
 
 

  



 
 

Zásady pro vypracování diplomové práce 

I. 

Diplomovou prací (dále jen DP) se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal během 
studia, a jeho schopnosti využívat je při řešení teoretických i praktických problémů. 

II. 

Uspořádání diplomové práce: 

1. Titulní list 6. Obsah DP 
2. Originál zadání DP 7. Textová část DP 
3. Zásady pro vypracování DP 8. Seznam použité literatury 
4. Prohlášení + místopřísežné prohlášení 9. Přílohy 
5. Abstrakt + klíčová slova česky a anglicky 

 

ad 1) Titulní list je koncipován podle požadavků příslušné oborové katedry. 

ad 2) Originál zadání DP student obdrží na své oborové katedře. 

ad 3) Tyto „Zásady pro vypracování diplomové práce“ následují za originálem zadání DP. 

(„Zásady pro vypracování diplomové práce“ jsou ke stažení na webových stránkách 

fakulty). 

ad 4) Prohlášení + místopřísežné prohlášení napsané na zvláštním listu (ke stažení 

na webových stránkách fakulty) a vlastnoručně podepsané studentem s uvedením data 

odevzdání DP. V případě, že DP vychází ze spolupráce s jinými právnickými 

a fyzickými osobami a obsahuje citlivé údaje, je na zvláštním listě vloženo prohlášení 

spolupracující právnické nebo fyzické osoby o souhlasu se zveřejněním DP. 

ad 5) Abstrakt a klíčová slova jsou uvedena na zvláštním listu česky a anglicky v rozsahu max. 1 

strany pro obě jazykové verze. 

ad 6) Obsah DP se uvádí na zvláštním listu. Zahrnuje názvy všech očíslovaných kapitol, 

podkapitol a statí textové části DP, odkaz na seznam příloh a seznam použité literatury, s 

uvedením příslušné stránky. Předpokládá se desetinné číslování. 

ad 7) Textová část DP obvykle zahrnuje: 

 Úvod, obsahující charakteristiku řešeného problému a cíle jeho řešení v souladu se 

zadáním DP; 

 Vlastní rozpracování DP (včetně obrázků, tabulek, výpočtů) s dílčími závěry, 

vhodně členěné do kapitol a podkapitol podle povahy problému; 

 Závěr, obsahující celkové hodnocení výsledků DP z hlediska stanoveného zadání. 

DP bude zpracována v rozsahu min. cca 45 stran (včetně obsahu a seznamu použité literatury). 

Text musí být napsán vhodným textovým editorem počítače po jedné straně bílého nelesklého 
papíru formátu A4 při respektování následující doporučené úpravy - písmo Times New Roman 
12b; řádkování 1,5; okraje - horní, dolní - 2,5 cm, levý - 3 cm, pravý 2 cm, zarovnání do bloku. 
Fotografie, schémata, obrázky, tabulky musí být očíslovány a musí na ně být v textu poukázáno. 
Budou zařazeny průběžně v textu, pouze je-li to nezbytně nutné, jako přílohy (viz ad 9). Odborná 
terminologie práce musí odpovídat platným normám. Všechny výpočty musí být přehledně 
uspořádány tak, aby každý odborník byl schopen přezkoušet jejich správnost. Matematické vzorce 
musí být číslovány (v kulatých závorkách). 
 

 



 
 

U vzorců, údajů a hodnot převzatých z odborné literatury nebo z praxe musí být uveden jejich 
pramen - u literatury citován číselným odkazem (v hranatých závorkách) na seznam použité 
literatury. Nedostatky ve způsobu vyjadřování, nedostatky gramatické, neopravené chyby 
v textu mohou snížit klasifikaci práce. 

ad 8) DP bude obsahovat alespoň 15 literárních odkazů, z toho nejméně 5 v některém 

ze světových jazyků. 

Seznam použité literatury se píše na zvláštním listě. Citaci literatury je nutno uvádět 

důsledně v souladu s ČSN ISO 690. Na práce uvedené v seznamu použité literatury musí 

být uveden odkaz v textu DP. 

ad 9) Přílohy budou obsahovat jen ty části (speciální výpočty, zdrojové texty programů aj.), které 

nelze vhodně včlenit do vlastní textové části např. z důvodu ztráty srozumitelnosti. 

 

III. 

Diplomovou práci student odevzdá ve dvou knihařsky svázaných vyhotoveních, pokud 
katedra garantující studijní obor neurčí jiný počet. Vnější desky budou označeny takto: 

nahoře:  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství  

Katedra ..................................................................  

uprostřed: DIPLOMOVÁ PRÁCE 

dole: Rok Jméno a příjmení 

Kromě těchto dvou knihařsky svázaných výtisků odevzdá student kompletní DP také 
v elektronické formě do IS EDISON. Práce vložená v elektronické formě do IS EDISON 
se musí zcela shodovat s prací odevzdanou v tištěné formě. Po vložení DP do IS EDISON bude 
provedena její kontrola na plagiátorství. 

IV. 

Nesplnění výše uvedených zásad pro vypracování diplomové práce může být důvodem 
nepřijetí práce k obhajobě. O nepřijetí práce k obhajobě rozhoduje v tomto případě garant 
příslušného studijního oboru. Tyto zásady jsou závazné pro studenty všech studijních programů a 
forem navazujícího magisterského studia Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké 
školy báňské - Technické univerzity Ostrava od akademického roku 2016/2017. 

 

 

Ostrava 2. 12. 2016    Prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc. 
         děkanka Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství 

                                                     VŠB-TU Ostrava 

  



 
 

P R O H L Á Š E N Í 

 

Prohlašuji, že 

 jsem byl(a) seznámen(a) s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon 

č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména §35 – užití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního (§60 – 

školní dílo); 

 

 beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB – TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou práci užít 

(§35 odst. 3); 

 

 souhlasím s tím, že diplomová práce bude archivována v elektronické formě 

v databázi Ústřední knihovny VŠB – TUO a jeden výtisk bude uložen 

u vedoucího diplomové práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci budou 

zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO; 

 

 bylo sjednáno, že s VŠB – TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu §12 odst. 4 autorského zákona; 

 

 bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci 

k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB – TUO, která je oprávněna 

v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, 

které byly VŠB – TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše); 

 

 beru na vědomí, že odevzdáním své diplomové práce souhlasím s jejím 

zveřejněním podle zákona č. 111/1998Sb., o vysokých školách a o změně 

a doplnění dalších zákonů (Zákon o vysokých školách) bez ohledu na výsledek její 

obhajoby. 

 

 

Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci vypracoval(a) samostatně. 
 

 

 

 

V Ostravě 21.4.2017    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

     podpis (jméno a příjmení studenta) 

  



 
 

Abstrakt 

 Tato práce si klade za cíl prozkoumat a popsat základní druhy primárních a 

sekundárních článků používaných na dnešním globálním trhu. Další cílem bylo navrhnout 

systém pro hodnocení životnosti sekundárních článků a jeho následná realizace jak po 

softwarové, tak hardwarové stránce. Následně zpracovat a zhodnotit naměřená data získána 

z realizace výše zmíněného systému. 

Klíčová slova 

Baterie, akumulátor, primární článek, sekundární článek, olověný článek, Ni-Cd, Ni-MH, 

Li-ion, životnost 

Abstract 

The first goal of this thesis is to explore and describe basic types of primary and 

secondary cells that are used in today's global market. The second goal was physical draft 

of system for evaluating lifetime of secondary cells. Next goal was to process and evaluate 

data obtained from measurement. 
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Battery, accumulator, primary cell, secondary cell, lead accid cell, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, 
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1 Úvod 

V dnešním moderním a globalizovaném světě hrají baterie, potažmo akumulátory, 

čím dál tím důležitější roli jako zdroje energie používány jak průmyslovém prostředí, tak v 

každodenním použití. Na tyto zdroje energie jsou však kladeny čím dal tím větší nároky, a 

proto je nutné se zabývat jejich neustálým vývojem. V poslední době je výzkum a vývoj 

hnán dopředu díky nutnosti nalezení náhrady za konvenční pohony a zdroje energie, 

zejména tedy ty fosilní. Elektrická energie vyrobena z obnovitelných či ekologických 

zdrojů se jeví jako skvělá náhrada, avšak pokud chce být konkurenceschopnou, musí být 

někde účinně uskladněna a být připravena k okamžitému použití. Skvělým příkladem je 

vývoj moderních baterií pro dnešní automobilový průmysl, kde se odhaduje, že 40 % nově 

prodaných automobilů v roce 2040 budou elektromobily. 

Tyto skutečnosti vedly ke vzniku této diplomové práce, která se zabývá dnešními 

bateriovými systémy a dále zkoumá životnost Li-ion článku. Článku, který je v dnešní 

době nejčastěji používán pro bateriové systémy v elektromobilech. Práce má také sloužit 

jako podklad pro paralelně probíhající projekt pohonu elektro skútru, ve kterém zkoumané 

články budou sloužit jako zdroj energie pro elektrický trakční motor.  
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2 Primární články 

Baterie, potažmo bateriové články (baterie se obvykle skládá ze dvou a více 

bateriových článků), se dělí na dvě základní skupiny. Primární články, napětí se u takových 

článků po jejich vybití nedá znovu obnovit. Sekundární články mohou být znovu násobně 

krát nabíjeny v závislosti na jejich životnosti. Jako třetí typ článků můžeme rozlišovat 

články palivové. 

V této kapitole bude popsáno několik typů primárních článků, které jsou na trhu 

zastoupeny v nejhojnější míře. Jedná se o články zinek-uhlíkové/chloridové, alkalické a 

lithiové. Jelikož hlavní téma práce je spjato se články sekundárními, primární články zde 

budou rozebrány pouze v základní rovině. 

Mohlo by se zdát, že použití primárních článků je zbytečné a ekonomicky 

nevýhodné, avšak opak je pravdou. Primární články mají oproti sekundárním mnoho 

výhod a v řadě aplikací mají své nezastupitelné místo.  

Primární články mají své hlavní uplatnění všude tam, kde je nabíjení nepraktické, či 

vyložené nemožné. Jako příklad uveďme nasazení ve vojenských konfliktech nebo 

záchranných misích. Jako další příklad uveďme použití v kardiostimulátorech přímo 

v srdcích pacientů, měřiče tlaku v pneumatikách automobilů, monitoring zvířat, 

inteligentní vrtáky používané v těžebním průmyslu, či velice široká škála různých 

inteligentních měřidel. 

Primární články existují již více než 100 let, avšak do roku 1940, jediným široce 

rozšířeným typem byl článek zinek-uhlíkový. Až během druhé světové války a následné 

poválečné doby byl vývoj signifikantnější. Kapacita byla zvětšena z 50 Wh/kg u prvních 

zinek-uhlíkových článků až na dnešních 700 Wh/kg u současných lithiových. 

Skladovatelnost baterií během druhé světové války dosahovala maximálně jednoho roku a 

to za hlídaných teplotních podmínek. Dnešní běžné baterie mohou být bez problému 

skladovány v rozmezí dvou až pěti let, moderní lithiové baterie až 10 let. 

Mezi největší výhody primárních článků oproti sekundárním patří vysoká měrná 

kapacita (jak ukazuje graf na obrázku 1), dlouhodobá skladovatelnost bez větších poklesů 

energie a připravenost pro okamžité použití. Mezi nesporné výhody patří také cena 

primárních článků, která je nesrovnatelně nižší než cena článků sekundárních. 
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Obrázek 1 – Měrná kapacita vybraných elektrochemických článků 

2.1 Zinek-uhlíkový článek 

Byl vynalezen na základě Leclancheova článku, s nímž sdílí stejné chemické 

složení. Je to jeden z nejstarších a zároveň nejlevnějších primárních článků na trhu. Anoda 

má tvar kalíšku, který zároveň tvoří vnější obal článku a je vyroben ze zinku. Katoda je 

tvořena práškovým oxidem manganičitým - MnO2 neboli burel. Pro lepší vodivost je burel 

dále smíchán s práškovým uhlíkem. Do této práškové směsi je umístěna uhlíková tyčinka 

v ose článku. Elektrolyt je tvořen roztokem chloridu amonného - NH4Cl (salmiak). 

Elektrolyt není v článku obsažen v kapalné formě, ale je nasáknut do katody. Proto, aby se 

zabránilo přímého kontaktu mezi elektrodami, je mezi zinkovým obalem a katodou 

umístěn takzvaný separátor, což není nic jiného než savý papír, a tak umožňuje průchod 

elektrolytu mezi elektrodami. [1] [2] 

Při vybíjení článku, které je popsáno rovnicí 2.1, se spotřebovává zinek a vzniká 

voda. Proto při nedostatečné dimenzovaném obalu, může začít voda vytékat ven ze článku 

a tím způsobit korozi či zkrat napájeného zařízení.  

Jmenovité napětí článku dosahuje velikosti 1,5 V. Oproti ostatním primárním 

článkům není schopen dodávat tak vysoký proud a také nedosahuje velkých kapacit 

(kapacita tužkové baterie typu AA dosahuje hodnot 600 – 800 mAh). Na druhou stranu, 

jeho obrovská výhoda spočívá v jeho velice nízké pořizovací ceně. [1] [20] 

 𝑍𝑛 + 2𝑁𝐻4𝐶𝑙 + 2𝑀𝑛𝑂2 → [𝑍𝑛(𝑁𝐻3)2]𝐶𝑙2 + 2𝑀𝑛𝑂(𝑂𝐻) (2.1)  
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2.2 Zinek-chloridový článek 

Zinek chloridový článek je založen na stejném principu jako výše zmiňovaný 

článek zinek-uhlíkový. Mezi největší rozdíly patří náhrada elektrolytu za chlorid zinečnatý 

– ZnCl2 a také použití kvalitnějších chemikálií, tím se kapacita článku oproti svému 

předchůdci přibližně zdvojnásobila, při nárůstu ceny v řádu jednotek procent. [2] [20] 

Díky záměně používaného elektrolytu se nyní při chemické reakci voda nevytváří, 

ale naopak spotřebovává, tím byl vyřešen problém s vytékáním elektrolytu u zinek-

uhlíkových článků. V tabulce 1 a 2 jsou popsány hlavní výhody a nevýhody obou typů 

výše zmíněných článků. [1] 

Tabulka 1 – Výhody a nevýhody Zinek-uhlíkových článků 

Zinek – uhlíkové články 

Výhody Nevýhody Obecný komentář 

Nízká cena článku Nízká měrná kapacita Dobrá skladovatelnost za 

nízkých teplot 

Nízká cena za watt hodinu Slabá ochrana proti únikům 

za špatných podmínek 

Pro dosažení největších 

kapacit, vybíjení by mělo 

probíhat přerušovaně 

Velká rozmanitost tvarů, 

velikostí a kapacit 

Nízká efektivita při větším 

proudovém zatížení 

Kapacita klesá se stoupající 

zátěží 

Spolehlivost ověřená 

dlouholetou výrobou 

Stálý pokles napětí při 

vybíjení 

Stálý pokles napětí může 

být užitečný jako včasné 

varování konce životnosti 
 

Tabulka 2 – Výhody a nevýhody Zinek-chloridových článků 

Zinek – chloridové články 

Výhody Nevýhody Obecný komentář 

Větší měrná kapacita Kladen větší důraz na 

chemickou čistotu 

Stálý pokles napětí při 

vybíjení 

Dobrá odolnost vůči 

únikům 

 Násobně větší podíl na trhu 

oproti Zinek – uhlíkových 

článkům 

Větší efektivita při větších 

zátěžích 

 Dobrá odolnost vůči 

otřesům 

2.3 Alkalický článek 

Přesněji alkalicko-manganičité články, pracují na principu chemické reakce mezi 

zinkem a oxidem manganičitým – MnO2. Jedná se o vylepšenou verzi zinek-

uhlíkových/chloridových článků. Použitý elektrolyt je zde vodný roztok alkalického kovu, 

nejčastěji se však jedná o hydroxid draselný – KOH, odtud také pochází název článků. 
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Od svého představení v raných šedesátých letech dvacátého století se tyto baterie 

staly dominantními lídry trhu s přenosnými bateriemi. Stalo se tak díky tomu, protože 

oproti zinek-uhlíkovým/chloridovým bateriím, mají několik výhod, které převažují 

nevýhodu v podobě kyselého elektrolytu. Výhody a nevýhody jsou popsány v tabulce 3.[1]  

Oproti článkům zmíněných výše, dosahují alkalické články násobně (3-5x) vyšších 

kapacit a netrpí tak velkým samovybíjením. Ve vysoké zátěži jsou alkalické články 

schopny dodat více energie oproti článkům zinek-uhlíkových/chloridovým a oproti 

průměrným Li-ion článkům jsou schopny dodat až o 40% více energie. [1] [13] 

Kladná elektroda je vyrobena ze stlačené pasty oxidu manganičitého, do které je 

pro vyšší vodivost přidán práškový uhlík. Dutý střed katody je olemován separátorem, 

který opět zabraňuje přímému kontaktu obou elektrod a jejich následnému zkratování. 

Separátor je v tomto případě vyroben z netkané vrstvy celulózy, nebo syntetického 

polymeru. Záporná elektroda je tvořena gelem hydroxidu draselného, do kterého je přidán 

zinek v práškové podobě. Takto přidaný zinek poskytne daleko větší plochu pro 

chemickou reakci, která je popsána v rovnici 2.2. Toto pozitivně ovlivňuje vnitřní odpor 

článku. [1] [2] [21] 

 2𝑀𝑛𝑂2 + 𝑍𝑛 + 2𝐻2𝑂 → 2𝑀𝑛𝑂𝑂𝐻 + 𝑍𝑛(𝑂𝐻)2 (2.2)  

Tabulka 3 – Výhody a nevýhody Alkalických článků 

Alkalické články 

Výhody Nevýhody 

Velká měrná kapacita Kyselý elektrolyt 

Nízký vnitřní odpor Větší cena 

Delší skladovatelnost  

Dobrá odolnost vůči 

vytečení 

 

Rozměrová stabilita  

2.4 Lithiový článek 

Lithium jako kov, ze kterého je vyrobena anoda, se stal díky své nízké hmotnosti, 

vysoké elektrochemické ekvivalenci, dobré vodivosti a schopnosti produkovat vysoké 

napětí, velice oblíbeným a ceněným prvkem v oblasti výroby primárních článků. Díky 

těmto zjevným výhodám se lithium stalo dominantní při vývoji a výrobě vysoko 

výkonnostních článků. [1] [12] 
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Kvůli vysoké reaktivitě lithia s vodnými roztoky se jako elektrolyt používají 

nejčastěji nevodná rozpouštědla. Organická rozpouštědla, jako například acetonitril, 

propylen karbonát, či dimethoxyethan; z anorganických rozpouštědel se nejčastěji používá 

chlorid thionylu. Jako výsledný mix elektrolytu se například používá směs rozpouštědel 

propylen karbonátu a dimethoxyethanu, ve kterých je, pro zajištění nezbytné vodivosti 

elektrolytu, rozpuštěna lithiová sůl. [1]  

Jako aktivní část katody se používá široká škála rozdílných materiálů. Mezi dnes 

nejčastěji používané materiály patří oxid siřičitý, oxid manganičitý, disulfid železnatý, či 

fluorid uhličitý. [1]  

Dle výše zmíněného je očividné, že termín „lithiové články/baterie“, může být 

použit pro mnoho různých typů článků, které ovšem vždy používají lithium jako anodu, 

avšak materiál pro výrobu katody a elektrolytu se liší. Základní rozdělení primárních 

lithiových článků a jejich vlastnosti shrnuje tabulka 4. [1] [12] 

Tabulka 4 – Klasifikace primárních lithiových článků 

Klasifikace primárních lithiových článků 

Typ 

článku 

Elektrolyt Katoda Nominální 

napěti [V] 

Skladovatelnost 

[roky] 
Pracovní 

teploty 

[°C] 
Rozpustná 

katoda 

(likvid 

nebo plyn) 

Organický 

nebo 

anorganický 

s rozpuštěnými 

látky 

SO2 

SOCl2 

SO2Cl2 

3,0 

3,6 

3,9 

5-20 -80 až 70 

Pevná 

katoda 

Organický 

s rozpuštěnými 

látky 

V2O5 

AgV2O5.5 

Ag2CrO4 

MnO2 

Cu4O(PO4)2 

(CF)n 

CuS 

FeS2 

FeS 

CuO 

 

3,3 

3,2 

3,1 

3,0 

3,0 

2,6 

1,7 

1,5 

1,5 

1,5 

5-8 -40 až 50 

Pevný 

elektrolyt 

Elektrolyt 

v pevném 

skupenství 

PbI2/PbS/Pb 

I2 (P2VP) 

1,9 

2,8 

10-25 0 až 100 
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2.4.1 Lithiový s rozpustnou katodou  

U článků tohoto typu je katoda vyrobena z plynných nebo kapalných materiálů, 

jako je oxid siřičitý (SO2), který je rozpouštěn do elektrolytu, či chlorid thionylu (SOCl2), 

který plní úlohu elektrolytu i katody zároveň. Tyto materiály utváří pasivní vrstvu nebo 

ochranný film reakcí na lithiovém povrchu, což zabraňuje v průběhu dalším reakcím. 

Přestože aktivní část katody je v kontaktu s lithiovou anodou, samovybíjení je potlačeno 

díky ochrannému filmu a doba skladovatelnosti tak dosahuje vysokých hodnot. Nicméně 

tento film může způsobit napěťové zpoždění, to jest doba potřebná k rozrušení ochranného 

filmu po připojení vybíjecí zátěže. Tento typ článků dosahuje vysoké specifické energie a 

při použití elektrod s velkým specifickým povrchem jsou schopny dodat vysoký výkon. 

Obecně je u těchto článků vyžadována hermetická těsnost. Oxid siřičitý se při 20°C 

nachází v plynném skupenství a vnitřní tlak nevybitého článku dosahuje až 4·10
5
 Pa. 

Chlorid thionylu se při stejné teplotě nachází ve fázi kapalné, ale bodu varu dosahuje již při 

69,1°C, proto při vysokých pracovních teplotách může dosahovat i tento článek značných 

tlaků, navíc při vybíjení tohoto článku vzniká oxid siřičitý, vnitřní tlak článku se tudíž 

zvětšuje s jeho vybíjením. [1] [12] 

Lithium/oxid siřičité články jsou jedny z nejpokročilejších primárních lithiových 

článků. Typicky jsou vyráběny v cylindrické konfiguraci a jejich kapacity dosahují kolem 

35 Ah. Jsou ceněny pro jejich velkou specifickou energii (až 260 Wh/kg) a energetickou 

hustotu (až 415 Wh/l) a dobré operační schopnosti při nízkých teplotách. Provozní napětí 

článku dosahuje 3 V, vybitý článek dosahuje napětí 2 V. Li/SO2 články používají lithiovou 

anodu, katoda je vyrobena z porézního uhlíku s oxidem siřičitým jako aktivním 

materiálem. Chemická rekce pro tento článek je popsána rovnicí 2.3. Během vybíjení je 

spotřebováván oxid siřičitý a tím snižován vnitřní tlak článku. Vybíjecí proces se považuje 

za ukončený tehdy, až je spotřebované veškeré dostupné lithium. Stechiometrický poměr 

lithia a oxidu siřičitého se pohybuje v rozmezí 0,9-1,05:1. Tento poměr zaručuje, že článek 

se bude chovat stabilně i po vybití a nebudou zde probíhat reakce mezi zbytkovým lithiem 

a acetonitrilem, který je zde použit jako elektrolyt. [1] [2] [12] 

 2𝐿𝑖 + 2𝑆𝑂2 → 𝐿𝑖2𝑆2𝑂4 ↓ (2.3)  

Při dlouhodobém skladování a při zvýšených teplotách, mohou Li/SO2 články po 

připojení zátěže vykazovat zpoždění v dosažení normálního provozního napětí, obzvláště 
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při provozu za nízkých teplot a vysoké proudové zátěži. To je způsobeno ochranným 

filmem, vzniklým na anodě, díky kterému článek dosahuje dobré skladovatelnosti. 

Lithium/chlorid thionyolvé články jsou vyráběny v mnoho variantách, velikostech a 

tvarech. Od malých knoflíkových (400 mAh) až po velké prizmatické (10 000 Ah). 

Dosahují jednoho z nejvyšších nominálních napětí (3.6 V) a také největší specifické 

energie a energetické hustoty – 590 Wh/kg a 1100 Wh/l (porovnání obou typů znázorňuje 

graf na obrázku 2). Napětí vybitého článku dosahuje 3 V. Li/SOCl2 články se sestávají, 

stejně jako články oxid siřičité, z lithiové anody a katody z porézního uhlíku. Chlorid 

thionylu je zde použit jako elektrolyt a aktivní část katody zároveň. Do elektrolytu je navíc 

přidána lithiová sůl LiAlCl4. Chemický děj probíhající při vybíjení tohoto článku je popsán 

rovnicí 2.4. Stejně jako Li/SO2 články, mohou i chlorid thionylové články vykazovat 

zpoždění před tím, než dosáhnou plného provozního napětí. I v tomto případě je to 

způsobeno ochranným filmem (LiCl). Chlorid thionylové baterie se používají všude tam, 

kde je potřebná dlouhá výdrž a skladovatelnost. V komerční sféře se používají například 

jako zdroj pro CMOS paměti, chytrá měřidla energií (elektroměry, plynoměry, vodoměry 

atd.), aktivní RFID tagy, či bezdrátové bezpečností systémy. Širší uplatnění v komerční 

sféře je limitováno relativně vysokou cenou. Velké prizmatické baterie mají největší 

uplatnění ve vojenském sektoru, kde slouží k napájení různých zbraňových, zejména 

balistických, systémů. Tyto články byly také speciálně vyvíjeny pro misi na Mars, kde 

měly sloužit jako zdroj energie pro mikrosondu. Díky tomu musely projít velkým 

množstvím zátěžových testů. [1] [2] [12] 

 4𝐿𝑖 + 2𝑆𝑂𝐶𝑙2 → 4𝐿𝑖𝐶𝑙 ↓ +𝑆 + 𝑆𝑂2 (2.4)  

 

Obrázek 2 – porovnání LiSO2 a LiSOCl2 článků [1] 
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2.4.2 Lithiový s pevnou katodou 

Tyto články se obecně používají pro použití s malým až středním zatížením a jsou 

vyráběny většinou jako malé ploché nebo cylindrické články s kapacitami od 30 mAh až 

po 5 Ah v závislosti na použitém elektrochemickém principu. Oproti článkům s rozpustnou 

katodou mají tu výhodu, že nejsou vystaveny vnitřnímu tlaku, a proto nevyžadují 

hermetický uzavřený obal. V porovnání se systémy s rozpustnou katodou je energetická 

hustota porovnatelná, v systémech malých velikostí může být dokonce větší. Jako 

nevýhody se jeví neschopnost dodat vyšší výkon, menší oblast provozních teplot a strmější 

vybíjecí profil. Pro výrobu katody se používá množství různých materiálů. I přesto, že bylo 

vyvinuto velké množství těchto materiálů, výrobci se snaží jejich počet redukovat. Přehled 

a stručná charakteristika jsou uvedeny v tabulce 5. [1] [2] [12] 

Tabulka 5 – charakteristika lithiových článku s pevnou katodou 

Charakteristika lithiových článků s pevnou katodou 

Typ článku Provozní 

napětí [V] 

Charakteristika 

Li-MnO2 3,0 Velká specifická energie, širší teplotní rozmezí (-20 až 

55°C), výkonné při relativně velké zátěži, minimální 

napěťové zpoždění, relativně nízká cena, dostupné 

v knoflíkových nebo cylindrických pouzdrech 

Li-(CF)n 2,8 Největší teoretická specifická energie, širší teplotní 

rozmezí (-20 až 60°C), plochá vybíjecí křivka, dostupné 

v knoflíkových, cylindrický a prismatický pouzdrech 

Li-Cu4O(PO4)2 2,5 Dlouhá doba skladovatelnosti, schopnost provozu při až 

175°C, aktuálně již na trhu nedostupné  

Li-FeS2 1,5 Náhrada za konvenční Zinek-uhlíkové a alkalické články, 

dosahuje větší kapacit než konvenční baterie, dostupné 

v AA a AAA velikostech jako přímá náhrada za 

konvenční baterie  

Li-Ag2CrO4 3,1 Velké napětí, velká specifická energie, velká energetická 

hustota, použití při dlouhodobých nízkých odběrech, 

vysoká cena 

Li-AgV2O5,5 3,2 Velká specifická energie a energetická hustota, vhodná 

pro více krokové vybíjení, použití v implantátech a jiných 

medicínských aplikacích 

Li-V2O5 3,3 Velká energetická hustota, dvou krokové vybíjení, použití 

jako záložní baterie (jednotlivé části baterie jsou od sebe 

odděleny a tím je zajištěna jejich dlouhodobá 

skladovatelnost) 
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Li-MnO2 články byly jedny z první lithiových článků s pevnou katodou, které byly 

komerčně použity a dnes se řadí k nejvíce používaným primárním článkům s lithiovou 

anodou. Vyrábí se v mnoha konfiguracích, zahrnující knoflíkové, cylindrické (schématický 

je tato konstrukce vyobrazena na obrázku 3) a prismatické konfigurace. Články používány 

v komerční sféře se pohybují v kapacitách od 30 mAh v nejmenší knoflíkové konfiguraci 

vážící 0,7 g až po 2500 mAh pro klasický AA rozměr (21,5 g). Specifická energie dosahuje 

280 Wh/kg, energetická hustota 535 Wh/l. Nominální napětí článku je 3 V. Jako hraniční 

hodnota, kdy se článek považuje za vybitý, je stanovena hranice 2 V. Elektrolyt sestává 

z lithiových solí v mixu organických rozpouštědel jako je propylen karbonát a 

dimethoxyethan. Pro výrobu katody je použit speciálně připravený, tepelně ošetřený oxid 

manganičitý. Chemická reakce článku je popsána rovnicí 2.5. [1] [2] 

 𝑥𝐿𝑖 + 𝑀𝑛𝐼𝑉𝑂2 → 𝐿𝑖𝑥𝑀𝑛𝐼𝐼𝐼𝑂2 (2.5)  

 

Obrázek 3 – Schéma Li-MnO2 článku [12]  

Jak sulfid železnatý (FeS), tak disulfid železnatý (FeS2) byly zkoumány pro použití 

při výrobě katody v článcích s pevnou katodou. Pouze FeS2 získal komerční úspěch díky 

svým výkonnostním výhodám plynoucím s většího obsahu síry a schopnosti dodat větší 

napětí. Na druhou stranu, výhody FeS spočívaly ve větší odolnosti vůči korozi, delší 

životnosti a mírně lepší vybíjecí křivce oproti FeS2. Články byly vyvinuty pro použití 

v knoflíkových a cylindrických pouzdrech. Nominální napětí těchto článku je 1,5 V. Proto 

mohou být výhodně použity jako náhrada konvenčních zinek chloridových či alkalických 
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článků. Hodnota napětí, kdy se článek označuje za vybitý, je 0.9 V. Jejich obrovskou 

výhodou je daleko vyšší kapacita při vzrůstající proudové zátěži (porovnání na obrázku 4), 

lepší provozní vlastnosti při nízkých teplotách a lepší skladovatelnost. Knoflíkové baterie 

byly vyvinuty jako náhrada za baterie Zi-Ag2O. [1] [2] [12] 

 

Obrázek 4 – Závislost kapacity na vybíjecím proudu u LiFeS2 a alkalického článku [1]  

Li-FeS2 baterie používají, jako všechny výše zmíněné baterie, lithium pro výrobu 

anody, disulfid železnatý jako materiál pro katodu a jodid lithný (LiI) společně 

s organickými rozpouštědly je použit jako elektrolyt. Celková chemická reakce systému je 

popsána rovnicí 2.6. [1] [2] [12] 

 4𝐿𝑖 + 𝐹𝑒𝑆2 → 𝐹𝑒 + 2𝐿𝑖2𝑆 (2.6)  

Lithium disulfid železnaté články najdou uplatnění všude tam, kde je potřeba 

nahradit konvenční typy článků, za články s vysokou kapacitou, životností a schopnosti 

dodávat vyšší výkony. Jako příklad k porovnání uveďme počet záblesků blesku u běžného 

fotoaparátu a čas potřebný pro jeho opětovné použití. Srovnání poskytuje graf na obrázku 5 

 

Obrázek 5 – Srovnání počtu záblesků a doby nutné pro opětovné použití [1] 
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3 Sekundární články 

Sekundární neboli dobíjecí články jsou široce používány pro mnoho účelů. Mezi 

nejužívanější patří články pro: použití v automobilech tzv. SLI (starting, lighting, ignition), 

použití v průmyslových vozících a manipulátorech, nebo jako pohotovostní a záložní 

zdroje. S malými sekundárními články se dnes nejčastěji setkáváme v nepřeberném 

množství konzumní elektroniky, jako jsou notebooky, tablety, mobilní telefony, 

fotoaparáty, kamery a ve spoustě dalších drobných elektronických zařízení. V neposlední 

řadě se sekundární články čím dál více uplatňují jako zdroj energie v elektrických a 

hybridních vozidlech. V tomto odvětví se sekundárním článkům odhaduje enormní růst. 

Vývoj se zaměřuje jak na zlepšení stávajících systémů, tak na vývoj zcela nových, které by 

splňovaly přísné požadavky pro nové typy aplikací. Použití sekundárních baterií můžeme 

rozdělit na dvě hlavní kategorie. 

Jako první směr můžeme označit použití sekundárních článku jako úložiště energie, 

které je nabíjeno z primárního zdroje energie a dodává svou energii v době, kdy primární 

zdroj energie není dostupný, anebo požadavky pro dodávku energie jsou vyšší, než je 

primární zdroj schopen dodat. Jako příklad uveďme automobilové a letecké systémy, 

nepřerušitelné a pohotovostní zdroje energie (UPS), či hybridní systémy.  

Do druhé kategorie spadají články, které jsou vybity (podobné použití jako články 

primární) ale po použití jsou znovu opětovně nabity na svou původní kapacitu, buďto 

přímo v zařízení, ve kterém jsou použity anebo také odděleně. V tomto případě jsou 

sekundární články použity z důvodu pohodlí, nižších nákladů (znovu nabití je jednoznačně 

levnější než výměna a také ekologičtější), nebo proto, že primární baterie nejsou použitelné 

při vyšších zátěžích. Většina spotřební elektroniky, elektrických vozidel, trakčních a 

průmyslových vozíků a některé stacionární baterie spadají do této kategorie.  

První sekundární článek pro komerční použití byl vyvinut francouzským fyzikem 

Gastonem Planté v roce 1859. Jednalo se o olověný článek, který je s řadou vylepšení 

používán dodnes a stále se jedná o jeden s nejpoužívanějších typů sekundárních článků 

s dominancí v automobilovém průmyslu (SLI). Nikl-železné články byly vyvinuty 

Edisonem roku 1908 jako zdroj energie pro první elektrické automobily. Nakonec našly 

své uplatnění v průmyslových vozících, těžebních zařízeních či železničních vozech. Jejich 

výhodou byla dlouhá trvanlivost, odolnost a životnost. Postupně však ztratily své postavení 

na trhu, kvůli své vysoké ceně, velkým požadavkům na údržbu a nízké specifické energii. 
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NiCd články byly zprvu používány pro aplikace v těžkém průmyslu. Přechod ke konstrukci 

se slinutými elektrodami, který měl za následek větší energetickou hustotu, umožnil vstup 

na trh s bateriemi pro startování leteckých motorů a baterie pro použití v telekomunikacích. 

Pozdější vývoj hermeticky uzavřených článků vedl k jejich rozšíření do přenosných 

zařízení. Postupně však byly nahrazeny nikl metal hydridovými a zejména lithium 

iontovými články, které poskytují větší specifickou energii a energetickou hustotu. 

Stejně jako u primárních článků, i zde probíhal intenzivní vývoj starších 

sekundárních systémů, tak i vývoj systémů zcela nových, jako například stříbro zinkový, 

nikl zinkový, nikl vodíkový či lithium iontové. Tento vývoj byl podporován hlavně 

potřebou po vysoko výkonných článcích pro použití v přenosné spotřební elektronice a 

elektrických vozidlech. Obrázek 6 a 7 ukazuje postupný vývoj těchto systémů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 – Vývoj specifické energie u vybraných druhů sekundárních článků [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 - Vývoj energetické hustoty u vybraných druhů sekundárních článků [1] 
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Mezi důležité vlastnosti sekundárních článků patří, že nabíjení a vybíjení (přeměna 

elektrické energie na chemickou a zpět na elektrickou) by mělo probíhat téměř 

obousměrně, mělo by být energetický efektivní a mělo by mít minimální fyzické změny, 

které by mohly ovlivnit jejich životní cyklus. Článek by také měl mít typické vlastnosti 

jako je velká specifická energie, malý vnitřní odpor či dobré provozní vlastnosti v širokém 

rozsahu teplot. Tyto požadavky omezují počet materiálů, které mohou být úspěšně použity 

při vývoji nabíjecích bateriových systémů. 

3.1 Olověný článek 

Olověné články mají většinu z výše uvedených vlastností. Proces nabíjení a 

vybíjení je téměř reverzibilní, netrpí žádnými znehodnocujícími chemickými reakcemi a 

jsou schopny pracovat v širokém teplotním spektru. Nevýhodou je nízká specifická energie 

a energetická hustota. Nejdůležitějším faktorem pro jejich dominantní pozici na trhu je 

nízká cena a počet pracovních cyklů (800, při speciálních konstrukcích až 2000). [1] [2] 

[12] 

Většina dnešních olověných článků je vyrobena pro automobilový průmysl jako 

startovací baterie. Většina automobilů používá 12 V baterie s kapacitou od 40 do 100 Ah. 

Takovéto baterie váží od 11 do 22 kg a jsou schopny dodat proudy od 400 do 900 A, které 

jsou nezbytně nutné pro nastartování automobilového motoru. Přibližně 60 % hmotnosti 

baterie tvoří olovo nebo olověné komponenty, přibližně polovina světové produkce olova 

je spotřebována právě pro výrobu olověných baterií. [1] [2] [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 -Schéma SLI baterie [14] 
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Záporná elektroda je vyrobena ze sloučenin olova, čisté olovo je příliš měkké a 

nedokázalo by udržet tvar, proto je přidáno malé množství jiných kovů pro zajištění 

mechanických a zlepšení elektrických vlastností. Nejčastěji je přidáván antimon, vápník, 

cín a selen. Kladná elektroda je tvořena oxidem olovičitým (PbO2). Elektrolyt je zde 

zastoupen v podobě kyseliny sírové (H2SO4), která je ředěna vodou do výsledné 

koncentrace přibližně 35 % při plně nabitém článku. Konstrukčně je článek velice 

jednoduchý, pláty elektrod jsou ponořeny do elektrolytického roztoku a celý článek je 

zapouzdřen v ochranném plastovém obalu. Plastový obal je kvůli své nízké hmotnosti 

vnímán jako jedna z výhod olověných baterií. Schéma nejpoužívanějšího typu olověné 

baterie – SLI, je vyobrazeno na obrázku 8. [8] [10] [12] 

Specifická energie dosahuje typicky 40 Wh/kg, energetická hustota pak 75 Wh/l. 

Jmenovité napětí článku dosahuje hodnoty 2,0 V. Článek se považuje za vybitý při 

dosažení hranice 1,75 V avšak v extrémních případech, kdy dochází k hlubokému vybití a 

při extrémních teplotách, může hodnota napětí vybitého článku dosahovat i 1,0 V. 

Při vybíjení, se aktivní hmota obou elektrod přeměňuje na síran olovnatý (PbSO4) a 

elektrolyt je ochuzován o kyselinu sírovou, a naopak obohacován o vodu. Proto se při 

vybíjení koncentrace elektrolytu snižuje a opět zpátky roste při nabíjení článku. Rovnice 

3.1 a 3.2 popisují chemické reakce na záporné elektrodě, rovnice 3.3 a 3.4 reakce na 

elektrodě kladné, rovnice 3.5 pak souhrnnou reakci na obou elektrodách. Při nabíjení 

probíhají níže uvedené rovnice opačným směrem. [1] [2] [12]     

 

 

 

 

 

 

Olověné články trpí takzvaným samovybíjením, procesem, kdy při otevřeném 

obvodu samovolně ztrácí svou energii. Tyto ztráty jsou o to větší, čím více antimonu je 

použito při výrobě kladné elektrody. Srovnání jednotlivých typů elektrod v závislosti na 

samovybíjení poskytuje graf na obrázku 9. Kyselina sírová reaguje, především tedy na 

povrchu záporné elektrody, v malých lokálních „buňkách“, kde antimon je v kontaktu 
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s olovem a přeměňuje se na síran olovnatý. U článků, které používají na záporné elektrodě 

místo antimonu vápník, je samovybíjení maximálně potlačeno do doby, kdy antimon 

difunduje z kladné elektrody do elektrody záporné. [3] [2] [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9 – Srovnání typů elektrod v závislosti na velikosti samovybíjení [1] 

 

Olověné články by měly být nabíjeny ve třech fázích. V první fázi by to mělo být 

nabíjení konstantním proudem o konstantním napětí (CC/CV metoda), druhá fáze se 

označuje jako tzv. „topping“ fáze, třetí fáze už je pouze udržovací. Během CC/CV fáze je 

akumulátor nabit na přibližně 70 % své kapacity, během 5-8 hodin. Zbylých 30 % je nabito 

během pomalého nabíjení v průběhu fáze druhé. Pomalá druhá fáze je důležitá pro 

udržování akumulátoru v dobré kondici, zaručuje, že akumulátor bude schopen poskytovat 

svou plnou kapacitu a také zabraňuje sulfataci, trvá další 7-10 hodin. Třetí, udržovací fáze, 

udržuje plnou kapacitu akumulátoru, a tím zabraňuje jeho samovybíjení. Průběh všech tří 

fází demonstruje obrázek 10. K přepnutí mezi první a druhou fázi dochází hladce a 

nastává, jakmile akumulátor dosáhne nastaveného limitu napětí. Proud z důvodu saturování 

baterie začne klesat. Baterie je plně nabitá, jakmile proud dosáhne velikosti 3-5 procent Ah 

kapacity. Je velice důležité zvolit správnou hodnotu maximálního napětí, kterou bude 

akumulátor nabíjen. Hodnota se pohybuje v rozmezí 2,30 až 2,45 V na jeden článek. 

Výsledná hodnota je vždy určitým kompromisem mezi maximální životností na straně 

jedné a dosáhnutí maximální kapacity a omezení sulfatace na straně druhé. Výhody a 
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nevýhody jsou shrnuty v tabulce 6. Jakmile je akumulátor plně nabit, neměl by setrvat v 

„topping“ fázi déle než 48 hodin a měl by být přepnut do fáze udržovací. Doporučená 

hodnota napětí v udržovací fázi je 2,25 V na jeden článek. [3] [2] [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 – Nabíjecí charakteristika olověného článku [13] 

Je důležité mít na paměti, že napětí je také závislé na teplotě, což ještě více 

znesnadňuje nalezení optimálního nabíjecího napětí. Teplejší prostředí vyžaduje o něco 

menší napětí než prostředí chladné. Proto nabíječky, které jsou vystaveny rozdílným 

teplotám, obsahují teplotní čidla a díky tomu jsou schopny nastavit přesné napětí. 

Tabulka 6 – charakteristika lithiových článku s pevnou katodou 

 2,30-2,35 V 2,40-2,45V 

Výhody Maximální životnost, 

akumulátory se nezahřívají, 

teplota při nabíjení se 

pohybuje okolo 30 °C 

Vyšší a více konzistentní 

hodnoty kapacity, menší 

sulfatace 

Nevýhody Pomalé nabíjení, kapacita 

může být méně konzistentní 

a s každým cyklem se 

zmenšovat, vznik sulfatace 

Náchylnost ke korozi a 

plynování, potřeba 

doplňovat vodu, nemožnost 

dobíjení při vyšších 

teplotách. 
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Pro průmyslové použití jsou nejčastěji používány takzvané plynotěsné olověné 

akumulátory (SLA). Jsou to hermeticky uzavřené, ventilem řízené akumulátory. Není 

v nich obsažen elektrolyt v tekuté formě, proto jsou vhodné pro provoz v jakékoliv poloze 

a nevyžadují žádnou údržbu. Některé modely akumulátorů umožňují i velice rychlé 

nabíjení. SLA akumulátory se používají v široké škále aplikací, jako jsou nepřerušitelné 

zdroje napájení (UPS), zdravotnické přístroje, telekomunikační zařízení, startéry 

průmyslových motorů, zabezpečovací elektronické systémy či požární technika. Vyznačuji 

se svou dlouhou životností, která může dosahovat až dvanácti let (při 25 °C). Tyto 

akumulátory s pevným elektrolytem se dále dělí na dva typy: akumulátor s vázaným 

elektrolytem a akumulátor gelový. [3] [2] [12] 

Vlastní AGM akumulátor se skládá z množství kladných a záporných elektrod, jež 

jsou odděleny speciálním separátorem ze skelných vláken, která jsou dotována bórem. 

Výhodou tohoto separátoru je výborná iontová vodivost a výborná schopnost vázat 

elektrolyt. Právě použití tohoto typu separátoru umožňuje, aby byl elektrolyt pevně 

navázán (vsáknut) do samotného separátoru, a tudíž neměl zaplavené elektrody. Díky této 

konstrukci je jakýkoliv únik elektrolytu nemožný. Výhodou AGM akumulátorů je velký 

podávaný výkon i za nízkých teplot, vysoká odolnost vůči otřesům (průmyslové použití), 

zvýšena kapacita při stejné hmotnosti oproti klasickým olověným akumulátorům, 

bezúdržbovost a pomalejší samovybíjení. Jako důkaz, že AGM baterie jsou technologicky 

na výši uveďme, že se používají také mimo jiné ve vojenské letecké technice, jako 

například v letounech F-117 Stealth nebo C-130 Hercules.  

Gelový olověný akumulátor se již od klasického akumulátoru se zaplavenými 

elektrodami tak moc konstrukčně neliší. Rozdílným prvkem v konstrukci je vázání 

elektrolytu do křemičitého gelu (SiO2, který je dále aditován). Výhodou akumulátoru 

s gelovým elektrolytem je nižší citlivost na vyšší provozní teplotu, či větší snášenlivost 

hlubokého vybití. [3] [2] [12] 
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3.2 Články na niklové bázi 

Společným rysem těchto článků je použití niklu pro výrobu kladné elektrody a 

rovněž použití roztoku hydroxidu alkalického kovu jako elektrolytu. Nejčastěji se používá 

hydroxid draselný (KOH), či hydroxid sodný (NaOH). Proto se tyto články zařazují také 

do skupiny alkalických sekundárních článků. Ve srovnání s olověnými články nedochází 

k tak vysoké reaktivnosti mezi elektrolytem a elektrodami. Mimo to - proces nabíjení a 

vybíjení v alkalickém elektrolytu zahrnuje pouze transport iontů kyslíku či hydroxylu 

z jedné elektrody na druhou, což neovlivňuje složení, či koncentraci elektrolytu během 

procesu. Další dělení článku už závisí na materiálu, který byl použit pro výrobu záporné 

elektrody. Mezi nejznámější typy niklových akumulátorů patři tyto: 

 nikl-kadmiové (Ni-Cd) – první niklové články vyvinuty v roce 1899 Waldemarem 

Jungnerem, dlouhou dobu dominantní na trhu, 

 nikl-metalhydridové (Ni-MH) – náhrada za Ni-Cd, neobsahují toxické kadmium, 

dvojnásobná kapacita, poloviční počet cyklů, největší podíl na trhu mezi niklovými 

články, 

 nikl-železné (Ni-Fe) – nízká účinnost nabíjení, malá specifická energie, velké 

samovybíjení (až 40 % za měsíc), odolnost vůči vibracím, použití v těžebním 

průmyslu, dnes se již používají velmi zřídka, 

 nikl-zinkové (Ni-Zn) - nominální napětí 1,6 V oproti 1,2 V u NiCd a NiMH článků, 

výhodně se využívají v „battery pacích“ přičemž stačí menší počet článků, pro 

dosažení stejného napětí,  

 nikl-vodíkové (Ni-H) – tyto články se kvůli velmi vysoké ceně (tisíce dolarů za 

jeden článek) používají pouze pro speciální použití v družicích, kde je ceněna jejich 

schopnost operovat při nízkých teplotách až -30 °C. 

Po padesát let se na trhu přenosných zařízení používaly výhradně nikl kadmiové 

články. Avšak v devadesátých letech 20 století dorazily na trh Nikl metalhydridové články 

jako reakce na toxicitu kadmia u jinak robustních Ni-Cd článků. Většina charakteristik 

kadmiových článků byla přenesena také na články metalhydridové, z tohoto důvodu jsou 

tyto dva systémy mezi sebou ve většině případu nahraditelné a kadmiové články jsou dnes 

používány již jen ve speciálních případech. Z důvodu dominance těchto dvou systému, 

budou dále podrobněji popsány. [8] [9] [11] 
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3.2.1 Nikl-kadmiový článek  

Článek byl vynalezen Waldemarem Jungnerem již v roce 1899. Ni-Cd články 

nabízejí mnoho výhod oproti článkům olověným, přesto, z důvodu vyšších výrobních 

nákladů, jim dlouho dobu nedokázaly konkurovat. Po dlouhý čas nebyl v této oblasti 

zaznamenán žádný vývoj, až v roce 1932 byl učiněn pokrok s ukládáním aktivního 

materiálu do pórovitých plátů niklové elektrody. Další vylepšení bylo učiněno v roce 1947, 

kdy se podařilo absorbovat plyny produkované během nabíjení. Tento objev vedl 

k novodobým, uzavřeným Ni-Cd bateriím. [2] [12] 

Po dlouhou dobu byly Ni-Cd baterie dominantní volbou v oblasti zdravotnického a 

záchranářského vybavení, profesionálních fotoaparátů a videokamer, či ručního 

elektrického nářadí. Ke konci osmdesátých let byl představen ultra-high capacity článek, 

který dosahoval až o 60 % větších kapacit, než konvenční Ni-Cd články. Kapacita však 

byla dosažena na úkor vysokého vnitřního odporu a snížením počtů pracovních cyklů. 

Systém jako takový trpí takzvaným paměťovým efektem, který způsobuje ztrátu 

kapacity, pokud není pravidelně úplně vybíjen. Článek si „pamatuje“ množství jednou 

dodané energie a již neumožňuje její navýšení. [2]  

Ni-Cd se považuje za jeden z nejrobustnějších a málo háklivý bateriový systém. 

Nadále se ve většinové míře používá v leteckém průmyslu, kde v letech 2013 došlo 

k požáru Li-Ion baterií použitích v letounech Boeing 787 Dreamliner, to vzbudilo 

nedůvěru a přechod zpět k Ni-Cd technologii. [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11 – Konstrukce cylindrického Ni-Cd článku [15] 
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Aktivní materiály účastnící se chemického procesu jsou, jmenovitě při nabíjení, 

kadmium pro zápornou elektrodu, oxid-hydroxid nikelnatý – NiO(OH) pro elektrodu 

kladnou a jako roztok je použit hydroxid draselný. Při vybíjení je to hydroxid nikelnatý – 

Ni(OH)2 jako aktivní materiál kladné elektrody a hydroxid kademnatý – Cd(OH)2 pro 

elektrodu zápornou. [1] 

Během nabíjení, je Ni(OH)2 přeměňován na oxid vyšší valence, jak je popsáno 

rovnici 3.6 

 𝑁𝑖(𝑂𝐻)2 + 𝑂𝐻− → 𝑁𝑖𝑂𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂 + 𝑒 (3.6)  

Mezitím na záporné elektrodě je Cd(OH)2 redukováno na kadmium, popsáno 

rovnicí 3.7. 

 𝐶𝑑(𝑂𝐻)2 + 2𝑒 → 𝐶𝑑 + 2𝑂𝐻 (3.7)  

Celková reakce je pak popsána rovnicí 3.8. Ve směru z leva pro nabíjení a opačně 

pro vybíjení. 

 𝐶𝑑 + 2𝑁𝑖𝑂𝑂𝐻 + 2𝐻2𝑂 ⇄ 𝐶𝑑(𝑂𝐻)2 + 2𝑁𝑖(𝑂𝐻)2 (3.8)  

Jelikož aktivní materiály elektrod nejsou samonosné, musí se pro jejich výrobu 

použít podpůrných koster. Jak pro kladnou, tak i pro zápornou elektrodu se používají 

konstrukce založené na stejném principu. Většinou jde o tenké, perforované ocelové pásky, 

ze kterých je vytvořena kapsa a do této kapsy je uzavřen aktivní materiál. Samotný aktivní 

materiál je ještě dále dotován o různé prvky, které zlepšují celkovou vodivost, životnost či 

kapacitu článku, u záporné elektrody (z pohledu vybíjení) zajišťují větší stabilitu kadmia. 

Příklad aktivních materiálů a jejich procentuální zastoupení je shrnuto v tabulce 7. Každý 

výrobce používá svůj vlastní poměr a může nahradit určité prvky za jiné, kupříkladu kobalt 

za baryum. [1] 

Tabulka 7 – Typické prvky používány jako aktivní materiály v Ni-Cd článcích 

Materiál pro kladnou elektrodu Materiál pro zápornou elektrodu 

Hydroxid nikelnatý Ni(OH)2 – 80 % Hydroxid kademnatý Cd(OH)2 – 78 % 

Hydroxid kobaltnatý – 2 % Železo – 18 % 

Uhlík – 18 % Nikl – 1 % 

 Uhlík – 3 % 
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Další, hojně používanou metodou pro výrobu elektrody je spékání. Elektrody jsou 

tvořeny spékaným kovovým práškem, do kterého je zaveden aktivní materiál. Takto 

vyrobená elektroda obsahuje daleko vetší reaktivní plochu (až 80 %) oproti kapsovým 

elektrodám. Posléze jsou tyto elektrodové pásy nakrájeny na potřebnou velikost a 

oddělujícím separátorem svinuty dohromady, jak ilustruje obrázek 11. Materiál separátoru, 

obvykle netkaný nylon či polypropylén, je vysoce savý vůči elektrolytu (KOH) a zároveň 

propustný pro kyslík. Ni-Cd články se vyrábí v několika konfiguracích. Články o menších 

kapacitách, určeny většinou pro spotřební elektroniku, jsou na trh dodávány 

v cylindrickém, knoflíkovém, nebo tenkém obdélníkovém pouzdře. Cylindrická pouzdra 

pokrývají veškeré, na trh standardně dodávány velikosti od AAA po D standard. 

Samostatnou kapitolu tvoří velké stacionární baterie používány v průmyslu či letectví, 

které jsou většinou zapouzdřeny v obdélníkových pouzdrech, jak je možno vidět na 

obrázku 12. [1]  

Specifická energie Ni-Cd článků se udává až 60 Wh/Kg, energetická hustota pak 

150 Wh/l. Jmenovité napětí článku je stanoveno hodnotou 1,20 V. Toto napětí je nižší než 

u článků primárních (popsaných v předchozí kapitole). Z toho důvodu článek nemůže být 

považován za úplně obdobnou náhradu, avšak pro většinu aplikací napětí 1,20 V zcela 

dostačuje. Při dosažení hranice 0,90 V se článek považuje za vybitý, lze se také setkat 

s udávanou hodnotou vyšší a to 1,0 V. Počet pracovních cyklů dosahuje hodnoty dvou 

tisíc. V důsledku samovybíjení, klesá kapacita maximálně o 10 % měsíčně v závislosti na 

skladovacích podmínkách. [1] [19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 12 – Průřez stacionárním Ni-Cd článkem [11] 
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Výrobci Ni-Cd článků doporučují, aby nové baterie byly před prvním nabitím 

nabíjeny pomalou metodou, optimálně velikostí 0.1 C, což znamená hodnotu nabíjecího 

proudu deseti násobně menší, než je kapacita článku. Pomalé nabíjení zaručuje, že všechny 

články v baterii budou nabity na stejnou úroveň. Navíc, při dlouhém skladování má 

elektrolyt tendenci být přitahován na dno článku a pomalé nabíjení pomáhá 

k rovnoměrnému rozdistribuování elektrolytu zpět a tím eliminaci suchých míst 

v separátoru. [2] [12] [19]  

Pro Ni-Cd články existují dvě varianty nabíjení, nebo přesněji dvě metody detekce 

plně nabitého článku. Levnější nabíječky používají metodu zaleženou na principu snímání 

teploty, avšak ta může být nepřesná. Jádro článku bývá při nabíjení o několik stupňů 

teplejší nežli povrh, kde je teplota měřena a zpoždění, které je díky tomuto dosaženo, 

způsobuje přebití. Výrobci nabíječek proto nastavili 50 °C jako hodnotu, kdy je nabíjení 

dokončeno. I přesto, že dlouhodobější teplota překračující 45 °C je škodlivá, toto krátké 

navýšení na 50 °C je přípustné, jelikož článek po odpojení rychle chladne. [2] [3] [19] 

Vylepšená metoda detekce plně nabitého článku na základě teploty nepoužívá 

pevný limit pro maximální teplotu. Pracuje na principu změny teploty za čas, nabíječka je 

vypnuta, jakmile je zaznamenán růst teploty o jeden stupeň celsia za jednu minutu. Pokud 

z nějakého důvodu tento růst není dosažen, horní hranice teploty je nastavena na 60 °C. 

Tato metoda je ke článku šetrnější a článek je během nabíjení chladnější než při použití 

výše popsané metody. [2] [3] [19] 

Pokročilejší nabíječky nepoužívají metodu na základě měření teploty ale na základě 

měření napětí. To poskytuje mnohem přesnější detekci plně nabitého článku. Nabíječka 

sleduje pokles napětí, který nastane, když článek dosáhne plného stavu nabití. Tato metoda 

se nazývá NDV od anglického „negative delta V“. NDV metoda je doporučena pro 

nabíječky, které používají nabíjecí proud o velikosti 0.3 C a větší (1 C se rovná kapacity 

plně nabitého článku v Ah).  Tato metoda nabízí rychlou reakční dobu a pracuje dobře také 

s částečně nebo plně nabitými články. Pokud bude připojen plně nabitý článek, napětí 

rychle stoupne a vzápětí prudce klesne, což přepne nabíječku do pohotovostní fáze. Ni-Cd 

nabíječky využívajíc NDV detekci většinou reagují na pokles napětí o 5 mV na článek. [2] 

Ni-Cd články jsou většinou nabíjeny konstantním proudem. Rychlé nabíjení 

zlepšuje efektivitu nabíjení. Při nabíjecím proudu o velikosti 1 C, efektivita dosahuje 91 % 

a doba nabíjení je 66 minut. Při pomalém nabíjení (0,1 C) efektivita klesá k 71 %. [2] [3]
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3.2.2 Nikl metal hydridový článek 

Výzkum nikl metal hydridových článků započal v roce 1967 v Batelle Memorial 

institutu v Ženevě. Po skoro dvě dekády byl vývoj sponzorován skupinou Daimler-Benz a 

také skupinou Volkswagen AG. Nicméně nestabilita metal hydridových slitin vedla místo 

toho raději k vývoji nikl vodíkových článků, který je ovšem velice nákladný a používá se 

jen ve speciálních aplikacích. Objev nových slitin hydridů v osmdesátých letech zlepšil 

problémy se stabilitou a dnes Ni-MH články poskytují až dvojnásobnou specifickou 

energii nežli standardní Ni-Cd. Další vysoce ceněnou výhodou oproti nikl kadmiovým 

článkům je absence toxického kadmia. [1] 

Na druhou stranu Ni-MH trpí také některými nedostatky. Jsou citlivější na průběh 

nabíjení, zejména náchylnost vůči přebití je značná. Trpí poměrně velkým samovybíjením, 

po prvních 24 hodinách od nabití, klesne jejich kapacita o 20 % a následně o 10 % každý 

měsíc. Úpravou hydridových směsí lze částečně problém samovybíjení odstranit, avšak na 

úkor specifické energie. Takto upravené články se používají například elektrická pohonná 

ústrojí, kde dosažení delší životnosti je podmínkou. Oproti Ni-Cd článkům také dosahují 

vyšších hodnot vnitřního odporu, tudíž nejsou schopny dodat tak vysoké proudy. [2] [22] 

Metal hydridový článek je svou charakteristikou podobný článku kadmiovému, 

principiální rozdíl spočívá v použití vodíku, který je vázán ve slitinách kovů, jako 

aktivního materiálu pro zápornou elektrodu. Tím bylo dosaženo větší energetické hustoty 

záporné elektrody což vedlo k jejímu zmenšení a na její úkor mohla být zvětšena elektroda 

kladná. To vedlo k celkově větší kapacitě článku a delší životnosti. Hlavní výhody a 

nevýhody Ni-MH článků srovnává tabulka 8. [1] [2] 

Tabulka 8 – výhody a nevýhody Ni-MH článků 

Výhody Nevýhody 

Až dvojnásobně větší kapacity oproti 

Ni-Cd článkům 

Omezená životnost, pokud dojde 

k hlubokému vybití 

Menší náchylnost k paměťovému efektu Citlivost na přebití 

Jednoduchá skladovatelnost a transport, 

není třeba pravidelných kontrol 

Zahřívání při rychlém nabíjení, či velké 

zátěži 

Šetrnější k životnímu prostředí (absence 

kadmia) 
Značné samovybíjení 
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Aktivní materiál kladné elektrody je, stejně jako u kadmiových článků, oxid-

hydroxid nikelnatý – NiO(OH). Záporný aktivní materiál je vodík vázaný ve formě 

hydridu kovu. Tyto kovové slitiny jsou schopny podstoupit reverzibilní absorpčně-

desorpční reakci vodíku tak jak je článek nabíjen a vybíjen. Vodný roztok hydroxidu 

draselného (KOH) tvoří hlavní složku elektrolytu. [1] 

Během vybíjení, oxid-hydroxid nikelnatý redukuje na hydroxid nikelnatý, tato 

reakce je popsána rovnicí 3.9. [1] 

 𝑁𝑖𝑂𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂 + 𝑒 → 𝑁𝑖(𝑂𝐻)2 + 𝑂𝐻− (3.9)  

Na druhé elektrodě je mezitím hydroxid kovu (MH) oxidován na čistou kovovou 

sloučeninu (M). Tato reakce je popsána rovnicí 3.10. 

 𝑀𝐻 − 𝑂𝐻− → 𝑀 + 𝐻2𝑂 + 𝑒 (3.10)  

Celková reakce pro vybíjení je popsána rovnicí 3.11. Během nabíjení je rovnice 

platná v opačném směru. 

 𝑀𝐻 + 𝑁𝑖𝑂𝑂𝐻 ⇄ 𝑀 − 𝑁𝑖(𝑂𝐻)2 (3.11)  

Klíčovou složkou Ni-MH článků je vodík „uložený“ v kovové slitině. Složení 

slitiny je formulováno tak, aby výsledný materiál byl stabilní i přes vysoký počet 

nabíjecích/vybíjecích cyklů. Další důležité vlastnosti slitiny jsou: 

- dobrá schopnost vázat vodík, 

- termodynamické vlastnosti vhodné pro reverzibilní absorpci/desorpci, 

- velká elektrochemická reaktivita, 

- odolnost proti oxidaci. 

Obecně jsou používány dva druhy kovových slitin. Jsou to slitiny kovů vzácných 

zemin na bázi intermetalické sloučeniny LaNi5 známé jako skupina AB5 a slitiny 

obsahující titan a zirkon známé jako skupina slitin AB2. V obou případech se část 

původních kovů nahrazuje za jiné, za účelem zlepšení výkonových charakteristik. 

V případě skupiny AB5 se nahrazují těmito kovy: 

1) cer, neodym, praseodym, gadolinium a yttrium jsou levnějšími náhradami za 

lanthan (La), 
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2) nikl a kobalt jsou hlavními složkami potlačující korozi což vede k dlouhé 

životnosti, 

3) hliník, titan, zirkon a křemík jsou minoritními složkami potlačující korozi. 

V případě skupiny AB2 to jsou tyto kovy: 

1) vanad, titan a zirkon zlepšujíc ukládání vodíku, 

2) nikl a cer jako hlavní přísady zlepšujíc korozivzdornost, 

3) hliník, titan, zirkon a křemík jako vedlejší přísady zlepšujíc korozivzdornost. 

I přesto, že AB2 slitiny dosahují vetší kapacity na jednotku objemu a hmotnosti 

(srovnání poskytuje tabulka 9), pro výrobu se ve většině případů používají slitiny třídy 

AB5, kvůli následujícím výhodám, jsou to snášenlivost nabíjecích a vybíjecích proudů o 

vysokých hodnotách a lepší teplotní stabilita za vysokých teplot. Aby články vyrobené 

z AB2 slitin dokázaly tyto výhody dorovnat, musejí být vyráběny s většími vodiči o vetší 

ploše a také s vyšším množstvím elektrolytu, což nechává méně místa pro aktivní materiál. 

Toto ve výsledku vede ke stejné nebo ještě menší energetické hustotě výsledného článku.  

Tabulka 9 – Srovnání AB5 a AB2 slitin 

Slitina Ah/kg Ah/L 

AB5 270-290 2200-2400 

AB2 360-400 2500-2800 

Nikl metal hydridové články jsou vyráběny v cylindrické, knoflíkové či prismatické 

konfiguraci, podobně jako články kadmiové. Elektrody jsou navrženy s velmi porézní 

strukturou majíc velký povrch, což má za následek malý vnitřní odpor a schopnost dodat 

vysoké proudy. Kladná elektroda v cylindrickém článku je velmi porézní slinutý niklový 

substrát, do kterého jsou niklové sloučeniny impregnovány nebo pastovány a přeměněny 

na aktivní materiál galvanizováním. Záporná elektroda je opět velmi porézní struktury, 

používajíc perforovanou niklovou fólii či mřížku, na kterou je povlečen aktivní materiál 

v podobě hydridu kovu. Elektrody jsou odděleny netkanou textilií, která slouží jako 

separátor a zároveň jako médium pro absorpci elektrolytu. [1] [22] 

Ni-MH články dosahují maximálních hodnot 120 Wh/kg pro specifickou energii a 

300 Wh/l pro energetickou hustotu. Jmenovité napětí článku dosahuje hodnoty 1,20 V, 

hodnota pro vybitý článek je 1,0 V, při nižších hodnotách může dojít k permanentnímu 

poškození článku. Počet pracovních cyklů dosahuje až dvou tisíc. [1] [22] 
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Nabíjecí profil pro NiMH články je podobný tomu pro články NiCd, jenom je více 

komplexní. NDV metoda pro detekci plného nabití není tak účinná, speciálně pokud 

nabíjecí proud dosahuje hodnot 0,5 C a nižších. [2] [3] [12] 

Nabíječky, které používají NDV metodu by měly reagovat na pokles napětí 

minimálně o velikosti 5 mV či méně. V takových případech je vyžadována elektronická 

filtrace potlačující šum a kolísaní napětí vyskytující se na článku a nabíječce. Dobře 

navržený algoritmus pro nabíjení obsahuje metodu NDV, metodu na principu změny 

teploty za čas, maximální hranici teploty, či časovač. Takto jsou pokryty všechny možné 

scénáře plně nabitého článku a nabíječka může reagovat na takovou situaci, která nastane 

nejdříve.  

Ni-MH články jsou náchylné na přebíjení. Velikost udržovacího proudu (proud, 

který je dodáván nabíječkou potom, co je článek detekován jako plněn nabitý) byla výrobci 

stanovena na hodnotu 0,05 C. Hodnota u NiCd článku je dvojnásobná. Rozdílná velikost 

těchto proudů a nutnost lepší detekce plně nabitého článku předurčuje nevhodnost Ni-Cd 

nabíječek pro Ni-MH články. Naopak Ni-MH nabíječky pracují s Ni-Cd články velice 

dobře. [2] [3] [12] 

Je těžké, ne-li nemožné, nabíjet Ni-MH články pomalu (malými proudy). Při 

hodnotách 0,1 až 0,3 C, napěťový a teplotní profil nedosahuje definovaných charakteristik 

k rozpoznání plně nabitého stavu. V takovýchto případech musí nabíjení záviset na 

časovači a může dojít ke škodlivému přebití, obzvlášť v případě, kdy jsou články vybité 

jen částečně. Stejná situace nastává v případě, kdy článek již ztratil svou původní kapacitu. 

[2] [3] [12] 
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3.3 Lithium iontový článek 

Skupinu lithium iontových článků spojuje použitý druh aktivního materiálu, což 

jsou volné ionty lithia přemisťující se ze záporné elektrody na kladnou během procesu 

vybíjení, a naopak při procesu nabíjení. Zásadním rozdílem oproti jiným typům článků je, 

že ionty lithia pouze interkalují do struktury záporné elektrody (interkalovat – vmístit se do 

mřížky materiálu bez chemické reakce se samotným materiálem). To znamená, že v 

podstatě neprobíhá chemická reakce a je tak dosaženo velmi dlouhé životnosti bez velkých 

změn ve výkonech článku. Princip funkce lithiových článků je znázorněn na obrázku 13. 

Dalším významným rozdílem je vyšší jmenovité napětí, které u lithium-iontových článků 

dosahuje 3,6–3,7 V. [1] [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13 – Princip funkce lithiových článků [16] 

Nevýhodou je použití lithia a jeho sloučenin, které na vzduchu, zejména při styku 

s vlhkostí, reagují a degradují. Proto je třeba opatrné manipulace s články tak, aby nedošlo 

k narušení těsnosti jejich pláště. Novější typy článků používají relativně méně reaktivní 

materiály, nicméně i přesto existuje při porušení článku vysoké riziko požáru, zejména pak 

tehdy, pokud dojde k propíchnutí článku a zkratu jeho jednotlivých vrstev. Další 

nevýhodou je, že po prvním nabití článek postupně v čase ztrácí svou kapacitu, i přes to, že 

není používán. Materiály uvnitř článku postupně samovolně degradují, což je proces 

nevratný. Výkony těchto typů článku také klesají se snižující se teplotou. [1] [16] 
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V současnosti je komerčně dostupných několik variant lithium iontových 

akumulátorů. Liší se použitou chemickou sloučeninou pro výrobu kladné elektrody, ve 

které je lithium vždy zastoupeno. Dnes jsou nejčastěji používány tyto typy:  

 Lithium-kobalt oxid (LiCoO2) – jeden z nejběžněji používaných Li-ion článků, 

zejména kvůli své velké specifické energii, avšak nedosahuje tak dobrých 

parametrů v oblastech jako je životnost či tepelná stabilita a kobalt jako takový 

je poměrně drahý prvek. 

 Lithium-mangan oxid (LiMn2O4) – vyniká svým malým vnitřním odporem, což 

dovoluje rychlé nabíjení, či vybíjení velkými proudy (30 A, jednosekundové 

pulsy až 50 A), oproti kobalt oxidovým dosahuje o třetinu menší kapacity.  

 Lithium-nikl mangan kobalt oxid (LiNiMnCoO2) – úspěch tohoto typu článku 

spočívá v kombinaci tří různých materiálů (NMC) do jedné elektrody. Nikl se 

používá pro svou velkou specifickou energii naopak mangan pro svou stabilitu 

a nízký vnitřní odpor. Všechny tři prvky jsou většinou kombinovány v poměru 

1:1:1. 

 Lithium-železo fosfát (LiFePO4) – tento typ článku si získal oblibu zejména 

kvůli své bezpečnosti, vynikající tepelné stabilitě, netoxicitě a dostupnosti a 

nízké ceně železa. Nedosahuje tak vysokého nominálního napětí jako předchozí 

články (3,20 V oproti 3,70), což se s výhodou využívá při náhradě 

12 V olověných akumulátorů (čtyři články zapojeny v sérii). 

 Lithium titaničitan (Li4Ti5O12) – titaničitan zde nahrazuje typickou uhlíkovou 

anodu. Katoda je většinou z mangan oxidu či NMC. Nominální napětí článku 

dosahuje hodnot 2,40 V, může být rychle nabíjen a je schopen dodávat vysoký 

vybíjecí proud, až 10 C. Exceluje v oblasti bezpečnosti a schopnosti provozu za 

nízkých teplot. Nicméně jedná se o drahý typ článku a nedosahuje tak velké 

specifické energie (pouze 65 Wh/kg). [2] [12]  

Dále se lithium iontové akumulátory dělí podle použitého elektrolytu. Klasické Li-

ion články používají kapalný elektrolyt, povětšinou se jedná o lithium hexaflorofosfát 

(LiPF6) v nepolárním organickém rozpouštědle. Dalším velice rozšířeným typem jsou tzv. 

lithium polymerové články (Li-pol). V tomto případě není elektrolyt kapalný, ale jedná se 

o polymerní sloučeninu, která je iontově vodivá. Výhodou je, že takovéto články mohou 

být relativně pružné a tvarovatelné, čehož se využívá například v laptopech či tabletech. 
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Jako elektrochemicky aktivní materiál pro Li-ion články se používá oxid lithia 

v kombinaci s dalšími kovy (viz. výše) pro kladnou elektrodu a uhlík dotovaný lithiem 

buďto ve formě koksu nebo grafitu pro elektrodu zápornou. Tyto materiály jsou typicky 

slepeny k proudovému kolektoru tvořeným kovovou folií za pomoci polymerových pojidel 

typu PVDF nebo PVDF-HPF. Kladná a záporná elektroda jsou elektricky izolovány 

mikroporézním polyethylenovým nebo polypropylenovým filmem. [1] [2] [12] 

Aktivní materiál lithium-iontových článků pracuje na principu opakovaně se 

začleňujícího se lithia v interkalaktickém procesu, termín interkalace označuje proces, ve 

kterém je molekula nebo iont (host) umístěn do hostitelské mřížky. Struktura hostitele 

zůstává beze změny, nebo se jen mírně mění v komplexu host-hostitel, který se označuje 

jako interkalační sloučenina (interkalát). Materiály pro kladnou i zápornou elektrodu jsou 

tvořeny vrstvenou strukturou, čímž tvoří hostitelskou mřížku a začleňují do sebe ionty 

lithia jakožto hosty. Reakce pro kladnou a zápornou elektrodu a reakce celková jsou 

popsány rovnicemi 3.12, 3.13 a 3.14, ve směru zleva rovnice popisují proces nabíjení, ve 

směru opačném proces vybíjení. Kde LiMO2 formálně zastupuje oxidy lithia (LiCoO2, 

LiMn2O4 a další) a C aktivní materiál na bázi uhlíku jako je třeba grafit. [1] [4] [5] 

 𝐿𝑖𝑀𝑂2 ⇄ 𝐿𝑖1−𝑥𝑀𝑂2 + 𝑥𝐿𝑖+ + 𝑥𝑒− (3.12)  

 𝐶 + 𝑥𝐿𝑖+ ⇄ 𝐿𝑖𝑥𝐶 (3.13)  

 𝐿𝑖𝑀𝑂2 + 𝐶 ⇄ 𝐿𝑖𝑥𝐶 +  𝐿𝑖1−𝑥𝑀𝑂2 (3.14)  

Díky tomu, že lithium není přítomno ve formě kovu, Li-ion články jsou chemicky 

méně reaktivní, bezpečnější a poskytují lepší životnost v porovnání s články používající 

pro svou zápornou elektrodu lithium v kovové formě.  

Celkem čtyři různé druhy elektrolytů jsou používány v Li-ion článcích, jedná se o 

elektrolyty kapalné, gelové, polymerové a keramické. První tři jmenované povětšinou 

využívají rozpuštěných lithiových solí, buďto v organickém rozpouštědle v případě 

elektrolytů kapalných či v polymerech o vysoké molární hmotnosti v případě elektrolytů 

polymerových či gelových. Nejčastěji používanou solí je LiPF6, která dosahuje nejlepší 

vodivosti a taky dobrých bezpečnostních vlastností, nicméně je poměrně nákladná a kvůli 

své hydroskopnosti s ní musí být manipulováno v suchém prostředí, jinak po kontaktu 

s vodou hrozí vznik kyseliny fluorovodíkové. Další alternativou jsou soli LiBF4 či LiClO4. 
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Konstrukce článku se skládá z kladné a záporné elektrody oddělené 16 µm až 

25 µm tenkým mikroporézním separátorem. Kladná elektroda se sestává z 10 µm až 25 µm 

tenké hliníkové fólie potažené aktivním materiálem, celková tloušťka dosahuje typicky 

180 µm. Záporná elektroda je tvořena 10 µm až 20 µm tenkou měděnou fólií potaženou 

uhlíkovým aktivním materiálem v součtu o tloušťce 200 µm. Minimální tloušťka je nutná 

kvůli omezené vodivosti nevodných roztoků a pomalé difuzi, obvykle 10
-10

 m
2
s

-1
, iontů 

lithia v aktivních materiálech elektrod. Obal, který je většinou využíván zároveň jako 

záporný pól je vyroben z poniklované oceli. Pokud je obal použit jako kladný pól, je pro 

jeho výrobu použit hliník. Průřez jednotlivými sekcemi Li-ion článku je ilustrován na 

obrázku 14, v tomto případě se jedná o prismatickou konstrukci známou kupříkladu 

z mobilních telefonů, kde obal byl použit jako kladný pól. Cylindrická konstrukce se liší 

pouze svým tvarem a tvarem použitého trnu – oválný oproti plochému. [4] [5] [6] 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14 – Konstrukce prismatického Li-ion článku [15] 

 Lithium iontové články jsou dostupné v širokém spektru velikosti v kapacitách od 

0,6 po 160 Ah. Velikosti cylindrických článků neodpovídají standardně používaným 

velikostem typu AA, AAA a podobně. Pro Li-ion články byly vyvinuty vlastní standardní 

rozměry, které používají číselné označení, ve kterém jsou zakódovány rozměry článku. 

Typicky to jsou, 14500, 14650, 17500, 17670, 18500, 18650, 26650, 33600, kde první dvě 

číslice znamenají průměr článku v milimetrech a zbylé tři délku článku s přesností na jedno 

desetinné číslo, také v milimetrech. Prismatické články jsou označovány obdobně, kde 

jednotlivé rozměry odděluje lomítko v názvu. [1] [6] [7] 
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Hodnoty nominálního napětí pro Li-ion články se pohybují v hodnotách od 

2,50 V do 4,20 V. Nejtypičtější napětí, kterého dosahuje například článek typu LiCoO2 je 

3,70 V. Standardní napětí vybitého článku je 3,0 V. Při tomto napětí ještě v článku zůstává 

obvykle 10% kapacity, zařízení ho bude považovat za vybité. Výrobci takto chtějí předejít 

hlubokému vybití, které by mohlo nastat v důsledku dalšího samovybíjení článku. 

Specifická energie dosahuje až 260 Wh/kg, energetická hustota hodnot 670 Wh/l. Tyto 

hodnoty se liší pro různé typy lithium iontových článků. Životnost při plných vybíjecích 

cyklech dosahuje 3000 cyklů. Životnost při cyklech, kdy článek není vybit více než z 40%, 

dosahuje až 20000 cyklů. Životnost v průběhu času dosahuje u moderních článků 

používaných kupříkladu v elektromobilech až deseti let. Samovybíjením ztratí články 

kapacitu v průměru od 2 do 10 % měsíčně, opět záleží na použitém typu elektrod. Provozní 

teploty se pohybují od -40 °C po 65 °C. Důležité je zmínit, že Li-ion články netrpí žádným 

paměťovým efektem jako články na niklové bázi. [1] [6] [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15 – Vybíjecí křivka LiCoO2 článku [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16 – Vybíjecí křivka LiMn2O4 článku [1] 
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Poměr mezi dodaným proudem a kapacitou Li-ion článků záleží na jejich 

konstrukci a značně se liší napříč výrobci. Vybíjecí křivka pro LiCoO2 článek typu 18650 

při teplotě 21 °C je zobrazena na obrázku 15. Pro srovnání, na obrázku 16 je zobrazena 

vybíjecí křivka pro článek LiMn2O4 stejného typu.  

 Při nabíjení a vybíjení elektrochemických článků dochází k chemickým 

reakcím, u Li-ion článků to však neplatí. Zde se jedná o tok energie do a z článku v rámci 

pohybů iontů mezi anodou a katodou. Pokud bychom nehodnotili článek jako celek, ve 

kterém dochází k interní korozi a jiným degenerativním procesům, byla by životnost 

baterie neomezená.  

Nabíječka lithium iontových článku je zařízení pracující na principu omezovače 

napětí, podobná těm jako u olověných článků. Na rozdíl od nabíječek pro olověné články, 

nevyžívá se zde žádné „topping“ či udržovací fáze. Potom, co článek dosáhne předem 

stanoveného napětí, je odpojen a pouze občasně dobíjen při zaznamenaném poklesu napětí. 

Napětí plně nabitého Li-ion článku s katodami, pro jejichž výrobu byl použit kobalt, nikl, 

mangan či hliník, dosahuje 4,20 V. Ochranný obvod uvnitř článku nedovoluje přesáhnout 

toto napětí.  Obrázek 17 zobrazuje nabíjecí křivku lithium iontové článku. Plně nabitého 

stavu je dosáhnuto, jakmile proud poklese na hodnotou přibližně tří až pěti procent 

kapacity článku. V první fázi napětí roste a dosahuje svého maxima, v druhé fázi je napětí 

konstantní a proud se snižuje až na hodnotou 3-5 % kapacity článku, v tu chvíli je článek 

plně nabit a odpojen od nabíječky. Třetí fáze znázorňuje odpojení od nabíječky a 

samovolný pokles napětí, který se dorovnává občasným připojením k nabíječce, což je 

označováno za fázi čtyři.  [2] [3] [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17 – Nabíjecí charakteristika Li-ion článku [13] 
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4 Systém pro hodnocení životnosti akumulátorových baterií 

V rámci této diplomové práce byl navržen, inovován a rozšířen systém pro 

hodnocení životnosti akumulátorových baterií a samostatných akumulátorů. Hodnotící 

systém se skládá ze dvou částí. Hardwarová část tvoří silové spojení akumulátorů 

s napájecím zdrojem, zatímco softwarová část obsahuje diagnostickou logiku a záznam 

dat. Cílem tohoto systému je provádět cyklování akumulátorů (akumulátorových baterií) 

dle předvolených parametrů a testovat jejich stav. Diagnostický systém má k dispozici 4 

přípojné terminály pro akumulátory, které cyklují a důležité provozní parametry jsou 

zaznamenávány a ukládány do řídicího PC. Testy jsou koncipovány jako dlouhodobé, 

samotné vyhodnocení dat probíhá OFFLINE po ukončení testu. Průměrná doba testů byla 

55 dní, přičemž tato doba byla omezena samotným systémem MATLAB. Testy byly 

navrženy jako zrychlené. Jejich průběh měl v prvním běhu simulovat cyklické nabíjení a 

vybíjení akumulátorů tak, jak by probíhal při jízdě hypotetického elektrického skútru 

v městské zástavbě s délkou 30 km. Další část testů zkoumala akumulátory v cyklickém 

režimu s hloubkou vybití 75 %. Tento test odpovídá standardně nejhorším možným 

podmínkám, kterým mohou být akumulátorové baterie vystaveny. Pokud by byly tyto 

akumulátory integrovány do elektrického skútru, představovalo by to každodenní jízdu o 

maximální možné délce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Obrázek 18 – Schéma zapojení  
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Hardwarová část se skládá z výkonových spínacích prvků (relé), konektorových 

připojení (3.5 mm/8 A), výkonových odporů a desky plošných spojů (DPS). Schéma 

zapojení je na obrázku 18. 

. 

  

 

 

 

 

 

Obrázek 20 – I/O karta HUMUSOFT MF624 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 21 – Výkonová část pro připojení akumulátorů 

Pomocí konektorů se hardwarová část, viditelná na obrázku 21, propojí s I/O 

kartou, vyobrazenou na obrázku 20, v PC. Signály DO1~D04 slouží k řízení výkonových 

relé. Výkonová relé slouží pro přepínání akumulátorů ze stavu nabíjení, do stavu vybíjení. 

Tyto relé jsou řízeny pomocí jednoduchých tranzistorů typu NPN. Bázový odpor je 

s hodnotou 2k2 Ω dostatečně malý na to, aby byl tranzistor saturován. Ve schématu jsou 

sice naznačeny tranzistory typu MOSFET s kanálem N, nicméně ve finální konstrukci byly 

nahrazeny právě tranzistory typu NPN. Tento krok byl zvolen z důvodu napěťového 

namáhání tranzistoru při vypínání relé. Spínací síť je dále doplněna o ochrannou diodu 

zapojenou paralelně k vinutí relé. Dioda byla typu FAST s hodnotou závěrného napětí 
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1000 V. Tato dioda představuje zkrat pro vinutí relé při odpojení buzení. Pokud by zde 

ochranná dioda nebyla, při odpojení buzení by došlo k vygenerování napěťové špičky 

s hodnotou přesahující 500 V a k destrukci spínacího tranzistoru. Jak je z obrázku patrné, 

na spínacích kontaktech jsou připojeny omezovací výkonové odpory s hodnotami 0,56 Ω a 

0,33 Ω. Odpor s vyšší hodnotou slouží jako omezovací odpor pro nabíjení. Napájecí napětí 

hardwarové části obstarával výkonný zdroj z PC, který byl schopen dodávat až 20 A 

z napěťové větvě 5,0 V. Při nabíjení dosahoval nabíjecí proud hodnoty až 3,5 A na kanál. 

Při nabíjení čtyř akumulátorů byl tedy maximální odběr proudu ze zdroje až 14 A. Odpor 

0,33 Ω sloužil jako vybíjecí a byl dimenzován na výkonovou tepelnou ztrátu 20 W. Po 

nabití akumulátoru (akumulátorové baterie) došlo k přepnutí stavu a akumulátor byl 

připojen na svorky tohoto odporu. Maximální odběr proudu z akumulátoru byl 12,7 A. 

Vzhledem k tomu, že výkonové odpory byly namáhány daleko více, než je přípustné, bylo 

nutné doplnit systém o aktivní chlazení pomocí 80 mm ventilátoru. 

Hardwarová část je založena na dvouvrstvé desce plošných spojů (viz obrázek 22). 

Původní návrh byl optimalizován a rozšířen. V levé části jsou umístěny konektory pro 

připojení akumulátorů, těsně napravo od nich jsou výkonová relé. V levé spodní části jsou 

vstupy digitálního řízení, analogové výstupy a výkonový vstup pro připojení napájecího 

napětí 5,0 V. Zbylou část vyplňují výkonové odpory, respektive 4 dvojice výkonový 

odporů. Menší (rozměrově) z nich, je dimenzován na ztrátový výkon 5 W a jedná se o 

odpor omezující nabíjecí proud. Větší z nich je odpor vybíjecí dimenzovaný na 20 W 

ztrátového výkonu. Deska plošných spojů (DPS) obsahuje i díry pro uchycení ventilátoru 

s rozměrem 80 mm a díry pro obecné uchycení (krajní díry v rozích). Strana spojů DPS a 

strana součástek DPS jsou na obrázcích 23 a 24. 
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Obrázek 22 – Umístění součástek na desce plošných spojů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 23 – Strana spojů DPS 
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Obrázek 24 – Strana součástek DPS 

Softwarová část, je zobrazena na obrázku 25, na obrázku je zobrazen pouze jeden 

ze čtyř kanálů, celá softwarová část je zobrazena v příloze 2. Obsahuje řídicí část 

diagnostického systému a je provedena v systému MATLAB – SimuLink. Propojení 

hardwarového a softwarového modulu zprostředkovává I/O karta HUMUSOFT MF624. 

Řídicí systém má vcelku jednoduchou logiku. V prvé řadě jsou snímaná napětí 

jednotlivých kanálů, respektive napětí jednotlivých akumulátorových baterií a nabíjecí 

napětí. Nabíjecí, vybíjecí proud je vyhodnocován nepřímo, jako závislost na hodnotě 

připojeného rezistoru. Tato napětí slouží jako vstupní veličiny, závisí jen na jejich hodnotě, 

jak bude vytvořený model reagovat. Vstupní napětí akumulátoru (popř. akumulátorové 

baterie) je filtrováno pomocí Lowpass filtru. Cílem tohoto kroku je zbavit vstupní 

napěťovou úroveň šumu, respektive špiček, které zde jako vedlejší efekt rušení vznikají. 

Sice se tímto krokem zpomalí odezva systému, ale vzhledem k tomu, že se jedná o velmi 

pomalý proces, se nic zásadního neděje. Blokové schéma řídicí části diagnostického 

systému je na obrázku 26. Po „vyčištění“ vstupního napětí je toto přivedeno na dva zásadní 

bloky. První blok ošetřuje limitní hodnoty napětí akumulátoru pro případy extrémního 

vybití, nebo naopak „přebití“. Analogová hodnota signálu je porovnávána 

s přednastavenými limity, přičemž výsledek je logického charakteru. Podle stavu se 

prioritně nastaví nabíjení, nebo vybíjení akumulátoru. Pokud je napětí akumulátoru 

v běžných mezích, je toto napětí opět porovnáváno s předem definovanými limitními 

hodnotami. Na obrázku 25 je možné vidět nastavení pro hluboké cyklické vybíjení, kdy při 

dosažení hodnoty nabíjecího napětí 4,25 V řídicí systém přepne stav z nabíjení na vybíjení. 
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V případě, že napětí akumulátoru při vybíjení dosáhne hodnoty 3,0 V, řídicí systém 

provede přepnutí do stavu nabíjení. Akumulátor tedy cykluje mezi přednastavenými 

napěťovými hladinami, jejichž definice rozhoduje o hloubce nabití/vybití. V případě 

přepnutí z jednoho stavu do druhého je vygenerován logický impuls, který inkrementuje 

čítač cyklů. Takto celý diagnostický systém stále cykluje a kontroluje a zapisuje hodnoty 

napětí akumulátorů do databáze. Podrobnější možnosti nastavení použitých bloků jsou 

popsány na následujících stranách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 25 – Softwarová řídící část  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 26 - Blokové schéma řídící části diagnostického systému. 

  



47 
 

Analog input/analogový vstup – Slouží pro čtení z jednoho, či více 

analogových vstupních kanálů. 

 

- Sample time/vzorkovací čas – hodnota v sekundách reprezentujíc, jak často bude 

blok interagovat se vstupně výstupním hardwarem.  

- Maximum missed ticks/maximální počet vynechaných intervalů – hodnota udává 

možný počet intervalů v řadě za sebou, které model může vynechat, pokud tato 

hodnota bude překročena, software zaznamená chybu a měření zastaví 

- Show „Missed Ticks“ port / Povol „Missed Ticks“ port – pokud je povoleno, odešle 

počet vynechaných intervalů na port „Missed Ticks“ 

- Yield CPU when waiting / Vytížení CPU při čekání – pokud je povoleno, ostatním 

programům bude přiděleno více CPU prostředků při čekání na reakci hardwaru 

- Input channels / Vstupní kanály – volba vstupního kanálu používajíc na desce 

- Input range / vstupní rozsah – hodnota ve voltech, nastavení rozsahu napětí vstupu 

- Block output signal / typ signálu na výstupu –  

- Volty – vrátí hodnotu rovnajíc se analogovému napětí  

- Normalizovaný bipolár – vrátí hodnotu v rozmezí od -1 do +1 bez ohledu na 

rozsah vstupního napětí 

- Normalizovaný unipolár – vrátí hodnotu v rozmezí od 0 do +1 bez ohledu 

na rozsah vstupního napětí 

- Raw – Vrátí hodnotu od 0 do 2
n

 -1, pro příklad 12 bitový A/D převodník 

vrátí hodnotu v rozmezí 0 až 4095, výhodou je vrácené přesné hodnoty 

neovlivněné zaokrouhlováním 

Digital output/digitální výstup – Slouží pro zápis na jeden, čí více 

digitálních kanálů 

- Sample time/vzorkovací čas – hodnota v sekundách reprezentujíc, jak často bude 

blok interagovat se vstupně výstupním hardwarem.  

- Maximum missed ticks/maximální počet vynechaných intervalů – hodnota udává 

možný počet intervalů v řadě za sebou, které model může vynechat, pokud tato 

hodnota bude překročena, software zaznamená chybu a měření zastaví 

- Show „Missed Ticks“ port / Povol „Missed Ticks“ port – pokud je povoleno, odešle 

počet vynechaných intervalů na port „Missed Ticks“ 
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- Yield CPU when waiting / Vytížení CPU při čekání – pokud je povoleno, ostatním 

programům bude přiděleno více CPU prostředků při čekání na reakci hardwaru 

- Output channels / Výstupní kanály – volba výstupního kanálu používajíc na desce 

- Channel mode/mód kanálu – možnost volby mezi bit a byte, bit reprezentuje 

hodnoty 0 a 1, býte reprezentuje hodnotu 0-255, která je převedena na jeden 

digitální kanál o osmi linkách 

Display/zobrazení – Slouží k zobrazení hodnot vstupujících do 

tohoto bloku. 

- Format/formát – nastavení formátu zobrazovaných hodnot, možné formáty: 

Short, long, short_e, long_e, bank, hex, binary, decimal, octal 

- Decimation/dělení – hodnota, která určuje jako často se budou data zobrazovat, 

pokud je 1, data se zobrazí v každém kroku (ovlivněno vzorkovacím časem) 

- Floating display / plovoucí zobrazení – pokud je povoleno, blok vstupního portu 

zmizí a blok bude zobrazovat hodnoty ze zvolené linky 

 To file/do souboru – Slouží k zapsání vstupujících dat do souboru. 

 

- File name/název souboru – určuje název souboru 

- Variablne name/název proměnné – název matice v souboru 

- Save format/formát uložení – možnost volby mezi časovými sériemi nebo řadou 

- Decimation/dělení – určuje, jak často se data budou zapisovat 

- Sample time/vzorkovací čas – nastavuje offset, kdy se data začnou zapisovat  

Constant/konstanta – generuje konstantní hodnotu, která může být reálné nebo 

komplexní číslo. 

- Constant value/hodnota konstanty – Specifikuje hodnotu generující se konstanty 

- Interpret vector parameters as 1-D/interpretovat vektorové parametry jako jedno 

rozměrové 

Pokud je povoleno, vygeneruje vektor o délce N, pokud je hodnota konstanty 

vyhodnocena jako řádek nebo sloupec N prvcích 

- Sample time/vzorkovací čas – Určuje časový interval, během kterého může být 

výstup z bloku během simulace změněn. Výchozí hodnota „inf“ znamená, že 

výstup změněn být nemůže. 
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- Output minimum & maximum – nastaví rozsah výstupní hodnoty 

- Output data type/datový typ výstupu – specifikuji datový typ výstupu 

 Switch/přepínač – Slouží k přepnutí mezi první a třetím vstupem na 

základě hodnoty druhého vstupu 

- Criteria for passing first input/Kritérium pro projití prvního vstupu – volba 

podmínky, podle které blok projde prvním vstupem. Pokud podmínka bude 

splněna, blok projde první vstupem, pokud ne, projde vstupem třetím.  

- Threshold/práh – přiřadí hodnotu, která určí, jestli se má používat první nebo třetí 

vstup 

Relational operator/relační operátor – blok relačního operátoru porovnává 

dva vstupy na základě zvoleného relačního operátoru. 

Typy operátorů: 

==  Pravda, pokud první vstup je roven druhému vstupu 

~=  Pravda, pokud první vstup není roven druhému vstupu 

<  Pravda, pokud první vstup je menší než vstup druhý 

<=  Pravda, pokud první vstup je menší nebo roven než vstup druhý 

>=  Pravda, pokud první vstup je vetší nebo roven než vstup druhý 

>   Pravda, pokud první vstup je vetší než vstup druhý 

 

 Logical operator/logický operátor – blok logického operátoru vykoná 

zvolenou logickou operaci na vstupech. 

Možné logické operace: 

AND Pravda, pokud všechny vstupy jsou pravda 

OR Pravda, pokud alespoň jeden vstup je pravda 

NAND Pravda, pokud alespoň jeden vstup není pravda 

NOR Pravda, pokud ani jeden vstup není pravda 

XOR Pravda, pokud je lichý počet vstupů pravda 

NXOR Pravda, pokud je sudý počet vstupů pravda  

NOT Pravda, pokud je vstup nepravda. 
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Counter/počítadlo – přičítá/odečítá skrz zadaný rozsah čísel. 

 

 

- Count direction/směr počítání – určuje, zdali se hodnota bude inkrementovat či 

dekrementovat 

- Count event – určuje, na jako událost bude počítadlo reagovat, na výběr jsou 

vzestupná a sestupná hrana signálu, kombinace obou hran, nenulový vzorek, či 

inkrementaci na základě vzorkovací frekvence 

- Counter size/velikost počítadla – určuje rozsah celočíselných hodnot, kterých blok 

může nabývat. Na výběr jsou: 8,16,32 bitů, uživatelsky definovaná velikost, či 

velikost definována skrze vstupní port 

- Maximum count/maximální počet – specifikuje maximální hodnotu, do které je 

možno počítat 

- Initial count/počáteční počet – nastavuje počáteční hodnotu počítadla 

- Output/výstup – nastavení výstupního portu, může být nastaven port cnt, hit či oba 

zároveň 

- Hit values/Hit hodnota – nastaví hodnotu, při jejímž dosažení odeslána 1 na hit port 

- Reset input/resetovat vstup – pokud je povoleno, dodatečný reset port bude 

aktivován 
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5 Vyhodnocovací část diagnostického systému 

Jak již bylo zmíněno výše, vyhodnocení dat probíhá OFFLINE, až po ukončení 

testu. Vyhodnocovací algoritmus je uveden v příloze 1. Algoritmus je univerzální a vždy 

očekává 4 akumulátorové kanály a jeden kanál napájecího napětí. Rozsahy časů se 

dynamicky přizpůsobují databázi a není tedy potřeba jakkoliv algoritmus pozměňovat 

v případě jiného typu měření. V první části algoritmus načítá zaznamenaná data a ukládá je 

do proměnných. Poté jsou nastaveny pracovní parametry algoritmu (procedura „Nastaveni 

proměnných“). Následuje filtr vstupních dat, společný pro všechna zaznamenaná data 

s názvem „Filtr vstupních dat“. Tento filtr průměruje vstupní data s šířkou pásma „filtr1“. 

V podstatě zde dochází k „zahlazení“ rychlých přechodů a šumu. Upravená data vykazují 

menší náchylnost k falešné detekci přechodů nabíjení / vybíjení. Dále algoritmus detekuje 

ostré přechody signalizující nabíjení / vybíjení akumulátorů. V tuto chvíli zatím není jasné 

označení, zda se jedná o data nabíjení, či vybíjení. Tato část algoritmu se nazývá „Přiřazení 

dat“. Aby bylo možné přiřadit data k určitému procesu, jsou data dle svého charakteru 

tříděna procedurou s názvem „Třídění na Nabíjení a Vybíjení“. Tato procedura definitivně 

rozdělí data do dvou skupin, podle příslušnosti. Po tomto kroku je již možné vypočítat 

energie nutné pro nabití akumulátoru a energie, které je možné z akumulátorů odebrat. 

Tato procedura je nazvána „Výpočet energií CHRG/DisCHRG“. Během celého životního 

cyklu akumulátoru se sleduje účinnost mezi příjmem energie a jejím výdejem. Tento 

poměr je vyhodnocován pro každý nabíjecí/vybíjecí cyklus v části programu nazvané 

„Charge/Discharge efficiency“. Dále již následují pouze tisky významných grafů, které 

dokumentují stav akumulátoru během jeho životního cyklu. 

5.1 Vyhodnocení dat 

Celkem byly provedeny tři série testů s různými parametry zadání. V prvním testu 

bylo provedeno cyklické namáhání jednoho akumulátoru s hloubkou vybití 30 %. Tato 

série byla napájena pomocí laboratorního zdroje, který bohužel nezvládl dlouhodobé 

zatížení a významnou měrou zkresloval výsledky testů. Dalším parametrem, který se 

negativně projevil na výsledcích, byla pracovní teplota akumulátorů během testu. Teplota 

také významnou měrou ovlivňovala výsledek. První série testů byla tedy vyhodnocena jako 

zkušební. Výsledky je možné shlédnout na obrázcích 27 až 34. 
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Obrázek 27 – Křivka energie vydané akumulátorem

  

          Obrázek 28 – Křivka účinnosti nabíjení/vybíjení  

Obrázek 29 – Křivka nabíjení pro cyklus 10-13  Obrázek 30 – Křivka nabíjení pro cyklus 100-103

  

Obrázek 31 – Křivka nabíjení pro cyklus 200-203

  
Obrázek 32 – Křivka nabíjení pro cyklus 300-303

  

Obrázek 33 – Křivka nabíjení pro cyklus 400-403

  
Obrázek 34 – Křivka nabíjení pro cyklus 500-503
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Druhá série testů již proběhla bez vážnějších problémů a bylo provedeno více než 

600 cyklů. Použitý akumulátor absolvoval i předešlou sérii, měl tedy za sebou již více než 

1000 cyklů s hloubkou vybití cca 30 %. Významnější fluktuace v naměřených datech byly 

způsobeny kolísající pracovní teplotou. Výsledky je možné shlédnout na obrázcích 35 až 

42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 35 – Křivka energie vydané akumulátorem

  

          Obrázek 36 – Křivka účinnosti nabíjení/vybíjení  

Obrázek 37 – Křivka nabíjení pro cyklus 50-53           Obrázek 38 – Křivka nabíjení pro cyklus 100-103 

Obrázek 39 – Křivka nabíjení pro cyklus 200-203           Obrázek 40 – Křivka nabíjení pro cyklus 300-303 

Obrázek 42 – Křivka nabíjení pro cyklus 600-603 Obrázek 41 – Křivka nabíjení pro cyklus 400-403 
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Třetí série testů již probíhala v nejvyšším zatížení, kdy byly akumulátory cyklovány 

s hloubkou vybití více než 75 %. Navíc byly obsazeny všechny 4 dostupné kanály. K 

prvnímu kanálu byla připojena akumulátorová baterie složená ze dvou paralelně spojených 

akumulátorů s celkovou udávanou kapacitou 10 Ah/3,7 V (verze 26650). Tím, že byly 

akumulátory zapojeny do dvojice paralelně, byl simulován poloviční nabíjecí i vybíjecí 

proud. Cílem bylo zjistit, zdali jsou akumulátory náchylné na velikost pracovních proudů a 

pokud ano, tak v jaké míře. Na druhém kanálu byl připojen akumulátor (verze 26650), 

který se účastnil všech minulých testů, měl tedy za sebou již více než 1000 cyklů. Třetí 

kanál obsadil jediný „čerstvý“ akumulátor s udávanou kapacitou 5 Ah/3,7 V (verze 26650). 

Poslední, čtvrtý kanál byl obsazen akumulátorovou baterií složenou ze 6 článků typu 

18650 s udávanou kapacitou 2 Ah/3,78 V. Tyto akumulátory byly zvoleny jako 

komparační. Výsledky třetí série testů je možno shlédnout na obrázcích 43 až 50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 44 – Křivka účinnosti nabíjení/vybíjení Obrázek 43 – Křivka energie vydané akumulátorem 

Obrázek 46 – Křivka nabíjení pro cyklus 40-43 Obrázek 45 – Křivka nabíjení pro cyklus 10-13 

Obrázek 48 – Křivka nabíjení pro cyklus 120-123 Obrázek 47 – Křivka nabíjení pro cyklus 100-103 
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5.2 Zhodnocení naměřených dat 

Pokud by se vycházelo z největší série, tedy třetí série cyklů, je možné konstatovat 

několik závěrů:  

1) Prvně, účinnost cyklu nabíjení/vybíjení vychází lépe pro akumulátorové baterie, než 

pro jednotlivé články. Toto je možné si vysvětlit menším vnitřním odporem 

akumulátorů, a tedy i nižšími ztrátami.  

2) „Použitý“ akumulátor nebyl nijak významně degradován vůči nově dodanému. 

Vykazoval sice mírně nižší kapacitu, ale rozdíl nebyl nijak významný. Je možné se 

domnívat, že akumulátory jsou kvalitní i oproti skutečnosti, že byly vyrobeny v Číně. 

3) Design DPS, respektive motiv plošných spojů spolu s přívodním vedení velmi 

zásadním způsobem ovlivňuje přesnost měření. Jak je možné vidět v poslední sérii 

testů, jsou v křivkách nabíjecích / vybíjecích cyklů vidět ostré „zuby“. Tyto anomálie 

byly způsobeny úbytkem napětí na vedení při připínání a odpínání jednotlivých kanálů 

k napájecímu napětí. Proud, který protékal vodiči, způsoboval posun referenčního 

napětí, čímž vznikly i viditelné „zuby“. Tento stav bude upraven v další generaci 

diagnostického systému, kde bude přívodní vedení vhodně dimenzováno a motiv 

plošného spoje bude na tuto eventualitu připraven. 

4) Jak je z grafů patrné, pracovní teplota významně ovlivňuje kvalitu akumulátoru. Pokles 

kapacity, který se zdál být přirozeným jevem při stárnutí akumulátorů (obrázek 43), byl 

„anulován“ zvýšením teploty okolí (přechod březen – duben).  

5) Akumulátorová baterie připojená ke 4. kanálu vykazovala mírnou degradaci v průběhu 

testu. Pro úplnost je potřeba uvést, že se jednalo o standardní akumulátory zakoupené 

v Číně s cenou za kus $ 2,5 a stářím 3 roky. Je tedy možné obecně konstatovat, že 

akumulátory sice nedisponují udávanou kapacitou akumulované energie, nicméně co se 

pracovních cyklů a skladovatelnosti týče, jsou na velmi dobré úrovni. 

Obrázek 50 – Křivka nabíjení pro cyklus 170-173 Obrázek 49 – Křivka nabíjení pro cyklus 150-153 
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6 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout, ověřit a vytvořit systém, který by byl 

schopen automaticky cyklovat lithiové akumulátory a zaznamenávat provozní data. Aby 

bylo možné tento systém navrhnout, byla v první části práce provedena rešerše aktuálního 

stavu akumulátorů na národním i mezinárodním trhu. Tato první část se zabývá 

vysvětlením technologií jednotlivých typů akumulátorů, jejich nabíjecích a vybíjecích 

charakteristik a jejich předpokládané životnosti v počtu nabíjecích a vybíjecích cyklů. 

Z provedené rešerše vyplývá, že ač je dnešní doba nakloněna různým typům akumulátorů 

na lithiové bázi, „staré“ typy akumulátorů postavené na niklové, olověné, nebo kadmiové 

bázi rozhodně neřekly své poslední slovo. Stále se dnes najdou procesy, provozy a 

zařízení, kde je jejich použití vhodnější. Nicméně vzhledem k tomu, že se katedra 

automatizace a počítačové techniky v metalurgii zabývá i trakčními modely využívající 

akumulátory lithiového typu, výsledný systém hodnocení akumulátorů je optimalizován 

právě pro ně. Lithiové akumulátory jsou v současné době velmi rozšířené a trakční modely 

jsou na nich v podstatě závislé. 

Systém pro hodnocení životnosti sekundárních článků byl sestaven ze dvou částí. 

Ze softwarové části provedené v prostředí MATLAB a hardwarové části vytvořené na 

základě pasivních elektronických komponent. Tento systém je schopen periodicky 

cyklovat až čtyři akumulátory, popř. baterie akumulátorů a zaznamenávat průběžně 

důležité provozní veličiny (perioda vzorkování byla nastavena na 0,1 s). Vyhodnocovací 

softwarová část je schopna zaznamenaná data analyzovat a provést požadované výpočty. 

Hodnocení akumulátorů probíhalo formou srovnání velikosti akumulované energie 

v závislosti na absolvovaném počtu nabíjecích/vybíjecích cyklů. Výstupy byly zpracovány 

graficky. Očekávalo se, že použité akumulátory budou vykazovat ztrátu kapacity již po 400 

cyklech, proto byl pro praktické testy zvolen časový úsek s hodnotou 5 měsíců (prosinec 

2016 – duben 2017). Použité akumulátory se ukázaly jako velmi kvalitní a ani po 1200 

cyklech nevykazovaly měřitelnou ztrátu kapacity. Doporučuji proto v testech pokračovat a 

průběžně hodnotit zaznamenaná data. Vzhledem k již proběhlým testům bych také 

doporučil inovovat design hardwarové části hodnotícího systému. Ukázalo se, že relativně 

velké hodnoty protékajících proudů negativně ovlivňují přesnost měření úbytkem napětí na 

propojovacím vedení. Bude tedy nutné využít čtyř vrstvý design desky plošného spoje se 

zvýšeným plátováním mědi na hodnotu alespoň 35 µm a měřicí body pečlivě umístit na 

správná místa. Tyto kroky eliminují nepřesnosti komentované v kapitole 4.2 Zhodnocení 
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naměřených dat. Systém pro hodnocení životnosti sekundárních článků je ve výsledku 

funkční a použitelný. Je možné jej dále rozšiřovat a zvyšovat tak jeho užitné vlastnosti a 

hodnotit i jiné typy akumulátorů. 
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Příloha 1 – Algoritmus pro vyhodnocení zaznamenaných dat 

clear all  

%#ok<*CLALL> 

%#ok<*SAGROW> 

%#ok<*OR2> 

%#ok<*AND2> 

  

load('Accu4.mat'); Lion4=Accu4; 

load('Accu3.mat'); Lion3=Accu3; 

load('Accu2.mat'); Lion2=Accu2; 

load('Accu1.mat'); Lion1=Accu1; 

load('Uin.mat'); 

clear Accu1 Accu2 Accu3 Accu4 

%% Nastaveni promennych 

filtr1=10; %Prumerovani 50 5 0.4 

filtr2=4;  %hledani maxim 

val1=0.15; %hledani maxima 

Rchrg=0.56;%Nabíjecí odpor v serii s akumulátorem 

Rdisc=1.03;%Vybijecí odpor v serii s akumulátorem 

  

%% Filtr vstupnich dat.  

    %Prumeruje se filtr1 hodnot a vytvari se nova promenna Accu1 a Uin1 

n=0; 

for i=1:filtr1:size(Uin.Data,1)-filtr1 

    n=n+1; 

    Accu1(n)=sum(Lion1.Data(i:i+filtr1-1))/filtr1; 

    Accu2(n)=sum(Lion2.Data(i:i+filtr1-1))/filtr1; 

    Accu3(n)=sum(Lion3.Data(i:i+filtr1-1))/filtr1; 

    Accu4(n)=sum(Lion4.Data(i:i+filtr1-1))/filtr1; 

    Uin1(n) =sum(Uin.Data(i:i+filtr1-1))  /filtr1; 

end 

clear Lion1 Lion2 Lion3 Lion4 Uin n tout 

%% Přiřazení dat. 

m=0;n=0;o=0;p=0; 

for i=1:size(Accu1,2)-filtr2 

    if abs(Accu1(i)-Accu1(i+filtr2))>val1 

        m=m+1; 

        str(1,m)=i;  

    end 

    if abs(Accu2(i)-Accu2(i+filtr2))>val1 

        n=n+1; 

        str(2,n)=i;  

    end 

    if abs(Accu3(i)-Accu3(i+filtr2))>val1 

        o=o+1; 

        str(3,o)=i;  

    end 

    if abs(Accu4(i)-Accu4(i+filtr2))>val1 

        p=p+1; 
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        str(4,p)=i;  

    end     

end 

n=0; 

for j=1:4 

    for i=1:size(str,2)-1 

        if (str(j,i+1)-str(j,i))>100 

            n=n+1; 

            start1(j,n)=str(j,i); 

        end 

    end 

    n=0; 

end 

%% Třídění na Nabíjení a Vybíjení 

for j=1:4 

    if j==1 

        tmp1=Accu1; 

    else 

        if j==2 

            tmp1=Accu2; 

        else 

            if j==3 

                tmp1=Accu3; 

            else 

                tmp1=Accu4; 

            end 

        end 

    end     

    n=0; m=0; 

    for i=1:size(start1,2)-1 

        if start1(j,i)~=0 & start1(j,i+1)~=0   

            if tmp1(start1(j,i))<tmp1(start1(j,i+1)) %U roste = CHRG 

                n=n+1; chrg1(j,n)=(start1(j,i)); %!!!!Nabijeni chrg1!!!! 

                n=n+1; chrg1(j,n)=(start1(j,i+1)); 

            else 

                m=m+1; dchrg1(j,m)=(start1(j,i)); %!!!!Vybijeni dchrg1!!!! 

                m=m+1; dchrg1(j,m)=(start1(j,i+1));        

            end 

        else 

            break 

        end 

    end 

end 

clear str i j m n tmp1 

  

%% Výpočet energií CHRG/DisCHRG 

%Vypocet energie ulozene do akumulatoru ve Whod. 

%Vysledek je ve 2. radku promenne chrg1 vzdy pro dany usek. 

for k=1:4 

    sumChrg=0; 
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    if k==1 

        tmp1=Accu1; 

    else 

        if k==2 

            tmp1=Accu2; 

        else 

            if k==3 

                tmp1=Accu3; 

            else 

                tmp1=Accu4; 

            end 

        end 

    end 

    for i=1:2:size(chrg1,2)-1 

        for j=chrg1(k,i):chrg1(k,i+1)-1 %ukazatel na oblast nabijeni 

            Ichrg=(Uin1(j)-tmp1(j))/Rchrg; 

            Echrg=Ichrg*tmp1(j); 

            sumChrg=sumChrg+Echrg; 

        end 

        sumChrg=sumChrg*(filtr1/10); %prevod na Ws 

        sumChrg=sumChrg/3600; %prevod na Whod 

        chrg1(6+k,i:i+1)=sumChrg; 

        sumChrg=0; 

    end 

end 

  

%Vypocet energie odebrane z akumulatoru ve Whod. 

%Vysledek je od 7. radku promenne dchrg1 vzdy pro dany usek. 

sumdChrg=0; 

for k=1:4 

    sumChrg=0; 

    if k==1 

        tmp1=Accu1; 

    else 

        if k==2 

            tmp1=Accu2; 

        else 

            if k==3 

                tmp1=Accu3; 

            else 

                tmp1=Accu4; 

            end 

        end 

    end 

    for i=1:2:size(dchrg1,2)-1 

        for j=dchrg1(k,i):dchrg1(k,i+1)-1 %ukazatel na oblast nabijeni 

            Idchrg=tmp1(j)/Rdisc; 

            Edchrg=Idchrg*tmp1(j); 

            sumdChrg=sumdChrg+Edchrg; 

        end 
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        sumdChrg=sumdChrg*(filtr1/10); %prevod na Ws 

        sumdChrg=sumdChrg/3600; %prevod na Whod 

        dchrg1(6+k,i:i+1)=sumdChrg; 

        sumdChrg=0; 

    end 

end 

clear sumdChrg sumChrg Ichrg Idchrg Edchrg Echrg 

  

%% Charge/Discharge efficiency 

if size(chrg1,2)>size(dchrg1,2) 

         maxi=size(dchrg1,2); 

    else maxi=size(chrg1,2); 

end 

for k=1:4 

    for i=1:maxi 

       eff1=dchrg1(6+k,i)/chrg1(6+k,i); 

       chrg1(12+k,i)=eff1; %Vysledek je ve 13. radku chrg1 <0;1> 

    end 

end 

clear maxi eff1 

%% Uprava Charge/Discharge poli. Data jsou duplikovany po dvou 

n=0; 

for k=1:4 

    for i=1:2:size(chrg1,2) 

        n=n+1; 

        chrg1(6+k,n)=chrg1(6+k,i); 

    end 

    chrg1(6+k,n:size(chrg1,2))=0; n=0;  

    for i=1:2:size(dchrg1,2) 

        n=n+1; 

        dchrg1(6+k,n)=dchrg1(6+k,i); 

    end   

    dchrg1(6+k,n:size(chrg1,2))=0; 

end 

clear n i 

%% Tisk 1 Tisk prubehu nabijeni a vybijeni s vyznacenim hranic 

% figure(1) 

% clf(figure(1)) 

% plot(Accu1) 

% grid on; hold on; 

% y=[3 4.3]; 

% for i=1:size(start1,2)-1 

%     x=[start1(i) start1(i)]; 

%     plot(x,y) 

% end 

% axis([0 size(Accu1,2) 3 4.2]) 

% hold off 

%% TISK 2 Tisk nabijeci a vybijeci energie 

% figure(2) 

% clf(figure(2)) 
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% plot(chrg1(2,:)) 

% hold on; grid on; 

% plot(dchrg1(2,:)) 

% axis([0 size(dchrg1,2)/2-2 6 14]) 

% ax=gca; 

% ax.XTick=0:10:size(chrg1,2); 

% % tisk strednich hodnot obou krivek do grafu 

%     X=[1 size(chrg1,2)]; 

%     Y=[mean(chrg1(2,1:size(chrg1,2)/2)) mean(chrg1(2,1:size(chrg1,2)/2))]; 

line(X,Y,'Color',[0.1 1 0.1]); 

%     Y=[mean(dchrg1(2,1:size(dchrg1,2)/2)) mean(dchrg1(2,1:size(dchrg1,2)/2))]; 

line(X,Y,'Color',[0.1 1 0.1]); 

% title('Charge / Discharge ratio vs cycle count'); 

% xlabel('Cycle count [-]'); 

% ylabel('Energy [Wh]'); 

% hold off; clear X Y 

figure(2) 

clf(figure(2)) 

hold on; grid on; 

for i=1:4 

    if i==1 

        colorRGB=[1 0 0]; %Cervena 

    else 

        if i==2 

            colorRGB=[0 1 0]; %Zelena 

        else 

            if i==3 

                colorRGB=[0 0 1];%Modra 

            else 

                colorRGB=[0 0 0];%Cerna 

            end 

        end 

    end 

    plot(dchrg1(6+i,:),'Color',colorRGB) 

%     plot(chrg1(6+i,:),'Color',colorRGB) 

end 

axis([2 size(dchrg1,2)/2-1 5 30]) 

% ax=gca; 

% ax.XTick=0:10:size(chrg1,2); 

% tisk strednich hodnot obou krivek do grafu 

%     X=[1 size(chrg1,2)]; 

%     Y=[mean(chrg1(2,1:size(chrg1,2)/2)) mean(chrg1(2,1:size(chrg1,2)/2))]; 

line(X,Y,'Color',[0.1 1 0.1]); 

%     Y=[mean(dchrg1(2,1:size(dchrg1,2)/2)) mean(dchrg1(2,1:size(dchrg1,2)/2))]; 

line(X,Y,'Color',[0.1 1 0.1]); 

title('Discharge ratio vs cycle count'); 

xlabel('Cycle count [-]'); 

ylabel('Energy [Wh]'); 

text(5,25,'1st channel','Color','red');text(5,24,'2nd channel','Color','green'); 

text(5,23,'3rd channel','Color','blue');text(5,22,'4th channel','Color','black'); 
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hold off; clear X Y 

%% TISK 3 Tisk efektivity nabijeni 

figure(3) 

clf(figure(3)) 

hold on 

for i=1:4 

    plot(chrg1(12+i,4:end)) 

    grid on; %axis([0 size(dchrg1,2) 0.6 0.75]) 

    % tisk strednich hodnot  do grafu 

    %     X=[1 size(chrg1,2)]; 

    %     Y=[mean(chrg1(3,:)) mean(chrg1(3,:))]; line(X,Y,'Color',[0.1 1 0.1]); 

end 

clear X Y 

%% TISK 4 Tisk n-te krivky nab / vyb 

n=170; 

m=round(n*2); channel=4; 

figure(4) 

clf(figure(4)) 

start=start1(channel,m) ; stop=start1(channel,m+2); 

plot(Accu4(start:stop)); hold on; 

start=start1(channel,m+2) ; stop=start1(channel,m+4); plot(Accu4(start:stop)); 

start=start1(channel,m+4) ; stop=start1(channel,m+6); plot(Accu4(start:stop)); 

grid on; axis([0 (stop-start)*1.1 2.9 4.3]) 

title('Křivka nabíjení a vybíjení') 

A1='čas['; A2=num2str(filtr1/10); A3='s]'; A=[A1 A2 A3]; 

xlabel(A); ylabel('Napětí akumulátoru [V]'); 

S=['P:\Matlab\3_CHR_' num2str(n) '.png' ]; 

saveas(figure(4),S) 

% tisk strednich hodnot  do grafu 

%     X=[1 size(chrg1,2)]; 

%     Y=[mean(chrg1(3,:)) mean(chrg1(3,:))]; line(X,Y,'Color',[0.1 1 0.1]); 

clear stop start A A1 A2 A3 n m S 

%% 

clear x y i j m 
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Příloha 2 – Softwarová řídící část 

 

 

 


