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Abstrakt 

 Tato diplomová práce se zabývá hodnocením stavu sekundárních článků. Úvodní část 

se zabývá vlastnostmi jednotlivých článků. Jsou zde popsány všeobecné informace  

o akumulátorech, jednotlivé druhy akumulátorů, jejich výhody i nevýhody. V následující 

kapitole jsou popsány metody nabíjení jednotlivých akumulátorů. V praktické části jsou pak 

popsány praktické testy olověných akumulátorů s cílem vyvinout metodiku hodnocení jejich 

aktuálního stavu a případně vliv nabíjecího procesu na délku životnosti baterie. Vytvořeným 

měřícím obvodem proběhne stupňovité zatěžování baterií za různých provozních podmínek  

a vyhodnocení naměřených hodnot. 
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Abstract 

 This thesis deals about evaluating of condition of secondary cells. Introduction of 

thesis deals about conditions of each cells. There is described general info about batterys, also 

each sorts of the cells and  theirs advantages and disadvantages. In theoretical part of thesis 

are decribed the methods of the charging of each batteries. Practical part of the thesis  

describing the realistic tests of the lead-acid batteries with target to develop the technick for 

the scorecard of  the actual state and potential influence of  the charging process for the 

service life of the battery. On the base of the creation of measuring circuit will happend the 

stepwise of ballasting of batterys with different conditions and  evaluation of measured 

values. 
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1.Úvod  

 

 První elektrochemický zdroj, který mohl kontinuálně dodávat elektrický proud 

vytvořil Alexander Volta v roce 1800. Pak přišel objev olověného akumulátoru o který se 

postaral Raymond Gaston Planté roku 1859. 

 Důvodem častého používání sekundárních článků v dnešní době je nízká cena a dobré 

elektrochemické vlastnosti. Nejčastěji můžeme nalézt sekundární články v nouzových 

osvětleních, bezpečnostních a protipožárních systémech, v lékařství, vojenské technice, ale 

setkáváme se s nimi i v každodenním životě, kde slouží jako hlavní zdroj v mobilních 

telefonech a při startování automobilů. Nový vývoj technologií přináší neustálé 

zdokonalování baterií formou zvyšování kapacit, použitím jiných materiálů snižování 

hmotnosti a rozměrů baterií. Rostoucí požadavek na baterie je také spolehlivost, která by měla 

být hlavním výběrem baterie, zákon na některé akumulátory poskytuje záruční dobu půl roku 

a na ostatní dva roky. Výrobci baterií uvádějí životnost minimálně dva roky a u určitých 

druhů akumulátorů životnost až pět let, ale nejsou to vždy pravdivé informace. 

 V úvodu diplomové práce si objasníme rozdělení elektrických akumulátorů, základní 

pojmy a definice, které můžeme nalézt u sekundárních článků. Provede se rozbor  

jednotlivých typů baterií, kde se popíšou výhody i nevýhody jednotlivých akumulátorů.  

Zmíněno bude také nabíjení, kde se uvede, jak nabíjení jednotlivých akumulátorů tak nabíjecí 

metody, kterými můžeme dané akumulátory nabíjet. Jádrem práce budou pokyny pomocí 

kterých docílíme nejdelší životnosti baterií a samotná životnost baterií bude obsažena v práci. 

V praktické části pak dojde k vytvoření měřícího obvodu s cílem stupňovitého zatěžování 

olověných akumulátorů a zhodnocení, jaký vliv má stáří na baterii. Poté bude obvod sestaven 

a proběhne měření na třech bateriích stejného výrobce s jiným datem výroby. Součástí práce 

bude zhodnocení vlivu  kvalitní nabíječky na jednotlivé baterie a systém pro nabíjení  

i hodnocení stavu sekundárních článků. 
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2. Sekundární články 
 

 Tyto články mají omezené množství reaktantů. Reakční produkty vzniklé vybíjením 

článku lze však znovu převést elektrickým proudem z vnějšku na původní aktivní reaktanty, 

jsou to tedy články na více vybití. Elektrická energie používaná k nabití článku se v článku 

akumuluje ve formě chemické energie, odtud označení článků jako akumulátorů. Jelikož 

napětí jednoho článku je malé (běžně 1,2 až 2 V - podle typu akumulátoru), sestavují se 

 z článků akumulátorové baterie. [1] 

 

2.1 Rozdělení elektrických akumulátorů 
 
  Elektrické akumulátory lze dělit podle celé řady různých hledisek. Základní 

dělení může být podle elektrolytu. 

 

• kyselé elektrolyty (H2SO4) - používají se hlavně v olověných akumulátorech 

• alkalické elektrolyty (KOH) - využívají se např.: v akumulátorech NiCd 

• neutrální elektrolyty  

• nevodné elektrolyty - oxid siřičitý nebo amoniak 

• taveniny solí 

• tuhé elektrolyty 

 

Dělení může být také podle typu zapouzdření jako: 

 

• otevřené - Nemají článkové nádoby uzavřeny víkem. Elektrolyt má bezprostřední styk 

s atmosférou.  

• uzavřené - Mají trvale připojeno víko s otvorem pro volný únik plynných produktů. 

Otvor se zpravidla uzavírá ventilovou zátkou. 

• hermeticky uzavřené - Konstruují se tak, aby elektrolyt i plyny zůstaly během celé 

životnosti uvnitř článků. 

  

 Rozdělit baterie můžeme podle využívání baterií. Průmyslové baterie dělíme na 

staniční akumulátory s kapacitou  článků řádově od desítek do desetitisíců ampérhodin  
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a trakční, řádově od desítek do tisíce ampérhodin. 

 Staniční baterie jsou trvalé dobíjeny a zajišťují nepřerušené napájení elektrickou 

energií v případě výpadku napětí z rozvodné sítě v energetice, telekomunikačních obvodech 

apod. Během své životnosti prodělají staniční akumulátory jen malý počet cyklů. Životnost 

baterie se proto udává v délce provozu počítáno na roky. 

 Trakční baterie se používají například k pohonu elektrovozíků, plošinových zvedacích 

strojů, elektromobilů a jiných zařízení. Pracují na cyklickém provozu nabíjení - vybíjení. 

Životnost se proto u těchto akumulátorů uvádí v počtu cyklů nabití - vybití. 

 Startovací baterie slouží jako zdroje elektrické energie ke spouštění spalovacích 

motorů vozidel, lodí, letadel, ale i stacionárních dieselagregátů. 

 Přístrojové baterie se používají převážně jako jediný zdroj elektrické energie  

v různých mobilních zařízeních, měřících přístrojích, mobilních telefonech, radiostanicích, 

přenosných počítačích, kapesních svítilnách, hračkách a u modelů s elektrickým pohonem, 

elektrického ručního nářadí atd. Podle spotřebiče se používají buď primární nebo 

akumulátorové baterie o kapacitách od setin do desítky ampérhodin. Nejčastěji se zatěžují 

přerušovaně až do plného vybití. 

 

2.2 Pojmy a definice 
 
2.2.1 Kapacita akumulátoru (C) 
 
 Kapacita akumulátoru  je elektrický náboj, který může za stanovených podmínek 

dodat úplně nabitý elektrochemický zdroj. Je dána množstvím elektroaktivních látek 

obsažených ve zdroji. V praxi se obvykle udává v ampérhodinách (Ah) nebo 

miliampérhodinách (mAh). Je třeba rozlišit skutečnou a jmennou kapacitu. 

 Jmenovitá kapacita CN je hodnota elektrického náboje  a udává ji výrobce 

akumulátorů, bývá uvedena v ampérhodinách (Ah). V nově vydaných normách je pojem 

„jmenovitá kapacita” nahrazován jako  „ zaručená kapacita” , kde  n označuje počet hodin 

vybíjení, při kterých je kapacita měřena. Např.: C10 znamená, že při uvedené kapacitě má 

akumulátor poskytnout po dobu 10 hodin vybíjecí proud rovnající se desetině jmenovité 

kapacity Iv=0,1 C10 (A). U hermeticky uzavřených akumulátorů se kapacita měří při 

pětihodinovém vybíjení, ale u olověných akumulátorů vybíjení probíhá až dvacet hodin. 

 Skutečná kapacita je hodnota kapacity naměřená za daných konkrétních podmínek, 

kdy může docházet ke změnám v závislosti na stáří akumulátoru, podmínkách nabíjení, 
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velikosti vybíjecího proudu, konečném vybíjecím napětí, teplotě a závisí na mnoha dalších 

faktorech. 

 

2.2.2 Napětí akumulátoru (U) 
 
 Napětí se udává ve voltech [V] a  je závislé na počtu článků. U akumulátoru 

rozeznáváme dva druhy napětí, jedná se o jmenovité a skutečné napětí. 

 Jmenovité napětí akumulátoru je stanoveno normou a mělo by být uvedeno na každém 

výrobku. Velikost se rovná průměrnému napětí při vybíjení za standardních podmínek. 

Jmenovité napětí je u článku NiCd a NiMH 1,2V, u článku Li-Ion 3,6V. 

 Skutečné napětí je napětí, které bude naměřeno na svorkách akumulátoru. Jeho 

velikost se bude měnit v závislosti na teplotě, stavu nabití akumulátoru, na velikosti a směru 

protékajícího proudu a je závislé na mnoho dalších faktorech. Pokud bude probíhat měření 

nezatíženého akumulátoru, jedná se o napětí naprázdno. Toto napětí musí být měřeno s velmi 

malou spotřebou (s velkým vnitřním odporem měřícího přístroje).  

 Závislost napětí akumulátoru na množství náboje dodaného v průběhu nabíjení je 

zobrazena tzv. nabíjecími křivkami, průběhu napětí při vybíjení akumulátoru (závislost napětí 

na množství odebraného náboje) je zobrazena pomocí tzv. vybíjecích křivek. U některých 

typů akumulátorů je výrobcem stanoveno maximální (největší povolené) nabíjecí napětí, které 

nesmí být v žádném případě překročeno. Při vybíjení akumulátorů nesmí být akumulátor vybit 

na nižší hodnotu než je minimální (nejnižší povolené) vybíjecí napětí. Překročení obou výše 

uvedených mezních hodnot může mít za následek trvalé zničení akumulátoru.  [7] 

 

2.2.3 Paměťový efekt 
 
 Paměťový efekt byl u nás poprvé zpozorován a popsán někdy v období padesátých let 

minulého století u NiCd akumulátorů využívaných pro kosmické aplikace a k jeho vysvětlení 

došlo v první polovině sedmdesátých let. Bohužel je to nejčastěji mylně interpretovaný  

a neseriózními distributory neoprávněně využívaný pojem v konkurenčním boji. 

 Tento jev vzniká při opakovaném vybíjení NiCd akumulátorů (min 50 až 100 krát) na 

malou, ale vždy stejnou hloubku vybití. Hlavní podstatou tohoto jevu jsou změny krystalické 

struktury záporné elektrody. Jedná se o reverzibilní jev snadno odstranitelný úplným vybitím 

akumulátoru. Paměťový efekt se projevuje vznikem druhého vybíjecího stupně, což je náhlý 

pokles napětí akumulátorového článku zhruba o 50 až 100 mV (Obr. 1). U akumulátorů, kde 



7 
 

kadmium není elektrochemicky aktivní složkou záporné elektrody se paměťový efekt 

vyskytovat nemůže. 

 

 

Obr. 1. Paměťový efekt u NiCd akumulátoru [23] 

 
 2.2.4 Spojování  článků  
 
 Jmenovité napětí olověného článku, je 2 V viz. (Obr. 2. a) a nepostačuje pro praktické 

použití, protože většina spotřebičů vyžaduje vyšší napájecí napětí. Je používané 

normalizované stejnosměrné napětí: 2, 4, 6, 12, 18,  24, 48 V tzv. malá napětí a 60, 110, 220 

V tzv. nízká napětí nn. V dopravě se používají odlišná napětí, jednotlivé články se proto 

spojují do takového počtu, aby baterie dosáhla potřebného napětí.  

 Kromě vhodného napětí se od akumulátorů očekává určitá optimální ampérhodinová 

kapacita. Protože v požadované kapacitě nejsou akumulátory vždy vyráběny, lze je pro 

dosažení potřebné kapacity baterie spojovat paralelně viz (Obr. 2. c)). Paralelní spojování 

baterií se provádí také kvůli spolehlivosti, například při nepřetržitém napájení. V tomto 

případě  by mohlo dojít při manipulaci s vadnou baterií k odstavení spotřebičů, výrobních 

linek, zálohových systémů a podobně. Z toho důvodu se používá paralelní řazení, kde druhá 

baterie bude sloužit po dobu poruchy, jako záskok a zastoupí funkci vadné baterie. 

 

Obr. 2.  Jednoduché spojování článků v baterii  a) schéma článku a jeho polarita, b) články  

 spojené do série, c) články spojené paralelně 
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3. Typy akumulátorů 
 

 Baterie na bázi olova objevil francouzský badatel Gaston Plante v roce 1859. V dnešní 

době se olověné akumulátory považují za nejrozšířenější zdroje sekundární energie.  

 Plné vybití způsobuje zkrácení životnosti baterie a každý cyklus vybíjení / nabíjení 

neustále ubírá baterii malé množství kapacity. Tato ztráta je zanedbatelná, pokud  je baterie  

v dobrém provozním stavu, ale po delším čase se zvyšuje a jednou klesne na polovinu výkonu 

jmenovité kapacity. Tato charakteristika opotřebení se vztahuje na všechny olověné baterie.  

V závislosti na hloubce vybití, olověná baterie pro aplikace poskytuje 200 až 300 cyklů. 

Hlavními důvody pro její relativně krátký životní cyklus jsou sítě proti korozi na kladné 

elektrodě, vyčerpání aktivního materiálu a rozšiřování kladných desek. Tyto změny nejvíce 

převládají při zvýšených provozních teplotách a silnoproudých výbojích. 

 Olověné baterie mají určitou životnost a nepodléhají paměťovému efektu jako systémy 

na bázi niklu. Zatímco NiCd akumulátor ztratí přibližně 30 procent své akumulované energie 

za tři měsíce, olověný akumulátor ztratí stejné množství v jednom roce. Baterie na bázi olova 

pracují mnohem lépe ve srovnání s lithiovými bateriemi při provozu v podmínkách pod 

bodem mrazu.  

 

3.1 Uzavřené akumulátory 
 
 První uzavřené nebo bezúdržbové olověné akumulátory se objevily v polovině roku 

1970. Inženýři argumentovali tím, že termín "uzavřená olověná" je nesprávné pojmenování, 

protože žádný olověný akumulátor nemůže být zcela uzavřený. To je pravda a konstruktéři 

baterií přidali ventil pro ovládání odvětrání plynů během nabíjení a přebíjení. Spíše než 

ponořením desky do kapaliny je elektrolyt impregnován do navlhčeného separátoru- 

designem, který se podobá niklu a lithiovému systému. To umožňuje provozovat baterii  

v každé fyzické orientaci bez úniku. 

 

3.1.1 Startovací baterie 
 
 Provoz těchto baterií se charakterizuje tím, že jsou po krátkou dobu několika sekund 

vybíjeny vysokými proudy, kdy se vybije jen zlomek jejich kapacity, jedná se o 3-5 % 

kapacity akumulátorů v některých případech je to i méně a pak jsou po dobu provozu motoru 

nabíjeny tak, aby byly udržovány v téměř nabitém stavu. K hloubkovému vybití dochází 
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výjimečně v případě ponechání zapnutého elektrospotřebiče v době, kdy spalovací motor není 

v chodu. [1]  
 Elektrolytem v tomto akumulátoru je vodou ředěná kyselina sírová (H2SO4)  

o koncentraci přibližně 35%. Startovací baterie mají velmi nízký vnitřní odpor, toho je 

dosaženo  přidáním dalších desek pro maximální plochy (Obr. 3.). Desky jsou tenké a olovo 

je použito v houbovité formě, která má vzhled jemné pěny. Tato metoda rozšiřuje povrch 

desek pro dosažení nízkého odporu a maximálního výkonu. Tloušťka plechu je zde důležitá, 

neboť výboj je krátký a baterie se dobíjí během jízdy, kdy je kladen spíše důraz na sílu než na 

výkon.  

 

Obr. 3. Startovací baterie využívající paralelní uložení tenkých desek pro dosažení  

 nízkého odporu [21] 

 

 Olověné baterie s hlubokým cyklem vybíjení jsou konstruovány pro golfové vozíky, 

skútry, invalidní  vozíky a vyrobeny pro dosažení maximální kapacity i vysokého počtu cyklů. 

Výrobce toho dosáhne tak, že změní  olověné desky v tloušťce (Obr. 4.). Hluboké cykly 

baterie jsou označeny v Ah nebo minutách běhu. Baterie určené pro aplikace s hlubokým 

vybíjením používají pro výrobu aktivní pasty elektrody rozdílné chemikálie a mírnou 

kyselinu. Tato chemikálie umožňuje mnohem delší provoz aplikace s hlubokým vybíjením  

a to pouze s mírným úbytkem a maximálním výstupním výkonem. 

 

Obr. 4. Baterie s hlubokým cyklem složená z tlustých desek pro lepší cyklické schopnosti [21] 
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 Startovací baterie nelze zaměnit s baterií hloubkového cyklu a naopak. Existují 

kombinace startovací / hloubkové cyklické baterie k dispozici pro nákladní automobily, 

autobusy, veřejné bezpečnosti a vojenských vozidel, ale tyto jednotky jsou velké a těžké, 

proto se nedají nahradit ve všech aplikacích. Olovo je toxické a environmentalisté ho chtěli 

nahradit jinou chemickou látkou. Možnosti jsou NiMH a Li-Ion, ale tyto baterie jsou 

mnohonásobně dražší, z tohoto důvodu se pořád využívají stejné akumulátory. 

 

3.1.1.1 Výhody startovacích olověných akumulátorů 
 

• levná a jednoduchá výroba, nízké náklady  

• nízké samovybíjení, nejnižší mezi dobíjecími bateriemi 

• vysoký měrný výkon 

• vyšší třída konstrukce hlubokého cyklu u baterií k tomu určených 

• vysoký výkon 

• silné elektrody a aktivní materiál s vysokou hustotou 

• delší životnost v aplikacích s hlubokým cyklem jen u baterií k tomu určených 

• vynikající obnova z hlubokého vybíjení u baterií k tomu určených 

 

3.1.1.2 Nevýhody startovacích olověných akumulátorů 
 

• nešetrné k životnímu prostředí 

• pomalé nabíjení až 14 hodin 

• musí být skladovány v nabitém stavu, aby se zabránilo sulfataci 

• zaplavené verze vyžadují zálivku  

• veliký poměr hmotnosti na energii, nízká měrná energie 

 

3.1.2 AGM akumulátor 
 
 AGM technologie se stala populární v roce 1980, kde našla využití ve vojenských 

letadlech, vozidlech a UPS ke snížení hmotnosti a zvýšení spolehlivosti. U AGM akumulátoru 

nedochází při jeho naklonění, či převržení k úniku elektrolytu. Kyselina je absorbována 

pomocí velmi jemných skleněných vláken nebo-li separátorů, má velmi nízký vnitřní odpor, 

je schopen dodávat vysoké proudy a má relativně dlouhou životnost.  
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Je bezúdržbový, poskytuje dobrou elektrickou spolehlivost a váží méně než ostatní olověné 

akumulátory. Baterie se dobře vyrovnává s nízkými teplotami a má nízké samovybíjení. AGM 

technologie  nabízí hloubky vybití až 80 procent a umožňuje efektivní rekombinaci plynů  

(až 99%). 

  Baterie jsou obvykle postaveny na velikosti a můžeme je nalézt ve vozidlech, které 

disponují výbavou jako jsou vyhřívaná sedadla, volanty, čelní skla. NASCAR a jiné 

automobilové závodní firmy vybírají AGM výrobky, protože jsou odolné proti vibracím. 

Z důvodu svého uzavření snižují riziko rozlití kyseliny při nehodě a tak umožňují instalaci  

v různých úhlech.  

 

3.1.2.1 Výhody AGM baterií  
 

• až 5x rychlejší nabíjení oproti ostatním akumulátorům 

• lepší životnost než u zaplavených systémů 

• vysoký měrný výkon, nízký vnitřní odpor 

• odolnost vůči vibracím 

• nevadí ji provoz v nízkých teplotách 

• absolutní bezúdržbovost - žádné dolévání destilované vody a hlídání hladiny 

elektrolytu 

 

3.1.2.2 Nevýhody AGM  
 

• vyšší výrobní náklady než u zaplavovaných systémů (ale levnější než gelová 

technologie) 

• citlivé na přebíjení 

• nízká měrná energie 

• musí být skladovány v nabitém stavu 

 

3.1.3 Gelový akumulátor 
 
 Asi nejvýznamnější výhodou gelové baterie je schopnost kyslíkové rekombinace. Póry 

prochází uvolňovaný volný kyslík separátoru od kladné elektrody k záporné kde je redukován 

na vodu. K rekombinaci dochází při mírném tlaku 0,14 bar. Součástí baterií je ventil sloužící 

jako bezpečnostní otvor a zároveň bývá využitý k regulaci nahromaděných plynů, které v 

baterii vznikají na základě nabíjení nebo přebíjení. Opakované větrání by vedlo  
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k případnému vyschnutí gelu v baterii. 

 Konstrukce gelového akumulátoru je podobná každému jinému akumulátoru. 

Obsahuje sestavu kladných a záporných mřížek oddělených celkem běžným separátorem. 

Elektrolyt je zde však vázán v tixotropním křemičitém gelu (SiO, který je pak aditivován 

dalšími látkami) – nikoliv v separátoru jako u AGM. Zjednodušeně se dá říci, že gelový 

akumulátor je konstrukčně velice podobný akumulátoru se zaplavenými elektrodami, jen 

místo tekutého elektrolytu obsahuje gel - elektrolyt v křemičité suspenzi. Ani zde, stejně jako 

u akumulátoru AGM, nehrozí vylití elektrolytu, ať už při náklonu  nebo převržení. [8] 

 

3.1.3.1 Výhody gelových akumulátorů 
 

• lepší snášenlivost vyšších provozních teplot oproti AGM bateriím  

• možnost hlubšího vybíjení 

• vysoká kapacita 

• malá hmotnost 

 

3.1.3.2 Nevýhody gelových akumulátorů 
 

• drahá výroba akumulátoru 

• citlivé na přebíjení 

• musí být skladovány v nabitém stavu 

3.2 Životnost baterií 
 
 Olověné akumulátory prochází třemi stádii životnosti, tzv. formátování, vrchol  

a pokles (Obr. 5.). Ve formátovací fázi jsou houbovité olověné desky vystaveny kapalině 

(elektrolytu). Manipulace s deskami umožňuje vstřebávání více tekutiny, stejně jako mačkání 

a uvolnění houby. To umožňuje elektrolytu lépe naplnit využitelné plochy, tímto postupně 

zvýšíme kapacitu akumulátoru.  

  Formátování je nejdůležitější pro hluboké cyklování baterií a vyžaduje 20 až 50 

plných cyklů k dosažení špičkové kapacity. Výrobci uvádějí, že plný startovací výkon je 

přítomen od samého počátku, ačkoli půjde mírně nahoru s počátkem užívání.  
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Obr. 5. Cyklus životnosti baterie 

Baterie umožní 100-200 cyklů před tím, než zahájí postupný pokles. Časem klesne kapacita 

na 70 nebo 80 procent. Některé aplikace umožňují nižší prahové hodnoty kapacity. Čas pro 

výměnu baterie nastane,když hodnota klesne pod 50 procent. Provoz při mírných teplotních 

podmínkách prodlužuje životnost baterie. Hlavním důvodem pro relativně krátkou dobu 

životnosti olověné baterie je vyčerpání aktivního materiálu. 

 

3.2.1 Sulfatace 
 
 Sulfatace nastává, když není olověná baterie plně nabitá. To je běžné u startovacích 

baterií, které se nacházejí např.: v automobilech ve městě a elektrických vozících.  Motor na 

volnoběh nebo při nízkých otáčkách dostatečně nenabije akumulátor. Olověné akumulátory 

by měly být nabíjeny cca 14-16 hodin k dosažení plného nabití. To může být důvod proč 

baterie v invalidních vozících vydrží jen dva roky, zatímco v automobilu dosahují 

dvojnásobné životnosti. Solární články a větrné turbíny neposkytují vždy dostatečné nabití 

olověných akumulátorů a z toho důvodu baterie podléhají sulfataci. Tento problém řeší 

všichni, kteří využívají nevyčerpatelné zdroje přírody a kumulují energii do baterií. 

Výsledkem je krátká životnost baterie. Pouze pravidelné nabíjení do plna je řešením, ale  

v případech, kde není elektrická síť k dispozici  je to téměř nemožné. Alternativou je použití 

Lithium-ion baterie, která je tolerantní k tomuto problému, ale náklady by byly asi šest krát  

vyšší než u olověné baterie.  

 Při použití baterií, vznikají malé krystalky síranu olovnatého, ale ty nejsou škodlivé 

(Obr. 6). Při delším nabíjení se síran olovnatý převede na stabilní krystalický a usazuje se na 

záporných deskách olověných akumulátorů. To vede k vývoji velkých krystalů (Obr. 7), 

snižující baterii aktivní materiál, který je zodpovědný za vysokou kapacitu a nízký odpor.  
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Obr. 6.  Povrch aktivních hmot na  elektrodě       Obr. 7. Masivní sulfatace, aktivní  hmoty  

 akumulátoru bez známek sulfatace                   zcela překryly krystalky síranu  

  550 x zvětšeno [8]                     olovnatého 550x zvětšeno [8]   

 

Rozlišujeme  dva druhy sulfatace. 

 Vratná sulfatace vzniká  za normálních podmínek vybíjení akumulátorů maximálně do 

konečného vybíjecího napětí a poklesu hustoty elektrolytu stanovených pro příslušný typ  

a vybíjecí proud daný výrobcem akumulátorů. Vznikají velmi drobné krystalky síranu 

olovnatého v aktivních hmotách elektrod, které se nabíjením snadno rozkládají na původní 

aktivní materiály elektrod a ionty kyseliny sírové. Malá část krystalů síranu zůstává i po nabití 

nerozložena  a zpevňuje aktivní hmotu kladných elektrod, bez nichž by neměla potřebnou 

soudržnost.  

 Nevratná sulfatace vzniká postupnou přeměnou drobných krystalků síranu olovnatého 

na velké krystalky, které jsou elektricky nevodivé, ucpávají póry v aktivních hmotách  

a roztahují je. Aktivní hmota se uvolňuje z mřížek elektrod, mřížky elektrod jsou roztahovány 

a trhají se. Nevratnou sulfataci již nelze nabíjením odstranit. [1] 

 

Projevy nevratné sulfatace: 

• velmi malá hustota elektrolytu 

• velmi nízké nebo žádné napětí akumulátoru 

• elektrody jsou světlejší barvy, tvrdé a křehké, podle stupně nevratné sulfatace mají 

zvětšené rozměry, jsou zdeformované  s popraskanými rámy mřížek 

 

Příčiny vzniku nevratné sulfatace: 

• zkrat článku, není-li včas odstraněn 

• přepólování nabíjené baterie následkem nesprávného připojení k nabíječi 
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• vybíjení akumulátoru pod konečné vybíjecí napětí stanovené výrobcem, nebo na 

menší hustotu elektrolytu, než se dosahuje za normálních provozních podmínek 

• ponechání vybitého akumulátoru po více dní bez nabití 

 

3.2.2 Desulfatace 
 
 Několik společností nabízí anti-sulfatační zařízení, které posílají impulsy k pólům 

akumulátoru a snaží se zabránit nebo zvrátit sulfataci. To se projeví zvýšením hustoty 

elektrolytu. Tyto technologie mají tendenci ke snížení sulfatace na stavu baterií, ale nemohou 

účinně zvrátit stav jednou způsobený. Výrobci nabízejí tato zařízení a uvádějí to jako metodu  

nevědeckou. Jsou vyvinuty technologie, které měří úroveň sulfatace a vypočítají přebití  tak, 

aby se rozpustily krystaly. Tato metoda se nazývá desulfatace. 

 

 3.2 Ni-Cd akumulátor 
 
 Tento akumulátor tvoří elektrody a alkalický elektrolyt. Kladná elektroda je ze 

spékaného (sintrovaného) hydroxidu niklu - NiO(OH), který je velmi porézní. Zápornou 

elektrodu tvoří  kadmium Cd, což je vzhledem k jeho toxicitě jedním ze součastných důvodů 

proti užívaní těchto akumulátorů. Elektrody odděluje rovněž porézní např. nylonový 

separátor. 

 

Obr. 8. Konstrukce Ni-Cd článku se spékanými elektrodami [1] 
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 Elektrolyt je vodný roztok hydroxidu draselného KOH, který je nasáklý v elektrodách 

a separátoru. Články se vyrábějí často jako válcové nebo ve tvaru hranolu. Díky svému 

nízkému vnitřnímu odporu jsou stále aktuálním zdrojem pro spotřebiče, kde je třeba po 

krátkou dobu dodávat velké proudy, jako je tomu u ručního nářadí nezávislého na síti. 

Jmenovité napětí na článek je 1,2V, plně nabitý akumulátor vykazuje 1,35 V a vybitý článek 

se pohybuje v rozmezí 0,8-1 V. U Ni-Cd akumulátorů se projevuje paměťový efekt. 

 

  

 Obr. 9. Sestava 15 ks baterií 1200 mAh  zapojená do série pro ruční nářadí 
 
3.2.1 Hlavní přednosti Ni-Cd akumulátorů 
 

• delší životnost 

• schopnost rychlého nabíjení 

• větší odolnost vůči přebíjení 

• lépe snášejí zvlnění nabíjecího proudu 

• mohou být dlouhodobě skladovány bez dobíjení, nebo ponechány ve vybitém stavu, 

aniž by se poškozovaly 

• menší pokles kapacity při nízkých teplotách 

• větší mechanická odolnost 
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3.2.2 Nevýhody Ni-Cd akumulátorů  
 

• Jsou dražší, mají nižší napětí na článek, větší toleranci nabíjecího a konečného 

vybíjecího napětí, menší energetickou účinnost a větší počáteční samovybíjení  oproti 

olověným akumulátorům. 

• U akumulátorů uzavřených větraných (se zaplavenými elektrodami)  nelze zjišťovat 

stupeň vybití a stav plného nabití podle hustoty elektrolytu jako u olověných 

akumulátorů. 

• Během provozu Ni-Cd akumulátorů se zaplavenými elektrodami dochází působením 

vzdušného oxidu uhličitého CO2 k reakci s hydroxidem draselným KOH za vzniku 

karbonátů K2CO3. Vznikající karbonáty snižují kapacitu a zvyšují vnitřní elektrický 

odpor akumulátorů. Dosáhne-li množství karbonátů mezní přípustné hodnoty je nutná 

výměna elektrolytu. 

 
3.3 Ni-MH akumulátor 
 

 Patří do kategorie akumulátorů moderních konstrukcí. Aktivním materiálem záporné 

elektrody jsou slitiny kovů, které jsou při nabíjení článku schopny vytvářet hybridy, tedy 

vázat na sebe vodík. Vodík, vznikající při nabíjení, se váže na kov, a tím v článku vznikne 

malý přetlak plynu. Měrná kapacita Ni-MH článku v těsném válcovém pouzdru je až 300 

Wh/dm 3 a 100 Wh/kg. 

  

 

Obr. 10. Konstrukce válcového Ni-MH článku [1] 
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 Životnost akumulátorů dosahuje okolo 500 cyklů viz Tab. 1. V zimním období je 

rozsah teploty provozu běžně hluboko pod nulou a v letních měsících zde naopak dosahujeme 

vysokých teplot. V těchto podmínkách se může skutečná životnost snížit i na méně než 50 

cyklů.  

 Teplota je důležitým faktorem i při nabíjení, jelikož ovlivňuje množství energie kterou 

je článek schopen pojmout. Ideální nabíjecí teplota by se měla pohybovat v rozsahu  

10—30 °C. Při okolní teplotě okolo nuly nedochází v článku k chemickým reakcím 

pohlcujícím volné plyny a může dojít k destruktivní fázi. Taktéž nabíjení nad 40 °C je již 

velmi neefektivní, článek již není schopen akumulovat elektrickou energii.  

  Samovybíjení je další méně příjemná vlastnost akumulátorů. Pod vlivem skladování 

dochází postupně ke snižování náboje, který je akumulátor při následném vybíjení schopen 

dodat do zátěže. Při vybíjení Ni-MH článků dochází ke vzniku krystalů v elektrolytu. Při 

samovolném vybíjení, kdy tento proces trvá delší dobu  mohou vzniknout větší krystaly, které 

se již při opětovném nabíjení nestačí rozpustit a důsledkem toho článek ztrácí kapacitu. 

Abychom předešli tomuto jevu, skladujeme akumulátory ve vybitém stavu, případně ve stavu 

udržovacího nabíjení. [4]  

 

 

Obr. 11. Akumulátory Ni-MH různých velikostí,výrobců a kapacit 
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3.3.1 Hlavní přednosti Ni-MH akumulátorů 
 

 Ve srovnání s Ni-Cd disponují Ni-MH větší kapacitou získanou z článků shodných 

rozměrů a neobsahují kadmium, proto jsou menší zátěží pro životní prostředí. Proto našly 

uplatnění hlavně tam, kde byly v minulosti využívané Ni-Cd akumulátory s velkou měrnou 

energií. 

 

3.3.2 Nevýhody Ni-MH akumulátorů 
 

• Menší rozsah klimatických a mechanických odolností. 

• Větší samovybíjení, skladování při pokojové teplotě po dobu tří měsíců již znamená 

pokles kapacity o 20 až 25 %. Při teplotě 30 °C již pokles dosahuje 40 %. 

• Pro větší vnitřní impedanci  nejsou vhodné pro velmi rychlé nabíjení a extrémně velké 

vybíjecí proudy. 

• Vyšší cena oproti Ni-Cd. 

• Větší hmotnost. 

 

 NiMH akumulátory byly uvedeny na trh relativně nedávno. Jejich parametry jsou 

postupem času zlepšovány. Předpokládá se, že negativní vlastnosti se budou postupně 

zlepšovat a v některých případech i odstraňovat. Samovybíjení se u akumulátorů dnes již 

velice přibližuje hodnotám odpovídajícím NiCd akumulátorům. Podobně se již setkáváme  

s NiMH akumulátory, které jsou schopny dát vybíjecí proud odpovídající několikanásobku 

jmenovité kapacity akumulátoru. Rovněž ceny NiMH akumulátorů za poslední roky klesají. 

Oproti NiCd akumulátorům se u NiMH a Li-Ion akumulátorů setkáváme každý rok s několika 

desítkami novinek, zejména v rozměrech. Také můžeme pozorovat neustálé zlepšování 

kapacity a vlastností těchto akumulátorů.  

 

3.4 Lithium - iontový akumulátor (Li-ion) 
 
 Patří k posledním inovacím baterií z hlediska elektrochemického systému. I když  

v objemové hustotě předstihují Ni-MH jen asi o 10-30%, v hmotnosti převyšují těžké NiMH 

asi dvakrát, což je u přenosných přístrojů důležitá výhoda. Kladnou elektrodu tvoří lithium  

s oxidy kovů jako např. kobalt, záporná elektroda je z materiálu na základě uhlíku. 

 Elektrolytem je sůl lithia v organickém roztoku. Mají však také řadu omezení, zvláště 

v značné citlivosti k přebíjení a nedostatečnému nabití. Aby pojaly maximální množství 
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energie, je potřebné nabíjecí napětí, které musí být velmi přesně dodrženo a bývá, podle 

výrobce 4,2 až 4,3 V na článek. Rovněž jsou citlivé na maximální hodnotu vybíjecího proudu. 

Opakované nadměrné vybíjení vede ke ztrátě kapacity. [2] 

 

3.5 Lithium - polymerový akumulátor (Li-Pol) 
 
 Li-pol články mají zpravidla tvar plochého hranolu s dvojicí tenkých páskových 

elektrod vyčnívajících na kratší straně. Celek je zavařen v tuhé plastové fólii. Vzhledem  

k tomu, že vlastní elektrody se skládají z materiálů obtížně pájitelných, jsou k nim naplocho 

bodově přivařeny pásky z materiálu, který lze pájet běžnou páječkou a cínovou pájkou. 

Pájitelný povrch elektrod je z té strany článku, kde je natištěno označení polarity a číselný 

kód. Elektrody nesmějí být opakovaně mechanicky namáhány (ohýbány atd.). 

 Jmenovité napětí Li-poly článku je 3,7 V (na rozdíl od 1,2 V u NiCd a NiMH 

akumulátorů). V provozu nesmí v žádném případě napětí článku překročit 4,2 V při nabíjení 

 a poklesnout pod 3 V. Překročení těchto hodnot znamená s vysokou pravděpodobností 

nevratné poškození akumulátoru. V běžném provozu by napětí naprázdno nemělo poklesnout 

pod 3,5-3,6 V. Pokud zjistíme před začátkem nabíjení napětí nižší, akumulátory zcela jistě 

vybíjíme nadměrně. [6] 

 

3.7 Hlavní přednosti Li-Ion a Li-Pol akumulátorů 
 

• Vysoké napětí - typické jmenovité napětí 3,6V oproti napětí 1,2 V i NiCd a NiMH 

akumulátorů. 

• Vysoká měrná energie . 

• Nízká hmotnost - což umožňuje dobrou manipulační schopnost s aku nářadím. 

• Nízké samovybíjení - okolo 8% za měsíc při +20 °C oproti 25% i NiCd a NiMH 

akumulátorů. 

• Nemají paměťový efekt. 

• Nezávadné pro životní prostředí  - neobsahují škodlivé látky jako jsou rtuť,, olovo, 

nebo kadmium. 
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3.8 Nevýhody Li-Ion a Li-Pol akumulátorů 
 

• Dlouhá doba nabíjení - nabíjecí proud je ve většině případů omezen, nabíjí se 

konstantním napětím  a z toho důvodu je akumulátor v plné kondici až za 2-3 hodiny 

oproti NiCd akumulátorům, které lze dobít i během několika minut. 

• Velký vnitřní odpor až 10x větší než u NiCd nebo NiMH.  

• Lithiové akumulátory jsou velmi náchylné na přebíjení a podvybíjení, proto většina 

baterií obsahuje řídící elektronické obvody. Při poklesu napětí při vybíjení pod 

povolenou mez dochází k trvalému zničení akumulátorové baterie. 

• Vysoká pořizovací cena. 

• Časem se zvyšuje tlak uvnitř baterie. 

 

Obr. 12. Baterie Li-Pol do mobilního      Obr. 13. Baterie Li-Ion do mobilního 

  telefonu                      telefonu 

  

3.9 Separátory elektrod 
 

 Separátory jsou určeny k elektrickému oddělení kladných elektrod od elektrod 

záporných. Původně se jako separátory používaly tyčinky z tvrzené pryže nebo PVC, které se 

vkládaly mezi elektrody do vylisovaných drážek na elektrodách. Nevýhodou tyčinek je 

pracnější sestavování článků, ale i možnost vzniku zkratu mezi kladnou a zápornou 

elektrodou při posunutí tyčinky, nebo při nabobtnání elektrod. V součastné době je proto 
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rozšířenější použití například polypropylénových plošných separátorů ze síťoviny, nebo listů 

a pásů mikroporézních separátorů. Separátory se vkládají mezi elektrody po sestavení kladné  

a záporné sady elektrod, nebo jsou jimi elektrody obtáčeny. [1] 

 

3.10 Porovnání  vlastností akumulátorů 
 
 V tabulce jsou vypsány základní vlastnosti nejrůznějších baterií, které se v dnešní 

době řadí jako nejpoužívanější na trhu. Cena bude odlišná v závislosti na kapacitě jednotných 

akumulátorů. 

 

Typ 
Jmenovité 

napětí [V] 

Hustota 
energie  

[Wh/kg] 

Počet 

cyklů 

Samovybíjení  

[ % měsíc] 

Provozní 
teplota  

[°C ] 

Paměťový  

efekt 

Cena 

[ kč ] 

NiCd 1,2 45 1000 25 -10 až + 50  Ano od 38 - 8 990 

NiMH 1,2 70 800 20 - 25 -10 až + 50 
Úbytek 
napětí 

od 9 - 9 000 

Li-Ion 3,6 100 500 8 -20 až + 50 Ne od 33 - 8 800 

Li-Poly 1,8 - 3 70 - 100 500 20 -20 až + 50 Ne od 73 - 1 400 

Pb 2 10 1000 3-20 -30 až + 50 Ne od 89 - 19 900 

 

Tab. 1. Srovnání základních vlastností některých akumulátorů 
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4. Nabíjení akumulátorů 
 

 Existuje několik metod nabíjení, které mohou být řízeny buď v závislosti na velikosti 

nabíjecího proudu (proudové nabíjení)  nebo na základě velikosti nabíjecího napětí (napěťové 

nabíjení). Proudem řízené nabíjení se nejvíce využívá u baterií NiCd a NiMH, napěťovým 

nabíjením může nabíjet články Li-ion a Li-Pol.  

 Výkon a životnost akumulátorů se do značné míry řídí kvalitou nabíječky a správně 

zvoleným druhem nabíjení. V ceně konkurenceschopného trhu je nabíječkám baterií  často 

dávána nízká priorita a to zejména jako spotřební výrobky. Výběr kvalitní nabíječky  je 

důležitý s ohledem na náklady na výměnu baterií. Nabíječka by měla sloužit na ochranu 

životního prostředí a ušetřit peníze tím, že prodlužuje životnost baterie. 

   Prodloužení životnosti docílíme taktéž tím, že nebudeme překračovat mezní 

hodnoty rozhodujících parametrů  jako velikost nabíjecího proudu nebo napětí, doba nabíjení, 

rozsah povolených teplot pro jednotlivé způsoby nabíjení a typy baterií. Jedním z kritérií pro 

znehodnocení akumulátoru může být nabíjení jak studených tak teplých akumulátorů. Proto je 

důležité, aby akumulátory byly před nabíjením ponechány na aklimatizaci v místnosti, kde 

bude probíhat nabíjení alespoň po dobu (min. 1 hodiny), aby se vyrovnala teplota 

elektrodového systému, který je špatně tepelně vodivý. 

 

4.1 Proudové nabíjení 
 
 Pro jednotlivé typy nabíjení je výrobcem stanoven povolený rozsah nabíjecí teplot, 

který musí být bezpodmínečně dodržen. Čím je nabíjení rychlejší, tím je užší rozsah teplot 

povolený pro daný typ nabíjení. Normální nabíjení, konzervační a trvalé dobíjení je povoleno 

u všech typů hermetických NiCd a NiMH akumulátorů. Ostatní způsoby nabíjení je možné 

použít pouze za podmínek stanovených výrobcem, a to jenom u určených typů akumulátorů. 

Také velikosti konzervačních a trvalých proudů jsou pro každý typ akumulátorů doporučeny 

výrobcem. [7] 

Nabíjecí proud se vyjadřuje jako referenční proud It: =  [ A ]    (1) 

 
kde Cr je zaručená kapacita deklarovaná výrobcem a n je časová základna v hodinách, v níž je 
zaručená kapacita deklarována. 
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4.1.2 Normální nabíjení 
 
 Za normální nabíjení je považováno nabíjení hermetických akumulátorů po dobu 12 až 

16 hodin proudem 0,1 It. Nabíjení tímto způsobem je normou určeno pro zkušební účely, 

např.: pro sestavování jmenovitých kapacit akumulátorů. Teplotní rozsah u normálního 

nabíjení se pohybuje od 0 do + 50 °C pro provozní nabíjení, pro měření kapacity je však 

normou stanoven užší rozsah teplot 20 ± 5 °C. Normální nabíjení je vhodné používat pro 

akumulátory  které jsou dlouhodobě skladovány. 

 

4.1.2.1 Pomalá nabíječka 
 
 Také známý pojem jako „ noční nabíječky ”, pomalá nabíječka slouží k nabíjení 

olověných a NiCd akumulátorů hodnota nabíjení je cca 0.1C (jedna desetina jmenovité 

kapacity), pokud je připojena baterie. Pomalé nabíječky jsou velmi jednoduché, nemají 

detekci plného nabití, nabíjecí proud je stále dodáván do baterie a doba nabíjení vybité baterie 

je 12 až 16 hodin. Nicméně by baterie neměla zůstávat připojená na nabíječku déle než dva 

dny, protože by se mohl vytvořit paměťový efekt. Problém nastává, když nabíjíme baterie  

s nižší mAh kapacitou než je uvedeno. Pomalá nabíječka zvládne nabíjení i těchto 

akumulátorů. Vzniká problém, že se baterie při nabíjení budou přehřívat a to bude zkracovat 

jejich životnost. Opak může nastat také  v případě, že budeme nabíjet větší baterie a nikdy 

nedosáhneme plného nabití. Pomalé nabíječky se nacházejí v bezdrátových telefonech, 

elektrických zubních kartáčcích i dětských hračkách. Pomalá nabíječka u těchto výrobků 

funguje dobře, protože baterie a nabíječky jsou harmonizovány.   

 

4.1.3 Zrychlené nabíjení 
 
 Zrychlené nabíjení je nabíjení v trvání 4 až 8 hodin. Pro 4 až 5 hodinové nabíjení se 

používá nabíjecí proud velikosti 0,3 It. Při 7 až 8 hodinovém nabíjení je vhodný proud kolem 

0,2 It. Povolený teplotní rozsah při tomto nabíjení je od + 5 většinou do + 35 °C, u 7 až  

8 hodinového nabíjení bývá povolena horní hranice až + 50 °C. [7] 

 

4.1.3.1 Rychlonabíječka  
 
 Rychlonabíječka spadá do kategorie  mezi pomalé a rychlé nabíječky a slouží  
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k nabíjení baterií na bázi niklu a lithia. Rychlá nabíječka se nejčastěji používá pro 

spotřebitelské produkty. Doba nabíjení je 4 až 6 hodin (méně u částečně nabité baterie) a když 

je baterie nabitá, nabíječka se přepne do režimu „ připravena ”. Většina rychlých nabíječek je 

s tepelnou ochranou sloužící jako zabezpečení proti selhání. Tyto a další funkce nabízejí lepší 

komfort oproti  pomalým nabíječkám a baterie mají tendenci k lepším výkonům. I když je 

jejich výroba ve velkoobjemové výrobě dražší, nabízí obchodní trh tento druh nabíječky za 

přijatelnou cenu.  

 

4.1.4 Rychlé nabíjení  
 
 Rychlé nabíjení je nabíjení proudem od 0,5 až 1 It v trvání 1 až 2hodin. U tohoto 

způsobu je nabíjení povoleno až do teplot nad + 10 do + 40 °C. U některých NiMH 

akumulátorů se můžeme setkat s dolní teplotní hranicí od 0 °C, ve speciálních případech i  

od - 5 °C. Při rychlém nabíjení se nedoporučuje ukončení nabíjení hlídané časem, ale teplotní 

nebo napěťové. [7] 

 

4.1.4.1 Rychlá nabíječka  
 
 Rychlejší nabíjení požaduje užší komunikaci mezi nabíječkou a baterií. Hodnota 

nabíjení je cca 1C (což znamená, že 1000mAh baterie, která může za ideálních podmínek 

poskytnout proud 1000 mA po dobu jedné hodiny). Rychlá nabíječka obvykle nabije vybité 

baterie NiCd a NiMH  do hodiny, avšak na 70 procent kapacity, zbývající čas dobíjí nabíječka 

do 100 procentního nabití. Čím více se baterie blíží ke stavu plného nabití, přepnou se 

nabíječky do režimu ve kterém sníží nabíjecí proud, aby se přizpůsobily a nedošlo  

k poškozování akumulátorů. Když je baterie plně nabitá, nabíječka se přepne na udržovací 

nabíjení, také známé jako údržbové nabíjení.  

 Olověné akumulátory nemůžeme rychle nabíjet a termín "rychlé nabíjení" je 

nesprávné pojmenování. Většina nabíječek olověných baterií nabíjí 14 hodin. Stejně jako  

u všech ostatních baterií, olověné mohou být dobíjeny poměrně rychle na 70 procent, 

zbývající nasycení zabere zbylý čas. Částečné nabíjení je v pořádku za předpokladu, že baterii 

jednou za několik týdnů dobijeme na její maximum, aby se zabránilo sulfataci.  

 Rychlá nabíječka nabízí několik výhod, asi největší výhodou je rychlost nabíjení, ale 

aby dosáhla potřebného výstupu potřebuje větší napájení a složitější řídící obvody, proto  

vyhrazujeme  rychlé nabíječky především pro komerční využití v lékařství, vojenské technice, 

komunikaci a u elektrického nářadí. 
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4.1.5 Velmi rychlé nabíjení 
 
 Velmi rychlé nabíjení je nabíjení v době trvání cca 15 minut až do jedné hodiny 

proudem pohybujícím se v rozmezí 1 až 4 It. Toto nabíjení se používá u NiCd akumulátorů, 

které nacházejí využití u profesionálního akumulátorového nářadí. U nabíječek pro tyto druhy 

akumulátorů se používají součastně tři až čtyři způsoby vyhodnocení pro ukončení nabíjecího 

cyklu. 

 

4.1.5.1 Velmi rychlé nabíječky 
 
 Velmi rychlé nabíječky byly vyvíjeny po mnoho let. Většinu NiCd a speciálních typů 

lithium-iontových baterií lze nabíjet vysokým proudem až na 70 procent. Rychlostí 10 C 

(nebo 10 násobek jmenovitého proudu) 1A baterie by mohla být teoreticky nabita za šest 

minut, ale existují limity. Chceme-li použít velmi rychlé nabíjení, musí být dodrženy 

následující podmínky:  

 

• Baterie musí být navržena tak, aby umožňovala velmi rychlé nabíjení. Velmi rychlé 

nabíjení platí pouze v první fázi nabíjení. Nabíjecí proud musí být  snížen, když je 

dosaženo 70 procent kapacity. 

• Všechny články v baterii musí být v rovnováze a v dobrém stavu. Starší baterie  

s vysokým vnitřním odporem se budou vysoce zahřívat, proto už nejsou vhodné pro 

tento druh nabíjení. 

• Velmi rychlé nabíjení lze provést pouze za mírné pokojové teploty. Nízká teplota 

zpomaluje chemické reakce a energii, která nemůže být absorbována příčinou 

plynování a hromadění tepla. 

• Nabíječka musí obsahovat teplotní kompenzaci a další bezpečnostní opatření, aby se 

zabránilo nehodě v případě špatné baterie a špatného zacházení. Nedodržení těchto 

podmínek může způsobit rychlý rozpad baterie a vznícení baterie.  

 

4.2 Nabíjení konstantním napětím 
 
 Napěťové nabíjení se používá pro nabíjení lithiových akumulátorů. Princip je obdobný 

jako u nabíjení olověných nebo otevřených NiCd akumulátorů. Jedná se o nabíjení 

konstantním proudem, dokud akumulátor nedosáhne předem stanoveného napětí a poté 

pokračuje nabíjení při konstantním napětí, čímž začne nabíjecí proud klesat. Často se 
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setkáváme s označením „ CCCV ” (Constant Current followed by Constant Voltage). Nabíjení 

se ukončí, až nabíjecí proud klesne na předem stanovenou hodnotu. Teplotní rozsahy pro toto 

nabíjení se pohybují od 0 do + 50 °C. Opět platí, že každý výrobce udává různé teplotní 

rozsahy. Dalším důležitým údajem, kterým se akumulátory odlišují, je maximální povolený 

nabíjecí proud. [7] 

 

4.3 Srovnání vlastností  nabíječek 
 

 

Typ 

nabíječky Baterie 

Nabíjecí 

proud 
(násobek 

CA) 

Čas 

nabíjení Teploty Ukončení nabíjení 

Pomalá 
nabíječka 

NiCd Olověná 0,1 C 14 h 0 ºC až 45 ºC 
Stále nízké nabití 

 nebo pevné 
časovačem. 

Rychlo-
nabíječka 

NiCd, NiMH,    
Li-ion Li-poly 

0,3 - 0,5 C 3 - 6 h 10 ºC až 45 ºC 

Snímaní baterie od 
napětí, proudu, teploty 

a časové prodlevy 
časovače. 

Rychlá 

nabíječka 

NiCd, NiMH,    
Li-ion Li-poly 

1 C 1 h + 10 ºC až 45 ºC 

Snímaní baterie od 
napětí, proudu, teploty 

a časové prodlevy 
časovače. 

Velmi 
rychlá 

nabíječka 

NiCd, NiMH,    
Li-ion Li-poly 

1 - 10 C 
10 - 60 
minut 

10 ºC až 45 ºC 
Platí velmi rychlé 

nabíjení až do 70 % 
kapacity. 

 

Tab. 2. Srovnání základních vlastností nabíječek 
 

4.4 Nabíjení olověného akumulátoru 
  
 Doba nabíjení olověných baterií se pohybuje v rozmezí 12-16 hodin, nebo 36 až 48 

hodin u velkých stacionárních baterií. Rychlejšího nabíjení docílíme zvýšením proudu,  

v tomto případě může být doba snížena na 10 hodin nebo méně, ale nemusíme akumulátor 

nabít na 100 procent. Olověná baterie je stavěna na pomalé nabíjení a nemůže být nabíjena 

rychle jako ostatní bateriové systémy.  

 Olověné akumulátory by měly být nabíjeny ve třech fázích, které jsou znázorněny na 

Obr. 13., kde první fáze znázorňuje nabíjení konstantním proudem, zabírá zhruba polovinu  
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z požadované doby nabíjení.  Druhou fází kterou nazýváme  dobíjecí, napětí dosáhne hranici, 

zatímco proud začíná postupně klesat, u 3 fáze udržovací nabíjení kompenzuje samovybíjení  

a napětí se snižuje. Baterie je plně nabitá, když proud klesne na předem stanovenou úroveň 

nebo na úroveň ve druhé fázi. Při konstantním dobíjecím  proudu  se baterie nabije na 70 

procent za 5-8 hodin,  zbývajících 30 procent se nabije za dobu 7 až 10 hodin.  

 

Obr. 14. Nabíjecí fáze olověných akumulátorů 

 Přechod z první fáze do druhé dojde jen v případě, když baterie dosáhne nastaveného  limitu  

napětí. Proud začne klesat při  dosažení plného nabití  a klesne na úroveň tří procent  

jmenovitého proudu. Správné nastavení nabíjecího napětí je rozhodující a pohybuje se od  

2,30 V do 2.45V na článek. Teplejší prostředí vyžaduje mírně nižší prahové hodnoty napětí  

a chladné okolí preferuje vyšší úroveň hodnot.  

 Nabíječky by měly být vybaveny teplotními čidly pro nastavení nabíjecího napětí pro 

optimální účinnost nabíjení. Pokud to není možné, je lepší zvolit nižší napětí z bezpečnostních 

důvodů. Tabulka číslo 3  porovnává výhody a omezení různých špičkových nastavení napětí.  
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  2.30 V na 2.35 V/ článek 2.40 V na 2.45 V/ článek 

Výhody 

Maximální životnost, teplota 

baterie může být vyšší než 

30 °C. 

Rychlejší nabíjení, vyšší  

a konzistentní měření 

kapacity, méně sulfatace. 

Nevýhody 

Pomalé nabíjení, hodnota 

kapacity se neustále snižuje  

s každým cyklem, častější 

sulfatace. 

Není vhodné nabíjení při 

vyšší teplotě místnosti, což 

vede k přetlakům v 

bateriích.Neustálé dolévání 

destilované vody. 

Tab. 3. Účinky nabíjecího napětí na akumulátoru při připojené nabíječce 

Hodně bylo řečeno o pulzním  nabíjení olověných akumulátorů. Jsou zřejmé výhody ve 

snížení sulfatace, výrobci a servisní technici si protiřečí v názorech, někteří to považují jako 

přínos, ale výsledky jsou neprůkazné. Pokud lze sulfataci měřit s přesností a impulsy  

aplikované jako nápravné, pak může být  pulzní nabíjení prospěšné. Bez základních znalostí 

mohou být výsledky škodlivé pro akumulátory. Olověné akumulátory musí být vždy uloženy 

v nabitém stavu. Dobíjení by mělo proběhnout nejpozději každých šest měsíců, aby se 

zabránilo  pádu napětí pod 2.10V/ článek. Měření napětí naprázdno  při skladování poskytuje 

spolehlivý údaj o stavu nabité baterie. Napětí 2.10V při pokojové teplotě představuje kapacitu 

asi 90 procent. Taková baterie je v dobrém stavu a potřebuje pouze krátké nabití před 

použitím. Pokud napětí klesne pod 2.10V musí být baterie nabíjena, aby se zabránilo sulfataci. 

 

4.4.1 Jednoduché pokyny pro nabíjení olověných akumulátorů - baterií  
 

• Vždy nabíjejte v dobře větraném prostoru. Vodík vznikající při nabíjení je výbušný.  

• Vyberte si vhodný nabíjecí program pro daný typ. Zkontrolujte specifikaci výrobce  

o doporučených limitech napětí.  

• Nabíjet olověné akumulátory v pravidelných intervalech, aby se zabránilo sulfataci. 

• Desky zaplavených akumulátorů musí být vždy plně ponořeny do elektrolytu.  

V případě potřeby dolijte destilovanou vodu. Nikdy nepřidávejte elektrolyt. Doplňujte 

a kontrolujte hladinu vody při nabíjení. 

• Udržovací nabíjení, pokud je okolní teplota vyšší než 29 ° C. 

• Nedovolte, aby vybité olověné akumulátory promrzly. Vybitý akumulátor zamrzá 

dříve, než ten, který je plně nabitý. 

• Nenabíjet při teplotách nad 49 ° C. 
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4.5 Nabíjení Ni-Cd akumulátoru 
 
 Výrobci baterií doporučují, aby se nové baterie se pomalu nabíjely po dobu 16 až 24 

hodin před použitím. Pomalé nabíjení působí na všechny částice v baterii a uvádí je na stejnou 

úroveň nabití. To je důležité, protože každá částice v nikl-kadmiové baterii se může vybít na 

jinou úroveň. Kromě toho, při dlouhodobém skladování  se elektrolyt umisťuje do spodní 

části baterie a počáteční dobíjení pomáhá distribuci elektrolytu odstranit suché skvrny na 

separátoru. 

 Před odesláním baterie ke konečnému zákazníkovi se výrobci baterií snaží plně 

naformátovat  baterie, aby bylo dosaženo optimálního výkonu, což  zahrnuje několik cyklů 

nabití / vybití. To je součástí běžného použití a může být také provedeno pomocí analyzátoru 

baterie. Hodnoty často v rozporu s normou a baterie mohou vyžadovat 50 - 100 nabití / vybití 

pro dosažení nejlepšího výkonu. Ke špičkovému výkonu dochází při 100-300 cyklech, po 

kterých výkon začne postupně klesat. Většina akumulátorů obsahuje bezpečnostní otvor, který 

uvolňuje přebytečný tlak, pokud je nesprávně s baterií zacházeno. Otvor na NiCd  baterii se 

otevře v 1,000-1,400 kPa (150-200psi). Uvolnění tlaku přes re-uzavíratelný otvor nezpůsobuje 

žádné škody, ale s každým odvzdušněním  unikne část elektrolytu a těsnění může začít 

propouštět. Je vidět tvorba bílého prášku na větracím otvoru a vícenásobným větráním 

nakonec dospějeme k úplnému vysušení baterie. 

 

Obr. 15. Charakteristika NiCd baterie při nabíjení [23] 
 



31 
 

4.6 Nabíjení Ni-MH akumulátoru 
 
 Hlavními faktory nabíjení je stav nabití a aktuální teplota. Je-li článek nabíjen malým 

proudem po dobu např. 10 hodin a před začátkem nabíjecího procesu nebyl úplně vybit, může 

se dostavit tzv. paměťový efekt. Takový článek, ačkoliv je plně nabit, při zátěži selže. 

Příčinou jsou usazeniny kovových krystalů na záporné elektrodě. Snižuje se kapacita, vnitřní 

odpor narůstá a článek při zátěži neudrží napětí. Akumulátor je se zátěží funkční jen pár 

minut. Pro záchranu článku jej musíme nejprve zcela vybít, nejlépe pomocí řízené nabíječky, 

která jej opakovaným vybíjením a nabíjením může regenerovat. Ideálním stavem pro prevenci 

paměťového efektu je tedy občasné úplné vybití, případně občasné dobíjení vyšším proudem 

za použití inteligentní nabíječky. [4] 

 
4.7 Jednoduché pokyny pro nabíjení baterií na bázi niklu 
 

• Nabíječky ne vždy ukončí  cyklus nabíjení správně, proto je nutné baterie vyjmout, 

pokud budou nabité. 

• Nikdy nenabíjet při vysokých teplotách nebo mrazu. Pokojová teplota je optimální. 

• Nepoužívejte nabíječky, které přehřívají nabíjené baterie. 

• Pro baterie založené na bázi niklu je nejlepší rychle nabití, přetrvávající pomalé 

nabíjení způsobuje paměťový efekt. 

• Ne všechny NiMH lze nabíjet rychle. Přebytečné teplo vzniklé na základě vysokého 

nabíjecího proudu které je příliš vysoké, způsobuje stárnutí baterie. 

• Pro nabíjení NiMH baterií nabíječkou NiCd, se musí odhadnout čas a ručně odpojit 

nabíječku. Nenechávat NiMH na nabíječce déle, než je nutné, plná detekce nabití 

nemusí fungovat a udržovací nabíjecí proud je příliš vysoký pro NiMH.  

• Nenechávat baterie na bázi niklu v nabíječce déle než několik dní, a to i se správnou 

udržovací nabíječkou. 

 

4.8 Nabíjení lithiových akumulátorů 
 
 Při nabíjení lithiových akumulátorů se používá napěťové nabíjení nazvané jako 

CCCV. Jedná se o nabíjení konstantním proudem dokud akumulátor nedosáhne předem 

stanoveného napětí a poté nabíjení konstantním napětím. Ve většině případů se doporučuje 

hodnota proudu odpovídající dvěma procentům jmenovité kapacity. [7] 
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 Konstrukce nabíječek pro lithiové baterie je odlišná oproti nabíječkám Pb akumulátorů 

a rozdíl spočívá ve vyšším nabíjecím napětí na článek. Většina akumulátorů založených na 

bázi lithia má napětí  4.20V/článek s tolerancí + / - 50mV/článek. Obrázek č. 16  ukazuje 

nabíjecí cyklus, kterým akumulátor prochází při nabíjení. První fáze je konstantní nabíjení,  

kdy napětí stoupá při konstantním proudu. U druhé fáze nabíjení dochází k nasycení baterie  

a aktuálnímu poklesu napěťových špiček, případně k ukončení nabíjení za předpokladu, že 

nabíjení dosáhlo dvou procent jmenovité kapacity. Ve třetí fázi nedodává nabíječka žádný 

proud  a z tohoto důvodu se nabíjení ukončí. Čtvrtá fáze se považuje za pohotovostní  

a dodává proud do baterie dle úbytku.  

 

 

Obr. 16. charakteristika NiCd baterie při nabíjení [23] 
 
4.8.1 Jednoduché pokyny pro nabíjení lithiových baterií  
 

• Během nabíjení by mělo být vypnuto přenosné zařízení. To umožňuje baterii 

dosáhnout prahového napětí bez zátěže. 

• Nabíjejte při pokojové teplotě a nedoporučuje se nabíjet pod bodem mrazu.  

• Lithiová  baterie nemusí být plně nabitá, částečné dobíjení od 60 - 80 procent je 

výhodnější a prodlužuje její životnost.  

• Vybíjení  pod dvacet procent zkracuje životnost baterií.   

• Používat vhodnou nabíječku, která hlídá teplotu baterie.  

• Při delším skladování nabít baterii alespoň na šedesát procent kapacity.  

• Je nutno dbát na katalogové údaje výrobce pro stanovení konečného nabíjecího 

proudu. 
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5. Praktická část 
 

  Měření bylo provedeno u tří olověných akumulátorů, každý akumulátor byl vyroben  

v jiném roce. Jedná se o bezúdržbové  12 V gelové baterie značky CTM o jmenovité kapacitě 

24 Ah. Nejstarší akumulátor byl vyroben v roce 2010 má označení č. 3, nejnovější je datován 

rokem 2012 s označením č. 1 a střední akumulátor pochází z roku 2011, jeho označení bude  

č. 2. Hodnocení jednotlivých akumulátorů bude probíhat na základě porovnání jejich 

vlastností v závislosti na stáří akumulátoru. 

 

5.1 Návrh měřícího obvodového schématu 

 

 Bylo vytvořeno schéma, podle kterého probíhalo měření baterií. K baterii je připojen 

paralelně voltmetr pro odečet poklesu napětí po odpojení zátěže.  Ampérmetr je připojen do 

série pro aktuální hodnotu odebíraného proudu na základě regulovatelného odporu, který plní  

v obvodu funkci zátěže. 

 

Obr. 17. Měřící schéma 

 

5.2 Popis měření baterií 
 

 Prvotní výběr baterií proběhl na základě zatěžovacího testu baterií pomocí testeru 

akumulátorů viz Obr. 18. Po připojení hrotů na baterii nám ukáže analogový voltmetr napětí, 

ale musíme dbát na správné připojení polarity. Pokud hroty nepřipojíme správně, 

stejnosměrný voltmetr neukáže žádnou hodnotu napětí. Součástí uvedeného testeru jsou dvě 

žárovky, které se po připojení hrotů na baterii rozsvítí a na základě rozsvícení žárovek 



 

zjistíme, zda je baterie dobrá a 

můžeme setkat, že se žárovky rozsvítí a po n

v dobré kondici. Pokud žárovky svítí bez v

druhému kroku. Pomocí spínač

pomocí dvou odporů zapojených do série. Pozorujeme p

pokud napětí nepoklesne pod 11V m

zátěže baterií nebo žárovek se mů

baterie přerušený vnitřní obvod. Tyto baterie  jsou znehodno

využívat. 

 

Obr. 18. Tester akumulátorů  

 

 Regulovatelný odpor byl m

nastaven rozsah 20 Ω, odchylka m

hodnoty viz Obr. 22. Odpor musel b

štítkovou hodnotu 1,5 Ω, hodnota nam

byla zvolena nejvyšší hranice odporu pro zát

Obr. 20. Regulovatelný odpor 

     

34 

je baterie dobrá a disponuje potřebným napětím. V některých př

že se žárovky rozsvítí a po několika vteřinách pohasnou, pak

Pokud žárovky svítí bez většího viditelného poklesu svitu mů

druhému kroku. Pomocí spínače na jednom z hrotů sepneme 12 V stykač a zatížíme baterii 

 zapojených do série. Pozorujeme při zatížení pokles n

tí nepoklesne pod 11V můžeme baterii nabít a opětovně používat. Po p

že baterií nebo žárovek se můžeme setkat, že voltmetr neukáže ani napě

řní obvod. Tyto baterie  jsou znehodnoceny a nedají se nabíjet ani dále 

                 Obr. 19. Vnitřní část testeru 

Regulovatelný odpor byl měřen pomocí měřícího přístroje LCR55A

odchylka měřícího přístroje je ± 0,5 % pro dosažení nejp

. Odpor musel být měřen při každém z dvanácti měření. A

Ω, hodnota naměřená měřícím přístrojem byla 1,7 Ω

vyšší hranice odporu pro zátěžové měření 1,7 Ω.  

    Obr. 21. Navinutý odporový drát na keramickém 

                   tělese 

ěkterých případech se 

, pak baterie už není  

tšího viditelného poklesu svitu můžeme přejít k 

č a zatížíme baterii 

i zatížení pokles napětí na voltmetru, 

ě používat. Po připojení 

žeme setkat, že voltmetr neukáže ani napětí, jelikož má 

ceny a nedají se nabíjet ani dále 

 
 

ístroje LCR55A, na kterém byl 

pro dosažení nejpřesnější 

ěření. Ačkoli odpor má 

Ω. Z tohoto důvodu 

 

odporový drát na keramickém   
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Napětí bylo měřeno voltmetrem METEX DMM M-3890DT viz Obr. 23. na kterém se 

nastavilo napětí. Pomocí přepínacího tlačítka AC/DC jsme zvolili DC, které potřebujeme 

měřit. Protože se jedná o univerzální měřidlo, nebylo třeba nastavovat stupnici měření.  

 

 

Obr. 22. Měřící přístroj LCR55A     Obr. 23. Měřící přístroj  METEX DMM  

             M-3890DT 

 

Pomocí ampérmetru byl měřen proud, kde vzhledem k předpokládané zátěži byl zvolen 

klešťový Chauvin Arnoux F09 AC/DC viz Obr. 24. jehož rozsah je až do 400 A, což v našem 

případě je zcela dostačující. Po zapnutí měřícího přístroje bylo nutné přepnout rozsah na DC 

napětí pomocí žlutého tlačítka a vynulovat stupnici, aby nedošlo k chybě měření pomocí 

tlačítka modrého. 

 

Obr. 24. Klešťový ampérmetr Chauvin Arnoux F09 

 

Měření probíhalo na baterií značky CTM 12 V/ 24 Ah o váze 7,4 kg a k připojení vodičů 

případně konektorů slouží vývody na šroubky M5, kde je plusová svorka značena znaménkem 
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plus a červenou barvou viz Obr. 26., která označuje u stejnosměrného napětí kladný pól. 

Minusová svorka je značena černou barvou a znaménkem mínus.  

 Vedení bylo vytvořeno vodičem H07V-K o průřezu 10mm2, vodič je schopen snést 

maximální dlouhodobé zatížení 72 A, pro naše měření je to dostačující, jelikož se nebude 

zatěžovat baterii déle než 3 sekundy. Vodič by měl být dimenzován na  proudový nárůst  

a poté ustálení proudu, z tohoto důvodu je dostačující průřez 10mm2. Do dalšího měření nám 

vznikne časová prodleva několik sekund, než se nastaví odpor na předem stanovenou hodnotu 

a v této prodlevě se vodič bude ochlazovat na teplotu místnosti. Záruka na tyto akumulátory je 

stanovena ze zákona na 2 roky. Výrobci udávají životnost baterií po dobu 5 let. 

 

  

Obr. 25. Baterie CTM       Obr. 26. Přípojnicové body pro vodiče 

 

Po nastavení jednotlivých měřících přístrojů, byl sestaven obvod s cílem provést zátěžové 

testy akumulátorů viz Obr. 27. Kde připojíme odpor po dobu tří sekund a odečteme na 

ampérmetru hodnotu, kterou následovně zapíšeme. Po odpojení odporu počkáme, až se napětí 

ustálí a zapíšeme hodnotu do tabulky. Měření bude probíhat ve 14 krocích. 

 

 

Obr. 27. Měření akumulátoru a odečet hodnot 
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5.3 Nabíjení baterií CTM 
 

 Akumulátory CTM byly nabíjeny pomocí nabíječky CORCEL O-04. Nabíječka 

obsahuje regenerátor akumulátorů a je určená pro nabíjení akumulátorů s kapacitou 4,5 až 135 

Ah. Skříň přístroje je netradičního, ale velmi praktického tvaru disku. Pro jednoduchou 

montáž s možností magnetického uchycení na kovové části a vysoké krytí IP65 zaručuje 

pohodlnou manipulaci. Umožňuje tedy používání přístroje nejen ve vnitřním, ale i venkovním 

vlhkém prostředí. Vysokou životnost nabíjeného akumulátoru zajistí až v šesti krokovém 

nabíjení. 

 Nabíječka je určena pro nabíjení všech druhů olověných akumulátorů s tekutým  

i gelovým elektrolytem v rozmezí výše zmíněných kapacit. Vestavěný elektronický detektor 

zabraňuje jiskření během připojování DC klipů k nabíjenému akumulátoru. Klipy jsou 

klasické akumulátorové, připojené na barevně rozlišených kabelech, kde červený znázorňuje 

kladný pól akumulátoru. 

  Pro nabíjení lze zvolit dvě základní varianty: mód 1 poskytuje 4A nabíjecího 

proudu při napětí 14,7V, mód 2 poskytuje 2A při napětí 14,7V. Je možno volit mezi módem 

pro automobily, motocykly a módem pro provoz akumulátoru v mrazu. Po zvolení módu 

probíhá vlastní nabíjení automaticky v šesti provozních krocích viz Obr. 28. 

 

 

Obr. 28. Průběh nabíjení nabíječky CORNEL O-04 [24] 

Z výše uvedeného obrázku je vidět, proč v tomto případě hovoříme o inteligentní nabíječce. 

Interní procesor řídí průběh nabíjení a umožňuje rozdělení nabíjení do celkem 6-ti fází. 

 

• V první fázi nabíjecího procesu probíhá pomocí impulsního nabíjení desulfatace desek 

akumulátoru. Elektrické pulsy rozbíjejí krystaly sulfátu usazující se na deskách 

olověných akumulátorů, které jsou provozovány v nepříznivých režimech (dlouhé 
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skladování, malé nabíjecí či vybíjecí proudy a pod.). Tím se prodlužuje životnost 

nabíjeného akumulátoru. 

• Po ukončení první fáze přejde nabíječka plynule do režimu pomalého nabíjení. Během 

tohoto režimu je nabíjecí proud postupně zvyšován a interní procesor zjišťuje stav 

nabíjeného akumulátoru. 

• Je-li akumulátor v pořádku, přepne se nabíječka z fáze druhé do fáze třetí, a 

akumulátor je  nabíjen plným proudem 2A či 4A (dle nastaveného režimu MOTO či 

CAR). 

• Po dosažení napětí 14,4V (normální režim) či 14,7V (zimní režim) přechází nabíječka 

z fáze třetí do fáze čtvrté. V této fázi je výstupní napětí nabíječky udržováno 

konstantní, takže nabíjecí proud postupně klesá až do momentu, kdy je dosaženo plné 

kapacity akumulátoru. 

• Fáze pátá pak slouží ke kontrole stavu nabití akumulátoru. V této fázi není akumulátor 

nabíjen, ale sleduje se pokles napětí na svorkách akumulátoru. 

• Klesne-li napětí akumulátoru pod 13,7V, je zahájena fáze šestá, při níž je napětí 

akumulátoru udržováno na hodnotě 13,7V (akumulátor je dobíjen velmi malým 

proudem, který eliminuje vnitřní samovybíjení akumulátoru). Díky této funkci je 

možné nechat akumulátor připojený k nabíječce např. přes celé zimní období bez 

nebezpečí zničení akumulátoru.  

 

 Výrobce vybavil nabíječku ochranou proti přehřátí, přepólování kontaktů připojeného 

akumulátoru, zkratu na výstupu nabíječky a ochranou pro případ, že k nabíječce připojíme 

vadný akumulátor. Veškeré stavy, tj. nejen chybové, jsou přehledně signalizovány na předním 

panelu nabíječky pomocí prosvětlených piktogramů viz Obr. 30. Cena této nabíječky se 

pohybuje kolem 1400 Kč. Už z výše uvedeného jednoduchého popisu je vidět, že se jedná 

o kvalitní nabíječku.  

 

Obr. 29.  Nabíjení nabíječkou CORNEL      Obr. 30. Signalizační panel nabíječky 
    O-04 baterie CTM 
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5.4 Naměřené hodnoty baterií 
 

 Na začátku měření měla baterie a zatěžovací odpor teplotu 10 ° C. Při zvyšující zátěži 

se teplota odporu pohybovala přes hodnotu 70 ° C. Nevýhodou tří sekundového zatěžování 

bylo, že se odpor zahříval a ovlivňoval měření. U baterie č.1 bylo napětí po odpojení 

nabíječky 13,18 V po hodině ustálení hodnota klesla na 13,01 V. Baterie č. 2 disponovala po 

odpojení nabíječky napětím 13,22 V po hodině napětí kleslo na 13 V. U baterie č. 3 po 

ukončení nabíjecího cyklu jsme na svorkách baterie naměřili napětí 13,28 V a po hodině 

napětí 12,99 V. 

 

Baterie č. 1:  měření 1 

Pokus 
měření 

číslo 

Napětí           
[ V ]  

Odpor              
[ Ω ] 

Proud              
[ A ] 

Vypočítaná 

hodnota 
odporu              

[ Ω ] 

Rozdíl 

mezi 
odpory            

[ % ] 

1 12,95 1,70 7,40 1,75 5,0 
2 12,92 1,60 7,65 1,69 8,9 
3 12,90 1,50 9,00 1,43 6,7 
4 12,90 1,35 10,45 1,23 11,6 
5 12,86 1,20 11,74 1,10 10,5 
6 12,85 1,05 13,82 0,93 12,0 
7 12,85 0,90 14,51 0,89 1,4 
8 12,82 0,75 17,01 0,75 0,4 
9 12,79 0,60 20,77 0,62 1,6 

10 12,76 0,45 26,02 0,49 4,0 
11 12,75 0,35 61,13 0,21 14,1 
12 12,66 0,30 116,24 0,11 19,1 
13 12,63 0,20 132,04 0,10 10,4 
14 12,60 0,15 136,04 0,09 5,7 
15 12,57 Zkrat 210,09     

Tab. 4.  Hodnoty baterie č.1 měření 1 
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Obr. 31. Graf závislosti proudu na napětí u baterie č.1 

 

Baterie č. 2:  měření 1 

Pokus 

měření 
číslo 

Napětí             

[ V ]  

Odpor              

[ Ω ] 

Proud                  

[ A ] 

Vypočítaná 
hodnota 

odporu              
[ Ω ] 

Rozdíl 
mezi 

odpory            
[ % ] 

1 12,93 1,70 7,70 1,68 2,1 
2 12,89 1,60 8,20 1,57 2,8 
3 12,82 1,50 8,99 1,43 7,4 
4 12,81 1,35 9,20 1,39 4,2 
5 12,78 1,20 10,03 1,27 7,4 
6 12,77 1,05 11,93 1,07 2,0 
7 12,77 0,90 13,02 0,98 8,1 
8 12,75 0,75 15,67 0,81 6,4 
9 12,74 0,60 18,63 0,68 8,4 

10 12,68 0,45 30,05 0,42 2,8 
11 12,66 0,35 47,02 0,27 8,1 
12 12,63 0,30 82,35 0,15 14,7 
13 12,62 0,20 91,76 0,14 6,2 
14 12,59 0,15 130,86 0,10 5,4 
15 12,54 Zkrat 149,24     

Tab. 5.  Hodnoty baterie č.2 měření 1 
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Obr. 32. Graf závislosti proudu na napětí u baterie č.2 

 

Baterie č. 3:  měření 1 

Pokus 
měření 

číslo 

Napětí         

[ V ]  

Odpor              

[ Ω ] 

Proud            

[ A ] 

Vypočítaná 

hodnota 

odporu              
[ Ω ] 

Rozdíl 

mezi 

odpory            
[ Ω ] 

1 12,97 1,70 7,50 1,73 0,03 
2 12,95 1,60 7,70 1,68 0,08 
3 12,91 1,50 8,11 1,59 0,09 
4 12,89 1,35 9,23 1,40 0,05 
5 12,86 1,20 10,11 1,27 0,07 
6 12,85 1,05 12,06 1,07 0,02 
7 12,81 0,90 14,20 0,90 0,00 
8 12,77 0,75 17,03 0,75 0,00 
9 12,77 0,60 18,40 0,69 0,09 

10 12,76 0,45 24,70 0,52 0,07 
11 12,74 0,35 27,24 0,47 0,07 
12 12,71 0,30 68,29 0,19 0,11 
13 12,69 0,20 84,25 0,15 0,05 
14 12,61 0,15 122,01 0,10 0,05 
15 12,68 Zkrat 8,03     

Tab. 6.  Hodnoty baterie č.3 měření 1 
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Obr. 33. Graf závislosti proudu na napětí u baterie č.3 

 

 V druhé fázi měření byla pozměněna teplota baterie a odporu na teplotu 40 ° C. Při 

zvyšující zátěži teplota odporu nepřesáhla 50 ° C. U baterie č. 1 bylo naměřené napětí po 

odpojení nabíječky 13,21 V, po hodině ustálení hodnota klesla na 13,04 V. Na baterii č. 2 

bylo naměřeno po odpojení nabíječky napětí 13,26 V, po hodině napětí kleslo na 13,09 V. 

U baterie č. 3 po ukončení nabíjení bylo naměřeno 13,26 V a po hodině měla baterie napětí 

13,02 V. 
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Baterie č. 1:  měření 2 

Pokus 

měření 
číslo 

Napětí           

[ V ]  

Odpor              

[ Ω ] 

Proud           

[ A ] 

Vypočítaná 
hodnota 

odporu              

[ Ω ] 

Rozdíl 
mezi 

odpory            

[ Ω ] 

1 12,97 1,70 7,45 1,74 0,04 
2 12,95 1,60 7,75 1,67 0,07 
3 12,92 1,50 8,82 1,46 0,04 
4 12,90 1,35 10,62 1,21 0,14 
5 12,87 1,20 11,98 1,07 0,13 
6 12,87 1,05 13,02 0,99 0,06 
7 12,85 0,90 14,11 0,91 0,01 
8 12,81 0,75 16,80 0,76 0,01 
9 12,79 0,60 19,89 0,64 0,04 

10 12,78 0,45 24,99 0,51 0,06 
11 12,72 0,35 39,01 0,33 0,02 
12 12,69 0,30 45,98 0,28 0,02 
13 12,66 0,20 57,28 0,22 0,02 
14 12,62 0,15 78,46 0,16 0,01 
15 12,51 Zkrat 203,24     

Tab. 7.  Hodnoty baterie č.1 měření 2 

 

 

Obr. 34. Graf závislosti proudu na napětí u baterie č.1 
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Baterie č. 2:  měření 2 

Pokus 

měření 
číslo 

Napětí         

[ V ]  

Odpor              

[ Ω ] 

Proud             

[ A ] 

Vypočítaná 
hodnota 

odporu              

[ Ω ] 

Rozdíl 
mezi 

odpory            

[ % ] 

1 13,05 1,70 7,78 1,68 2,3 
2 13,00 1,60 8,11 1,60 0,3 
3 12,98 1,50 8,80 1,48 2,5 
4 12,92 1,35 9,60 1,35 0,4 
5 12,90 1,20 10,54 1,22 2,4 
6 12,88 1,05 11,01 1,17 12,0 
7 12,85 0,90 12,99 0,99 8,9 
8 12,83 0,75 15,66 0,82 6,9 
9 12,82 0,60 18,97 0,68 7,6 

10 12,80 0,45 23,84 0,54 8,7 
11 12,78 0,35 36,84 0,35 0,3 
12 12,75 0,30 44,24 0,29 1,2 
13 12,69 0,20 60,24 0,21 1,1 
14 12,62 0,15 91,86 0,14 1,3 
15 12,60 Zkrat 180,01     

Tab. 8.  Hodnoty baterie č.2 měření 2 

 

 

Obr. 35. Graf závislosti proudu na napětí u baterie č.2 
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Baterie č. 3:  měření 2 

Pokus 

měření 
číslo 

Napětí         

[ V ]  

Odpor              

[ Ω ] 

Proud            

[ A ] 

Vypočítaná 
hodnota 

odporu              

[ Ω ] 

Rozdíl 
mezi 

odpory            

[ % ] 

1 12,94 1,70 7,60 1,70 0,3 
2 12,92 1,60 7,77 1,66 6,3 
3 12,89 1,50 8,82 1,46 3,9 
4 12,89 1,35 9,45 1,36 1,4 
5 12,86 1,20 10,98 1,17 2,9 
6 12,84 1,05 12,06 1,06 1,5 
7 12,81 0,90 15,69 0,82 8,4 
8 12,79 0,75 17,00 0,75 0,2 
9 12,79 0,60 20,53 0,62 2,3 

10 12,78 0,45 24,70 0,52 6,7 
11 12,77 0,35 34,77 0,37 1,7 
12 12,77 0,30 49,71 0,26 4,3 
13 12,75 0,20 59,80 0,21 1,3 
14 12,72 0,15 71,02 0,18 2,9 
15 12,83 Zkrat 13,24     

Tab. 9.  Hodnoty baterie č.3 měření 2 

 

 

Obr. 36. Graf závislosti proudu na napětí u baterie č.3 
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• Výpočet odporu na základě naměřených hodnot: Jednotlivé baterie jsme stupňovitě 

zatěžovali a proběhlo měření, kde Unam je naměřené napětí a Inam bude naměřený 

proud, na základě naměřených hodnot byl vypočítán odpor R. 

 

Baterie č. 1  

Unam=12,95 V 

Inam = 7,4 A 

R= ?? Ω 

                 =         ( 2 ) 

=
12,95

7,4
 

    = ,    

 

Od vypočítané hodnoty odporu Rvyp odečteme naměřený odpor Rnam, abychom mohli vyjádřit 

výsledek v procentech vynásobíme 100 % a zjistíme jaká odchylka Rod nám vznikla. 

  

= − 100%       ( 3 ) 

= (1,75 − 1,7)100 

=   % 

 

5.5 Vnitřní odpory baterií 
 

 Vnitřní odpor baterie je termín, který je v technické praxi obvykle používán pro vnitřní 

impedanci baterie. Tato veličina je značně závislá na momentálním stavu akumulátoru, 

především na stupni nabití, na stáří akumulátoru, mění se například s teplotou akumulátoru 

apod. Na základě výpočtu, kde Izk bude naměřený zkratový proud  zjistíme jaký vnitřní odpor 

mají jednotlivé akumulátory. Zkratky R1,2.3 budou hodnoty odporů pro jednotlivé baterie, 

mělo by platit pravidlo čím horší baterie tím větší vnitřní odpor. 

Baterie č. 1  

U =9,8 V 

I  = 24 A 

Rv= ?? Ω 
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     =  (  4  ) 

=
9,8
24

 

          = ,    

Baterie č. 2       

U = 9,9 V 

I =  24 A 

Rv = ?? Ω 

=  

       =
9,9
24

 

             = ,   

Baterie č. 3  

U=10,32 V 

I = 24 A 

Rv= ?? Ω 

 =  

      =
10,32

24
 

                = ,   

 

Další porovnaní vlastností baterií proběhlo na základě změřeného zkratového proudu, kde 

můžeme pozorovat značný rozdíl a napětí bezprostředně po zkratu. U napětí není rozdíl tak 

znatelný. Vyčítanou hodnotu pojmenujeme gama γ.  

Baterie č. 1  

U=12,57 V 

Izk = 210,09 A 

γ = ??  

γ =  (  5  ) 

γ =
12,57

210,09
 

γ = ,    



48 
 

Baterie č. 2       

U=12,54 V 

Izk= 149,24 A 

γ = ??  

γ =  

γ =
12,54

149,24
 

    γ = ,   

Baterie č. 3  

U=12,68 V 

Izk = 8,03 A 

γ = ??  

γ =  

γ =
12,68
8,03

 

              γ = ,   

 

5.6 Vyhodnocení stavu sekundárních článků 

 

 První hodnocení probíhalo na základě identifikačních štítků, které byly přidělené 

jednotlivým baterií na základě naměřených hodnot pomocí kterých byl vypočítán vnitřní 

odpor. K porovnání vnitřních odporů sloužil naměřený vnitřní odpor na nové baterii, který byl 

0,4 Ω . Proběhlo vytvoření hodnotící stupnice kde „A“ je ohodnocení vlastností nejlepší 

baterie a „D“ dostane přidělena baterie, která disponuje nejhoršími vlastnostmi. Z důvodu, že 

měření neprobíhalo na nových bateriích nemůžeme udělit klasifikační štítek A. Baterie č. 1  

a č. 2 dosáhly hodnoty vnitřního odporu  0,408 Ω  a 0,4125 Ω proto byl udělen hodnotící 

stupeň B viz Obr. 37. 
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Obr. 37. Hodnotící štítek baterie č. 1, č. 2  

 

Baterie č. 3 dosáhla hodnocení D viz Obr. 38.  na základě vypočítaného vnitřního odporu, 

který byl velice špatný a měl hodnotu 0,43 Ω.  

 

 

Obr. 38. Hodnotící štítek baterie č. 3 

 

Další hodnotící stupnice byla vytvořena na základě virtuálního čísla, které odpovídá součtu 

výkonů jednotlivých měření baterií.  

 

                       =   ·     ( 6 ) 

     =  12,95 ·  7,4 

 =  95,83  
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Po sečtení všech vypočítaných výkonů je hodnota N 10 050 . Kde N bude pořadové číslo 

měření s daným zátěžovým odporem. Bude nastaven jako výchozí hodnota jedné.  

 

(  ) =
∑  (   ( )·   ( )) 

   ( 7 ) 

 

Byla vytvořena stupnice 1- 10, kde 1 je považována za nejhorší vlastnosti baterie a 10 

nejlepší. Na základě rozdělení hodnoty 1 pro hodnotící stupnici. Bude platit, že 0,1 N = 1 

dílek z hodnotící stupnice. Proběhne vyhodnocení za různých provozních teplot.  

 Vyhodnocení baterií za provozní teploty 40 ° C  se nacházejí v tabulce viz Tab.10. 

  U baterie pod č. 1  nám po sečtení vznikla hodnota N - 1 proto jí bylo přiděleno 

hodnocení číslem 10.  Baterie č. 2 má hodnotu N - 0,8 a bylo jí přiděleno hodnotící  číslo 8 . 

Baterie č. 3 má hodnotu N - 0,56 a dostala číslo 6 . 

 Vyhodnocení  baterií za provozní teploty 10 ° C  se nacházejí v tabulce viz Tab.10.

 U baterie pod č. 1  nám po sečtení vznikla hodnota N - 1 proto jí bylo přiděleno 

hodnocení číslem 10.  Baterie č. 2 má hodnotu N - 0,69 a bylo jí přiděleno hodnotící  číslo 7 . 

Baterie č. 3 má hodnotu N - 0,46 a dostala číslo 5 . 

 

  

Vyhodnocení 

vlastností 

měření č. 1 za 

teploty 40 °C 

Vyhodnocení 

vlastností 

měření č. 2 za 

teploty   10 °C 

Baterie č. 1 10 10 

Baterie č. 2 8 7 

Baterie č. 3 6 5 

 

   Tab. 10. Hodnotící tabulka vlastností baterií 
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6. Závěr 

 

 V dnešní době je využití baterií poměrně na vzestupu, protože jejich ceny neustále 

klesají a výrobci se předhánějí, kdo nabídne zákazníkovi lepší cenu. Baterie se momentálně 

nenachází v konečném stádiu vývoje. Technický pokrok kráčí v této oblasti kupředu, fyzikální 

zákony zůstávají v platnosti vzhledem k tomu, že poptávka po bateriích je veliká, firmy 

vytvářejí nové druhy baterií a zdokonalují technologii výroby. Cena by neměla být vždy 

kritériem výběru baterie, ale ve většině případů to tak bývá. Mnoho lidí si ani neuvědomuje, 

že  špatně zvolená baterie vydrží méně a stejně časem musí koupit dražší akumulátor. Mnozí  

z nás neví, že existuje pojem paměťový efekt zkracující životnost baterie. Každý prodejce 

nám takovou  informaci neposkytne a ne všichni čteme příbalové letáky. V tomto případě 

vznikají komplikace, jak s vybitou baterií naložit. 

 Problém vidím v tom, že mnozí z nás neví nic o ekologické likvidaci baterií. Existují 

sběrná místa na znehodnocené baterie. Tam mohou baterie zanechat zdarma a přesto házejí 

vadné články do komunálního odpadu. Většina jich obsahuje řadu škodlivých látek, mezi něž 

patří kadmium, nikl, mangan, rtuť, olovo i organické a chemické prvky obsažené  

v elektrolytu. Kromě vhodné likvidace použitých baterií lze životnímu prostředí ulevit také 

investicí do ekologičtějších typů akumulátorů. Cena těchto akumulátorů je mnohonásobně 

vyšší, což ne každý chce zaplatit a investovat. Nové technologie umožňují vyrábět baterie 

šetrné k životnímu prostředí s minimálním obsahem škodlivých látek a těžkých kovů. 

 V praktické části jsem cyklicky zatěžoval akumulátory, abych zjistil zda platí pravidlo, 

čím starší akumulátor tím horší vlastnosti. Baterie po celou svou dobu byly v provozu za 

stejných provozních podmínek. Provedl jsem dvě sady měření a každé za jiných provozních 

podmínek s velmi podobným výsledkem. Výběr baterií probíhal na základě prvotního 

zátěžového testu. Po tomto testu jsem si je očísloval, kde baterie s číslem tři dopadla na 

základě testovaného měření jako nejhorší. Avšak baterie s označením číslo jedna dosáhla 

nejlepších vlastností a proto dostala označení č. 1. Baterie s č. 3 byla provozována cca čtyři 

roky od daty výroby za stálých podmínek. Vzhledem k zatěžování po dobu tří sekund nebyl 

pokles napětí na začátku měření znatelný, ale z důvodu stupňovitého zatěžování došlo při 

vyšších proudech k většímu úbytku napětí. Baterie už nesplňuje podmínku záložní baterie 

jelikož po připojení zátěže po dobu cca 3 až 5 minut, baterii úplně vybijeme. Z tohoto důvodu 

jsou baterie vyřazené a nedají se použít jako záložní baterie pro danou technologii. 
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 Vyhodnocení vlastností baterií proběhlo ve dvou variantách, pomocí vytvoření 

hodnotícího štítku a hodnotící stupnice v rozmezí 1 až 10, kde 10 jsou nejlepší vlastnosti  

a 1 nejhorší.  Na základě výpočtu vnitřního odporu byl dle výsledku přidělen hodnotící štítek  

a potvrdilo se, že čím horší baterie tím větší vnitřní odpor. Moje tvrzení a očíslování na 

základě vypočítaného vnitřního odporu baterií na počátku bylo správné. Baterie č. 3 má 

vnitřní odpor 0,43 Ω, což je větší oproti ostatním bateriím, baterie č. 2, disponovala hodnotou 

odporu 0,4125 Ω a nejlepší baterie měla vnitřní odpor 0,408 Ω. Nová baterie měla vnitřní 

odpor cca 0,4 Ω. Další kritériem hodnocení byl proveden výběr na základě čísla N pro 

jednotlivé baterie a opětovné přidělení čísla z hodnotící stupnice. Číslo N, které mělo hodnotu 

1 bylo vytvořeno pro nejobjektivnější hodnocení měření. Zde jsem vyhodnotil, že baterie má 

lepší vlastnosti při teplotě 40° C než za teploty 10° C. Výrobce uvádí délku životnosti baterií 

5 let. Nejstarší testovaná baterie ve stáří čtyř let už neplnila danou funkci, ale dvouletou 

záruční lhůtu splnila.  

 Vytvořený hodnotící systém byl sestaven na základě mnou vytvořeného algoritmu. Má 

vize je vytvoření multifunkčního přístroje, který provádí hodnocení na základě naměřených 

hodnot. Jeho výsledná hodnota bude daná jedním číslem, které zhodnotí  celkový stav baterie. 

 Podobné testování baterií můžeme najít u ústředen EPS, kde ústředny  cyklicky 

zatěžují baterie v časovém rozmezí 20 minut po celou dobu provozu. Na dobu několika 

sekund se připojí zátěžový odpor  a na základě poklesu napětí ústředna vyhodnocuje, zda jsou 

baterie vhodné nebo je potřeba baterie vyměnit. Po tomto proměření se baterie opět dobije  

 a pokračuje v provozu do dalšího měření. U takového zkoušení je životnost baterie 

maximálně tři roky. V praxi měníme baterie ve stanovené lhůtě po dvou letech. 

 Kvalitní nabíječka pomocí které jsem nabíjel baterie měla 6 nabíjecích fází, nabití 

baterie č. 3 před prvním měřením trvalo 8 hodin. Při dalším nabíjení se baterie nabila do  

3 hodin a zlepšily se její vlastnosti i zkratový proud. Obdobně se vlastnosti zlepšily u baterie 

č. 2, která disponovala mnohem větším zkratovým proudem oproti předchozímu měření.  

U baterie č. 1, která by se dala považovat za novou se zkratový proud po nabíjení moc 

nezměnil. Na základě realizace nabíjení kvalitní nabíječkou, mohu tvrdit, že má nabíječka 

zásadní vliv na délku životnosti  baterií. V budoucnu se bude dále rozvíjet zkoušení 

akumulátorů na základě testování a hodnocení jejich vlastností. Vždy je co zlepšovat  

a zdokonalovat. Avšak bez získání potřebných znalostí a dovedností, které nám přináší 

testování  jednotlivých druhů akumulátorů nelze dosáhnout dobrých výsledků.   
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