nádobky, která má funkci kladného 

pólu a víčka, které má funkci záporného pólu, elektrolyt je v pastovité podobě nebo 
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nasáknut v porézní látce. Díky těmto vlastnostem mohou být použity v libovolné poloze. 

Plynotěsné Ni-Zn akumulátory se používají v malých přenosných přístrojích všeho druhu. 

[4], [10]  

o Stříbro-zinkový akumulátor 

Ve srovnání s olověným akumulátorem má stříbro-zinkový akumulátor pouze čtvrtinovou 

hmotnost při stejné kapacitě. Jeho použití je omezeno pro jeho vysokou cenu a menší 

životnost. Nejčastěji se uplatňuje ve speciálních případech v miniaturní podobě. [4], [10] 
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2 Princip olověného akumulátoru 

2.1 Děje v olověném akumulátoru 

Akumulátorová kyselina, tedy vodný roztok kyseliny sírové H2SO4 o dané koncentraci, 

tvoří elektrolyt. Vlivem elektrolytické disociace, což je rozrušování vazeb atomů 

v molekulách kyseliny interakcí s molekulami vody, dochází k rozpadu původní struktury 

na systém volně rozptýlených iontů. Plus jako horní index značí kladný iont - kationt, 

mínus pak značí záporný iont - aniont v roztoku, dle výrazu platí: 

 
  OHHOH 2  (2.1) 

 
 

2

442 2 SOHSOH   (2.2) 

Jednotlivé ionty se pak účastní vlastního procesu nabíjení či vybíjení a reagují s aktivními 

hmotami elektrod. V akumulátoru v každém okamžiku dochází k chemické reakci mezi 

elektrodami a elektrolytem. Směr této reakce závisí, zda je akumulátor právě nabíjen nebo 

vybíjen. Při vybíjení klesá hustota elektrolytu, elektrolyt se mění na vodu, přičemž na 

kladné i záporné elektrodě se tvoří jemně krystalický síran olovnatý PbSO4. [6] 

o Vybíjení 

Proces vybíjení je vidět na Obr. 2.1. Při vybíjení prochází proud od záporné elektrody 

ke kladné.  

Na kladné elektrodě pak probíhá následující redukční děj: 

 OHPbSOeSOHPbO 24

2

42 224    (2.3) 

Na záporné elektrodě probíhá oxidační děj: 

   ePbPb 22  (2.4) 

vzniká dvojvalentní olovo a uvolňují se 2 elektrony 

 4

2

4

2 PbSOSOPb 


 (2.5) 

dvojvalentní olovo reaguje a vzniká síran olovnatý 

Celkový zápis výše uvedených vybíjecích procesů představuje rovnice: 

 OHPbSOSOHPbOPb 24

2

42 2224 
  (2.6) 

Z rozdílu potenciálů, které jsou důsledkem reakcí mezi aktivní hmotou elektrod 

a elektrolytem, vzniká na elektrodách elektromotorické napětí. Elektrodový potenciál 

kladné elektrody je cca 1,69V. Reakce při vybíjení probíhají tak dlouho, dokud se 

nespotřebují aktivní hmoty elektrod a dokud se kyselina sírová zcela nerozloží. [6] 
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Obr. 2.1 Chemické reakce v olověném akumulátoru při vybíjení [6] 

o Nabíjení 

Při nabíjení probíhá v akumulátoru obdobná reakce jako při vybíjení, jen je její 

směr opačný než je na Obr. 2.1. Síran olovnatý PbSO4  se přeměňuje na aktivní hmoty, 

na kladné elektrodě se tvoří červenohnědý oxid olovičitý PbO2, na záporné šedé houbovité 

olovo, přičemž do elektrolytu se vylučuje kyselina sírová H2SO4 a elektrolyt proto 

zhoustne. Proces nabíjení můžeme opět popsat rovnicí. 

Celkový zápis nabíjecího procesů představuje rovnice: 

 42224 222 SOHPbOPbOHPbSO   (2.7) 

Princip akumulace energie je založen na přeměně elektrické energie v chemickou 

při nabíjení a naopak výdej energie je založen na přeměně z chemické na elektrickou 

při vybíjení.[6]  

Když se akumulátor nenabíjí a ani se z něho neodebírá žádný proud, probíhá v něm 

stejná reakce jako při vybíjení, protože náboj akumulátoru se samovolně snižuje vnitřními 

elektrochemickými procesy. Ztráta náboje přitom může dosahovat až 1% denně, přičemž 

menší akumulátory ztrácejí kapacitu spíše rychleji než akumulátory větší. Rychlost 

samovybíjení závisí na teplotě, typu akumulátoru, jeho kondici, stáří a samozřejmě 

konstrukci. [5]  
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2.2 Negativní jevy v olověném akumulátoru 

V závislosti na způsobu užívaní nebo uskladnění olověného akumulátoru jej provází 

některé problémy, které se mohou vyskytnout. Správným používáním a pravidelnou 

údržbou akumulátoru lze tyto jevy omezit. 

o Samovybíjení 

Elektrody olověného akumulátoru jsou termodynamicky nestálé a mohou reagovat 

s vodným roztokem za uvolňování kyslíku na kladné a vodíku na záporné elektrodě. Další 

chemickou reakci s olověnou mřížkou způsobuje oxid olovičitý PbO2. U vyrobeného 

a nabitého akumulátoru je samovybíjení během skladování prakticky zanedbatelné a ztráta 

kapacity je 2 - 3% za měsíc. Se zvyšujícím se množstvím provedených cyklů akumulátoru, 

s rostoucí koncentrací kyseliny sírové H2SO4 a s rostoucí teplotou samovybíjení roste. 

Samovybíjení způsobuje rozpouštění antimonu při korozi mřížky kladné elektrody a ten se 

pak usazuje na aktivní hmotě záporné elektrody, což usnadňuje vývin vodíku a podporuje 

korozi olova. Samovybíjení je také podporováno různými látkami, jež mohou být ve velmi 

malé koncentraci obsaženy v elektrolytu, např. stopy solí železa. [12] 

o Zkraty 

V olověném akumulátoru se mohou vytvářet můstky z olova mezi elektrodami, které 

následně způsobují zkraty. Příčinami těchto můstků mohou být deformace elektrod, 

opadané částice oxidu olovičitého PbO2, které se dostanou k záporné elektrodě, nakupení 

vysoké vrstvy kalu, miskové zborcení záporné elektrody. [12] 

o Sulfatace 

Jestliže je olověný akumulátor nedostatečně nabíjen nebo skladován ve vybitém stavu, 

dojde k nežádoucímu efektu, kterým je sulfatace elektrod. Sulfatace se projevuje hlavně 

u záporných elektrod a vzniká v postupné přeměně jemného zrnitého síranu olovnatého 

PbSO4 v tvrdou hutnou vrstvu hrubozrnného síranu. Tento jev lze pozorovat na Obr. 2.2, 

Obr. 2.3 a Obr. 2.4.  

  

Obr. 2.2 Aktivní hmota bez sulfatace, 

zvětšení 550x [7] 

Obr. 2.3 Postupný růst sulfatace, zvětšení 

550x [7] 



 

 - 16 - 

 

Obr. 2.4 Aktivní hmota s velkou sulfatací, zvětšení 550x [7] 

Nabití akumulátoru se silně sulfatovanými elektrodami je pak velmi obtížné, 

protože nabíjecí proud spíše vyvíjí vodík na záporné elektrodě, než aby redukoval síran 

olovnatý PbSO4. Sulfataci lze omezit pravidelným dobíjením akumulátoru. Rychlost 

sulfatace závisí na mnoha faktorech například na době, po kterou je akumulátor ve vybitém 

stavu, hloubka vybití a teplota akumulátoru během nečinnosti. [7] 

2.3 Režimy provozu olověných akumulátorů 

Celková životnost akumulátoru se odvíjí od několika klíčových faktorů. Těmi jsou 

provozní teplota, počet a hloubka nadměrného vybití, zvolené nabíjecí metody a režimem 

použití. Mezi základní režimy patří udržovací a cyklický režim. 

o Udržovací (plovoucí) režim 

Pokud je akumulátor plně nabitý, desulfatovaný, probíhá nabíjení udržovací. Jedná se 

o „plovoucí“ nabíjení řízené napětím, jež dosahuje hladiny 13,6V u standardního 12V 

akumulátoru (v čase dochází recipročně k jeho pomalému nepatrnému snižování 

k rostoucímu napětí konzervovaného článku). Udržovací nabíjení trvá 30 minut, po nichž 

je zařazen 30 minutový odpočinek a případný test akumulátoru. Tehdy je nabíjecí proud 

roven nule, zatímco v akumulátoru pokračuje proces rekombinace plynů a tedy dochází 

k zpětnému doplnění vody, jejíž úbytek byl způsoben elektrolytickým rozkladem během 

udržovacího nabíjení. Pak následuje opět interval udržovacího nabíjení, interval odpočinku 

a dalšího nabíjení a tak stále dokola. [15] 

o Cyklický režim  

Vzhledem k výše popsaným negativním faktorům ovlivňujícím životnost baterie, závisí 

doba životnosti na hloubce vybití v každém cyklu. Hluboké vybití v každém cyklu ještě 

více zkracuje životnost olověného akumulátoru. Provozní životnost olověného 

akumulátoru může dosáhnout až 2000 cyklů. Cyklický režim je takový režim, kdy je 

akumulátor z nabitého stavu cyklicky (opakovaně) hluboce vybíjen (do napětí jednotlivých 

článků 1,6V) a poté dochází k jeho opětovnému nabití. [15] 
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3 Aditiva do elektrolytu akumulátoru 

Během posledního dvacetiletí bylo provedeno mnoho pokusů za účelem pochopit 

elektrochemické chování elektrod olověného akumulátoru v roztoku kyseliny sírové 

obsahující různé druhy přidaných látek. Účelem těchto studií bylo nalézt vhodné přísady 

elektrolytu kyseliny sírové s cílem ovlivnit fyzikálně chemické chování elektrod a děje 

způsobující zkracování životnosti a zhoršující vlastnosti elektrod i celého akumulátoru. 

3.1 Experimentálně vyzkoušená aditiva do elektrolytu 

o Kyselina citrónová 

Jedna z prací zabývající se tématikou aditiv v elektrolytu se věnovala použití kyseliny 

citronové [16]. Zde byl zkoumán vliv kyseliny citronové o koncentraci 2 g/l až 6 g/l. 

Pokusem bylo zjištěno, že přidáním kyseliny citrónové do roztoku kyseliny sírové 4,5 M 

H2SO4 se zvýšila kapacita olověného akumulátoru. Pokus byl proveden s experimentální 

baterií o teoretické kapacitě 8,6 Ah. Ta byla vybíjena proudem 300 mA, dokud napětí 

nekleslo pod 1,7 V.  

Po přidání kyseliny citronové se zvýšila kapacita baterie z 2,7 Ah na 3,4 Ah a 

schopnost cyklování byla také prodloužena. Maximální množství kyseliny citrónové nesmí 

být větší než 6 g/l, protože by se velmi obtížně rozpouštělo v kyselině sírové H2SO4. 

Přítomnost kyseliny citronové byla přínosná pro nabíjení i vybíjení. S rostoucím 

množstvím kyseliny citronové v elektrolytu kyseliny sírové H2SO4 se zvyšovalo i množství 

vznikajícího vodíku. 

o Kyselina fosforečná  

Další práce se zabývala problematikou kyseliny fosforečné H3PO4 [13]. Pokusný 

experiment byl proveden s kyselinou fosforečnou H3PO4 jako aditiva elektrolytu kyseliny 

sírové H2SO4 s množstvím 0 až 40 g/l v uzavřených olověných akumulátorech. Jako 

optimální množství se jeví koncentrace 20 g/l. Byl zjištěn pozitivní účinek na potlačení 

vzniku vodíku na záporné elektrodě a zlepšení celkových vlastností článku.  

o Silikáty a fosfáty 

Tato práce se zabývá použitím silikátových a fosfátových aditiv na vývoj kyslíku 

ve ventilem řízených olověných akumulátorech (VRLA akumulátorech) [14]. Elektrolyt 

byl znehybněn pomocí sodného silikátu na gelovou látku s příměsí kyseliny fosforečné 

H3PO4 s množstvím 20 g/1. Na povrchu elektrody se vytvořil nerozpustný film 

fosforečnanu. O tomto filmu je známo, že brání hromadnému uvolňování kyslíku. Přídavek 

kyseliny fosforečné H3PO4 je také známý pro potlačení koroze a tvorbu olovnatého fosfátu 

na povrchu mřížky  

Tato práce jasně ukazuje, že jak sodný silikát, tak i přísada kyseliny fosforečné 

H3PO4 potlačuje kinetiku samovybíjení. Toto chování je prospěšné při navrhování VRLA 

baterií, které je založeno na rekombinaci kyslíkového cyklu. 
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o Koloidní grafit α-Pholon 

Použitím koloidního grafitu jako aditiva se zabývali autoři další práce [8]. Zkoumali 

chování elektrochemicky připravené směsi koloidního grafitu. Tato doplňková látka byla 

pojmenována α-Pholon. Směs koloidního grafitu α-Pholon má zvýšit kapacitu a prodloužit 

délku cyklického režimu u starých téměř vybitých baterií, ale i u nových baterií. Koloidní 

grafit je stabilní ve vodném roztoku a jeho velmi jemné částice jsou pohlcovány především 

na záporné elektrodě. Přidávané množství α-Pholon roztoku je velmi malé a to od 6% 

do 10% do elektrolytu s kyselinou sírovou H2SO4. Příznivý vliv doplňkové látky byl 

prokázán u motocyklových akumulátorů a u použitých akumulátorů vysokozdvižných 

vozíků.  

Aditivum α-Pholon je vyráběno destruktivní elektrolýzou z grafitové tyče ve vodě 

nebo roztoku síranu sodného Na2SO4. Koloidní grafitová přísada α-Pholon má velikost 

částic v rozsahu 0,25 až 1,5 μm. Články s přidanou látkou α-Pholon mají větší rozsah 

vybití a nabití kapacity ve srovnání s články bez aditiva ve stejném cyklu. Tato 

elektrochemicky připravená grafitová přísada α-Pholon jasně ukazuje příznivé opatření 

ke zvýšení kapacity starých baterií, jejich stabilizaci a zabránění snížení kapacity nových 

baterií. Experimenty potvrdily, že grafit a doplňkové látky organického uhlíku v koloidním 

stavu účinkují na zápornou elektrodu. 

o Koloidní uhlíkový organický polymer UFCcolloid (UFC = Ultra Fine Carbon) 

Dalším zkoumaným materiálem jako aditiva je použití koloidního uhlíkového organického 

polymeru tzv. UFCcolloid (UFC = Ultra Fine Carbon) [9]. Koloidní přísada UFCcolloid 

regeneruje záporné elektrody, ale přitom nemá žádný vliv na kladné elektrody. 

Do elektrolytu kyseliny sírové H2SO4 poškozených baterií se přidává 5% až 10% koloidní 

roztok UFCcolloid. Prášek z organického uhlíku UFCcolloid byl připraven velmi jemným 

rozemletím. Koloidní roztok UFCcolloid se připraví na vodní bázi jako směs prášku 

uhlíkových sazí a organického polymeru jako je PVP polyvinyl pyrolidon nebo PVA 

polyvinyl alkohol. Velikosti částic UFCcolloid uhlíků je v rozmezí 0,02 až 1 μm, což je 

podstatně méně než u α-Pholon.  

Autoři očekávají, že koloidní roztok UFCcolloid může být široce používán 

v různých bateriových systémech. Má příznivý vliv zejména na zhoršené záporné elektrody 

olověných akumulátorů. Vliv koloidního roztoku UFCcolloid  byl zkoumán při teplotách 

25°C a 45°C. Mnohem účinnější byl při 25°C, než při 45°C. Vysvětlením je, že koloidní 

roztok UFCcolloid oxiduje rychleji při vysokých teplotách na oxid olovičitý PbO2 

na kladné elektrodě, který snížil jeho účinnost ve velmi krátkém čase. Při použití 

koloidního roztoku UFCcolloid na nových olověných akumulátorech byla přísada 

spotřebována v oxidu olovičitém PbO2 na elektrodách dříve, než se projevil jeho příznivý 

účinek. 
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3.2 Komerční aditiva do elektrolytu akumulátoru  

Na našem trhu je mnoho přípravků, které slibují celkové zlepšení vlastností akumulátoru, 

ale nikdo z výrobců neposkytuje přesné složení svého výrobku, většinou pouze dávkování.  

o Výrobek Amper Plus 

Firma Actex international s.r.o. z Rožnova pod Radhoštěm nabízí přípravek 

pod obchodním názvem Amper Plus (viz. Obr. 3.1). Jedná se o 2,6 d-terc-butyl-p-kresol, 

neboli butylovaný hydroxytoluen BHT. Je to v podstatě krystalický peroxid vodíku. Jeho 

složení by mělo odpovídat výrobku, který se dříve používal pod názvem Mečta.  

Podle fyzikálních vlastností se jedná o bílý prášek tvořený krystalky o hustotě 1,03 g/m
3
 

při 20 °C a hmotnosti 650 kg/m
3
. Přípravek má oživit a chránit olověný akumulátor. Lze 

jej použít k preventivnímu ošetření nových a k oživení starých, ještě funkčních olověných 

akumulátorů. Přípravek lze použít do startovacích, pohonných i záložních zdrojů. 

Deklarovaným výsledkem je prodloužení životnosti až o 60%, snížení samovybíjení, 

zamezení sulfatace, navrácení ztracené kapacity, zlepšení startovacích vlastností. [2] 

  
Obr. 3.1 Výrobek Amper Plus [2] Obr. 3.2 Výrobek ACCU-CRAFT [1] 

o Regenerační přísady pro olověné akumulátory firmy Akuros  

Jedním z dalších přípravků na našem trhu je i regenerační přísada pro olověné akumulátory 

od firmy Akuron. Jedná se o přípravek pod názvem Akuros, tekuté konzistence, který se 

do olověného akumulátoru přidává doléváním 0,5 - 0,7% přípravku místo destilované 

vody. Regenerační prostředek pro olověné akumulátory plněné elektrolytem kyseliny 

sírové je složen z legujících prvků odstraňujících nevratnou sulfataci v podobě usazenin 

z povrchu elektrod za přítomnosti atomárního vodíku a kyslíku.  

Výrobce uvádí dva způsoby použití. 1. Pasivní - spočívá v postupném dolévání 

regeneračním prostředkem malé koncentrace, zpravidla 2 dílů regeneračního prostředku 

koncentrátu ke 100 dílům destilované vody. 2. Aktivní - provádí se přímo koncentrátem 

regeneračního roztoku ve dvou fázích s naformováním a obnovením aktivní hmoty 

elektrod. [11] 
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o Výrobek Accu-craft 

Dalším výrobcem aditiv do elektrolytu olověného akumulátoru je německá firma APV 

ACCU-POWER GmbH Hamburk, která vyrábí produkt ACCU-CRAFT (viz Obr. 3.2). 

Tekutý přípravek ACCU-CRAFT je antioxidační aditivum, které se přidává do elektrolytu 

olověného akumulátoru. U olověného akumulátoru s volným elektrolytem aktivuje 

chemický proces, díky němuž dochází k dlouhodobému regeneračnímu účinku a obnově 

výkonnosti baterie. Přípravek je sloučenina 13 kovových solí na metalicko-organické bázi, 

která významně zefektivňuje elektrochemický proces v akumulátoru a omezuje rozpad 

desek. Výroba aditiva je chráněna patentovými právy a jeho účinnost je ověřena certifikací 

i řadou nezávislých institucí. [1] 
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4 Příprava akumulátorových článků 

Vlastní měření k ověření funkce aditiv elektrolytu olověného akumulátoru se provádí 

v laboratoři elektrochemických zdrojů. Pro toto měření je použito experimentálních 

elektrod s nespojitým systémem rovnoběžných žeber (viz. Obr. 4.1). Olověná žebra jsou 

vyrobena z mřížek elektrod olověného akumulátoru. 

 

Obr. 4.1 Měřicí elektroda s nespojitým systémem rovnoběžných žeber 

4.1 Výroba elektrod 

Elektroda se skládá z 10 žeber. Z toho je 8 užších pro měření vnitřního odporu a 2 silnější 

žebra, která slouží jako nosný prvek elektrody. K jednotlivým žebrům jsou připojeny 

barevně rozlišené vodiče. Elektroda je zalita z obou stran v epoxidové pryskyřici EPOXI 

1200 s obsahem tvrdidla P11. Výroba elektrody je rozdělena do dvou etap, kvůli nutnosti 

zatuhnutí epoxidové pryskyřice. Epoxidová pryskyřice se nalévá do připravených forem 

(viz Obr. 4.2), ve kterých se vytvrzuje. Vytvořená elektroda je vidět na Obr. 4.3. 

 

Obr. 4.2 Formy pro výrobu elektrod 
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Obr. 4.3 Vyrobená měřící elektroda 
Obr. 4.4 Napastovaná vyrobená 

měřicí elektroda 

Po vytvoření elektrody dochází k napastování žeber elektrody. Záporná aktivní 

hmota byla vytvořena dle standardní průmyslové receptury. Výsledná napastovaná 

elektroda je na Obr. 4.4. Po uzrání pasty elektrody, které trvá týden, je elektroda umístěna 

do akumulátorové nádoby Obr. 4.5 spolu s kladnou elektrodou a separátorem. Poté je 

nádoba naplněna elektrolytem kyseliny sírové. Takto vytvořený článek je spolu s dalšími 

vložen do měřícího boxu Obr. 4.7 odkud jsou připojeny k měřící ústředně Obr. 4.6 

a připraveny k procesu formování. 

 

Obr. 4.5 Akumulátorová nádoba [12] 

 
 

Obr. 4.6 Měřící ústředna Obr. 4.7 Měřicí box s akumulátorovými články 
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5 První experiment s aditivem Mečta 

Pro vlastní měření byly vytvořeny 2 experimentální elektrody, které byly po napastování 

aktivní hmotou bez příměsí použity jako záporné elektrody. Jako kladné elektrody byly 

použity elektrody vyrobené z mřížky standardně vyráběných akumulátorů, které byly 

dodány již naformované a upraveny podle rozměrů akumulátorové nádoby. Záporné 

elektrody byly složeny spolu s kladnými elektrodami a separátory ze skelných vláken 

do akumulátorových článků. Takto připravené články byly vloženy do bateriových nádob 

a zality elektrolytem. Jako elektrolyt byl použit roztok kyseliny sírové H2SO4 o koncentraci 

1,28 g/cm
3
. 

5.1 Formování elektrod 

Proces formování je nutný z důvodu vytvoření struktury houbovitého olova na povrchu  

záporných elektrod. Nabíjení probíhá proudem I = 0,2 A po dobu t = 4 hodin. Poté po dobu 

t = 2 hodiny proud neprotéká. Pak se tento cyklus nabíjení a stání opakuje do doby, než je 

aktivní hmota proformována. 

 

Obr. 5.1 Formace akumulátorových článků 

Na Obr. 5.1 je vidět proces formování elektrod. Pokud jsou obě elektrody 

nenaformované, pak při procesu formace se vybitý stav kladné i záporné elektrody 

(PbSO4) postupně mění na nabitou formu (Pb na záporné a PbO2 na kladné) a napětí se 

postupně zvyšuje od 2,15V k 2,80V. Při dosažení druhého nabíjecího stupně (od cca 2,6V) 

se dodávaná energie při formaci spotřebovává prakticky jen na elektrolýzu vody, na vývoj 
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plynného kyslíku a vodíku. Jednotlivé elektrody se postupně ustalují na maximální hodnotě 

napětí článků při přebíjení. Toto napětí by mělo odpovídat hodnotě U = 2,75 až 2,85 V. 

Ačkoliv by měli obě elektrody dosahovat stejných hodnot, protože jsou vytvořeny stejnou 

metodou, tak mají rozdílné napěťové průběhy. Napětí elektrod dosáhlo nad 2,6 V u první 

elektrody při 7. cyklu a u druhé elektrody při 8. cyklu. Maxima napětí, kterého bylo 

dosaženo je pro 1. elektrodu 2,75 V a pro 2. elektrodu 2,82 V. Tento formační cyklus 

nabíjení a stání se opakuje 24x. Po naformování článků bylo do elektrolytu jednoho z nich 

přidáno aditivum Mečta. Použité množství aditiva bylo dle doporučení výrobce 1/8 sáčku 

dodávaného výrobcem. 

5.2 Cyklický režim akumulátorových článků 

Po naformování byly akumulátorové články podrobeny dlouhodobému režimu cyklického 

nabíjení a vybíjení, který by měl simulovat běžný provoz akumulátoru. Měřící režim 

probíhal v cyklu nabíjení konstantním proudem 0,7 A s napěťovou limitací 2,45 V. 

Pak následovalo vybíjení konstantním proudem stejné velikosti jako při nabíjení 0,7 A, 

jehož konec byl definován poklesem napětí pod hodnotu 1,6 V a poté následovalo znovu 

nabití. Jeden cyklus trval 1 den a články při nabíjení obdrželi přibližně 107% náboje 

z předchozího vybíjení. 

Na Obr. 5.2 je průběh kapacit, z kterého je patrné, že článek bez aditiv podle 

očekávání postupně s počtem cyklů ztrácí svoji kapacitu a po 60 cyklech se dostává pod 

hranici 80% své původní kapacity, kterou měl článek na začátku měření. Zatímco článek 

s použitým aditivem Mečta svoji kapacitu také ztrácí, tak její ztráta probíhá výrazně 

pomaleji.  

 

Obr. 5.2 Průběhy kapacit akumulátorových článků 
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Na Obr. 5.3 je vidět průběh nabíjení ve 3. cyklu akumulátorových článků. Když se 

napětí dostane na 2,45 V, přechází články na druhý nabíjecí stupeň, který způsobí zvýšení 

vlivu sekundárních reakcí v akumulátorovém článku (proto nabíjení probíhá s napěťovou 

limitací), a to při obdržení náboje 54% článku bez příměsí a 67% u článku s příměsí Mečta. 

U dobře proformovaného a správně fungujícího akumulátorového článku by měla být 

hodnota obdrženého náboje Q přes 70%. Zhruba v polovině cyklování (103. cyklus) se 

hodnota obdrženého náboje Q již pohybuje okolo 80%, což svědčí o dobře fungujícím 

článku. S blížícím se koncem experimentu tato hodnota stále rostla, což by odpovídalo 

tomu, že byly články v dobré kondici. To, že byly tyto hodnoty na začátku experimentu 

malé, mohlo být způsobeno nedostatečným proformováním aktivní hmoty a její postupnou 

formací v průběhu cyklů. Dále je vidět vliv aditiva Mečta, u kterého je množství 

obdrženého náboje Q vyšší, než u referenčního článku, což naznačuje schopnost lépe 

přijímat obdrženou energii při nabíjení.  

Tabulka 1: Přechod na 2. nabíjecí stupeň 2,45 V v 3., 103. a 175. cyklu 

Článek Q3 [%] Q103 [%] Q175 [%] 

Bez příměsi 54 76 82 

Mečta 67 86 88 

 

 

Obr. 5.3 3. cyklus, průběh napětí při nabíjení 
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Obr. 5.4 3. cyklus, průběh proudu při nabíjení 

 

 

Obr. 5.5 103. cyklus, průběh napětí při nabíjení 
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Obr. 5.6 103. cyklus, průběh proudu při nabíjení 

 

 

Obr. 5.7 175. cyklus, průběh napětí při nabíjení 
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Obr. 5.8 175. cyklus, průběh proudu při nabíjení 

5.3 Měření kontaktních odporů a odporů hmot Rk a Rm 

V průběhu cyklovacího režimu probíhalo měření odporu přechodu kolektor aktivní hmota 

Rk a odporu aktivní hmoty Rm u jednotlivých žeber záporných elektrod. Zvýšení odporu 

aktivní hmoty Rm signalizuje ve většině případů snižování životnosti experimentální 

elektrody. Z průběhu tohoto odporu lze vysledovat, zda k ukončení životnosti elektrody 

bylo způsobeno jevy uvnitř nebo na povrchu elektrody. Z grafů na Obr. 5.9, Obr. 5.10, 

Obr. 5.11, Obr. 5.12 odporů kontaktů Rk a aktivní hmoty Rm je vidět, že změna obou 

odporů je velmi malá a to v desetinách až jednotkách mΩ, což naznačuje, že i po skončení 

experimentu byly obě záporné elektrody v dobré kondici. 

U referenční záporné elektrody bez příměsí v elektrolytu nebyly průběhy některých 

žeber vyhodnotitelné, pro nadměrnou kolísavost naměřených hodnot, proto jsou do grafů 

zahrnuty pouze ty s odpovídající změnou odporu. U záporné elektrody s aditivem Mečta je 

patrné, že polovina žeber pracuje podle předpokladu a odpor Rk i Rm postupně s počtem 

cyklů klesá, avšak druhá polovina žeber má proměnný charakter, ale v průměru je výsledná 

změna minimální. 

Celkově lze shrnout, že aditivum Mečta má mírně pozitivní vliv na životnost článků 

a pokles kapacit má souvislost se změnami kladné elektrody. Záporné elektrody byly 

i na konci experimentu v dobré kondici. Proto bylo rozhodnuto experiment zopakovat 

s dalšími aditivy a místo komerčních kladných elektrod použít experimentální elektrody 

s nespojitým systémem rovnoběžných žeber, která umožní měření změn odporů Rk, Rm 

i na kladných elektrodách. 
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Obr. 5.9 Odpor kontaktů Rk jednotlivých žeber záporné elektrody bez příměsi 

 

 

Obr. 5.10 Odpor hmoty Rm jednotlivých žeber záporné elektrody bez příměsi 
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Obr. 5.11 Odpor kontaktů Rk jednotlivých žeber záporné elektrody Mečta 

 

 

Obr. 5.12 Odpor hmoty Rm jednotlivých žeber záporné elektrody Mečta 
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6 Druhý experiment s aditivy Amper Plus, 

Mečta a ACCU-CRAFT 

Pro druhé měření bylo vytvořeno 10 elektrod, 5 záporných a 5 kladných, které byly 

napastovány standardní kladnou a zápornou aktivní hmotou bez dodatečných příměsí. Tyto 

elektrody byly složeny spolu se separátory ze skelných vláken do článků. Takto připravené 

články byly vloženy do bateriových nádob a zality elektrolytem. Jako elektrolyt byl použit 

roztok kyseliny sírové H2SO4. Pak bylo do elektrolytu 4 článků přidáno aditivum Mečta, 

Amper Plus, ACCU-CRAFT a dvojnásobné množství ACCU-CRAFT pro ověření vlivu 

dávkování. Množství aditiv, které bylo použito, bylo v souladu s návodem od výrobce. 

Případné množství pro námi použité články je uvedeno v Tabulka 2. Jeden 

z akumulátorových článků byl ponechán bez aditiv jako kontrolní. Poté následoval proces 

formování akumulátorových článků. 

Tabulka 2: Množství použitých aditiv 

Název aditiva Množství 

Amper Plus 1/8 dodávaného sáčku 

Mečta 1/8 dodávaného sáčku 

ACCU-CRAFT 1 ml přípravku 

ACCU-CRAFT 2x 2 ml přípravku 

6.1 Formování akumulátorových článků 

Proces formace byl totožný s dříve popsaným v kapitole 5.1 a je vidět na Obr. 6.1. Tento 

formační cyklus nabíjení a stání se opakuje 24x. Při procesu formace se vybitý stav kladné 

i záporné elektrody postupně mění na nabitou formu a napětí se postupně zvyšuje 

a při dosažení druhého nabíjecího stupně (cca 2,6 V) se dodávaná energie při formaci 

spotřebovává prakticky jen na elektrolýzu vody, na vývoj plynného kyslíku a vodíku. 

Napětí elektrod dosáhlo nad 2,6V u článku bez příměsí při 7. cyklu, což odpovídá 

předchozímu experimentu, kdy postupné proformování daného článku probíhalo totožně. 

U článků s aditivy došlo k překročení napětí 2,6V daleko rychleji. U přípravku Amper Plus 

při 4. cyklu, u přípravku Mečta při 4. cyklu, u přípravku ACCU-CRAFT při 5. cyklu 

a u přípravku ACCU-CRAFT2x při 6. cyklu.  

Jednotlivé elektrody se postupně ustalují na maximální hodnotě napětí článků 

při přebíjení. Toto napětí by mělo odpovídat hodnotě U = 2,75 až 2,85 V. Maxima napětí 

při formaci článků, kterého bylo při experimentu dosaženo, je pro článek bez příměsí 

2,89 V, u přípravku Amper Plus 2,99 V, u přípravku Mečta 2,96 V, u přípravku ACCU-

CRAFT 2,98 V a u přípravku ACCU-CRAFT2x 2,92 V. 
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Konečné dosažené napětí u článků s aditivy mělo vyšší hodnoty než u srovnávacího 

článku. Příměs aditiv měla negativní vliv na formaci elektrod, proto byla aktivní hmota 

elektrod nedokonale proformována s relativně velkým množstvím nezreagovaných síranů. 

Předpokládáme také, že působením aditiv došlo ke zvýšení vnitřního odporu článků 

s důsledkem zvýšeného napětí článků při formačním nabíjení. 

  

 
Obr. 6.1 Formace akumulátorových článků 

6.2 Cyklický režim akumulátorových článků 

Po formaci následoval režim cyklického nabíjení a vybíjení článků. Cyklus je rozdělen 

do 4 etap, což je vidět v průběhu kapacit jednotlivých článků viz. Obr. 6.2. První tři etapy 

jsou od sebe odděleny svislou čarou, poslední 4. etapa je od 3. etapy oddělena 

znázorněnými kruhy a to proto, že ve 3. etapě vykonali jednotlivé akumulátorové články 

různý počet cyklů.  
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Obr. 6.2 Průběhy kapacit akumulátorových článků 

 

V Tabulka 3 jsou uvedeny hodnoty náboje pro jednotlivé články v daných cyklech 

a etapách, ve kterých došlo k překročení napětí 2,45 V, ve kterém začíná druhý nabíjecí 

stupeň, který způsobuje zvýšení vlivu sekundárních reakcí v akumulátorovém článku. 

V Tabulka 4 jsou uvedeny hodnoty maximálního napětí, kterých bylo dosaženo 

v jednotlivých cyklech etap. 

 

Tabulka 3: Přechod na 2. nabíjecí stupeň při 2,45 V 

Článek 
Bez 

příměsi 

Amper 

Plus 

Mečta ACCU-

CRAFT 

ACCU-

CRAFT 2x 

1. etapa 
Q3 [%] 51 35 36 30 37 

Q14 [%] 42 35 33 27 27 

2. etapa 
Q3 [%] 69 71 61 74 52 

Q40 [%] 86 74 57 70 45 

3. etapa 
Q3 [%] 87 78 61 75 50 

Q31 [%] 73 73 55 79 70 

4. etapa 
Q3 [%] 40 38 24 12 15 

Q63 [%] 28 20 23 16 22 
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Tabulka 4: Dosažené maximální napětí při nabíjení pro jednotlivé etapy 

Článek 
Bez 

příměsi 

Amper 

Plus 

Mečta ACCU-

CRAFT 

ACCU-

CRAFT 2x 

1. etapa 
U3 [V] 

2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 
U14 [V] 

2. etapa 
U3 [V] 2,91 2,82 2,89 2,86 2,89 

U40 [V] 2,91 2,79 2,89 2,87 2,87 

3. etapa 
U3 [V] 

2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 
U31 [V] 

4. etapa 
U3 [V] 

2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 
U63 [V] 

 

V 1. části probíhal cyklus nabíjení konstantním proudem 0,7 A s napěťovou 

limitací 2,45 V. Konec nabíjení byl v 8:00 hodin, po kterém následovalo vybíjení 

konstantním proudem stejné velikosti jako při nabíjení 0,7 A, jehož konec byl definován 

poklesem napětí pod hodnotu 1,6 V a poté následovalo znovu nabití. Jeden cyklus trval 1 

den a články nabíjení obdrželi asi 101% náboje z předchozího vybíjení. 

Na Obr. 6.3 je průběh nabíjení 3. cyklu 1. etapy. Když se napětí dostane na 2,45 V 

nastává 2. nabíjecí stupeň, který způsobí zvýšení vlivu sekundárních reakcí 

v akumulátorovém článku, a to při obdržení náboje 51% bez příměsí, 35% u Amper Plus, 

36% u Mečta, 30% u ACCU-CRAFT a 37% ACCU-CRAFT2x. U dobře proformovaného 

a správně fungujícího akumulátorového článku by měla být hodnota  obdrženého náboje 

okolo 70% a s počtem cyklů vybití / nabití by se toto číslo mělo zvyšovat. V tomto případě 

je hodnota obdrženého náboje velmi nízká a s počtem cyklů se dále snižuje. Je to nejspíše 

způsobeno jednak vyšším odporem elektrolytu (elektrody jsou od sebe dále než je šířka 

separátoru) a také špatně proběhlou formací článků, kterou způsobily přidaná aditiva, které 

vytvořili pasivační vrstvu na aktivní hmotě elektrod. Toto dále zvýšilo vnitřní odpor celého 

článku a zhoršilo schopnost příjmu náboje při nabíjení, což vedlo ke snižování hodnoty Q 

v první etapě viz Tabulka 3. 
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Obr. 6.3 1. etapa, 3. cyklus, průběh napětí při nabíjení 

 

 

Obr. 6.4 1. etapa, 3. cyklus, průběh proudu při vybíjení 
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Obr. 6.5 1. etapa, 14. cyklus, průběh napětí při nabíjení 

 

 

 

Obr. 6.6 1. etapa, 14. cyklus, průběh proudu při nabíjení 
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Ve 2. části probíhalo nabíjení bez napěťového omezení pětihodinovým proudem C5 

určeným z 1. naměřené kapacity, dokud článek neobdržel 120% odebraného náboje 

z předchozího vybíjení. Pak článek zůstával v nabitém stavu ve stavu stání. Další den 

v 10:00 byl článek vybíjen konstantním proudem 0,7 A do konečného napětí 1,6 V, a poté 

dochází k nabíjení článku. Jeden cyklus nabití a vybití článku trval 1 den. 

Z průběhu napětí při nabíjení je patrné, že tvar nabíjecí křivky má normální 

podobu, nicméně je posunut o cca 100 mV k vyšším hodnotám. Znamená to zvýšený 

vnitřní odpor článků a zdůvodňuje zhoršenou schopnost nabíjení v první části experimentu. 

Přechod na druhý nabíjecí stupeň nastává u jednotlivých článků při dosažení 75 až 83% 

obdrženého náboje, ale napěťově je tento přechod o cca 100 mV posunut k vyšším 

hodnotám. Na konci druhé části experimentu se schopnost příjmu náboje zlepšila, 

dosahovala 85 až 90%. Nejvýraznější zlepšení bylo zaznamenané u článku bez aditiva 

v elektrolytu, který měl na počátku nejhorší schopnost příjmu náboje (75%) a na konci 

90%. Znamená to tedy, že v průběhu této části experimentu došlo k doformování 

nezformovaných reziduí aktivní hmoty, zvětšení aktivního povrchu elektrod, přičemž 

nejmarkantnější zlepšení nastalo u článku bez aditiva. 

Průběh vybíjecích křivek je standartní a v průběhu experimentu se nemění. 

V průběhu napětí článku s aditivem ACCU-CRAFT2x při vybíjení v 40. cyklu je patrný 

náznak meziseparátorového svodu. 

 

 

Obr. 6.7 2. etapa, 3. cyklus, průběh napětí při nabíjení 

 



 

 - 38 - 

 

Obr. 6.8 2. etapa, 3. cyklus, průběh napětí při vybíjení 

 

 

 

Obr. 6.9 2. etapa, 40. cyklus, průběh napětí při nabíjení 
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Obr. 6.10 2. etapa, 40. cyklus, průběh napětí při vybíjení 

 

Ve 3. části zůstává nastavení nabíjení a vybíjení stejná jako ve 2. části pouze 

s rozdílem u nabíjení, kdy je nabíjeno s napěťovou limitací 2,45 V. V této části článek 

při nabíjení obdržel 105% odebraného náboje z předchozího vybíjení. Pak článek zůstává 

v nabitém stavu ve stání. Další den v 10:00 je článek vybíjen opět do konečného napětí 

1,6 V a opětovně dochází k nabíjení článku. Jeden cyklus nabití a vybití článku trval 1 den.  

Tato modifikace nabíjení byla uskutečněna z důvodu omezení plynování, kdy tento režim 

je šetrnější především pro kladnou elektrodu. U kladné elektrody dochází k rozrušování 

aktivní hmoty (softening efect) a nadměrné plynování tento efekt urychluje. 

Již ve 3. cyklu 3. etapy jsou vidět v grafech průběhů proudu svody (v grafech jsou 

separátorové svody znázorněny jako nestabilita proudu při napěťovém omezování) 

v aktivní hmotě, které se postupně zvětšují, což je patrné v 31. cyklu této etapy. Proto byly 

před zahájením 4. etapy vyměněny separátory ze sklených vláken u všech 

akumulátorových článků. 
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Obr. 6.11 3. etapa, 3. cyklus, průběh napětí při nabíjení 

 

 

Obr. 6.12 3. etapa, 3. cyklus, průběh napětí při vybíjení 
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Obr. 6.13 3. etapa, 3. cyklus, průběh proudu při nabíjení 

 

 

Před začátkem 4. etapy byly vyměněny separátory ze skelných vláken mezi 

elektrodami. Tato část pak měla stejné nastavení parametrů jako etapa první. Jeden cyklus 

nabití a vybití článku trval 1 den. Ve 3. i 63. cyklu je vidět, že výměna separátorů nevedla 

ke zlepšení vlastností článků, a že články jsou u konce své životnosti. Při nabíjení dochází 

k velmi rychlému přechodu na napětí 2,45 V, což znamená, že dodávaná energie již není 

vstřebávána v aktivní hmotě elektrod. Takovéto články mají velmi malou kapacitu. 
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Obr. 6.14 4. etapa, 3. cyklus, průběh napětí při nabíjení 

 

 

Obr. 6.15 4. etapa, 3. cyklus, průběh napětí při vybíjení 
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Obr. 6.16 4. etapa, 3. cyklus, průběh proudu při nabíjení 

 

6.3 Měření kontaktních odporů a odporů hmot Rk a Rm 

Během cyklovacího režimu akumulátorových článků opět probíhalo měření odporu 

přechodu kolektor aktivní hmota Rk a Rm u jednotlivých žeber kladných i záporných 

elektrod. Na následujících grafech Obr. 6.17 až Obr. 6.26 jsou srovnány hodnoty odporů 

kontaktů Rk a odporů hmoty Rm. U všech záporných elektrod je klesající průběh a u všech 

kladných elektrod je rostoucí průběh. U obou elektrod referenčního článku bez příměsi je 

celková změna odporu velmi malá v řádech jednotek mΩ. U aditiva Amper Plus je tato 

změna výraznější, to zejména na kladné elektrodě a to v řádech desítek mΩ. U aditiva 

Mečta je tato změna opět výrazná, to je patrné u kladné elektrody, to již zhruba od 50. 

cyklu a to v řádu stovek mΩ. U aditiva ACCU-CRAFT je změna nejen u kladné elektrody 

a to desítky mΩ, kde opět od 50. cyklu dochází k velkému nárůstu odporu, ale i u záporné, 

kde je tato změna také jasně zřetelná. U ACCU-CRAFT2x  je výrazná změna jen na kladné 

elektrodě, to od 45. cyklu a to v řádech desítek mΩ. Všechny tyto změnu v růstu odporu 

na kladné elektrodě můžeme přičítat postupnému rozpadu aktivní hmoty, která byla 

nalezena po rozebrání jednotlivých článků. U záporných elektrod dochází k poklesu 

odporu, z důvodu postupného nárůstu povrchové sulfatace aktivní hmoty. 
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Obr. 6.17 Odpory kontaktů a hmoty Rk, Rm záporné elektrody bez příměsi 

 

 

Obr. 6.18 Odpory kontaktů a hmoty Rk, Rm kladné elektrody bez příměsi 
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Obr. 6.19 Odpory kontaktů a hmoty Rk, Rm záporné elektrody s aditivem Amper Plus 

 

 

Obr. 6.20 Odpory kontaktů a hmoty Rk, Rm kladné elektrody s aditivem Amper Plus 
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Obr. 6.21 Odpory kontaktů a hmoty Rk, Rm záporné elektrody s aditivem Mečta 

 

 

Obr. 6.22 Odpory kontaktů a hmoty Rk, Rm kladné elektrody s aditivem Mečta 
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Obr. 6.23 Odpory kontaktů a hmoty Rk, Rm záporné elektrody s aditivem ACCU-CRAFT 

 

 

Obr. 6.24 Odpory kontaktů a hmoty Rk, Rm kladné elektrody s aditivem ACCU-CRAFT 
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Obr. 6.25 Odpory kontaktů a hmoty Rk, Rm záporné elektrody s aditivem ACCU-

CRAFT2x 

 

 

Obr. 6.26 Odpory kontaktů a hmoty Rk, Rm kladné elektrody s aditivem ACCU-

CRAFT2x 
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Po skončení experimentu byly akumulátorové články rozebrány a z nádob byly 

vyjmuty kladné a záporné elektrody. Jednotlivé záporné elektrody jsou k vidění 

na obrázcích Obr. 6.27. Všechny záporné elektrody jsou v dobré kondici, aktivní hmota je 

kompaktní s mírnou povrchovou sulfatací. 

 

  

Bez příměsi Amper Plus 

  
Mečta ACCU-CRAFT 
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ACCU-CRAFT 2x 

Obr. 6.27 Vyjmuté záporné elektrody akumulátorových článků 

 

U kladných elektrod byla nalezena rozpadající se aktivní hmota elektrod, což je 

patrné na Obr. 6.28. Nejvíce rozpadená aktivní hmota byla u aditiva Mečta, kde jsou 

na elektrodách patrné pouhé pozůstatky této aktivní hmoty. Druhá nejvíce rozpadená 

aktivní hmota byla u elektrody ACCU-CRAFT2x. Naopak nejmenší rozpad aktivní hmoty 

vykazovala referenční eletroda bez příměsí. Rozpad aktivní hmoty kladných elektrod 

koresponduje s naměřenými hodnotami odporů kontaktů a hmoty Rk, Rm na kladných 

elektrodách. 

 

  
Bez příměsi Amper Plus 
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Mečta ACCU-CRAFT 

 

ACCU-CRAFT 2x 

Obr. 6.28 Rozpad aktivní hmoty kladných elektrod po ukončení experimentu 
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7 Závěr 

Součástí této práce byla výroba měřicích elektrod s rovnoběžnými žebry, které byly 

složeny do akumulátorových článků, na kterých bylo provedeno měření. S aditivy se 

provedly dvě experimentální měření.  

První experiment byl proveden s aditivem Mečta, které bylo přidáno do elektrolytu 

po formaci článků. Aditivum Mečta má mírně pozitivní vliv na životnost článků a pokles 

kapacit má souvislost se změnami kladné elektrody. Záporné elektrody byly i na konci 

experimentu v dobré kondici. Proto bylo rozhodnuto experiment zopakovat s dalšími 

aditivy a místo komerčních kladných elektrod byly použity experimentální elektrody 

s nespojitým systémem rovnoběžných žeber, které umožnily měření změn odporů Rk, Rm 

i na kladných elektrodách. 

Druhý experiment proběhl s aditivy Amper Plus, Mečta a ACCU-CRAFT. Tyto 

aditiva byly do akumulátorových článků přidány hned po složení těchto článků.  

Experiment režimu cyklování nabíjení a vybíjení článků akumulátoru trval celkem 

7 měsíců. Přidání aditiv před formací článků mělo negativní vliv již na proces formace 

a zřejmě následně ovlivnilo celkovou životnost jednotlivých článků. U jednotlivých článků 

s aditivy nedošlo k dostatečnému proformování a ani první etapa experimentu nevedla 

k doformování. Vyšší vnitřní odpor článků způsobil při nabíjení rychlý vzrůst napětí 

k 2,45V a předčasné omezování proudu s jeho velmi nízkou konečnou hodnotou. 

K doformování článků došlo až ve druhé etapě cyklu nabíjení a vybíjení článků.  

Na konci provedeného experimentu měl největší kapacitu článek bez příměsí.  

Po skončení experimentu a rozebrání akumulátorových článků byl nalezen rozpad aktivní 

hmoty kladných elektrod.  

Celkově lze shrnout, že přidání aditiv do elektrolytu před formací nepotvrdilo 

zlepšení parametrů článků a zvýšení jejich životnosti. Z analýz průběhů jednotlivých částí 

experimentu lze usoudit, že aditiva způsobila tvorbu pasivační vrstvy na povrchu kladné 

elektrody s následnými problémy při formaci i dalších částech experimentu. Možný 

pozitivní účinek aditiv do elektrolytu se jeví při přidání aditiv do plně funkčních a kvalitně 

naformovaných akumulátorových článků, což bude nutno experimentálně ověřit. 
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Seznam zkratek, symbolů a příloh 

A  ampér 

Ah  ampérhodina 

BHT  butylovaný hydroxytoluen 

C  kapacita akumulátoru 

Cd  kadmium 

CO2  oxid uhličitý 

H20  destilovaná voda  

H2SO4  kyselina sírová 

H3PO4  kyselina fosforečná 

I  proud 

n  počet cyklů 

Na2SO4 síran sodný 

Ni  nikl 

Pb  olovo 

PbO2  oxid olovičitý  

PbSO4  síran olovnatý  

PVA   polyvinyl alkohol 

PVP   polyvinyl pyrolidon  

Q  elektrický náboj 

Rk  kontaktní odporu elektrody olověného akumulátoru  

Rm  odpor hmoty elektrody olověného akumulátoru  

t  čas 

U  napětí 

UFC  velmi jemný uhlíkový prášek (Ultra Fine Carbon) 

V  volt 

Zn  zinek 
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A Grafy měřených průběhů 

 

A.1: 1. experiment 3. cyklus, průběh napětí při vybíjení 

 

A.2: 1. experiment 103. cyklus, průběh napětí při vybíjení 
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A.3: 1. experiment 175. cyklus, průběh napětí při vybíjení 

 

A.4: 2. experiment 1. etapa, 3. cyklus, průběh napětí při vybíjení 
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A.5: 2. experiment 1. etapa, 14. cyklus, průběh napětí při vybíjení 

 

A.6: 2. experiment 2. etapa, 3. cyklus, průběh proudu při nabíjení 
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A.7: 2. experiment 2. etapa, 40. cyklus, průběh proudu při nabíjení 

 

A.8: 2. experiment 3. etapa, 31. cyklus, průběh napětí při nabíjení 
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A.9: 2. experiment 3. etapa, 31. cyklus, průběh napětí při vybíjení 

 

 

A.10: 2. experiment 3. etapa, 31. cyklus, průběh proudu při nabíjení 
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A.11: 2.experiment 4. etapa, 63. cyklus, průběh napětí při nabíjení 

 

 

A.12: 2. experiment 4. etapa, 63. cyklus, průběh napětí při vybíjení 
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A.13: 2. experiment 4. etapa, 63. cyklus, průběh proudu při nabíjení 

 

 



 

 - 64 - 

B Obsah přiloženého CD 

 B.1: Elektronická verze diplomové práce ve formátu pdf 

 B.2: Grafy změřených průběhů v MS EXCEL 

 


