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Aktuálnosť problematiky    

Doktorand sa vo svojej dizertačnej práci zameral na riešenie vysoko aktuálnej 

problematiky využívania olovených akumulátorov. Z širokého spektrá čiastkových otázok 

riešenia efektívnej činnosti oloveného akumulátora sa zameral na otázku predčasnej straty 

kapacity oloveného akumulátora, pracujúceho v režime PSoC v hybridných elektrických 

vozidlách. Téma dizertačnej práce odpovedá oboru dizertácie a je stále vysoko aktuálne z 

hľadiska vedeckého aj odborne technického.    

Výrobcovia elektrických akumulátorov pracujú na rôznych elektrochemických 

princípoch a technológiách, avšak olovený akumulátor si stále udržiava svoju veľmi dôležitú 

pozíciu v technických aplikáciách. Možno najčastejšie v automobiloch ako štartovacie, avšak 

aj v záložných energetických zdrojoch pre nemocničné alebo telekomunikačné stanice a tiež 

ako krátkodobé zásobníky energie v elektrických systémoch obnoviteľných zdrojov energie.   

 

Splnenie cieľa práce    

Na splnenie témy svojej kvalifikačnej práce, doktorand postupne plnil čiastkové úlohy.   

Ako počiatočný čiastkový cieľ bolo pre doktoranda zorientovať sa v problematike 

režimu prevádzky olovených akumulátorov v hybridných elektrických vozidlách PSoC. 

Takýto režim dlhodobej prevádzky v čiastočnom stavu nabitia spôsobuje predčasnú stratu 

kapacity olovených akumulátorov, označovanú ako PCL-3 na zápornej elektróde. Čiastkový 

cieľ splnil, nakoľko by ďalej v riešení problematiky nemohol pokračovať.   

Jedným z hlavných čiastkových cieľov predloženej práce bolo zistiť vplyv nových 

typov vodivých aj nevodivých aditív zápornej aktívnej hmoty. K tomu potreboval navodiť u 

experimentov podmienky, kedy dôjde ku vzniku PCL-3 efektu. Tento efekt je spojený s 

nedostatočným nabíjaním zápornej elektródy, čo spôsobuje zlyhanie VRLA batérií.   
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Ďalším z hlavných čiastkových cieľov bolo overiť hypotézu Nakamury a kol. o 

pridávaní uhlíku do aktívnej hmoty zápornej elektródy. Zníži sa takto ohmický odpor a zvýši 

sa prúdy zápornej elektródy.    

Závažným čiastkovým cieľom bolo stanoviť optimálne množstvo vytipovaných aditív 

s perspektívnymi výsledkami. Nájsť vhodné zloženie aktívnej hmoty, ktoré bude schopné 

odolávať sulfatácii zápornej elektródy počas prevádzky PSoC a oddialiť alebo zamedziť jej 

vzniku.     

Posledným z hlavných čiastkových cieľov bolo pokúsiť sa objasniť mechanizmus 

sulfatácie zápornej elektródy spojenej s PCL-3 efektom. Tiež navrhnúť a overiť aditíva, ktoré 

pozitívne pôsobia v aktívnej hmote zápornej elektródy. Doktorand sa chce pokúsiť 

porozumieť viacfaktorovému mechanizmu progresívnej sulfatácie v povrchovej vrstve 

záporného aktívneho materiálu.   

Doktorand navrhol a hodnotil viacero aditív do aktívnej hmoty na minimalizáciu 

sulfatácie a vykonal rad experimentov na verifikáciu svojich hypotéz.    

 

Zvolené metódy spracovania   

Doktorand používal vhodné metódy riešenia uvedených čiastkových cieľov svojej 

práce. Patrí ku nim logické analyticko – syntetické a induktívno – deduktívne metódy 

a z empirických metód najmä pozorovanie a vyhodnotenie. Súčasne vhodne používal 

kombináciu teoretických a experimentálnych metód.    

 

Prínos pre rozvoj vednej disciplíny a prax   

Doktorand realizoval všetky stanovené čiastkové ciele čím priniesol pre vednú 

disciplínu rozšírenie znalostí o skúmanom hlavnom probléme, o nevratnej sulfatácii elektród, 

najmä zápornej elektródy a ich predčasnej strate kapacity. Podľa postavených cieľov navodil 

stav v činnosti oloveného článku, kedy vznikala nevratná sulfatácia. Pomocou mikroskopu 

zobrazil a analyzoval štruktúru zŕn vratnej a nevratnej sulfatácie. Nakoľko nevratná sulfatácia 

súvisí s procesmi na elektródach pri nabíjaní a vybíjaní, zaoberal sa doktorand aj otázkami 

vhodných aditív. Touto cestou mal snahu minimalizovať alebo odstrániť nevratnú sulfatáciu a 

zlepšiť priebeh chemických reakcií na elektródach. Jednak testoval vo svete už používané 

aditíva (napr. uhlík), jednak aj ďalšie aditíva, ktoré sa javili ako perspektívne (oxid titánu, 

oxid hliníku, sklené vlákna ap.). Vytvorené hypotézy podporil sériou experimentov a 

analyzoval ich výsledky.     

Prínosné pre prax sú výsledky, ktoré ukazujú na možné úpravy v konštrukcii elektród 

tak, aby došlo napríklad k predĺženiu ich životnosti. Skutočná aplikácia v praxi je však závislá 

aj na záujme výrobcov akumulátorov o inovácie. 

 

Osobnosť doktoranda  

Z prehľadu odborných aktivít doktoranda je zrejmé, že čiastkové výsledky svojej 

vedeckej výskumnej činnosti publikoval ako autor alebo spoluautor vo vedecko-odborných 

časopisoch a na domácich aj medzinárodných konferenciách. Okrem teoretickej práce 

vykonával rad experimentov na verifikáciu teoretických analýz a záverov. V kolektíve 

vedeckých a odborných pracovníkov konzultoval získané závery a výsledky experimentov, 

čím otvoril možnosti ďalšieho výskumu v tejto problematike.    

Všetky uvedené aktivity nasvedčujú, že doktorand sa formuje na odborného 

pracovníka a fundovaného výskumníka.   

 

 

 




