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ABSTRAKT 
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou formace olověných akumulátorů  

a způsoby nabíjení článků tak, aby nové akumulátory mohly po dobu své životnosti nabízet 
stále vysoký výkon a účinnost. 

V práci je snahou porovnat a zjistit, zda formace různými režimy nabíjení nebude mít 
zásadní vliv na kvalitu naformovaného akumulátoru. Při formaci jsou použité různé režimy 

jak pulzního, tak i kontinuálního nabíjení. Vše je odzkoušeno na čtyřmi námi vyrobených 
článcích. 

V různých kapitolách mé práce je zpracována výroba kladné elektrody a formace 
akumulátoru na našem pracovišti. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Olověný akumulátor, pulzní nabíjení, vybíjení, elektroda, sulfatace, kapacita, formace 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
This bachelor project deals with the pulse charging of lead-acid batteries and ways  

of formation of electrodes so that the new batteries can constantly offer high performance  
and efficiency for its life. 

The work is an attempt to compare and determine whether the formation of different 
charging modes will not have a major impact on the quality of a formed battery.  
The formation of the different modes uses both the pulse and continuous charging. Everything 
is tested on four manufactured articles. 

 The production of positive electrode and formation of accumulator is processed  
in various chapters of my project at our workplace. 

 

 

KEYWORDS 
Lead acid battery, pulse charging, discharging, electrode, sulphation, capacity, formation 
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Úvod 
Pomalu přichází doba, kdy budou vyčerpány některé neobnovitelné zdroje, například 

zásoby ropy. Ta je používána jako hlavní surovina pro výrobu pohonných hmot a i přes snahu 
snížit její spotřebu, je veškeré vyčerpání nevyhnutelné. Proto je snaha o nahrazení jiným 

alternativním zdrojem.  

Mezi možné obnovitelné zdroje patří olověný akumulátor. Jako elektrochemický zdroj 
elektrické energie má v dnešní době velké využití a široké uplatnění. V mnoha zařízeních  
je používaný jako pomocný zdroj. Například pro vojenské aplikace, námořnictví 
, automobilový průmysl, spotřební elektroniku.  

Podstatná je životnost akumulátoru, která je dána počtem nabíjecích a vybíjecích cyklů. 

Těch může být řádově několik stovek až tisíců. Jelikož existuje spousta negativních faktorů 
způsobující neustálé snižování kapacity, je ukončení funkčnosti nevyhnutelné. To závisí 
například na teplotě okolí, vibracích, mechanickému namáhání a způsobu uložení. Pokud je 
akumulátor zatěžován menšími proudy, než je schopný poskytnout, působí to velice příznivě 
na jeho životnost, která se tím prodlouží. [1] 

V práci jsou popsány nežádoucí jevy, které začínají hned po zkompletování a zalití 
akumulátoru elektrolytem. Taktéž je probrána problematika životnosti akumulátorů 

v závislosti na údržbě a způsobu nabíjení. Hovoří se o tom, že pulzní nabíjení má spoustu 
výhod, především kladný vliv na životnost. V této bakalářské práci jsou také uvedeny 
výsledky experimentu, který zkoumal vliv použitého kladného a záporného pulzu. 

V této době neustále dochází k novým objevům v oblasti chemických zdrojů elektrické 
energie. Je tedy velice důležitý výzkum, který se snaží o výrazné zlepšování technických 
parametrů stávajících akumulátorů. Pomocí nových poznatků, se vyvíjejí produkty 
spolehlivější a výkonnější.  

Největším spotřebitelem baterií je doprava. S narůstajícím počtem vozidel, jejich prodej 
neustále roste. Olověné baterie se používají pro schopnost dodat velký proud bez vlastního 
poškození. Při jejich výrobě je znovu použito přibližně 75 % recyklovaného olova. Tímto  
se snižuje dopad na životní prostředí. [2] 

Existuje zákon o odpadech, který nařizuje spotřebiteli, aby odevzdal opotřebovanou 
automobilovou baterii na místo pro zpětný odběr. Každý prodejce nových automobilových 
baterií nebo firma zabývající se sběrem a recyklací musí baterie zpětně odebírat. Většina 
firem však tyto baterie vykupuje. [2] 

Vyrábí se baterie pro různé aplikace. Nejčastěji používané normalizované jmenovité 
napětí je 6, 12, a 24V (v kapacitách 7-200Ah). Pro dosažení efektivního nabití, je důležité 
správné řízení nabíjení v závislosti na teplotě baterie, a průběhu napětí i proudu. Životnost 
baterií záleží převážně na údržbě a způsobu používání. Je nezbytně důležité udržovat baterie  
v nabitém stavu.  

  



7 

 

 

1 Historie 
Účinky stejnosměrného proudu na chování olověných elektrod v elektrolytu byly 

pozorovány už počátkem roku 1800. Na možnosti využití chemických reakcí upozornil svými 
pracemi Sistenden v roce 1854.  

První akumulátor pak sestavil v letech 1859-1862 Francouz Gaston Planté. Pro zhotovení 
elektrod použil proužky olověného plechu oddělené plátěným separátorem, na kterých  
po ponoření do zředěné kyseliny sírové vytvářel aktivní hmotu mnohonásobně opakovaným 

nabíjením a vybíjením stejnosměrným proudem. Na následujícím obrázku je akumulátorová 
baterie vyrobená tímto postupem. [3] 

 

 

 
Obrázek 1.1(a)Článek s točenými olověnými deskami.(b)Sekundární baterie s velkou 

plochou.(c,d)Sekundární článek s paralelními olověnými deskami.(e)Olověné desky 
oddělené gumou [2] 

 

 

  



8 

 

2 Akumulátor 
Základní funkcí akumulátoru je uchovávat energii, neboli ji akumulovat (hromadit).  

Při myšlence ji využít je potřeba rozlišit dva základní typy článků: 

  Primární   - Dodávají energii hned po sestavení, není zde možnost dobíjení. 

Sekundární - Musí se nejdřív nabít a teprve potom se mohou použít jako zdroj elektrické 
energie.  

Olověný akumulátor je tvořen dvěma elektrodami ponořených v elektrolytu. Několik 
vzájemně propojených článků, většinou zapojených do série, tvoří baterii. Napětí na jednom 
se pohybuje v rozmezí 1,75 – 2,8V. [4] 

Funkce spočívá v přeměně elektrické energie na energii chemickou, kterou je možno  
v případě potřeby transformovat zpět. Po nabití je ho možno použít jako elektrochemický 
zdroj energie, kde protéká pouze stejnosměrný proud.  

Při vybíjení prochází elektrický proud od kladné elektrody k záporné. Při nabíjení je 
tomu právě naopak. Aby se akumulátor nabíjel, je potřeba dodat z vnějšku dostatečnou 
energii. Procházející proud v akumulátoru vyvolává chemické změny, které vytvoří větší 
rozdílný potenciál (napětí) na elektrodách. 

2.1 Základní typy 

Dopravní (trakční)  

Trakční akumulátory jsou nejčastěji používány jako zdroj energie pro pohon elektrického 
dopravního prostředku (manipulační vozík, invalidní vozík, golfový vozíky, atd.)  
a jsou stavěné pro maximální životnost v režimu nabíjení a vybíjení. Některé trakční 

akumulátory zvládnou více než tisíc nabíjecích a vybíjecích cyklů. [4] 

Staniční  

Slouží pro nouzové dodání elektrické energie při přerušení hlavního napájení. 

Uchovávají energii, kterou v případě potřeby vrací zpět. Pro dlouhou životnost používají 
široké elektrody. Jsou důležité tam, kde je potřeba stálé napájení (Například nemocnice). [5] 

Startovací  

Mají schopnost okamžitě dodat velký proud. Vyznačují se malým vnitřním odporem  
a krátkou životností. V ideálním případě by měli mít nulový vnitřní odpor a neměnné výstupní 
napětí při protékajícím proudu. Používají se jako zdroj pro startování spalovacích motorů. [4] 

Hermetické (pro hybridní vozidla) 

Tyto akumulátory vznikly, jako důsledek snahy o vytvoření bezúdržbového akumulátoru. 
Odpadá zde povinnost pravidelného dolévání vody do článku. Díky konstrukci hermetického 

akumulátoru je vyloučen únik elektrolytu při naklonění, nebo převržení. [4] 
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3 Základní konstrukce olověného akumulátoru 
Olověný akumulátor má vlastní samostatnou nádobu, která je vyrobena z materiálu 

odolávajícího dlouhodobým účinkům kyseliny sírové. Jako materiál se používají různé 
plastické hmoty, například polypropylén. [5] 

3.1 Elektrody 
Elektrody se rozlišují podle potenciálu na kladné a záporné. Elektrodu tvoří mechanicky 

odolná mřížka, na kterou je nanesena aktivní hmota sloužící pro lepší elektrochemické reakce. 
Ve vybitém stavu se na nich nachází síran olovnatý (PbSO4), který má tmavošedou barvu. [6] 

3.2 Separátor 
Separátor slouží pro oddělení kladné a záporné elektrody. Pro jeho výrobu se používá 

například sklo-textil, který má velkou odolnost vůči vlivům tepla a oxidace. Požaduje se,  
aby měl co nejmenší elektrický odpor, zabraňoval průchodu částic aktivní hmoty a zároveň 
umožňoval průchod iontů. [1] 

3.3 Elektrolyt 
V akumulátoru se používají roztoky dostatečně čisté kyseliny sírové. V nabitém stavu 

obsahuje roztok 28-40 % kyseliny sírové (podle typu akumulátoru. Nadměrné množství 
kyseliny sírové je nepřípustné, jelikož by se tím snížila životnost akumulátoru následkem 
větší pasivace elektrod a docházelo by k většímu samovybíjení. [6] 

Na hustotě elektrolytu závisí kapacita akumulátoru. Při změně hustoty o 0,01 g/cm3 

se sníží kapacita o více než 3 %. To se může projevit, pokud by se malou prasklinkou dostal 
elektrolyt ven a my dolili pouze destilovanou vodu. Koncentrace by byla menší a došlo  
by ke snížení kapacity. Závislost je taková, že při menší teplotě se naměří větší hustota. [6] 

Po zalití desek elektrolytem nastane velký ohřev článku a je potřeba dostatečná doba na 

ochlazení. [17] 
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4 Nabíjení 
Při nabíjení se vytváří kyselina sírová (H2SO4) a elektrolyt houstne. Po nabití  

je na kladné elektrodě tmavohnědý oxid olovičitý (PbO2) a na záporné elektrodě tmavošedé 
houbovité olovo. Při nabíjení je potřeba zajistit dostatečné odvětrávání, jelikož se voda 
rozkládá na vodík a  kyslík, který při nahromadění utváří třaskavý plyn. [6] 

 

Rovnicí pro nabíjení lze vyjádřit chemický proces: [4] 

PbSO
4 
+ 2H

2
O → PbO

2 
+ Pb + 2H

2
SO

4
    (1) 

 

Z rovnice je vidět, že v elektrolytu vznikají reakcí další molekuly kyseliny sírové  
a dochází tak ke zhuštění elektrolytu. 

 
Obrázek 4.1 Nabíjení olověného akumulátoru [10] 

 

Jedním z ukazatelů nabití je tzv. plynování elektrod. Plynování je jev, při kterém vzniká 
především kyslík na kladné elektrodě, což signalizuje, že je akumulátor z velké části nabit. 
Napětí, při kterém se  rozkládá voda je 1.23 V. [4] 

Napětí naprázdno u nabité baterie je 2.15 V/článek. U klasické 6 článkové baterie  
to odpovídá celkovému napětí 12.9 V. [6] 

Stav (nabití, vybití) se může provést měřením hustoty elektrolytu. Stupeň nabití  
lze vyhodnotit podle tabulky za pomocí hodnoty z hustoměru a teploty. Zvyšující se napětí  
při nabíjení je dalším ukazatelem nabitého stavu. [11] 

4.1 Nabíjecí charakteristiky 
Nabíjecí charakteristika je základní informace o způsobu nabíjení. Tento údaj je zcela 

vypovídající o konstrukční úrovni nabíječky. Jako základní lze uvažovat průběhy 

konstantního proudu a konstantního napětí. [12] 
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4.2 Rychlo nabíjení 
U rychlo nabíječky je snaha o co nejkratší potřebnou dobu nabíjení. Zkrácení nabíjecích 

časů umožňuje snížení počtu potřebných nabíjecích stanic. Efektivní rychlo nabíjení umožňují 

nabíječky řízené mikroprocesorem (počítačové řízení). Rychlo nabíjení je klíčovou 

technologií pro elektromobily. Neustálé výzkumy v tomto směru se provádí za účelem snížit 

čas potřebný k úplnému nabití. [16] 

Někteří výrobci montují do akumulátoru vzduchovací trubičky, zavádějící vzduch  
na dno. Při nabíjecím procesu je přiveden vzduch do těchto trubiček a dochází  
tak k promíchávání elektrolytu. Toto vzduchování zkracuje dobu nabíjení. [13] 

4.3 Pulzní nabíjení 
Pulzní nabíjení se začalo využívat pro zmenšení a zjednodušení konstrukce nabíječky. 

Umožňuje snadné řízení střídou, kde se podle potřeby mění výška nebo šířka pulzu. Velkou 
výhodou tohoto nabíjení je možnost vložení libovolného počtu kladných nebo záporných 
pulzů určité doby trvání. Zvyšuje také nabíjecí účinnost, potřebuje o 15% méně energie. [17] 

Studie zjistila, že toto nabíjení snižuje s rostoucí frekvencí vznik plynů  
(kyslík s vodíkem) a také napomáhá výraznému snížení sulfatace elektrod [19] 

Při použití záporného (depolarizačního pulzu) zůstává vnitřní odpor článku malý, protože 

pulz snižuje polarizaci elektrod a koncentrační gradient. Umožňuje rychlejší nabíjení  
a nezahřívá se tolik, jako kdyby do něj byl puštěn velký konstantní proud  
(snižuje nárůst teploty). Není jednoduché určit, jaké pulzní režimy použít. [15,14] 

 

Výhody pulzního nabíjení:  

 Zvětšená účinnost nabíjení (snížená doba nabíjení baterie). 
 Redukce generace plynu a ztráty vody. 
 Zvýšená čistota baterie (snížená přítomnost aerosolu kyseliny sírové ve vzduchu 

uvnitř baterie během a po nabíjení s plynováním). 
 Snížení rychlosti koroze kladné elektrody, ke které běžně dochází při přebíjení 

(zvýšení životnosti baterie). 
 Účinnější procedura formace baterií při výrobě. 
 Obnova článků zasažených předchozí nevratnou sulfatací elektrod.  
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5 Vybíjení 
Při vybíjení je to opačný proces jak u nabíjení. Elektrolyt řídne (H2SO4 se spotřebovává) 

a ve vybitém stavu je na kladné elektrodě síran olovnatý (PbSO4), který má tmavošedou 
barvu. Hustota elektrolytu klesá s nábojem. [6] 

 

Rovnicí pro vybíjení lze vyjádřit chemický proces: [4] 

PbO
2 
+ Pb + 2H

2
SO

4  
→

 PbSO
4 
+ 2H

2
O    (2) 

 

 
Obrázek 5.1 Vybíjení olověného akumulátoru [10] 

 

Vybíjením dochází ke zřeďování elektrolytu, kyselina sírová se spotřebovává a tvoří  
se voda. Napětí úplně vybité baterie je 1,5 V/článek. Vybitá baterie se dá uvažovat už od 
napětí 1,94 V/článek. U klasické 6 článkové baterie to odpovídá celkovému napětí 11.64 V. 
[6] 

5.1 Hluboké vybíjení 
Následkem hlubokého vybíjení probíhá rychlá sulfatace elektrod. Dochází k roztahování 

a rozpadu hmoty kladných elektrod. [11] 

5.1.1 Sulfatace 
Během vybíjení se vytváří na elektrodách špatně rozpustný síran olovnatý. Pokud 

nedojde k rychlému nabití akumulátoru, nebo se nenabije úplně, vytváří síran olovnatý 
krystaly, které rostou a zmenšují povrch porézního olova. Pokud dosáhnou krystaly určité 
velikosti, přeměna krystalu zpět je obtížná. [11] 
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6 Formace 
Zjednodušeně lze říci, že jde o tzv. první nabíjení článku za určitých podmínek. Jelikož 

při vnoření páru olověných destiček do elektrolytu začnou probíhat chemické reakce a vytvoří 

se na nich vrstva síranu olovnatého PbSO4, tak lze uskutečnit první nabití (naformování) 
akumulátoru tak, že ho připojíme na zdroj stejnosměrného napětí. 

Po připojení k elektrodám začne probíhat elektrolýza. Kationty H+ se začnou pohybovat 
k destičce připojené na záporný pól (katodě), zatímco anionty HSO4

- a SO4
2- ke kladnému 

pólu (anodě). [4] 

V dnešní době je snaha výrobců o vytvoření co největší reakční plochy v závislosti  
na velikosti. To právě umožňuje aktivní hmota, která může mít různé složení a po nasáknutí 
elektrolytem tak představuje velkou plochu. Reakce elektrolytu s aktivní hmotou tedy může 
probíhat velkoplošně. Význam formace pojednává o procesu vytvoření aktivní plochy na 
elektrodě během prvního nabíjení. To probíhá v roztoku kyseliny sírové, kde výsledkem jsou 
vrstvy oxidu olovičitého (PbO2) na kladné elektrodě a houbovitého olova na záporné 
elektrodě. 

Formování se může provádět buď konvenčně (normálně používané), nebo pulzně. 
Způsobů, jak to provést je několik. Každý výrobce má na to svůj návod. Je prokázáno, že 

pulzní formace je mnohem efektivnější při vytváření oxidu olovičitého (PbO2), než pomocí 

klasické formace. Dlouhá doba, je tou nejlepší podmínkou k vytvoření PbO2  a kvalitnímu 
proformování aktivní hmoty. [18 ] 

Již v průběhu nabíjení se na kladné elektrodě uvolňuje malé množství kyslíku. Z tohoto 
důvodu je výtěžnost kladné elektrody pouze 85 až 90% celkové kapacity. Pro získání plné 
kapacity je potřeba dodat po vzrůstu napětí ještě další náboj (asi 10 až 20% kapacity). To už 

ale následuje velké plynování (přebíjení), které je doprovázeno silným vývinem kyslíku  
s vodíkem. Toto přebíjení výrazně snižuje jeho životnost. [4] 
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7 Měření Rk a Rm elektrod 
V průběhu života elektrody jednotlivé složky vnitřního odporu rostou. Nejvíce zajímavý 

je kontaktní odpor Rk a odpor aktivní hmoty Rm. Významně totiž ovlivňují životnost celého 
článku a jsou základním ukazatelem stárnutí elektrod. [7] 

Náhradní schéma námi vytvořené měřící elektrody je na obrázku dole. Před nanesením 

aktivní hmoty se musí změřit odpory přívodů jednotlivých žeber. Používá se k tomu 
čtyřbodová ohmová metoda, kdy je proud přiveden na proudový kontakt (bod A) a druhý pól 

je zapojen na konec žebra (bod E). Napěťový úbytek se měří mezi B a C (odpor R1), 
 B a E (odpor R2). 

Do vnitřního odporu olověného akumulátoru patří součet odporu žebra, přechodu žebro – 
aktivní hmota, aktivní hmoty, přechodu aktivní hmota – elektrolyt, elektrolytu, separátoru a 
mezičlánkového propojení. [7] 

 

U kladné elektrody je odpor přívodu: 

              
       

 
            (3) 

A u záporné elektrody: 

                                           (4) 

K vypočítání záporné elektrody tedy stačí vědět úbytek napětí na U1 . Jelikož nevíme, zda 

se bude nanášet kladná nebo záporná aktivní hmota, tak je potřebné změřit i U2 . 

 

 
Obrázek 7.1 Obecné schéma použité elektrody [8] 

 

 



15 

 

 
Obrázek 7.2 Náhradní schéma použité elektrody [8] 

 

Pro měření odporu Rk  a Rm žeber se používá rozdílová metoda. Měření každého žebra 
probíhá ve třech krocích. V prvním kroku měřící proud protéká mezi žebrem i a i + 2, napětí 
U1 je snímáno mezi žebry i a i + 1, kde i je žebro 2 – 8 (nosné krajní žebra se neměří). 
V druhém kroku je stejný měřící proud mezi žebry i – 1 a i + 2 a měří se napětí U2 mezi 
žebry i a i + 1 Ve třetím kroku je zase neměnný proud připojený k žebrům i – 1 a i + 2  
a napětí U3 je snímáno z bočníku, který slouží k určení velikosti měřícího proudu I. Tyto tři 
kroky je potřeba provést na každém žebru. Jedna elektroda představuje 42 kroků. [7] 

 

Z naměřených hodnot se určí Rk a Rm následovně: 

           
          

  
           (5) 

         
     

  
         (6) 
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8 Praktická část 
Veškeré pokusné měření probíhalo na přizpůsobeném automatizovaném pracovišti 

v laboratoři elektrochemických zdrojů zabývající se životností olověných akumulátorů. Pro 
experiment bylo potřeba vyrobit sadu experimentálních článků. 

8.1 Výroba elektrod pro měření 
K měření byly vyrobeny elektrody s nespojitým paralelním systémem rovnoběžných 

žeber. Tyto žebra jsou zalité mezi odlitky vytvořené z epoxidové pryskyřice namíchané 
s přesným poměrem tvrdidla udávaným výrobcem. Jedná se o 10 paralelně zapojených žeber 

nastříhaných z průmyslových mřížek určených pro startovací akumulátory. Mřížka je složena 

ze slitiny olova, vápníku a cínu. Krajní žebra jsou širší, aby zajistily pevnost elektrody. 
Dalších 8 žeber má jak proudové, tak i napěťové kontakty, které slouží pro měření aktivní 

hmoty Rm a kontaktního odporu Rk. Na žebra byla nanesena aktivní hmota. 

8.1.1 Experimentální článek 
Pro výrobu elektrody na našem pracovišti bylo potřeba: 

 1, Epoxidová pryskyřice s tvrdidlem 

 2, Mřížka z průmyslově používaných akumulátorů 

 3, Dvě formy pro zalití mřížky epoxidovou pryskyřicí 

 4, Připravený kabel s vodiči  

 5, Kladná, nebo záporná pasta 

 6, Box s dostatečnou vlhkostí 

 

 
Obrázek 8.1 Zapojení měřené experimentální elektrody 
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Postup výroby: 
V prvním kroku bylo potřeba nastříhat žebra z průmyslové mřížky používané 

v akumulátorech. Tyto žebra se poskládaly do připravené formy a byly následně zality 

epoxidovou pryskyřicí smíchanou s přesným poměrem tvrdidla. Po 24 hodinovém tuhnutí za 
pokojové teploty následovalo pomocí pájedla a cínu zapájení jak proudových, tak  
i napěťových kontaktů k žebrům.  

 

 
Obrázek 8.2 Vlevo připájení kontaktů a vpravo nenapastovaná elektroda 

 

V druhém kroku byla zalita opačná strana žeber, včetně kontaktů a přívodních vodičů. 
Následovalo opět 24 hodinové vytvrzení pryskyřice. Výsledkem byla nenapastovaná 

elektroda, která je znázorněná na obrázku nahoře vpravo. 

Ve třetím kroku probíhalo napastování elektrody buď kladnou, nebo zápornou aktivní 
hmotou (podle potřeby). V posledním čtvrtém kroku se vytvořené elektrody vložily na týden 
do boxu s dostatečnou vlhkostí, kde probíhalo zrání aktivní hmoty. Pastování a zrání je 
ukázané na následujícím obrázku. 

 

 
Obrázek 8.3 Vlevo pastování elektrody a vpravo box pro vyzrání elektrod 

 

Elektrody měly rozměr 55 x 20 x 7 mm. Vyrobené vyzrálé napastované elektrody byly 
vloženy do PVC nádoby, kde byl roztok kyseliny sírové o hustotě 1,28 g/cm3. Mezi elektrody 
byl vložen oddělovací separátor. Pro měření potenciálu elektrod byla použita 

merkurosulfátová referentní elektroda. 
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9  Formování 
Měřící ústředna 
Hodnoty z měření byly získány a vyhodnoceny na programovatelném automatizovaném 

pracovišti v laboratoři elektrochemických zdrojů, kde se simuluje činnost olověných 

akumulátorů. Automatizovaná ústředna umožňuje automatický zápis a měření proudu, napětí, 

přítlaku, potenciálu i teploty. Hodnoty jsou ukládány do databáze pro další zpracování.  

 

 
Obrázek 9.1 Měřící pracoviště [7] 

 

Na našem pracovišti byly sestaveny celkem 4 články  tvořené kladnou a zápornou 

elektrodou, které byly vzájemně odděleny separátorem. Ty byly následně připojeny  
k automatizovanému pracovišti, na kterém probíhalo formování, a které zaznamenávalo 
celkového napětí i potenciály jednotlivých elektrod vůči zvolené merkurosulfátové referentní 
elektrodě. 

 

  Formování článků vypadalo následovně: 

9.1  Článek č. 1 
Zde probíhala klasická konvenční formace s nabíjecím proudem 0,3 A až do celkové 

kapacity článku 12 Ah. Po každých 4 hodinách nabíjení následovalo 2 hodinové stání. 
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Obrázek 9.2 Průběhy napětí a potenciálů na článku č.1 

 

Na obrázku 10.2 napětí u kladné elekrody dosahovaly hodnot až 1,37 V a pravděpodobně 

na nich  docházelo k plynování. Na záporné elektrodě formace probíhala až do času 57 hod. 
Potom napětí vystouplo nad plynovací potenciál 1.23 V rozkládající vodu a článek začal 
plynovat, elektrická energie se neměnila na chemickou, ale spotřebovávala se na plynování.  

 

 
Obrázek 9.3 Závislost kontaktního odporu jednotlivých žeber na čase u článku č.1 
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Obrázek 9.4 Závislost odporu hmoty jednotlivých žeber na čase u článku č.1 

 

Na obrázku 10.4 je vidět pokles odporu a jeho ustálení asi na 10 mΩ, což vypovídá  
o tom, že kladná elektroda byla naformovaná. 

9.2  Článek č. 2 
Začátek tvořilo konvenční formování, tentokrát proudem 0,2 A až do hodnoty  

42,5 %   z celkové kapacity 12 Ah. Poté bylo přepnuto na pulzní nabíjení se zápornými pulzy. 
Kladný nabíjecí pulz tvořil proud o velikosti 0,3 A po dobu 4,5 sekundy a následný záporný 

pulz 0,2 A /50 ms. Na konci tohoto cyklu bylo 3 sekundové stání.  

 

 
Obrázek 9.5 Průběhy napětí a potenciálů na článku č.2 
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Na obrázku 10.5 je po přepnutí na pulzní formaci (čas 40 h.), vidět nárůst napětí 
 a začátek plynovaní u záporné elektrody. To svědčí o tom, že tyto pulzy nebyly prospěšné. 
Záporná elektroda se formovala už od začátku. Čím je více naformovaná, tím více na ní roste 
potenciál. 

 

 
Obrázek 9.6 Závislost kontaktního odporu jednotlivých žeber na čase u článku č.2 

 

 
Obrázek 9.7 Závislost odporu hmoty jednotlivých žeber na čase u článku č.2 

  
 

9.3  Článek č. 3 
Zde probíhalo pulzní formování bez záporného pulzu až do hodnoty 16,8 % z celkové 

kapacity 12 Ah, kde  kladný nabíjecí pulz tvořil proud o velikosti 0,3 A po dobu 4,5 sekundy. 
Zbytek kapacity se formoval stejně, akorát s protipulzy 0,2A / 50ms. 
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Obrázek 9.8 Průběhy napětí a potenciálů na článku č.3 

 

Na obrázku 10.8 je záporná elektroda při pulzní formaci po celou dobu formována až do 

té doby, než přišly záporné pulzy, které nevyhovovali, došlo ke zhoršení přeměny aktivní 
hmoty a místy docházelo i k plynování. U kladné elektrody lze zpozorovat mírný nárůst 
potenciálu. 

 

 
Obrázek 9.9 Závislost kontaktního odporu jednotlivých žeber na čase u článku 
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Obrázek 9.10 Závislost odporu hmoty jednotlivých žeber na čase u článku č.4 

  
Na obrázku 10.10 odpor hmoty klesá s časem, což nasvědčuje o správné formaci. 

Po připojení záporného pulzu výrazně klesl odpor. 

9.4  Článek č. 4 
Na tomto článku se aplikovala klasická konvenční formace s proudem 0,3 A až do 

hodnoty 42,5 % z celkové kapacity 12 Ah. Zbytek byl doformován pulzním nabíjením bez 
protipulzu, kde kladný nabíjecí pulz tvořil proud o velikosti 0,3 A po dobu 4,5 sekundy. 

 

 
Obrázek 9.11 Průběhy napětí a potenciálů na článku č.4 
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Na obrázku 10.11 nebyly použity protipulzy a už od začátku až po čas 19 hodin je vidět, 
že probíhala klasická formace. Neměla na kvalitu naformování téměř žádný vliv.  Při 

porovnání tohoto článku s článkem číslo 2 je vidět, že záporné pulzy tak jak byly použity u 
č.2 nejsou užitečné, ale naopak škodlivé. 

 

 
Obrázek 9.12 Závislost kontaktního odporu jednotlivých žeber na čase u článku 

č.4 
 

 

 
Obrázek 9.13 Závislost odporu hmoty jednotlivých žeber na čase u článku č.2 
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9.5  Diskuze měření 
V následují tabulce jsou shrnuty výsledky kapacit článků, naměřených po formaci. 

          Tabulka 1 

Článek (č.) 1 2 3 4 

Kapacita (Ah) 0,763 0,886 1,052 0,958 

 

Nejlepší naměřená kapacita ze všech byla jednoznačně u článku č.3, dále ho následuje 
článek č.4 s kapacitou 0,886 Ah a jako třetí nejlepší je článek č.2. Úplně nejhůře dopadl 
článek č.1, který měl ze všech nejmenší kapacitu a to pouhých 0,763 Ah.  

 

Druhý a čtvrtý článek se formovaly skoro stejným způsobem s tím rozdílem, že u 
čtvrtého nebyl použit záporný pulz a výsledná kapacita byla  ve výsledku větší. Z toho se dá 
usoudit, že záporné depolarizační pulzy nebyly pravděpodobně zvolené správně a mohlo tak 
docházet k odebrání náboje z povrchu elektrody dřív, než se stihl absorbovat do aktivní 
hmoty.   

V napěťových průbězích potenciál kladných elektrod kopíroval celkové napětí na všech 

čtyřech článcích.  Z grafů napětí a potenciálů je vidět, že kladná elektroda plynovala pokaždé, 
to mohlo být způsobené složením aktivní hmoty. Konvenční formací se podařilo naformovat 
článek pokaždé, zatímco  pulzní formace se záporným pulzem nebyla moc účinná. Zcela jistě 
vybíjecí (depolarizační) pulzy nejsou dobré tak, jak byly provedeny v našem provedení. Je 
totiž zcela možné, že kdyby nebyly záporné pulzy zařazené hned kladnými , a bylo by mezi 
nimi stání, tak by výsledky se zápornými pulzy mohly dopadnout podstatně lépe. Článek č.3, 
též článek s největší kapacitou vypovídá o tom, že pokud je pulzní nabíjení bez záporných 
pulzů použito už od začátku, tak to má kladný vliv na přeměnu aktivní hmoty.  

 

 

Zhodnocení měření Rk a Rm 
Tímto měřením se dá vyhodnotit kvalita naformovaného článku. Je dobré, že u všech 

průběhů hodnoty odporů klesaly, to totiž značí že se aktivní hmota částečně proformovala až 
k žebru.  K měření byly celkem čtyři články, kde se  zjišťovali odpory mezi sousedními žebry 
a aktivní hmotou. Měření se provedlo na žebrech č.2 až č.9. Některé změřené žebra byly v 
grafech Rk a Rm odstraněny, protože se je nepodařilo naměřit. 
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10  Závěr 
Hlavní podstatou bakalářské práce bylo seznámení se s principem olověných 

akumulátorů, nastudování problematiky pulzního nabíjení a formace. Následně tuto teorii 
aplikovat na námi vytvořené články. Tato práce navazuje na semestrální projekt problematika 
pulzního nabíjení a formace olověných akumulátorů. V této práci byly hned na úvod 
objasněny základní pojmy a následně probrány historické začátky akumulátoru.  

Na pracovišti elektrochemických zdrojů jsem se podílel na výrobě experimentálních 
elektrod, které byly využity pro tuto práci. Názorná ukázka výroby experimentální elektrody s 
nespojitým paralelním systémem rovnoběžných žeber je zpracována v praktické části.  

Na experimentálních článcích proběhla konvenční i pulzní formace. Při zkoušení pulzní 
formace se zjistilo, že pokud budeme formovat bez záporného pulzu už od prvního okamžiku, 
tak to má využití. Pokud by jsme ho ale chtěli použít až po konvenční formaci, tak jak byl 

použit v této práci tak by to vedlo pouze ke zhoršení formace.  

V praktické části jsou v tabulce uvedené naměřené celkové kapacity článků po formaci 

vypovídající o naformování elektrod. Záporné elektrody se naformovaly pokaždé. 

 Vybíjecí (depolarizační pulzy) nejsou dobré, pokud jsou zařazeny hned za nabíjecí pulz, 
jelikož se dodaný náboj se na povrchu elektrody nestihne absorbovat do aktivní hmoty a 
přeměnit na chemickou energii, proto je depolarizačním pulzem následně odebrán. V případě, 
že by nebyl depolarizační pulz hned za nabíjecím pulzem, tak by výsledky z pulzní formace 
mohly dopadnout podstatně lépe. 
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14  SEZNAM ZKRATEK 
 

Rp – odpor přívodu 

Rm – odpor aktivní hmoty 

PVC – polyvinylchlorid 
H+ 

– vodíkový kationt 

PbO2 – oxid olovičitý 

H2SO4 – kyselina sírová 

PbSO4 – síran olovnatý 

 

 




