




ABSTRAKT 
Diplomová práce se zabývá pulzním nabíjením olověných akumulátorů. V teoretické 
části jsou uvedeny základní elektrochemické reakce, které probíhají v olověném 
akumulátoru, dále se tato část věnuje důležitým parametrům olověného akumulátoru, 
jeho konstrukci a rozdělení na jednotlivé typy podle použití. V další části je popsána 
teorie nabíjení olověného akumulátoru. Praktická část se zabývá sestavením 
experimentálních článků, které jsou následně testovány. Předmětem experimentální 
části je provedení a optimalizace pulzních nabíjecích režimů, s cílem najít vhodný 
pulzní režim, který zkrátí dobu nabíjení a současně výrazně nezkrátí životnost 
olověného akumulátoru. 

KLÍ ČOVÁ SLOVA 
Olověný akumulátor, pulzní nabíjení, nabíjecí charakteristika. 

ABSTRACT 
This thesis deals with pulse charging lead acid batteries. The theoretical part provides 
the basic electrochemical reactions that take place in the lead pack, then this section 
discusses important parameters of lead-acid battery, its structure and distribution of the 
various types depending on the application. The next section describes the theory of 
charging lead-acid battery. The practical part deals with constructing experimental cells, 
which are then tested. The subject of the experimental execution and optimization of 
pulse charging modes in order to find a suitable pulse mode, which reduces the duration 
of charging, while significantly shorten the life of lead-acid battery. 
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ÚVOD 
Akumulátor je zařízení, které je schopné opakovaně uchovat a poté uvolňovat 
elektrickou energii. Uvolněnou energii je nutné obnovit procesem, který se nazývá 
nabíjení. Akumulátory se rozdělují na několik typů, podle materiálů použitých k jejich 
konstrukci. Diplomová práce se zabývá olověnými akumulátory, zvláště pak 
problematikou jejich nabíjení pulzní metodou. 

V první části diplomové práce je popsán princip olověných akumulátorů. Jsou zde 
uvedeny základní elektrochemické reakce probíhající v olověných akumulátorech. Dále 
jsou popsány důležité veličiny spojené s olověnými akumulátory. Následuje popis 
konstrukce olověných akumulátorů, jednotlivých dílů a rozdělení olověných 
akumulátorů na jednotlivé typy podle použití. 

Další kapitola je věnována nabíjení olověných akumulátorů. Jsou zde uvedeny 
základní nabíjecí charakteristiky spojitého nabíjení a popsány jejich výhody 
a nevýhody. Zvláštní pozornost je věnována metodě pulzního nabíjení, která je hlavní 
náplní této práce. 

Následující kapitola se již věnuje praktické části diplomové práce. Je zde popsán 
postup zhotovení elektrod a sestavení experimentálních článků olověného akumulátoru. 
V této části je také uveden popis automatizovaného měřícího pracoviště, na kterém byly 
následně provedeny experimenty zaměřené na pulzní nabíjení olověných akumulátorů. 

V poslední části diplomové práce jsou podrobně popsány a zhodnoceny provedené 
experimenty na sestavených článcích. Nejprve je popsána nutná formace a náběhové 
cyklování. Následuje popis tří experimentů pulzního nabíjení s odlišným nastavením 
parametrů. Cílem je najít vhodný nabíjecí algoritmus, který zkrátí dobu nabíjení 
akumulátorů a současně výrazně nesníží kapacitu a životnost akumulátorů. 
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1 ELEKTROCHEMICKÉ ZDROJE PROUDU 
Elektrochemické zdroje se dělí do tří základních skupin – primární články, sekundární 
články a palivové články. 

Primární články mají omezené množství reaktantů, které se vybitím článku 
spotřebují na produkty, které nelze nabíjením znovu převést na původní reaktanty. 
Jedná se o články na jedno použití, nazývané baterie [1]. 

Stejně jako primární články mají i sekundární články omezené množství reaktantů. 
Avšak reakční produkty lze nabíjením znovu převést na původní aktivní reaktanty. 
Nabíjení se realizuje připojením vnějšího elektrického napětí na článek. Dodaná 
elektrická energie se v článku akumuluje ve formě chemické energie. Životnost článku 
je udávána v cyklech, kdy jeden cyklus znamená jedno nabití a vybití. Běžný 
akumulátor má životnost stovky až tisíce cyklů. Sekundární články se dělí podle typu 
elektrolytu na kyselé a alkalické. 

Palivové články jsou založeny na tzv. studeném spalování paliva, při kterém 
dochází k tvorbě elektrického proudu. Pro správnou funkci palivového článku je 
zapotřebí dvou základních podmínek: K elektrodám se odděleně přivádí palivo 
a okysličovadlo, jejichž přívod stejně tak i odvod spalin musí být zároveň kontinuální. 
Jako palivo se používá například metanol, okysličovadlo pak peroxid vodíku či vzduch 
[1]. 
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2 OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY 
Nejčastěji používané elektrochemické sekundární zdroje proudu jsou olověné 
akumulátory. Důvodem je dobře zvládnutá technologie výroby, nízká pořizovací cena, 
provozní spolehlivost, dobrá účinnost i dostatečný výkon [1]. 

 

 

Obr.  2.1: Konstrukce olověného akumulátoru (převzato z:[3]). 

2.1 Základní elektrochemické reakce 

Elektrolyt olověných akumulátorů je vodou zředěná kyselina sírová o specifické 
hustotě 1,25-1,28 g/cm3, která disociuje na síranové ionty se záporným elektrickým 
nábojem a vodíkové ionty s kladným elektrickým nábojem, převážně do 1. stupně: 

+− +→ HHSOSOH 442 . (1) 

A z části do až do 2. stupně: 

+− +→ HSOSOH 22
442 [1]. (2) 

Ionty rozštěpené kyseliny sírové reagují při vybíjení s aktivními materiály elektrod, 
jak je dále uvedeno. 
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Aktivní hmotu záporných elektrod tvoří porézní olovo. Při vybíjení uvolňují 
elektrony: 

−+ +→ ePbPb 22 .  (3) 

A reagují se zápornými ionty kyseliny sírové za vzniku síranu olovnatého. 
Zjednodušeně znázorněno: 

−− +→+ ePbSOSOPb 24
2
4  [1]. (4) 

Aktivní hmotou kladných elektrod je oxid olovičitý. Elektrony, které jsou při 
vybíjení uvolňovány zápornými elektrodami, putují vnějším uzavřeným elektrickým 
obvodem ke kladným elektrodám. Současně se oxid olovičitý redukuje za vzniku síranu 
olovnatého a vody: 

OHPbSOeSOHHPbO 24422 22 +→+++ −+ . (5) 

Teoreticky lze při napětí 2 V použít 11,99 g aktivních materiálů při jejich 
100 % využití k získání náboje 1 A.h. Měrná energie článku by potom byla 
167 W.h/kg. Této hodnoty však nelze nikdy dosáhnou, protože není možné plně využít 
aktivní materiály, navíc akumulátor obsahuje další neaktivní konstrukční části, reálná 
hodnota se pohybuje okolo 35 W.h/kg [1]. 

2.2 Napětí olověného akumulátoru 

Standardní rovnovážné napětí článku je 2,035 V, v praxi se běžně uplatňuje 
zaokrouhlená hodnota 2 V. Standardní rovnovážný potenciál kladných elektrod je 
1,685 V, záporných elektrod pak 0,35 V. V praxi se používá více napěťových hodnot, 
jejich hodnoty a význam popisuje následující text [1]. 

2.2.1 Napěťové hodnoty používané v praxi 
Jmenovité napětí článku UN, též standardní rovnovážné napětí je 2,035 V. 

Napětí naprázdno U0 je závislé na hustotě elektrolytu. Pro účely praxe ho lze 
vypočítat pomocí vzorce: 

ρ+= 84,00U . (6) 

Kde ρ je hustota elektrolytu v g/cm3 při teplotě 20°C.  

Napětí naprázdno je také závislé na teplotě, teplotní součinitel je přibližně 
2,6 mV/°C. 

Před měřením napětí naprázdno je nutné vyčkat minimálně 1h po odpojení 
akumulátoru, aby se vyrovnala hustota elektrolytu v akumulátoru [1]. 

Při nabíjení akumulátorů je nutné zajistit napěťový spád, proto je nabíjecí napětí 
Unab vyšší, než napětí naprázdno. Pro nabíjený akumulátor je důležitá hodnota 
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plynovacího napětí, které má hodnotu 2,4 V na článek. Při tomto napětí začíná 
akumulátor vlivem elektrolýzy vody v elektrolytu intenzivněji plynovat. Vzniká vodík 
a kyslík. Se vzrůstajícím napětím se plynování dále výrazně zvyšuje. 

Plně nabitý akumulátor dosáhne konečného nabíjecího napětí, které bývá v rozmezí 
2,4 V – 2,8 V na článek. Velmi důležité jsou hodnoty konečného nabíjecího napětí 
u uzavřených akumulátorů, kdy nesmí překročit hodnotu 2,3 V na článek (při 20°C) 
v případě pohotovostního režimu provozu. Při cyklickém režimu provozu nesmí napětí 
přesáhnout 2,47 V (při 25°C). Překročení těchto hodnot může mít za důsledek snížení 
kapacity a zkrácení životnosti akumulátoru. V krajním případě může způsobit 
i destrukci akumulátorových nádob. 

Vybíjením akumulátoru se snižuje jeho napětí až na hodnotu konečného vybíjecího 
napětí. Toto napětí závisí na intenzitě vybíjecího proudu a vnitřním elektrickém odporu 
akumulátoru. Vybíjení akumulátoru na nižší hodnotu vede k jeho hlubokému vybití, 
které má za následek snížení kapacity a životnosti akumulátoru [1]. 

2.3 Kapacita olověného akumulátoru 

Kapacita akumulátoru je schopnost dodávat elektrickou energii v požadované době do 
poklesu napětí na minimální přípustnou hodnotu. Udává se v ampérhodinách. 
Využitelná kapacita je vždy menší než teoretická. Kapacitu akumulátoru ovlivňuje 
velikost vybíjecího proudu a teplota [1]. 

2.3.1 Vliv vybíjecího proudu 
Vyšší vybíjecí proud více zatěžuje povrchové vrstvy aktivních materiálů. Vzniká sulfát 
olovnatý PbSO4, který je objemnější a ucpává póry v povrchové vrstvě, tím zhoršuje 
využití hlubších vrstev aktivních hmot elektrod. Z toho vyplývá, že se vzrůstajícím 
vybíjecím proudem klesá využitelná kapacita akumulátoru. Pokles kapacity 
akumulátoru vlivem vrůstajícího vybíjecího proudu závisí na konstrukci a tloušťce 
elektrod a na vnitřním elektrickém odporu akumulátoru [1]. 

2.3.2 Vliv teploty 
Kapacita olověných akumulátorů mírně vzrůstá při teplotách nad 20°C na úkor 
zvyšujícího se samovybíjení a snižování životnosti akumulátorů. Trvale zvýšená teplota 
o 10°C může zkrátit životnost akumulátoru i o 50 %.  

Při nižších teplotách naopak kapacita akumulátorů klesá s koeficientem přibližně 
1 % na 1°C. Pokles kapacity akumulátoru v závislosti na snižující se teplotě není 
lineární, vliv má také velikost vybíjecího proudu, kdy je pokles výraznější při větších 
vybíjecích proudech. Náchylnější na pokles teploty jsou záporné elektrody, proto se do 
jejich aktivní hmoty přidávají různé typy expandérů, které současně zajišťují udržení 
potřebné poréznosti během celé doby života akumulátoru. Při snížení teploty se také 
snižuje nabíjecí schopnost akumulátoru, proto jej nelze plně nabít [1]. 
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Obr.  2.2: Závislost kapacity olověného akumulátoru na teplotě 
(převzato z:[4]). 

 

2.4 Konstrukce olověných akumulátorů 

Konstrukce jednotlivých částí akumulátoru se odvíjí od jeho použití. Části olověného 
akumulátoru nezbytné pro jeho funkci, jako jsou elektrody, separátor a elektrolyt, 
popisuje následující text [1].  

2.4.1 Elektrody 
Základní částí akumulátoru jsou elektrody. Konstrukce elektrod udává nejen kapacitu 
akumulátoru, ale i jak velkým proudem může být akumulátor vybíjen. Na konstrukci 
elektrod také závisí, jak velkou životnost bude mít akumulátor v režimu trvalého 
dobíjení nebo v cyklickém provozu. 

Kladné elektrody mají z důvodu vyššího namáhání fyzikálními změnami 
a chemickými reakcemi nižší životnost, než elektrody záporné. Tím limitují i životnost 
celého akumulátoru. Z tohoto důvodu se používají různé konstrukce kladných elektrod, 
které jsou optimalizovány pro dané použití akumulátoru [1]. 

Velkopovrchové elektrody se odlévají z velmi čistého olova (99,99 %) a mají 
tloušťku 7-12 mm. Aktivní hmotu tvoří oxid olovičitý PbO2, který se vytváří na povrchu 
elektrod formováním ve zředěné kyselině sírové za přísady oxidačních látek, pro 
urychlení formování. Pro zvýšení efektivity se povrch elektrod zvětšuje žebrováním, 
i přesto však aktivní hmota nepředstavuje 25 % hmotnosti elektrod. Tyto elektrody se 
v současnosti používají v akumulátorech pro staniční účely, kde dosahují vysoké 
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životnosti 15-20 let. Jejich uplatnění však postupně upadá z důvodu vysoké hmotnosti a 
nízké efektivity využití aktivní hmoty a tím i vyšší ceny [1]. 

Mřížkové elektrody jsou vyráběny z olova legovaného antimonem. Velké množství 
antimonu zvyšuje samovybíjení, proto se ho v současnosti používá co nejméně 
a nahrazuje se arsenem, selenem, telurem nebo kombinací vápníku a cínu. Pro zvýšení 
odolnosti za vysokých teplot se přidává malé množství stříbra a hliníku. Mřížkové 
elektrody se podle použití akumulátoru vyrábějí v různých tloušťkách. Elektrody tenčí 
než 2,5 mm mají malý vnitřní odpor a využívá se k výrobě startovacích akumulátorů. 
Mezi výhody mřížkových elektrod patří nízká hmotnost, malý objem, snadná výroba 
a nízká cena. Nevýhodou je pak nižší životnost. 

Další typy kladných elektrod jsou trubkové a tyčové elektrody, které kombinují 
výhody velkopovrchových a mřížkových elektrod. 

Záporné elektrody se pro všechny typy akumulátorů vyrábějí jako mřížkové 
odléváním, nebo válcováním a tažením mřížek z olověného pásu. Legovací přísady jsou 
podobné jako při výrobě kladných mřížek [1]. 

 

Obr. 2.3: Mřížková elektroda (převzato z: [5]). 
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2.4.2 Separátory elektrod 
  

Separátory elektrod se používají k elektrickému oddělení kladných a záporných 
elektrod. Separátor musí umožňovat co nejlepší průchod iontů SO4

2-, klást minimální 
elektrický odpor a zabraňovat průchodu kovů a částic aktivní hmoty z elektrod jedné 
polarity na elektrody opačné polarity. Používají se buď ve formě listů přesahujících ze 
všech stran okraje elektrod, nebo ve formě obálek 

Separátory se vyrábějí z různých materiálů. Používají se papírové separátory, které jsou 
levné, ale mají však nízkou životnost. Dále se uplatňují mikroporézní separátory 
vyrobené z PVC, pryže, nebo vysokomolekulárního polyetylénu, které spolu se 
separátory ze skleněných vláken dosahují daleko vyšší životnosti, než papírové 
separátory [1]. 

2.4.3 Elektrolyt 
V olověných akumulátorech se jako elektrolyt požívá kyselina sírová H2SO4, jejíž 
hustota je 1,24 g/cm3 – 1,28 g/cm3. Vlastnosti a životnost akumulátoru ovlivňují 
nečistoty v elektrolytu, proto je zapotřebí používat čistou kyselinu sírovou 
s deklarovaným maximálním množstvím nečistot a dbát na důkladné vyčištění 
akumulátorových i přepravních nádob [1]. 

2.5 Typy olověných akumulátorů 

2.5.1 Startovací akumulátory 
Startovací akumulátory se používají pro spouštění spalovacích motorů. Jejich 
konstrukce je optimalizována pro krátkodobé dodávání velmi vysokých proudů i za 
velmi nízkých teplot. Další důležitou vlastností je také schopnost dlouhodobě odolávat 
vibracím. Hustota elektrolytu startovacích akumulátorů v našich podmínkách je 
1,28 g/cm3 [1]. 

2.5.2 Trak ční akumulátory 
Trakční akumulátory se používají jako zdroj energie pro pohon dopravních prostředků. 
Jejich konstrukce je optimalizována k dosažení maximální životnosti v režimu nabíjení 
– vybíjení [1]. 

2.5.3 Staniční akumulátory 
Tyto akumulátory slouží jako nouzový zdroj elektrické energie při výpadku napájení 
elektrické sítě. U staničních akumulátorů se požaduje vysoká spolehlivost a dlouhá 
životnost v provozu trvalého dobíjení na konstantní napětí 2,23 až 2,3 V/článek, která 
může být delší než 20 let [1]. 
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3 NABÍJENÍ OLOV ĚNÝCH AKUMULÁTOR Ů 
Nabíjení obnovuje elektrický náboj vybitých akumulátorů. Jelikož je akumulátor více 
poškozován špatným nabíjením, než špatným vybíjením, hraje kvalita nabíječe 
a správné nastavení nabíjecího procesu velkou roli v celkové životnosti akumulátoru. 

Nabíjení akumulátoru se řídí nabíjecí charakteristikou. Podle průběhu se nabíjecí 
charakteristiky dělí do několika skupin, které jsou popsány níže. Pro dosažení 
optimálního nabíjení, které lze definovat jako kompromis mezi dobou nabíjení 
a životností akumulátoru, se nabíjecí charakteristiky různě kombinují. 

Zvláštním případem je pulzní nabíjení. Akumulátor je nabíjen pomocí pulzů různé 
délky, mezi nimiž je určitá doba stání. Pomocí pulzního nabíjení lze akumulátor nabíjet 
vyšším proudem, což umožňuje zkrátit dobu nabíjení [1]. 

3.1 Nabíjecí charakteristika I, Ia 

Akumulátor je nabíjen konstantním proudem. Během nabíjení roste napětí akumulátoru. 
Konečná velikost napětí akumulátoru je závislá na nabíjecím proudu, na teplotě 
elektrolytu, na typu akumulátoru a jeho stáří. 

Výhodou této nabíjecí charakteristiky je lineární náběh kapacity s dobou nabíjení, 
jednoduchá kontrola dodaného náboje vynásobením nabíjecího proudu nabíjecí dobou 
i možnost využití plného výkonu nabíječe během celé doby nabíjení. 

Nevýhodou je přetěžování elektrod při vzestupu napětí nad 2,4 V na článek. 
S růstem napětí se výrazně zvyšuje intenzita plynování, která snižuje soudržnost kladné 
aktivní hmoty, zvyšuje se elektrolýza vody a koroze mřížek kladných elektrod. Proto se 
tato nabíjecí charakteristika většinou kombinuje s jinou základní nabíjecí 
charakteristikou [1]. 

3.2 Nabíjecí charakteristika U 

Akumulátor je nabíjen konstantním napětím. Počáteční nabíjecí proud je vysoký 
a rychle klesá, pak pokles zpomaluje, až se ustálí na hodnotě odpovídající výši 
konstantního napětí. Ke konci nabíjení je nabíjecí proud tak nízký, že nepoškozuje 
akumulátor. Při konstantním napětí 2,23 V na článek lze akumulátor bez přerušení 
trvale dobíjet po celou dobu jeho životnosti, aniž by došlo k jeho poškození. 

Výhodou této charakteristiky je rychlá obnova elektrického náboje na počátku 
nabíjení vybité baterie, bez poškozování kladných elektrod velkým proudem ke konci 
nabíjení. 

Nevýhodou je nutnost použít výkonné nabíječe pro velké počáteční nabíjecí 
proudy, kdy tento výkon není ke konci nabíjení využitý. Pro omezení počátečních 
velkých nabíjecích proudů se používá kombinace nabíjecích charakteristik [1]. 
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3.3 Nabíjecí charakteristika W, Wa 

Tato charakteristika znamená nabíjení akumulátoru klesajícím proudem v závislosti na 
vzestupu napětí nabíjeného akumulátoru. Počáteční nabíjecí proud je menší než 
u nabíjecí charakteristiky U a konečný nabíjecí proud je menší než u nabíjecí 
charakteristiky I. Poměr počátečního nabíjecího proudu ke konečnému nabíjecímu 
proudu se nazývá strmost nabíječe. Nabíječe v základní charakteristice W bývají 
jednoduché konstrukce. Používají se pro nabíjení startovacích a trakčních akumulátorů, 
nejsou však vhodné k trvalému dobíjení staničních akumulátorů [1]. 

 

 

Obr. 3.1: Průběhy napětí a proudu nabíjecí charakteristiky W (převzato z: [6]). 

3.4 Nabíjecí charakteristika WoW, WoWa 

Tato nabíjecí charakteristika je tvořena dvěma stupni. Počáteční proud je vyšší, než 
u nabíjecí charakteristiky W. V průběhu nabíjení proud klesá do dosažení hodnoty 
plynovacího napětí, kdy nabíjecí proud skokově poklesne a s pokračujícím nabíjením 
dále plynule klesá. Nabíjení je ukončeno dodáním potřebného náboje [1]. 

3.5 Nabíjecí charakteristika IU nebo WU 

Na začátku nabíjení je akumulátor nabíjen velkým konstantním proudem. Poté se 
přechází na nabíjení konstantním plynovacím napětím. Pomocí této charakteristiky lze 
nabíjet více akumulátorů o stejném jmenovitém napětí, zapojených paralelně. Nezáleží 
na stavu vybití akumulátorů, ani jejich jmenovité kapacitě [1]. 
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3.6 Pulzní nabíjení 

Základním parametrem nabíjení je jeho rychlost. Ve většině případů požadujeme 
rychlost co nejvyšší. Nabíjení lze zrychlit zvýšením nabíjecího proudu, to se ale projeví 
rychlejším nárůstem napětí akumulátoru a tím i vyšším plynováním. To má za následek 
nižší efektivitu nabíjecího procesu a zejména pak snižovaní kapacity a životnosti 
akumulátoru. Z důvodu zvýšení rychlosti nabíjení a současně zachování kapacity 
a životnosti akumulátorů se využívá pulzního nabíjení. 

Pro dosažení optimálních nabíjecích výsledků nutné použít vhodné nastavení 
algoritmu pulzního nabíjení. Obecně platí, že nabíjecí cyklus se skládá z intervalu 
nabíjení a intervalu stání, v některých případech může být uplatněn i krátký záporný 
proudový impulz, jako interval vybíjení. Příklad průběhu pulzního nabíjecího proudu je 
na Obr. 3.2 [7] [8].  

 

Obr.  3.2: Příklad proudových pulzů při pulzním nabíjení (převzato z: [8]) 

Obvykle není průběh pulzního nabíjecího proudu stejný během celého nabíjecího 
cyklu. Po dosažení určité podmínky dochází k úpravě parametrů nabíjení. Podmínkou 
může být dodání určitého náboje, vzestup napětí akumulátoru na určitou hodnotu nebo 
nárůst teploty. Úprava nabíjecích parametrů obvykle spočívá v postupném zkracování 
intervalu nabíjení nebo v postupném snižování výšky nabíjecího pulzu. Příklad průběhu 
proudu se zkracováním délky intervalu nabíjení a se snižováním amplitudy nabíjecího 
proudu je na Obr. 4.3. Takovouto úpravou nabíjecích parametrů lze docílit snížení 
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napětí akumulátoru v průběhu intervalu nabíjení. To má za následek snížení plynování 
akumulátoru a tím i zvýšení efektivity nabíjecího procesu. V neposlední řadě sníží 
namáhání akumulátoru a prodlouží se jeho životnost. Také dojde ke snížení teploty 
akumulátoru [7] [8]. 

 

Obr.  3.3: Průběh proudu při pulzním nabíjení se zkracováním délky intervalu 
nabíjení (vlevo) a snižováním amplitudy pulzu (vpravo), 
(převzato z:[8]). 

Nabíjecí cyklus metodou pulzního nabíjení lze rozdělit do několika částí. Největší 
rozdíl v nabíjecích charakteristikách lze zaznamenat na začátku a konci nabíjení. Na 
začátku nabíjecího cyklu dochází během intervalu nabíjení k pozvolnému nárůstu napětí 
akumulátoru. Během intervalu stání jsou změny napětí akumulátoru taktéž pozvolné. 
Rychlost změny napětí akumulátoru souvisí s jeho vnitřním odporem. Vnitřní odpor 
vybitého olověného článku se obvykle pohybuje v rozmezí 4 – 7 mΩ, u nabitého článku 
jeho vnitřní odpor dosahuje hodnot 12-15 mΩ. Na začátku nabíjecího cyklu nedochází 
k plynování. Konec nabíjecího cyklu je charakteristický prudkým nárůstem napětí 
akumulátoru během intervalu nabíjení. Tento nárůst charakterizuje mohutné plynování 
akumulátoru, které není žádoucí a ovlivňuje negativně efektivitu nabíjení i životnost 
akumulátoru. Proto se nabíjecí proces optimalizuje tak, aby na začátku nabíjecího cyklu, 
kdy nedochází k plynování, byl akumulátor nabíjen vyšší hodnotou proudu nebo delším 
intervalem nabíjení. Jakmile dojde k významnému zvýšení plynování akumulátoru, tak 
se zkracuje interval nabíjení nebo snižuje hodnota nabíjecího proudu. Tím dojde 
k zefektivnění nabíjení v závěru nabíjecího cyklu a zvýší se i životnost 
akumulátoru [7] [8].  

t t 

I I 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 
Úkolem praktické části diplomové práce bylo sestavení dvou článků, na kterých byly 
provedeny experimenty pulzního nabíjení. Nejprve byly vyrobeny kladné a záporné 
elektrody. Následně došlo k sestavení experimentálních článků a zalití roztokem 
zředěné kyseliny sírové. Potom následovala experimentální část, kdy byly články 
nejprve naformovány a podrobeny náběhovému cyklování. Poté již byly provedeny 
samotné experimenty pulzního nabíjení. 

4.1 Výroba elektrod 

K výrobě kladné a záporné elektrody byly použity olověné mřížky. Pro kladnou 
elektrodu byla použita mřížka o tloušťce 2,3 mm. Tloušťka mřížky záporné elektrody 
byla 1,5 mm. Tyto mřížky již byly napastovány aktivní hmotou. Napastované mřížky 
byly seříznuty na přibližný rozměr 40 x 47 mm. Po seříznutí byly ještě elektrody 
zváženy a zjištěná hmotnost byla zaznamenána. Seříznuté mřížky jsou na Obr. 4.1. 

 

Obr.  4.1: Mřížky kladné (vlevo) a záporné (vpravo) elektrody napastované 
aktivní hmotou. 

Po seříznutí byly mřížky na jedné straně opatrně obroušeny a tím zbaveny aktivní 
hmoty a oxidů. Následně byly z olověného plechu tloušťky 1,5 mm nastříhány proužky 
široké 0,5 mm. Tyto proužky byly poté pomocí transformátorové páječky připájeny na 
střed obroušené strany napastované mřížky. Na druhý konec olověných pásků byl 
připájen přívodní vodič. Jednalo se o lankový měděný vodič s izolací z PVC. Aby se 
zabránilo styku mědi s kyselinou sírovou, byl pájený spoj s částí PVC izolace zalit do 
epoxidové pryskyřice. Poté již byly elektrody připraveny k sestavení článků. Na 
Obr. 4.2 jsou záporné elektrody připravené pro sestavení článků. 
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Obr.  4.2: Záporné elektrody s přívodním vodičem připravené pro sestavení 
článků. 

4.2 Sestavení článků 

Po výrobě elektrod bylo přistoupeno k sestavení experimentálních článků. Jako obal 
elektrod byl použit sáček z plastové fólie. To tohoto sáčku byla umístěna kladná 
a záporná elektroda. Mezi elektrody byl vložen separátor BG 200 GB127. Jednalo se 
o separátor ze skelných vláken s porézností cca 95 %. Z označení separátoru vyplývají 
následující parametry: Plošná hmotnost 200 g/m2 a tloušťka separátoru o velikosti 
1,27 mm. Po vložení elektrod a separátoru do sáčku byl přebytek sáčku stočen 
a zafixován izolační páskou, aby se zabránilo pohybu elektrod. Sestavený článek je 
znázorněn na Obr 4.3. 

Sestavené články byly umístěny na měřícím pracovišti v prostoru určeném pro 
tento účel. Následně bylo provedeno zalití článků zředěnou kyselinou sírovou (H2SO4) 
o koncentraci 21,8 %. Na každý článek bylo použito 15 ml kyseliny. Poté proběhla 
technologická pauza dlouhá přibližně 2 h, při které došlo k nasáknutí separátorů 
a aktivních hmot kyselinou. Potom již byla na automatizovaném měřícím pracovišti 
spuštěna formace článků, která je popsána v kapitole experimentální část. 
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Obr.  4.3: Sestavený článek. 

4.3 Měřící pracoviště 

Experimenty probíhaly na automatizovaném měřícím pracovišti, s jehož pomocí bylo 
možné zaznamenat velké množství hodnot.  Automatizované měřící pracoviště se skládá 
ze čtyř řízených zdrojů Agilent N6700B, dvou přepínacích a měřících jednotek Agilent 
34989A a dvou průmyslových počítačů, jejich prostřednictvím je celé měřící pracoviště 
řízeno. Na boku měřícího pracoviště jsou umístěny svorky pro připojení 
experimentálních článků, potenciálových elektrod, senzorů teploty, případně dalších 
zařízení. Jsou zde umístěny také vybíjecí rezistory. Automatizované měřící pracoviště je 
znázorněno na Obr. 4.4. 

Ovládání měřícího pracoviště a nastavování parametrů experimentů probíhalo 
prostřednictvím průmyslového počítače s operačním systémem Windows. K ovládání 
sloužilo prostředí Agilent VEE Pro, kde bylo možné vytvořit měřící programy a nastavit 
parametry experimentu. Výřez obrazovky pro nastavení parametrů prvního experimentu 
je na Obr 4.5. Naměřená data byla převedena do tabulkového procesu Excel, s jehož 
pomocí byla dále zpracována a graficky vyhodnocena. 
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Obr.  4.4: Automatizované měřící pracoviště. 

 

Obr.  4.5: Nastavení parametrů prvního experimentu pulzního nabíjení 
v prostředí Agilent VEE Pro. 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
Sestavené články byly podrobeny třem experimentům. Před provedením samotných 
experimentů bylo nejprve nutné nové články naformovat a podrobit tzv. náběhovému 
cyklování. Poté již bylo přistoupeno k samotným experimentům pulzního nabíjení, kdy 
mezi každým experimentem proběhly tzv. kondicovací cykly. V prvním experimentu se 
jednalo o klasický režim pulzního nabíjení s dobou nabíjení 8 s a dobou stání 
4 s. V dalším experimentu se postupně snižovala délka nabíjecího pulzu po dosažení 
určité hodnoty napětí článku. Předmětem posledního experimentu bylo snižování 
velikosti nabíjecího proudu při dosažení určité hodnoty napětí článku. Všechny 
experimenty, včetně formace, náběhového a kondičního cyklování, jsou podrobně 
popsány a vyhodnoceny v následujících podkapitolách. 

5.1 Formace 

Každý nově sestavený článek je nutné před použitím naformovat. Formace je nutná 
z důvodu vytvoření vazeb mezi částicemi aktivní hmoty a tím i přivedení aktivní hmoty 
do činnosti. Po naformování článků dojde k vytvoření oxidu olovičitého na kladné 
elektrodě a olova na elektrodě záporné. Formace probíhala jako nabíjení konstantním 
proudem o velikosti 0,15 A po dobu 4 h. Následovala doba stání o délce 2 h, celkem 
proběhlo 12 cyklů formace. 

Časové průběhy celkového napětí prvního článku (U) a hodnoty potenciálů kladné 
(+E) a záporné (-E) elektrody jsou znázorněny na Obr. 5.1. U druhého článku byl 
zaznamenán pouze časový průběh celkového napětí článku, tento průběh je uveden na 
Obr. 5.2. 
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Obr.  5.1: Časový průběh napětí a potenciálů elektrod při formaci prvního 
článku. 
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Obr.  5.2: Časový průběh napětí při formaci druhého článku. 

Z obou průběhů je patrný počáteční překmit napětí článku. Tento překmit je způsoben 
vysokým vnitřním odporem nenaformovaného článku, kdy jsou jednotlivé částice 
aktivní hmoty od sebe izolovány. Následuje pozvolný pokles napětí a tím i snižování 
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vnitřního odporu článku. Jednotlivé částice aktivní hmoty se začínají postupně spojovat, 
až dojde k vytvoření jednolitého celku.  

V další fázi dochází k polarizaci elektrod. Je zřejmý pozvolný nárůst napětí článků, 
který naznačuje, že dochází k jejich nabíjení. K naformování prvního článku došlo po 
čtvrtém cyklu, druhý článek byl naformován již po třetím cyklu. Z průběhů napětí 
potenciálů jednotlivých elektrod prvního článku je patrné, že záporná elektroda se 
formovala pomaleji než kladná. 

5.2 Náběhové cyklování 

Po formaci byly články podrobeny náběhovému cyklování. Náběhové cyklování bylo 
provedeno z důvodu doformování článků a optimalizace jejich parametrů. Nabíjení 
probíhalo konstantním proudem o velikosti 0,3 A, s napěťovým omezením nastaveným 
na hodnotu 2,45 V. Nabíjení trvalo 21 h, při kterém bylo dosaženo přibližně 105 –
 110 % náboje. Poté následovalo vybíjení konstantním proudem o velikosti 0,3 A, které 
trvalo 3 h. Tento cyklus se poté několikrát opakoval.  

Ukázka průběhů napětí (U), potenciálů elektrod (+E, -E), náboje (Q), nabíjecího 
a vybíjecího proudu (I) pro první článek je na Obr. 5.3. U druhého článku byly 
zaznamenány pouze hodnoty celkového napětí článku (U), náboje (Q) a hodnoty 
nabíjecího a vybíjecího proudu (I), ukázka těchto průběhů je na Obr. 5.4. Časový 
průběh kapacit obou článků je uveden na Obr. 5.5. 
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Obr.  5.3: Časový průběh napětí, proudu, potenciálů elektrod a náboje při 
náběhovém cyklování prvního článku. 
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Obr.  5.4: Časový průběh napětí, proudu a náboje při náběhovém cyklování 
druhého článku. 
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Obr.  5.5: Časový průběh kapacit obou článků během náběhového cyklování. 

Z průběhů potenciálů kladné a záporné elektrody u prvního článku je vidět, že pro 
článek je limitující kladná elektroda, i přesto, že je tlustší než elektroda záporná a tím 
obsahuje i více aktivní hmoty. Tato limitace je dána prudkým poklesem napětí kladné 
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elektrody ke konci vybíjení. Pokles napětí záporné elektrody je pozvolný a jeho strmost 
se v průběhu celého vybíjení téměř nemění. 

Dále patrná značně dlouhá doba nabíjení, která byla delší než 20 h. Nabíjení 
konstantním proudem je pro články sice šetrné, ale trvá velmi dlouho. Proto se 
přistupuje k pulznímu nabíjení, jehož cílem je nabíjecí dobu výrazně zkrátit. Pulzní 
nabíjecí režim je však nutné optimalizovat tak, aby se zkrácením nabíjecí doby 
nedocházelo k zásadnímu snižování kapacity a životnosti článků. A právě to je cílem 
této práce. 

Náběhové cyklování bylo provedeno celkem třikrát. Z časového průběhu kapacit na 
Obr. 5.5 je vidět, že na počátku náběhového cyklování je kapacita článků proměnná. 
Přibližně v polovině průběhu je vidět ustálení kapacity obou článků na hodnotě asi 
0,8 Ah, což značí, že články již byly dostatečně doformovány a připraveny k provedení 
vlastního experimentu pulzního nabíjení. 

5.3 První experiment pulzního nabíjení 

Pro první článek byl pulzní režim nabíjení tvořen intervalem nabíjení dlouhým 
8 s a intervalem stání o délce 4 s. Nabíjecí proud byl omezen na velikost 0,3 A a článek 
byl nabíjen do 110 % své celkové kapacity, změřené v předchozím nabíjecím cyklu. 
Vybíjení probíhalo konstantním proudem o velikosti 0,3 A, dokud se nesnížilo napětí 
článku na hodnotu 1,6 V. 

V průběhu cyklování se zaznamenávaly hodnoty napětí článků během intervalu 
nabíjení (Un) a intervalu stání (Us), potenciál kladné elektrody během doby nabíjení 
(+En) a doby stání (+Es), potenciál záporné elektrody během doby nabíjení (-En) 
a doby stání (-Es).  Hodnoty napětí článků a potenciálů elektrod v průběhu vybíjení 
navazují na hodnoty během intervalu stání (Us, +Es, -Es) a je pro ně typický pokles. 

Průběhy těchto veličin jsou graficky znázorněny na Obr. 5.6. Dále se 
zaznamenávaly hodnoty proudu a náboje, tyto hodnoty však nebyly graficky 
vyhodnoceny. 
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Obr.  5.6: Časový průběh měřených veličin během prvního experimentu 
pulzního nabíjení pro první článek. 

Z průběhů na Obr. 5.6 je velmi dobře patrný nárůst napětí článku během intervalu 
nabíjení. Velikost napětí článku během intervalu nabíjení v závěru nabíjecího cyklu 
přesahovala 2,8 V, což se projevilo mohutným plynováním článku. Je zřejmé, že za 
prudkým nárůstem napětí článku během intervalu nabíjení stojí záporná elektroda, což 
se ke konci nabíjecího cyklu projevuje značnou produkcí vodíku. Nárůst potenciálu na 
kladné elektrodě je zpočátku mírně strmější, než na elektrodě záporné, což se projeví, 
tím že kladná elektroda začne plynovat dříve (uvolňovat kyslík), než záporná elektroda. 
Ke konci nabíjecího cyklu však na kladné elektrodě nedochází k prudkému růstu napětí.  

Dále je zřetelný výrazný rozdíl potenciálu záporné elektrody během intervalu 
nabíjení a stání, který na konci nabíjecího cyklu činí přibližně 0,5 V. Z toho vyplývá, že 
větší podíl na plynování článku náleží záporné elektrodě. Výrazný rozdíl potenciálů 
záporné elektrody během intervalu nabíjení a stání je dán polarizačním odporem. Na 
konci nabíjecího cyklu dochází ke zvyšování polarizačního odporu, který je velmi 
výrazný právě u záporné elektrody, ale patrný je i u kladné elektrody. Velký polarizační 
odpor záporné elektrody na začátku nabíjecího cyklu je způsoben tím, že nedojde 
k jejímu úplnému vybití, protože jak je z grafu patrné k vybití dojde dříve u kladné 
elektrody. 

Z grafu je patrná ještě doba nabíjení článku, která činila přibližně 3 h, což 
představuje výrazné zkrácení doby nabíjení oproti nabíjení metodou konstantního 
proudu s napěťovým omezením. 
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Obr.  5.7: Časový průběh nabíjecích pulzů prvního článku při různé úrovni 
nabití v průběhu prvního experimentu. 

Na obr. 5.7 je časový průběh nabíjecího napětí v různých úrovních nabití článku. Je 
vidět, že nárůst napětí během intervalu nabíjení je pozvolný až do úrovně nabití článku 
na hodnotu 61,7 %. Pro úroveň nabití článku na hodnotu 89 % je patrný značný nárůst 
napětí, který způsobuje mohutné plynování. Z průběhu vyplývá, že je nutné se zaměřit 
na konec nabíjení a optimalizovat nabíjecí cyklus tak, aby se snížilo napětí během 
intervalu nabíjení v závěru nabíjecího cyklu a omezilo se tím plynování. Možnosti, jak 
toho docílit jsou například postupné snižování nabíjecího proudu nebo zkracování doby 
nabíjení po dosažení určité podmínky. Touto podmínkou může být dosažení určitého 
napětí článku. Těmito možnostmi optimalizace pulzního nabíjení se budou zabývat 
následující experimenty. 

Pro druhý článek bylo nastavení experimentu podobné jako pro článek první. Délka 
doby nabíjení byla zvolena shodně na 8 s, stejně tak délka doby stání na 4 s. Jediný 
rozdíl byl v omezení nabíjecího proud, tato hodnota byla pro druhý článek snížena na 
velikost 0,2 A. Nabíjení probíhalo do dosažení 110 % celkové kapacity článku. Vybíjecí 
parametry zůstaly shodné s prvním článkem, tedy konstantní vybíjecí proud o velikosti 
0,3 A, při které probíhalo vybíjení do snížení celkového napětí článku na hodnotu 
1,6 V. 

Zaznamenávány a vyhodnoceny byly stejné veličiny jako u prvního článku. 
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Obr.  5.8: Časový průběh měřených veličin během prvního experimentu 
pulzního nabíjení pro druhý článek. 

Z grafu na Obr. 5.8 je opět patrný velký nárůst napětí během intervalu nabíjení ke 
konci nabíjecího cyklu, který byl příčinou velkého plynování článku. Velký nárůst 
napětí je opět způsoben zápornou elektrodou, která měla v závěru nabíjecího cyklu 
velký polarizační odpor. Stejně jako u prvního článku je vidět, že limitující je kladná 
elektroda, u které dochází k rychlejšímu vybití. 

Větší rozdíl je vidět z časových průběhů nabíjecího napětí v různých úrovních 
nabití článku na Obr. 5.9. Do úrovně nabití článku na hodnotu 76,2 % napětí během 
intervalu nabíjení stoupá pozvolně. Prudký nárůst je zaznamenán na úrovni nabití 
o hodnotě 90 %. Tento nárůst je však plynulejší, než u prvního článku. Také nejvyšší 
hodnota napětí je nepatrně nižší. Lze tedy říci, že snížením nabíjecího proudu se sníží 
i plynování článku. 

Na Obr. 5.10 je časový průběh kapacit obou článků. V obou případech je 
zaznamenán určitý prvotní pokles kapacity, který je u prvního článku větší. Poté se oba 
články drží na přibližně konstantní úrovni kapacity. 

Doba nabíjení druhého článku je přibližně 6 h, což je dvojnásobek oproti prvnímu 
článku, ale je potřeba si uvědomit, že druhý článek má významně vyšší kapacitu, což je 
dáno nižším nabíjecím proudem, při kterém nedochází k tak rychlému nárůstu napětí 
a tím i plynování článku.  
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Obr.  5.9: Časový průběh nabíjecích pulzů druhého článku při různé úrovni 
nabití v průběhu prvního experimentu. 
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Obr.  5.10: Časový průběh kapacit obou článků během prvního experimentu. 
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5.4 Kondicovací cyklování 

Mezi jednotlivými experimenty bylo provedeno tzv. kondicovací cyklování. Stejně jako 
v případě náběhového cyklování i zde se jednalo o nabíjení konstantním proudem 
o velikosti 0,3 A s napěťovým omezením nastaveným na hodnotu 2,45 V. Kondicovací 
cyklování se provádělo z důvodu optimalizace parametrů článků po předchozím 
experimentu, a aby tím nedocházelo k ovlivnění výsledků získaných v následujícím 
experimentu. 

Nabíjení opět probíhalo po dobu 21 h, během které bylo dosaženo náboje 
o velikosti 110 – 120 %. Poté následovalo vybíjení konstantním proudem o velikosti 
0,3 A, které trvalo 3 h. Potom se celý nabíjecí cyklus opakoval. 

V grafech na Obr 5.11 a Obr. 5.12 jsou ukázky průběhů napětí, proudu a náboje 
obou článků během kondicovacího cyklování. Průběh kapacit obou článků je znázorněn 
na Obr. 5.13. 
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Obr.  5.11: Časový průběh napětí, proudu a náboje během kondicovacího 
cyklování u prvního článku. 

Z důvodu vytížení měřícího pracoviště, bylo po prvním experimentu provedeno 
kondicovací cyklování celkem třikrát. Z časových průběhů napětí, proudu a náboje obou 
článků na Obr 5.11 a Obr 5.12 je opět zřejmá dlouhá doba nabíjení, kdy pro dosažení 
náboje 110% je zapotřebí doby okolo 20 h, což je pro nabíjení konstantním napětím 
typické. 

Na časovém průběhu kapacit na Obr. 5.13 jsou jasně patrné tři série kondicovacího 
cyklování, oddělené dobou stání trvající několik dní. U druhého článku většinou 
dochází v průběhu kondicovacího cyklování k nárůstu kapacity, která během doby stání 
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mírně poklesne. Ale u prvního článku dochází i přes nárůst kapacity během 
kondicovacího cyklování k velkému poklesu kapacity během doby stání, což značí 
velké samovybíjení prvního článku, které může být způsobeno svodem v separátoru.  
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Obr.  5.12: Časový průběh napětí, proudu a náboje během kondicovacího 
cyklování u druhého článku. 
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Obr.  5.13: Časový průběh kapacit obou článků během kondicovacího 
cyklování. 
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5.5 Druhý experiment pulzního nabíjení 

V tomto experimentu byl z důvodu omezené kapacity měřícího pracoviště testován 
pouze jeden článek. Pro lepší parametry byl použit druhý článek. Článek byl nabíjen 
pulzním režimem s intervalem nabíjení o délce 8 s a intervalem stání dlouhým 
4 s. Velikost nabíjecího proudu byla omezena na 0,3 A. Po dosažení hodnoty napětí 
o velikosti 2,6 V docházelo ke zkracování intervalu nabíjení během každého cyklu 
o 1 % z délky předchozího intervalu nabíjení. Nabíjení bylo ukončeno dosažením 
kapacity článku o velikosti 105 %, změřené z předchozího nabíjecího cyklu. 
Následovalo vybíjení konstantním proudem o velikosti 0,3 A, dokud napětí nekleslo na 
hodnotu 1,6 V, poté se celý cyklus opakoval. 
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Obr.  5.14: Časový průběh měřených veličin během druhého experimentu 
pulzního nabíjení pro druhý článek. 

Byly zaznamenávány hodnoty celkového napětí článku během intervalu nabíjení 
(Un) a intervalu stání (Us), hodnoty potenciálu kladné elektrody v průběhu intervalu 
nabíjení (+En) a intervalu stání (+Es), hodnoty potenciálu záporné elektrody v průběhu 
intervalu nabíjení (-En) a intervalu stání (-Es). Dále byly zaznamenávány 
a vyhodnoceny hodnoty procentuální změny délky intervalu nabíjení a hodnoty náboje 
v procentech. Hodnoty napětí článku a potenciálů elektrod během vybíjení opět 
navazují na hodnoty během intervalu stání (Us, +Es, -Es) a je pro ně typický pokles. 

Naměřené hodnoty byly graficky vyhodnoceny, ukázka naměřených průběhů je na 
Obr. 5.14. Přibližně v polovině nabíjecího cyklu je patrné zvýšení napětí článku 
v průběhu intervalu nabíjení až k hodnotě 2,8 V. Toto zvýšení trvá přibližně 0,5 h. Poté 
dochází k poklesu a až do konce nabíjecího cyklu se hodnota napětí článku během 
intervalu nabíjení drží na hodnotě přibližně 2,6 V. Jedná se tedy o relativně značný 
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pokles ve srovnání s prvním experimentem pulzního nabíjení, kde se parametry nabíjení 
během celého nabíjecího cyklu neměnily. Zkracováním délky intervalu nabíjení došlo 
tedy k výraznému poklesu plynování článku. Dobu, kdy docházelo ke zvýšení napětí 
článku během intervalu nabíjení, by bylo možné zkrátit rychlejším zkracováním 
intervalu nabíjení. 

Z průběhů je zřejmé, že limitujícím faktorem článku je opět kladná elektroda, která 
se vybije rychleji než elektroda záporná. Nicméně rozdíl již není tak výrazný jako 
v případě prvního experimentu pulzního nabíjení.  

Dále je patrný velký rozdíl mezi potenciálem záporné elektrody během intervalu 
stání a nabíjení zapříčiněný polarizačním odporem. Tento rozdíl se oproti prvnímu 
experimentu pulzního nabíjení výrazněji snižuje ke konci nabíjecího cyklu, díky 
zkrácení nabíjecího intervalu.  

Doba nabíjení článku činila přibližně 7,5 h. Časový průběh kapacity je na 
Obr. 5.15, lze říci, že je srovnatelný s předchozím experimentem pulzního nabíjení. 
Z čehož vyplývá, že doba nabíjení článku se oproti předchozímu experimentu pulzního 
nabíjení prodloužila o 1,5 h, což je stále přijatelný čas ve srovnání s nabíjením metodou 
konstantního proudu s napěťovým omezením, které trvá déle než 20 h. 
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Obr.  5.15: Časový průběh kapacity druhého článku během druhého 
experimentu. 

Časový průběh nabíjecích pulzů je na Obr. 5.16. Přibližně v první polovině nabíjecího 
cyklu dochází k plynulému nárůstu napětí během intervalu nabíjení a stání, stejně jako 
tomu bylo v prvním experimentu pulzního nabíjení. Při úrovni nabití na hodnotu 
88,8 % je patrný velký nárůst napětí během intervalu nabíjení. Jedná se právě o úroveň, 
kdy docházelo k rychlému zkracování intervalu nabíjení. Této úrovni odpovídá také 
nárůst napětí během intervalu nabíjení na hodnotu až 2,8 V z časových průběhů 
na Obr. 5.14. Průběh pro úroveň nabití na hodnotu 107,5 % naznačuje již velmi krátkou 
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dobu intervalu nabíjení. Během intervalu nabíjení dochází k prudkému nárůstu napětí, 
které v průběhu intervalu stání pozvolna klesá.  
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Obr.  5.16: Časový průběh nabíjecích pulzů druhého článku při různé úrovni 
nabití v průběhu druhého experimentu. 

5.6 Třetí experiment pulzního nabíjení 

Tento experiment byl zaměřen na změnu velikosti nabíjecího proudu v průběhu 
nabíjecího cyklu. Stejně jako v předcházejících experimentech byla délka intervalu 
nabíjení 8 s intervalu stání 4 s. Velikost nabíjecího proudu byla zpočátku nabíjení 
omezena na hodnotu 0,3 A. Po dosažení napětí článku úrovně 2,6 V docházelo 
k postupnému snižování nabíjecího proudu o 1 % z předcházející hodnoty během 
každého intervalu nabíjení. Nabíjení bylo ukončeno dosažením hodnoty náboje 
o velikosti 105 %. Poté následovalo vybíjení konstantním proudem o velikosti 0,3 A, 
které bylo ukončeno poklesem napětí článku na hodnotu 1,6 V. Celý nabíjecí cyklus se 
poté několikrát opakoval. 

V průběhu experimentu byly zaznamenávány a poté vyhodnoceny tyto hodnoty: 
Celkové napětí článku během intervalu stání (Us) a intervalu nabíjení (Un), hodnoty 
potenciálu kladné elektrody během intervalu stání (+Es) a intervalu nabíjení (+En), 
hodnoty potenciálu kladné elektrody během intervalu stání (-Es) a intervalu nabíjení (-
En), velikost nabíjecího proudu (In) a hodnota náboje (Q). Hodnoty napětí a potenciálů 
stejně jako v předchozích experimentech navazovaly na hodnoty během intervalu stání 
(Us, +Es, -Es) a je pro ne opět typický pokles. 
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Obr.  5.17: Časový průběh měřených veličin během třetího experimentu 
pulzního nabíjení pro první článek. 

Na Obr. 5.17 je uvedena ukázka časových průběhů měřených veličin. Na první 
pohled zaujme velmi krátká doba nabíjení, která je způsobena nízkou kapacitou prvního 
článku, viz průběh kapacit na obr. 5.19.  Z  průběhů dále vyplývá, že limitující 
elektrodou je kladná elektroda, u níž dochází k rychlejšímu vybití. Ke konci nabíjecího 
cyklu je patrný nárůst polarizačního odporu záporné elektrody. Z důvodu předpokládané 
degradace prvního článku budeme při vyhodnocení třetího experimentu vycházet 
z naměřených průběhů druhého článku. 
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Obr.  5.18: Časový průběh měřených veličin během třetího experimentu 
pulzního nabíjení pro druhý článek. 

Ukázka časových průběhů změřených veličin druhého článku se nachází na 
Obr. 5.18. Je patrný prudký nárůst napětí článku během intervalu nabíjení v přibližně 
poslední třetině nabíjecího cyklu na hodnotu přibližně 2,6 V, která se nemění až do 
konce nabíjení. Na tomto nárůstu způsobeném zvýšením polarizačního odporu se oproti 
předchozím experimentům podílejí výrazně obě elektrody, výrazněji pak kladná 
elektroda. Je patrné, že se již v podstatě vyrovnaly rozdíly mezi elektrodami, kdy 
v předešlých experimentech byla jasně limitující kladná elektroda.  

Doba nabíjení činila přibližně 5,5 h, což je méně než u předchozího experimentu, 
kdy se zkracovala délka nabíjecího proudu. Z časových průběhů kapacit na Obr. 5.19 je 
zřejmý počáteční mírný pokles kapacity druhého článku. Kapacita se, ale v průběhu 
celého cyklování drží nad hodnotou 0,7 Ah, což je nejvyšší hodnota ze všech 
experimentů. Proto lze i s přihlédnutím k době nabíjení o délce 5,5 h označit pulzní 
režim s postupným snižováním nabíjecího proudu během nabíjecího cyklu jako 
nejvhodnější. 

V grafu na Obr. 5.20 jsou uvedeny časové průběhy nabíjecích pulzů. Stejně jako 
v předcházejících experimentech je v první části nabíjecího cyklu patrný plynulý nárůst 
napětí během intervalu nabíjení i během intervalu stání. Při stupni nabití na hodnotu 
88,8 % napětí během intervalu nabíjení začíná narůstat výrazněji. Je zde patrný plynulý 
nárůst napětí na hodnotu přibližně 2,6 V. Energie spotřebovávající se na plynování, je 
však omezována postupným snižováním nabíjecího proudu. 
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Obr.  5.19: Časový průběh kapacit obou článků během třetího experimentu. 
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Obr.  5.20: Časový průběh nabíjecích pulzů druhého článku při různé úrovni 
nabití v průběhu třetího experimentu.
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ZÁVĚR 
Diplomová práce se zabývala problematikou olověných akumulátorů, zvláště pak 
problematikou jejich nabíjení metodou pulzního nabíjení. Diplomovou práci lze rozdělit 
na dvě hlavní části – teoretickou a praktickou část. 

V teoretické části diplomové práce byl popsán princip olověných akumulátorů. 
Byly zde uvedeny základní elektrochemické reakce. Následoval popis důležitých 
parametrů souvisejících s olověnými akumulátory a jejich nabíjením. Byla zde uvedena 
hodnota jmenovitého napětí článku olověného akumulátoru a velikost napětí článku, při 
kterém začíná docházet k prudkému nárůstu jeho plynování. Dále byly popsány vlivy, 
které ovlivňují kapacitu olověného akumulátoru. Dalším bodem byl popis konstrukce 
olověných akumulátorů, který se věnoval používaným typům elektrod, separátorů 
a elektrolytu. Na konci druhé kapitoly bylo uvedeno rozdělení olověných akumulátorů 
podle způsobu jejich použití. 

Třetí kapitola se věnovala teorii nabíjení olověných akumulátorů. Byly zde 
popsány základní charakteristiky spojitého nabíjení a uvedeny jejich výhody 
a nevýhody. Velký důraz byl kladen na metodu pulzního nabíjení. 

Náplní praktické části práce bylo sestavení experimentálních článků a provedení 
experimentů se zaměřením na pulzní nabíjení. Nejprve bylo popsáno, jak bylo 
postupováno při výrobě elektrod a sestavení experimentálních článku. Dále následoval 
popis automatizovaného měřícího pracoviště. 

Následně byly zhotovené experimentální články podrobeny experimentům. 
Nejprve bylo nutné články naformovat a provést náběhové cyklování. Poté již bylo 
přistoupeno k prvnímu experimentu pulzního nabíjení, kdy byly články nabíjeny 
pomocí pulzů s intervalem nabíjení o délce 8s a intervalu stání dlouhým 4s. Výsledem 
tohoto experimentu bylo výrazné zkrácení doby nabíjení oproti nabíjení metodou 
konstantního proudu s napěťovým omezením. Dále bylo zjištěno, že snížením 
nabíjecího proudu se sice prodlouží nabíjecí doba, ale současně i naroste kapacita 
článku. Také docházelo k velkému nežádoucímu plynování především v závěru 
nabíjecího cyklu. 

 Předmětem druhého experimentu bylo tento nežádoucí jev eliminovat. Po dosažení 
napětí článku hodnoty 2,6V docházelo k postupnému zkracování délky intervalu 
nabíjení. Výsledkem bylo výrazné omezení plynování článku, zároveň však došlo 
k prodloužení doby nabíjení ve srovnání s prvním experimentem. Ale oproti nabíjení 
metodou konstantního proudu s napěťovým omezením zůstala nabíjecí doba stále 
výrazně kratší. Dále se ukázalo, že snižování délky intervalu nabíjení o 1 % během 
každého intervalu nabíjení po dosažení napětí článku hodnoty 2,6 V, není dostatečné. 
Po zahájení zkracování délky intervalu nabíjení byl patrný nárůst napětí během 
intervalu nabíjení na hodnotu přibližně 2,8 V. Tento nárůst trval přibližně 0,5 h. Poté 
došlo k ustálení napětí během intervalu nabíjení na hodnotě přibližně 2,6 V. Lze 
předpokládat, že rychlejším zkracováním intervalu nabíjení by se tento nežádoucí nárůst 
napětí omezil, ale také by pravděpodobně došlo k prodloužení doby nabíjení článku. 

Další možností jak omezit plynování článku v závěru nabíjení bylo postupné 
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snižování nabíjecího proudu po dosažení hodnoty napětí článku 2,6 V. Tím se zabýval 
třetí experiment. Plynování bylo omezeno snížením nabíjecího proudu, napětí článku 
během intervalu nabíjení nepřekročilo významně hodnotu 2,6 V. Doba nabíjení činila 
5,5 h, což bylo jen mírné prodloužení oproti prvnímu experimentu, kdy nedocházelo 
k žádným úpravám nabíjecích parametrů. Kapacita článku během cyklování nepoklesla 
pod hodnotu 0,7 Ah. Tento nabíjecí režim lze vzhledem ke krátké nabíjecí době, 
největšímu omezení plynovacího napětí a nejvyšší dosažené kapacitě článku označit 
jako nejvhodnější 
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SEZNAM SYMBOL Ů, VELI ČIN A ZKRATEK 
PbSO4  Sulfát olovnatý 

H2SO4  Kyselina sírová 

SO4  Oxid siřičitý 

PbO2  Oxid olovičitý 

H2O  Voda  

H  Vodík 

O  Kyslík 

Pb  Olovo 

 

UN  Jmenovité napětí článku      [V]  

U0  Napětí naprázdno       [V] 

Unab  Nabíjecí napětí       [V] 

C  Kapacita akumulátoru       [Ah] 

I  Elektrický proud       [A] 

U  Elektrické napětí       [V] 

+E  Potenciál kladné elektrody      [V] 

-E  Potenciál záporné elektrody      [V] 

t  Čas         [s] 


