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Abstrakt 

 Tato bakalářská práce se zabývá využitím sekundárních článků v automobilovém 

průmyslu.   V první části jsou popsány jednotlivé typy sekundárních zdrojů energie zahrnující 

i problematiku jejich životnosti.  Vývojově nejvyspělejší elektromobily současnosti jsou 

zmíněny v druhé části. Experimentální část je věnována diagnostice životnosti elektrických 

zdrojů pohonných jednotek. 
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Abstract 

 This bachelor thesis deals with the use of secondary cells in the automotive industry. 

Each types of the secondary cells are described in the first part including durability 

problematic. The most advanced electric vehicles of today are mentioned in the second part. 

Experimental part is devoted to drive unit power source durability diagnostics.  
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Úvod 

  

Technologie spalovacích motorů prochází neustálým zlepšováním parametrů v poměru 

výkonu spalovacího motoru ke spotřebě paliva. I přes tento fakt jsou pořád spalovací motory 

považovány za málo efektivní. Zásadní vliv na vývoj nových pohonů pro dopravní prostředky 

má především vysoká cena ropy a její zásoby. Vývoj efektivnějších pohonů ovlivňuje i otázka 

ekologie. Spalovací motory mají nepříznivý vliv na životní prostředí z hlediska kvality 

ovzduší i klimatických změn. Počet automobilů se spalovacím motorem celosvětově roste. V 

roce 2003 bylo celosvětově registrováno 590 milionů motorových vozidel. V roce 2010 už 

bylo zaregistrováno přes jednu miliardu vozidel se spalovacím motorem. V celosvětovém 

měřítku je množství automobilů se spalovacími motory velmi vysoké. Na výrobce automobilů 

jsou kladeny přísnější nároky pro plnění emisních norem. Tento fakt zapříčinil, že 

automobilky začaly hledat nové možnosti pohonu pro vozidla. První snahy započal japonský 

výrobce automobilů Toyota. V roce 1997 byl na trh uveden model Prius, označovaný jako 

hybridní vozidlo. Je kombinací klasického spalovacího motoru spolupracujícího s 

elektromotorem. Hlavním cílem bylo snížit spotřebu vozidla a tím i emise výfukových plynů. 

Vývojově vyspělejší spalovací motory se však dnes můžou svými parametry rovnat 

hybridním vozidlům. Proto je třeba hledat novou cestu pro pohon. Jako nejprogresivnější se 

zdají být elektromobily. Technologie baterií pro elektromobily prochází velmi významným 

rozvojem. Je kladen důraz na neustálé snižování hmotnosti baterií, jelikož hmotnost baterií 

pro elektromobily je jedním z největších úskalí. Vývoj baterií je zaměřen na zvyšování 

kapacity, neboť dojezd současně nabízených elektromobilů se zatím nemůže rovnat vozidlům 

se spalovacím motorem. Další nevýhodou je ztráta kapacity baterií při opakovaném nabíjení a 

vybíjení. Tímto je ovlivněna životnost elektromobilů z hlediska doby provozuschopnosti. 

Úbytek kapacity baterií je předmětem zkoumání v experimentální části této bakalářské práce. 

Teoretická část seznamuje s jednotlivými druhy akumulátorů, jejich životností a uplatněním v 

různých oblastech. Jsou zde uvedeny i vývojově nejvyspělejší elektromobily současnosti s 

porovnáním výkonových parametrů.   
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Základní pojmy 

 

Elektrochemický článek- (neboli galvanický článek) je základní jednotkou elektrochemického 

zdroje elektrické energie. Je to soustava tvořena kladnou a zápornou elektrodou a vhodným 

iontově vodivým elektrolytem, který musí být ve styku s oběma elektrodami, jež jsou 

prostorově oddělené.  

Baterie- (elektrochemická baterie, akumulátorová baterie) dva, nebo více elektrochemických 

článků které jsou vzájemně propojeny a využívány, jako zdroj elektrické energie.  

Aktivní hmota - je materiál, který při vybíjení článku dodává prostřednictvím chemické 

reakce elektrickou energii a nabíjením se vrátí do svého původního stavu. 

Záporná elektroda - je při vybíjení katodou a nabíjení anodou. Aktivní hmotou je zde reaktant, 

který se při vybíjení článku oxiduje a uvolňuje elektrony. Jeho elektrodový potenciál se značí  

E
° 

A. Příkladem je zinková elektroda: Zn = Zn
2+ 

+ 2 e
- 
 

Kladná elektroda - je při vybíjení anodou a při nabíjení katodou. Aktivní hmotou je reaktant, 

který při vybíjení článku uvolněné elektrony přijímá, a tudíž se redukuje. Má kladný 

elektrodový potenciál E
° 

K. Příkladem je např. ''stříbrná'' elektroda: Ag2O + H2O + 2 e
-
 = 2 Ag 

+ 2 OH
- 

Elektrolyt - je látka v tekuté, nebo pevné fázi, která obsahuje pohyblivé ionty s kladným 

nábojem (kationty) a ionty se záporným nábojem (anionty). Má iontovou vodivost a svou 

přítomností v článku umožňuje vedení proudu.  

Cyklus - ( akumulátorového článku, nebo baterie) - vybíjení a po něm následující nabíjení, 

popř. nabíjení a po něm následující vybíjení. 

Polarizace elektrody - změna elektrodového potenciálu při průchodu proudu oproti potenciálu 

za bezproudového stavu. Působí energetické ztráty v pracujícím článku. 

Kapacita akumulátoru - udává velikost elektrického náboje ( množství energie) uloženého v 

akumulátoru. Udává se v ampérhodinách (Ah), nebo častěji v miliampérhodinách (mAh). 

Akumulátor o kapacitě 1 Ah (=1000 mAh) je teoreticky schopen dávat proud 1 ampér po 

dobu jedné hodiny 
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1.  Teorie elektrických zdrojů pro vozidla 

 

Elektrochemické zdroje elektrické energie jsou zařízení, které přeměňují chemickou energii 

aktivních materiálů na energii elektrickou. Během vybíjení zdroje nastává chemická, 

respektive elektrochemická reakce, při které se energie uvolňuje v podobě stejnosměrného 

proudu. Jedná se o přímou přeměnu energií bez mezistupňů jiných druhů energie, např. 

mechanická a tepelná energie.   

 

1.1 Primární  články  

 

Jsou jednorázové chemické zdroje. Jedná se o zdroje, ve kterých se po spotřebování energie 

nedá napětí obnovit. Primární články fungují, jako zdroj stejnosměrného proudu, proto je při 

zapojení článku do elektrického obvodu nutno dbát na správnou polaritu elektrod. Po vybití se 

stávají nebezpečných odpadem, který může být zátěží pro životní prostředí.   

 

Použití primárních článků 

 

Primární články jsou dnes používány především v přenosných elektrických  spotřebičích, jako 

jsou hodinky, fotoaparáty, kamery.Mezi hlavní výhody primárních článků jejich nízká 

hmotnost,  snadná přenosnost a přívětivé rozměry. Nevýhodou je však krátká životnost.  

 

1.2 Sekundární články  

 

Tyto články mají stejně, jako články primární 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 článku, jako 

akumulátorů. [1]  
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Použití sekundárních článků 

 

Akumulátory mají velmi široko škálu využití.  Existují například trakční akumulátory, které 

se využívají pro pohon elektromobilů, případně elektrických vozítek a na podobných 

zařízeních. Hlavním cílem je, aby vydržely ve stavu nabití co nejdéle. Dalším používaným 

typem jsou startovací akumulátory. Slouží jako zdroj elektrické energie pro spalovací motory. 

Jedná se o klasické autobaterie, obvykle tvořené 6 články o napětí 2V. Při startování dochází 

k vysokým vybíjecím proudům, přičemž dochází k malému poklesu kapacity. Při chodu 

motoru jsou dobíjeny v téměř nabitém stavu. Výhodou je přijatelný poměr ceny a výkonu. 

Hlavní nevýhodou je jeho velká hmotnost a omezená životnost, která se pohybuje v rozmezí 

3-4 roky. 

Dále jsou používány staniční akumulátory, které slouží jako záložní zdroje energie při 

výpadku rozvodné sítě v energetice. Hlavní využití v nemocnicích, bankách, 

telekomunikačních soustavách. 

 

1.3 Palivové články 

 

Dochází k přímé přeměně vnitřní energie paliva na energii elektrickou. V tomto ohledu jsou 

sice podobné primárním, či sekundárním článkům, hlavní rozdíl je v tom, že chemické látky 

nejsou v případě palivových článků součástí katody a anody, ale jsou přiváděny průběžně 

zvnějšku. Palivový článek se tedy nevybíjí, pokud jsou do něj aktivní látky přiváděny trvale.  

Tím pádem odpadá pojem kapacita článku. V praxi to znamená, že se palivový článek 

nevybije.    

 

Použití palivových článků 

 

V současnosti je finanční i technologická náročnost technologie palivových článků oproti 

stávajícím technologiím výroby energie větší. V prosazování této technologie do komerční 

sféry pak budou hrát roli aspekty vyčerpávání primárních energetických surovin, emise 

škodlivých plynů ze spalovacích procesů z dopravních prostředků. [2] 
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2.  Problematika životnosti sekundárních zdrojů energie 

 

Základní typy sekundárních akumulátorů se dělí dle jejich chemického složení. Nejčastěji se 

setkáváme s akumulátory na bázi olova, na bázi niklu, případně stříbra. V poslední době je 

vývoj zaměřen především na lithiové akumulátory, které známe například z baterií mobilních 

telefonů a dalších přenosných zařízení, především typ Li-Ion a Li-Pol. Použití lithiových 

baterií se postupně rozšiřuje a hledá uplatnění i v automobilovém průmyslu pro elektricky 

poháněné vozy. Kromě Li-Ion a Li-Pol  se jedná i o typu baterií  Li-Air, které jsou v současné 

době v intenzivním vývoji. Podle dostupných informací budou Li-Air baterie až 10x 

účinnější, než kterékoliv jiné lithiové baterie. Firma IBM intenzivně pracuje na projektu 

vývoje Li-Air baterií. Cílem jejich projektu je vyvinout baterie pro elektromobily, které 

umožní dojezd přes 800 km. 

 

2.1 Akumulátory na bázi olova 

 

Olověný akumulátor má uplatnění ve více technických oborech. Nejčastěji se s ním můžeme 

setkat u motorových vozidel, kde slouží jako startovací akumulátor, jelikož při startování 

dochází k vysokému odběru proudu. V průměru se hodnota startovacího proudu pohybuje 

okolo 400 A. U dražších typů olověných akumulátorů může být velikost startovacího proudu i 

více, než dvojnásobek daného průměru.  Olověné akumulátory jsou dodávány v kapacitách v 

rozmezí 1-1000 Ah. Startovací olověné akumulátory mají obvykle kapacitu od 45 do 110 Ah. 

[3]  
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2.1.1 Princip a použití  olověného akumulátoru 

 

Olověný akumulátor je stále jeden z nepoužívanějších sekundárních článků. Velké využití je 

dáno přívětivou cenou, dobrou spolehlivostí a výkonem. Za jeho prvního zhotovitele je 

považován Gaston Planté, francouzský badatel, který údajně sestavil první funkční olověný 

akumulátor v roce 1860. Poté prošly olověné akumulátory spoustou dalších modifikací, 

postupně se zvyšovala kapacita a zdokonalovala se konstrukce akumulátorů. Celý akumulátor 

se skládá z ''plastového kontejneru'', kde na pravé straně se nachází kladný pól a na levé straně 

záporný pól. Uvnitř nalezneme jednotlivé články, které jsou sériově uspořádané. Články 

utváří systém kladných a záporných olověných desek, oddělených separátorem a ponořených 

do kyseliny sírové, která je zředěna vodou. V olověných automobilových bateriích se 

setkáváme se jmenovitým napětím 12V, přičemž autobaterie obsahuje 6 článků, kdy jeden 

článek produkuje jmenovité napětí 2V.  Kladnou elektrodu tvoří olověné desky pokryté PbO2 

- oxid olovnatý. Na záporné elektrodě najdeme čisté olovo- Pb. Jako elektrolyt slouží zředěná 

kyselina sírová - H2SO4. Aby bylo dosaženo co nejmenšího vnitřního odporu, je nutné, aby 

vzdálenost mezi deskami byla co nejmenší. Mezi těmito deskami jsou separátory, které jsou 

vyrobeny z umělé hmoty. [2],[9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 - Děje v elektrodách ponořených v H2SO4 [19] 
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Vybíjení olověného akumulátoru  

Z kyseliny sírové a olova vzniká síran olovnatý a voda. Kyselina sírová se usazuje na 

deskách. Při vybíjení se napětí udržuje dlouho na hodnotě 2V na každý článek. Dolní mez 

vybíjení je 1.75V na článek. Hustota kyseliny sírové klesne na 1,1 g/cm
-3

. K poklesu hustoty 

dojde v důsledku přeměny části H2SO4 na H2O. V tomto případě je nutné akumulátor 

urychleně znovu nabít. Reakce na anodě - PbO2 + 2H
+ 

+ H2SO4 --> PbSO4 + 2H2O. Reakce 

probíhající na katodě je popsána chemickou reakcí - Pb +SO --> PbSO4. 

Nabíjení akumulátoru  

Chemické procesy probíhají opačným směrem, než u vybíjení. Kladný pól zdroje je připojen 

na kladný pól baterie. Pak dochází k  rozkladu molekuly vody a síranu olovnatého za vzniku 

H2SO4, při působení elektrického pole. Zvyšuje se měrná hustota elektrolytu do doby, než se 

všechen síran olovnatý rozpustí. Rovnice chemických reakcí jsou popsány. Reakce na anodě - 

PbSO4 + SO4 + 2H2O --> PbO2 + 2 H2SO4. Reakce na katodě - PbSO4 +2H --> Pb + H2SO4 

Samovybíjení  

Dochází k tvorbě síranu olovnatého. Pokud nastane případ, že chceme akumulátor odstavit po 

delší dobu, je dobré jej alespoň jednou měsíčně připojit na nabíječku a úplně vybít. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 - Autobaterie VARTA Silver Dynamic 110Ah, 12 V. [20] 
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2.1.2 Životnost a údržba olověných akumulátorů 

 

Na životnost olověných akumulátorů má velký vliv okolní teplota. Startovací akumulátory 

používány v automobilovém průmyslu spolehlivě fungují  při teplotách od -30 
o
C do +60 

o
C. 

Teplota se mění nejen při změně ročního období, ale i při chodu spalovacího motoru. Vlivem 

kolísání teplot je akumulátor negativně ovlivňován, zkracuje se jeho životnost. Například plně 

nabitá autobaterie nezamrzne při teplotě -50 
o
C, ale u vybité baterie zamrzá elektrolyt už při 

teplotě kolem -10 
o
C. V letním období může autobaterie umístěná blízko spalovacího motoru 

v automobilu dostat na teplotu kolem 85 
o
C. Při tak vysoké teplotě dochází k vyšší 

náchylnosti koroze mřížek kladných elektrod. Lepší odolnost proti vysokým teplotám 

poskytuje startovací akumulátor Varta Silver Dynamic, který má mřížky elektrod vyrobené ze 

slitiny PbCa-Sn-Ag-Al. Oproti běžným bateriím má i vyšší startovací proud. Nejvýkonnější 

řada Varta Silver Dynamic má startovací proud 920 A a kapacitu 110 Ah. Nevýhodou jsou 

větší rozměry a vyšší hmotnost, která dosáhla hodnoty 24 kg. Nežádoucím jevem je proces 

sulfatace. Sulfatace je tvorba síranu olovnatého PbSO4, vzniklého reakcí iontů kyseliny sírové 

SO4 
2- 

s aktivními hmotami elektrod při vybíjení a samovybíjení olověných akumulátorů. 

Existuje vratná sulfatace, vznikající za normálních podmínek vybíjení akumulátoru. Vznikají 

velmi malé krystalky síranu olovnatého Pb2SO4 v aktivních hmotách elektrod se nabíjením 

postupně rozloží na původní aktivní materiály elektrod a ionty kyseliny sírové. Naopak 

nevratná sulfatace je zapříčiněna postupným přeměňováním drobných krystalků síranu 

olovnatého PbSO4 na velké krystaly, které nejsou elektricky vodivé. Ucpávají póry v 

aktivních hmotách a roztahují je. Aktivní hmota je uvolňována z mřížek elektrod. Tyto mřížky 

se pak roztahují a přetrhávají se. Nabíjením není možné nevratnou sulfataci odstranit. 

Vzhledem k faktu, že olověné akumulátory obsahují olovo a kyselinu sírovou, jedná se o 

nebezpečný odpad. Je vhodné již použitou autobaterii předat k ekologické likvidaci a 

neskladovat v domácnostech. Každý prodejce autobaterií by měl zdarma převzít a zlikvidovat 

autobaterii od kupujícího spotřebitele. [4]   
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2.2  Akumulátory na bázi niklu 

 

Elektrochemické zdroje proudu, které patří do skupiny alkalických akumulátorů. Mezi 

základní typy patří Ni-Cd akumulátory, NiMH akumulátory, které jsou nejvíce používané 

akumulátory na bázi niklu. Dále se můžeme setkat s typy Ni-Fe, nebo Ni-Zn. Mezi největší 

výrobce těchto akumulátorů patří i  francouzská firma SAFT ( Saft Groupe S.A.), která 

považována za největšího výrobce akumulátorů a baterií v Evropě. Na území České 

Republiky má svou dceřinou společnost SAFT- Ferak, a.s., která se nachází v Raškovicích, 

nedaleko Frýdku-Místku. Zaměřuje se především na právě Ni-Cd a NiMH akumulátory, ale i 

na další typy akumulátorů. [6] 

 

2.2.1 Ni-Cd akumulátor 

 

Nikl-kadmiové akumulátory jsou výborně odolné proti vibracím a rázům. Jsou schopny dobře 

fungovat v teplotním rozmezí -40 
o
C až +60 

o
C. Nejčastěji jsou použity pro napájení 

akumulátorového profesionálního nářadí, ale i ve zdravotnictví, či leteckém průmyslu. Jsou 

spolehlivé a za přijatelnou cenu. Další velkou výhodou je možnost skladování i ve vybitém 

stavu a dají se rychle nabít. Není potřeba je vybíjet do úplného vybití. Životnost se pohybuje v 

rozmezí 1000-3000 cyklů. Jmenovité napětí je uváděno s hodnotou 1,2 V.  Nevýhodou nikl-

kadmiových akumulátorů je samotné kadmium, které jako látka tvoří zátěž pro životní 

prostředí.  Ni-Cd akumulátor je složený z kladné elektrody, tvořené NiO (OH) - oxid 

hydroxidu niklitého, dále se skládá ze záporné elektrody z kadmia. A z elektrolytu - 

hydroxidu draselného (KOH). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 - Schéma Ni-Cd akumulátoru [21] 
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2.2.2 NiMH akumulátor 

 

Nikl-metal-hydridové akumulátory se dostaly do vývoje kolem roku 1980. Pro komerční 

použití byly uzpůsobeny přibližně o patnáct let později. Hlavním důvodem vývoje byla žádost 

ekologů o nahrazení kadmia materiálem, který není škodlivý pro životní prostředí. Nabízí 

větší kapacitu ve srovnání s Ni-Cd akumulátory a především již zmiňovanou menší zátěž pro 

životní prostředí. Mají ale i své nevýhody. Nejsou klimaticky a mechanicky odolné, jako Ni-

Cd akumulátory a trpí samovybíjením. Pro odstranění těchto nevýhod vznikla speciální řada 

NiHM akumulátorů označována jako RTU baterie -( Ready To Use), v překladu znamenající 

''připraveno k použití''. V literatuře se můžeme setkat i s pojmem přednabité NiHM 

akumulátory. Složení je obdobné, jako u Ni-Cd, s tím rozdílem, že zápornou elektrodu tvoří 

hydrid směsi kovů. Každý výrobce si své složení chrání. Nevýhodou NiMH akumulátorů je 

potřeba skladování v nabitém stavu. Při skladování je nutné alespoň jednou za měsíc provést 

cyklus vybití a nabití. Další nevýhodou je náchylnost na snížení životnosti při teplotě v 

rozmezí 36 
o
C až 40 

o
C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 - NiMH baterie od firmy Matsuschita Battery Industrial - Panasonic [22] 
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2.3 Akumulátory na bázi lithia 

 

Tento typ akumulátorů je velmi mladý a neustále je předmětem výzkumu a vývoje. Je zde 

snaha o zvýšení životnosti. Postupným vývojem se snižuje jejich výrobní cena a tím i prodejní 

cena pro zákazníka. Obvykle mají vysoké jmenovité napětí. Hodnota 3,6 V je vysoká oproti 

Ni-Cd, nebo NiMH akumulátorům, které mají jmenovité napětí 1,2 V. Oproti niklovým 

akumulátorům mají o 5-20 % nižší hmotnost. Disponují poměrně dlouhou životností. Lze 

dosahovat 500-1500 cyklů. Je ale potřeba zdůraznit, že tento údaj ještě poroste, vzhledem k 

intenzivnímu vývoji lithiových akumulátorů. Jsou taky bezpečnější, než primární lithiové 

články, protože neobsahují lithium v čistém kovovém stavu. A vzhledem k tomu, že 

neobsahují škodlivé látky, jako olovo, kadmium, nebo rtuť, jsou velmi šetrné k životnímu 

prostředí.  

 

Lithium je nejlehčí kov ze všech. Je značně reaktivní a vede dobře elektrický proud. Jeho 

zásoby jsou v zemské kůře značné - přibližně 0,006 %. Má nejmenší hustotu, ze všech 

pevných prvků. Hustota lithia je 534 kg/m
3
. Je lehčí, než voda, nebo třeba petrolej. Při 

porovnání s dalšími kovy má poměrně nízkou teplotu tání a teplotu varu. Teplota tání nastává 

při 180 
o
C, a teplota varu nastává při 1342 

o
C.  Je rychle reaktivní s vodou a kyslíkem. V 

přírodě se s lithiem setkáváme jen ve formě sloučenin. Za objevitele lithia je považován 

švédský chemik Johann Arfvedson, v roce 1817. Nejprve bylo lithium objeveno v 

aluminosilikátových horninách petalitu. Název pochází z řeckého slova Lithos - kámen. Čisté 

lithium bylo připraveno v roce 1885 Robertem Wilhelmem Bunsenem elektrolýzou 

roztaveného chloridu litného - LiCl. Tímto způsobem se dnes průmyslově získává kovové 

lithium. V současné době se vyrobí okolo 10 tun lithia ročně. Lithium nachází uplatnění ve 

více odvětvích. Elementární lithium se používá v jaderné energetice v některých typech 

reaktorů. Roztavené lithium slouží k odvodu tepla z reaktoru. Slitiny lithia s hliníkem, 

kadmiem, mědí, nebo manganem jsou velmi lehké a zároveň odolné vůči mechanickému 

opotřebení. Proto jejich uplatnění můžeme najít v konstrukci součástí letadel, družic a 

kosmických lodí. Slitina lithia s hořčíkem a hliníkem se používá na pancéřové desky, které 

jsou součástí vesmírných družic a raket. Kovové lithium je vysoce reaktivní, protože oxiduje i 

na vzduchu. Použití lithia je z velké části zastoupeno právě v  lithiových bateriích a 

akumulátorech. Neustále se vyvíjejí nové typy lithiových akumulátorů, čímž dochází i k 

obrovskému pokroku v oblasti elektromobilů.  
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2.3.1 Li-Ion akumulátor 

 

Lithium - iontové akumulátory měly prvotní využití v mobilních telefonech, přenosných 

počítačích, přenosných kamerách a v dalších podobných zařízeních, ale například i v RC 

modelech. Dané využití přetrvává stále, nicméně Li-Ion akumulátory získávají postupně 

uplatnění i v dalších oblastech.  V posledních několika letech je vývoj zaměřen zejména na 

dopravu. Ať už jako zdroj elektrické energie pro elektromobily, tak i pro jachty, moderní 

vlaky a další. Li-Ion akumulátory obsahují lithium ve formě iontů, nikoliv ve formě kovové, 

jako u primárních lithiových článků. Tím pádem nedochází k tvorbě kovových dendritů, 

vznikajících během nabíjení článku. Název vznikl podle iontů lithia, které přecházejí přes 

elektrolyt ze záporné elektrody na kladnou elektrodu, přičemž se přenáší též elektrický náboj - 

proud. Záporné elektrody jsou vyrobeny nejčastěji ze sloučenin uhlíku a grafitu. Kladná 

elektroda bývá vyrobena z lithiokobaltového oxidu, ale můžeme se setkat s případem, kdy 

oxid kobaltu je nahrazen oxidem manganu. Elektrolyt je tvořen lithiovou solí v organickém 

rozpouštědle, jako rozpouštědlo se používá ethylenkarbonát. Jmenovité napětí je 3,6 V, oproti 

NiCd, nebo NiMH akumulátorům, které mají jmenovité napětí 1,2V. [7], [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 - Li-Ion akumulátor VARTA, 40V, 40Ah. [23] 
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2.3.2 Li-Pol akumulátor 

 

Li-Pol je novější typ lithiového akumulátoru. Katoda a anoda je totožná s Li-Ion akumulátory. 

Rozdíl najdeme v elektrolytu. Elektrolyt je sice taktéž z lithiové soli, ale není v organickém 

rozpouštědle. Vyskytuje se v pevných polymerových vláknech ve formě polyethylen-oxidu a 

polyakrilnitrilátu. Pevné polymerové vlákna jsou obvykle v konzistenci tužšího gelu. Lithium 

polymerové akumulátory jsou sice vývojově pokročilejší variantou lithiových 

akumulátorů, ale kvůli použitým materiálům jsou za vyšší cenu. Při porovnání s variantou Li-

Ion zjistíme, že jsou až o 15 % lehčí a jsou odolnější při nižších teplotách. Li-Pol akumulátory 

jsou považovány za jednu z za nejpokročilejších používaných variant skladování elektrické 

energie. Tento typ článků by měl být vnitřně chráněn elektrickým obvodem proti přebití, 

přílišnému vybití a přehřátí. Kapacita je dána jeho objemem, obvykle se pohybuje  od 

hodnoty 100 mAh do 5000 mAh.  

Výhody - větší kapacita na stejném rozměru, jako Li-Ion, vyšší životnost (až 2000 cyklů), 

rychlejší nabíjení 

Nevýhody - vyšší cena, kapacita výrazně klesá při nepoužívání, nižší provozní teplotní rozsah, 

při poklesu napětí pod 2,7 V může být nenávratně zničen. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 - Li-Pol akumulátor TURNIGY 5.0, používaný v RC modelech, 5000 mAh [24] 
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2.3.3  Li-Air akumulátor 

 

První zmínka o lithium- vzduchovém akumulátoru pochází z roku 2010, kdy tým anglických 

výzkumníků z Univerzity St. Andrews poskytli informaci o vývinu nového zásobníku 

elektrické energie na bázi lithium - vzduch. Firma IBM spustila projekt pod názvem 

Battery500, který si klade za cíl vyvinout Li-Air akumulátor pro elektromobily s dojezdem až 

800 km na jedno nabití. Tým vývojářů z IBM prozatím odhaduje, že pro praktické použití 

bude tento typ připraven nejdříve v roce 2020, reálněji však vidí příchod na trh až v roce 

2030. Dnes je pro elektromobil Tesla Model S, který disponuje Li-Ion akumulátory, umožněn 

dojezd až 480 km. Otázkou v tomto případě je, zda se vyplatí investovat do finančně velmi 

náročného projektu Li-Air akumulátorů, které za přibližně 15 let umožní zdvojnásobit dojezd 

pro elektromobily. Je možné, že zdokonalování Li-Ion akumulátorů zastíní vývoj Li-Air 

akumulátorů v elektromobilech. Není však vyloučené, že nenajdou uplatnění v jiném odvětví, 

kde je potřeba skladovat energii.  [12], [13], [14] 

Li-Air akumulátor  se skládá ze záporné elektrody, elektrolytu a kladné uhlíkové elektrody. 

Během vybíjení ionty lithia, formující se na anodě, prochází přes elektrolyt. V pórech kladné 

uhlíkové elektrody ionty reagují s kyslíkem.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 - Schéma akumulátoru STAIR [25] 
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Tab. 1- srovnání vybraných akumulátorů 

  

Typ akumulátoru Energie/hmotnost  
[W.h/kg] 

Samovybíjení/měsíc  
[%] 

Životnost 
[cyklů/let] 

Napětí článku 
[V] 

Olověný 30-40 3-15 500-800 / 3-9 let 2 

Ni-Cd 40-60 10 500-850 / 20 let 1,2 

Ni-HM 60-120 15-30 400-700 1,2 

Li-Ion 200 5 500-2000 / 2-4 
roky 

3,7 

Li-Pol 200 4 500-2000 / 2-5 
let 

3,7 

Li-Air 4000 Lze zanedbat 50 3,7 

 

Shrnutí a porovnání jednotlivých typů akumulátorů 

Olověné akumulátory mají své využití v automobilovém průmyslu. Používají se pro startování 

spalovacích motorů, kde je dochází k vysokému odběru proudu po krátkou dobu. Proces 

recyklace je náročný, protože obsahují olovo, což představuje zátěž pro životní prostředí. 

Jejich hlavní nevýhodou je jejich hmotnost. Pohybuje se  nejčastěji v rozmezí 10-20 kg.  

Ni-Cd a NiMH se od počátku 90. let používaly díky nízkému vnitřnímu odporu. Za 

přijatelnou cenu dobře odolávají rázům a vibracím. Z toho důvodu se používají pro napájení 

akumulátorového nářadí. V současnosti však jejich místo nahrazují Li-Ion akumulátory. 

V moderních elektrických zařízeních se dnes používají lithiové akumulátory. Najdeme je v 

mobilních telefonech, noteboocích, kamerách a fotoaparátech. Nyní slouží i jako zdroj 

elektrické energie v elektromobilech. Vývojově nejnovějším typem lithiových akumulátorů je 

typ Li-Air. Vývojáři tohoto typu hovoří o kapacitě až 10x vyšší, než u Li-Ion akumulátorů. 

Prozatím se předpokládá, že využití najdou především v dopravních prostředcích.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 - Porovnání hmotnosti akumulátorů (zl. olověný akumulátor, Ni-Cd akumulátor, Li-Air akumulátor) [26] 
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3 Elektromobily  

 

Vzhledem k neustálé rostoucí cenně pohonných hmot pro automobily hledají výrobci 

automobilů nové řešení pro pohon vozidel. Navíc zásoby ropy jsou omezené. Jako 

nejpokročilejší způsob pohonu vozidel jsou považovány právě elektricky poháněné vozidla - 

elektromobily. Elektromobily jsou poháněny elektromotorem, a jako zdroj energie se používá 

akumulátor, který musí být nabitý. V porovnání s vozidly se spalovacím motorem neobsahují 

elektromobily zapalovací svíčky, výfukový systém, rozvody, spojku a další. Můžeme se 

setkat i s elektromobily, které jako zdroj energie nepoužívají akumulátor, ale například solární 

panel. Účinnost elektromotoru i dobíjení akumulátoru dosahuje až 90 %. Účinnost 

spalovacích motorů je pouze 30-40 %. Obrovskou výhodou z hlediska ekologie je, že 

neprodukují svým provozem výfukové plyny. Elektromobily neprodukují hluk, jako vozidla 

se spalovacím motorem. Zpočátku se bezhlučnost zdála jako výhoda, nicméně z hlediska 

bezpečnosti je nutné, aby auto bylo slyšet. Elektromobily proto musí vydávat umělý zvuk 

motoru. Ačkoliv se může zdát, že elektromobily jsou záležitostí posledního desetiletí, pravdou 

je, že funkční elektromobily existovaly už před více, než sto lety. Ferdinand Porsche ve svých 

dvaadvaceti letech představil elektrický kočár v roce 1898 pro firmu Egger-Lohner, jmenoval 

se C2.Phaeton. Elektromotor vážil 130 kg,  a dokázal vyprodukovat výkon tří koňských sil. 

To umožnilo se pohybovat rychlostí až 34 km/h. Dojezd vozidla byl 80km. Celková hmotnost 

vozidla byla 1359 kg, přičemž použité baterie ( 44 článků, 120 Ah) vážily 500 kg. Dnes je 

možné tento více, než sto let starý elektromobily spatřit v muzeu Porsche, v německém městě 

Stuttgart. [15], [16] 

 

   

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 - Egger- Lohner C2.Phaeton ( po rekonstrukci), v muzeu Porsche - Stuttgart [27] 
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3.1  Mercedes SLS AMG Electric Drive 

 

V roce 2012 byl představen Mercedes SLS AMG Electric Drive na pařížském autosalonu. 

Nedlouho pro své premiéře byl zahájen i prodej. Výrobce oznámil, že plánuje vyrobit pouze 

100 kusů tohoto typu vozu. Cena Mercedesu SLS AMG Electric Drive stanovená pro Českou 

Republiku je 10 560 000 korun. Automobil disponuje výkonem 552 kw a maximálním 

točivým momentem 1000 N.m. Zrychlení z nuly na sto kilometrů v hodině absolvuje za 

úctyhodný čas 3,9 vteřiny. Čtyři kompaktní synchronní elektromotory s permanentním 

motorem dosahují maximálních otáček 13 000min
-1

. Každý elektromotor váží 45 kg. 

Elektromotory individuálně pohánějí všechny čtyři kola prostřednictvím jednoho 

převodového ústrojí pro každou nápravu. To umožňuje ideální rozdělení točivého momentu 

na jednotlivé kolo. V tomto elektromobilu je použit vysokonapěťový, kapalinou chlazený Li-

Ion akumulátor s maximálním napětím 400 V. Akumulátor je tvořen 12 moduly, z nichž 

každý obsahuje 72 Li-Ion článků. Celkem tedy 864 článků. Dojezd vozidla činí přibližně 250 

km.  

 

 

 

 

Obr. 10 - Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive [28] 

 

Tab. 2 - srovnání Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive a Mercedes-Benz SLS 6.3 AMG 

1) rychlost elektricky omezena  2) 4 elektromotory, každý pohání jedno kolo 

 Mercedes-Benz SLS AMG 
Electric Drive 

Mercedes- Benz SLS 6.3 AMG 

Motor Synchronní el.motor (60kWh) 5461 cm3, V8, DOHC 

Zrychlení z 0-100km/h 3,9 sekund 3,8 sekund 

Nejvyšší rychlost  250 km/h 1) 317 km/h 

Hnací kola 4x4 2) Zadní 

Výkon 552 kw 420 kw 

Spotřeba paliva --- 13,2 l/100 km 

Převodovka 1- rychlostní přímý pohon Automatická 7-G Tronic 

Váha 2,1 tuny 1,6 tuny 

Cena 10 560 000 kč 4 500 000 kč 
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3.2 Tesla Model S 

 

Tesla Model S je čtyřdveřový sedan. Svoji premiéru si odbyl na Motor Show ve Frankfurtu v 

roce 2009. Prodej byl však zahájen až v roce 2012 ve Spojených Státech. K dubnu roku 2013 

Tesla Motors prodala 10 000 kusů Modelu S. Elektromobil získal spoustu ocenění mnoha 

automobilových magazínů. Patří taky dle crashtestů k nejbezpečnějším autům na trhu. Tesla 

Model S je k dostání ve třech výkonových verzích. Nejsilnější verze poskytuje výkon 310 kw. 

Tímto výkonem disponuje model s označením P85 ( Performance 85 kWh), který používá 

vodou chlazený třífázový asynchronní elektromotor. I přes celkovou hmotnost 2100 kg 

dokáže zrychlit z 0-100 km/h za 4,3 sekund. Maximální rychlost elektromobilu je 210 km/h. 

Jsou zde použity Li-Ion baterie o kapacitě 85 kWh, což umožní dojezd přibližně 430 km. [30] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 - Tesla Model S [29] 

Tabulka 3 - srovnání  jednotlivých výkonových typů Tesla Model S  

 60kWh 85kWh 85kWh (performance) 

Typ akumulátoru Li-Ion Li-Ion Li-Ion 

Výkon 225 kw 270 kw 310kw 

Zrychlení (0-100km/h) 5,9 vteřin 5,4 vteřin 4,3 vteřin 

Maximální rychlost 193 km/h 201 km/h 210 km/h 

Dojezd 335 km 426 km 426 km 

Cena 1 280 000 kč 1) 1 695 750 kč 1) 2 728 750 kč 1) 

1) Ceny pro německý trh, přepočet při kurzu 26kč za 1 EURO 
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3.3  Rimac One Concept 

 

Koncept Rimac One se představil na Motor Show ve Frankfurtu v roce 2011. Jedná se o dílo 

chorvatského podnikatele jménem Mate Rimac, vlastníka automobilky Rimac Automobili.  

Mate Rimac se proslavil přestavbou zeleného BMW řady 3 z osmdesátých let, kde použil 

čtyři elektromotory. Celkový výkon vozu byl 680 koní. Na popud úspěšného sestrojení tohoto 

elektromobilu se rozhodl pokračovat ve vývoji elektromobilů. Koncepce elektrického 

supersportu Rimac One je taktéž vybavena čtyřmi elektromotory, jako BMW, ale doplněno 

měničem a redukční převodovkou. Každý elektromotor funguje nezávisle na ostatních. To 

umožňuje zrychlování, či zpomalování jednotlivých kol dle potřeby. Tímto se zcela inovuje 

přístup k dynamice vozu. Točivý moment dosahuje až 3800 Nm. Elektrická energie pro 

elektromotory se nachází v akumulátorech o celkové kapacitě 92 kWh. V plánu je vyrobit 

pouze 88 kusů. 

Tabulka 4 -parametry Rimac One Concept 

Baterie Výkon Zrychlení 1)       Max.rychlost Dojezd Cena 

LiFePO4 800 kw 2,8 vteřin 305 km/h 600 km 20 000 000 kč 

1)
 zrychlení z 0-100 km/h 

  

 

 

 

Obr. 12 - Interiér Rimac One Concept [30] 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 - Exteriér Rimac One Concept [31] 
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4  Návrh systému pro cyklování akumulátorů a jejich diagnostiku  

 

Pro zaznamenávání charakteristiky nabíjení a vybíjení akumulátoru bylo nutné nejprve 

sestrojit funkční cyklovač akumulátorů. Testování proběhlo na dvou typech akumulátorů.  

Nejprve byl použit typ akumulátoru Li-Ion. Jako druhý typ byl použit akumulátor olověný.  

 

Obr. 14 – Schéma návrhu cyklovače akumulátoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 - Schéma návrhu cyklovače akumulátoru 
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LED Diody – pro detekci počtu cyklů 

          Kondenzátor (vyhl.) –vyhlazení napěťových špiček  rovnoměrnější průběh el. proudu 

                                           Kondenzátor – substitut baterie, jde rychle vybít  

  mů       

                           

 

Tlačítko reset 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 – Funkční cyklovač  

   Signalizační LED Dioda – signalizuje nabíjení, či vybíjení 

 

Resistory – pro snížení napětí.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 – Funkční cyklovač – spodní náhled 
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4.1 Měřené akumulátory  

 

Pro měření Li-Ion byla sestavena soustava o celkovém počtu 27 kusů Li-Ion akumulátorů, 

které byly rozděleny po devíti kusech paralelně zapojeny do třech sérií. Označení rozměru 

jednoho kusu Li-Ion je 18650, což odpovídá průměru 18 mm a výšce 65 mm.   

 

 

 

 

Obr.18 – Sestava Li-Ion 

 

Pro měření olověného akumulátoru byl použit typ High Rate od výrobcě Long o kapacitě 

18Ah a napětí 12V. Pro nabíjení olověného akumulátoru byla zvolena nabíječka Corcel II 06. 

Nabíječka automaticky detekuje napětí akumulátoru a zvolí vhodný nabíjecí proud 

k maximálnímu prodloužení životnosti akumulátoru. K tomu je určena speciální část 

nabíjecího cyklu tzv. desulfatace využívající pulzního cyklického nabíjení a vybíjení.  

 

 

 

 

 

Obr. 19 – Olověný akumulátor Long, 18Ah, 12V 

 

 

 

 

 

Obr. 20 – Nabíjecí zařízení Corcel II 06 
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4.2 Naměřené hodnoty 

 

Graf 1.- Li-Ion 

 

Pro nabíjení Li-Ion akumulátorů se používá napěťové nabíjení, respektive metoda CCCV       

( Constant Current followed by Constant Voltage). Jedná se o nabíjení konstantním proudem, 

dokud akumulátor nedosáhne předem stanoveného napětí a poté nabíjení konstantním 

napětím. Počáteční napětí nabíjení bylo těsně pod hodnotou 11,9922 V. Během prvních tří 

hodin nabíjení došlo k nejprudšímu nárůstu procházejícího napětí z hodnoty 11,9922 V na 

hodnotu 10,5 V. Po pěti hodinách napětí rostlo téměř konstantně, v rozmezí 10,5 V až na 

11,9922 V. A to v časovém intervalu od páté hodiny nabíjení do čtyřicáté třetí hodiny. Zde se 

napětí ustálilo na hodnotě 11,9922 V a celý proces nabíjení byl ukončen. Proud byl během 

prvních třiceti hodin nabíjení  420 mA. V třicáté hodině došlo k prudkému poklesu proudu na 

konečnou hodnotu přibližně  85 mA při čtyřicáté třetí hodině. Tento průběh odpovídá 

charakteristice nabíjení Li-Ion akumulátorů. 

 

CC CV 
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Graf 2.- Li-Ion 
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Graf 3.- Li-Ion 

 

Charakteristika vybíjení Li-Ion akumulátoru. Modrá křivka v grafu znázorňuje průběh 

poklesu napětí za jednotku času. Během prvních tří hodin procesu vybíjení bylo napětí téměř 

konstantně klesající. Z hodnoty maximálního napětí, které bylo 11,5967 V došlo do napětí na 

hodnotu 9,4 V v třetí hodině vybíjení. Poté následoval pokles napětí na 3,6 V a to během 

dvaceti minut. Po třech hodinách a dvaceti minutách byl proces vybíjení ukončen. Nepatrný 

pokles proudu z 3,8 A na hodnotu 3,5 A byl zaznamenáván během prvních tří hodin vybíjení. 

Během následujících dvaceti minut došlo k poklesu proudu na hodnotu 2,6 A. 
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Graf 4.- Li-Ion 
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Graf 5.- Li-Ion 

 

Vybíjení startovalo z hodnoty napětí 12,3901 V. Po dobu prvních čtyř hodin vybíjení byl 

pokles napětí ustáleně klesající na 9,8 V. Následoval prudký pokles napětí mezi čtvrtou a 

pátou hodinou vybíjení. Skok byl znatelný. Z 9,8 V došlo k poklesu na 0,4 V. Během páté 

hodiny se pokles ustálil. Během následujících čtyřiceti minut kleslo napětí na 0,03418 V. 

Tímto došlo ke zničení akumulátoru. Křivka charakteristiky proudu je vyznačena zelenou 

barvou. Proud 4,1 A klesl na 3,6 A a to během prvních čtyř hodin vybíjení. Po následujících 

třiceti minutách došlo k velmi prudkému poklesu proudu. Z hodnoty 3,6 A na 0,9 A. Konečná 

hodnota proudu byla 0,3 A dosažena v páté hodině a čtyřicáté minutě vybíjení.  

 

 

 

 

 



28 
 

Graf 6.- Li-Ion 

 

 

Údaj minimálního napětí je na velmi nízké hodnotě, která vede ke zničení Li-Ion 

akumulátoru. Během vybíjení nebyl v provozu cyklovač, to zapříčinilo, že akumulátor po 

vybití na stanovenou hranici nezapočal opět nabíjecí cyklus.  

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

Graf 7.- Olověný akumulátor 

 

Počáteční napětí zde bylo 11,1816 V. Od počátku nabíjení byl průběh růstu napětí konstantní. 

Z původní hodnoty 11,1816 V se napětí dostalo na hodnotu 14,2017 V, a to během prvních 

devatenácti hodin nabíjení. Poté došlo k náhlému pádu napětí k hodnotě 13,3 V. Tato hodnota 

napětí setrvávala i nadále. Důvod šířky rozpětí křivky napětí je ten, že při nabíjení olověných 

akumulátorů probíhalo pulzním napětím. Charakteristika křivky proudu odpovídá běžné 

charakteristice nabíjení olověného akumulátoru.  
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Graf 8.- Olověný akumulátor 
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Graf 9.- Olověný akumulátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybíjení olověného akumulátoru startovalo z maximální hodnoty napětí 13,4253 V. Celý 

proces vybíjení trval čtyři hodiny a deset minut. Minimální napětí nastalo ve čtvrté hodině a 

desáté minutě, jehož hodnota byla 10,5859 V.  Napěťová křivka vybíjení měla konstantní 

průběh. Z původních 4,4 A došlo k poklesu na 4,1 A. 
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Graf 10.- Olověný akumulátor 
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Graf 11.- Olověný akumulátor 

 

 

Celý proces nabíjení trval sedmdesát pět hodin. Prvotní napětí bylo 6,2378V, které během 

první hodiny vzrostlo na napětí 11,5V. Poté růst napětí pokračoval konstantním průběhem až 

na maximální hodnotu napětí 14,1602V ve dvacáté hodině nabíjení. Poté nastal okamžitý pád 

napětí k hodnotě 13,3V, kde se ustálilo a přetrvávalo až do ukončení nabíjení.  

 

 

 

 

Graf 12.- Olověný akumulátor 
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Graf 13. – Olověný akumulátor 

 

 

Vybíjení olověného akumulátoru trvalo čtyři hodiny a třicet minut. Maximální hodnota napětí 

byla 13,3057V. Během prvních čtyř hodin vybíjení byl pokles napětí konstantní. Ve čtvrté 

hodině vybíjení bylo napětí na hodnotě 11V. Následoval prudký seskok napětí na 5V, toto 

napětí bylo dosaženo ve čtvrté hodině a čtyřicáté minutě vybíjení.  
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Graf 13. – Olověný akumulátor 
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5 Závěr 
 

Cílem této bakalářské práce bylo seznámení s jednotlivými druhy akumulátorů, používanými 

v současné době. Jejich uplatněním v různých oblastech, zejména v automobilovém průmyslu 

a dopravě. Jsou zde popsány olověné akumulátory, dále akumulátory na bázi niklu, a 

akumulátory na bázi lithia, které jsou v současnosti čím dál víc používané. Své uplatnění 

našly v mnoha oblastech. Výzkum a vývoj je dnes zaměřen především na lithiové 

akumulátory. Výkonové parametry v porovnání s jejich hmotností je prozatím nejlepší 

kombinace, kterou dnes známe.  

Olověné akumulátory jsou schopny dodat vysoký proud po krátkou dobu. Jejich využití je 

především v automobilech se spalovacím motorem. Jsou schopny poskytnout startovací proud 

kolem 400A. Jejich hlavní nevýhodou je vysoká hmotnost. 

Akumulátory na bázi niklu mají dnes taky své využití. Postupně je sice nahrazují lithiové 

akumulátory. Jednak kvůli nižší hmotnosti, ale taky tím, že akumulátory na bázi niklu trpí 

vyšším samovybíjením. 

Jsou zde uvedeny tři nejvyspělejší elektromobily současnosti, včetně popisu jejich 

výkonových parametrů. Sekce elektromobily popisuje i historický vývoj elektromobilů.  

V poslední části se tato bakalářská práce zabývá charakteristikou nabíjení a vybíjení 

akumulátorů. Pro měření byly vybrány akumulátory typu Li-Ion a olověné akumulátory. 

Křivky napětí a proudů jsou zaznamenány v grafech. Je zhodnocen průběh procesu nabíjení a 

vybíjení pro jednotlivé druhy akumulátorů. Vzhledem k faktu, že pro určení životnosti 

akumulátoru by bylo potřeba poměrně mnoho cyklů nabití a vybití, které by zabraly přibližně 

více, než 6 měsíců, nebylo možné určit životnost testovaných akumulátorů. Pokud bude 

v budoucnosti možnost v rámci diplomové práce se takovému tématu věnovat, rád bych této 

možnosti využil. 
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