
  

Licen ční smlouva 
poskytovaná k výkonu práva užít školní dílo  

 
uzavřená mezi smluvními stranami: 

 
1. Pan/paní 

Jméno a příjmení:  Marek Vrba  

Bytem:    Hoštice - Heroltice 109, Vyškov 682 01 

Narozen/a (datum a místo):  4. 11. 1987, Vyškov 

(dále jen „autor“) 
a 

2. Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

se sídlem Údolní 244/53, 602 00 Brno 

jejímž jménem jedná na základě písemného pověření děkanem fakulty: 

Prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. 

(dále jen „nabyvatel“) 

 
 

Čl. 1 
Specifikace školního díla 

 
1. Předmětem této smlouvy je vysokoškolská kvalifikační práce (VŠKP): 

□  disertační práce 
□  diplomová práce 
� bakalářská práce 
□  jiná práce, jejíž druh je specifikován jako ....................................................... 
(dále jen VŠKP nebo dílo) 
 

Název VŠKP: Zkoumání teplotních jevů v olověném akumulátoru 
  Vedoucí/ školitel VŠKP: Ing. Jiří Neoral 
  Ústav: Ústav elektrotechnologie 
  Datum obhajoby VŠKP:  
 
VŠKP odevzdal autor nabyvateli v: 

�  tištěné formě  –  počet exemplářů 2 

�  elektronické formě –  počet exemplářů 2 



  

2. Autor prohlašuje, že vytvořil samostatnou vlastní tvůrčí činností dílo shora popsané  
a specifikované. Autor dále prohlašuje, že při zpracovávání díla se sám nedostal do 
rozporu s autorským zákonem a předpisy souvisejícími a že je dílo dílem původním. 

3. Dílo je chráněno jako dílo dle autorského zákona v platném znění. 
4. Autor potvrzuje, že listinná a elektronická verze díla je identická. 
 

Článek 2 
Udělení licenčního oprávnění 

 
1. Autor touto smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění (licenci) k výkonu práva uvedené 

dílo nevýdělečně užít, archivovat a zpřístupnit ke studijním, výukovým a výzkumným 
účelům včetně pořizovaní výpisů, opisů a rozmnoženin. 

2. Licence je poskytována celosvětově, pro celou dobu trvání autorských a majetkových práv 
k dílu. 

3. Autor souhlasí se zveřejněním díla v databázi přístupné v mezinárodní síti   
�  ihned po uzavření této smlouvy 
□  1 rok po uzavření této smlouvy  
□  3 roky po uzavření této smlouvy 
□  5 let po uzavření této smlouvy 
□  10 let po uzavření této smlouvy 
(z důvodu utajení v něm obsažených informací) 

4. Nevýdělečné zveřejňování díla nabyvatelem v souladu s ustanovením § 47b zákona  
č. 111/ 1998 Sb., v platném znění, nevyžaduje licenci a nabyvatel je k němu povinen 
a oprávněn ze zákona. 

 
 

Článek 3 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jednom 

vyhotovení obdrží autor a nabyvatel, další vyhotovení je vloženo do VŠKP. 
2. Vztahy mezi smluvními stranami vzniklé a neupravené touto smlouvou se řídí autorským 

zákonem, občanským zákoníkem, vysokoškolským zákonem, zákonem o archivnictví,  
v platném znění a popř. dalšími právními předpisy. 

3. Licenční smlouva byla uzavřena na základě svobodné a pravé vůle smluvních stran, 
s plným porozuměním jejímu textu i důsledkům, nikoliv v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek. 

4. Licenční smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

 
V Brně dne: 27. 5. 2010 
 
 
 
……………………………………….. ………………………………………… 
Nabyvatel      Autor 



  

Abstrakt: 

Na základě české i zahraniční literatury nás tato práce seznamuje s historií a rozdělením 

elektrochemických zdrojů, konkrétně pojednává o olověném akumulátoru. U olověného 

akumulátoru je popsán princip a jeho chování při nabíjení a vybíjení. Dalším tématem je jeho 

konstrukce a rozdělení. Základní dělení olověného akumulátoru je na akumulátory  

se zaplavenými elektrodami a akumulátory bezúdržbové tzv. „VRLA“, které se postupně 

dostávají do popředí a zastávají funkce klasického akumulátoru se zaplavenými elektrodami  

v náročnějších aplikacích. V současné době VRLA akumulátory se používají pro PSOC režim 

v hybridních vozidlech. Praktická část této práce se zabývá právě PSOC režimem, který  

je aplikován na experimentální články s elektrodami s různými příměsemi. Výsledky vlivu 

příměsí na životnost článků v PSOC režimu jsou shrnuty na konci této práce.  

Abstract: 

Based on the Czech and foreign literature, this work introduces us to the history, the 

dividing types of electrochemical cells, specifically deals with the lead-acid battery. The lead-

acid battery principle is described and its behavior during charging and discharging. Another 

topic is the design and distribution. The basic division is the lead-acid accumulator batteries  

with electrodes submerged and maintenance-free batteries so-called "VRLA", which is 

gradually coming into force and function of classical battery electrodes are submerged in 

more demanding applications. Currently, VRLA batteries are used for PSOC system in hybrid 

vehicles. The practical part of this work deals with PSOC regime that is applied  

to the experimental cells with electrodes with different admixtures. The results  

of the influence of admixtures on the durability of articles in PSOC system are summarized  

at the end of this work. 

Klíčová slova: 

Akumulátor, Olověný akumulátor, VRLA baterie, tepelný lavinový jev, režim částečného 

nabití 

Keywords: 

Battery, Lead-acid battery, VRLA battery, thermal runaway, partial state of charge 
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Úvod 

Bez elektrické energie by jsme si dnes nedokázali představit každodenní život, 

pronásleduje nás na každém kroku, tudíž elektrická energie pro současné lidstvo  

je nepostradatelná. Elektrickou energii získáváme různými způsoby např. Z jaderných, 

vodních, větrných a tepelných elektráren, také ze solárních článků a elektrochemických 

zdrojů.  

Elektrochemické zdroje se rozdělují na primární a sekundární zdroje energie. Primární 

zdroje elektrické energie mají omezené množství reaktantů, ty se spotřebují při vybíjení  

na produkty, které nelze nabíjecím procesem vrátit zpět v původní reaktanty, tudíž se jedná  

o zdroje na jedno použití. Sekundární zdroje elektrické energie můžeme znovu nabít  

a tím znovu akumulovat elektrickou energii.Jde o ,,akumulátory,, elektrické energie. Mají také 

omezené množství reaktantů, ale procesem nabíjení jim můžeme vrátit zpět aktivní reaktanty. 

Většinu akumulátorů můžeme dobít stokrát až tisíckrát, počet nabíjecích cyklů je jeden  

z důležitých parametrů akumulátorů.  

V této práci se budu zabývat chemickými zdroji elektrické energie a to olověnými 

akumulátory, které patří mezi sekundární zdroje elektrické energie. První dobíjítelný olověný 

akumulátor pro komerční využití vynalezl francouzský fyzik Gaston Planté v roce 1859. Patří 

mezi nejpoužívanější sekundární články, především díky spolehlivosti a nízké ceně. Za téměř 

150 let prošel olověný akumulátor dlouhým vývojem, za tu dobu zůstal princip zachován,  

jen se snažíme co nejvíce zlepšit parametry jako například kapacitu, životnost, počet 

nabíjecích cyklů.  

Využití olověných akumulátorů je velmi široké, například ve vozidlech se spalovacím 

motorem, kde slouží k rychlému a krátkému impulzu vysokého proudu pro nastartování. 

Akumulátor je po většinu času v režimu vysokého stavu nabití. Další použití je v záložních 

systémech v telekomunikacích a v dalších aplikacích kde vyžadujeme nepřerušované 

napájení. Opačně je tomu u baterií pro elektrická vozidla, u těch se předpokládá, že podstoupí 

hluboká vybití a opětovné nabití v průběhu několika hodin. Mezi těmito mezními případy  

se nachází baterie pro hybridní elektrická vozidla.  

Jednou zkoumanou oblastí u olověného akumulátoru je sledování vlivu teploty na jeho 

životnost, jelikož teplota nám ovlivňuje důležité parametry akumulátoru například vnitřní 

odpor, kapacitu, životnost. Teplotu měříme uvnitř akumulátoru, abychom mohli změřit 

teplotu při reakcích a zkoumat příčinu vysokých teplot. Obecně když nějaké elektrické 

zařízení pracuje při vysokých teplotách, snižuje se rapidně jeho životnost. Studium teplotních 

vlivů v akumulátoru by nám mělo ujasnit co se v akumulátoru děje. Co je příčinou vysokých 

teplot a jak daný problém s vysokou teplotou odstranit.  
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1 Historie akumulátor ů 

V roce 1749, Benjamin Franklin poprvé použil termín "baterie", aby popsal sadu 

kondenzátorů, které využil pro své pokusy s elektřinou. Volta v roce 1800 vynalezl první 

opravdovou baterii, která přišla v známost jako galvanická baterie. Galvanické baterie  

se skládaly z desek z mědi a zinku , desky byly odděleny vrstvou látky nebo lepenky 

namočenou ve slané vodě (tj. elektrolytem). Voltův originální článek měl samozřejmě nějaké 

technické nedostatky, jeden z nich zahrnuje únik elektrolytu a také způsoboval zkratování 

obvodů. Další problém s Voltovými bateriemi byla krátká životnost baterie, což bylo 

způsobeno dvěma jevy. Prvním bylo, že v elektrolytu se vytvářely bubliny mědi, které 

neustále zvyšovaly vnitřní odpor baterie. V druhém jevu se tvořily nečistoty kolem zinku, 

které způsobovaly jeho rozklad. V roce 1836 britský chemik jménem John Frederic Daniell 

hledal způsob, jak eliminovat problém s vodíkovými bublinami v galvanickém článku a jeho 

řešení bylo použití druhého elektrolytu tzv. Daniellsův článek.  

 
Obr. 1 Časová osa vývoje baterií 

V roce 1844 William Robert Grove vynalezl článek, dnes známý pod jeho jménem jako 

Groveův článek. Ten sestával ze zinkem namočené anody v kyselině sírové a platinové 

katody ponořené do kyseliny dusičné. Ty byly oddělené porézní kameninou. Groveův článek 

měl za předpokladu vyššího vybíjecího proudu, téměř dvakrát větší napětí článku  

než Daniellsův článek, který musel dát přednost Groveůvému článku v použití v americké 

telegrafní síti.  

Doposud existovaly baterie, které po proběhlé chemické reakci byly nepoužitelné 

(reaktanty byly nevratně spotřebovány). Přelom v bateriích způsobil rok 1859 kdy vynalezl 

Gaston Plante olověnou baterii, vůbec první baterii, která mohla být znovu nabita, připojením 

zdroje stejnosměrného napětí. Olověný článek se skládá z olověné anody a katody z oxidu 

olovnatého ponořené do kyseliny sírové. Olověný článek byl vůbec první "sekundární" 

článek. Někdy okolo roku 1860, Francouz jménem Callaud vymyslel variantu Daniellsova 

článku, který se nazývá gravitační článek. Tato jednodušší verze byla oddělena porézní 
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bariérou. Porézní bariérou se snižuje vnitřní odpor systému, a tím i baterie přinesla silnější 

proud. Tato baterie se rychle stala volbou pro americké a britské telegrafní sítě, a byla 

používána až do roku 1950. V roce 1866 Georges Leclanche vynalezl baterii, která se skládala 

ze zinkové anody (nádoby vyplněné elektrolytem) a katody z oxidu manganičitého, vložené 

do roztoku chloridu amonného. V roce 1887 Carl Gassner patentoval variantu Leclancheova 

článku, která přišla ve známost jako suchý článek, protože neměl volný tekutý elektrolyt. Dále 

postupně vznikaly další články jako např. Ni-Cd (první alkalická baterie), Ni-Fe (byl objeven 

ve stejném roce, ale měl horší vlastnosti než Ni-Cd, později byl stejně patentován), NiMH 

(větší životnost než Ni-Cd), Lithium, Li-Ion, Li-Pol. [4] 
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2  Elektrochemické(galvanické) články 

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

články. Elektrické články mají jednu negativní vlastnost a to je samovybíjení. Jde  

o přirozenou vlastnost chemických zdrojů elektrické energie, která způsobuje postupnou 

ztrátu elektrické kapacity článku, bez odběru proudu. U některých článků je ztráta až 1% 

elektrické kapacity za jeden den.  

2.1  Primární články 

V primárních článcích probíhá nevratná chemická reakce-vybíjení, dochází  

k znehodnocování materiálů článku, až do vyčerpání elektrické energie, tyto články  

až na vyjímky nelze nabít proto se jedná o primární články.  

Někteří zástupci primárních článků: články suché (C – Zn článek, Alkalický 

článek),Lithiové články (Li - MnO2).  

2.2  Sekundární články 

V sekundárních článcích reakce probíhá v obou  směrech, reakce je vratná, tudíž 

sekundární články můžeme znovu nabít. Při nabíjení se elektrická energie akumuluje, takže 

sekundárním článkům  říkáme akumulátory. Mezi kyselinové sekundární články patří olověné 

automobilové baterie pro svoji schopnost mnohonásobného vybití a nabití. Pracovní cyklus 

tvoří jedno nabití a vybití sekundárního článku. Jestliže při vybíjení dosáhneme více jak 80% 

vybití akumulátoru mluvíme o hlubokém vybití. Sekundární články můžeme rozdělit na: 
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3 Olověné akumulátory 

• Akumulátory založené na systému NiCd 

• Baterie na bázi NiMH 

• Baterie na bázi Li – ion 

• Baterie na bázi Li – pol 

• A další…[6] 

3.1  Palivové články 

Princip palivových článků je podobný jako u galvanických článků a akumulátorů. Rozdíl 

mezi palivovými a běžnými galvanickými články je v tom, že aktivní chemické látky (tj. 

palivo a okysličovadlo) jsou na elektrody přiváděny z vnějších nádrží. Elektrody  

se zúčastní reakcí některými svými komponenty, ale jejich chemické složení se při tom 

nemění a žádná ze složek se neopotřebovává. Kontinuální přivádění paliva na anody  

a okysličovadla ke katodám baterie je technicky nejsnazší u plynných a kapalných látek. [10] 

3.2 Princip činnosti  

Základní princip spočívá v tom, že dvě olověné destičky ponoříme do kyseliny sírové 

o dané koncentraci. Po ponoření olověných destiček, můžeme pozorovat, jak se kyselina 

sírová (H2SO4) rozkládá na anionty a kationty. Destičky získávají záporný náboj, vlivem 

uvolnění kationů olova. Na destičkách se vytvoří vrstva síranu olovnatého PbSO4 z reakce 

kationů olova a síranového aniontu. V tomto okamžiku je mezi destičkami nulové napětí, 

akumulátor je nenabitý, musíme jej nabít a to zdrojem stejnosměrného proudu.  

3.2.1  Nabíjení 
Po připojení stejnosměrného zdroje proudu začne probíhat elektrolýza vody. Proud 

prochází od kladné elektrody k záporné. Kationty H se pohybují k destičce připojené 

k zápornému pólu zdroje (ke katodě) a anionty HSO4 a SO4  k destičce připojené ke kladnému 

pólu zdroje (k anodě).  
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Rovnice popisující chemický děj při nabíjení: 

42224 222 SOHPbPbOOHPbSO ++→+  (3.1) 

Síran olovnatý se rozkládá na oxid olovičitý, kterým je pokryta kladná elektroda  

a na houbovité olovo, které je na záporné elektrodě. Do elektrolytu se vylučuje kyselina 

sírová, elektrolyt houstne. Po nabití vznikne článek, napětí jednoho článku je asi 2 až 2.1 V.  

3.2.2  Vybíjení  
Při vybíjení probíhá v akumulátoru obdobný děj jako při nabíjení, jen její směr  

je opačný. Reakcí mezi aktivní hmotou elektrod a elektrolytem způsobuje rozdíl potenciálu,  

na elektrodách vzniká elektromotorické napětí. Potenciál na kladné elektrodě je 1.69 V,  

na záporné pak kolem 0.36 V. Reakce při vybíjení probíhají dokud se nespotřebují aktivní 

hmoty elektrod a dokud se kyselina sírová nerozloží.  

Rovnice popisující chemický děj při vybíjení (pouze opačný průběh děje nabíjení): 

OHPbSOSOHPbOPb 24422 222 +→++  (3.2)   

Kapacita baterie závisí na rychlosti vybíjení, tak i na teplotě. Důležitým parametrem je 

vnitřní odpor článku, je velmi malý (v setinách až tisícinách Ω) a závisí na teplotě. [1], [2] 

3.3  Konstrukce 

Akumulátor se skládá z plastového kontejneru na jehož vrcholu je kladný a záporný pól 

baterie, plnící a odvětrávací zátky případně i indikátor stavu nabití, dále pak elektrody, 

separátory, elektrolyt a některé další prvky. Olověný akumulátor je složen z článků 

zapojených do série, to neplatí v případě monopolární konstrukce. Konstrukce se mění  

a závisí na konkrétním použití, podle ní můžeme akumulátory dělit na trakční, staniční  

a startovací.  
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Obr. 2 Konstrukce autobaterie [1] 

Plastový kontejner musí snést namáhaní vlastní tíhou vnitřních částí baterie ,vnitřní tlak 

plynů a chemicky odolný vůči kyselině sírové. Nejčastěji bývá použit polypropylen.  

Samovybíjení roste s rostoucí koncentrací H2SO4 a s rostoucí teplotou. Rychle stoupá 

s cyklováním elektrody. Je to způsobeno rozpouštěním antimonu při korozi mřížky kladné 

elektrody. Akumulátory, které mají mřížky s obsahem antimonu trpí více na samovybíjení  

až 30% kapacity za měsíc.  

Zkraty můžou vytvářet olověné můstky mezi elektrodami, což má za následek 

samovybíjení. Příčiny zkratu jsou opadané částice oxidu olovičitého, které se dostanou 

k záporné elektrodě, nakupení vysoké vrstvy kalu a další jevy.  

K sulfataci může dojít, když je olověný akumulátor skladován ve vybitém stavu, nebo je 

nedostatečně nabíjen (obzvlášť u záporných elektrod). Sulface vzniká při přeměně zrnitého 

síranu olovnatého v tvrdou vrstvu hrubozrnného síranu.  

Akumulátor se obtížně nabíjí, protože nabíjením se spíše vyvíjí vodík na záporné 

elektrodě než redukuje síran olovnatý. Sulfataci můžeme předejít pravidelným dobíjením 

akumulátorů. [1], [7] 

3.3.1  Elektrody 
Elektrody jsou tvořeny z nosné části (mřížky) a aktivní hmoty. Mřížka musí být 

dostatečně mechanicky odolná. Mřížky bývají vyrobeny hlavně ze slitin (Pb-Ca nebo Pb-Sb), 

kvůli vyšší mechanické pevnosti s přidáním aditiv Sn, Cd, Se, které zvyšují odolnost proti 



 - 16 - 

korozi. Výhodou mřížkových elektrod je nižší hmotnost, objem a cena. Tloušťka elektrod 

určuje oblast jejich použití. Mřížkové elektrody, tenčí než 2,5mm, se používají pro nízký 

vnitřní elektrický odpor hlavně ve startovacích akumulátorech. Tlustší elektrody se používají 

v trakčních akumulátorech, v omezeném rozsahu v akumulátorech staničních a v dalších 

konstrukcích akumulátorů, kde se nepožaduje vybíjení velkými proudy.  

� Kladné elektrody 

Kladné elektrody značně omezují životnost olověných akumulátorů, jelikož mají kratší 

životnost než elektrody záporné. Mřížka kladné elektrody nesmí podléhat oxidaci (korozi), 

jelikož na kladné elektrodě probíhá přeměna slitiny olova na oxid olova s nižší mechanickou 

pevností. Pro dosažení zvýšení mechanické pevnosti, životnosti a lících vlastností mřížkových 

elektrod se používala slitina s obsahem (5 až 7%) antimonu. Nevýhodou této slitiny je značné 

samovybíjení. Proto byl podíl antimonu snižován (na 2,4 až 1,8%) nebo nahrazen vápníkem 

(0,06 až 0,1%). Tyto akumulátory mají pětkrát nižší samovybíjení než akumulátory  

v klasickém provedení s antimonem. Dále se používají slitiny s obsahem (0,3 až 0,7%) cínu.  

� Záporné elektrody 

Mřížka záporné elektrody neoxiduje, nemusí být mimořádně ošetřena. Záporné elektrody 

mají tmavě šedou barvu. Během provozu akumulátorů se záporné elektrody méně 

opotřebovávají, a proto mají delší životnost než elektrody kladné. Pro startovací, trakční  

i staniční akumulátory se v současné době vyrábějí jako mřížkové. Mřížky mohou být 

odlévány ze slitin olova podobně jako mřížkové elektrody kladné. U akumulátorů,  

tzv. přednabitých, se elektrody po namazání pastou, vyzrání a vyformování, perou a suší  

za nepřístupu kyslíku v inertní, popř. redukční atmosféře. Někdy se opatřují i nástřikem 

vhodnou ochranou proti působení vzdušného kyslíku a pro zvýšení doby skladování  

před použitím ve vozidle. [3], [6] 

3.3.2  Separátory 
Můžeme je nazvat oddělovači elektrod neboli separátory mechanicky oddělují kladné 

elektrody od záporných. V dnešní době se používají plošné separátory, které překrývají celou 

plochu elektrod. Umožňují maximální průchod iontů SO4, zabraňují průchodu kovových iontů 

z elektrod jedné polarity na elektrodu polarity druhé a také zamezují přímému kontaktu 

kladných a záporných desek, (t.j zkratu mezi deskami). Elektrický odpor separátoru  

je důležitý v použití pro aplikace, kde se vyžadují vysoké vybíjecí proudy např. u startovacích 

akumulátorů je požadován co nejmenší.  
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Použití plošných separátorů: 

� Tvaru listů přesahujících rozměry elektrod, aby v případě posunutí 

nedocházelo ke zkratu. Každý list separátoru je z jedné strany opatřen svislými žebry, 

kterými se přikládá na kladnou elektrodu. Mezery mezi žebry umožňují klesání 

uvolněných částic aktivní hmoty do kalového prostoru článků a také odvodu kyslíku.  

� Tvaru obálek, do nichž se vkládají kladné elektrody. Protože uvolněné částice 

aktivní hmoty zůstávají v obálkách, nemůže docházet ke zkratům elektrod usazeným 

kalem. Kalový prostor v článcích může být proto zmenšený, popř. jej lze u malých 

článků úplně zrušit.  

Rozdělení podle použitých materiálů: 

� Papírové separátory se zhotovují z dlouhovlákenné celulózy. Pro zvýšení 

odolnosti vůči elektrolytu a elektrooxidaci se impregnují např. fenolformaldehydovou 

pryskyřicí. Separátory jsou levné, v elektrolytu mají nízký elektrický odpor a při 

velikosti pórů 20 až 30µm umožňují dobrou průchodnost iontů S04. Jejich životnost 

zhruba odpovídá životnosti klasických startovacích akumulátorů.  

� Mikroporézní separátory se zhotovují např. z polyvynilchloridu, pryže nebo 

vysokomolekulárního polyetylenu o tloušťkách od 1 do 0,1mm, s velikostí pórů  

5 až 0,03µm. Životnost těchto separátorů přesahuje životnost akumulátorů.  

� Separátory ze skelných vláken někdy doplňují mikroporézní separátory 

v bateriích pro těžké provozy, kde se umísťují u kladných elektrod a příznivě ovlivňují 

životnost akumulátorů. Tyto separátory se používají především v hermetizovaném 

stavu, kdy necháme separátor nasáknout kyselinou sírovou a uzavřeme akumulátor. 

[5], [6] 

3.3.3 Elektrolyt 
Je látka schopná umožnit vedení proudu a podílet se na chemických reakcích v článku. 

Mezi elektrolytem a aktivní hmotou desek probíhají chemické reakce, které vytvářejí  

(při vybíjení) a spotřebují (při nabíjení) elektrický proud. Elektrolytem je zředěná kyselina 

sírová H2SO4 obvykle v poměru 64% kyseliny sírové a 36% destilované vody u nabitého 

olověného akumulátoru. Změnou její hustoty lze ovlivňovat kapacitu a životnost baterie. [3], 

[6] 
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3.4  Rozdělení 

3.4.1  Akumulátory se zaplavenými elektrodami “startovací baterie“ 
Též známá jako autobaterie. Autobaterie obsahuje 6 článků po 2,1 V spojených do série, 

což nám dává nominální hodnotu 12V (potenciální rozdíl připojením šesti galvanických 

článků). Autobaterie je tvořena z desek olova, které jsou ponořené do zředěného roztoku 

kyseliny sírové 35% a 65% vody. V normálním provozu elektrické systémy vozidla jsou 

napájeny z alternátoru, autobaterie se obvykle používá jenom při startování motoru.  

Při startu vyžadujeme po autobaterii vysoké proudy, tudíž baterie by měla být plně nabita. 

Někteří výrobci mají autobaterie s hustoměrem, který ukazuje hladinu elektrolytu v baterii. 

Autobaterie by měla být pravidelně monitorována, jestliže je uskladněna, abychom udrželi její 

kapacitu. Měla by být plně nabita a uskladněna v chladném a suchém prostředí. [8] 

3.4.2  Bezúdržbové akumulátory – VRLA 
Jde o uzavřené akumulátory VRLA konstrukce. VRLA – (Valve Regulated Lead Acid) 

znamená v překladu ventilem regulovaný olověný článek. Tyto akumulátory jsou za 

normálních podmínek uzavřeny a ventil slouží pro odpouštění plynů při přetlaku uvnitř 

nádoby. Jsou také zcela bez požadavků na údržbu během celé doby životnosti, jelikož plyny 

během dobíjení jsou speciální reakcí zpětně absorbovány. Dále jsou známy svou životností , 

za normálních podmínek (jako záložní zdroj) je předpokládána doba životnosti 5 až 15 let, při 

konečné kapacitě 80%. Při cyklickém použití se přepokládá 200 až 3000 cyklů v závislosti na 

hloubce vybíjení. Malý vnitřní odpor umožňuje hluboké vybíjení, a z tohoto důvodu můžeme 

odebírat proudy o velikosti desetinásobku kapacity akumulátoru. Proto mohou být i malé 

akumulátory použity k odběru vysokých proudů.  
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Obr. 3 Ventil VRLA akumulátoru [6] 

Ventilem řízené akumulátory se dělí podle použitého elektrolytu.  

� Akumulátory s vázaným elektrolytem-AGM 

AGM (Absorbed Glass Mat), zvláštností tohoto akumulátoru je provedení separátoru, 

který je v podobě skelných vláken dotovaných bórem. Výhodou této koncepce  

je vynikajicí iontová vodivost, umožňující rychlý průnik plynů a tím i účinnou 

rekombinaci na záporné elektrodě a výbornou schopnost vázat elektrolyt. Elektrolyt je 

vázán (vsáklý) do separátoru, z tohoto důvodu nemá zaplavené elektrody. AGM 

akumulátor má provedenou konstrukci, tak aby nedocházelo k úniku elektrolytu při 

naklonění nebo převržení. Výhody tohoto akumulátoru jsou velký výkon za nízkých 

teplot, odolnost proti otřesům, snížení hmotnosti při zvýšení kapacity a dále absolutní 

bezúdržbovost, nemusíme dolévat destilovanou vodu, kdybychom dolili destilovanou 

vodu akumulátor bychom zničili. Akumulátor má rovněž pomalé samovybíjení  

a nemusíme kontrolovat hladinu elektrolytu. Akumulátor AGM můžeme najít ve vojenské 

technice a letectví (např. v letadlech F/A-18, F-117 Stealth, atd.).  

� Gelové akumulátory 

Akumulátory AGM jsou často zaměňovány za gelové akumulátory. Elektrolyt  

u gelového akumulátoru je vázán v tixotropním křemičitém gelu. Akumulátor  

je konstrukčně velice podobný akumulátoru se zaplavenými elektrodami, ale místo 

roztoku kyseliny sírové obsahuje gel. Proto je tento akumulátor  bezpečný z hlediska 
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úniku elektrolytu, jak při náklonu, tak převržení. Výhodou u těchto akumulátorů je nižší 

citlivost na vyšší provozní teplotu, například u AGM může za vysokých teplot při nabíjení 

bez teplotní kompenzace dojít k teplotnímu zkratu za uvolnění značného množství plynů. 

Následkem může být destrukce akumulátoru. [6], [7] 

3.4.3 Akumulátory podle účelu 
Můžeme dělit akumulátory na: 

� Staniční akumulátory 

slouží obvykle k napájení elektronických zařízení v nouzovém režimu. Tyto akumulátory 

jsou trvale připojeny k nabíjecímu zařízení a k jejich vybíjení dochází pouze ve výjimečných 

případech.  

� Trakční akumulátory 

slouží jako hlavní zdroj energie pro mobilní zařízení. Mají robustní konstrukci desek 

a jsou určeny pro dlouhodobou dodávku určeného množství energie, jako například u lodí  

a elektrických vozíků. Hlavním cílem při jejich konstrukci je životnost , pokrývající velký 

počet cyklů vyznačujících se hlubokým vybitím a nabitím.  

� Startovací 

jsou používaný v automobilech a jsou nejčastěji používané akumulátory. Hlavním účelem 

tohoto akumulátoru dodávat vysoký proud při startu motoru. Ve vozidle jsou stále udržovány 

v nabitém stavu. Jenom výjimečně u nich dochází k hlubokému vybití. [3], [6] 

3.5  Parametry akumulátorů 

� Napětí akumulátoru 

Zavisí na počtu článků baterie. Napětí jednoho článku je kolem 2.1 až 2.2 V, potom nám 

6-ti článková plně nabitá olověná baterie dává kolem 12,6 až 12,8 V. Při nabíjení  

a vybíjení napětí akumulátoru kolísá, sleduje nabíjecí a vybíjecí křivku. Zkouška napětí  

na akumulároru se provádí měřením napětí naprázdno. Napětí naprázdno měříme  

při nezatíženém akumulátoru voltmetrem s velkým vnitřním odporem z danou přesností.  
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� Jmenovitá kapacita akumulátoru 

Kapacita je přímoúměrná množství činné hmoty, které se účastní vratné chemické 

přeměny. Udává se v ampérhodinách [Ah]. Také se udává zatížení jmenovitým proudem  

po dobu 20 nebo 10 hodin. Například C10= 44 Ah, znamená, že při zatížení po dobu 10 hodin 

jmenovitým proudem, dosahuje akumulátor kapacity 44 Ah.  

Jmenovitá kapacita se označuje symbolem “C” a číslicí vyjadřující dobu zatížení  

v hodinách. Čím větší je kapacita akumulátoru, tím více je schopen naakumulovat energie  

a potom vydat.  

� Zjištění kapacity 

Podle EN norem se zjišťuje jmenovitá kapacita při teplotě 25°C a zatížení daným 

proudem do té doby, dokud napětí na článek neklesne pod 1.5V. Nebo jednoduše podle 

vzorce: 

tIQ ⋅=  [Ah]  (3.3) 

Q-kapacita akumulátoru 

I-proudový odběr 

t-čas zatížení 

Součástí uvedených technických dat akumulátorů bývají vybíjecí křivky definující 

kapacitu akumulátoru při různém proudovém odběru, neboť skutečná hodnota kapacity 

akumulátoru je závislá mimo jiné rovněž na jeho zatížení. Čím větší zatížení, tím nižší 

kapacita. Proto stejný akumulátor bude mít o něco nižší hodnotu jmenovité kapacity C10 než 

hodnotu C20. Kapacita akumulátorů udávaná výrobcem je minimální zaručená kapacita  

při určitém proudu, což většinou bývá 1/10 kapacity akumulátoru v ampérech po dobu 10 

hodin. Také záleží na teplotě, hustotě elektrolytu a na způsobu nabíjení a vybíjení atd.  

� Vnitřní odpor akumulátoru 

Vnitřní odpor olověného akumulátoru je velmi malý, v řádu 0,001 Ω. Závisí  

na hustotě a teplotě elektrolytu. Udává se v ohmech či miliohmech. Malá hodnota vnitřního 

odporu je důležitá, aby akumulátor mohl poskytnout, při velkém zatížení, vysoký vybíjecí 

proud, aniž by nějak dramaticky pokleslo napětí na svorkách akumulátoru např. při startování 

vozidla. Při nabíjení se vnitřní odpor snižuje, při vybíjení se vnitřní odpor zvyšuje. Ideální 

akumulátor má nulový vnitřní odpor aby byl schopen dodat jakýkoliv proud bez poklesu jeho 
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svorkového napětí. Ideální akumulátor však neexistuje. U reálného akumulátoru dojde vždy  

k určitému poklesu napětí, což je způsobeno jeho vnitřním odporem. [2], [10] 
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4 Teplotní jevy v olov ěných akumulátorech 

Probíhající reakce v akumulátorech jsou značně závislé na teplotě, to je způsobeno tím, 

že jsou všechny založeny na principu chemických reakcí, nabíjení a vybíjení. Pracovní teplota 

akumulátoru je 15 – 25 °C. Akumulátory jsou často vystavovány vyšším teplotám  

i nižším než je uvedená ideální pracovní teplota. Kapacita akumulátoru stoupá s teplotou, 

avšak klesá životnost.  

 
Obr. 4 Závislost životnosti akumulátorů na teplotě okolí [7] 

4.1  Kyslíkový cyklus v uzavřených akumulátorech 

Pro režim kyslíkového cyklu, musí být do článku dodáno určité množství energie.  

V důsledku toho je tvořen kyslík na kladné desce a je pak zcela nebo částečně snížen na 

záporné desce. Další proces je vývoj tepla uvnitř baterie, který vzniká v důsledku: 

(a) exotermické chemické reakce řízené na záporné desce.  

(b) Jouleovo teplo 

Vyvinuté teplo způsobuje, že se teplota zvyšuje. V některých případech 

teplota stoupne na určitou hodnotu, na které zůstane, ale v ostatních případech 

zvýšení teploty se stává neovladatelné a může vést k selhání baterie. Tyto jevy jsou nazývány, 

nárůst teploty (TR) a tepelný lavinový jev (TRA), a jsou ilustrovány 

na Obr.5.  
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Obr. 5 Teplotní změny v buňce VRLA během kyslíkového cyklu 

cyklus: (a) nárůst teploty a (b) tepelný lavinový jev [12] 

4.2  Tepelný lavinový jev („thermal runaway“) 

Tepelný lavinový jev v baterii popisuje stav, kdy poměr tepla uvnitř baterie překročí její 

tepelnou kapacitu. Provozní teplota baterie je často spojena s nabíjecími a vybíjecími cykly 

a teplotou okolí. Proudová omezení nabíjení nebo teplotní kompenzace napětí jsou často 

důležitá při zmírňování rizika tepelného lavinového jevu. Tepelný lavinový jev lze obtížně 

předvídat a často obtížné určit. Proto je v zájmu pochopení podmínek, uvnitř článku baterie, 

které by mohly existovat před vznikem tepelného lavinového jevu. Nicméně, informace 

o teplotních podmínkách a teplota rozvodů uvnitř nádoby akumulátoru, během normálních 

i abnormálních provozních podmínek jsou omezené.  

Provozní teplota, která je dosažená v baterii je výsledkem teploty okolí rozšířené  

o teplo vygenerované baterií. [11] 

4.3  Jouleovo teplo 

Jouleovo teplo vzniká při nabíjení a vybíjení, které je způsobeno průchodem proudu přes 

vnitřní odpor baterie. Vnitřní odpor silně závisí na teplotě, hustotě elektrolytu a na stavu 

aktivní hmoty.Výrobci se snaží udržet vnitřní odpor baterie pod 1mΩ.  

4.4  Odvod tepla 

Chlazení baterie se realizuje přes boční stěny nádoby, jelikož dno nádoby je běžně 

v blízkém kontaktu s pevným povrchem, tudíž dosahuje stejných teplot jako baterie. Vrchní 
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kryt žádný významný vliv na odvodu tepla nemá, zátky nemají přímý kontakt s elektrolytem. 

Odvádění tepla může být zprostředkováno třemi způsoby: 

1.sálání do okolí 

2.vedení tepla přes nádobu baterie 

3.proudění přes stěny nádoby 

Konstruktér má za úkol navrhnout baterie s maximálními schopnostmi vedení tepla 

maximální plochou povrchu nádoby a zabezpečit přirozené proudění vzduchu kolem nebo 

skrz článek.  
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5 PSOC režim 

Zkratka PSOC (Partial State of Charge) v překladu znamená "částečný stav nabití". 

PSOC režim je dnes používán v hybridních vozidlech, akumulátor musí pracovat aby byl 

schopen se nabíjet. Je to stav akumulátoru kdy je nabit přibližně z 50% své maximální 

kapacity a přijímaní elektrického náboje je velice efektivní i při vysokém nabíjecím proudu.  

V režimu částečného nabití dochází k negativním jevům, které jsou ztráta kapacity a ztrátou 

nabíjecí schopnosti. Tyto jevy jsou označovány jako PCL (Premature Capacity Loss).  

Přehled PCL efektů: 

 PCL-1 efekt je způsoben vytvořením vysokoohmové vrstvy na rozhraní žebra kladné 

elektrody a aktivní hmoty. Důsledkem vysokoohmové vrstvy je ztráta kapacity již po několika 

cyklech (nabití/vybití). Životnost částečně ovlivňíme s různými slitinami v mřížce. Problémy 

Pb-Ca elektrod vyřešili nové slitiny.  

 PCL-2 efekt se objevuje v kladné aktivní hmotě, kde dochází k izolaci vzájemně 

spojených částeček PbO2 , které následně nevratně sulfatují. Dochází ke zvýšení odporu  

aktivní hmoty na kladné elektrodě. Problém se týká odporových změn kladné aktivní hmoty. 

Tento negativní  efekt je řešen přítlakem na systém elektrod (optimálně 4 N/cm2). V aktivní 

hmotě dochází za působení přítlaku k opětovnému kontaktu mezi částicemi, které  

se stabilizují a životnost se prodlužuje.  

 PCL-3 efekt je charakterizován s nedostatečným nabíjením. Objevuje se při nabíjení , 

kdy kyslíkový cyklus dosahuje velkých rychlostí a celý nabíjecí proud je převeden na teplo. 

Tento efekt je považován za příčinu selhání VRLA baterií v dnešní době. Při provozu 

hybridních vozidel dochází k progresivní sulfataci záporných elektrod. [9], [13] 

 
Obr. 6 Tři typy předčasné ztráty kapacity (PCL) v aplikacích s hlubokým cyklováním [1]. 
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6 Praktická část 

6.1  Výroba experimentálních elektrod 

Pro pokusy v elektrochemické laboratoři se používají dva typy elektrod. Měřící elektrody 

s nespojitým systémem rovnoběžných žeber. Jako žebra nám slouží mřížky  

ze startovacích akumulátorů, které rozstříháme na tyčinky o délkách asi 5 cm. Mřížky  

se skládají se ze slitiny olova, vápníku a cínu v poměru 99,3:0,2:0,5 %. Pro dvě krajní žebra 

použijeme silnější kousky olova z mřížky, jelikož budou sloužit jako nosná. Další žebra jsou 

tenčí a slouží k měření kontaktního odporu a odporu aktivní hmoty. Žebra jsou zalita směsí 

epoxidové pryskyřice s tvrdidlem v daném poměru. Výroba elektrody se dělí na dvě části.  

 
Obr. 7 Experimentální elektrody s nespojitým systémem žeber 

A) elektroda se systémem nespojitých žeber, B) protielektroda 

Postup výroby elektrody 

První část realizujeme, že nastříháme 8 kusů z tenké časti a 2 kusy z širší části žeber 

mřížky olověného kolektoru. U přípravy elektrody s teplotním čidlem vynecháme jedno žebro 

z prostřední části. V místě kde by bylo zalito chybějící žebro, v horní kostce epoxidu, 

uděláme drážku pro teplotní čidlo. Nepřipojené drátky necháme volně. Žebra umístíme  

do formy a zalijeme směsí tavidla a epoxidové pryskyřice v daném poměru a necháme 

zatvrdnout. Druhou část elektrody vyrobíme, tak že vyjmeme po zatvrdnutí první části 

elektrody, odřízneme přebytečné části a hrany začistíme pilníkem. Odizolujeme kabel  



 - 28 - 

a napájíme podle schématu vodiče na žebra. Vložíme do formy a zalijeme již zmíněnou 

směsí.  

6.2  Experimentální elektroda s teplotním čidlem 

Pro měření vlivu teploty je důležité vybrat vhodné teplotní čidlo. Teplotní čidlo musí 

vyhovovat daným parametrům, a těmi jsou: 

1. Miniaturní rozměry (pro aplikaci do elektrody se systémem nespojitých žeber) 

2. Odolnost vůči kyselému prostředí, konkrétně zředěná kyselina sírová 

3. Odolnost vůči korozi 

4. Vysoká přesnost 

Po hledání podle příslušných parametrů byl nakonec vybrán Platinový odporový snímač 

teploty ve skleněném provedení dle DIN EN 60 751 firmy JUMO Měření a regulace s.r.o. se 

sídlem v Brně.  

6.2.1 Návrh elektrody 
Při použití teplotního čidla, musíme zabezpečit minimální manipulaci s jeho kontakty, 

jelikož jsou velice náchylné na ulomení. Navrhované metody implementace teplotního čidla  

k experimentální elektrodě: 

 1.Použití miniaturní destičky s pájecími ploškami 

 2.Připájení přívodních vodičů na kontakty čidla a následná izolace epoxidovou  

    pryskyřicí 

 Byl zvolen druhý způsob implementace do experimentální elektrody.  

6.2.2 Výroba elektrody 
První část výroby elektrody s teplotním čidlem je namíchání a nanesení negativní aktivní 

hmoty na vyrobenou elektrodu.  

Příprava negativní aktivní hmoty 

Nejdříve jsme připravili expanderové směsi (bez aditiv) a další příměsi pro všech  

6 elektrod najednou. Na závěr jsem přidali požadované aditivum vždy jen pro jednu 

elektrodu. Aditivum jsme míchali ručně, dostatečnou dobu pro stejnosměrné rozložení. 

Připravili jsme si roztok induliny AT. Následně jsem připravili směs expandéru s použitím již 
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připraveného roztoku induliny AT, síranu barnatého, aditiva, dřevěné moučky a akrylové 

stříže. Nakonec jsme smíchali následující příměsi olověný prach, demineralizovanou vodu, 

kyselinu sírovou, borosilikát, vanisperse a připravený expandér. Jako produkt jsme dostávali 

negativní aktivní hmotu. Při výrobě aktivní hmoty jsme postupovali podle metodického 

pokynu, který byl vytvořen na pracovišti Ústavu elektrotechnologie ve spolupráci s firmou 

Akuma Mladá Boleslav.  

 
Obr. 8 Záporná elektroda s aktivní hmotou, aditivem je nanouhlík 

V další části jsme přidali k elektrodě teplotní čidlo.  

 Teplotní čidlo jsme opatrně napájeli na volné drátky. V aktivní hmotě jsme udělali 

mírnou prodlouženou drážku z epoxidu, kde je již vyryta a tak jsme vsadili teplotní čidlo.  

Po usazení teplotního čidla jsme ho zalili epoxidovou pryskyřicí a nechali den zatvrdnout.  

6.3 Experimentální článek 

6.3.1 Sestavení 
K sestavení experimentálního článku jsme potřebovali 2 kladné elektrody a jednu 

zápornou elektrodu, kadmiovou elektrodu, separátor, kyselinu sírovou a nádobu. Vše je  

v laboratoři k dispozici až na zápornou elektrodu, která byla speciálně vyrobena s teplotním 

čidlem a různými aditivy. Experimentální článek jsme sestavili následovně. Do předem 

připravené prázdné nádoby jsme vložili kladnou, zápornou a kladnou elektrodu mezi ně jsme 

vložili separátory ze skelného vlákna. Poté jsme  k záporné elektrodě přidali kadmiovou 

elektrodu pro měření potenciálu na záporné elektrodě. Dále jsme upevnili a zalili kyselinou 
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sírovou. Poté jsme celý systém uzavřeli a připojili pomocí konektoru na automatizované 

měřící pracoviště. Teď je článek připraven k formaci.  

a) b)  c)  

d) e)  
Obr. 9 a)kladná elektroda, b)separátor skelné vlákno, c)záporná elektroda s příměsí TiO2, 

d)sestavený experimentální článek s vyznačenou kadmiovou elektrodou, e)konektor k přípojení článku 

k měřícímu pracovišti 

6.3.2 Formování 
Naformování všech elektrod proběhlo podle následujícího předpisu:  

články se nabíjely 4 hodiny při nabíjecím proudu 0,2 A a následovaly 2 hodiny stání ve 23 

cyklech.  

6.4 Automatizované měřicí pracoviště 

V naší laboratoři olověných akumulátorů měříme činnost olověných akumulátorů 

a k tomu nám slouží automatizované měřící pracoviště. Pracoviště je schopno měřit napětí, 

proudy, potenciály, tlaky uvnitř článků a teplotu. Pro automatizované pracoviště se používá 

měřící program vytvořený v programovacím prostředí Agilent VEE Pro. Naměřené hodnoty 

program ukládá do souboru pro další zpracování. Experimenty můžeme provádět až na 8 

článcích zároveň.  

6.5 Měření v PSOC režimu 

V laboratoři olověných akumulátorů na ústavu elektrotechnologie byly vyhodnoceny 

experimenty na experimentálních elektrodách v PSOC režimu na sestaveném 
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automatizovaném pracovišti. V současné době experiment dobíhá. Simulace PSOC režimu  

na experimentálním článku je nastavena 4 stavy v určitém pořadí a časových intervalech.  

Na článku proběhnou všechny 4 stavy a stále se opakují, než zkušební článek ztratí svoji 

životnost (hodnota napětí při vybíjení klesne pod 1V). Zde jsou 4 stavy, kterými článek 

prochází: 

1. nabíjeni 25s 

2. stání 3s 

3. vybíjení 25s 

4. stání 3s 

Články nabíjíme a vybíjíme proudem 2,5 A.  

6.5.1 Experiment 
Měření proběhlo na 5 elektrodách s různými aditivy s různou velikostí zrn viz. tab.1 

Tab. 1 Aditiva záporných elektrod 

Aditivum Výrobce Velikost zrn 
Uhlík CR2996 Graphite AG 4 um 

Uhlík nano 636843 SIGMA-ALDRICH 5-10nm 
TiO2 LACHEMA a.s. Neratovice 2-8um 

TiO2nano 637262 SIGMA-ALDRICH <100nm 
Bez aditiva  - 

 

Na experimentálních článcích jsme měřili hodnoty napětí článků, potenciálů záporné 

elektrody a teplotu. Tyto hodnoty byly vyhodnoceny jak pro nabíjení tak pro vybíjení.  

Po porovnání průběhů hodnot jednotlivých experimentálních článků při nabíjení a vybíjení 

bylo zjištěno, že jsou totožné. Tudíž v práci je uveden jen průběh hodnot pro nabíjení 

jednotlivých článků. Následně je uvedeno porovnání napětí a potenciálů na záporných 

elektrodách pro nabíjení i vybíjení všech 5 experimentálních článků v grafech.  
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6.5.2 Vyhodnocení změřených průběhů 

Elektroda bez aditiva

y = 0,0001x + 37,141
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Obr. 10 Elektroda bez aditiva 

Z průběhů v grafu na obr.10 vidíme, že napětí na článku vzrůstá nad mez 2,45 V, 

překračuje tedy hranici mezi nabíjecím stupněm I. a nabíjecím stupněm II. Jakmile napětí  

na článku překročí hranici 2,45 V, tak se začne docházet k elektrolýze vody za vzniku kyslíku 

a vodíku. Jedná se o exotermickou reakci, která vytváří teplo. Jak můžeme sledovat na grafu, 

teplota se zvyšuje se vzrůstajícím napětím. Avšak tento jev není jediný, který nám způsobuje 

nárůst teploty. Během nabíjení dochází k přeměně PbSO4 na Pb což je další exotermická 

reakce. Je vidět, že u elektrody bez aditiva teplota roste více než u dalších elektrod s aditivy 

titanu a uhlíku. Z průběhů napětí a teploty kolem 21000 cyklu můžeme rozpoznat, že nám 

postupně experimentální článek přestává plnit svou funkci. Ztrácí napětí a ustálila se teplota. 

Životnost článku se zápornou elektrodou bez aditiva končí kolem 22500 cyklu a už neprobíhá 

PSOC režim, článek byl ústřednou přepnut do nabíjení konstantním proudem a poté odpojen.  
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Elektroda s aditivem TiO 2

y = 4E-05x + 37,938
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Obr. 11 Elektroda s aditivem TiO2 

V grafu na obr. 11 můžeme vidět na průběhu napětí, že nedosahuje takových hodnot jako 

tomu bylo u prvního experimentálního článku. Napětí článku se pohybuje lehce  

nad hranicí 2,45V, to znamená, že u této elektrody s aditivem oxidu titaničitého nedochází  

k elektrolýze vody v takové míře. Průběh teploty není tak strmý jako u elektrody bez aditiva. 

Což nám říká, že toto aditivum má pozitivní vliv na teplotu článku.  

Elektroda s aditivem TiO 2 nano

y = 6E-05x + 39,11
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Obr. 12 Elektroda s aditivem TiO2 nano 
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Z grafu na obr.12 nemůžeme věřit údajům o teplotě v článku, jelikož jak je z grafu 

zřejmé, čidlo nefunguje jak by mělo. Dochází k prudkým zákmitům. Tudíž údaje o teplotě 

jsou zatíženy chybou. Avšak můžeme říci, že průběh teploty má podobný  trend jako  

u elektrody s aditivem oxidu titaničitého. Teplota zlehka narůstá. Z tohoto grafu také můžeme 

vyčíst, že po 25000 cyklu ztrácí kadmiová elektroda kontakt se zápornou elektrodou,  

což je pravděpodobně způsobeno postupným vysycháním elektrolytu. Toto vysychání nám 

značí, že elektroda s touto příměsí nebude mít příliš dlouho životnost. Záleží ovšem  

na intenzitě vysychání.  

Elektroda s aditivem uhlíku CR2996

y = -3E-05x + 37,258
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Obr. 13 Elektroda s aditivem uhlíku CR2996 

Z grafu na obr.13 elektrody s aditivem uhlíku dochází k minimální přeměně proudu  

na elektrolýzu vody. Je to vidět i na průběhu teploty, která má klesající trend. Což by 

napovídalo, že u elektrody s aditivem uhlíku nedochází k vývoji kyslíku v takové míře.  
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Elektroda s aditivem uhlíku nano

y = -1E-05x + 37,384
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Obr. 14 Elektroda s aditivem uhlíku nano 

Z grafu na obr.14 vyčteme, že nanouhlík má velice pozitivní vliv na teplotu, teplota  

se nezvyšuje, ba naopak klesá. Je to způsobeno tím, že napětí článku se pohybuje lehce pod 

hranicí napětí 2,45 V. Jinak je na tom potenciál záporné elektrody, který už klesá od 13 000 

cyklu, to je způsobeno postupným vysycháním elektrolytu. Ke kterému u této elektrody 

dochází nejdřív.  

Porovnání teplot na elektrodách
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Obr. 15 Porovnání teplot při PSOC režimu 
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Jak je zřejmé z grafu na obr.15. nejvyšších teplot dosahuje elektroda bez aditiva, která 

také nejdříve skončila svoji životnost. Z měření byla vyřazena teplota elektrody s aditivem 

TiO2 nano, jelikož vykazovala zkreslené hodnoty. Další v pořadí je elektroda s aditivem TiO2 

a potom následují dva uhlíky. Nejlepší teplotní vlastnosti dle měření má uhlík CR2996,  

u něhož v průběhu cyklování koncová teplota proti teplotě počáteční poklesla. Jak je vidět  

v tabulce 2. Z rozdílů teplot v tabulce 2 vidíme, že nejvíce nám vzrostla teplota  

v experimentálním článku s elektrodou bez aditiva a naopak u experimentálního článku  

s elektrodou s aditivem uhlíku CR2996 se nám za dobu měření teplota snížila. Tyto hodnoty  

z tabulky 2 nám potvrzují údaje vyčtené z grafů porovnání teplot. Z toho usuzujeme,  

že aditivum uhlíku CR2996 v aktivní hmotě záporné elektrody má pozitivní vliv na teplotu  

v experimentálním článku.  

Tab. 2 Tabulka teplot během nabíjení 

Druh elektrody Počáteční teplota [°C] Konečná teplota [°C] Rozdíl teplot [°C] 
Bez aditiva 36,879 40,432 3,553 

TiO2 36,59 38,536 1,946 

TiO2 nano 36,281 36,945 0,664 

Uhlík CR2996 36,325 36,012 -0,313 

Uhlík nano 36,497 36,803 0,306 
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Obr. 16 Porovnání potenciálů záporné elektrody při PSOC režimu během nabíjení 
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Z pohledu na graf na obr.16 je zřejmé, že v nejlepším stavu je elektroda s aditivem uhlíku 

CR2996. Její stav ještě kopíruje elektroda s aditivem TiO2, avšak má menší hodnoty 

záporného potenciálu než elektroda s aditivem uhlíku. To nám potvrzuje, že elektroda  

s aditivem uhlíku je v nejlepší kondici. V nejhorším stavu je elektroda bez aditiva, která má 

nejzápornější hodnoty. Dále se nám ztrácí kontakt s elektrodami bez aditiva, s aditivem 

nanouhlíku a TiO2 nano. Jako první ztrácíme kontakt s elektrodou s aditivem nanouhlíku  

v 13108 cyklu a s elektrodou s aditivem TiO2 nano v 25108 cyklu. Tato ztráta kontaktu  

s kadmiovou elektrodou je způsobena postupným vysycháním elektrolytu.  

Porovnání potenciál ů na záporné elektrod ě
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Obr. 17 Porovnání potenciálů záporné elektrody při PSOC režimu během vybíjení 

I při režimu vybíjení na obr. 17 můžeme vidět, že nejlépe na tom jsou opět elektrody  

s aditivy uhlíku CR2996 a TiO2. Opět je v nejlepší kondici elektroda s aditivem uhlíku 

CR2996. Nejhorší vlastnosti má elektroda bez aditiva. Dále je patrná ztráta kontaktu  

u elektrod s aditivy nanouhlíku a TiO2 nano ve stejném časovém okamžiku jako u nabíjení na 

obr.16.  
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Porovnání nap ětí článků
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Obr. 18 Porovnání napětí článků při PSOC režimu během nabíjení 

Z porovnání napětí všech článků na obr.18nám plyne, že největších teplot dosahovala 

elektroda bez aditiva a také z tohoto důvodu nejdřív přestala plnit funkci v režimu PSOC  

po 22708 cyklu. Další průběhy dosahují téměř stejných hodnot avšak nejstabilnějších hodnot 

dosahují elektrody s aditivy uhlíků.  
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Obr. 19 Porovnání napětí článků při PSOC režimu během vybíjení 
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U průběhů napětí při vybíjení na obr.19 sledujeme, u které elektrody klesne napětí pod 

1V a tím na ní přestává probíhat PSOC režim. Z grafu vyplývá, že jako první se dostává pod 

hodnotu 1 V článek s elektrodou bez aditiva. Další elektrody se jeví jako stabilní. V době 

vyhodnocování experimentů pro bakalářskou práci byli k dispozici data do 27258 cyklu. 

Experiment stále běží.  
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7 Závěr 

Na základě české i zahraniční literatury jsem nastudoval problematiku teplotních změn 

v olověném akumulátoru. Zejména jsem se zaměřil na Jouleovo teplo, kyslíkový cyklus  

a chemické reakce. Všechny tyto jevy jsou příčinou vzniku tepla v olověných akumulátorech. 

Seznámil jsem se problematikou VRLA akumulátorů a příčinami předčasné ztráty kapacity, 

tzv. PCL efekty.  

V rámci bakalářské práce jsem pravidelně navštěvoval laboratoře Ústavu 

Elektrotechnologie, kde byly sestaveny experimentální elektrody s nespojitým systémem 

žeber. Použity byly různé aditiva uhlíku, oxidu titaničitého a také elektroda bez aditiva. Oxid 

titaničitý jako zástupce izolantů a uhlík jako zástupce vodivých materiálů, obě aditiva byly 

použity také v podobě menší velikosti zrn a to v nano velikostech.  

Pro experimenty měření teploty v olověných akumulátorech bylo zvoleno vhodné čidlo 

k implementaci do experimentální elektrody. Podle stanovených kriterií byl vybrán platinový 

odporový snímač teploty od firmy JUMO se sídlem v Brně.  

Takto připravené články byly napojeny na automatizované měřící pracoviště a bylo 

provedeno cyklování v PSOC režimu. Bylo provedeno 27 258 cyklů, avšak měření teploty 

probíhalo až od 4558 cyklu, jelikož nebyl doladěn program, tak aby se měřila teplota  

od začátku cyklování. Na všech elektrodách bylo vyhodnoceno napětí článků, potenciál 

záporných elektrod a teploty.  

Z vyhodnocení potenciálů záporné elektrody všech pěti elektrod nám plyne, že nejlépe je 

na tom experimentální článek s elektrodou s aditivem uhlíku CR2996, který dosahuje 

nejmenších hodnot potenciálu, z toho plyne že tato elektroda je v nejlepším stavu  

a pravděpodobně vydrží nejdéle se všech elektrod. V dalším vyhodnocení byla porovnána 

napětí článků. Nejhůře na tom byla elektroda bez aditiva, u které dosahovalo napětí téměř 3 

V a také v důsledku toho nám přestala pracovat jako první. Další elektrody měly téměř stejné 

napětí, ale i v tomto případě elektrody s aditivy uhlíků vykazovaly nejlepší hodnoty,  

při vybíjení nejméně klesalo napětí na experimentálních článcích. Poslední srovnání  

je teplota. Největších teplot bylo dosaženo na elektrodě bez aditiva, což je důsledek vysokého 

napětí. Nejnižších hodnot naopak dosahovaly elektrody s aditivy uhlíků. Nejnižších teplot 

bylo dosaženo na elektrodě s aditivem uhlíku CR2996. Takže z vyhodnocení jednotlivých 

průběhů nám vyplývá, že nejlepších výsledků dosahuje elektroda s aditivem uhlíku CR2996 

ve všech směrech. Nebyl potvrzen náš předpoklad, že menší velikost zrn aditiv bude mít 

pozitivní vliv na vlastnosti elektrody.Takže  uhlík CR2996 je nejlepší aditivum do příměsi 

aktivní hmoty na zápornou elektrodu ze všech testovaných aditiv pro cyklováni v režimu 

PSOC.  
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