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ABSTRAKT 

 Olověné akumulátory jsou nejrozšířenějším typem sekundárních článků používaných 

zejména v automobilovém průmyslu. Diplomová práce se zabývá vlivem teploty na jejich 

životnost. V úvodní části práce je stručně popsána historie, rozdělení, konstrukce a princip 

funkce. Dále jsou uvedeny nepříznivé provozní jevy a skutečnosti, které mají vliv na zvýšení 

teploty uvnitř akumulátoru. První experimentální část je věnována vyhodnocením vlivů 

příměsí na vzrůst teploty během nabíjení. Druhá část je zaměřena na simulaci podmínek 

v horkých oblastech při teplotách přesahujících 30 °C a vlivům těchto teplot na funkci 

olověných akumulátorů.  

ABSTRACT 

 Lead –acid batteries are the most common type of secondary cells used in automotive 

industry. This diploma thesis deals with the influence of temperature on their lifetime. In the 

preamble of this work is shortly described their history, division, construction and processes 

during battery operation. There are noted unfavorable phenomena which have an impact on 

increasing the temperature inside the battery. The first experimental part is devoted to 

evaluation the effects of addition on the temperature rise during charging. The second part is 

focused on conditions simulation in hot areas at the temperature above 30 °C and effects of 

this temperature on the function of lead – acid batteries.  
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ÚVOD 

 Většina motorových vozidel je v dnešní době stále poháněna čtyřdobými spalovacími 

motory, které jako palivo využívají benzin nebo naftu. Důsledkem nedokonalého procesu 

spalování vzniká rozsáhlé množství chemických látek, které jsou škodlivé a nebezpečné pro 

životní prostředí. Zvláště oxid uhličitý CO2 urychluje tvorbu skleníkového efektu. Emise 

vyprodukované osobními automobily tvoří asi 12% z celkové produkce tohoto plynu [1]. 

S neustále rostoucím počtem vozidel jsou vydávána stále přísnější opatření k omezení těchto 

škodlivých emisí. To vede spolu s problémem omezeného množství zásob ropy, která je 

užívána k výrobě paliva, k vývoji alternativních pohonů pro osobní automobily a jiné druhy 

vozidel. 

 Jedním z alternativních pohonů je trakční pohon elektromotorem napájeným například 

olověnými akumulátory. Olověné akumulátory prošly za dobu své existence rozmanitým 

technologickým vývojem a v současné době je kladen důraz na co možná nejdelší dobu jejich 

použitelnosti během jednoho životního cyklu. 

 Právě produkce tepla při nabíjení a provozu olověných akumulátorů má dopad na 

jejich životnost. Přidá – li se k tomu navíc ještě teplota okolí, vyšší než je optimální pracovní 

teplota akumulátoru (15 – 25 °C), může se to na jeho životnosti výrazně negativně projevit. 

Díky tomu je sledování a vyhodnocování teplotních vlivů, ať už okolních nebo akumulátorem 

vyprodukovaných, důvodem k jejich zkoumání.    
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1. Historie vývoje elektrických článků 

Tvoří – li dva nebo více elektrochemických článků soustavu, je tato soustava 

označována pojmem baterie. Ty jsou mezi sebou propojeny a využívány jako zdroj elektrické 

energie. 

Proti tomu akumulátory jsou také soustavou elektrochemických článků, které 

akumulují energii ve formě chemické energie, jsou však schopny několikanásobného vybití a 

opětovného nabití vnějším elektrickým proudem. Akumulátor tvoří základní zdroj elektrické 

energie u automobilů. Jedním nebo dvěma akumulátory jsou vybaveny prakticky všechny 

automobily. Téměř výhradně jsou do automobilů, montovány olověné akumulátory. Při 

použití více baterií ve vozidle, mohou být zapojeny společně nebo odděleně pro napájení 

specifické části zařízení. Uvnitř akumulátorů dochází ve všech případech ke vzniku 

elektrického proudu chemickou reakcí mezi kladnými a zápornými elektrodami. 

  Již v roce 1800 Ital Alessandro Volta (1745 - 1827) sestavil první chemický zdroj 

elektrického proudu. Jednalo se o tzv. Voltův sloup, prototyp galvanického článku, který byl 

realizován několika sériově zapojenými elektrickými články se zinkovou a měděnou 

elektrodou. Skládal se z navrstvených stříbrných a zinkových plíšků, proložených plátky 

kůže, které byly provlhčeny okyseleným roztokem. Článek nebylo možné po vybití opětovně 

nabíjet. 

 Až roku 1859 Francouz Gaston Planté (1834 - 1889) sestavil článek tvořený dvěma 

olověnými deskami, oddělenými plátěným separátorem a ponořenými do roztoku kyseliny 

sírové. Článek poskytoval elektrické napětí zhruba 2V a po vybití jej bylo možné opět nabít 

(jednalo se tak o první sekundární článek). Plantého princip je přes některá zdokonalení 

zachován dodnes [2] [3].   
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2. Typy elektrochemických článků 

Elektrochemické články jsou děleny podle principu a funkce do tří skupin: články 

primární, sekundární a články palivové. Nejčastěji se setkáváme s články primárními a 

sekundárními. 

2.1. Primární články 

 Tyto články mají omezené množství reaktantů. Vybitím článku se tyto reaktanty 

spotřebují na produkty, které nelze nabíjením (přivedením vnějšího elektrického proudu) 

znovu převést na původní reaktanty. Jedná se tedy o články na jedno vybití, hovorově 

nazývané bateriemi. 

 Nejběžnějším typem primárních článků jsou články se zinkovou anodou a burelovou 

(MnO2) katodou [6] [14]. 

2.2. Sekundární články 

 Tyto články mají obdobně jako články primární omezený počet reaktantů. Reakční 

produkty vzniklé vybíjením článku je však možné znovu obnovit elektrickým proudem 

z vnějšku na původní reaktanty. Tyto články tedy umožňují vícenásobné vybití. Elektrická 

energie se v nich při nabíjení akumuluje ve formě chemické energie, odtud je odvozen název 

akumulátor. Jelikož napětí jednoho článku je malé (obvykle 1,2 až 2 V), sestavuje se z článků 

akumulátorové baterie. Aby běžná automobilová baterie dosáhla požadovaného napětí 12 V, 

musí být sestavena z šesti článků, které jsou řazeny sériově. Akumulátory se dělí podle 

použitého elektrolytu, který články obsahují, a to na kyselé (olověné) a alkalické (Ni - Cd, Ni 

– MH, Ni - Fe, Ni - Zn, Ag - Zn či Li - Ion). 

 Akumulátory použité v automobilech jsou schopny několikanásobného vybití a nabití 

(stovky až tisíce). Pracovní cyklus akumulátoru charakterizuje jedno nabití a vybití a je 

jedním z hlavních parametrů charakterizujících daný akumulátor. Kvalitu akumulátoru 

ovlivňuje mimo jiné pasivace elektrod, samovybíjení elektrod, způsob jeho provozování a 

další.  Dojde- li při vybíjení k odběru více než 80% kapacity akumulátoru, jedná se o hluboké 

vybití, případně o hlubokocyklový provoz článku. 

 Sekundární článek představuje nízkonapěťový zdroj, takže i nepatrný úbytek napětí na 

vnitřním odporu (např. o 0,1 V) značně ovlivní elektrické charakteristiky (napětí, konečné 
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nabíjecí napětí, ampérhodinová a watthodinová účinnost a další). Vnitřní odpor akumulátoru 

je tvořen odporem jednotlivých částí všech článků po celé dráze průchodu proudu – od 

jednoho vývodu akumulátoru k druhému, tj. elektrod, kovových spojek, i elektrolytu [6] [14]. 
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3. Olověné akumulátory 

 Olověné akumulátory jsou nejpoužívanějším sekundárním elektrochemickým zdrojem 

proudu. Jsou vyráběny řádově od 1 do 10 000 Ah. Je to z důvodu dobře zvládnuté technologie 

výroby olověných akumulátorů, jejich relativně nízké pořizovací ceně, provozní spolehlivosti, 

dobré účinnosti a dostatečnému výkonu. Roční celosvětová spotřeba olova pro výrobu 

akumulátorů se pohybuje kolem 2,5 milionu tun, z toho část olova se získává recyklací již 

použitých akumulátorů [14]. 

3.1. Příklady rozdělení olověných akumulátorů 

3.1.1. Podle účelu použití 

Startovací akumulátory - hlavním účelem je dodat jednorázově elektrickou energii např. pro 

start motoru. Provoz těchto akumulátorů je charakteristický krátkým (několik sekund) 

vybíjením vysokým proudem, poté jsou po dobu provozu motoru vozidla nabíjeny a trvale 

udržovány v nabitém stavu. K hlubokému vybití dochází pouze výjimečně v případě, kdy je 

ponechán některý ze spotřebičů aktivní v době, kdy neběží spalovací motor. Tyto 

akumulátory tvoří největší podíl na trhu a slouží jako zdroj elektrické energie při spouštění 

spalovacích motorů lodí, automobilů nebo samostatných agregátů [6] [14].  

Dopravní akumulátory - jsou určeny k dlouhodobému dodávání určeného množství energie. 

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

elektrických vozíků nebo lodí. Hlavním požadavkem konstrukce je důraz na životnost, kdy 

musí vydržet velký počet cyklů s hlubokým vybitím a nabitím. Slouží- li tento typ 

akumulátorů k pohonu dopravních prostředků, jedná se o akumulátory trakční [6] [14]. 

HD akumulátory -  svou konstrukcí spojují předešlé dva typy akumulátorů. Jak z názvu 

vyplývá (Heavy Duty), jsou určeny do obtížných pracovních podmínek se zvýšenými 

vibracemi a velkými nároky na spotřebu elektřiny [6]. 

Staniční akumulátory - jsou za provozu trvale připojeny k nabíjecímu zařízení a k vybíjení 

dochází pouze ve výjimečných případech. Slouží především k napájení důležitých spotřebičů 

v případě výpadku napětí z rozvodné sítě v energetice, radiokomunikacích, telekomunikacích 

apod. [6] [14]. 
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3.1.2. Podle způsobu uzavření nádoby 

Akumulátory s otevřenými články - nejsou opatřeny víkem a z toho důvodu nemohou být v 

automobilech používány. 

Akumulátory s uzavřenými články - jsou opatřeny víčky s otvorem, kterým mohou unikat 

plyny z článku. Těmito články jsou opatřeny akumulátory tradiční konstrukce. Dolévání 

destilované vody je u těchto akumulátorů běžnou součástí údržby. 

Akumulátory s regulačním ventilem – o těchto typech akumulátorů je více pojednáno 

v kapitole 3.4. 

Hermeticky uzavřené články - nemají žádné doplňování elektrolytu ani pro nouzové 

uvolnění tlaku, jsou zcela uzavřené [6]. 

3.2. Konstrukce olověných akumulátorů 

 Téměř u všech typů olověných akumulátorů se používají samostatné nádoby. 

Materiály použité k výrobě akumulátorů musí být odolné vůči dlouhodobému účinku kyseliny 

sírové. Olovo je jedním z mála odolných materiálů a z toho důvodu jsou všechny části 

akumulátoru vedoucí proud vyrobeny z olova nebo jeho slitin. Není možné použít ocel, 

jelikož i nepatrné stopy železa v roztoku ruší. Sestava elektrod je umístěna v nádobě 

z izolačního materiálu, přičemž krajní elektrody jsou vždy záporné. V každé skupině elektrod 

jsou desky přivařeny k můstkům článků, opatřenými proudovými vývody. Mezi kladnými a 

zápornými deskami jsou umístěny separátory. V dolní části nádoby se desky opírají o 

speciální hranoly vyčnívající ze dna, tím se vytváří prostor pro shromažďování aktivní hmoty 

spadlé z elektrod [7] [14].  



- 17 - 
 

 
Obr. 3.1: Sestava olověného akumulátoru [13] 

Nádoba akumulátoru 

 Nádoba slouží jako nádržka na elektrolyt a také jako ochranný obal akumulátoru. Je 

rozdělena na několik oddělených částí, ve kterých jsou umístěny jednotlivé články. U dna je 

nádoba vyztužena žebry, které zároveň brání možnému zkratu, které by mohlo zapříčinit 

olovo odpadlé z desek. Nejpoužívanější materiály používané k výrobě nádob jsou např. 

polypropylén, kopolymer polypropylénu s polyetylénem, akrylostyrénová pryskyřice, 

styrolakrylnitril a směs akrylové pryskyřice s butadienovou pryží [6] [14]. 

Víko akumulátoru  

 Víko je hermeticky zataveno nebo přilepeno k nádobě akumulátoru. Ve víku jsou 

umístěny otvory pro vyvedení pólových nástavců k připojení kladného a záporného vodiče 

akumulátoru. Víka akumulátoru mohou být také vybaveny centrálními pojistnými ventily, 

které slouží k uvolnění přetlaku plynů při zvýšené činnosti baterie (VRLA akumulátory). 

V případě, že nejsou ve víku baterie uzávěry, jedná se o bezúdržbový akumulátor, u kterého 

není nutné elektrolyt doplňovat [6] [14]. 
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Elektrody  

 Desky elektrod tvoří základní část akumulátorů, jsou vyrobeny z olověné slitiny 

obsahující určité množství vápníku, antimonu a jiných legujících prvků. Desky mají podobu 

ploché mřížky, jejíž prvky se kříží v pravém úhlu (Obr. 3.2) nebo úhlopříčně v různých 

úhlech, což vede ke snížení mechanického pnutí uvnitř desek. Mřížka slouží jako nosná část 

pro aktivní materiál desek tvořící kladnou nebo zápornou desku. Na jejich konstrukci závisí, 

jakou bude mít akumulátor kapacitu, jak velkým proudem může být efektivně vybíjen a jakou 

bude mít životnost [6] [14]. 

 
Obr. 3.2: Příklady mřížek desek akumulátoru [6] 

Kladné elektrody  

 Nevýhodou původně používaných desek ze slitiny olova s obsahem 5 – 7 % antimonu 

bylo značné samovybíjení. Především z tohoto důvodu se podíl antimonu postupně snižoval 

(na 2,4 až 1,8 %), nebo byl nahrazen vápníkem. Tyto akumulátory mají asi pětkrát nižší 

samovybíjení než akumulátory klasického provedení, jsou ale choulostivější na přebíjení a 

hluboké vybíjení. Životnost kladných elektrod je nižší, kvůli většímu namáhání chemickými 

reakcemi a fyzikálními změnami, než životnost elektrod záporných, proto je jejich kvalita 

rozhodující pro životnost celého akumulátoru. Používají se také desky ze slitiny olova, 

vápníku nebo cínu. Akumulátory s těmito deskami jsou charakteristické velkým startovacím 

proudem, odolností proti hlubokému vybití, větší životností i lepší odolností proti vysokým 

teplotám. Snášejí také dobře vyšší nabíjecí proudy [6] [14]. 
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Záporné elektrody  

 Bývají odlévány, taženy či válcovány z olověného pásu v podobě mřížkových 

elektrod, obdobně jako desky kladné. Legovací materiály také odpovídají materiálům 

užívaným k výrobě kladných elektrod [6] [14]. 

Separátory 

Slouží k vytváření porézní vrstvy mezi kladnou a zápornou elektrodou článku 

akumulátoru a k jejich elektrickému oddělení. Musí být odolné vůči kyselině sírové a jsou 

vyráběny z impregnovaného papíru, skelných vláken nebo plastických hmot. Umožňují 

průchod elektrolytu, musí však zabránit zkratu, to znamená přímému kontaktu kladných a 

záporných desek. Používají se buď ve tvaru listů přesahujících ze všech stran okraje elektrod, 

nebo mají tvar obálek [4] [6] [14]. 

Papírové (celulózové separátory) – bývají zhotovovány z dlouhovlákenné celulózy, pro 

zvýšení chemické odolnosti jsou impregnovány například fenolformaldehydovou či jinou 

vhodnou pryskyřicí. Separátory mají relativně malý elektrický odpor a dobrou průchodnost 

iontů −2
4SO . Velikost pórů je v rozsahu 20 – 30 µm. Výhodou je jejich příznivá cena, naopak 

nevýhodou krátká životnost vlivem postupné degradace celulózových vláken.   

Separátory ze skelných vláken – využívají se společně s mikroporézními separátory za účelem 

prodloužení životnosti akumulátorů a v akumulátorech pracujících v těžkých provozech. 

Přikládají se na stranu kladných elektrod. Tyto separátory o větších tloušťkách vrstvy se 

používají v akumulátorech typu AGM s regulačním ventilem, s elektrolytem nasáknutým 

pouze v separátorech a elektrodách [14] [19].   

Zátky článků 

Slouží dle konstrukce k oddělení vnitřního prostoru od vnějšího prostředí a chrání tak 

akumulátory před vniknutím cizích těles, prachu a škodlivých plynů do článku. Jsou 

konstruovány tak, aby i opačným směrem zamezily úniku výparů kyseliny sírové a odvedly 

plyny, které se uvolňují z článků při probíhajících reakcích ven z akumulátoru [6] [14]. 
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3.3. Princip a provozní jevy olověného akumulátoru 

3.3.1. Princip nabíjení a vybíjení olověného akumulátoru 

Celková chemická reakce 

Celkovou chemickou reakci probíhající v akumulátoru při nabíjení a vybíjení lze 

popsat zjednodušenou rovnicí: 

PbSOHPbOPbSOOHPbSO ++↔++ 422424 22    (3.1) 

kladná 

elektroda 
voda 

záporná 

elektroda 

kladná 

elektroda 

kyselina 

sírová 

záporná 

elektroda 

 Šipka v této rovnici ve směru doprava vyjadřuje proces nabíjení, ve směru doleva je to 

proces vybíjení. Chemický proces při nabíjení a vybíjení je vratný. 

 Při nabíjení se tvoří kyselina sírová (H2SO4) a elektrolyt houstne. Po skončení nabíjení 

je na kladné elektrodě tmavohnědý oxid olovičitý (PbO2) a na záporné elektrodě je jemně 

rozptýlené tmavošedé olovo (Pb).  

Při vybíjení je proces opačný: elektrolyt řídne (H2SO4 se spotřebovává) a ve vybitém 

stavu je na kladné elektrodě červenohnědý a na záporné elektrodě tmavošedý síran olovnatý 

(PbSO4). 

Dalším ukazatelem při nabíjení je zvyšující se napětí. Pomocným ukazatelem je tzv. 

plynování elektrod. Při nabíjení z akumulátoru unikají bubliny, což se jeví jakoby elektrolyt 

„vařil“. To však ukazuje na ukončený rozklad síranu olova a začínající elektrolýzu vody. Při 

nabíjení se voda rozkládá na vodík a kyslík, z toho důvodu je nutné akumulátory ve větším 

množství nabíjet na volném prostranství nebo dobře větraných prostorech. A to proto, že směs 

vodíku a kyslíku tvoří třaskavý plyn, který může při nahromadění explodovat. 

 Napětí nabitého článku akumulátoru je v rozmezí 2,06 – 2,15 V, v případě vybitého 

článku je to 1,95 – 2,03V. Vnitřní odpor olověného akumulátoru je velmi malý, řádově 0,001 

Ω, závisí na hustotě a teplotě elektrolytu. Během vybíjení se objem elektrolytu zmenšuje 

zhruba o 1 ml každou ampérhodinu [7] [14]. 
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Reakce na záporné elektrodě 

Elektrolytem v olověných akumulátorech je demineralizovanou vodou zředěná 

kyselina sírová, která disociuje na síranové ionty se záporným elektrickým nábojem a 

vodíkové ionty s kladným elektrickým nábojem, převážně 

 do 1. stupně:   +− +→ HHSOSOH 442    (3.2)  

 a z části až do 2. stupně: +− +→ HSOSOH 22
442     (3.3) 

 Ionty rozštěpení kyseliny sírové reagují při vybíjení s aktivními materiály elektrod.  

Aktivní hmotou záporných elektrod je porézní (houbovité) olovo, při vybíjení se uvolňují 

elektrony:    −+ +→ ePbPb 22     (3.4)  

a reagují se zápornými ionty kyseliny sírové (oxidují) za vzniku síranu olovnatého [14]: 

     −− +→+ ePbSOSOPb 24
2
4    (3.5) 

Reakce na kladné elektrodě 

Aktivní hmotou kladných elektrod tedy je oxid olovičitý (PbO2). Elektrony, které jsou při 

vybíjení uvolňovány zápornými elektrodami, putují vnějším uzavřeným elektrickým obvodem 

ke kladným elektrodám. Současně se oxid olovičitý redukuje za vzniku síranu olovnatého a 

vody [14]:  OHPbSOeSOHHPbO 24422 222 +→+++ −+   (3.6) 

3.3.2. Elektrolyt 

Elektrolyt je látka schopná vytvářet kladné a záporné ionty, umožnit vedení proudu a 

podílet se na chemických reakcích v článku. Mezi elektrolytem a aktivní hmotou desek 

probíhají chemické reakce, které produkují (při vybíjení) a spotřebovávají (při nabíjení) 

elektrický proud [6].  

V olověných akumulátorech se používají roztoky dostatečně čisté kyseliny sírové 

(H2SO4). V plně nabitém stavu akumulátoru má elektrolyt hustotu ρ = 1,28 g/cm3. Při větší 

koncentraci může mít elektrolyt menší objem, to znamená, že se zlepší měrné parametry. 

Také se sníží riziko zamrzání elektrolytu na konci vybíjení při nízkých teplotách. Nadměrné 

zvýšení koncentrace je však nepřípustné, protože zvětší pasivaci elektrod, samovybíjení a 

sulfataci a sníží tak životnost akumulátoru v cyklech. Na hustotě kyseliny závisí také kapacita 
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akumulátoru a elektrická vodivost elektrolytu. Při snížení hustoty o 0,01 g/cm3 dojde k 

poklesu kapacity akumulátoru o více než 3 % a zároveň klesá i elektrická vodivost. Z toho 

důvodu je třeba pečovat o správnou hustotu kyseliny a tím tedy i prodlužovat životnost 

akumulátoru. 

S hustotou elektrolytu souvisí i mrazuvzdornost akumulátoru. Plně nabitý akumulátor 

se správnou hustotou elektrolytu nezmrzne ani při teplotách - 40 °C, avšak vybitý akumulátor 

může zmrznout i při teplotě těsně pod bodem mrazu. Dojde-li k zmrznutí akumulátoru, 

poškodí se vlivem většího objemu ledu elektrody a dojde tak k jeho znehodnocení. 

Tab. 1: Závislost hustoty elektrolytu při +25 °C na stupni nabití olověné baterie [14] 

Hustota elektrolytu (g/m3) 1,28 1,24 1,2 1,16 1,12 
Stav náboje 100% 75% 50% 25% 0% 

Kyselina sírová zůstává v nádobě akumulátoru po celou dobu jeho životnosti, doplňuje 

se pouze při prokazatelném úniku, např. vylitím. Při úbytku elektrolytu doplňujeme jeho stav 

pouze destilovanou vodou [4] [7] [14].  

3.3.3. Formování elektrod 

Proces pro vytvoření aktivní hmoty na elektrodách se nazývá formování elektrod a 

provádí se již při výrobě. Formování elektrod se provádí v roztoku kyseliny sírové. 

Výsledkem je vrstva oxidu olovičitého, který se tvoří na povrchu elektrody [7]. 

3.3.4. Nepříznivé provozní jevy 

Samovybíjení 

Nevýhodou všech článků je samovybíjení. Je přirozenou vlastností chemických zdrojů 

elektrické energie a způsobuje postupnou ztrátu elektrické kapacity článku, aniž by byl 

odebírán nějaký proud. Ztráta u některých článků může představovat až 1% z jejich celkové 

kapacity za jeden den. Z tohoto důvodu se výrobci automobilových akumulátorů snaží všemi 

vhodnými způsoby ztráty způsobené samovybíjením minimalizovat. 

Kladná i záporná elektroda akumulátoru jsou termodynamicky nestálé a mohou tak 

reagovat s vodným roztokem při uvolňování vodíku na záporné a kyslíku na kladné elektrodě. 

Kromě toho může oxid olovičitý reagovat s olověnou mřížkou. Samovybíjení je však během 
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skladování čerstvě vyrobeného nabitého akumulátoru zanedbatelné a činí 2 až 3 % jeho 

kapacity za měsíc.  

Samovybíjení však roste se zvyšující se koncentrací H2SO4 a s rostoucí teplotou. 

Rychle stoupá také s cyklováním akumulátoru. To je způsobeno rozpouštěním antimonu při 

korozi mřížky kladné elektrody. Antimon se vylučuje na aktivní hmotě záporné elektrody, tím 

usnadňuje vytváření vodíku a podporuje tak korozi olova. Samovybíjení akumulátorů, které 

obsahují velké množství antimonu, v praxi znamená až 30 % ztráty jeho kapacity za měsíc. 

Ke konci nabíjení se mimoto zvyšuje vývin vodíku a to znamená, že klesá kapacita 

akumulátoru. Samovybíjení podporují četné látky v elektrolytu, např. stopy solí železa [6] [7] 

[14].  

Zkraty 

Mezi elektrodami se mohou při činnosti olověného akumulátoru vytvářet olověné 

můstky, které způsobí zkraty a tím také samovybíjení. Příčinami mohou být také opadané 

částice oxidu olovičitého, které se dostanou k záporné elektrodě, ale i deformace elektrod, 

nakupení vysoké vrstvy kalu, miskové zborcení záporné elektrody a jiné jevy [7]. 

Sulfatace 

 V případě, že je olověný akumulátor skladovaný ve vybitém stavu nebo je 

systematicky nedostatečně nabíjen, dojde k nežádoucímu procesu, tzv. sulfataci zejména 

záporných elektrod. Síran olovnatý tvoří na mřížkách akumulátoru podobné jemné krystalky, 

které se časem přetvářejí na větší, neboť PbSO4 se váže přednostně na již vzniklé krystaly. 

Tyto sírany (sulfáty) svým povlakem postupně zmenšují účinnou plochu elektrod, které se tak 

nemohou podílet na elektrochemických reakcích v akumulátoru. Problémem také je, že 

dochází k mechanickému namáhání článků vlivem většího objemu PbSO4, než je objem 

aktivní hmoty. Akumulátor se pak velmi obtížně nabíjí, protože se nabíjecím proudem na 

záporné elektrodě místo redukce síranu olovnatého tvoří vodík. 

 Sulfataci lze zabránit pravidelným nabíjením akumulátorů. Kapacitu akumulátoru se 

sulfatovanými elektrodami lze obnovit naplněním zředěnou kyselinou sírovou (v níž je větší 

rozpustnost síranu olovnatého) nebo i destilovanou vodou a nabíjením akumulátoru malými 

proudy. Vznikající kyselina tím pravidelně řídne nebo se mění na vodu [7] [15] [19]. 
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  Obr. 3.3: a) Povrch aktivních hmot na elektrodě bez známek sulfatace, b) Povrch aktivních hmot na 

elektrodě běžně nabíjeného akumulátoru, c) masivní sulfatace (zvětšeno 550x) [15] 

3.4. VRLA akumulátory 

 Na konci 20. století podstoupila olověná baterie mnoho funkčně významných změn. 

Do této doby pracovala olověná baterie s deskami ponořenými v elektrolytu a vodík spolu 

s kyslíkem uvolněné při přebíjení volně unikali do atmosféry. Tyto uvolněné prvky 

způsobovaly ztrátu vody z elektrolytu, proto bylo nutné kontrolovat stav baterie a v případě 

potřeby jej doplňovat. 

 Dlouhou dobu byla snaha vyvinout baterie zcela uzavřené. Předpokladem je, že 

původní náplň elektrolytu vystačí po celou dobu životnosti. Zpočátku byla zaměřena 

pozornost na katalytickou rekombinaci plynů uvnitř baterie, avšak tato technologie se ukázala 

jako nepraktická. Úspěch se dostavil až s konstrukcí olověné baterie s regulačním ventilem. 

Tyto baterie byly konstruovány s gelovým elektrolytem v prvním případě v 60 letech, 

v případě druhém během 70. let s elektrolytem nasáknutým ve skelných rohožích (AGM). 

Jelikož akumulátory neobsahují kapalný elektrolyt, mohou pracovat v libovolné poloze 

(poloha dnem vzhůru ovšem není vhodná). 

 Existují dvě varianty jak umožnit transport plynu u VRLA článků. První je možnost 

transformace elektrolytu do nepohyblivého gelu, druhý využívá standardní elektrolyt 

nasáknutý v separátoru ze skelných mikrovláken AGM (Absorbed Glass Material). Plyny tak 

procházejí buď prasklinami v gelech, nebo kanálky nezaplavenými elektrolytem v AGM. 

 Mřížkové slitiny pro VRLA články již neobsahují antimon, protože tento prvek se při 

korozi mřížky kladné elektrody postupně uvolňuje do elektrolytu a následně je vyloučen na 

záporné elektrodě. Tím dochází ke snižování přepětí vodíku s konečným důsledkem zvýšení  

plynování a snížení efektivity nabíjení záporné elektrody (tzv. antimonová otrava). Podobně  
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mohou působit i jiné příměsi ve slitinách použitých k výrobě mřížek. Nadměrné plynování 

buď na záporné, nebo kladné elektrodě může zapříčinit selektivní vybíjení příslušné 

protichůdné elektrody. V současné době je pozornost výrobců upřena na slitiny olova s 

vápníkem a cínem (pro aplikace s nepřerušovaným napájením) a slitiny olova s cínem (pro 

aplikace s hlubokým cyklováním) [4] [6] [14]. 

AGM akumulátory 

 Akumulátory obsahují elektrolyt o hustotě 1,27 – 1,29 g / cm3 vázaný v silnějších 

separátorech za skelných mikrovláken a v aktivní hmotě elektrod. Pórovitost skelných vláken 

je více než 90 % (typicky 93 %) a umožňuje difuzi kyslíku od kladných elektrod k záporným. 

V současné době se užívají separátory se 100 % obsahem skelných vláken. To má určité 

výhody, ale separátory nemají dobré mechanické vlastnosti především během kompletace 

článků. Problém je řešen přidáním několika organických vláken k AGM separátorům.  

 Pro AGM akumulátory jsou využívány ploché kladné elektrody, vysoká pórovitost a 

struktura pórů separátorů zajišťuje velmi nízký elektrický odpor, což dělá akumulátor s AGM 

separátory vhodný pro vysoké rychlosti vybíjení.  

 AGM akumulátory mohou být optimalizovány buď na velkou životnost (5 – 12 let), 

koncentraci energie nebo na výkon [4] [14] [15]. 

Gelové akumulátory 

 Zgelování je další způsob znehybnění elektrolytu. U těchto typů akumulátorů je 

elektrolyt ztužený tixotropním gelem SiO2. V gelu se během nabíjení vytvářejí kanálky, 

kterými následně difunduje kyslík, vznikající na kladných elektrodách, směrem k elektrodám 

záporným, zde je vázán na aktivní hmotu. 

 Pro gelové akumulátory jsou užívány jak ploché, tak trubkové kladné elektrody a ve 

srovnání s AGM mají citelně vyšší elektrický odpor. To brání využití ve všech dynamických 

aplikacích. Avšak tam, kde je potřeba velkého okamžitého výkonu v extrémních podmínkách, 

jako jsou vysoké teploty nebo hluboká vybití jsou využívány na rozdíl od AGM právě gelové 

akumulátory. 

 Výhodou těchto akumulátorů je také vysoká životnost (15 – 18 let u staničních 

s trubkovými elektrodami), vysoká spolehlivost za extrémních podmínek (při režimu 
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hlubokého vybíjení ve vyšších teplotách) a také mohou být skladovány delší dobu (až 2 roky) 

při pokojové teplotě bez jakéhokoliv nabíjení [4] [14] [15]. 

3.4.1. Kyslíkový cyklus VRLA akumulátoru 

 Akumulátor pracuje v režimu tzv. vnitřního kyslíkového cyklu (nebo cyklu kyslíkové 

rekombinace), viz Obr. 3.4. 

V pozdější fázi nabíjení a během přebíjení kladné elektrody je uvolňován kyslík: 

 22 442 OeHOH ++→ −+       (3.7) 

,který se dostává přes póry v separátoru k záporné elektrodě, kde je redukován 

(rekombinován) na vodu: 

  teploOHPbSOSOHPbO ++→++ 24422 2222    (3.8) 

  Existují ještě další dvě reakce, které mají vliv při nabíjení VRLA článku. Je to vývoj 

vodíku na záporné elektrodě: 

  222 HeH →+ −+        (3.9) 

 a koroze na elektrodě záporné: −+ ++→+ eHPbOOHPb 442 22   (3.10) 

 Kyslíkový cyklus, popsaný reakcemi (3.7) a (3.8) posouvá potenciál záporné elektrody 

k méně negativním hodnotám a v důsledku toho podstatně klesá rychlost vývoje vodíku (ve 

srovnání se zaplaveným typem baterie). Přetlakový ventil zaručí, že i malé množství vodíku 

vyprodukované během nabíjení uvolní vysoký tlak uvnitř baterie. Protože je elektroda 

současně nabíjena, je vytvářený síran okamžitě redukován na olovo. To obnovuje chemickou 

rovnováhu v článku. Elektrická energie dodaná do článku je z větší části převedená na teplo, 

zbytek je spotřebován na kyslíkový rekombinační cyklus [4] [16]. 
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Obr. 3.4: Koncepční pohled na kyslíkový cyklus VRLA akumulátoru [16] 

 Pokud nebude přebíjecí proud příliš vysoký, zůstanou nabíjecí a rekombinační reakce 

v rovnováze a uvolní se jen zanedbatelné množství plynu. V případě vysoké účinnosti 

rekombinace a nulového úniku kyslíku z článku je rychlost vývinu vodíku kompenzována 

rychlostí koroze mřížky kladné elektrody [4] [16]. 
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4. Teplotní vlivy olověného akumulátoru 

 Reakce probíhající uvnitř akumulátoru určitým způsobem ovlivňuje teplota. Ať už se 

jedná o teplotu produkovanou činností samotného akumulátoru či teplotu okolní. Ne vždy 

pracují akumulátory při ideální teplotě, v praxi se pracovní teplota akumulátoru může značně 

lišit. Vliv teploty okolí na jeho životnost a činnost a podíl jednotlivých složek teploty, které 

vznikají během provozu akumulátoru, bude nastíněn v této kapitole.  

4.1. Vliv teploty na životnost  

Nízká teplota má za následek zpomalení chemických reakcí, snížení kapacity zvýšení 

vnitřního odporu akumulátoru a snížení schopnosti plného nabití. 

Vysoká teplota způsobuje zrychlení chemických reakcí probíhajících uvnitř 

akumulátoru. Důsledkem vyšší teploty okolí se zvětšuje kapacita akumulátoru, ale citelně 

vzrůstá samovybíjení, úbytek vody v elektrolytu a značně se zkracuje životnost. Životnost 

akumulátoru klesá na polovinu každých 10 až 15°C nad referenčních 20 až 25°C. Tento fakt 

je důležitý při rozhodování o umístění akumulátoru. Charakteristika závislosti životnosti 

akumulátorů na teplotě je uvedena na Obr. 4.1. Vysoké teploty mají také podíl na riziku 

výskytu tepelného lavinového jevu [7] [9] [14]. 

 
Obr. 4.1: Závislost životnosti akumulátorů na okolní teplotě [7] 
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4.2. Vliv teploty na kapacitu olověného akumulátoru 

Kapacita akumulátoru je závislá na teplotě okolí. Rozsah pracovních teplot 

akumulátoru je široký. Charakteristiky zobrazující závislost kapacity na okolní teplotě pro 

různé zatěžovací proudy jsou uvedeny na Obr. 4.2. 

Při nízkých teplotách klesá kapacita akumulátorů přibližně o 1 % na 1 °C. Pokles 

kapacity není s poklesem teploty lineární a závisí také na velikosti vybíjecího proudu (s 

většími vybíjecími proudy je výraznější). Na pokles kapacity za nízkých teplot jsou 

náchylnější záporné elektrody. Z toho důvodu se pro zlepšení jejich účinnosti přidávají během 

výroby do aktivního materiálu elektrod různé typy expandérů, které současně zajišťují udržení 

žádané poréznosti během celé doby života akumulátorů. S poklesem teploty se zároveň 

snižuje nabíjecí schopnost akumulátorů, a nelze je proto plně nabít [7] [14]. 

 
Obr.  4.2: Závislost kapacity na teplotě okolí pro různé zatížení [7] 

4.3. Teplo uvnitř olověného akumulátoru 

 Celkové teplo uvnitř akumulátoru je dáno třemi dílčími složkami: 

• Jouleovo teplo 

• Exotermické reakce 

• Vliv teploty okolí 
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4.3.1. Jouleovo teplo 

 Jouleovo teplo vzniká během činnosti akumulátoru vlivem průchodu elektrického 

proudu jeho vnitřním odporem. Velikost vnitřního odporu je závislá na struktuře akumulátoru, 

stavu aktivní hmoty (úrovně nabití a vybití akumulátoru) a hustotě elektrolytu. 

4.3.2. Exotermické reakce 

 Teplo vzniká vlivem dodávané energie (elektrického proudu) během nabíjení na 

záporné elektrodě při přeměně olova na síran olovnatý (PbSO4). 

4.3.3. Vliv teploty okolí 

 Vliv na teplotu uvnitř akumulátoru má jistou mírou i teplota okolí. Odklon od ideální 

provozní teploty (15 – 25 °C) znamená ovlivnění chemických reakcí a vlastností akumulátoru 

(viz kapitola 4.1 a 4.2).  

4.4. Tepelný lavinový jev olověných akumulátorů 

 Tepelný lavinový jev u VRLA akumulátorů popisuje stav, kdy míra uvolněného tepla 

uvnitř akumulátoru převýší jeho tepelnou kapacitu. Lavinový jev je často spojen s přebíjením 

a zvýšenou teplotou okolí. 

 Jestliže se akumulátor vyskytuje v prostředí s nadprůměrnými teplotami, zvyšuje se při 

stálém napětí průtok proudu. Články mají sklon k vysoušení, odpařuje se voda a kyslíková 

rekombinace má vyšší účinek a dochází k nárůstu teploty. Jestliže generované teplo není 

ihned odvedeno, bude narůstat proud procházející článkem a i teplota uvnitř akumulátoru se 

bude dále zvyšovat. 

 Úroveň vylučování plynů může klesat, protože zpětné působení rekombinace kyslíku 

depolarizuje záporné elektrody a vývoj vodíku je redukován. Proud pak dále vzrůstá k úrovni, 

kde se zpětné působení rekombinace nemůže projevit dostatečně rychle a z článku se opět 

uvolní plyny. V tomto stavu však má odvod tepla přirozenou konvekcí pouze malý vliv na 

snižování teploty, z důvodu příliš vysokého proudu procházejícího článkem. Elektrolyt 

zapříčiní vysychání článku a vzrůstá také ohmické teplo. Dojde zpravidla ke změknutí nádoby 

baterie a k jejímu rozpínání vlivem tlaku uvnitř baterie. Existuje zde riziko požáru z důvodu 

vyskytujících se vysokých teplot, v případě porušení konektorů nebo nádoby akumulátoru. 

V krajním případě může dojít k explozi vlivem úniku vodíku a jeho reakcí s kyslíkem. 
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Obvyklý následek tepelného lavinového jevu je změkčení a celková deformace nádoby 

akumulátoru. Vysoušení článku nakonec vzrůstá až do doby, dokud proud neklesne k nižší 

úrovni spolu s teplotou. Vlivem popsaných reakcí však už došlo k nevratnému poškození 

baterie. Exploze a požár jsou vzácné, nicméně představují vážná rizika. Aby nedošlo 

k explozi vodíku v reakci s kyslíkem, který by mohl vniknout do akumulátoru z vnějšku, je 

zde nezbytné použití regulačních ventilů. 

Tepelnému lavinovému jevu lze předcházet vhodnou konstrukcí:  

• jednoduchým konvenčním chlazením:  rozestup mezi články od 6 do 12 mm je 

dostačující k tomu, aby zabraňoval zvýšení teploty 

•  uzpůsobením akumulátoru ve spodní části tak, aby byla chlazena okolním chladným 

vzduchem proudícím kolem baterie 

• aktivním chlazením ventilátory  

• proudovým omezením nabíjení [8] [21].  
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5. Praktická část 

 Před započetím měření bylo úkolem nejprve vyrobit experimentální elektrody. Poté 

byly elektrody napastovány aktivní hmotou. Pro měření teploty uvnitř článku bylo nutné 

vybrat vhodné čidlo a najít způsob jeho připevnění k elektrodě. Po sestavení článku a 

připojení k měřicí ústředně bylo vše připraveno k měření. Nejprve probíhalo měření elektrod 

bez příměsí a s různými druhy příměsí při pokojové teplotě. V pozdější fázi bylo požadavkem 

měření experimentálních článků za zvýšených teplot. Za tímto účelem byla pořízena 

laboratorní pec, ve které byly články vystaveny zvýšeným teplotám. 

5.1. Zhotovení experimentálních elektrod 

 Zhotovení jedné elektrody s nespojitým systémem žeber je rozloženo do dvou dnů. 

První den je zhotovena jedna část elektrody bez kontaktů. Je nastříháno 10 kusů cca 5 cm 

dlouhých žeber, která jsou získána z průmyslově vyráběné mřížky ze slitiny olova, určené pro 

olověný akumulátor. Dvě krajní žebra jsou silnější než 8 středových. Krajní žebra jsou také 

určena k tomu, aby držela elektrodu pohromadě. Všechna žebra jsou naplocho umístěna do 

kovové formy a svorkou pevně uchycena. Takto zformovaná žebra jsou poté po přimontování 

druhé části formy zalita epoxidovou pryskyřicí. Epoxidová pryskyřice je namíchána v poměru 

55 g epoxidu a 3,5 g tvrdidla a v tomto množství vystačí pro zalití obou bloků elektrody.

 

Obr. 5.1: Forma pro zalití žeber epoxidovou pryskyřicí 

 V druhém dni po vytvrzení pryskyřice je rozpracovaná část elektrody z formy 

vytažena a na druhou stranu žeber jsou připájeny jednotlivé svazky vodičů. Přívodní kabel 

sestávající se z 21 žil je z obou konců odizolován o 10 cm. Jednotlivé vodiče se rovněž 

odizolují a pocínováním připraví k napájení k jednotlivým žebrům. Následně je ke každému 

žebru nakontaktován jeden napěťový a jeden proudový vodič. Na okrajích elektrody jsou 

umístěny silnější žebra s proudovým vodičem. Zůstávají tak tři nepoužité vodiče. Poté se 

rozpracovaná elektroda i s napájenými vodiči opět uchytí do formy, zkompletuje, a také 

z druhé strany zalije epoxidovou pryskyřicí. Při umísťování rozpracované elektrody do formy 
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je důležité, aby výsledná vzdálenost po zalití, mezi jednotlivými epoxidovými bloky, byla 

přesně 2 cm. 

 
Obr. 5.2: Podoba experimentální záporné elektrody s nespojitým systémem žeber 

 Po vytvrzení druhého bloku s připájenými vodiči a po napastování holých částí žeber 

mezi epoxidovými bloky aktivní hmotou je elektroda připravená k měření. 

 V případě realizace elektrody s teplotním čidlem, je vynecháno jedno prostřední žebro 

(viz Obr. 5.3). Čidlo je umístěno do drobné drážky vyfrézované do horního bloku odlitku 

epoxidové pryskyřice.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Obr. 5.3: Elektroda v provedení s teplotním snímačem Pt100 
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5.2. Nanesení aktivní hmoty na experimentální elektrody 

 Záporná aktivní hmota je nanášena mezi bloky epoxidové pryskyřice na odkryté části 

žeber. Při její výrobě je kladen důraz na přesné hmotnostní podíly jednotlivých složek a je 

také důležité dodržení časového harmonogramu jednotlivých úkonů. Musí být také brán zřetel 

na bezpečnost při práci s žíravými materiály. 

 Aktivní hmota se skládá z těchto materiálů [20]:  

• Expandér: síran barnatý, dřevěná moučka, akrylová střiž, saze, roztok induliny  

• Olověný prach  

• Kyselina sírová  

• Demineralizovaná voda 

• Borosilikát 

• Vanisperse  

• Použité příměsi (viz Tab. 2)  

 

Obr. 5.4: Ilustrace elektrody s nanesenou aktivní hmotou 

Tab. 2: Použitá aditiva do aktivní hmoty a jejich základní vlastnosti [20] 

Příměs Výrobce Označení v 
katalogovém listu 

Velikost aktivního 
povrchu [m2/g] 

Velikost 
zrn 

SiO2 Sigma - Aldrich 637238 140 -180 10 - 20 nm 
TiO 2 Lachema a. s. Neratovice 304 440 401 15 2 - 8 µm 

TiO 2 nano Sigma - Aldrich 637226 200 - 220 < 100 nm 
Uhlík  Graphit AG CR 2996 13 4 µm 

Uhlík nano Uhlík nano 636835 40 - 300 5 - 10 nm 

5.3. Teplotní čidlo 

 Aby bylo možné získávat hodnoty teplot uvnitř článků, bylo nutné zvolit vhodné 

teplotní čidlo.  

 Hlavní požadavky na snímač pro měření byly:  

• odolnost vůči působení kyseliny sírové,  

• odolnost vůči korozi,  
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• vysoká teplotní rozlišitelnost (přesnost), 

•  malé rozměry. 

 Tyto požadavky splňuje teplotní čidlo, které vyrábí i dodává firma Jumo se sídlem 

v Brně pod typovým označením PG 1.0910.1. 

 Konstrukce tohoto snímače je založena na platinovém drátku navinutém okolo 

skleněného tělesa, zataveným sklovinou a vyvedenými vodiči pro připojení. Poté po 

přizpůsobení platinového vinutí požadovanému odporu je na snímač nasunuta skleněná 

trubička a obě části se zataví. Z toho důvodu je toto provedení odolné proti otřesům a vhodné 

pro laboratorní měření. Čidlo je uzpůsobeno pro měření v rozsahu teplot od -200 °C do +400 

°C a díky konstrukci zatavené ve skle je možné jej využít k měření v různých kapalinách, tedy 

i v našich experimentálních článcích za přítomnosti kyseliny sírové [10]. 

 

Obr. 5.5: Konstrukce snímače teploty Pt100 a jeho rozměry 

5.4. Měřicí pracoviště 

 K měření experimentů na článcích olověného akumulátoru je využíváno moderní 

měřicí pracoviště. Pracoviště se skládá ze dvou nezávislých měřicích jednotek (Obr. 5.6), na 

kterých mohou běžet dva nezávislé experimenty nebo jeden experiment současně může běžet 

na obou jednotkách (provoz zároveň na dvanácti článcích). Obě jednotky jsou softwarově i 

hardwarově identické. Ovládání pracoviště je zajištěno počítačem připojeným prostřednictvím 

LAN sítě. K této síti jsou také připojeny multifunkční ústředny Agilent 34980A a zdroje 

Agilent N6700B.  
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 Digitální ústředna Agilent 34980A je měřící jednotka, pomocí které lze sestavit měřicí 

systém proudů a napětí na článcích olověného akumulátoru. Ústředna je vybavena rozhraním 

Ethernet, USB 2.0 a GPIB. Základní jednotka obsahuje 8 pozic pro zásuvné moduly. V těchto 

místech je multiplexorová a přepínací karta. Multiplexerová karta slouží k vlastnímu měření 

napětí na článcích olověného akumulátoru Přepínací (reléová) karta slouží k přepínání 

nabíjení / vybíjení / stání jednotlivých článků. 

 Sada zdrojů Agilent N6700B slouží k nabíjení a vybíjení pokusných článků a je 

vybavena rozhraním 10/100 Base-T Ethernet, USB 2.0 a GPIB [5] [18]. 

 
Obr. 5.6:  Vlevo zjednodušené zapojení měřicího pracoviště, vpravo zobrazení skříně s celkovým 

sestavením měřícího pracoviště 



- 37 - 
 

5.5. Laboratorní pec BMT INCUCELL 55 

5.5.1. Všeobecný popis 

 Pro měření vlivu zvýšených teplot na činnost olověného akumulátoru, při spolehlivém 

udržování konstantní teploty, byla vybrána a zakoupena pec od výrobce BMT a. s. s 

označením INCUCELL 55 (viz Obr. 5.7).  

 Elektricky vytápěné teplotní skříně jsou určeny k rovnoměrnému temperování různých 

druhů materiálů pomocí horkého vzduchu při nastavitelné teplotě a volitelném časovém 

režimu. Pec umožňuje nastavení teplotního profilu, kdy je průběh teploty řízen 

mikroprocesorem s možností přehledného nastavení a kontroly parametrů pomocí digitálního 

displeje. Soustava mikroprocesoru, displeje a 

teplotního čidla Pt 100 zajišťuje vysokou přesnost 

regulace teploty a spolehlivost procesu temperování. 

Přístroj se vyznačuje bezhlučným chodem. Tyto 

skutečnosti vyhovovaly našim požadavkům, což vedlo 

k pořízení pece. Zvolená varianta svými vnitřními 

rozměry vystačí pro umístění dvou experimentálních 

článků [12]. 

5.5.2. Technické parametry přístroje 

• Objem vnitřního prostoru: 55 l 

• Rozměry vnitřního prostoru (š, h, v): (400, 390, 350) [mm] 

• Vnější rozměry (š, h, v): (620, 640, 680) [mm] 

• Průchodka o průměru 25 mm pro vyvedení kabeláže 

• Hmotnost: 55 kg 

• Pracovní teplota: od 5 °C nad teplotou okolí do 99,9 °C 

• Odchylka od pracovní teploty podle DIN 12 880 při uzavřené klapce / dveřích: max 

0,2 °C 

• 4 časově nastavitelné teplotní profily [12] 

 

Obr. 5.7: Laboratorní pec INCUCELL 55 
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5.5.3. Popis součástí přístroje 

 
Obr. 5.8: Celkový pohled na pec [12] 

Tab. 3: Seznam hlavních součástí pece [12] 

1. Panel regulátoru 7. Topná tělesa 
2. Ovládací tlačítka 8. Výkonová část I 
3. Plastový kryt regulátoru 9. Výkonová část II (u třífázového provedení) 
4. Páčka ovládání polohy vzduchové klapky 10. Síťový připojovací kabel 
5. Pouzdro teplotního čidla Pt 100 11. Sací otvor 
6. Výfuk se vzduchovou klapkou  
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6. Vyhodnocení změřených experimentů 

6.1. Formování elektrod 

 Na Obr. 6.1 je znázorněn průběh formování článku, které je nutno provést před 

prováděním vlastního měření. Tento průběh je zpracován z výsledků automatického měřicího 

pracoviště a popsán na elektrodě s příměsí oxidu titaničitého (TiO2). Nabíjení článku je 

prováděno konstantním proudem Inab = 0,7 A po dobu 4 hodin a následném dvouhodinovém 

stání bez nabíjení. Elektrody se formují při napětí 2,6 V v několika opakujících se cyklech. 

Celková doba formování trvala 136 hodin. 

 Z kraje doby formování dochází k poklesu napětí až do nulové hodnoty. To je dáno 

zpočátku nulovou vodivostí mezi žebry elektrody a aktivní hmotou. Postupným nabíjením 

dojde během několika cyklů k vytvoření proudotvorné mřížky a je zahájena formace elektrod. 

 Po hodnotu napětí 2,2 V se v olověných deskách tvoří molekuly kyseliny sírové. Při 

dosažení 1. nabíjecího stupně dosahuje napětí článku 2,45 V. Hustota elektrolytu v tomto 

stavu je rovna ρ = 1,26 g / cm3. Dalším nabíjením dochází k nárůstu teploty uvnitř baterie 

vlivem tepla vznikajícího při nabíjení (exotermickou reakcí) a průchodem elektrického 

proudu článkem je produkováno Jouleovo teplo. Nabíjení nad hodnotu větší než 2,45 V je 

označeno jako 2. nabíjecí stupeň. Při druhém nabíjecím stupni dochází k dalšímu nárůstu 

teploty a na elektrodách přestávají probíhat nabíjecí chemické reakce (přechod článku 

z vybitého do nabitého stavu), začíná docházet k elektrolýze vody a tvorbě vodíku a kyslíku. 

Jakmile je rozložen veškerý síran olovnatý, dosahuje napětí článku hodnoty 2,7 V. Další 

přívod nabíjecího proudu by znovu dále zvyšoval vnitřní teplotu vlivem elektrolýzy vody 

(vývoj exotermického tepla).  

 Během vybíjecího cyklu dochází jen k minimální změně vnitřního odporu článku. To 

se změní ke konci průběhu vybíjení, kdy se vlivem působení Jouleova tepla, na povrchu 

elektrody vytvoří tenká vrstva síranu olovnatého a způsobí tak zvýšení vnitřního odporu. Po 

opětovném spuštění nabíjení se tato vrstva rozpustí a teplota tak klesne. 
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Obr. 6.1: Proces formování elektrod 

6.2. Vliv p říměsí na nárůst teploty během nabíjení 

 V první fázi diplomové práce byla práce zaměřena na vliv příměsí do záporné aktivní 

hmoty použité k napastování experimentálních elektrod. Měřeny a vyhodnoceny byly 

elektrody s příměsemi:  

• Oxid titaničitý (TiO2) 

• Nano struktura oxidu titaničitého  

• Oxid křemičitý (SiO2)  

• Uhlík s označením CR 2996   

• Nano struktura uhlíku 

Základní vlastnosti jednotlivých příměsí jsou uvedeny v Tab. 2 (kapitola 5.2). 

 Měření probíhalo obdobně jako formování elektrod, nabíjecí proud Inab nebyl po 

dosažení napětí nabitého článku 2,45 V přerušen a pokračovalo se až do přechodu do 2. 

nabíjecího stupně. Elektrody se nabíjely přes 110 % přijatého náboje.  
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 Popsané experimenty byly měřeny na článcích v hermetizovaném stavu, při teplotě 

okolí odpovídající běžným atmosférickým podmínkám. Byly použity separátory ze skelných 

vláken (AGM). Elektrolyt byl nasáknut v separátorech, zbytek byl z nádoby odčerpán. 

Nabíjecí proudy odpovídaly hodnotám Inab = 0,7 a 1,2 A 

6.2.1. Nabíjecí proud Inab = 0,7 A 

 Na Obr. 6.2 jsou znázorněny závislosti pro elektrodu bez příměsí pro Inab = 0,7 A. Na 

ose x je vynesen procentuální stupeň nabití. Vzhled charakteristik by v případě vykreslení 

závislosti v čase charakterově zcela odpovídal. Doba trvání nabíjení při zobrazeném stupni 

nabití 110% odpovídala 4 hodinám.  Z uvedeného grafu je zřejmé, že v 1. nabíjecím stupni 

nedochází k žádné výrazné změně teploty. Následuje rychlý přechod do 2. nabíjecího stupně 

od hodnoty napětí 2,48 V (na úrovni přibližně 63 % dodaného náboje) a s tím je spojený 

velký nárůst teploty. Jelikož 2. nabíjecí stupeň probíhá po dlouhý časový úsek (téměř 

polovinu doby nabíjení), roste značně i teplota vlivem probíhajících reakcí při nabíjení. Uvnitř 

článku dochází k elektrolýze vody. Stupni nabití článku bez příměsi na 110% odpovídá 

teplota 34,45 °C. 

 

 
Obr. 6.2: Celkové napětí, teplotní závislost a potenciál záporné elektrody s aktivní hmotou bez 

příměsi při nabíjecím proudu Inab = 0,7 A 

 Obr. 6.3 představuje charakteristiky elektrody s příměsí oxidu titaničitého s nabíjecím 

proudem 0,7 A. Zde je vidět pozdější přechod 2. nabíjecího stupně při napětí 2,67 V (přibližně 
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88 % stupně nabití) a s tím související i nižší nárůst teploty uvnitř článku, jelikož elektrolýza 

vody neprobíhá po tak dlouhou dobu jako u elektrody bez příměsi. Pro stupeň nabití 

dosahujícího 110 % je teplota uvnitř článku 34,33 °C.  

  

Obr. 6.3: Napětí, teplotní závislost a potenciál záporné elektrody s aktivní hmotou s příměsí TiO2, při 

nabíjecím proudu Inab = 0,7 A 

 Na Obr. 6.4 pro příměs nano struktury oxidu titaničitého není zaznamenán žádný 

výrazný posun přechodu do 2. nabíjecího stupně, v porovnání s běžným TiO2. Dochází 

k němu při stupni nabití 85 % při napětí 2,55 V. Vývoj změřené teploty pro tuto příměs je 

zasažen chybou, pravděpodobně narušením teplotního čidla průnikem kyseliny sírové.  
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Obr. 6.4: Napětí, teplotní závislost a potenciál záporné elektrody s aktivní hmotou s příměsí TiO2 

nano, při nabíjecím proudu Inab = 0,7 A 

 
Obr. 6.5: Napětí, teplotní závislost a potenciál záporné elektrody s aktivní hmotou s příměsí SiO2, při 

nabíjecím proudu Inab = 0,7 A 

 Obr. 6.5 znázorňuje charakteristiky  pro elektrodu s příměsí oxidu křemičitého, u 

které dochází ještě k rychlejšímu přechodu na 2. nabíjecí stupeň než u elektrody bez příměsi a 

to již při dodaném náboji o velikosti přibližně 62 % a napětí 2,47 V. Konečná teplota je u této 

příměsi nejvyšší, 35,73 °C vlivem nejdéle probíhající elektrolýzy vody. 
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Obr. 6.6: Charakteristiky vývoje nabíjecího napětí, teploty a potenciálu záporné elektrody v závislosti 

na stupni nabití aktivní hmoty s příměsí uhlíku CR2996 

 Z Obr. 6.6 pro příměs uhlíku s označením CR 2996 je zřejmé ještě větší oddálení 

druhého nabíjecího stupně, které přichází téměř až na úrovni stupně nabití odpovídajícího 

hodnotě 91 % při napětí 2,55 V. Po dosažení maximálního stupně nabití (110 %) je v tomto 

bodě teplota rovna 34,36 °C. 

 
Obr. 6.7: Napětí, teplotní závislost a potenciál záporné elektrody s aktivní hmotou s příměsí uhlíku 

nano, při nabíjecím proudu Inab = 0,7 A 
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 Použití nano struktury uhlíku (Obr. 6.7) se projevilo, podobně jako u oxidu 

titaničitého nano, pouze nepatrným rozdílem oproti běžné struktuře. Přechod do 2. nabíjecího 

stupně nastal při hodnotě stupně nabití 93 % a napětí 2,53 V. Teplota po dosažení stupně 

nabití 110 % dosáhla 34,33 °C. 

 Na Obr 6.8 je pro porovnání zobrazen vývoj napětí pro všechny druhy příměsí. Je 

patrné, že příměs oxidu křemičitého (SiO2) neměla na oddálení 2. nabíjecího stupně žádný 

vliv, naopak ještě o něco zrychlila jeho příchod. Využití SiO2 tedy jako příměs vhodnou pro 

snížení generovaného tepla nabíjením můžeme vyloučit. Jako vhodná se však jeví příměs 

oxidu titaničitého (TiO2), ale zejména uhlíku CR 2996 a ještě o něco lépe nano uhlíku. U 

nichž je oddálení přechodu výrazně znatelnější.  

 

Obr. 6.8: Detail srovnání celkového napětí elektrody s aktivní hmotou bez příměsi a všech použitých 

příměsí, při Inab = 0,7 A 
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Obr. 6.9: Teplotní závislost na stupni nabití pro aktivní hmoty bez příměsi a se všemi příměsemi 

během nabíjení, při Inab = 0,7 A 

 Na Obr 6.9 jsou vykresleny jednotlivé průběhy vývoje teplot pro každou z příměsí při 

vzrůstajícím stupni nabití. Pokles teploty na počátku každé z charakteristik je patrně způsoben 

rozpuštěním krystalků síranu olovnatého (PbSO4). Tím dojde ke snížení produkce Jouleova 

tepla, což vede k mírnému ochlazení článku. Z charakteristik je zřejmé, že nejmenší nárůst 

teploty byl zaznamenán u příměsi uhlíku nano. 

 V Tab.4 je uveden přehled nejvýznamnějších parametrů, vyčtených z naměřených 

hodnot. Odečet teplot TQmax byl proveden při stupni nabití 108 % shodně pro všechny 

elektrody. Rozdíl mezi minimální teplotou TQmin a TQmax vyjadřuje, o kolik °C se teplota 

uvnitř článku zvýšila během nabíjení. Nejvyššího rozdílu teplot (3,36 °C) dosáhl oxid 

křemičitý, což se dalo očekávat, jelikož průběh 2. nabíjecího stupně trvá nejdéle, přičemž po 

nejdelší dobu dochází k elektrolýze vody. Druhý nejvyšší rozdíl teplot (2,43 °C) je 

zaznamenaný u elektrody bez příměsi stejně jako 2. nabíjecí stupeň, hned po příměsi oxidu 

křemičitého, trvá nejdéle. Elektroda s příměsí TiO2 dosáhla rozdílu teplot o něco menšího než 

elektroda bez příměsi (2,25 °C). Tato elektroda dosáhla nevyššího konečného napětí 2,78 V. 

U aktivní hmoty s příměsí TiO2 nano jsou hodnoty teplot chybné z důvodu narušení čidla 

průnikem kyseliny sírové. Nejnižších rozdílů teplot dosáhly elektrody s příměsí uhlíku 

s označením CR 2996 (1,66 °C) před nano strukturou uhlíku (1,41 °C). Ta přešla do 2. 

nabíjecího stupně nejpozději, při 93 % nabití. Současně také dosáhla nejnižšího konečného 

napětí 2,67 V. 
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Tab. 4: Přehled dosažených teplot a konečného napětí pro různé druhy příměsí při Inab = 0,7 A 

Příměsi TQ0 
[°C]  

TQmin 
[°C]  

TQmax 
[°C]  TQmax - min [°C] Umax [V]  Přechod na 2. 

nab. stupeň [%]  
Bez příměsi 32,50 31,90 34,32 2,43 2,73 63 

TiO 2 32,28 32,08 34,33 2,25 2,78 88 
TiO 2 nano 34,30 33,31 35,59 2,29 2,76 85 

SiO2 33,55 32,37 35,73 3,36 2,76 62 
Uhlík CR 2996 33,37 32,48 34,14 1,66 2,73 91 

Uhlík nano 33,06 32,63 34,03 1,41 2,69 93 

 Z vyhodnocených experimentů pro nabíjecí proud Inab = 0,7 A lze vyvodit závěr, že 

jako aditivum do aktivní hmoty se nejvíce hodí jedna z modifikací uhlíku. Přechod do 2. 

nabíjecího stupně je u obou téměř totožný, ve prospěch uhlíku nano přispívá nejmenší nárůst 

teploty a nižší konečné napětí, které nezpůsobuje plynování do takové míry jako napětí vyšší. 

Uhlík jako aditivum aktivní hmoty nejvíce snižuje riziko zničení baterie, které v extrémním 

případě může vyústit až v tepelný lavinový jev. 

6.2.2. Nabíjecí proud Inab = 1,2 A 

 

Obr. 6.10: Detail srovnání vývoje napětí pro aktivní hmoty bez příměsi a všech použitých příměsí, při 

Inab = 1,2 A 

 Na Obr. 6.10 jsou znázorněna srovnání napětí pro nabíjecí proud Inab = 1,2 A. Doba 

trvání nabíjení byla 2 hodiny. Je zde zřejmý pozvolný nárůst napětí a poté přechod do 2. 
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nabíjecího stupně skokovou změnou napětí. V tomto případě přechod nejvíce oddalovala 

příměs oxidu titaničitého (TiO2). K viditelnému skoku došlo na úrovni 96 % přijatého náboje. 

Druhý nabíjecí stupeň nastává při napětí 2,61 V. Elektroda s příměsí TiO2 zároveň dosáhla 

nejvyššího konečného napětí. Nestandardní vývoj elektrody s příměsí oxidu křemičitého 

(SiO2) je z důvodu použití příliš vysokého nabíjecího proudu. Charakter použité příměsi není 

schopen podílet se na chemické reakci při nabíjení tak jako ostatní příměsi. Z toho důvodu 

přechází do 2. nabíjecího stupně podstatně dříve. 

 Z Obr. 6.11 pro Inab = 1,2 A je možné vyčíst, že stupně nabití 110 % dosáhla 

(vzhledem k charakteru použité příměsi) jen elektroda bez příměsi a s příměsí oxidu 

titaničitého. U TiO2 při maximálním stupni nabití 110 % dosahovala teplota 35,39 °C, 

zatímco ostatní elektrody (bez příměsi a příměs uhlíku CR 2996 a uhlíku nano) této teploty 

dosahovaly ještě před dosažením stupně nabití 90 %. Výsledek měření elektrody s příměsí 

SiO2 je opět neadekvátní z již popsaných důvodů. Podobně na tom jsou i výsledky teplotního 

průběhu příměsi TiO2 nano, kvůli narušení čidla. 

 

Obr. 6.11: Teplotní závislost na stupni nabití pro aktivní hmoty bez příměsi a se všemi příměsemi 

během nabíjení, při Inab = 1,2 A 

 V Tab. 5 jsou opět shrnuty důležité parametry. Aby mohly být výsledky porovnány, je 

odečet teplot TQmax u všech příměsí shodný a to při stupni nabití 95 %. Elektrody, s výjimkou 

TiO2 a bez příměsi, nedosáhly při nabíjecím proudu 1,2 A stupně nabití 110 % vzhledem 

k charakteru příměsí. Elektroda s příměsí SiO2 je uvedena jen pro ilustraci, není již 
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předmětem srovnání. Její maximální teplota byla odečtena na maximální úrovni dosaženého 

stupně nabití 62%. Největší rozdíl teplot mezi minimální a maximální hodnotou je 

zaznamenán u elektrody bez příměsi, a to 2,52 °C. Z kraje nabíjení došlo v nejvyšší míře k 

poklesu teplot rozpouštěním vytvořených drobných krystalů síranu olovnatého a tím ke 

snížení produkce Jouleova tepla. Druhého nejvyššího rozdílu dosáhla elektroda s příměsí 

uhlíku CR 2996. Nejnižší rozdíl je zaznamenán u příměsi TiO2 a má hodnotu 0,746 °C při 

stupni nabití (95 %). Tato elektroda jako jediná z příměsí byla schopná pokračovat až na 

stupeň nabití 110 %. Konečné napětí dosáhlo nejvyšší hodnoty 2,86 V a celkový rozdíl 

teploty (při dosažení maxima stupně nabití), tedy teploty vzniklé během nabíjení, činil 

značných 2,37 °C.  

Tab. 5: Přehled dosažených teplot a konečného napětí pro různé druhy příměsí při Inab = 1,2 A 

Příměsi TQ0 
[°C]  

TQmin 
[°C]  

TQmax 
[°C]  TQmax - min [°C] Umax [V]  Přechod na 2. 

nab. stupeň [%]  
Bez příměsi 33,43 32,70 35,22 2,52 2,79 65 

TiO 2 33,09 33,02 33,77 0,75 2,86 96 
TiO 2 nano 36,39 34,58 35,94 1,36 2,83 93 

SiO2 33,23 33,23 36,37 3,14 2,81 29 
Uhlík CR 2996 33,47 33,33 35,82 2,49 2,78 82 

Uhlík nano 33,61 33,41 35,21 1,80 2,75 85 

 Nebereme li v úvahu stupeň nabití, hodí se jako aditivum aktivní hmoty pro nabíjecí 

proud 1,2 A zejména uhlík nano. Teplota dosažená během nabíjení je nejmenší, stejně tak i 

konečné napětí. Elektroda s touto příměsí však dosáhla pouze 100 % stupně nabití. 

Zohledníme – li dosažení stupně nabití 110 %, vyjde jako příměs vhodná ke snížení teploty 

uvnitř článku pouze TiO2. Konečné napětí při tomto proudu je však o něco vyšší než u 

elektrody bez příměsi. 

6.2.3. Porovnání vývoje napětí a teploty pro použité nabíjecí proudy 

 Na Obr. 6.12 je uvedeno porovnání napětí pro jednotlivé nabíjecí proudy. Zvolená 

příměs aktivní hmoty je oxid titaničitý (TiO2). Čím vyšší je dodávaný nabíjecí proud, tím 

dochází k vzrůstu konečného napětí na elektrodě a mírnému posunu přechodu na 2. nabíjecí 

stupeň. Při nabíjecím proudu 1,2 A dosahuje elektroda konečného napětí 2,37 V, případě 0,7 

A je to 2,25 V. Přechod do 2. nabíjecího stupně není u vyššího nabíjecího proudu tak výrazný 

jako u 0,7 A.  
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Obr. 6.12: Závislost napětí článku na stupni nabití použitých nabíjecích proudů 

Tab. 6: Srovnání parametrů pro napětí a teplotu různých nabíjecích proudů 

TiO 2 Doba nabíjení [h] Přechod na 2. 
nab. stupeň [%]  Umax [V]  TQmax [°C] TQmax - min [°C] 

0,7 A 4:00 88 2,78 34,33 2,25 
1,2 A 2:00 96 2,86 35,39 2,37 

 Z Obr. 6.13 je patrné, že čím je větší proud dodávaný při nabíjení, tím je vyšší i 

konečná teplota i rozdíl teplot mezi minimální a maximální dosaženou hodnotou. Při Inab = 0,7 

A stoupá produkovaná teplota výrazně až po dosažení 2. nabíjecího stupně, do té doby je 

téměř konstantní. Naproti tomu u Inab = 1,2 A tato teplota postupně narůstá už v průběhu 1. 

nabíjecího stupně.    
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Obr. 6.13: Teplotní závislost na stupni nabití pro použité nabíjecí proudy 

6.3. Vliv zvýšené teploty na olověné akumulátory 

 Experimenty byly prováděny v laboratorní peci. Experimentální článek byl umístěn 

uvnitř a průchodkou byla vyvedena kabeláž k měřicímu pracovišti. Teplotní profil pece byl 

nastaven na 12 hodin stání, 3 hodiny náběh na požadovanou teplotu, 9 hodin temperování na 

zvolené teplotě a poté opět pec přecházela do režimu stání. 24 hodinový cyklus byl nastaven 

tak, aby odpovídal dennímu režimu v prostředí se zvýšenými teplotami, ve kterém akumulátor 

vykonává svoji činnost. Měření bylo prováděno za těchto podmínek:  

• Článek v hermetizovaném stavu, použité separátory ze skelných vláken, bez příměsi, 

Inab = 0,7 A bez omezení, t = 35 °C 

• Článek v hermetizovaném stavu, použité separátory ze skelných vláken, bez příměsi, 

Inab = 0,7 A bez omezení, t = 50 °C 

 Na Obr. 6.14 jsou zobrazeny dvě teploty uvnitř pece. Modrá znázorňuje teplotní profil 

pece, který byl měřen samostatným čidlem uvnitř. Tato teplota představuje simulovanou 

zvýšenou okolní teplotu. Červeně je znázorněna teplota uvnitř článku měřená čidlem 

umístěným na experimentální elektrodě. V tomto případě byl článek měřený při teplotě 55 °C. 

Z uvedených charakteristik je dobře vidět zpoždění zahřívání a chladnutí článku a také nárůst 

teploty vznikající během nabíjení uvnitř. 
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Obr. 6.14: Teplotní profil laboratorní pece: porovnání s teplotou uvnitř pece a uvnitř článku 

 Z Obr. 6.15 lze vyčíst, že vyšší teplota okolí mírně oddaluje přechod na 2. nabíjecí 

stupeň. Při okolní teplotě článku 35 °C přecházela elektroda na druhý nabíjecí stupeň při 

úrovni nabití přibližně 66 %, zatímco při teplotě 50 °C to bylo na stupni nabití 74 %. Došlo 

také ke snížení maximálního konečného napětí. Při 35 °C dosáhlo hodnoty 2,83 V, pro teplotu 

50 °C bylo napětí 2,76 V.  
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Obr. 6.15: Srovnání napětí v závislosti na stupni nabití pro teploty t = 35 °C a 50 °C 

 Na Obr. 6.16 je uveden vývoj potenciálu záporné elektrody. Z průběhu je jasně vidět, 

že potenciál záporné elektrody je odrazem napětí. Při pohledu na Obr. 6.17, znázorňující 

vývoj teploty uvnitř článku, je zřejmý nárůst teploty zhruba v poslední třetině. To je dáno tím, 

že při druhém nabíjecím stupni nad 2,45 V přicházejí na řadu reakce, které dosud měly na 

produkci tepla uvnitř baterie pouze malý vliv. Začíná docházet k elektrolýze vody a v článku 

nastává růst vnitřního odporu, což znamená v konečném důsledku velký nárůst teploty, který 

je ještě podpořen faktem, že použité články byly hermeticky uzavřené. Navíc se zde projevil 

kyslíkový cyklus, který způsobil růst tlaku uvnitř baterie. Tento tlak by byl v případě 

zaplaveného stavu článku odveden. Konečná teplota tedy díky tomu podstatně vzrostla. 

  Pro teplotu okolí 35 °C vzrostla hodnota uvnitř baterie při dosažení 120 % stupně 

nabití na konečnou teplotu 46,46 °C. Pro teplotu okolí 50 °C to bylo na 62,12 °C. Rozdíl mezi 

maximální a minimální teplotou nám ukáže, o kolik stupňů se zvýšila teplota uvnitř článku 

během nabíjení. Při teplotě okolí 35 °C to představuje rozdíl o 2,75 °C a pro 50 °C to byl 

rozdíl o velikosti 2,89 °C. 
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Obr. 6.16: Srovnání potenciálu záporné elektrody v závislosti na stupni nabití pro teploty t = 35 °C a 

50 °C 

 

Obr. 6.17: Srovnání vývoje teploty při nabíjení v závislosti na stupni nabití při t = 35 °C a 50 °C 

 Na Obr. 6.18 jsou zobrazeny rovnice regrese pro porovnání strmosti růstu teploty ve 

2. nabíjecím stupni pro jednotlivé teploty okolí. První hodnota v rovnici udává, v jaké míře 

dochází ve článku k elektrolýze vody. Vyšší hodnota (v případě křivky pro 50 °C) dokládá, že 
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při této teplotě dochází k výraznějšímu nárůstu teploty uvnitř článku vlivem elektrolýzy vody, 

než je tomu při 35 °C. 

 

Obr. 6.18: Srovnání strmosti teploty při nabíjení od 2. nabíjecího stupně pro t = 35 °C a 50 °C 
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7. Závěr 

 Hlavní podstatou diplomové práce bylo zkoumání dějů v olověných akumulátorech a 

jejich vliv na zvýšení celkové teploty uvnitř. Jak je známo, vysoká teplota urychluje chemické 

reakce uvnitř akumulátorů, dochází k samovybíjení, ale především se zkracuje životnost 

akumulátoru. Účelem tedy je nalezení způsobů, jak zabraňovat zvyšování teploty uvnitř 

akumulátorů a dosáhnout jejich co možná nejvyšší životnosti. 

 Práce byla zaměřena na měření experimentálních článků v hermetizovaném stavu, tedy 

bez možnosti úniku plynů z článku ven do okolí a při všech měření byly použity separátory ze 

skelných vláken (AGM). 

 V první fázi praktické části práce byla snaha zaměřena na prozkoumání vlivu příměsí 

vmísené do aktivní hmoty použité k napastování záporných elektrod na oddálení 2. nabíjecího 

stupně během přebíjení článku. Právě při tomto nabíjení nad jmenovité napětí článku 2,45 

V dochází k největšímu nárůstu teploty. Byly použity příměsi oxidu titaničitého (TiO2), oxidu 

titaničitého se zrny velikosti řádu nm, oxidu křemičitého (SiO2) uhlíku CR 2996 a uhlík 

zrnitosti rovněž v řádu nm. Pro nabíjení a srovnání byly zvoleny dva nabíjecí proudy 0,7 A a 

1,2 A. Měřením a vyhodnocením výsledků při nabíjecím proudu 0,7A bylo zjištěno, že 

nejpodstatnější vliv na oddálení přechodu 2. nabíjecího stupně má uhlík nano. V porovnání 

s elektrodou bez příměsi, dosáhla elektroda s příměsí nano uhlíku menšího nárůstu teploty 

během nabíjení. Nižší bylo také dosažené konečné napětí, při kterém dochází k elektrolýze 

vody a tím zvyšování teploty. Při měření na vyšším nabíjecím proudu 1,2 A bylo doloženo, že 

tento proud již začíná být limitní a většina elektrod s různými příměsemi vzhledem ke svému 

charakteru již nedosáhla požadovaného stupně nabití 110 %. Na tuto hodnotu se byla schopna 

nabíjet pouze elektroda s příměsí oxidu titaničitého (TiO2). Dosáhla hodnoty konečného 

napětí vyšší než elektroda bez příměsi, teplota vyprodukovaná během nabíjení však byla nižší. 

Při odečtení výsledků při 100% stupni nabití se jako nejvhodnější jevila opět elektroda 

s příměsí uhlíku nano. Nárůst teploty pro elektrodu s touto příměsí byl opět nejmenší, to samé 

platí i o konečném napětí. Lze tedy říci, že se příměs uhlíku nano hodí nejvíce pro potlačení 2. 

nabíjecího stupně a zabraňuje tak nadměrnému zvýšení teploty během nabíjení. 

 Další část diplomové práce byla směřována na nabíjení článku za zvýšené teploty 

okolí. Úkolem bylo simulovat podmínky v oblastech s výrazně vyššími teplotami, které jsou 

charakteristické pro používání akumulátorů v jižních zemích. Pro tento účel byla pořízena 

laboratorní pec a sestaven teplotní profil odpovídající reálným podmínkám provozu v teplých 

oblastech. V peci umístěné články v hermetizovaném stavu byly vystaveny maximálním 
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teplotám 35 a 50 °C. Použité experimentální elektrody byly bez příměsí. Bylo potvrzeno, že 

zvýšená teplota okolí urychluje procesy probíhající uvnitř baterie. Zajímavým zjištěním však 

bylo, že při zvýšené teplotě okolí na 35 °C přecházel článek do 2. nabíjecího stupně při 66 %, 

při ještě vyšší teplotě okolí (50 °C), oproti očekávání, až na stupni nabití 74 %.  

 Hlavním přínosem práce bylo nalezení nových poznatků, které souvisejí 

s teplotními jevy olověných akumulátorů. Doložila, že výběrem vhodné příměsi lze redukovat 

teplotu, která vzniká během nabíjení. Bylo také prokázáno, že zvýšené teploty ovlivňují 

rychlost chemických reakcí. Byly vyhodnoceny nové poznatky při použití akumulátorů za 

zvýšených teplot, které by mohly být do budoucna předmětem dalšího zkoumání.  
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