
 





ABSTRAKT 

Olověné akumulátory jsou nejvyužívanějšími sekundárními elektrochemickými zdroji 

elektrické energie. Jejich základní princip zůstává již po několik let stejný, vyvíjí se 

pouze jejich provozní parametry. Olověné akumulátory mají uplatnění v aplikacích 

hybridních elektrických vozidel (HEV), kde pracuje v režimu částečného nabití PSoC. 

Jednou z možných poruch olověných akumulátorů v HEV je sulfatace, především 

záporné elektrody. Přidáním příměsí do záporné aktivní hmoty se může snížit míra 

sulfatace a zvýšit schopnost přijetí elektrického náboje zápornou elektrodou.  
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Olověný akumulátor, hybridní elektrické vozidlo, HEV, VRLA, příměs, záporná aktivní 

hmota. 

 

 

ABSTRACT 

Lead-acid batteries are most used secondary electrochemical power sources. Their basic 

principle has remained the same for several years; only the operating parameters are in 

development. Lead-acid batteries are used in hybrid electric vehicles (HEV), which 

operates in the partial charge PSoC. Sulphation is one of the possible failures lead-acid 

batteries in the HEV, especially the negative electrode. By adding additives to the 

negative active mass can reduce the rate of sulphation and increase ability to accept an 

electrical charge by negative electrode.   
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ÚVOD 

Všechna průmyslová odvětví procházejí modernizací a neustále se rozvíjí, není tomu 

jinak ani v oboru elektrotechnickém. V dnešní době jsou již všichni závislí na elektrické 

energii. Zeptejme se, jak je životaschopný běžný život při výpadku elektrické energie? 

Téměř nulový, zastaví se veškerá výroba, většina lidí nemůže pracovat atd.  

Města jsou při dopravních špičkách plná aut, proto je zřejmé, že si život bez 

automobilů již nedovedeme představit. Při velkém množství automobilů se produkuje 

značné množství zplodin, které znečišťují životní prostředí. Uplynulým vývojem dnes 

již dokážeme vyrobit elektrickou energii bez zatížení životního prostředí. I proto se 

častěji přistupuje k elektrickým (resp. hybridním) vozidlům.  

Tato diplomová práce se snaží přiblížit využití olovněných akumulátorů v aplikaci 

hybridních elektrických vozidel HEV. Olověné akumulátory jsou známy již 150 let 

a mnoho let se používají jako startovací akumulátory v automobilech, kde krátkodobě 

dodávají velké množství energie – vysoké proudy. Dalším jeho pozitivem je dostupná 

cena a vysoká energetická účinnost. Hybridní elektrická vozidla mají zmírnit znečištění 

životního prostředí, nejen snížit spotřebu ropy, která není nevyčerpatelná. Také mají být 

mezičlánkem používání čistě elektrických vozidel. 

Všechny druhy hybridních elektrických vozidel využívají pro dokonalý provoz 

určité rozmezí stavu nabití akumulátoru, ve kterém akumulátor dokáže nejlépe přijímat 

velké množství energie a nabíjet vysokými proudy. Tento pracovní stav se nazývá režim 

částečného nabití PSoC. To ovšem přináší i nežádoucí důsledky, jako je rychlé stárnutí, 

kdy se elektrody podrobují sulfataci. Poté akumulátor ztrácí schopnost dokonalého 

dobíjení a ztrácí kapacitu – PCL jevy. 

Během výzkumu se dospělo k zjištění, že obohacení záporné aktivní hmoty 

elektrody aditivy předchází zkrácení doby života akumulátoru. Těmito možnostmi 

využití aditiv v záporné aktivní hmotě se zaobírá tato diplomová práce. Jevy PCL 

mohou být zmírněny nebo až odstraněny touto aplikací a akumulátor je schopen 

podstoupit většímu počtu cyklů nabití - vybití.   
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Elektrochemické zdroje 

Elektrochemické zdroje energie jsou takové zdroje, ve kterých dochází k přeměně 

chemické energie na energii elektrickou pomocí elektrochemických oxidačně 

redukčních reakcí. Během těchto reakcí dochází k transportu elektronů vnějším 

obvodem z jedné látky do druhé a také k pohybu iontů ve vnitřním prostředí zdroje. 

Tyto konverze mohou být samovolné nebo řízené. Podle různého využití těchto zdrojů 

se rozdělují na tyto základní tři skupiny: 

 primární články, 

 sekundární články, 

 palivové články. 

Základní částí každého elektrochemického zdroje je článek. Ten již poskytuje 

základní vlastnosti zdroje – napětí, výkon. Tyto veličiny však bývají malé, proto se 

články dle využití řadí sériově nebo paralelně pro zvýšení napětí a výkonu. Tato sestava 

je pak nazývána elektrochemický zdroj. 

Článek je složen ze tří základních částí – elektrod (kladná a záporná), elektrolytu 

a separátorů. Elektrody rozhodují o hlavních vlastnostech článku – jejich výkonnosti 

a životnosti. Skládají se z nosných dílů – sběrače proudu (tzv. kolektor). Jsou tvořeny 

trubkou nebo kovovou mřížkou či deskou. Kolektor je pokrytý aktivní hmotou, na které 

probíhají oxidačně – redukční reakce. Oxidace probíhá na elektrodě, na které se 

uvolňují elektrony, a protéká jí proud z vnějšího obvodu do elektrolytu. Tato elektroda 

je nazývána anodou. Opačný jev oxidace je redukce, která probíhá na katodě. Mřížka je 

napastovaná aktivní hmotou. 

Elektrolyt vyplňuje vnitřní část článku a využívá se pro transport iontů mezi 

elektrodami. Tvoří jej kapaliny (roztoky kyselin, zásad nebo solí), látky s gelovou nebo 

tuhou konzistencí.  

Separátor bývá často pórovitou membránou, vloženou mezi kladnou a zápornou 

elektrodou. Odděluje obě elektrody od sebe mechanicky i elektricky. Avšak musí 

umožňovat volný průchod iontů a při tom i zabraňovat vnitřním zkratům [1], [2].      

1.1.1 Primární články 

Jsou určeny pro jednorázové použití a po vybití jsou prakticky zničeny. Probíhající 

oxidačně redukční reakce jsou nevratné, tedy i elektrická energie se snižuje nenávratně, 

jejich rozdělení je následující. 

Suché články – elektrolyt těchto článků je natolik hustý, že má konzistenci pasty 

nebo gelu. Většina těchto článků bývá válcového nebo knoflíkového tvaru. Anoda je 

vyráběna ze zinku, hořčíku nebo kadmia. Většinou se používají zinkové anody, 

vyráběné lisováním z prášku nebo tažením z plechu. Použité materiály musí být 
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dostatečně odolné vůči korozi. Katoda bývá vyrobena z oxidu manganičitého MnO2 

nebo oxidu rtuťnatého HgO s použitím různých aditiv, které mají za úkol zvýšit 

elektrickou vodivost (např. grafit). Na trhu je nabízeno značné množství druhů suchých 

článků [1]. 

   Lithiové články – jsou jedny z nejvíce využívaných baterií. Anoda se vyrábí 

z lithiové fólie nebo z tenkého plíšku. Fólie bývá uchycena na mřížce z nerezové oceli 

pracující jako kolektor. Větší anody mívají tvar sendviče nebo spirály. Z vnějšku je 

anoda ochráněna proti korozi vrstvou niklu nebo molybdenu [1]. 

Podle katody se lithiové články rozdělují do dvou skupin: s tuhou katodou nebo 

s rozpustnou katodou. Tuhé katody se vyrábějí z mnoha materiálů jako třeba oxidy 

(MnO2, CuO), sirníky (CuS, FeS2), karbidy fluoru (CF)X aj. Opět se pro lepší 

elektrickou vodivost přidávají různá aditiva (např. grafit, měď). Tuhé katody se 

prezentují menším výkonem a nižším rozmezí provozních teplot. Vyrábějí se 

z lisovaného práškovitého materiálu (CuO, FeS2) pro nižší napětí (1,5 – 2,2 V), pro 

napětí 2,5 – 3,5 V se používá porézní materiál (MnO2).  Články s tuhou katodou jsou 

hodně rozšířené v běžných spotřebičích (hodinky, kalkulačky, kamery apod.). Elektrolyt 

nesmí obsahovat kladné vodíkové ionty, které silně reagují s lithiem. Většinou ho tvoří 

lithiové soli rozpuštěné v organickém rozpouštědle [1]. 

Tepelné články – tepelně aktivované primární baterie. Elektrolytem je anorganická 

sůl (směs LiCl a KCl, taví se při 352 °C), která za normálních teplot je elektricky 

nevodivá. Baterie obsahuje tepelný zdroj, který po jeho aktivování roztaví elektrolyt 

a ten se stává vodivým – baterie je aktivní. Tepelný zdroj je tvořen ze směsi železitého 

prášku nebo KClO4. Anoda je vyrobená z alkalického kovu a katoda je inertní. Podle 

použitých materiálů má článek napětí od 1,6 do 3,3 V. Charakterizují se nulovým 

samovybíjením, bez požadavků na údržbu, dlouhou skladovatelností a rychlou aktivací. 

Nevýhodami jsou vysoká povrchová teplota a nelineární napěťová charakteristika. 

Jejich hlavní využití je ve zbraňových systémech a v kosmickém výzkumu [1].  

1.1.2 Palivové články 

V palivových článcích probíhá studené spalování paliva a tím se vytváří elektrický 

proud. Pro správnou funkci musí být splněny tyto dvě podmínky: palivo i okysličovadlo 

musí být plynule přiváděny k elektrodám, avšak odděleně a reakční zplodiny musí být 

z článku odváděny. 

Jako palivo se používá vodík, formaldehyd, amoniak, oxid uhelnatý, zemní plyn, 

metan a další. Čistý kyslík, vzduch a peroxid vodíku se používají jako okysličovadla. 

Elektrolytem mohou být vodné roztoky hydroxidu draselného (KOH) nebo fosforečného 

(H3PO4), ale také roztavené uhličitany nebo tuhé oxidové keramiky. Elektrody jsou 

inertní a průběh reakcí, které na nich probíhají, je urychlován pomocí katalyzátorů 

(platina). Nejběžnější palivové články typu jsou kyslík-vodík. 

Palivové články se dělí podle pracovní teploty, pracovního tlaku a složení. 

Nízkoteplotní alkalické pracují při teplotách 80 až 90 °C a kyselé okolo 200 °C. 

Vysokoteplotní s roztavenými uhličitany pracují při 650 °C a s tuhým elektrolytem při 

1000 °C. Pracovní napětí článku je asi 1 V, proto se skládají do baterií. Nízkoteplotní 

palivové články se používají především v kosmických lodích a vysokoteplotní se 

uplatňují ve velkých stacionárních energetických jednotkách [3].  
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1.1.3 Sekundární články 

Hlavní rozdíl mezi primárními články a sekundárními je ten, že lze sekundární baterie 

znovu dobíjet ve stovkách až tisíce cyklech. Elektrický proud prochází v opačném 

směru než při vybíjení. Při nabíjení probíhá vratná chemická reakce mezi elektrolytem 

a povrchem kladné a záporné elektrody. Účinnost nabíjení – energie nahromaděná 

během nabíjení, kterou je možno vrátit zpět do vnějšího obvodu je přes 99 %. Články 

mívají napětí běžně 1,2 – 2,0 V, články se spojují a vznikají akumulátorové baterie [3]. 

Vyrábějí se v mnoha velikostech, podle dodávaného výkonu, který se pohybuje od 

jednotek W do stovek kW. Dostupné sekundární akumulátory se rozdělují podle 

elektrochemického složení do následujících skupin [3]: 

 kyselé (olověné akumulátor), 

 alkalické (Ni-Cd, Ni-Fe, Ni-Zn, Ni-MH, Ag-Zn), 

 akumulátory s nevodivými, tuhými nebo roztavenými elektrolyty, 

 lithiové akumulátory. 

1.1.4 Rozdělení podle použití 

Akumulátory je možno rozdělovat podle hlavního použití [3]. 

 Staniční baterie – využívají se v nepřetržitém provozu, kdy jsou neustále 

dobíjeny. Slouží k napájení v případě výpadku elektrického proudu 

z rozvodné sítě v telekomunikacích, energetice, radiokomunikacích aj. 

Značí se velkou životností (až několik let), protože během jejich užívání 

probíhá malý počet cyklů nabíjení. 

 Trakční baterie – uplatňují se jako zdroje elektrické energie 

u akumulátorových dopravních vozíků. Využívají se tam, kde není vhodné 

používat spalovací motory. Pracují ve 100 % DoD – plně nabity a plně 

vybity během 1 cyklu. Životnost se udává v počtu cyklů nabití - vybití. 

 Startovací baterie – slouží pro startování spalovacích motorů automobilů, 

lodí, letadel. Jsou krátce vybíjeny velmi vysokými proudy, po tuto dobu – 

několika sekund se vybije malá část kapacity baterie a ta je během provozu 

motoru nabíjena zpět, aby byl akumulátor trvale v nabitém stavu. 

K úplnému vybití dochází zřídka, většinou při odběru elektrické energie, 

když spalovací motor neběží. Používají se olověné akumulátory se 

zaplavenými elektrodami, VRLA provedením a také se separátory AGM 

(Absorbed Glass Mat). 

 Přístrojové baterie – tento typ baterií se především využívá v mobilních 

zařízeních, např. rádia, hodinky, mobilní telefony i měřicí přístroje. Široké 

rozmezí těchto spotřebičů udává i velké spektrum provozních podmínek 

a typů elektrochemických článků – používají se primární nebo sekundární 

baterie s kapacitami od setin do desítek ampérhodin. Vybíjeny jsou 

přerušovaně až do plného vybití. 
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1.1.5 Režimy provozu 

U sekundárních článků probíhá cyklus nabíjení - vybíjení. Proto se akumulátory dělí 

podle režimu jejich používání. Z toho pak vyplývá životnost těchto článků. 

 Vyrovnávací režim – akumulátor je paralelně zapojen k jinému zdroji 

elektrické energie. Při zvyšování odběru je akumulátor více zatěžován 

a vybíjí se, při snížení odběru proudu se okamžitě dobíjí. Tento režim 

provozu je typický pro startovací baterie v automobilech, kdy motor 

nedodává dostatečnou energii, proto se využívá akumulátoru [4]. 

 Střídavý režim – pravidelně se střídá nabíjení s vybíjením akumulátoru. 

Jestliže napájená soustava potřebuje pracovat kontinuálně, je zapotřebí 

použít další baterii. Potom se obě baterie v nabíjení a vybíjení střídají. 

Charakteristický režim pro trakční baterie [4]. 

 Pohotovostní režim – akumulátor je udržován ve stavu okamžité 

použitelnosti a je zatěžován pouze v havarijních situacích (přerušení 

dodávky elektrické energie v rozvodné síti). Poté je akumulátor opět 

dobíjen [4]. 

1.1.6 Rozdělení podle použitého elektrolytu 

Elektrochemické zdroje proudu lze také dělit podle chemického složení použitého 

elektrolytu [3]. 

 Kyselé elektrolyty (H2SO4) – používané hlavně v olověných 

akumulátorech. 

 Alkalické elektrolyty (KOH) – aplikují se v akumulátorech Ni-Cd, Ag-Zn 

a v palivových článcích. 

 Neutrální elektrolyty – např. primární hořčíkové články aktivované vodou 

s obsahem chloridů nebo články typu voda-lithium. 

 Nevodné elektrolyty – používají se jen ty, ve kterých lze docházet 

k disociaci rozpuštěných solí, a alkalické kovy se nerozpouští za vývoje 

vodíku – např. propylenkarbonát, oxid siřičitý, amoniak. 

 Taveniny soli – obsahují pohyblivé ionty obojí polarity schopné reakce. 

Jako elektrolyt se používají směsi LiCl + KCl + Li2S nebo LiBr + KBr. 

 Tuhé elektrolyty – jsou tvořeny unipolárními iontovými krystaly 

s unipolární vodivostí, která je výrazně závislá na teplotě.  

Nejvyužívanější jsou vodné elektrolyty, ale jejich nevýhodou je vývoj plynů 

kyslíku a vodíku důsledkem elektrolýzy vody v elektrolytu. 

1.2 Olověné akumulátory 

Olověné akumulátory jsou nejpoužívanějším sekundárním zdrojem elektrické energie. 

Většina spotřebovaného olova na výrobu olověných akumulátorů je získávaná 

z recyklace nepoužívaných akumulátorů. Hlavním důvodem, proč jsou nejvyužívanější, 
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je jednoduše zvládnutelná technologie výroby za přijatelnou cenu, se spolehlivostí 

a dostatečným výkonem. Vyznačují se životností stovek až několika tisíci cyklů nabití – 

vybití a kapacitami o jednotkách až desetitisíci ampérhodin [2]. 

Olověné akumulátory mají využití v mnoha oblastech s různými aplikacemi 

a požadavky na jejich provoz. U automobilů se spalovacím motorem skýtají krátkodobý 

impulz vysokého proudu při startování vozidla, poté se baterie průběžně dobíjí. Většinu 

času bývá akumulátor ve vysokém stavu nabití. Podobný režim provozu se využívá 

i v aplikacích se záložními zdroji v telekomunikacích a dalšími nepřetržitými provozy. 

Opačné použití baterií je v elektrických vozidlech (EV), kde baterie podstupují úplného 

vybití a následujícího nabití v rozmezí několika hodin. Mezistupněm těchto aplikací je 

využití v hybridních elektrických vozidlech (HEV) a v akumulačních jednotkách pro 

systémy vzdálené dodávky energie (RAPS). Akumulátory setrvávají většinu času ve 

stavu částečného nabití (PSoC), kolem poloviční kapacity [1]. 

1.2.1 Historie  

První fungující olověný akumulátor vytvořil už před více než 150-ti lety francouzský 

vědec Gaston Planté. Článek měl podobu dvou srolovaných olověných desek 

oddělených separátorem a vložených do nádoby s kyselinou sírovou (viz obr. 1). Během 

prvního nabití se na kladné elektrodě vytvořila vrstva oxidu olovičitého. Poté Planté 

definoval proces tzv. formování elektrod, kdy během opakovaného nabíjení a vybíjení 

vzrůstá kapacita článku. Další krok pro zvýšení kapacity baterie udělal v roce 1880 

C. Faure, kdy k přípravě elektrod použil olověné plechy potřené směsí oxidu olova 

a kyseliny sírové. E. Volckmar navrhl nanášet pastu místo na olověný plech na 

olověnou mřížku. Mřížku ze slitiny olova a antimonu si posléze nechal patentovat 

G. Sellon [2].  

 

Obr. 1: Model článku Gastona Plantého [5] 
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1.2.2 Princip činnosti 

Ponořením elektrod do elektrolytu a přiložením elektrického napětí vznikají chemické 

reakce, které jsou nazývány nabíjením a vybíjením, a lze je popsat chemickými 

rovnicemi. 

Elektrolytem v olověných akumulátorech je kyselina sírová ředěná vodou. Ta 

disociuje na síranové anionty a vodíkové kationty, které reagují s aktivními materiály 

elektrod při procesu vybíjení. Tuto reakci popisuje tato chemická rovnice [3]: 

  HSOSOH 22

442 . (1)  

Reakce na záporné elektrodě – ta je tvořena z porézního olova. Při vybíjení se 

uvolňují elektrony, které reagují se zápornými ionty kyseliny sírové, a vzniká síran 

olovnatý. Zjednodušeně to popisují tyto rovnice [3]: 

  ePbPb 22
  (2)   

  ePbSOSOPb 24

2

4 . (3) 

Reakce na kladné elektrodě – její aktivní hmotou je oxid olovičitý (PbO2). Při 

vybíjení se uvolňují ze záporné elektrody elektrony a postupují vnějším elektrickým 

obvodem ke kladným elektrodám. Zároveň probíhá redukce oxidu olovičitého a vzniká 

síran olovnatý a voda. Popisuje to tato chemická rovnice [3]: 

 OHPbSOeSOHHPbO 24422 222  
 (4) 

Celková reakce v olovněném akumulátoru – zobrazena je zde zjednodušená 

chemická reakce nabíjení a vybíjení akumulátoru [3] (viz obr. 2): 

424422 22 PbSOOHPbSOPbSOHPbO   (5) 

Při vybíjení dochází k namáhání elektrod vlivem produkovaného síranu 

olovnatého, jenž má větší objem než reaktanty v plném nabití. Dále klesá i poréznost 

elektrod. To má za důsledek, že ionty kyseliny sírové pomaleji difundují do aktivních 

hmot. Vzniklý síran olovnatý (sulfát) má velmi nízkou elektrickou vodivost, proto se 

vzrůstající vrstvou sulfátu roste vnitřní elektrický odpor akumulátoru. Ionty kyseliny 

sírové při vybíjení akumulátoru reagují s aktivními hmotami elektrod, proto klesá 

hustota elektrolytu, což je ekvivalentní stupni vybití akumulátoru.  

Při nabíjení se v roztoku vytvářejí molekuly kyseliny sírové a elektrolyt houstne – 

zvětšuje se podíl kyseliny sírové v elektrolytu a H2SO4 má větší hustotu než voda. 

S nárůstem napětí nabíjeného akumulátoru vzrůstá vývin výbušné směsi kyslíku 

a vodíku, důsledkem elektrolýzy vody v elektrolytu. Celý proces nabíjení a vybíjení 

olověného akumulátoru je možno vidět na obr. 3.   
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Obr. 2: Chemické reakce v olověném akumulátoru [6] 

 

Obr. 3: Časová závislost nabíjení a vybíjení olověného akumulátoru, v 1. etapě strmě narůstá 

napětí do cca 2,2 V, způsobený rychlou tvorbou molekul H2SO4, 2. etapa charakterizuje 

nárůst napětí do 2,4 V a ve 3. etapě se začne rozkládat i voda a článek začne plynovat 

[1] 

1.2.3 Konstrukce zaplaveného olověného akumulátoru 

Skoro všechny typy olověných akumulátorů jsou vsazeny do samostatné nádoby. 

Jelikož použitá kyselina sírová je agresivní, musí být všechny použité materiály vůči ní 

dlouhodobě odolné. Materiál, který tomuto popisu odpovídá je olovo, proto všechny 

součásti, jimiž protéká proud, musí být olovněné. 
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Obr. 4: Sestava olověného akumulátoru [7] 

Elektrodová soustava je umístěna v nádobě z izolačního materiálu (viz obr. 4). 

Záporné elektrody bývají většinou umístěny na krajích celé soustavy. V každé 

elektrodové soustavě jsou desky přivařeny k můstkům článků opatřenými proudovými 

vývody. Separátory jsou zasazeny mezi záporné a kladné desky. Na spodu se desky 

opírají o speciální hranoly vyčnívající ze dna nádoby. Tím se vytvoří kalový prostor, 

kde se shromažďují aktivní hmoty spadlé z elektrod. Víko má dva otvory pro proudové 

vývody a ventilační zátku, která umožňuje únik plynů při samovybíjení a malém 

přebíjení. Otvorem pro ventilační zátku se také přidává elektrolyt, určuje se tak jeho 

hladina a koncentrace. Jednotlivé články jsou v baterii spojeny olověnými spojkami [2]. 

1.2.3.1 Elektrody 

Elektrody jsou hlavní součástí akumulátoru. Na jejich provedení závisí základní 

vlastnosti akumulátoru – kapacita, efektivní vybíjecí proud, životnost. Elektrody jsou 

vyráběny z olověné slitiny obsahující množství antimonu, vápníku a cínu. Většinou se 

vyrábějí ve tvaru mřížkových desek, které slouží jako nosníky pro aktivní materiál 

tvořící kladnou nebo zápornou elektrodu. Pro zvýšení kapacity akumulátoru se kladné 

i záporné elektrody zapojují paralelně do jednotlivých sad, propojovány jsou můstkem 

z tvrdého olova, jak je možno vidět na obr. 4.  

Kladné elektrody – zpravidla se umisťují mezi desky záporné elektrody, je totiž 

důležité, aby se obě strany elektrody vybíjely stejnosměrně. Při nerovnoměrném 

zatěžování dochází k objemové změně aktivní hmoty během cyklování a následné 

deformaci elektrody. Z tohoto důvodu mají kladné elektrody menší životnost a to 

rozhoduje o celkové životnosti akumulátoru. Při výrobě elektrod dochází k postupnému 

snižování procentuálního podíl antimonu ve slitině olova a nahrazuje se vápníkem. 

U těchto akumulátorů pak nedochází k značnému samovybíjení [8]. Mají většinou 

hnědou až oranžovou barvu. 
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Kladné elektrody dělí podle konstrukce [3]. 

 Velkopovrchové (Plantého) – jsou vyrobeny z velmi čistého olova, 

tloušťku mívají 7 až 12 mm, povrch je dělen na lamely. 

 Mřížkové – kostra je odlévána z olova legovaného jednotkami procent 

antimonu nebo vápníku, mají krátkou životnost, volné prostory v mřížce 

jsou vyplněny aktivní hmotou. 

 Trubkové – mají dlouhou životnost, jsou složeny z olověného hřebene, 

jehož trny jsou zasunuty v trubicích z textilních vláken odolných vůči 

kyselině sírové. Prostor kolem trnů trubice vyplňuje aktivní hmota, větší 

vnitřní elektrický odpor. 

Záporné elektrody – většina záporných elektrod je vyráběna stejným způsobem 

jako kladné mřížkové elektrody. Pro zvýšení životnosti záporných elektrod se do 

záporné hmoty přidávají organické expandéry, které pomáhají k tomu, aby nedošlo ke 

zhroucení záporné elektrody. 

Na záporných elektrodách dochází k tzv. sulfataci – důsledek jevu PLC-3.  Spočívá 

to v postupné přeměně jemně zrnitého síranu olovnatého v tvrdou hutnou vrstvu 

hrubozrnného síranu. Následkem toho akumulátor již nelze plně nabít. Zjistilo se, že 

přidáním malého množství uhlíku do záporné aktivní hmoty se projevuje na snižování 

množství síranu. Přidání uhlíkové černi nebo práškového grafitu snižuje sulfataci 

záporných elektrod [2], [9].  

1.2.3.2 Aktivní hmota 

Aktivní hmota se skládá z několika surovin, hlavní složkou je olověný prach, což je ve 

speciálních mlýnech rozemleté čisté olovo, které poté oxiduje proudem vzduchu 

a vzniká PbO. Dalšími složkami je destilovaná voda a kyselina sírová. Dále se přidávají 

různé příměsi pro vylepšení některých vlastností hmoty, jež také usnadňují a urychlují 

výrobu aktivní hmoty. Hmota obsahuje nežádoucí nečistoty vznikající především při 

výrobě. Proto se pasty pro kladné a záporné elektrody vyrábějí v oddělených provozech, 

aby se zabránilo vzájemného znečištění. Při výrobě aktivní hmoty se klade také značný 

důraz na pořadí a množství mísících se složek. Má to velký vliv na vlastnosti 

vyráběných past [2]. 

1.2.3.3 Separátory 

Zajišťují elektrickou izolaci mezi kladnou a zápornou elektrodou. Nutností je, aby 

nebránily průchodu iontů SO4
2-

, kladly minimální elektrický odpor a znemožňovaly 

prostup kovů a částic aktivní hmoty mezi oběma elektrodami [3]. 

 Papírové (celulózové) – vyrábějí se z dlouhovlákenné celulózy, bývají 

impregnované vhodnou pryskyřicí pro lepší chemickou odolnost. Vyznačují 

se malým elektrickým odporem a dobrou průchodnost iontů, velikost pórů 

je 20 až 30 μm. Nevýhodou je malá životnost [3]. 

 Mikroporézní – výrobními materiály jsou PVC, pryž nebo 

vysokomolekulární polyetylén. Malá velikost pórů zamezuje průchodu 

částic. Životnost většinou přesahuje vlastní životnost akumulátorů [3].  
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 Separátory ze skelných vláken (AGM) – jsou přikládány ke kladným 

elektrodám, zvyšují životnost akumulátorů. Společně se separátory 

mikroporézními se používají ve VRLA akumulátorech [3]. 

1.2.3.4 Elektrolyt 

Elektrolyt je schopný vytvářet kladné a záporné ionty, umožňuje vedení proudu a je 

součástí chemických reakcí. V olověných akumulátorech se používá roztok kyseliny 

sírové. Kyselina sírová zůstává v akumulátoru po celou dobu životnosti, je pouze 

doplňována destilovanou vodou při úbytku během cyklování. Destilovaná voda 

neobsahuje jiné chemické látky a nečistoty, které by mohly ovlivňovat parametry 

a životnost akumulátoru [3].  

1.2.4 Olověné bezúdržbové akumulátory VRLA 

Název hermeticky uzavřených baterií VRLA je odvozen z anglického termínu „Valve 

Regulated Lead Acid”. Hlavní změnou v olověných akumulátorech je, že obsahují 

ventil, který upouští plyny při překročení mezního tlaku uvnitř nádoby. Změnou prošel 

i elektrolyt, který již není v kapalném skupenství, může tedy akumulátor pracovat 

v libovolné poloze. Elektrody se do těchto akumulátorů vyrábějí z olova, legovaného 

Ca a Sn. Vápník zkvalitňuje elektrody vysokou pevností a odolností vůči korozi [6]. 

1.2.4.1 AGM akumulátory (Absorbed Glass Material) 

Elektrolyt je nasáknutý v separátorech ze skelných vláken dotovaných bórem s velmi 

vysokou pórovitostí. Ve srovnání s konstrukcí zaplaveného olověného akumulátoru má 

několik výhod. Lze je vybíjet vyššími proudy, vzhledem k malému vnitřnímu odporu. 

Důležitou výhodou je malé samovybíjení, tímto je získána větší skladovací doba. Při 

nízkých teplotách je téměř nepravděpodobné, aby elektrolyt zamrznul [6]. 

1.2.4.2 Gelové akumulátory 

Konstrukce je obdobná jako u klasických olověných akumulátorů, avšak elektrolyt je 

fixován tixotropním gelem SiO2. Primární částice jsou velice malé a vytváří 

trojrozměrnou síťovanou strukturu s velkým povrchem kolem 200 m
2
g

-1
. Výhodou je 

delší životnost, vysoká spolehlivost i při vysokých teplotách a provoz v libovolné 

poloze baterie (vertikální, horizontální). Gelové baterie je možné skladovat při pokojové 

teplotě ve vybitém stavu i několik let. Nevýhodou je, že mají vyšší vnitřní elektrický 

odpor ve srovnání s AGM bateriemi. Používají se v telekomunikacích pro staniční 

aplikace v pohotovostním režimu [1]. 

1.2.5 Vnitřní kyslíkový cyklus 

Vnitřní kyslíkový cyklus (kyslíková rekombinace) se využívá u VRLA baterií. Při 

nabíjení a přebíjení je kyslík uvolňovaný na kladné elektrodě podle této reakce: 

  eOHOH 2
2

1
2 22 .  (6) 
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Přes póry použitého separátoru kyslík prochází k záporné elektrodě, kde 

rekombinuje na vodu: 

teploOHPbSOSOHOPb  24422
2

1
. (7) 

Při nabíjení VRLA článku, lze brát v úvahu ještě tyto rovnice, vývoj vodíku na 

záporné elektrodě: 

222 HeH  
  (8) 

a koroze na kladné mřížce: 

  eHPbOOHPb 442 22 . (9) 

Kyslíkový cyklus posune potenciál záporné elektrody k méně negativním 

hodnotám a tím pádem podstatně klesá rychlost vývoje vodíku (v porovnání se 

zaplaveným typem baterie). Přetlakový ventil řídí tlak uvnitř baterie, který se zvyšuje 

vyprodukovaným množstvím vodíku během nabíjení. Vytvářený síran olovnatý 

okamžitě redukuje na olovo – musí platit chemická rovnováha, tj. součet reakcí (6), (7) 

a reakce (8) je nulový. Část elektrické energie dodávané do článku při nabíjení se 

spotřebovává na vnitřní kyslíkový cyklus a je převedena na teplo [1].  

1.2.6 Předčasná ztráta kapacity VRLA akumulátorů 

Zavedením VRLA akumulátorů se vyřešily některé degradační mechanismy 

zaplavených akumulátorů, avšak objevily se jiné problémy. Jedná se o problémy 

spojené především s hlubokým cyklováním, tzv. 100 % DoD (Depth of Discharge). Pro 

tento jev byl zaveden pojem předčasná ztráta kapacity – PCL (Premature Capacity 

Loss). Rozlišujeme tři PCL efekty, objevované postupně po odstranění předchozího. 

Vyřešením PCL efektů se zvyšuje životnost akumulátorů [4], [9]. 

 

Obr. 5: Znázornění závislosti kapacity na životnosti olověného akumulátoru [9] 
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1.2.6.1 PCL-1  

Tímto efektem akumulátor ztrácel kapacitu z důvodu vytváření odporové vrstvy na 

rozhraní aktivní hmoty a povrchu žebra kladné elektrody. Akumulátory byly 

podrobovány hlubokému cyklování se 100 % DoD a ztrácely kapacitu již po několika 

cyklech.  

Bylo nalezeno řešení, žebra se začala vyrábět ze slitiny olova, vápníku a cínu, která 

významně snižovala korozi mřížky kladné elektrody. Důležité je dodržovat správný 

poměr cínu a vápníku ve slitině. Protože s vyšší koncentrací vápníku roste korozní 

rychlost a naopak vyšší koncentrace cínu přináší pokles korozní rychlosti. Po odstranění 

jevu PCL-1 dosahovala životnost VRLA akumulátorů několika set cyklů, to však 

nebylo zdaleka srovnatelné s životností konvenčních akumulátorů [4], [9]. 

1.2.6.2 PCL-2 

Další degradační mechanismus, který se u VRLA akumulátorů objevil byl opět spojen 

s kladnou elektrodou, konkrétně s kladnou aktivní hmotou (PAM). Během vybíjení 

kladná aktivní hmota zvětšuje svůj objem důsledkem přeměny PbO2 na PbSO4. Ačkoliv 

tyto objemové změny jsou vratné, tak při hlubokém cyklování docházelo k značnému 

rozpínání a ztrátě soudržnosti kladné aktivní hmoty. 

Podobně jako u zaplavených akumulátorů se stejným problémem se využilo 

aplikování přítlaku ve směru kolmém na rovinu elektrod, aby se zamezilo rozpínání 

aktivní hmoty. Ovšem to nepřineslo tak dobré výsledky, u VRLA se používají 

stlačitelné separátory ze skelných vláken, které musely být nahrazeny separátory s nižší 

pružností. Po překonání PCL-2 efektu se zvýšila životnost u některých akumulátorů až 

téměř na 1000 cyklů při 100 % DoD [4], [9].  

1.2.6.3 PCL-3 

Tento efekt je spojován s PSoC režimem u hybridních vozidel s velkým proudovým 

zatížením, kdy se objevil prudký pokles kapacity spojený s nedostatečným nabíjením 

záporné hmoty. Bylo zjištěno, že pokles způsobuje sulfatace záporných elektrod, 

především jejich spodní části. Při HRPSoC režimu akumulátor nedosáhne plného nabití, 

proto je velice problematické odstranit vzniklé sulfáty. 

Nejjednodušší řešení pro předcházení sulfatace záporné elektrody může být 

aplikace nabíjecích pulzů minimalizující tvorbu hrubozrnného sulfátu. Avšak 

v současné době se nejvíce věnuje pozornost využití aditiv do záporné aktivní hmoty, 

především uhlíku [4], [9]. 

1.3 Hybridní elektrická vozidla 

Účinnost současných spalovacích motorů dosahuje maximálně 40 %, proto jednou 

možností řešení je zavádění hybridních pohonů do automobilů. Tato hodnota je 

především daná účinností samotného termodynamického cyklu. Naopak účinnost 

elektromotorů je okolo 95 % v široké oblasti otáček, dalšími výhodami jsou nízká 

hlučnost a žádné výfukové zplodiny. Nevýhodou elektromobilu je hmotnost potřebných 

akumulátorů, malý dojezd na jedno nabití a dlouhé nabíjení. Spojením výhod vozidla se 
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spalovacím motorem (hmotnost, akcelerace, dojezd na větší vzdálenosti) s vozidly na 

elektrický pohon získáváme tzv. hybridní vozidlo (HEV). Vozidlo kombinovaného 

pohonu využívá výhod obou druhů vozidel – možnost použití jednotlivých pohonů 

v oblasti s nejvyšší účinností, tím se snižuje spotřeba energie. Nevýhodami hybridního 

pohonu jsou vysoké pořizovací náklady, zvýšení hmotnosti vozidla o akumulátory 

a zmenšení zavazadlového prostoru ve vozidle [4], [6]. 

1.3.1 Rozdělení podle pohonu 
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Elektrický

konvertor

Diferenciál

Spalovací

motor
Generátor 

-

elektrický

motor

Akumulátor

Nádrž

 
a) b) 

Obr. 6: a) Sériové uspořádání; b) Paralelní uspořádání pohonu hybridního automobilu 

1.3.1.1 Sériové uspořádání 

Základem je spalovací motor pevně spojený s generátorem. Motor je provozován 

zásadně v oblasti své nejvyšší termodynamické účinnosti a jeho výkon je navržen tak, 

aby zajišťoval střední hodnotu nutného výkonu pro požadovanou ustálenou rychlost 

vozidla. Pohonná náprava nebo nápravy jsou pevně spojeny s jedním nebo více 

trakčními elektromotory. Bývají to většinou asynchronní motory, umožňující dosažení 

téměř ideálních trakčních vlastností. Nutnou součástí pohonu je vhodný akumulátor, 

který zajišťuje požadované výkonové špičky v obou směrech, při akceleraci 

i regenerativním brzdění. Pokud je dost energie v akumulátoru, spalovací motor se 

úplně vypíná. Například ve městě, kde je typická jízda v hustém provozu, je pohon 

zajištěn akumulátorem, spalovací motor pracuje zřídka [10]. 
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1.3.1.2 Paralelní uspořádání 

Základem je spalovací motor s převodovkou a mechanickým náhonem na hnací 

nápravu. Paralelně k hnacímu motoru je přes soustavu spojek připojen elektrický 

generátor-motor. S využitím energie akumulátoru zvyšuje tato soustava elektrického 

a spalovacího motoru celkový moment. Vhodnou momentovou charakteristikou 

elektrického motoru lze zaručit dostatečný moment celého soustrojí na kolech vozidla 

v celém rozsahu uvažovaných rychlostí. Převodová skříň může být velmi jednoduchá 

a základní převod by měl odpovídat nejpravděpodobnější předpokládané rychlosti vozu 

a současně i takové poloze pracovního bodu pro spalovací motor, kdy má nejvyšší 

termodynamickou účinnost. Protože mechanická převodovka s pevnými převody má 

vyšší účinnost oproti elektrickému přenosu síly na kola, je paralelní princip hybridního 

vozidla častěji využíván [10]. 

1.3.2 Režim PSoC 

Akumulátory v hybridních elektrických vozidlech pracují především v režimu 

částečného nabití PSoC (Partial State of Charge), jedná se o oblast 30 – 70 % stavu 

nabití. Pod 30 % nabití akumulátor nedodává dostatečně velký proud a nad 70 % nabití 

akumulátor nepřijímá efektivně energii, např.: při brzdění (rekuperace). Při 

dlouhodobém používání akumulátoru mimo tyto limity, vznikají degradační 

mechanismy, především sulfatace záporných elektrod. Při ponechání akumulátoru ve 

vybitém stavu dlouhou dobu malé krystaly síranu olova, vzniklé reakcí houbovitého 

olova a kyseliny sírové při vybíjení, rekrystalizací narůstají [6].   

 

Obr. 7: Pracovní rozsah akumulátorů pro HEV [6] 

1.3.3 Akumulátory pro HEV 

Při maximálním využití spalovacího motoru a v momentě, kdy elektromotor potřebuje 

větší dodávku elektrické energie, musí tento stav obstarat akumulátor s dostatečným 

nábojem. Proto akumulátory v HEV jsou mnohonásobně více zatěžovány než 

u klasických automobilů [11]. 

 Ni-Cd – tyto akumulátory se vyznačují velkou spolehlivostí, dobrou 

tolerancí na přebíjení a převybítí, malým samovybíjením a odolností vůči 
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vyšším teplotám. Životnost těchto akumulátorů je více než 500 cyklů 

nabití/vybití a mají vysokou hustotu energie 100 Wh/dm
3
. Jejich nevýhodou 

je vysoká cena a použití karcinogenního kadmia, které ohrožuje životní 

prostředí [11]. 

 Ni-MH – jsou dobrým kompromisem mezi výkonem a cenou. Vynikající 

hustota energie typicky 300 Wh/dm
3
 a životnost více než 500 cyklů 

nabití/vybití při 80 % DoD. Nevýhodou je vyšší cena a vysoké 

samovybíjení [11]. 

 Olověné akumulátory – v HEV se většinou používají bezúdržbové 

akumulátory VRLA. Výhodou je nízká cena, vysoké napětí na článku 

a spolehlivost. Z počátku VRLA akumulátory nebyly téměř vůbec 

použitelné pro aplikaci v HEV, po řadě výzkumů byla zvýšena kapacita, 

cyklovací životnost a dobíjecí doba snížena na 10 minut. Poté byly olověné 

akumulátory konkurenceschopné pro aplikace v hybridních vozidlech [11].  

 Li-Ion – s malými rozměry a nízkou hmotností mají nejvyšší hustotu 

energie (1000 Wh/dm
3
). Nepodléhají vysokému samovybíjení. Jejich cena 

je však nejvyšší, až 20 krát vyšší než VRLA akumulátory. Mají zhoršenou 

odolnost vůči zvýšeným teplotám a mají omezenou životnost kvůli 

degradaci vnitřních struktur [11].  

1.4 Aditiva do aktivní hmoty 

Klíčovými vlastnostmi, které mohou ovlivnit kvalitu akumulátorů vlivem použitím 

příměsí, jsou 

 vyšší hustota energie zvýšením využití aktivního materiálu, 

 delší životnost, kvůli snížení nebo odstranění omezujících vlivů při 

optimálním cyklování. 

S těmito cíli byla aditiva přidávána do aktivní hmoty již od samého začátku 

existence olověných akumulátorů. Pouze je tedy nutné přijít na to, která aditiva mají 

lepší dopad na jejich vlastnosti [14]. 

Aditiva přidávají z fyzikálního hlediska aktivním materiálům mechanickou 

pevnost, homogenitu, zvýšení pórovitosti a vodivosti aktivního materiálu. Vzhledem 

k tomu, že elektrody jsou uvnitř akumulátoru velmi namáhány, existuje velmi malá 

skupina materiálů, které toho jsou schopny podstoupit a plnit svoji funkci efektivně. 

Situace okolo kladných elektrod je obzvláště obtížná vzhledem k tomu, že kladné 

elektrody mají velmi vysoký potenciál a kladná aktivní hmota je velmi silné oxidační 

činidlo [14]. 

1.4.1 Aditiva do záporné aktivní hmoty 

Důsledkem jevu PCL-3 sulfátují především záporné elektrody. VRLA akumulátory 

předčasně ztrácejí kapacitu a jejich životnost není dostatečná. Část nabíjecího proudu 

spotřebuje kyslíkový cyklus, který ovlivňuje množství síranu olovnatého na záporné 

elektrodě. Příkladem jsou VRLA akumulátory použité v HEV, kde pracují v částečném 
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stavu nabití režimu PSoC (okolo 40 – 60 % své kapacity). Po sulfataci záporné 

elektrody akumulátor již nepracuje ve svém optimálním režimu a zvyšuje se 

samovybíjení a zkracuje se životnost. Proto je potřeba předcházet sulfataci záporné 

elektrody pro odstranění PCL-3. 

Bylo zjištěno, že přidáním malého množství uhlíku do záporné aktivní hmoty se 

snižuje tvorba síranů. Používají se i jiné inertní materiály: skleněná vlákna nebo oxidy 

titaničitý nebo hlinitý, které také nemají téměř žádný vliv na vývoj vodíku. 

Nejpoužívanější příměsí záporné aktivní hmoty pro zvýšení životnosti je uhlík. Uhlík 

zaplňuje volné prostory v houbovité struktuře olova a omezuje růst krystalů síranu 

olovnatého. Ovšem pro funkci olověných akumulátorů je nutná tvorba síranů 

olovnatého pro konverzi iontů uvnitř baterie, proto je důležitá přesná koncentrace 

uhlíku v záporné aktivní hmotě (cca 0,5 – 1,0 %) pro zlepšení vlastností akumulátoru. 

Větší množství uhlíku zvyšuje odpor záporné aktivní hmoty a to nepomáhá ke zvýšení 

životnosti. Dále je důležité zvolit správnou velikost zrn příměsí [4], [9]. 

1.4.2 Materiály z oxidu titanu 

Keramické materiály oxidu titanu, typicky Ti4O7 a Ti5O9, jsou vyráběny anglickou 

firmou Atraverda Ltd. pod registrovanou značkou Ebonex. Materiály jsou dostupné 

v mnoha formách pro použití v komerčních aplikacích, které vyžadují elektrickou 

vodivost s vynikající odolností vůči korozi a oxidaci [13]. 

Ebonexová keramika je vodič kovového typu s vodivostí až 300 S/cm srovnatelnou 

s uhlíkem, ale s vynikající odolností vůči oxidaci. Kombinace odolnosti vůči korozi, 

oxidační odolnosti a elektrickou vodivostí může být vysvětlena Magnéliho fází 

titanových oxidů. Kmenovou strukturou je rutilový oxid titaničitý, který je možno 

popsat jako síť osmistěnů TiO6, sdílející konce v rovině a konce podél os kolmých na 

tuto rovinu. Magnéliho fáze (TinO2n-1) může být definována jako ořezaná rutilová 

struktura, která obsahuje kyslíkový deficit ve struktuře formováním ořezávajících 

krystalových rovin podél n-té roviny osmistěnu. Například Ti4O7 má pro každé tři 

vrstvy TiO2 jednu vrstvu TiO. Vrstva TiO je připojena k přilehlé TiO2 vrstvě přes 

společné plochy místo sdílených konců, jako tomu tak je u rutilu titanu. Výsledkem je 

vodivý pás úzce obklopen oxidem titaničitým. Vodivost ebonexového keramického 

materiálu zajišťuje vrstva TiO a chemickou odolnost zajišťují vrstvy TiO2, mezi kterými 

je chráněná vrstva TiO [13]. 

V oblasti baterií tato kombinace vlastností vedla ke studiu využití ebonexu jako 

aditiva v mnoha zařízeních pro uchování/přeměnu energie, kde byl kladen důraz na 

pozitivní aktivní hmotu (PAM). Použitím ebonexového prášku nebo vláken bylo 

dokázáno, že zlepší využití kladné aktivní hmoty. U automobilových baterií s plošnými 

elektrodami při použití nízkého množství ebonexových vláken bylo prokázáno zlepšení 

až o 15 – 17 % celkové kapacity. Využití ebonexové keramiky vede ke zlepšení 

kontaktu s aktivním PbO2, zároveň zvýší mechanickou pevnost, zachová tvar 

a pórovitost aktivní hmoty při cyklování. Srovnávací studie použitelných aditiv kladné 

hmoty ukázaly, že ebonexová keramika je nejúčinnější při rychlém vybíjení [13]. 
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2 PŘÍPRAVA PRAKTICKÉ ČÁSTI 

2.1 Výroba záporné experimentální elektrody 

Součástí této diplomové práce je i praktická část a to výroba záporné experimentální 

elektrody s kolektorem s nespojitým systémem rovnoběžných žeber. Elektroda se skládá 

ze třech základních částí. Je použita olověná mřížka ze startovacích akumulátorů a z ní 

je vytvořeno 10 olověných žeber. Dále pak přívodní kabel, který obsahuje pět 

čtyřvodičových svazků měděného lanka. Poslední částí je odlitek z dvousložkové 

epoxidové pryskyřice Epoxy 1200, která je smíchaná s tvrdidlem P 11. Doba tvrzení je 

udávána na 48 hodin, ale již po 24 hodinách lze odlitek bezpečně vyjmout z formy. 

 

a)       b) 

Obr. 8: Otevřené formy při výrobě: a) první části experimentální elektrody; b) druhé části 

experimentální elektrody 

 

Obr. 9: Vyrobené části experimentálních elektrod 
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Výroba elektrody je rozdělena do dvou dnů. V prvním dni je vytvořena spodní 

polovina elektrody, kterou tvoří již výše zmíněných 10 olověných žeber, z nichž dvě 

krajní žebra jsou většího průřezu. Tvoří tzv. proudové kontakty a mají také nosnou 

funkci. Tato žebra jsou uchycena do svorky, mají délku zhruba 5 cm a jsou usazena do 

formy, aby dosahovala přibližně její poloviny – viz obr. 8a. Poté je možno do formy 

nalít směs epoxidové pryskyřice a tvrdidla v poměru 60 g pryskyřice a 3,8 g tvrdila. 

Z obou konců přívodního kabelu byla odstraněna ochranná izolace v délce 

přibližně 10 cm. Dále byly barevně označeny jednotlivé svazky pro jednodušší 

rozpoznání při pájení a budoucím měření. Každý vodič svazku byl odizolován a tyto 

konce pocínovány. Na volné konce žeber byly připájeny vodiče ze svazků. Na krajní 

žebra byly připájeny vodiče jednotlivě – proudové kontakty. Na každé ze zbylých 

8 žeber byla připájena dvojice vodičů z jednoho svazku – proudové a napěťové 

kontakty, ty slouží mimo jiné i pro měření kontaktního odporu a odporu aktivní hmoty. 

Celá soustava byla opět uchycena do formy tak, aby mezi odlitkem z pryskyřice 

vytvořeným v předchozím kroku a právě tvořeným byla vzdálenost 2 cm pro pastu 

záporné aktivní hmoty – viz obr. 8b. Zkompletovaná forma byla zalita opět směsí 

epoxidové pryskyřice a tvrdidla. Po vytvrdnutí epoxidového odlitku byla celá elektroda 

vyjmuta a byly odstraněny přebytečné části. V tento moment již byla elektroda 

připravena k pastování aktivní hmoty – viz obr. 9. 

2.2 Výroba záporné aktivní hmoty a napastování elektrody 

Na vytvořené elektrodě mezi odlitky z epoxidové pryskyřice v oblasti olověných žeber 

byl získán prostor pro umístění záporné aktivní hmoty (NAM). Úpravou receptu pro 

namíchání aktivní hmoty lze získat lepších vlastností olověných akumulátorů – částečné 

potlačení nežádoucích jevů a prodloužení životnosti.  

Příprava aktivní hmoty probíhá opět v prostorách fakulty FEKT, VUT Brno, 

konkrétně v laboratoři olověných akumulátorů, podle odzkoušené receptury. Základní 

složky lze vypozorovat z chemické reakce v olověném akumulátoru (5). Majoritní 

hmotnostní podíl tvoří olovo, které je přidáváno v podobě prachu. Následující suché 

suroviny tvořící negativní hmotu jsou vanisperze – organický expandér, prodlužující 

životnost v automobilových a průmyslových bateriích [12], borosilikát – zastupuje 

přítomnost skelného vlákna v podobě lehkých skleněných nitek a směs expandéru. 

Mokré součásti směsi zastupují kyselina sírová a demineralizovaná voda.   

Tab. 1: Složky záporné aktivní hmoty 

Jednotlivé příměsi m [g] objem složek [%] 

olověný prach 41,915 83,829 

demineralizovaná voda 4,569 9,137 

kyselina sírová 2,515 5,030 

borosilikát 0,105 0,210 

vanisperze 0,042 0,084 

směs expandéru 0,855 1,710 

Celkem 50 100 
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Směs expandéru je tvořena až na roztok induliny AT jenom suchými surovinami. 

Největší hmotnostní podíl ve směsi má síran barnatý (BaSO4) – jedná se o barnatou sůl 

kyseliny sírové, bílý krystalický prášek nerozpustný ve vodě, avšak v koncentrované 

kyselině sírové. Dále je směs tvořena dřevěnou moučkou, akrylovou střiží a zkoumaným 

aditivem. Přidáním směsi expandéru do NAM se získá větší životnost akumulátoru.  

   Tab. 2: Jednotlivé příměsi expandéru 

Směs expandéru m [g] objem složek [%] 

indulina AT 0,050 0,10 

síran barnatý 0,630 1,26 

aditivum viz tab. 4 

dřevěná moučka 0,050 0,10 

akrylová střiž 0,050 0,10 

Celkem 0,855
1
 1,71 

 

Roztok induliny AT tvoří 3 tekutiny. Do demineralizované vody ohřáté na 82 °C je 

přidána rozmělněná indulina AT a 50 % roztok hydroxidu sodného (NaOH). Za stálého 

míchání byl roztok ohříván na 95 °C, poté chladl na teplotu 45 °C. Po tomto procesu byl 

roztok připraven k dalšímu použití.  

Tab. 3: Jednotlivé příměsi roztoku induliny AT 

Roztok induliny AT m [g] objem složek [%] 

indulina AT 0,012 0,024 

hydroxid sodný NaOH 0,001 0,002 

demineralizovaná voda 0,194 0,388 

Celkem 0,207 0,414 

 

     Tab. 4: Použitá aditiva v NAM 

Ti4O7 TiO2 CR2996 

m [g] objem složek [%] m [g] objem složek [%] m [g] objem složek [%] 

0,075 0,15 0,39 0,78 0,39 0,78 

0,230 0,46 

0,390 0,78 

0,700 1,40 

1,330 2,65 

2,580 5,15 

 

 

                                                 
1
 Hmotnost směsi expandéru odpovídá hmotnostnímu podílu aditiva 0,15 % a bude se zvyšovat 

stejně tak i celková hmotnost aktivní hmoty podle zvolené koncentrace příměsi Ti4O7. 
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Jako aditiva byly použity 3 různé složky s různými hmotnostními podíly. Hlavní 

zkoumanou sloučeninou byl Ti4O7 – Ebonex s hmotnostmi uvedenými v tab. 4. Dalšími 

testovanými aditivy byly pro srovnání určeny oxid titaničitý – TiO2 a uhlík CR2996 

s hmotnostním podílem 0,78 %, které byly již dříve zkoumány v laboratoři olověných 

akumulátorů FEKT VUT v Brně s nejdelší životností – viz [15], [16]. 

Během vytváření záporné aktivní hmoty bylo nutné jednotlivé směsi řádně 

promíchat. Dále má celý výrobní proces jistá pravidla a časování dílčích procesů uvádí 

tab. 5. 

   Tab. 5: Časový průběh míchání NAM 

Výrobní postup t [min] 

Dávkování suchých komponentů – 

Suché míchání 3 

Dávkování demineralizované vody 1,5 

Mokré míchání 2 

Dávkování H2SO4 6 

Finální míchání 15 

 

Vytvořená pasta měla jílovitě mazlavou konzistenci, aby se co nejlépe nanášela 

mezi žebra elektrody. Elektroda byla umístěna do formy pro nanášení pasty, poté 

pomocí špachtle byla pasta nanesena do prostoru žeber. Nejprve z jedné strany, poté 

byla elektroda otočena a napastována i z druhé strany. Vrstva záporné aktivní hmoty 

byla uhlazena a odstraněna přebytečná hmota. 

Po nanesení aktivní hmoty byla elektrody umístěna do připravené nádoby, ve které 

byla zajištěna vysoká relativní vlhkost vzduchu. Nádoba byla utěsněna a probíhal v ní 

proces zrání po dobu zhruba 1 týdne, poté již byla elektroda připravena k vlastnímu 

měření – viz obr. 10.  

 

Obr. 10: Napastované experimentální elektrody s různými aditivy a) Ebonex; b) uhlík 
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2.3 Sestavení článku pro měření 

Po uplynutí doby zrání byly elektrody vloženy do měřicí nádoby z PVC, kde byl 

sestaven samostatný článek – viz obr. 11. Měřicí záporná elektroda byla připevněna do 

středu nádoby. Po obou stranách záporné elektrody byly přidány kladné elektrody. Mezi 

všechny elektrody byly vloženy separátory pro jejich oddělení. Společně s jednou 

kladnou elektrodou tvořila součást i kadmiová referenční elektroda. Zbylý volný prostor 

uvnitř nádoby byl vyplněn distančními podložkami. Je důležité, aby článek byl ve 

stabilní svislé poloze.  

Měřicí nádoba byla opatřena víkem v podobě čirého plexiskla. V případě, že by se 

uvnitř nádoby vytvářel plyn, byl na víko připevněn tlakový ventil pro jejich upuštění. 

Přívodní kabely z elektrod byly provlečeny průchodkami v nádobě. Na horní část 

nádoby bylo přidáno gumové těsnění a nádobu bylo možno hermeticky uzavřít.  

Na volné konce přívodních kabelů elektrod byly připájeny svorky a konektor – 

viz obr. 12, aby bylo možno připojit článek k měřicí ústředně. 

 

Obr. 11: Otevřená měřicí nádoba s vytvořeným článkem 

 

Obr. 12: Konektor pro připojení článku do měřicí ústředny 
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2.4 Měřící pracoviště 

Všechna měření probíhala na automatizovaném měřicím pracovišti. Nádoby 

s elektrodami byly umístěny v boxu s odvětrávacím zařízením, které sloužilo 

k případnému zachycení unikajících kapalin při havárii nebo při špatné manipulaci 

s články. Všechny články byly připojeny k měřicí ústředně, která je schopná měřit 

napětí, proudy, potenciály, teploty a přítlaky. Tyto data jsou následně ukládány do 

databáze pro další zpracování. Všechna měření jsou ovládána pomocí software, který je 

možno přeprogramovat pro konkrétní účely měření. Na automatizovaném měřicím 

pracovišti se simuluje činnost olověných akumulátorů v režimu hybridních elektrických 

vozidel. 

 

Obr. 13: Box s měřicími články a měřicí ústředna 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Nejdříve bylo vytvořeno 8 elektrod (jejich výroba je popsána výše v odst. 2.1), které 

byly napastovány zápornou aktivní hmotou vyrobenou podle přesného postupu – 

viz odst. 2.2. Do aktivní hmoty byly postupně přidávány jednotlivá množství aditiv, 

konkrétně v hmotnostních procentech: 0,15 %, 0,46 %, 0,78 %, 1,4 %, 2,65 % 

a 5,15 % – Ti4O7, 0,78 % – TiO2 a 0,78 % – CR2996. Poté byl sestaven článek, který 

byl zalit elektrolytem – roztokem kyseliny sírové. 

3.1 Formování 

Při formaci článků je prvotní směs síranů a oxidů olova přeměněna na houbovité olovo, 

což je vysoce porézní materiál. Tímto je vytvořena požadovaná mikrostruktura, která 

zajišťuje optimální kontakt mezi elektrolytem, aktivní hmotou a kolektorem. Při formaci 

se svým způsobem jedná o prvotní nabití článků za konkrétních podmínek: 

 nabíjení proudem 0,2 A po dobu 4 hodin, 

 stání po dobu 2 hodin. 

Celý proces formace byl složen z těchto 18 cyklů, formování trvalo 108 hodin. 

Průběh formace je znázorněn na grafu časové závislosti napětí článků na obr. 14.  

 

Obr. 14: Časové průběhy napětí při formaci článků o různých příměsích 
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V grafu na obr. 14 je možno vidět, že konečné napětí při nabíjení bylo různé na 

elektrodách o rozdílných koncentracích příměsí v NAM. Nejnižší konečné napětí bylo 

zaznamenáno u elektrody s koncentrací příměsi 2,65 % a naopak nejvyšší napětí 

u elektrody s koncentrací 0,46 %. Závislost konečného napětí jednotlivých článků na 

koncentraci příměsí v záporné aktivní hmotě je zobrazena v grafu na obr. 15.  

 

Obr. 15: Závislost konečného napětí při nabíjení článků s různými příměsi a jejich 

koncentracemi 

V grafu na obr. 14 je možno vidět, že rychlost formace aktivní hmoty byla rozdílná 

u většiny experimentálních elektrod. Pro určení času potřebného k přechodu na druhý 

nabíjecí stupeň byl zvolen okamžik dosažení napětí 2,6 V. Po tuto dobu probíhá aktivní 

proces formace. Po vzrůstu napětí na druhý nabíjecí stupeň se dodávaná energie 

spotřebovává převážně na elektrolýzu vody a nikoliv na formaci. Pro lepší nastínění 

situace bylo zvoleno detailnější zobrazení, kdy napětí dosahuje zvolené hranice – 

viz obr. 16. Elektroda s koncentrací příměsi 0,46 % má nejmenší nabíjecí čas 21 hodin 

40 minut. Naopak nejdelší nabíjecí čas, téměř 32 hodin, má elektroda s největší 

koncentrací příměsi a to 5,15 %. Ostatní elektrody dosáhly druhého napěťového stupně 

během jednoho čtyřhodinového formačního cyklu. Elektrody s koncentracemi 0,78 % 

dosahují nabíjecího času 28 hodin 17 minut s TiO2 a 25 hodin 14 minut s uhlíkem 

CR2996. Nabíjecí časy potřebné pro dosažení druhého nabíjecího stupně jsou přehledně 

zobrazeny v obr. 17. 
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Obr. 16: Detailní zobrazení časových průběhů napětí – napěťová hranice 2,6 V 

 

Obr. 17: Nabíjecí časy do dosažení napěťové hranice 2,6 V pro různé koncentrace příměsí 
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3.2 Kondiciovací cyklování 

Kondiciovací cyklování bylo prováděno před každým PSoC během. Vždy bylo 

provedeno kolem desítky kondiciovacích cyklů. Články byly nejprve vybíjeny 

konstantním proudem 0,7 A do konečného napětí 1,6 V a poté nabíjeny také 

konstantním proudem 0,7 A s napěťovým omezením 2,45 V – články jsou plně vybíjeny 

a plně nabíjeny (tzv. 100 % DoD). 

Při kondiciovacím cyklování byly měřeny kapacity jednotlivých článků – 

viz obr. 18. Kapacity článků během doformování u většiny elektrod klesaly, jedinými 

elektrodami, u kterých kapacita rostla, byly elektrody s koncentrací příměsí 0,46 % 

a 2,65 %. Nejnižší kapacitu na začátku cyklování měla elektroda s 0,46 % příměsi, 

nejvyšší kapacitu měla elektroda s 0,78 % TiO2. Na konci kondiciovacího cyklování 

měla nejnižší kapacitu elektroda s 0,15 % Ti4O7, nejvyšší kapacitu měla elektroda 

s koncentrací  0,78 % uhlíku CR2996. 

 

Obr. 18: Průběhy kapacit článků během kondiciovacího cyklování 

Na obr. 19 je zobrazen podíl počáteční kapacity k maximální dosažené během 

kondiciovacích cyklů, který popisuje, jak kvalitně byly jednotlivé elektrody 

proformovány na konci formace. Téměř všechny elektrody na počátku kondiciování 

měly maximální hodnoty kapacity, čili počáteční kapacita dosahovala 100 % maximální 

dosažené. Pouze elektrody s koncentracemi příměsí 0,46 % a 2,65 % Ti4O7 byly méně 

kvalitně proformovány, kdy počáteční kapacita byla 78 %, resp. 94 % maximální 

dosažené. 

Mezi obr. 17 a obr. 19 je patrná vzájemná podobnost, ze které vyplývá souvislost 

mezi dobou potřebnou k přechodu na druhý nabíjecí stupeň (dosažení 2,6 V) a kvalitou 

formačního procesu. Čím rychleji bylo dosaženo napětí na článku 2,6 V, tím méně 

kvalitně byla aktivní hmota proformována. 
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Obr. 19: Závislost počáteční kapacity ku maximální na koncentraci příměsí 

3.2.1 Před 1. PSoC během 

Výsledné napěťové průběhy prvních 6 cyklů jsou zobrazeny v grafu na obr. 20. 

 

Obr. 20: Napěťové průběhy 6 kondiciovacích cyklů 
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Při detailním pohledu na průběhy je možné pozorovat, že elektrodám při vybíjení 

ihned poklesne jejich napětí zhruba na hodnotu 2,05 – 2,10 V (viz obr. 21). Dále napětí 

klesá již pozvolna, avšak pro každou elektrodu je rozdílný vybíjecí čas (než napětí 

klesne pod 1,6 V). Články s koncentrací příměsí 0,78 %, 5,15 % Ti4O7 a 0,78 % TiO2 

mají výrazněji nižší napětí při vybíjení než ostatní elektrody, zřejmě je to způsobeno 

vyšším vnitřním odporem elektrody.  

 

Obr. 21: Detailní zobrazení průběhu napětí při 4. vybíjecím cyklu 

Dále je detailně zobrazeno napětí při 3. nabíjecím cyklu – viz obr. 22. Opět je 

možno vidět, že každá elektroda dosáhne omezujícího napětí 2,45 V v rozdílnou dobu – 

znázorňuje to schopnost elektrody přijímat dodaný náboj. Čím později elektroda 

dosáhne napětí 2,45 V, tím je příjem náboje při nabíjení kvalitnější. Nejdříve napětí 

2,45 V dosáhla elektroda s koncentrací příměsi 2,65 % a nejpozději elektrody s 0,15%, 

5,15 % Ti4O7 a 0,78 % TiO2. 

Nabíjení bylo prováděno konstantním proudem o velikosti 0,7 A, v okamžiku kdy 

bylo na článku dosaženo napětí 2,45 V, proud byl postupně snižován a napětí bylo 

udržováno na této hodnotě. Proud byl snižován až k hodnotám 0,01 – 0,02 A – 

viz obr. 23. 
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Obr. 22: Detailní zobrazení průběhu napětí při 3. nabíjecím cyklu 

 

Obr. 23: Detailní zobrazení průběhu proudu při 3. nabíjecím cyklu 

V tabulce tab. 6 a grafu na obr. 24 bylo provedeno srovnání dodaného náboje pro 

dosažení napětí 2,45 V na článku ve 2., 6. a 13. kondiciovacím cyklu. Hodnoty 

dodaného náboje byly na počátku kondiciovacích cyklů nejnižší. Předpokládáme, že 

aktivní hmota elektrod ještě nebyla plně proformovaná. S dalšími kondiciovacími cykly 
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došlo k proformování a vodivému pospojování částic aktivní hmoty a schopnost příjmu 

náboje vzrostla. Pro nejvyšší koncentrace příměsí se s dalším cyklováním objevil 

pokles, předpokládáme, že vyšší koncentrace příměsí mohly způsobovat nestabilitu 

vnitřní struktury a elektroda postupně ztrácí schopnost příjmu náboje. 

Tab. 6: Srovnání dodaného náboje pro dosažení napětí 2,45 V a konečného proudu při 

nabíjení pro 2., 6. a 13. kondiciovací cyklus před 1. PSoC během 

  
  

Cyklus [-] Koncentrace Ti4O7 [%] 

0,15 0,46 0,78 1,40 2,65 5,15 

Q [%] 

2 71,98 62,01 70,09 66,35 61,21 72,81 

6 80,44 69,21 77,25 71,59 66,83 85,22 

13 79,61 70,59 77,55 70,08 64,58 77,72 

I [mA] 

2 12,61 25,39 11,99 18,45 20,72 8,327 

6 7,592 11,94 9,266 16,18 20,59 8,049 

13 7,065 10,90 10,30 18,50 21,39 5,494 

 

Obr. 24: Srovnání dodaného náboje pro dosažení napětí 2,45 V na elektrodách s různými 

koncentracemi příměsi při 2., 6. a 13. kondiciovacím cyklu 

3.2.2 Před 2. PSoC během 

Po ukončení prvního PSoC běhu byly provedeny kondiciovací cykly, aby porézní hmota 

záporné elektrody byla v kondici pro další její namáhání v podobě druhého běhu 

částečného vybíjení. Proběhlo celkem 10 rekondičních cyklů, kdy jeden trval 24 hodin. 

Průběhy celého druhého kondiciovacího cyklování jsou zobrazeny na obr. 25. 
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Obr. 25: Napěťové průběhy 2. kondiciovacího cyklování 

 

Obr. 26: Průběhy kapacit článků během 2. kondiciovacího cyklování 

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

0 50 100 150 200 250

U [V] 

t [h] 

Ti4O7 0,15% Ti4O7 0,46% Ti4O7 0,78% Ti4O7 1,4%

Ti4O7 2,65% Ti4O7 5,15% TiO2 0,78% CR2996 0,78%

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

C [Ah] 

Počet cyklů [-] 

Ti4O7 0,15% Ti4O7 0,46% Ti4O7 0,78% Ti4O7 1,4%

Ti4O7 2,65% Ti4O7 5,15% TiO2 0,78% CR2996 0,78%



 33 

 

Obr. 27: Závislost počáteční kapacity ku maximální na koncentraci příměsí během 

2. kondiciovacího cyklování 

Během druhého kondiciování byla měřena kapacita všech článků, její závislost je 

uvedena na obr. 26. Počáteční hodnota kapacit je nižší než na konci cyklování před 

1. PSoC během, to je způsobeno částečnou sulfatací záporné elektrody článků. Nejnižší 

počáteční kapacitu C0 mají články s vyššími hmotnostními procenty příměsi Ti4O7 (1,4; 

2,65 a 5,15 %). Během celého kondiciování se kapacita článků zvyšovala a na konci 

dosáhla maximální hodnoty. Nelze však říci, že to je maximální hodnota kapacity 

článku, v dalších cyklech hodnota se mohla ještě zvyšovat, berme ji avšak jako 

maximální. Strmost jednotlivých průběhů je téměř podobná, liší se pouze články 

s vyššími hmotnostními procenty, zmíněné již výše, které mají větší strmost. Tento jev 

je provázán i do grafu závislosti podílu počáteční a maximální kapacity na koncentraci 

příměsi – viz obr. 27. 

Při detailním prohlédnutí vybíjecího průběhu při 4. cyklu je patrné, že křivky se 

nijak diametrálně neliší od stejného grafu při prvním kondiciovacím cyklování – 

viz obr. 21. Ihned po začátku vybíjení napětí elektrod prudce klesne na hodnotu okolo 

2,1 V, poté napětí na všech elektrodách klesá pozvolna, až dosáhne napětí 1,6 V 

(nastává režim nabíjení). Články s koncentrací příměsí 0,46 %, 0,78 % a 5,15 % Ti4O7 

mají výrazněji nižší napětí při vybíjení než ostatní elektrody, zřejmě je to způsobeno 

vyšším vnitřním odporem elektrody. 
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Obr. 28: Detailní zobrazení průběhu napětí při 4. vybíjecím cyklu 

 

Obr. 29: Detailní zobrazení průběhu napětí při 4. nabíjecím cyklu 
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Obr. 30: Detailní zobrazení průběhu proudu při 4. nabíjecím cyklu 

Při detailní ukázce 4. nabíjecího cyklu napěťové a proudové závislosti (obr. 29 

a obr. 30) je vidět, že jakmile napětí dosáhne 2,45 V, dochází k omezování nabíjecího 

proudu, který by měl klesnout na svou konstantní hodnotu kolem desetiny ampér. Což 

se u většiny elektrod děje, avšak u elektrody s koncentrací příměsi 0,46 % Ti4O7 klesne 

jenom částečně a po snížení napětí na této elektrodě proud opět narůstá na konstantní 

nabíjecí proud 0,7 A. Tento jev by měl být způsoben meziseparátorovými svody mezi 

kladnou a zápornou elektrodou.  

Z grafu na obr. 29 je možné opět odečíst, jak jsou jednotlivé články schopny 

přijímat dodaný náboj – čím později napětí článku dosáhne 2,45 V, tím je kvalitnější 

příjem náboje. Nejpozději tohoto napětí dosáhnul článek s koncentrací příměsi 0,78 % 

TiO2 a nejdříve 2,65 % Ti4O7. 

V grafu na obr. 31 bylo provedeno srovnání dodaného náboje pro dosažení napětí 

2,45 V ve 2., 4. a 7. kondiciovacím cyklu. Hodnoty dodaného náboje jsou uvedeny 

v následující tabulce – viz tab. 7, společně s hodnotami nabíjecího proudu při dosažení 

napětí 2,45 V. Rozdíly dodaných nábojů mezi vybranými cykly byly kolem 5 % pro 

jednotlivé články, lišil se pouze článek s koncentrací příměsi 5,15 %, kde byl rozdíl 8 % 

dodaného náboje. Hodnoty dodaných nábojů jednotlivých článků byly v rozmezí 60 – 

75 %. Jediný článek, který měl výrazně nižší hodnoty dodaného náboje (50 – 53 %), byl 

s koncentrací příměsi 2,65 % Ti4O7. 

Při porovnání hodnot dodaného náboje před a po 1. PSoC během, je možno vidět 

snížení u všech článků 5 – 15 %. 
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Tab. 7: Srovnání dodaného náboje pro dosažení napětí 2,45 V a konečného proudu při 

nabíjení pro 2., 4. a 7. kondiciovací cyklus před 2. PSoC během 

  
Cyklus [-] 

Koncentrace Ti4O7 [%] 

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

Q [%] 

2 66,88  -- 72,90 64,60 50,36 66,91 

4 64,52 74,95 72,41 65,07 50,80 74,95 

7 60,23 70,87 69,48 62,98 52,62 74,95 

I [mA] 

2 254,17 698,97 122,81 87,72 62,57 64,63 

4 102,99 699,04 95,91 72,52 36,58 46,48 

7 57,14 699,06 62,08 38,65 28,49 38,03 

 

Obr. 31: Srovnání dodaného náboje pro dosažení napětí 2,45 V na elektrodách 

s různými koncentracemi příměsi při 2., 4. a 7. kondiciovacím cyklu 

3.2.3 Před 3. PSoC během 

Po skončení druhého PSoC běhu byly články opět podrobeny třetím a posledním 

kondiciovacím cyklům. Proběhlo celkem 14 cyklů, kdy jeden trval opět přibližně 

24 hodin. Celkový napěťový průběh je možno vidět na obr. 32. Na první pohled je 

zřejmé, že jednotlivé průběhy jsou zcela identické. 

Během tohoto procesu byla měřena kapacita článků, její závislost je uvedena na 

obr. 33. Při kondiciování kapacita článků narůstala téměř u všech, pouze u článků 

s koncentrací příměsi 0,15 % a 5,15 % Ti4O7 byla konstantní či mírně klesala. Konečná 

kapacita článků se pohybuje v rozmezí 2,7 – 3 Ah, výjimku tvoří články s 5,15 % Ti4O7 

(2,2 Ah), 0,15 % a 1,4 % Ti4O7, které mají konečnou kapacitu 1,6 Ah. Na obr. 34 je 

uveden graf poměru počáteční kapacity a maximální v závislosti na koncentraci příměsi. 
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Obr. 32: Napěťové průběhy celého kondiciovacího cyklování před 3. PSoC během 

 

Obr. 33: Průběhy kapacit článků během 3. kondiciovacího cyklování 
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Obr. 34: Závislost počáteční kapacity ku maximální na koncentraci příměsí během 

3. kondiciovacího cyklování 

 

Obr. 35: Detailní zobrazení průběhu napětí při 7. vybíjecím cyklu 
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Dále je opět vyhodnocován napěťový průběh při 7. vybíjecím cyklu, jeho graf je 

zobrazen na obr. 35. Průběh jednotlivých křivek je opět obdobný jako v předchozích 

kondiciovacích cyklech. Článek s koncentrací příměsi 0,46 % Ti4O7 má výrazněji nižší 

napětí v první polovině vybíjecího cyklu, v druhé polovině to jsou články 

s koncentracemi 2,65 % a 5,15 % Ti4O7. 

Na obr. 36 a obr. 37 je ukázáno detailní zobrazení 7. nabíjecího cyklu napěťové 

a proudové závislosti. Z napěťové závislosti lze opět vyčíst, že dodaný náboj nejlépe 

přijímají články 0,46 % Ti4O7 a 0,78 % TiO2. Naopak nejméně přijímají náboj články 

0,15 % a 1,4 % Ti4O7. Po dosažení napětí 2,45 V opět došlo k omezení a nabíjecí proud 

začal klesat. Tento proud se měl ustálit na konstantní hodnotu kolem 0,1 A, avšak 

u některých článků proud vzrůstal a docházelo i jeho mírnému rozkmitání. Příčina by 

mohla být přisuzována intenzivnímu kyslíkovému cyklu, kdy při napětí nad 

2,45 V dochází k značnému plynování a na kladné elektrodě se vytváří kyslík, který 

prochází skrz separátor k záporné elektrodě, tím snižuje její potenciál. Při snížení 

potenciálu dochází ke zvyšování proudu, který kompenzuje úbytky způsobené 

kyslíkovým cyklem. 

 

Obr. 36: Detailní zobrazení průběhu napětí při 7. nabíjecím cyklu 
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Obr. 37: Detailní zobrazení průběhu proudu při 7. nabíjecím cyklu 

 

Obr. 38: Srovnání dodaného náboje pro dosažení napětí 2,45 V na elektrodách 

s různými koncentracemi příměsi při 3., 7. a 12. kondiciovacím cyklu 
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Po rekondičním cyklování před 3. PSoC během opět došlo k porovnání hodnot 

dodaného náboje po dosažení napětí 2,45 V ve třech kondiciovacích cyklech 

(3., 7. a 12.), srovnávací graf je zobrazen na obr. 38. Rozdíly hodnot dodaného náboje 

mezi jednotlivými cykly pro konkrétní články s určitou koncentrací příměsi jsou 

v rozmezí 1 – 7 %. Při srovnání hodnot dodaného náboje s předchozím kondiciovacím 

cyklováním opět dodaný náboj klesne o 10 – 20 %, avšak u článků s koncentrací 

příměsi 0,46 % a 2,65 %  Ti4O7 je pokles pod 5 %. 

Tab. 8: Srovnání dodaného náboje pro dosažení napětí 2,45 V a konečného proudu při 

nabíjení pro 3., 7. a 12. kondiciovací cyklus před 3. PSoC během 

 

Cyklus [-] 
Koncentrace Ti4O7 [%] 

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

Q [%] 

3 41,16 72,52 60,66 48,54 54,38 57,09 

7 40,66 69,97 57,20 48,02 58,24 60,39 

12 40,74 65,42 56,96 47,35 56,08 53,34 

I [mA] 

3 68,21 432,34 699,58 63,42 84,79 76,41 

7 55,15 135,87 231,95 79,12 54,89 94,98 

12 52,52 45,990 62,677 82,52 39,85 91,69 

3.3 PSoC běhy 

Po skončení kondiciovacího cyklování byly články podrobeny cyklování při částečném 

nabití – PSoC. Následovalo vybití článků na 50 % jejich kapacity a poté cyklování 

s tímto harmonogramem (simulace režimu HEV): 

 nabíjení článků proudem 2,5 A po dobu 25 s, 

 stání po dobu 3 s, 

 vybíjení proudem 2,495 A po dobu 25 s, 

 stání po dobu 3 s. 

Při cyklování byly zaznamenávány hodnoty jednotlivých napětí článků a potenciálů 

záporné elektrody při nabíjení a vybíjení pomocí automatizovaného měřicího 

pracoviště. Životnost jednotlivých článků byla dána napětím při vybíjení, jakmile napětí 

kleslo pod stanovenou mez 1 V, byl článek odpojen a jeho životnost byla považována za 

ukončenou pro daný PSoC běh. 

3.3.1 1. PSoC běh 

1. PSoC běh obsahuje kolem 21000 nabíjecích a vybíjecích cyklů. Graf na obr. 39 

zobrazuje velikost napětí při nabíjení během 1. PSoC běhu. Z grafu je patrné, že 

nejmenší strmost napětí (během celého cyklování si udržují nejmenší rozdíl napětí), 

mají elektrody s 0,78 % Ti4O7 a TiO2. Z hlediska příjmu náboje jsou tyto články 

považovány za nejkvalitnější, jelikož dovedou nejlépe zužitkovat náboj během nabíjení 

u tohoto PSoC běhu pro nabíjecí reakci a nejméně pro parazitní vývoj plynů při 

elektrolýze. Opakem jsou články s koncentrací příměsi 0,46 %, 2,65 % Ti4O7 a 0,78 % 

CR2996, u kterých v začátku cyklování napětí narůstá velmi strmě a jejich příjem 

náboje není dokonalý – viz tab. 6 při kondiciovacích cyklech před tímto PSoC během. 
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Kvalita příjmu náboje při nabíjení ovlivňuje životnost článků. Ukázkou toho je 

elektroda s 2,65 % Ti4O7, která ukončila svou životnost již po 11000 cyklech. 

U elektrody s koncentrací příměsí 0,46 % Ti4O7 napětí klesá od třetiny celého PSoC 

běhu, což je způsobeno probíhajícím vnitřním kyslíkovým cyklem. Anomálie, které je 

možno pozorovat u všech průběhů ve stejném momentě (např. kolem 13000. cyklu), 

jsou způsobeny podnětem z vnějšího prostředí – teplota, stání atd. Na konci cyklování 

se napětí všech zbylých článků pohybovalo v rozmezí 0,2 V. 

 

Obr. 39: Průběhy napětí nabíjecích cyklů při 1. PSoC běhu 

Pro měření potenciálů záporné elektrody se používá referenční kadmiová elektroda, 

která má konstantní potenciál při všech procesech probíhajících v článcích. Nejúčinnější 

měření potenciálů je v první částí PSoC běhu, jelikož kadmiová elektroda umístěná 

separátoru se rozpouští do elektrolytu a ztrácí se kontakt. Zapříčiňuje to, že změřené 

hodnoty potenciálů jsou od určitého okamžiku znehodnoceny a vykreslení průběhů 

v grafu na obr. 40 je ukončenou před první anomálií. Měření potenciálů nám pomáhá 

stanovit, která elektroda je určující pro změny napětí celého článku. 

Průběhy potenciálů záporných elektrod téměř zrcadlově kopírují průběhy napětí 

článků, tzn. čím vyšší napětí článků, tím je změřen zápornější potenciál na elektrodě – 

viz porovnání grafů na obr. 39 a obr. 40. U některých průběhů však zrcadlení není 

úplně, odpovídá jemu pouze první část cyklování, např. článek s 5,15 % Ti4O7. U tohoto 

článku se tedy na celkovém napětí podílí jak změny na záporné elektrodě, tak změny na 

kladné elektrodě, jejíž potenciál narůstá především v poslední části PSoC běhu. 

Nejnižšího potenciálu dosahují články s 0,78 % CR2996 a v první části běhu i elektroda 

s 2,65 % Ti4O7. 
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Obr. 40: Průběhy potenciálu záporných elektrod při nabíjení v 1. PSoC běhu 

 

Obr. 41: Průběhy napětí vybíjecích cyklů při 1. PSoC běhu 
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Obr. 42: Průběhy potenciálu záporných elektrod při vybíjení v 1. PSoC běhu 

Z průběhů napětí při vybíjení je patrné, který článek předčasně ukončil svoji 

životnost (napětí kleslo pod mez 1 V) a který byl podroben celému cyklování – 

viz obr. 41. Jak už bylo uvedeno výše v tomto PSoC běhu se jedná o článek 

s koncentrací příměsi 2,65 % Ti4O7 a ukončil svou životnost po prvních 11000 cyklech. 

U všech ostatních článků proběhlo celé cyklování, avšak nejblíže k dalšímu ukončení 

životnosti měl článek se 1,4 % Ti4O7. V tomto cyklování vykazovaly nejlepší výsledky 

srovnávací články, které nebyly hlavním bodem tohoto zkoumání a to 0,78 % TiO2 

a CR2996 (během cyklování měly nejmenší napěťový rozdíl při vybíjení). U těchto 

článků proběhly obdobné experimenty již dříve a koncentrace 0,78 % byla vyhodnocena 

z hlediska životnosti při PSoC bězích jako nejlepší. 

Průběhy potenciálů záporných elektrod korespondují s průběhy napětí při 

vybíjení – viz obr. 42. Opět všechny hodnoty potenciálů nejsou reprezentativní, jejich 

vykreslení bylo ukončeno předčasně, nicméně ze zaznamenaných průběhů je patrno, že 

ukončení životnosti článků přímo souvisí s kolapsem potenciálu záporné elektrody. 

3.3.2 2. PSoC běh 

Po skončení 10 kondiciovacích cyklů mezi 1. a 2. PSoC během byly jednotlivé články 

opět vybity na 50 % jejich kapacity a podrobeny stejnému cyklování. Rozdílně je tomu 

však u článku s koncentrací příměsí 2,65 % Ti4O7, který v předchozím PSoC běh 

ukončil předčasně svoji životnost. Tento článek byl po ukončení života v 1. PSoC běhu 

nabíjen proudem 0,7 A s napěťovým omezením 2,45 V po dobu 1 týdne. (Tento proces 

probíhá automaticky se všemi články, které ukončí svoji životnost při PSoC běhu 

předčasně). 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000

E [V] 

Počet cyklů [-] 

Ti4O7 0,15% Ti4O7 0,46% Ti4O7 0,78% Ti4O7 1,4%

Ti4O7 2,65% Ti4O7 5,15% TiO2 0,78% CR2996 0,78%



 45 

 

Obr. 43: Průběhy napětí nabíjecích cyklů při 2. PSoC běhu 

 

Obr. 44: Průběhy potenciálu záporných elektrod při nabíjení v 2. PSoC běhu 

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

0 4000 8000 12000 16000 20000 24000 28000

U [V] 

Počet cyklů [-] 

Ti4O7 0,15% Ti4O7 0,46% Ti4O7 0,78% Ti4O7 1,4%

Ti4O7 2,65% Ti4O7 5,15% TiO2 0,78% CR2996 0,78%

-1,0

-0,9

-0,8

-0,7

-0,6

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0 4000 8000 12000 16000 20000 24000 28000

E [V] 

Počet cyklů [-] 

Ti4O7 0,15% Ti4O7 0,46% Ti4O7 0,78% Ti4O7 1,4%

Ti4O7 2,65% Ti4O7 5,15% TiO2 0,78%



 46 

Na obr. 43 jsou vidět napěťové průběhy jednotlivých článků při nabíjení během 

2. PSoC běhu. Počáteční napětí bylo téměř stejné jako v 1. PSoC běhu, ale už není 

pozorován prudký nárůst napětí (viz obr. 39). Napětí všech článků se zvyšují pomaleji 

a v druhé polovině běhu se ustalují na hodnotách v rozmezí 2,65 – 2,75 V. Z toho plyne, 

že elektrody jsou oproti 1. PSoC běhu schopny kvalitněji přijímat náboj. Výjimku tvoří 

článek s koncentrací příměsi 2,65 % Ti4O7, jehož napětí je výrazně vyšší oproti ostatním 

článkům a je ustáleno na hodnotě 3 V. Je možno to odůvodnit tím, že článek 

v předchozím běhu ukončil svoji životnost předčasně a nedošlo u něj k vypuzení 

dostatečného množství elektrolytu z pórů separátorů, proto neprobíhá dostatečně 

kyslíkový cyklus. Kolem 16000. cyklu se začne výrazněji zvyšovat napětí u článku 

se 1,4 % Ti4O7 a skončí jeho životnost již kolem 20000. cyklu (běh má celkem 

27000 cyklů). 

Výsledky měření potenciálů v tomto PSoC běhu nejsou kvalitní, důvody jsou 

diskutovány v předchozí kapitole. Odpovídajících průběhů je jen několik (2,65 % 

a 5,15 % Ti4O7 a 0,78 % TiO2), u ostatních je odpovídající jenom část průběhu nebo 

nejsou vyobrazeny vůbec – viz obr. 44. 

 

Obr. 45: Průběhy napětí vybíjecích cyklů při 2. PSoC běhu 

Průběhy napětí při vybíjení jsou vyhodnoceny na obr. 45. Na začátku vybíjení mají 

téměř všechny články totožné napětí jako v 1. PSoC běhu (viz obr. 41), jediný článek 

s koncentrací příměsi 0,46 % Ti4O7 má výrazněji nižší počáteční napětí a to 1,75 V 

(ostatní články mají počáteční napětí 1,9 – 2,0 V). U tohoto článků se výrazně projevila 

zvýšená velikost celkového vnitřního odporu článku. Článek se 1,4 % Ti4O7 ukončil 

svoji životnost jako první již při 20000. cyklu. Dalším článkem, který ukončil svoji 

životnost předčasně, byl se 2,65 % Ti4O7 při 25600. cyklu. Při porovnávání konečného 

napětí je nutné brát na vědomí fakt, že tento PSoC běh byl o 6000 cyklů delší. 

Nejlepšího výsledku stále dosahuje srovnávací článek se 0,78 % TiO2, kterému napětí 
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během tohoto cyklování kleslo pouze o 800 mV. Mírně horší výsledky má druhý 

srovnávací článek se 0,78 % uhlíku CR2996, jehož konečné napětí bylo 1,7 V. Ostatní 

experimentální články měly konečné napětí v rozmezí 1,25 – 1,3 V. 

Vyhodnocování měření potenciálu opět není zcela reprezentativní, protože průběhy 

některých článků jsou nepřehledné, jsou proto uvedeny jen některé nebo pouze jejich 

část jako tomu bylo v nabíjecí části 2. PSoC běhu. Avšak na obr. 46 je možno vidět, 

které články ukončily svoji životnost předčasně – potenciál záporné elektrody výrazně 

roste. 

 

Obr. 46: Průběhy potenciálu záporných elektrod při vybíjení v 2. PSoC běhu 

3.3.3 3. PSoC běh 

Před 3. PSoC během bylo opět uskutečněno 14. kondiciovacích cyklů. Tento PSoC běh 

trval podstatně kratší dobu než předchozí, téměř o polovinu a to z důvodu 

naplánovaných dalších experimentů v laboratoři. Cyklování trvalo 10500 cyklů a počet 

dat ze všech PSoC běhů byl dostačující pro vyhodnocení celého experimentu. 

Napěťové průběhy jednotlivých článků při nabíjení je možno vidět na obr. 47. Mezi 

jednotlivými počátečními napětími článků je patrný značný rozdíl, jejich hodnota se 

pohybuje v rozmezí 2,3 – 2,6 V. Nejvyšší počáteční napětí měly články se 0,15 % 

a 1,4 % Ti4O7, jejich životnost byla ukončena předčasně a to v 8200. cyklu 

resp. v 9000. cyklu. Avšak všechny průběhy napětí mají téměř stejnou strmost. Změřené 

hodnoty potenciálů záporných elektrod při nabíjení obsahují příliš velké chyby, proto 

zde již nejsou uváděny. 
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Obr. 47: Průběhy napětí nabíjecích cyklů při 3. PSoC běhu 

 

Obr. 48: Průběhy napětí vybíjecích cyklů při 3. PSoC běhu 
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Obr. 49: Průběhy potenciálu záporných elektrod při vybíjení v 3. PSoC běhu 

V grafu na obr. 48 je potvrzena skutečnost, že napětí při vybíjení kleslo pod hranici 

1 V u článků se 0,15 % a 1,4 % Ti4O7 a tím ukončily svoji životnost v tomto PSoC 

běhu. Při pohledu na graf potenciálu záporné elektrody na obr. 49, je možno vidět, že 

potenciál záporných elektrod těchto článků výrazně začal narůstat, tedy za předčasné 

ukončení životnosti těchto článků mohou stejně jako v předchozích případech záporné 

elektrody. Nejlepší kvality stále dosahuje článek se 0,78 % TiO2, který udržuje během 

cyklování konstantní napětí při vybíjení. Následuje ho článek s koncentrací příměsi 

2,65 % Ti4O7, který v předchozích PSoC bězích nevykazoval kvalitní výsledky 

a předčasně ukončil svoje životnosti. Tento aspekt je možno přiřadit faktu, že po 

skončení životnosti v 1. i 2. PSoC běhu byl článek stále nabíjen a dosahoval výrazného 

zlepšení v každém dalším PSoC běhu.  

Již z tab. 8 a obr. 38 se dalo předpokládat, že články s koncentracemi příměsi 

0,15 % a 1,4 % Ti4O7 budou nejméně kvalitní, protože při kondiciovacím cyklování 

před tímto PSoC během byly schopny přijímat nejmenší množství náboje. 

3.3.4 Porovnání jednotlivých PSoC běhů 

Srovnání jednotlivých PSoC běhů znázorňuje vývoj napěťových průběhů během celého 

cyklování. Na grafech na obr. 50 a obr. 51, které zobrazují vývoj jednotlivých PSoC 

běhů, je patrné, že všechny PSoC běhy netrvaly stejnou dobu a byly přerušeny před 

ukončením životnosti všech článků. Proto nelze porovnávat konečná napětí článků na 

konci jednotlivých běhů. 

Obr. 50 zobrazuje vývoj napětí článků při nabíjení. Průběhy v 1. PSoC běhu měly 

značný rozptyl, jelikož na počátku nabíjení byly separátory plně zaplaveny a kyslíkový 

cyklus tedy nemohl pracovat s dostatečnou intenzitou. Během 1. PSoC běhu vzrostlo 
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napětí článků k vysokým hodnotám, začala elektrolýza s intenzivním vývojem plynů, 

elektrolyt se vytlačoval z pórů separátorů a uvolňovalo se dostatečné množství pórů 

v separátoru, aby mohl začít probíhat kyslíkový cyklus s dostatečnou intenzitou. Ve 

2. PSoC běhu již téměř všechny články měly totožné průběhy napětí při nabíjení, jejichž 

konečná napětí se pohybovala v rozmezí 2,65 – 2,75 V. Výrazně vyšší úroveň napětí 

měl článek s 2,65 % Ti4O7, který předčasně ukončil životnost v prvním i v druhém 

běhu. Předpokládáme, že díky předčasnému konci života v prvním běhu došlo u něj 

k uvolnění dostatečného množství pórů až ve druhém běhu, protože ve třetím běhu jeho 

napětí toto zvýšení nevykazovalo. Další článek, kterému se začalo výrazněji zvyšovat 

napětí v průběhu všech PSoC běhů (a poté také ukončil svoji životnost), byl 

s koncentrací příměsi 1,4 % Ti4O7. 3. PSoC běh byl výrazně kratší než ostatní o více než 

polovinu cyklů, proto je obtížné porovnávat s přechozími běhy a dojít k odpovídajícímu 

srovnání. I když tento běh byl nejkratší, tak během něho skončily životnost články 

se 1,4 % a nově i s 0,15 % Ti4O7. Nejnižší vzrůst napětí v průběhu nabíjení ve všech 

bězích vykázaly články s koncentrací příměsi 0,78 % Ti4O7 a TiO2, které byly po celou 

dobu schopny nejlépe přijímat náboj. 

 

Obr. 50: Celkové průběhy napětí při nabíjení během všech PSoC běhů 

Celkové průběhy napětí při vybíjení během všech PSoC běhů jsou zobrazeny na 

obr. 51. Z tohoto grafu je možné získat hodnocení kvality jednotlivých článků – 

nejvhodnější je takový článek, u kterého klesne napětí během cyklování minimálně. 

Práce je věnována hodnocení použitelnosti vodivé keramiky jako aditivum do aktivní 

hmoty, proto jsou především srovnávány výsledky článků s touto příměsí. Hmotnostní 

množství Ti4O7, které se z dlouhodobého hlediska jeví jako méně vhodné pro použití 

v PSoC režimu je nad 1,4 %, optimální množství je 0,78 %. Při porovnání aditiva Ti4O7 

s dalšími srovnávacími aditivy, které se z předchozích experimentů jevila jako vhodná 
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pro PSoC režim jsme došli k závěru, že Ti4O7 může fungovat jako aditivum záporné 

aktivní hmoty pro PSoC cyklování, nicméně nedosahuje tak dobrých výsledků jako 

TiO2. Aditivum uhlík CR2996 má výborné vlastnosti v první části experimentu, 

s pokračujícím experimentem však tyto vlastnosti ztrácí. Předpokládáme, že uhlík není 

v režimu provozu PSoC dlouhodobě stálý a zřejmě dochází k reakci uhlíku s kyslíkem 

při vnitřním kyslíkovém cyklu. 

 

Obr. 51: Celkové průběhy napětí při vybíjení během všech PSoC běhů 

3.4 Kontaktní odpor Rk a odpor aktivní hmoty Rm 

Během PSoC běhů se průběžně měřily hodnoty kontaktního odporu vrstvy kolektor – 

aktivní hmota Rk a odporu aktivní hmoty Rm. Hodnoty těchto odporů jsou důležité pro 

ověření stavu elektrod. Jestliže jsou odpory na nízké očekávané úrovni a článek ukončil 

životnost, tak konec života elektrody souvisí s degradačními mechanismy na povrchu 

elektrody. Nárůst odporu Rk symbolizuje neúplné přilnutí na kontaktní vrstvě žebra 

s aktivní hmotou, zvýšení Rm zase značí pasivaci vnitřních struktur aktivní hmoty. 

Měření odporů Rk a Rm proběhlo v průběhu 1. a 2. PSoC běhu (5 resp. 2 změřené 

hodnoty) – viz obr. 52 a obr. 53. Velikost odporů Rk se pohybovala v rozmezí 2,0 –

6,5 mΩ, nejnižší hodnoty dosahovaly články s 0,15 % a 5,15 % Ti4O7. Průběh Rk článku 

s 0,15 % Ti4O7 obsahuje jednu anomální hodnotu během 4. měření, ta je však 

připisována chybě při měření. Výrazný nárůst odporu Rk u článku se 1,4 % Ti4O7 

předznamenává předčasné ukončení života tohoto článku. V 1. PSoC běhu také ukončil 

předčasně životnost článek s koncentrací příměsi 2,65 % Ti4O7 jeho nárůst Rk ani Rm 

nebyl zaznamenán, jelikož proběhl mezi 1. a 2. změřenou hodnotou těchto odporů 

(1158. cyklus a 12008. cyklus – životnost byla ukončena v 10708. cyklu). Všechny 
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ostatní hodnoty Rk a Rm tohoto článku byly změřeny, když byl článek již opět v nabitém 

stavu. Hodnoty Rm se pohybovaly v rozmezí 0,15 – 0,55 mΩ, kromě již výše zmíněného 

článku se 1,4 % Ti4O7. Průběhy odporů Rm mají obdobné charakteristiky jako u Rk. 

Celkově lze shrnout, že až na článek se 1,4 % Ti4O7 nebyla zaznamenána souvislost 

mezi stavem Rk, Rm a životností (napětím) elektrody. Děje, které způsobují konec 

životnosti elektrod, tedy souvisí přednostně s povrchovými ději na rozhraní aktivní 

hmota/elektrolyt. 

 

Obr. 52: Průběhy kontaktních odporů Rk při 1. a 2. PSoC běhu 

 

Obr. 53: Průběhy odporu aktivní hmoty Rm při 1. a 2. PSoC běhu 
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3.5 ESEM snímky 

Po skončení 3. PSoC běhu byly záporné aktivní hmoty článků detailně prozkoumány 

pomocí environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu ESEM 

(Environmental Scanning Electron Microscope). 

Při vybíjecí reakci kyseliny sírové se zápornou aktivní hmotou a také při 

intenzivním kyslíkovém cyklu vznikají krystaly síranu olovnatého PbSO4. Tyto krystaly 

se postupně rekrystalizací zvětšují až do stavu, kdy je již velmi obtížné nabíjením 

převést krystaly zpět na nabitou formu aktivní hmoty.  Na obr. 54 a) je zobrazen ESEM 

snímek NAM elektrody s 0,46 % Ti4O7 a je na něm vidět, že elektroda byla 

zasulfátovaná velice mírně, jelikož obsahuje pouze houbovité olovo a krystalky PbSO4 

téměř vůbec. Celá struktura záporné aktivní hmoty je vzájemně propojena a neobsahuje 

volná místa. Tato elektroda dosáhla nejlepšího výsledku z hlediska obsahu síranu 

olovnatého v záporné aktivní hmotě po cyklickém namáhání. Na obr. 54 b) je uveden 

snímek aktivní hmoty elektrody s 0,78 % Ti4O7. Ze snímku je patrné, že u toho článku 

již bylo suflátování výraznější, jsou pozorovány jednotlivé krystaly PbSO4 o velikosti 

1 – 3 µm, avšak hmota stále obsahuje značné množství houbovitého olova. Snímky 

s podobnou strukturou záporné aktivní hmoty byly pořízeny i u elektrod s koncentrací 

příměsi 0,15 % a 5,15 % Ti4O7. Na obr. 54 c) je zobrazen ESEM snímek elektrody 

s 2,65 % Ti4O7, který obsahuje nejvyšší množství a největší krystaly PbSO4 a téměř 

žádné aktivní houbovité olovo. Krystaly dosahují velikosti až 5 µm a elektroda je 

celkově zasulfátovaná nejvíce ze všech. Podobné snímky byly získány i u elektrody 

s koncentrací příměsi 1,4 % Ti4O7. 

 

Obr. 54: ESEM snímky záporných aktivních hmot na elektrodách: a) 0,46 % Ti4O7, 

b) 0,78 % Ti4O7, c) 2,65 % Ti4O7  
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4 ZÁVĚR 

 

V této diplomové práci bylo přiblíženo rozdělení většiny elektrochemických zdrojů 

elektrické energie, popsána jejich základní funkce a aplikace. Zvýšená pozornost byla 

upřena na olověné akumulátory, na kterých probíhá výzkumná část. V práci je popsáno 

jejich konstrukční i materiálové složení. Zmíněny jsou VRLA akumulátory, které z větší 

míry nahradily zaplavené akumulátory. Dále jsou zdůrazněny jejich degradační 

mechanismy, které snižují jejich životnost. Popsána je funkce a druhy hybridních 

pohonů v hybridních elektrických vozidlech, které používají olověné akumulátory. 

Dále se práce věnuje praktické části, konkrétně výrobě záporných experimentálních 

elektrod. Práce obsahuje stručný návod pro výrobu elektrod s rovnoběžnými žebry, 

která probíhá v laboratoři olověných akumulátorů Ústavu elektrotechnologie, FEKT 

VUT Brno. Vytvořené elektrody byly pastovány vyrobenou směsí záporné aktivní 

hmoty. Jednotlivé elektrody obsahovaly aktivní hmotu s příměsí Ti4O7, TiO2 nebo uhlík 

CR2996 o různých koncentracích. Z těchto elektrod byly sestaveny měřicí články. 

  Články byly nejdříve podrobeny 18 formovacím cyklům. Formace se provádí 

z důvodu vytvoření požadované mikrostruktury záporné aktivní hmoty. Během 

formování bylo při nabíjení napětí elektrod ustáleno od 2,66 – 2,79 V. Nabíjecí časy, 

kdy napětí elektrod dosáhlo 2,6 V (přechod do druhého nabíjecího stupně), se 

pohybovaly v rozmezí 22 – 32 hodin. 

Po formaci byly články podrobeny 1. kondiciovacímu cyklování, proces obsahoval 

14 cyklů. Toto cyklování bylo uskutečněno před každým PSoC během. Během dalšího 

kondiciovacího cyklování proběhlo 10 resp. 14 cyklů. Kondiciovací cykly měly uvést 

články do stejného počátečního stavu a odstranit sulfataci záporné aktivní hmoty, resp. 

nedokonale provedenou formaci. Během 1. kondiciovacího cyklování byly 100 % 

proformovány všechny články, kromě článků s 0,46 % a 2,65 % Ti4O7. 

V 2. kondiciovacím cyklování články s 0,15 %, 0,46 % a 0,78 % Ti4O7 na počátku 

dosahovaly kolem 85 % maximální dosažené kapacity – nejvyšší hodnoty u článků 

s Ti4O7. U článku s koncentrací příměsi 0,46 % Ti4O7 vzniknul pravděpodobně 

mikrozkrat v separátoru mezi kladnou a zápornou elektrodou, což způsobilo, že 

v počátku cyklování při nabíjení s napěťovým omezením na 2,45 V napětí začalo klesat 

a nebylo možné dosáhnout požadované hodnoty. 

Články byly dále podrobeny experimentu, který měl simulovat režim v hybridních 

elektrických vozidlech. Jedná se o režim částečného nabití akumulátoru – PSoC. Během 

celého experimentu proběhly 3 PSoC běhy, každý obsahoval jiný počet cyklů – 21000, 

27000 a 10500 cyklů. Během těchto 3 PSoC běhů ukončilo předčasně životnost několik 

článku. V 1. PSoC běhu to byl článek s 2,65 % Ti4O7, ve 2. PSoC běhu opět tento 

článek a ještě článek se 1,4 % Ti4O7 a při posledním nejkratším PSoC běhu ukončily 

předčasně životnost články s koncentrací příměsi 0,15 % a 1,4 % Ti4O7. Při porovnání 

článků s různým množstvím příměsi Ti4O7, které jsou hlavním zkoumaným bodem této 

práce, dosáhnul jsem výsledku, že nejoptimálnějším hmotnostním množstvím příměsi je 

0,78 % pro použití v PSoC režimu. Jako nejméně vhodné se jeví články, které obsahují 

nad 1,4 % Ti4O7. Komparací aditiva Ti4O7 s dalšími srovnávacími příměsi (TiO2 a uhlík 

CR2996) jsem dospěl k výsledku, že vodivá keramika Ti4O7 je použitelná jako příměs 



 55 

do záporné aktivní hmoty pro PSoC režim, avšak nedosahuje tak dobrých výsledků jako 

TiO2. Uhlík CR2996 má jako aditivum v záporné aktivní hmotě pro PSoC cyklování 

výborné výsledky v první části experimentu, ale postupem času tyto vlastnosti ztrácí. 

Během 1. a 2. PSoC běhu byly měřeny kontaktní odpor Rk a odpor aktivní hmoty 

Rm. Z vyhodnocených výsledků nebyla zjištěna vzájemná souvislost mezi stavem Rk, Rm 

a živostností elektrod, kromě článku s koncentrací příměsi 1,4 % Ti4O7, u kterého byl 

zaznamenán výrazný nárůst obou odporů před ukončením jeho životnosti. 

Možným řešením pro vylepšení vlastností Ti4O7 jako aditiva v záporné aktivní 

hmotě pro PSoC režim je rozemletí použité vodivé keramiky při výrobě aktivní hmoty 

na menší částice. Tyto by pak lépe obsadily volné póry v houbovité struktuře olova 

a zvýšily jednak vodivost záporné aktivní hmoty elektrody a jednak nedovolily 

krystalům PbSO4 růst do velkých rozměrů. 
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 

AGM  Absorbed Glass Material, separátor ze skelných vláken 

DoD  Depth of Discharge, hloubka vybití 

ESEM Environmental Scanning Electron Microscope, environmentální 

rastrovací elektronový mikroskop 

EV  Electric Vehicle, elektrické vozidlo 

HEV  Hybrid Electric Vehicle, hybridní elektrické vozidlo 

HRPSoC High Rate Partial State of Charge, režim částečného stavu nabití 

s velkým proudovým zatížením 

NAM Negative Active Mass, záporná aktivní hmota  

PAM  Positive Active Mass, kladná aktivní hmota 

PCL  Premature Capacity Loss, předčasná ztráta kapacity 

PSoC  Partial State of Charge, částečný stav nabití 

PVC  Polyvinylchlorid 

RAPS  Remote Area Power Supply, systémy založené na solární energii 

VRLA  Valve Regulated Lead Acid, ventilem řízené olověné akumulátory 

 

C   kapacita 

C0   počáteční kapacita 

Cmax  maximální kapacita 

I   elektrický proud 

m   hmotnost 

Rk   kontaktní odpor 

Rm  odpor aktivní hmoty 

Q   elektrický náboj 

t   čas 

U   elektrické napětí 
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