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ANOTACE (ABSTRAKT)
Modul poskytuje přehled o fyzikální podstatě, funkci a konstrukci elektrických komponentů
elektromobilu. Seznamuje žáky s historií elektromobilu a popisuje jeho trakční části. Modul
přispívá k získání uceleného pohledu na problematiku daného podsystému automobilu, jeho
funkci a konstrukci. Další část modulu je zaměřena na dobíjecí stanice, jejich technologie a
způsoby využití. Významným cílem je i výchova k odpovědnému přístupu při provozu
elektromobilu, který může při nevhodném zacházení ohrozit zdraví i bezpečnost uživatelů i
jejich spoluobčanů. Nepostradatelnou částí výuky je environmentální výchova vedoucí
k zodpovědnosti při užívání motorových vozidel.
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Vstupní kompetence (montér dobíjecích stanic)
a) Provádět montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických zařízeních v
souladu s požadavky BOZP a s vyhláškou o odborné způsobilosti v elektrotechnice,
tzn., aby absolventi:
− využívali technické poznatky z oblasti úpravy, zpracování a užití rozličných materiálů
v elektrikářské praxi;
− rozuměli technickým principům výroby a rozvodu elektrické energie;
− rozlišovali při práci různá bezpečnostní a kvalitativní specifika pro nízké, vysoké a velmi
vysoké napěťové a výkonové úrovně;
− rozuměli technickým principům vzniku elektrických signálů a jejich přenosu
slaboproudým vedením;
− řešili elektrické obvody a zařízení, volili vhodné materiály a součástky, realizovali
řešené obvody či zařízení, oživovali je, kontrolovali jejich funkci a proměřovali
provozní parametry;
− zabezpečovali diferencovaně před započetím práce na elektrickém zařízení pracoviště
s ohledem na úroveň elektrického připojení k rozvodům vysokého nebo nízkého napětí;
− vykonávali přípravné úkony pro instalaci vodičů, instalač. armatur, rozvaděčů a ochran;
− připevňovali, instalovali a propojovali jednotlivé části elektrické sítě včetně síťových
prvků, kontrolovali instalaci, přezkušovali její funkci a připojovali na napětí;
− zhotovovali kabelové přípojky, pokládali kabely; montovali a připojovali rozvodné
skříně, koncovky, přípojky a odbočky, popřípadě lokalizovali možné vzniklé závady na
provedené instalaci;
− zapojovali, uváděli do provozu, diagnostikovali a opravovali s pomocí technické
dokumentace elektrotechnické obvody nebo zařízení s pasivními i aktivními
součástkami a integrovanými obvody, přičemž veškeré úkony jsou prováděny v souladu
s platnými ČSN;
− vykonávali přípravné i finální práce při zhotovování mechanických dílců elektrických
strojů, přístrojů, zařízení a různých montážních přípravků;
− demontovali, opravovali a zpětně správně funkčně sestavovali mechanismy nebo části
elektrických strojů a zařízení, včetně částí zařízení pro ovládání a řízení;
− diagnostikovali mechanismy otáčivého pohybu, demontovali, vyměňovali a lícovali
pouzdrová i valivá ložiska, prováděli jejich údržbu mazáním pohyblivých částí, anebo
čistěním dotyků a sběrných ploch;
− rozlišovali druhy točivých elektrických strojů, na základě diagnostikovaných hodnot
prováděli opravu stroje, včetně řídící či regulační části;
− využívá poznatky platných ČSN a aplikuje je na elektrických zařízení při práci, kterou
vykonává;
− byli připraveni osvojit si na pracovišti místní pracovní postupy, provozní a bezpečnostní
pokyny, směrnice a návody k obsluze, které souvisí s činností na elektrickém zařízení
příslušného druhu a napětí;
− využívali, v případě potřeby, teoretické a praktické znalosti o poskytování první pomoci,
zejména při úrazech elektrickým proudem.

b) Provádět elektrotechnická měření a vyhodnocovat naměřené výsledky, tzn., aby
absolventi:
− volili nejvhodnější měřicí metodu pro měření na elektrotechnických a elektronických
zařízeních;
− navrhovali a dokázali realizovat vhodný měřicí obvod;
− vyhodnocovali naměřené hodnoty účelově pro kontrolu, diagnostiku, odstraňování
závad, pro uvádění zařízení do provozu, jeho seřízení a provozní nastavení.
c) Používat technickou dokumentaci, tzn., aby absolventi:
− rozuměli různým způsobům technického zobrazování;
− znali různé druhy technické a elektrotechnické dokumentace, rozuměli této dokumentaci,
tj. rozuměli údajům na elektrotechnických, strojních a stavebních výkresech;
− schematicky zobrazovali prvky a obvody elektrických a elektronických přístrojů a
zařízení;
− rozuměli funkčním, přehledovým, výrobním a montážním elektrotechnickým
schématům a využívali znázorněné vztahy při přípravě, plnění a následné kontrole
pracovních úkonů.
d) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn., aby absolventi:
− chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků
(i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i
jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti
podle příslušných norem;
− znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a požární prevence;
− osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně
zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory,
displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni
zajistit odstranění závad a možných rizik;
− znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat
nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením
zdraví v souvislosti s vykonáváním práce);
− byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém
onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout.
e) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn., aby absolventi:
− chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku;
− dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení
jakosti zavedeným na pracovišti;
− dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb,
zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana)
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Výstavba veřejné dobíjecí infrastruktury v České republice

O tom, že přichází doba, kdy se elektromobilita stane zcela běžnou součástí dopravy, již dnes
nikdo nepochybuje. Otázka tedy nezní, zda se tak stane, ale spíš kdy se tak stane, kdy se
rozvoj elektromobility stane skutečně masovou záležitostí.
Rozvoj vozidel na elektřinu ovlivňuje řada faktorů, tím nejvýznamnějším je samozřejmě
regulace, která požaduje postupné snižování emisí C02, ale vstříc tomu jde i technologický
pokrok, který vede k tomu, že elektromobily mají postupně stále lepší parametry a jsou
cenově dostupnější.
Rozvoj elektromobility podporuje i zájem zlepšovat kvalitu života ve městech, protože možná
ještě důležitější výhodou, než je úspora emisí skleníkových plynů, je omezení lokálních emisí.
Ty se ve městech stávají stále větším problémem, a to zejména v regionech, kde prudce roste
koncentrace obyvatelstva v metropolích a přilehlých oblastech. Nemusíme ale chodit příliš
daleko - smogové situace jsou běžné i v českých městech. I to je jedním z důvodů, proč se
elektromobilita intenzivně řeší například v Číně, která jinak k otázkám snižování emisí
alespoň do nedávna přistupovala spíše laxně.
K rozvoji elektromobility je potřeba samozřejmě přistupovat jako k evolučnímu procesu,
(nečekáme, že během několika let bude většina vozidel v ulicích jezdit na elektřinu), který
však může nabrat rychlejší tempo, než se původně předpokládalo - ostatně boom některých
technologií z poslední doby je docela dobrým ilustrativním příkladem.
Pokud tedy věříme, že se vozy na elektrický pohon postupně stanou konkurenceschopnou
alternativou v dopravě, je potřeba otevřít i otázku toho, jak se budou elektromobily dobíjet a
jak se bude vyrábět elektřina pro jejich dobíjení.
Vzhledem k tomu, že elektromobilita má přirozeně blízko k sektoru energetiky, staly se
součástí jejího rozvoje celkem přirozeně právě energetické společnosti, pro něž se otázka
dobíjení stala přirozenou agendou, která navazuje na jejich hlavní business. Podobně se k
elektromobilitě postavil i ČEZ. Poptávka po veřejném dobíjení v souvislosti s rozvojem
elektromobility generuje příležitost v oboru, který je ČEZu jako energetické firmě blízký.
Budování a následný provoz dobíječi infrastruktury je navíc dlouhodobým záměrem, se
kterým máme zkušenosti v souvislosti s provozováním energetických a distribučních zařízení.
Způsob a technologie dobíjení elektromobilů
Analýzy zabývající se rozvojem elektromobilního trhu se shodují na tom, že podstatná část
dobíjení (typicky se hovoří o 80-90%) bude probíhat neveřejně, tj. buď v domácnostech
(zpravidla přes noc), nebo ve firmách (přes den). Rozvoj elektromobility tedy bude generovat
poptávku po různých typech dobíjení (zejména z hlediska výkonu), přičemž domácí dobíjení
bude typicky pomalé, firemní může být pomalé až středně rychlé podle způsobu provozu
vozidla a veřejné dobíjení bude rychlé až ultrarychlé v návaznosti na typu lokality, kde bude
veřejná dobíječi stanice umístěna.
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Logika této úvahy je zřejmá - u veřejné rychlodobíjecí infrastruktury lze očekávat, že si k ní
elektromobilisté cíleně zajedou dobít svá vozidla a budou chtít co nejdříve pokračovat dál
(určitý analog čerpání pohonných hmot dnes), a spíše se řeší to, kde by takové stanice měly
stát a jaké by měly mít v blízkosti zázemí, aby mohl elektromobilista potřebnou půlhodinu
strávit pohodlně. U pomalejších dobíjecích stanic se spíše očekává, že dobíjecí infrastruktura
„půjde za vozidlem" a bude se stavět v místech, kde vozidla parkují, ať už kratší, nebo delší
dobu, tomu by následně odpovídal výkon stanice. Rozvoj dobíjecí infrastruktury je něco, co
energetiky velmi zajímá, protože se jich dotýká, ať se na něm aktivně podílejí, nebo ne.
Zejména výkonnější dobíječi stanice totiž generují z pohledu distribuční sítě odběry s
profilem, který není z pohledu stability sítě úplně optimální - typicky půjde o nárazové odběry
v řádech desítek, v budoucnu potenciálně i stovek kilowatt výkonu. Časové vytížení
dobíjecích stanic bude navíc z logiky věci částečné, protože nemá-li být síť stanic
provozována s vysokým rizikem toho, že elektromobilista se zájmem o dobíjení bude muset
čekat na ukončení dobíjení předchozího zákazníka, musí být v ulicích dostatek disponibilních
dobíjecích míst. Navíc je zřejmé, že v některých částech dne (typicky v noci) bude zájem o
dobíjení u veřejných stanic nižší než v jiných. Budování lokalit s rychlodobíjecí stanicí nebo
spíše stanicemi je proto náročné na zajištění odpovídajícího příkonu, náklady spojené s
připojením navíc představují podstatnou složku nákladů nejen budování, ale provozování
takovéto infrastruktury.
Podobně i v případě firemního a domácího dobíjení se postupně objeví nezbytnost zajištění
potřebného příkonu u odběrných míst, ze kterých se budou vozidla dobíjet. Přestože lze
elektromobil dobíjet i z dobíjecího bodu odpovídajícího parametrům obyčejné zásuvky, jde o
ten nejpomalejší způsob dobíjení, který navíc pro případné pravidelné dobíjení elektromobilu
není zpravidla určen. Postupně tedy poroste tlak jak na profesionální řešení i na úrovni
domácností a firem, primárně z důvodu bezpečnosti, tak i na navyšování dobíjecího výkonu,
který bude odpovídat potřebám vozidel s vyššími kapacitami akumulátorů.
Zatímco u rychlodobíjecích stanic se jaksi z definice předpokládá, že zájemce o dobíjení chce
co nejrychleji pokračovat dále v cestě, u pomalejších stanic se již nabízí prostor pro nějakou
míru optimalizace nebo řízení dobíjení tak, aby byl optimálně využit potřebný elektrický
příkon. To bude podporovat nasazení různých „smart" řešení a aplikací, které mohou být v
budoucnu propojeny přímo s vozidlem a optimalizovat dobíjení nejen z pohledu elektrického
příkonu, ale také potřeb vozidla a optimální kondice jeho akumulátoru.
Model vytížení dobíječi infrastruktury ale s rozvojem elektromobility postupně ovlivní i to, až
si vozidla začnou pořizovat lidé, kteří vlastní garáž nemají a bydlí například na sídlišti.
Ostatně dnes také nemáme každý svoji privátní čerpací stanici a nepřijde nám to nijak divné.
Tito řidiči budou zcela odkázáni na veřejnou infrastrukturu a je otázka, zdali řešením bude
vybavení sídlištních parkovacích stání pomalými dobíjecími stanicemi přes noc, nebo potřebu
dobití zajistí snadno dostupná rychlodobíjecí infrastruktura.
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Obecně lze říci, že elektromobilita je velmi úzce svázána s dalšími dvěma tématy, která jsou
z pohledu automobilového sektoru velmi zásadní, a to digitalizací a autonomním řízením. Jeli velikým tématem v elektromobilitě optimální využití auta a času, kdy není využito k jízdě,
může nástup autonomního řízení a digitalizace představovat ten klíčový spojovací článek.
Stačí si představit situaci, kdy optimální vytížení veřejných dobíjecích stanic - například
během hluboké noci - mohou zajistit vozy, které se na dobíječi stanici dojedou dobít, zatímco
jejich majitelé v poklidu spí. Kdy a kam se má jet jaké auto dobít? Stačí, když bude mít auto
pokyn, že má být v půl sedmé připraveno k jízdě před domem. Zní to jako sci-fi? Nemusí
trvat dlouho a bude to zcela běžná záležitost.
Další technologií, která logicky infrastrukturu a vozidla spojuje, je akumulace. Baterie, jejichž
technologický pokrok a pokles ceny je pro masivní rozvoj elektromobility zásadní, mají
samozřejmě obrovský potenciál i v energetice jako takové. I když pro potřeby stacionárního
použití je důraz kladen na jiné parametry než v případě vozidel, inovace a technologický
vývoj se projeví v obou segmentech. Akumulace tak má potenciál napomáhat optimálnímu
zatížení energetických sítí v případě elektromobility podobně jako v případě obnovitelných
zdrojů tím, že dokáže vyrovnávat diagram průběhu, v tomto případě obtížně predikovatelné
spotřeby. A v neposlední řadě se zdá, že dalším tématem s velkým potenciálem může být tzv.
sekundární využití akumulátorů, tj. použití akumulátorů z vozidel, která již pro automobilový
sektor nejsou dost dobrá, jako stacionárních úložišť energie, kde mohou prožít další etapu
života předtím, než dojde k jejich recyklaci.
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2
2.1

Elektrický pohon silničních vozidel
Historie elektromobilů

Elektromotor poprvé vznikl v polovině 19. století. V té době patřila elektřina mezi
preferované metody k pohonu vozidel. Elektromotor poskytoval komfort a snadné ovládání,
které by nebylo možné dosáhnout pomocí benzínových motorů. Spalovací motor byl
dominantní způsob pohonu motorových vozidel na téměř 100 let. Elektrická energie zůstala
běžná u ostatních typů vozidel, jako jsou vlaky a menších vozidel všech typů. Bohužel první
akumulátory byly neúměrně drahé a svou hmotností značně zvyšovaly hmotnost vozu
a poměrně malou kapacitou zmenšovaly jeho upotřebitelnost. Kapacita prvních akumulátorů
neumožňovala dojezd vozidla dále než do vzdálenosti 70 kilometrů. Koncem minulého století
totiž existoval pouze jediný typ akumulátoru, tím byl olověný akumulátor, používaný bez
větších změn prakticky dodnes.

Pohon
Elektromobil byl jednoduchý na konstrukci, relativně tichý, neznečisťoval ovzduší, i když v té
době to nebylo primární. Elektromotory se rozmisťovaly buď poblíž zadní nápravy, aby se
každé kolo mohlo nezávisle otáčet a tím odpadl složitý diferenciál, nebo přímo do nábojů
každého z kol jako volnoběžné stroje. Tyto elektromotory jsou napájeny akumulátory.
Další možností je kombinace akumulátoru s palivovým článkem. Takové vozidlo nazýváme
hybridem. Jako elektromobil můžeme nazvat vozidlo poháněné solární energií, které využívá
solární články. Součástí elektromobilu, oproti běžnému vozidlu, není spalovací motor,
převodovka, výfukový systém, olej, zapalovací svíčky, rozvody, a spojka. Chybějící výfuk
u akumulátorového vozidla je jeho jasný a výhradní charakteristický znak. Elektrická vozidla
jezdí v lokální bilanci vždy kompletně bez emisí - rozhodující výhoda oproti všem ostatním
koncepcím pohonu. Hybridní vozidla sice mají výfuk, avšak emise jsou z důvodu částečné
elektrifikace značně nižší.
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Výhody a nevýhody
Výhodou elektromobilů je úspora energie. Tu dosáhneme například dobíjením akumulátorů
pomocí rekuperace. Dalšími plusy jsou vysoká účinnost přesahující 50%, nízké náklady na
ujeté kilometry, malé opotřebení hnacího ústrojí, vysoký krouticí moment elektromotoru
a jeho nízká poruchovost.
Vozidla s elektrickým pohonem mají bohužel i řadu nevýhod. Tou největší je pořizovací cena
a dále, že si musí zdroj energie, kterým jsou akumulátory, neustále vozit s sebou. Při své cestě
tedy není napájen z trolejového vedení. Akumulátory bývají velmi těžké, proto elektromobily
mají menší výkon a tím i krátkou dojezdovou vzdálenost, která se pohybuje kolem 200 km.
Pohon na elektřinu je tím pádem vhodný pro malá a lehká vozidla, určená do městského
provozu.
2.2

Koncepce elektromobility

Elektrifikovaná vozidla jsou podle koncepce svého pohonu rozdělena do různých tříd:





Micro-hybrid
Mild-hybrid / full hybrid
Plug-in-hybrid
Akumulátorové vozidlo

Micro-hybrid
Klasický spalovací motor + start/stop
Žádná dodatečná technika pohonu
Mild-hybrid
Klasický spalovací motor + integrovaný startér-generátor
Malý elektromotor s výkonem 15 kW jako pomoc při rozjezdu nebo booster
Čistě elektrická jízda není možná
Zpětné získávání brzdné energie (rekuperace) při deceleraci
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Full hybrid
Možná čistě elektrická jízda na krátké vzdálenosti s omezenou rychlostí
Paralelně nebo sériově uspořádané agregáty
Plug-in-hybrid
Plný hybrid se zvýšeným výkonem akumulátoru a elektrického motoru
Elektrický dojezd minimálně 20 km
Nabíjení akumulátoru je možné přes síťový přípoj
Akumulátorové vozidlo
Vozidlo bez spalovacího motoru
Pouze čistá elektrická jízda
Nabíjení akumulátoru přes síťový přípoj
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3

Nejčastěji používané akumulátory v elektromobilech
Olověné akumulátory – používané dříve

3.1

V nabitém stavu aktivní hmotu záporné elektrody tvoří houbovité olovo (Pb), u kladné
elektrody je to oxid olovičitý (PbO2). Elektrolytem v olověných akumulátorech je vodou
zředěná kyselina sírová (H2SO4) o koncentraci přibližně 35% obj. u plně nabitého
akumulátoru. Tento roztok může být z technických důvodů nasáknutý do vaty ze skelných
vláken (AGM) nebo ztužený do formy gelu. Vybíjením se aktivní hmota záporné i kladné
elektrody přeměňuje na síran olovnatý (PbSO4) a elektrolyt je ochuzován o kyselinu sírovou
a obohacován o vodu. Při vybíjení tedy klesá koncentrace elektrolytu a naopak při nabíjení
jeho koncentrace roste.
Životnost a počet cyklů olověného akumulátoru
Omezení olověného akumulátoru je v tom, že když je vybit (i částečně) a delší dobu v tomto
stavu setrvává, tak na jeho elektrodách dochází k prakticky nevratným změnám tzv. sulfataci.
Ta výrazně sníží jeho kapacitu. Je tedy nutné stále udržovat akumulátor v dobitém stavu.
Výhody olověných akumulátorů
 Cena (cena olova je asi desetinová v porovnání např. s niklem)
 Akumulátor je schopen dát velké proudy
Nevýhody olověných akumulátorů





3.2

Malá hustota energie na kilogram (30-40 Wh/kg)
Nižší účinnost dobíjení (70-92%)
Menší počet dobíjecích cyklů (500-800)
Nutná ekologická likvidace (tento proces je dnes už velmi dobře technologicky
zvládnutý)
NiCd akumulátory

Nikl-kadmiový akumulátor, zkráceně NiCd (zkratkou NiCd je registrovaná ochranná známka
společnosti SAFT Corporation), je druh galvanického článku. Výhodou těchto článků je, že
jim nevadí skladování ve vybitém stavu a s tím související odolnost vůči hlubokému vybití.
Určitou nevýhodou ve srovnání s NiMH a Li-ion akmulátory je jeho relativně nižší měrná
kapacita. Velkým problematickým rysem tohoto akumulátoru je jedovatost kadmia, z něhož
se skládá jedna z jeho elektrod a tedy nezbytnost sběru opotřebovaných NiCd akumulátorů
(stejně jako v případě Pb akumulátorů). Svými vlastnostmi se jinak podobá novějšímu NiMH
akumulátoru. S relativně nízkým vnitřním odporem může NiCd baterie dodávat vysoké
proudy přepětí.
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NiCd akumulátory (spolu s NiMH) mají oproti jiným bateriím ještě jeden neduh, a tím je
paměťový efekt. Označuje se jím stav, kdy baterie postupně ztrácí svoji maximální kapacitu,
jsou-li opakovaně dobíjeny jen po částečném vybití.
Výhody NiCd akumulátorů
 Nevadí mu úplné a dlouhodobé vybití, dokonce jsou skladovány zcela vybité
 Již dostačující počet dobíjecích cyklů – více jak 2000
Nevýhody NiCd akumulátorů







Menší hustota energie na kilogram (40-60 Wh/kg)
Nižší účinnost dobíjení (66-90%)
Dražší výroba a tedy i vyšší cena zejména oproti olověným bateriím
U NiCd baterií se projevuje paměťový efekt
Rychlé samovybíjení (až 20% / měsíc)
Nutná ekologická likvidace – baterie jsou velmi toxické
NiMH akumulátory

3.3

Nikl-metal hydridový akumulátor, zkráceně NiMH, je druh galvanického článku a dnes je
jedním z nejčastěji používaných druhů akumulátorů. Ve srovnání s jemu podobným niklkadmiovým akumulátorem má přibližně dvojnásobnou až trojnásobnou kapacitu. Hlavními
důvody jeho velkého rozšíření je jeho značně velká kapacita a schopnost dodávat poměrně
velký proud spolu s přijatelnou cenou. Další výhodou je udržení garantovaného napětí téměř
až do úplného vybití baterie.
Výhody NiMH akumulátorů
 Cena – NiMH baterie jsou celkem levné
 Udržení napětí až do úplného vybití
Nevýhody NiMH akumulátorů






Nižší hustota energie na kilogram (30-80 Wh/kg)
Nízká účinnost dobíjení (66%)
U některých typů rychlé samovybíjení (až 20% / měsíc)
Oproti NiCd akumulátorům menší počet dobíjecích cyklů (cca 1000+)
U NiMH baterií se projevuje paměťový efekt
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Li-Ion akumulátory

3.4

Lithium-ion akumulátory (zkráceně Li-Ion baterie) je typ nabíjecího akumulátoru, ve kterém
se lithium-ionty pohybují mezi anodou a katodou. Vysoká hustota energie vzhledem k objemu
se výborně hodí pro přenosná zařízení.
Li-ion akumulátory se běžně používají ve spotřební elektronice. V dnešní době se jedná
o jeden z nejoblíbenějších typů akumulátorů pro přenosné el. přístroje. Má vynikající poměr
energie/hmotnost, žádný paměťový efekt a pomalé samovybíjení. Nicméně špatné používání
baterie může způsobit explozi baterií.
Li–ion akumulátory mají však velké množství vlastností, které jejich požití (např.
v elektromobilech) silně omezují. Hlavní stinnou stránkou těchto akumulátorů je jejich
stárnutí, což je výrazné snižování kapacity nezávisle na používání. Při skladování
akumulátoru při teplotě 20°C, se bude kapacita snižovat o 20% za rok. Pokud by byl
akumulátor skladována při teplotě 4°C, snižovala by se za rok kapacita jen o 4%. Naproti
tomu při teplotě 40°C by byla trvalá roční ztráta kapacity akumulátoru dokonce 35-40%.
Oproti NiCd a NiMH akumulátorům mají li-ion akumulátory vyšší vnitřní odpor, proto není
možné z nich získat tak vysoký proud. V případě přehřátí nebo připojení vyššího napětí může
akumulátor explodovat.
Výhody Li-ion akumulátorů








Málo toxické
Velmi vysoká hustota energie! (160 Wh/kg)
Možnost tvarovat baterii dle svých požadavků
Nemá paměťový efekt
Malé samovybíjení
Vysoké nominální napětí
Dobrá dobíjecí účinnost (80-90%)

Nevýhody Li-ion akumulátorů
 Velmi rychlé stárnutí baterie (životnost 2-3 roky, snížení kapacity o 20% / rok při
20°C)
 Při špatném zacházení explozivní
 Při úplném vybití je téměř vždy zničená
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LiFePO4 akumulátory

3.5

Další verzí lithium-iontových nabíjecích akumulátorů jsou i akumulátory postavené na
lithium železo fosfátu (LiFePO4). Toto označení získaly díky katodě vyrobené z tohoto
materiálu. Anoda je jako u ostatních li-ion baterií vyrobena z uhlíku. Mezi jejich hlavní
přednosti oproti klasickým lithium iontovým akumulátorům patří především schopnost dodat
vyšší proud a to, že při extrémních podmínkách nevybuchují.
Na druhou stranu mají o něco nižší napětí a také nižší hustotu energie. LiFePO4 technologie
vznikla v roce 1997 a zaujala hlavně díky svým výhodám, jako jsou: zcela netoxická (na
rozdíl od klasických li-ion), má dobrou teplotní stabilitu, velmi dobrý elektrochemický výkon
a vysokou kapacitu.
Výhody Li-ion fosfátových akumulátorů










Téměř plochá křivka až do úplného vybití akumulátoru
Vysoký počet dobíjecích cyklů (2000 - 3000)
Netoxické
Nemá paměťový efekt
Bezpečné oproti jiným typům lithiových baterií
Vysoká životnost (3-10 let)
Vynikající dobíjecí účinnost (95%)
Levné oproti jiným lithiovým bateriím
Vyšší hustotu energie (80-120 Wh/kg) – dnes se již dají běžně koupit baterie
s hustotou 170 Wh/kg a více

Nevýhody Li-ion fosfátových akumulátorů
 Rychlé dobíjení snižuje životnost
 Možnost předčasného selhání při větším množství hlubokých cyklů (vybití pod 33%)
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4

Olověné akumulátory

Olověný akumulátor tvoří olověné desky (elektrody) ponořené do zředěné kyseliny sírové.
Jeden článek akumulátoru je tvořen právě dvěma deskami. Články se řadí do série a vytváří
akumulátorovou baterii. Chemický proces při nabíjení a vybíjení je vratný a lze ho vyjádřit
chemickou rovnicí:
síran olovnatý
PbSO4 + 2 H2O

oxid olovičitý
↔

PbO2 + Pb + 2 H2SO4

(směr šipky vpravo značí pochod při nabíjení a vlevo při vybíjení)
Při nabíjení se tvoří kyselina sírová (H2SO4) a elektrolyt houstne. Po skončení nabíjení je na
kladné elektrodě tmavohnědý oxid olovičitý (PbO2) a na záporné elektrodě je jemně
rozptýlené tmavošedé olovo. Při vybíjení je pochod opačný: elektrolyt řídne (H2SO4 se
spotřebovává) a ve vybitém stavu je na kladné elektrodě červenohnědý a na záporné elektrodě
tmavošedý síran olovnatý (PbSO4). Hustota elektrolytu se zvětšujícím se nábojem zvětšuje a
je tedy spolehlivou známkou stavu akumulátoru. Druhým ukazatelem stavu akumulátoru je
zvětšující se napětí při nabíjení. Pomocným ukazatelem je tzv. plynování elektrod. Z
akumulátoru totiž při nabíjení unikají bubliny, jako by se elektrolyt „vařil“. Tento jev však
ukazuje na to, že je ukončen rozklad síranu olova a že začíná elektrolýza vody. Voda se při
nabíjení rozkládá na vodík a kyslík. Proto je třeba akumulátory ve větším množství nabíjet ve
větraných místnostech, nebo na volném prostranství. Směs vodíku a kyslíku tvoří třaskavý
plyn, který může při nahromadění explodovat.
Během vybíjení se tvoří na obou elektrodách špatně rozpustný síran olovnatý. Jeho měrná
vodivost je vzhledem k vodivosti olova a oxidu olovičitého velmi malá, menší než 10-8 S.cm-1.
Velký význam pro funkci elektrod má jejich pórovitá struktura umožňující průnik H2SO4 do
objemu elektrod. Porozita nabitých elektrod může být až 50 % a střední průměr pórů je u
kladných elektrod 1 až 2 µm a u záporných elektrod 10 µm. Během vybíjení pórozita značně
klesá, protože měrný objem síranu olovnatého je větší než měrný objem olova a oxidu
olovičitého.
Typickým efektem je silné zřeďování elektrolytu během vybíjení, protože kyselina sírová se
spotřebovává a tvoří se voda. V nabitých akumulátorových článcích je koncentrace H2SO4 28
až 40 % (podle typu akumulátoru). Čím menší je objem elektrolytu v porovnání s množstvím
aktivních elektrodových materiálů, tím větší je pokles koncentrace při vybíjení; ke konci
vybíjení se koncentrace pohybuje mezi 12 až 24 %. Podle toho je bezproudové napětí
nabitého akumulátoru 2,06 až 2,15 V a napětí téměř vybitého akumulátoru je 1,95 až 2,03 V.
Pro daný akumulátor je pokles koncentrace kyseliny přímo úměrný prošlému náboji. Proto je
měření koncentrace nebo hustoty elektrolytu vhodnou a přesnou metodou stanovení stupně
nabití akumulátoru, což je výhodou olověného akumulátoru ve srovnání s jinými. Během
vybíjení se objem elektrolytu zmenšuje zhruba o 1 ml na každou ampérhodinu. Pro nabíjení a
vybíjení olověného akumulátoru jsou typické křivky podle obr. 4. 1.
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Obr. 4. 1 Vybíjecí a nabíjecí křivka olověného akumulátoru

Křivka napětí při nabíjení probíhá třemi pásmy - První pásmo po připojení nabíjecího proudu
je charakterizováno zvětšováním napětí v souvislosti s tvorbou kyseliny v pórech olověných
desek. Jde o oblast mezi napětím 1,75 až 2,2 V; hustota elektrolytu se při tom zvětšuje z 0,95
g/cm3 na 1,15 g/cm3. Druhé pásmo přeměny síranu olovnatého je ohraničeno napětím 2,2 až
2,45 V. Hustota kyseliny se zvětší až na 1,25 g/cm3 . Zvětší-li se napětí článku při nabíjení až
na 2,45 V, začne se kromě síranu rozkládat i voda na vodík a kyslík a akumulátor začne
plynovat. Rozloží-li se všechen síran, zvětší se napětí článku na 2,7 až 2,8 V. Od tohoto
okamžiku se přiváděná energie spotřebovává jen k rozkladu vody, akumulátor začne
intenzívně plynovat a jeho napětí se již nezvětšuje.
Vnitřní odpor olověného akumulátoru je velmi malý, řádově 0.001 Ω. Závisí na hustotě a
teplotě elektrolytu. Při nabíjení se vnitřní odpor akumulátoru zmenšuje, při vybíjení se
zvětšuje. Vybitý akumulátor má asi dvakrát větší vnitřní odpor oproti akumulátoru nabitému.
Při snižování teploty se zvětšuje vnitřní odpor akumulátoru asi o 0.4 % / 1oC .
Na 1 Ah je třeba asi 36 g aktivní hmoty elektrody. Kapacita akumulátoru je přímo úměrná
ploše elektrod, nebo přesněji řečeno, množství činné hmoty, která se účastní vratné chemické
přeměny. Protože kapacita akumulátoru závisí i na velikosti vybíjecího proudu, udává každý
výrobce zaručenou minimální kapacitu akumulátoru při určitém proudu, což většinou bývá
proud velikosti 1/10 kapacity akumulátoru v ampérech po dobu 10 hodin.
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4.1

Konstrukce olověných akumulátorů s kapalným elektrolytem

Téměř všechny typy olověných akumulátorů mají samostatné nádoby (obr. 4.2). Konstrukční
materiály použité při výrobě akumulátorů musí být odolné proti dlouhodobému účinku
kyseliny sírové. Jedním z mála takových materiálů je olovo, a proto jsou všechny části
vedoucí proud vyrobeny z olova nebo olověných slitin. Nerezová ocel se použít nedá, protože
i stopy železa v roztoku ruší. Elektrodová sestava je umístěna v nádobě z izolačního materiálu
(1). Krajní elektrody (2) jsou vždy záporné. V každé elektrodové skupině jsou desky
přivařeny k můstkům článků (6), opatřeným proudovými vývody (9). Separátory (3) jsou
umístěny mezi kladnými a zápornými deskami (4). Na spodku se desky opírají o speciální
hranoly (5) vyčnívající ze dna nádoby; tím se vytváří kalový prostor, kde se shromažďují
aktivní hmoty spadlé z elektrod.
Ve velkých staničních akumulátorech jsou desky zavěšeny na příchytkách nádoby.
Vzdálenost mezi horními hranami desek a víkem (7) je minimálně 20 mm, aby se mohly
kompenzovat změny hladiny elektrolytu a oddělit kapičky elektrolytu při silném plynování na
konci nabíjení. Víko má dva otvory pro proudové vývody a ventilační zátku (10), která
umožňuje únik plynů během samovybíjení a malém přebíjení a při tom zabraňuje vylití
elektrolytu při nevelkých sklonech. Otvorem pro ventilační zátku se také přidává elektrolyt,
určuje se jeho hladina a koncentrace a unikají jím plyny při značném přebíjení. Jednotlivé
články jsou spojeny olověnými spojkami (8).
Obr. 4. 2 Konstrukce klasického olověného akumulátoru
1 - nádoba,
2 - záporná elektroda,
3 - separátor,
4 - kladná elektroda,
5 - opěrné hranoly,
6 - můstek,
7 - víko,
8 - mezičlánkový spoj,
9 - proudový vývod,
10 - ventilační zátka
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Samovybíjení
Obě elektrody olověného akumulátoru jsou termodynamicky nestálé a v podstatě mohou
reagovat s vodným roztokem za uvolňování vodíku na záporné a kyslíku na kladné elektrodě.
Kromě toho může oxid olovičitý reagovat chemicky s olověnou mřížkou. Samovybíjení je
však během skladování čerstvě vyrobeného nabitého akumulátoru prakticky zanedbatelné a
činí 2 až 3 % ztráty kapacity za měsíc.
Samovybíjení roste s rostoucí koncentrací H2SO4 a s rostoucí teplotou. Rychle stoupá s
cyklováním akumulátoru. Je to způsobeno rozpouštěním antimonu při korozi mřížky kladné
elektrody. Antimon se vylučuje na aktivní hmotě záporné elektrody, usnadňuje vývin vodíku
a podporuje tak korozi olova. V praxi se samovybíjením akumulátorů s mřížkami, jež
obsahují velké množství antimonu, ztrácí až 30 % kapacity za měsíc. Mimoto ke konci
nabíjení se zvyšuje vývin vodíku, tj. kapacita akumulátoru klesá. Kromě toho samovybíjení
podporují i četné látky v elektrolytu, např. stopy solí železa.
Zkraty
Při práci olověného akumulátoru se mohou vytvářet olověné můstky mezi elektrodami, které
způsobují zkraty a tím také samovybíjení. Příčinami zkratů mohou být i opadané částice oxidu
olovičitého, které se dostanou k záporné elektrodě, nakupení vysoké vrstvy kalu, deformace
elektrod, miskové zborcení záporné elektrody a další jevy.
Sulfatace
Je-li olověný akumulátor skladován ve vybitém stavu, nebo je systematicky nedostatečně
nabíjen, dojde k velmi nežádoucímu procesu k tzv. sulfataci elektrod (zvláště záporných).
Sulfatace spočívá v postupné přeměně jemně zrnitého síranu olovnatého v tvrdou hutnou
vrstvu hrubozrnného síranu. Akumulátor se sulfatovanými elektrodami se velmi obtížně
nabíjí, protože nabíjecím proudem se spíše vyvíjí vodík na záporné elektrodě, než redukuje
síran olovnatý.
Sulfataci se zabrání pravidelným dobíjením akumulátorů. Kapacita akumulátoru se
sulfatovanými elektrodami se obnoví naplněním zředěnou kyselinou sírovou (v níž je
rozpustnost síranu olovnatého větší), nebo dokonce destilovanou vodou a nabíjením
akumulátoru malými proudy, např. proudy odpovídajícími IN = 0,01. Vznikající kyselina se
pravidelně vyměňuje za zředěnější nebo za vodu.
Formování elektrod
Formováním elektrod se nazývá proces vytvoření aktivní hmoty na elektrodách při výrobě.
Elektrody se formují v roztoku kyseliny sírové. Výsledkem jsou vrstvy oxidu olovičitého
(černé formování) a olověné houby, které se střídavě tvoří na povrchu desky.
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Elektrolyt
V olověných akumulátorech se jako elektrolyt používají roztoky dostatečně čisté kyseliny
sírové. V nabitém stavu obsahuje roztok 28 až 40 % kyseliny sírové což je hustota asi 1,26
g/cm3. Při větší výchozí koncentraci může mít elektrolyt menší objem, tj. zlepší se měrné
parametry. Navíc se tím sníží nebezpečí zamrzání elektrolytu na konci vybíjení při nízkých
teplotách. Nadměrné zvětšení koncentrace kyseliny je však nepřípustné, protože zvětší
pasivaci elektrod, samovybíjení a sulfataci, a tím sníží životnost akumulátoru v cyklech.
Kapacita akumulátoru závisí na hustotě kyseliny. Při změně hustoty o 0,01 g/cm3 se změní
kapacita akumulátoru o více než 3 %. Z toho vyplývá, že pokud nepečujeme o správnou
hustotu kyseliny, např. doléváme-li pouze destilovanou vodu do akumulátoru, který má
praskliny a zbavujeme se tak kyseliny, urychlujeme jeho zničení.
Z vlastností elektrolytu vychází i mrazuvzdornost olověného akumulátoru. Plně nabitý
akumulátor s hustotou elektrolytu nezmrzne ani při teplotách -40 oC. Vybitý akumulátor může
zmrznout i při teplotě těsně pod bodem mrazu. Zmrzne-li akumulátor, dojde nejčastěji k
mechanickému poškození vlivem většího objemu ledu k poškození elektrod atd.
4.2

Hermeticky uzavřené bezúdržbové olověné akumulátory

K dosažení bezúdržbovosti akumulátorů je nutné zvládnout rekombinaci plynů vyvíjených při
přebíjení akumulátoru. To je zajištěno tzv. kyslíkovým cyklem. Akumulátory jsou navrženy
tak, že jejich záporná elektroda má větší kapacitu než kladná. Během dobíjení akumulátoru je
potom kladná elektroda nabita dříve než záporná. Potom začíná vyvíjení kyslíku. Kyslík však
reaguje s olovem na záporné elektrodě, a tak zabrání vyvíjení vodíku. Voda obsažená v
elektrolytu se tak nerozkládá a jeho množství se proto nemění. Pokud je rychlost vyvíjení
kyslíku větší než absorpční schopnosti záporné elektrody, jsou přebytečné plyny vypuštěny
bezpečnostním přetlakovým ventilem.
Základní výhody bezúdržbových akumulátorů:
Uzavřená konstrukce
Akumulátory jsou zcela uzavřené konstrukce, díky které mohou pracovat v libovolné poloze.
Ani při přepravě v nehrozí únik elektrolytu, takže riziko ekologických havárií je minimální;
Nulové požadavky na údržbu
Akumulátory nevyžadují po celou dobu životnosti doplňování elektrolytu, protože plyny
vznikající při dobíjení jsou speciální reakcí zpětně absorbovány. Nedochází tak k úniku plynů,
a ani ke zvýšené korozi svorek a okolí akumulátoru;

15

Jednoduchá manipulace
Konstrukce akumulátorů je zcela uzavřená, tedy i vodovzdorná. Velmi odolný je i obal
akumulátorů. Na přepravu akumulátorů tedy nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky;
Dlouhá životnost
Za normálních pracovních podmínek (jako záložní zdroj) je přepokládaná doba životnosti
podle typu akumulátoru 5 až 15 let při konečné kapacitě 80%. Při cyklickém použití se
předpokládá 200 až 3000) cyklů v závislosti na hloubce vybíjení;
Široká oblast použití
Díky svým vlastnostem se akumulátory uplatní jako zálohovací zdroje i jako zdroj napájení
pro přenosná zařízení. Akumulátory se mohou zapojovat sériově i paralelně, což spolu s
rozsáhlou nabídkou typů a kapacit umožní nalézt optimální kombinaci pro každé použití;
Odolná konstrukce
Obal akumulátoru je vyroben z vysoce odolného nevodivého plastu ABS, který má
znamenitou odolnost proti rázům, vibracím, chemikáliím a teplotě. I vnitřní konstrukce
akumulátoru zaručuje vysokou odolnost proti rázům a vibracím;
Malé rozměry
Využitím nejnovějších konstrukčních poznatků, nejlepších materiálů a důsledným sledováním
kvality výroby bylo dosaženo výjimečného výstupního výkonu článku. Výsledkem tohoto
soustředěného úsilí jsou vynikající poměry výkonu k objemu a hmotnosti;
Možnost hlubokého vybíjení
Nízký vnitřní odpor akumulátoru umožňuje používat je i aplikacích, kde vybíjecí proudy jsou
u desetinásobky kapacity akumulátoru. Proto mohou být i malé akumulátory použity v
aplikacích vyžadující vysoké špičkové proudy;
Dlouhá doba skladování
Velmi malé samovybíjecí proudy umožňují skladovat akumulátory až jeden rok při pokojové
teplotě, bez nutnosti nabíjení. Nižší teplota dobu skladování ještě prodlužuje;
Široký rozsah pracovních teplot
Akumulátory mohou být používány při teplotách od -60°C do +60°C. Doporučené pracovní
teploty pro vybíjení jsou od -40°C do +60°C, pro dobíjení od -20°C do 50°C.
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5

NiCd akumulátory

Akumulátory se vyrábějí jako otevřené. Otevřeným článkem se rozumí článek opatřený
odšroubovatelným víčkem s tlakovou pojistkou. Tímto způsobem jsou provedeny hlavně
články velkých výkonů, kde plyny mají kontakt s okolní atmosférou a z tohoto důvodu snesou
bez jakýchkoliv jevů mnohonásobné přetížení, hlavně při vybíjení. Elektrolytem u těchto
akumulátorů je 20 až 22% roztok hydroxidu draselného (KOH) nebo sodného NaOH v
destilované vodě. Podle složení elektrod se alkalické akumulátory dělí na niklokadmiové a
nikloželezné. Z hlediska průmyslové výroby jsou právě tyto dva typy nejrozšířenější. Kladné
elektrody tvoří vždy oxid nikelnatý s příměsí zlepšující vodivost. Touto příměsí je šupinkový
nikl nebo grafit. Záporné elektrody mají odlišné složení u jednotlivých typů alkalických
akumulátorů. Tvoří je směsi kadmia, železa a oxidů železa. Kadmium zlepšuje vlastnosti
železné elektrody. U nikloželezných akumulátorů je aktivní část záporné elektrody z
práškového železa a jeho oxidů s menším množstvím oxidu rtuti a speciálních příměsí.
Základní chemické reakce probíhající v těchto akumulátorech jsou pro niklokadmiové
akumulátory:
oxid kademnatý
CdO

+

oxid nikelnatý
2 NiO ↔

oxid niklitý
Cd

+

Ni2O3

Fe

+

Ni2O3

a pro nikloželezné akumulátory:
FeO

+

2 NiO ↔

Šipka doprava značí chemickou reakci při nabíjení, doleva při vybíjení. Na rozdíl od
olověných akumulátorů není hustota elektrolytu znakem nabití akumulátoru. Přesto je třeba
tuto hustotu pravidelně měřit. V provozu se hustota zmenšuje a tím se zmenšuje i kapacita
akumulátoru. Jakmile je hustota menší než 1,16 g/cm3, je třeba elektrolyt vyměnit. Napětí
jednoho článku naprázdno po nabití je 1,4 až 1,48 V. Po určité době se toto napětí sníží na
stálou hodnotu 1,3, až 1,4 V. Tento jev se vysvětluje rozkladem vyšších nestálých oxidů niklu
na nižší oxidy a plynný kyslík. Koncentrace a teplota elektrolytu nemají na napětí téměř
žádný vliv.
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Elektrické vlastnosti obou typů alkalických akumulátorů nejlépe objasňují nabíjecí a vybíjecí
křivky:

Obr. 5.1 Nabíjecí a vybíjecí křivky alkalických akumulátorů

Napětí nikloželezného akumulátoru se při nabíjení rychle zvětší na 1,6 až 1,65V (1). Pak při
dalším nabíjení (asi po 2/3 nabíjecí doby) zůstává celkem stálé. V závěru nabíjení se napětí
opět zvětší až na 1,8 až 1,85 V. Nabíjecí napětí niklokadmiového akumulátoru je asi o 0,2 V
menší (2). v začátku nabíjecí doby se rychle nezvětšuje. V prvních dvou třetinách nabíjecí
doby se napětí akumulátoru pohybuje v rozmezí asi 1,4 až 1,45 V a v poslední třetině se
napětí prudce zvětší na 1,7 až 1,8 V s nepatrnou tendencí se dále zvětšovat. Napětí
nikloželezného akumulátoru se při nabíjení rychle zvětší na 1,6 až 1,65V (1). Pak při dalším
nabíjení (asi po 2/3 nabíjecí doby) zůstává celkem stálé. V závěru nabíjení se napětí opět
zvětší až na 1,8 až 1,85 V. Nabíjecí napětí niklokadmiového akumulátoru je asi o 0,2 V menší
(2). v začátku nabíjecí doby se rychle nezvětšuje. V prvních dvou třetinách nabíjecí doby se
napětí akumulátoru pohybuje v rozmezí asi 1,4 až 1,45 V a v poslední třetině se napětí prudce
zvětší na 1,7 až 1,8 V s nepatrnou tendencí se dále zvětšovat. U nikloželezného akumulátoru
se na elektrodách již v začátku nabíjení vyvíjejí plyny. U niklokadmiového se plynů vyvíjí jen
velmi málo a ponejvíce až ke konci nabíjení. Energetická účinnost nikloželezného
akumulátoru je asi o 10% menší než u niklokadmiového. Vybíjecí křivky obou akumulátorů
mají přibližně stejný průběh. Nikloželezný má větší počáteční napětí (3), to se však při
vybíjení zmenšuje rychleji a jeho průměrné napětí je menší než průměrné napětí
niklokadmiového (4). Vnitřní odpor alkalických akumulátorů je větší, než je u olověných,
přičemž niklokadmiový akumulátor má vnitřní odpor menší než nikloželezný.
Články těchto akumulátorů se běžně spojují do série stejně jako olověné. Starší konstrukce
těchto akumulátorů mají desky článků spojené do sad, přičemž krajní kladné desky nejsou
izolovány od článkové kovové nádoby. Sada záporných desek je izolována od kladných desek
pryžovými tyčinkami a od stěn nádoby pryžovými profilovými vložkami. Nádoba článku
bývá svařena z ocelového plechu, sady kladných elektrod bývají mnohdy svařeny se dnem
nádoby. Pod deskami je kalový prostor, v němž se usazuje činná hmota vymývaná z desek.
Nad hladinou elektrolytu je prostor pro plyny. Vzdálenost mezi horní hranou elektrody a
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víkem bývá mezi 20 až 70 mm. Výška hladiny elektrolytu má být asi 15 mm nad deskami. V
bateriích jsou akumulátory umístěny v dřevěných bednách nebo rámech nebo na kovových
kostrách. Jednotlivé akumulátory musí být mezi sebou pečlivě izolovány, aby nedošlo ke
zkratům.
5.1

Moderní konstrukce NiCd akumulátorů

Niklokadmiový akumulátor používá jako aktivní materiál pro kladnou desku hydroxid
nikelnatý a pro zápornou desku hydroxid kademnatý. Elektrolytem je vodný roztok hydroxidu
draselného obsahující malé množství hydroxidu lithného pro zlepšení životnosti během cyklu
a pro zlepšení funkce při vysokých teplotách. Roztok je optimalizován tak, aby dodával co
nejlepší kombinaci výkonu, životnosti, energetické účinnosti a širokého teplotního rozsahu.
Elektrolytu se používá pouze pro přenos iontů. Během nabíjecího / vybíjecího cyklu
nedochází k jeho chemickým změnám ani znehodnocování. Chemická reakce při nabíjení a
vybíjení niklokadmiové baterie je:
2 NIOOH + 2 H2O + Cd ↔ 2 Ni(OH)2 + Cd(OH)2
Během vybíjení se trojmocný hydratovaný oxid nikelnatý redukuje na dvojmocný oxid
nikelnatý a kadmium u záporné desky je oxidováno na hydroxid kademnatý. Při nabíjení se
uskutečňuje opačná reakce, dokud potenciál článku nestoupne na úroveň, kdy se začne
uvolňovat vodík u záporné desky a kyslík u kladné desky, což vede k úbytku vody. Na rozdíl
od olověné baterie dochází během nabíjení a vybíjení k minimální změně hustoty elektrolytu.
To umožňuje používat značnou rezervu elektrolytu bez ovlivnění elektrochemických procesů
mezi deskami. Vzhledem k jejímu elektrochemickému principu je chování nikl-kadmiové
baterie stabilnější než u olověné baterie. Je jí dána vyšší životnost, lepší charakteristiky a větší
odolnost proti nepříznivým podmínkám. Nikl-kadmiové články mají nominální napětí 1,2 V.
5.2

Konstrukční prvky baterie s lisovanými deskami

Obr. 5.2 Konstrukční prvky baterie s
lisovanými deskami
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Izolace
Oddělení desek je zajištěno plastickými separátory vyrobenými vstřikováním, které navzájem
oddělují a izolují desky elektrod. Protože je mezi kladnou a zápornou deskou dostatečný
prostor a dostatečné množství elektrolytu, je zajištěna dobrá cirkulace elektrolytu a rozptyl
plynů a nedochází k rozvrstvení elektrolytu jako u baterií olovo/kyselina.
Elektrolyt
Elektrolyt používaný v bateriích je roztokem hydroxidu draselného a hydroxidu lithného, je
optimalizován tak, aby podával co nejlepší kombinaci výkonu, životnosti, energetické
účinnosti a širokého teplotního rozsahu. Koncentrace standardního elektrolytu je taková, aby
článek mohl fungovat v teplotních extrémech - při minimu -20°C a maximu +60°C. To
umožňuje, aby se přizpůsobil velmi vysoké teplotní fluktuaci v určitých oblastech. Při velmi
nízkých teplotách lze použít zvláštní elektrolyt s vyšší hustotou. Důležitým znakem těchto
baterií je fakt, že elektrolyt nepodléhá změnám během nabíjení a vybíjení. Uchovává si
schopnost přenášet ionty mezi deskami článku bez ohledu na úroveň nabití. Ve většině
aplikací si elektrolyt uchová svou účinnost po celou dobu životnosti baterie a není třeba ho
vyměňovat. Za jistých okolností, jako např. při delším používání za vysokých okolních teplot,
se může v elektrolytu zvýšit obsah uhličitanů. Dojde-li k tomu, výkon baterie lze zlepšit
výměnou elektrolytu. Elektrolyt se vyměňuje u akumulátoru vybitého, aby se zamezilo
oxidaci kovového kadmia vzduchem. Tato operace se nedoporučuje realizovat bez konzultace
s výrobcem baterie.
Pólové vývody
Svorníky pólových vývodů jsou osvědčenou metodou přivařeny k sběrnicím desek. Tyto
svorníky jsou vyrobeny z ocelové tyčoviny, opatřeny závitem pro našroubování spojovacího
materiálu a poniklovány. Těsnění mezi víkem nádoby a miskou svorníku zajišťuje stlačené
elastické pryžové těsnění upevněné spodní matkou svorníku. Tato konstrukce je navržena tak,
aby poskytovala uspokojivou těsnost po celou dobu životnosti akumulátorového článku.
Zátka
Akumulátory jsou osazovány speciálními zátkami se sklápěcími víčky, které vytvářejí účinný
a bezpečný větrací systém.
Nádoba akumulátorového článku
Materiál nádoby článku je odolný průsvitný polypropylén osvědčený v konstrukci baterií.
Víko a nádoba článku jsou opatřeny speciálními natavovacími rámečky, které po svaření
vytváří homogenní spoj.
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5.3

Provozní vlastnosti

Vnitřní odpor
Vnitřní odpor článku se mění v závislosti na teplotě a stavu nabití, a proto je těžké jej přesně
definovat a změřit. Nejdůležitějším parametrem pro běžné aplikace je závislost vybíjecího
napětí na změně vybíjecího proudu. Vnitřní odpor článku s lisovanými elektrodami závisí na
výkonnosti dané typové řady a na velikosti kapacity článku. Normální hodnoty vnitřních
odporů jsou uvedeny v katalozích výkonnostních údajů.
Vliv teploty na výkonnost
Změny teploty ovlivňují výkonnost článku, k čemuž musí být přihlédnuto při navrhování
baterie. Provoz při nízkých teplotách výkonnost snižuje, zatímco charakteristiky pro vyšší
teploty jsou bližší charakteristikám při normální teplotě. Vliv nízké teploty je patrnější při
vyšším stupni vybití. Koeficienty snížení výkonnosti, které mají při dimenzování baterie
kompenzovat teplotní výkyvy, jsou graficky znázorněny na obr. 5.3 při provozních teplotách
mezi 30 °C a +50 °C.

Obr. 5.3 Snížení výkonnosti článku v závislosti na teplotě a režimu vybíjení

Ztráta kapacity samovybíjením
Stav nabití článku při odpojeném obvodu se časem pomalu snižuje v důsledku samovybíjení.
Ve skutečnosti je tento úbytek v prvních dvou týdnech relativně rychlý, avšak poté se
stabilizuje na cca 2 % měsíčně při 20 °C. Charakteristiky samovybíjení niklokadmiového
článku závisí na teplotě. Při nízkých teplotách je úbytek náboje nižší než při normální teplotě,
a tedy i ztráty při odpojeném obvodu jsou nižší. Při vyšších teplotách se však samovybíjení
významně zvyšuje. Typické ztráty při odpojeném obvodu pro niklokadmiový článek s
lisovanými deskami při běžných teplotách znázorňuje obr. 5.4.
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Obr. 5.4 Úbytek kapacity NiCd článku
při skladování

Cyklování
Baterie jsou většinou navrženy tak, aby snesly širokou škálu typů cyklů vyskytujících se při
různých aplikacích. To zahrnuje velmi malé vybití až k vybití na 100 %, přičemž počet cyklů,
které výrobek může poskytnout, závisí na hloubce vybití v jednotlivých cyklech. Čím je
hloubka vybíjení cyklované baterie nižší, tím více cyklů může baterie poskytnout v rámci své
životnosti. Baterie jsou schopny poskytnout až několik tisíc cyklů s mělkým vybíjením,
zatímco cyklů s hlubokým vybíjením poskytují jen několik stovek. Obr. 5.5 udává typické
hodnoty vlivu hloubky vybití na množství možných cyklů. Je zřejmé, že při dimenzování
baterie pro aplikaci s cykly má počet a hloubka cyklů značný vliv na předpověď životnosti
systému. Významnou výhodou niklokadmiových baterií ve srovnání s olověnými je fakt, že je
lze úplně vybít, aniž by to negativně ovlivňovalo životnost nebo možnost dalšího nabíjení,
pokud to neopakujeme v cyklech.
Obr. 5.5 Typická životnost NiCd článků
v závislosti na hloubce vybíjení

Nabíjení akumulátorů
Baterie lze nabíjet všemi obvyklými metodami. Obecně se baterie nabíjejí konstantním
napětím v paralelním zapojení s nabíječkou a zátěží. V případech, kdy je baterie nabíjena
odděleně od zátěže, je možné nabíjení stálým nebo klesajícím proudem. Nabíjení vysokými
hodnotami proudů nebo přebití baterii nepoškodí, ale nadbytečné nabíjení zvýší spotřebu
vody.
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Baterie ve stabilních aplikacích se obvykle nabíjejí systémem s konstantním napětím. Existují
dva typy těchto systémů: jedná se o dvoustupňové nabíjení, kdy počáteční konstantní nabíjecí
napětí je vystřídáno nižším udržovacím napětím, nebo se jedná o typ s jednou úrovní napětí.
Hodnota nabíjecího napětí v systému s jednou úrovní nabíjecího napětí musí být
kompromisem mezi napětím dost vysokým na to, aby nabíjení trvalo přijatelně dlouho a dost
nízkým na to, aby byla nízká spotřeba vody. Jedná se však jednodušší nabíjecí systém.
Dvoustupňový nabíječ pracuje v první fázi nabíjení s vyšším napětím, po které následuje fáze
s nižším udržovacím napětím. To umožňuje dobíjet baterii rychle a přitom nespotřebovávat
velké množství vody. Hodnoty nabíjecích a udržovacích napětí používaných pro jednotlivé
typové řady baterií uvádí výrobce. Aby nedocházelo k vysoké spotřebě vody, je vhodné
použít nízkou hodnotu nabíjecího napětí článku. Běžně se tedy doporučuje použít minimální
hodnotu napětí jako hodnotu jednoúrovňového a dvoj úrovňového nabíjecího napětí.
Na obr. 5.6 je grafické znázornění dosažitelné kapacity v závislosti na nabíjení konstantním
napětím ze stavu úplného vybití. Vybité baterii trvá určitou dobu, než dosáhne plného nabití.
Jde o znázornění kapacity dosažené při typických nabíjecích napětí doporučovaných pro typ
baterie s lisovanými deskami během prvních 30 hodin po úplném vybití.

Obr. 5.6 Dosažená kapacita v závislosti na době nabíjení konstantním napětím

Počáteční nabíjení
Je vhodné, aby baterie byla poprvé nabita dobře. Tato operace se nedá opakovat, a proto je
nezbytné baterii náležitě připravit na dlouhou službu. Toto je důležité i pro vybité a
opakovaně naplněné články ve stavu úplného vybití. První nabití by mělo být uskutečněno
konstantním proudem a mělo by článku dodat 300 % jeho nominální kapacity. Článek o
kapacitě 250 Ah tedy spotřebuje při nabíjení 750 Ah, např. 50 ampérů během 15 hodin.
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Články, které byly skladovány méně než jeden rok, by měly být před uvedením do provozu
nabíjeny 15 hodin při doporučeném nabíjecím proudu. Články, které byly skladovány déle
než jeden rok, nebo byly dodány prázdné a naplněny, by měly být nabíjeny 15 hodin při
doporučeném nabíjecím proudu, vybity na 1,0 V na článek a opakovaně nabíjeny 10 hodin při
doporučeném nabíjecím proudu.
Pokud nelze zajistit nabíjení stálým proudem, je možno použít metodu nabíjení konstantním
napětím s vyšší úrovni napětí. Např. napětí 1,65 V lze použít po dobu 20 - 30 hodin, pokud je
proudové omezení přibližně rovné doporučenému nabíjecímu proudu. Je-li proudové omezení
nižší, je potřeba odpovídajícím způsobem prodloužit dobu nabíjení. Po počátečním nabití
může být baterie uvedena do provozu.
Vybité a prázdné články
Vybité a prázdné články lze za dodržení vhodných podmínek skladovat po mnoho let. Články
by měly být skladovány v čistém, suchém, chladném (+10 až +30 °C) a dobře větraném
prostoru v otevřených regálech. Je důležité, aby byly pevně utěsněny zátkami s přepravní
fólií. Tu je potřeba kontrolovat alespoň jednou ročně a v případě potřeby vyměnit. Netěsnost
způsobí pronikání kysličníku uhličitého z atmosféry a následné usazování uhlíku na povrchu
elektrod. To může nepříznivě ovlivnit kapacitu baterie. Skladování baterií při teplotách nad
+30 °C může vést ke ztrátě kapacity dosahující až 5 % za rok na každých 10 °C
překračujících 30 °C. Vybité a prázdné články je potřeba naplnit elektrolytem a potom
postupovat jako u plných článků skladovaných více než 1 rok.
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6

NiMH akumulátory

Konstrukce válcového (obr. 5.1) a hranatého článku je shodná s konstrukcí NiCd, stejně jako
jsou podobné i některé další vlastnosti. Oba druhy těchto sekundárních článků jsou
kompatibilní. V současné době se zaručuje u článků NiMH životnost 500 cyklů. Mohou
pracovat v libovolné poloze, neboť systém elektrod s nasáklým elektrolytem vyplňuje celý
prostor pouzdra článku. Pokud by NiMH pracoval v mezních podmínkách, je jištěn proti
vnitřnímu přetlaku plynů pojistným ventilem.
Elektrody jsou nerozpustné v elektrolytu - hydroxidu draselném, který je nasáklý ve hmotě
elektrod a separátoru. Separátorem je syntetický, plochý (nevlněný) velmi porézní materiál.
Také u tohoto článku je záporná elektroda předimenzována a dokáže pohltit velké množství
vodíku při vybíjení velkými proudy a kyslíku při přebíjení.
Aktivním materiálem na kladné nabité elektrodě je, stejně jako u NiCd článku, hydroxid
oxidu niklu (NiOOH). Na záporné elektrodě je aktivním materiálem vodík ve formě
metalhydridu. Je to sloučenina kov – vodík, kde kov je ve skutečnosti kovová slitina. Tato
kovová slitina je schopná podrobit se vratným reakcím, při nichž dochází k pohlcování
(absorpci) a uvolňování (desorpci) vodíku. Jedinečnou vlastností metalhydridové slitiny je její
schopnost přijímat a vydávat svůj vlastní objem vodíkového plynu za tlaku menšího než je
tlak atmosférický. Jako slitina se používá mnoho různých kovových sloučenin dělících se
typicky do dvou skupin: AB5 slitiny, jejichž představitelem je například LaNi5 a AB2 slitiny,
zastoupené například TiMn2. nebo ZrMn2. Slitiny typu AB5 nabízejí větší odolnost proti
korozi, a tím i větší cyklickou životnost. Složení kovové slitiny je navrženo s důrazem na
optimální stabilitu a velký počet nabíjecích - vybíjecích cyklů.
Mezi další důležité vlastnosti patří:
 Velká kapacita pro uskladnění vodíku - pro vysokou hustotu energie a velkou kapacitu
baterie;
 příznivé kinetické vlastnosti - pro velké nabíjecí a vybíjecí proudy;
 vysoká čistota materiálů - pro minimalizaci samovybíjení.
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Obr. 6. 1 Konstrukce válcového článku NiMH

Hlavní součástí elektrolytu NiMH baterie je vodní roztok hydroxidu draselného (KOH). Pro
uzavřené NiMH baterie je použito minimální množství elektrolytu, jenž je převážně
absorbován separátorem a elektrodami. Toto ochuzení elektrolytem ulehčuje difusi kyslíku do
záporné elektrody před koncem vybíjení a při přebíjení.
Při vybíjení NiMH baterie je na kladné elektrodě hydroxid oxidu niklu redukován na
hydroxid nikelnatý (stejná reakce jako u NiCd baterie):
NiOOH + H2O + e- → Ni(OH)2 + OHNa záporné elektrodě metal hydrid (MH) oxiduje na kovovou slitinu (M):
MH + OH- → M + H2O + eCelková reakce při vybíjení je následující:
MH + NiOOH → M + Ni(OH)2
Na záporné elektrodě je produktem nabíjení kovový hydrid a po vybití je to poměrně složitá
slitina. Při nabíjení NiMH baterie probíhají reakce opačným směrem.
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6.1

Napěťová deprese NiMH článku

Po velkém počtu cyklů nastává u NiMH baterie postupné snižování kapacity. Toto
nevyhnutelné snížení kapacity může být urychleno přebíjením, skladováním, používáním za
vysokých teplot nebo špatným párováním článků. Často je z krátké životnosti chybně
obviňován paměťový jev. Paměťový jev je používán jako synonymum pro termín "napěťová
deprese". Napěťová deprese je vědecky změřitelná vlastnost všech baterií, ačkoli NiCd baterie
jsou k ní mimořádně náchylné.
Vratný pokles napětí a kapacity se může vyskytnout, když jsou NiMH baterie částečně
vybíjeny a znovu nabíjeny opakovaně, bez potřebného plného vybití. Velikost napěťové
deprese a úbytku kapacity závisí na hloubce vybití a můžeme se jim vyhnout vybíjením
baterie na vhodné konečné napětí. Napěťová deprese je nejvíce zřejmá, když je vybíjení
přerušeno na vysokém konečném napětí, například 1,2V/článek. Menší napěťová deprese
nastává, je-li vybíjení ukončeno na napětí 1,1 až 1,15V/článek. Vybíjení na 1V/článek by
nemělo způsobovat podstatnou napěťovou depresi nebo ztrátu kapacity. Správně navržené
zařízení používající NiMH baterie minimalizuje efekt napěťové deprese a úbytku kapacity.
6.2

Vybíjecí charakteristiky

Vybíjecí charakteristika NiMH článku je velice podobná vybíjecí charakteristice NiCd
článku. Bezproudé napětí nabitých článků se u obou typů pohybuje v rozsahu 1,25 až
1,35V/článek. Při vybíjení je typické napětí 1,2V na článek a konečné vybíjecí napětí je
1,0V/článek. Na obr. 5.2 jsou znázorněny vybíjecí charakteristiky NiCd a NiMH článků
stejných rozměrů. Vybíjecí charakteristika je plochá u obou typů téměř po celou dobu
vybíjení. Obrázek také může sloužit pro porovnání kapacit NiCd a NiMH článků. Je vidět, že
kapacita typického NiMH článkuje o 40% vyšší, než kapacita NiCd článku stejného rozměru.

Obr. 6.2 Vybíjecí charakteristika NiCd a NiMH
článku

6.3

Nabíjecí metody

Pro nabíjení NiCd i NiMH baterií lze použít stejné nabíjecí metody, lišící se pouze ve
způsobu ukončení nabíjení. Pro správné nabíjení by měla být použita vhodná ukončovací
technika, která bere v úvahu velikost nabíjecího proudu.
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Pomalé nabíjení (»12hod)
Nabíjení konstantním proudem o velikosti C/10 s časovým omezením je tradiční metoda pro
plné nabití NiCd a NiMH baterií. Při této velikosti proudu stačí všechen vznikající kyslík
rekombinovat na záporné elektrodě. Nabíjení by mělo být přerušeno po 120% nabíjecí
kapacity, tedy přibližně po 12h pro plně vybitou baterii. Teplotní rozsah pro tuto nabíjecí
metodu je 0°C až 45°C, přičemž maximální účinnosti dosáhneme od 15°C do 30°C.
Zrychlené nabíjení (»4hod)
NiCd a NiMH baterie mohou být účinně a bezpečně nabity i při vyšších proudech. Je pro to
třeba použít řízené nabíjení, které přeruší ve vhodný okamžik nabíjení, aby se zamezilo
přebíjení a nadměrnému nárůstu teploty. Baterie je nabíjena proudem o velikosti C/3 a
nabíjení je ukončeno při záporném přírůstku napětí.
Rychlé nabíjení («1 hod)
Rychlé nabíjení je další metodou pro nabíjení NiCd a NiMH baterií v podstatně kratším čase a
využívá konstantní proud o velikosti C/2 až 1C. Při takovýchto velikostech nabíjecího proudu
je přímo nezbytné včas přerušit nabíjení baterie, protože nadměrná teplota a tlak vznikající při
přebíjení tak velkým proudem by mohly snadno poškodit článek, popřípadě uvolnit
bezpečnostní ventil.
Udržovací (konzervační) nabíjení
Velký počet aplikací vyžaduje, aby byla baterie udržována v pohotovosti, v plně nabitém
stavu. Toho lze dosáhnout konzervačním nabíjením proudem, který nahradí ztráty kapacity
způsobené samovybíjením. Pro tyto aplikace je doporučen nabíjecí proud o velikosti C/300 až
C/100. Nejvhodnější teplota pro konzervační nabíjení je v rozsahu od 10°C do 35°C.
Konzervační nabíjení může být použito po kterékoliv z předchozích nabíjecích metod.
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7

Li-Ion akumulátory

Konstrukce lithium-iontových akumulátorů
Kladná elektroda
Katoda je obvykle složena z oxidů kovů, sulfidů nebo kyslíku. Elektrochemické reakce, které
probíhají na katodě, jsou redukčního charakteru. Katoda pohlcuje uvolněné elektrony z
vnějšího okruhu vzniklé oxidací na anodě.
Záporná elektroda
Anoda je tvořena většinou kovem nebo jeho slitinou, popřípadě se může použít vodík.
Reakce, které probíhají na anodě, jsou oxidace kovů za vzniku kovových iontů. Během
elektrochemické reakce je anoda oxidována, čímž uvolňuje elektrony do vnějšího okruhu.
Separátor
Jedná se o nevodič, který odděluje kladnou elektrodu od záporné. Obvykle je vyroben z
plstěného nebo tkaného nylonu. Ovšem musí být dosti porézní, aby zajistil co největší
iontovou propustnost elektrolytu.
Elektrolyt
Tato součást baterií by se nechala nazvat jako iontový vodič. Jeho úkolem je zajistit přenos
náboje uvnitř článku mezi katodou a anodou. Obvykle je složen z lithných solí nebo z
organických agresivních rozpouštědel, kde jsou obsaženy rozpuštěné chemické látky, jenž
právě zajišťují iontovou vodivost.

Obr. 7.1 Stavba Li-Ion článku
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7.1

Nabíjení lithium - iontových akumulátorů

Nabíjení těchto akumulátorů se v podstatě moc neliší od nabíjení jiných druhů baterií. U
těchto akumulátorů je však nutné dodržet hodnoty nabíjecích napětí, než je tomu například u
olověných článků. Konečné nabíjení je zvoleno podle druhu článku a pohybuje se v rozsahu
4,1 V až 4,2 V. V případě nedodržení tohoto rozsahu dochází ke zkrácení doby životnosti
daného článku. V případě nabíjecího proudu však takováto přísná kritéria již neplatí. Platí
tedy to, že čím menší nabíjecí proud, tím déle se bude článek nabíjet a je tomu tak i obráceně.
V případě většího proudu se doba nabíjení krátí. Maximální nabíjecí proud je však již ale
omezen. Velikost proudu uvádějí výrobci od 0,1 do 2 násobku kapacity akumulátoru.
Chemické reakce, které probíhají při nabíjení i vybíjení na obou elektrodách, jsou popsány na
obrázku 7.2 a 7.3.

Obr. 7.2 Chemická reakce při nabíjení a vybíjení na kladné elektrodě

Obr. 7. 3 Chemická reakce při nabíjení a vybíjení na záporné elektrodě

Na obrázku 6.4 je znázorněn průběh nabíjení Li-ion článku, jehož nabíjecí proud je
jednonásobkem jeho kapacity. V první fázi se článek nabíjí velice rychle, a to tak dlouho až
dosáhne hodnoty konečného nabíjecího napětí. V tomto okamžiku je článek nabit přibližně na
70 % své kapacity. Nabíjecí proud nemusí být konstantní, ale je tu podmínka, že nesmí
překročit maximální hodnotu nabíjecího proudu. V průběhu druhé fáze je článek nabíjen
konstantním proudem a nabíjecí proud se tedy pozvolna snižuje. Článek je nabit v okamžiku,
kdy jeho původní nabíjecí proud klesne pod hodnotu rovnající s 0,05ti násobku hodnoty
celkové kapacity. I tak se ale nabíjecí proud snižuje až k nule. Jedná se o nespornou výhodu,
jelikož nedochází k zbytečnému přebíjení a tedy se nemusí dobu nabíjení hlídat.

Obr. 7. 4 Průběh nabíjení Li-ion článku
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8

LiFePO4 akumulátory

Akumulátory LiFePO4 nebo také LFP (Lithium Ferro Phosphate) vychází z LithiumIontových baterií. Jde o jejich poddruh s odlišným provedením katody. Na tu je zde použit
lithium-železo-fosfát (LiFePO4). V porovnání s nejrozšířenějšími Li-Ion bateriemi mají
několik výhod. Jako hlavní bych jmenoval stabilitu a bezpečnost vycházející z jejich
chemického složení. Bezpečnost LiFePO4 akumulátorů vyplývá z vlastností tohoto materiálu.
Katoda je u klasických Li-Ion článků tvořena z LiCoO2 . Vazba Fe-P-O je daleko silnější než
Co-O, takže při špatném použití (zkratování článku, vystavení vysoké teplotě) je daleko těžší
uvolnit atomy kyslíku. Pouze za výjimečných teplotních podmínek, obecně přes 800°C, se
tato vazba poruší a nastane extrémní tepelný únik (exploze), ke kterému jsou právě klasické
Li-Ion akumulátory tolik náchylné za daleko nižších teplot. Dále se vyznačují vysokou
životností 1000-3000 cyklů, malým rozsahem pracovního napětí 3,0-3,3V a malou vnitřní
impedancí v řádu jednotek až desítek mΩ. Maximální nabíjecí napětí se udává 3,65V,
minimální vybíjecí napětí 2,8V (někdy až 2V), maximální trvalá zátěž 1C (špičkově až 10C,
optimálně 0,5C) a maximální trvalý nabíjecí proud 1C (optimálně 0,5C).
8.1

Nabíjení

Nabíjení akumulátorů probíhá v první fázi v režimu konstantního proudu. Nabíječ dodává
maximální nastavený proud a napětí na sériové kombinaci akumulátorů postupně stoupá. V
tomto režimu je dobíjení nejrychlejší a probíhá do 80-90% kapacity baterie. Druhá fáze
nastává, když napětí na soupravě akumulátorů vystoupá do limitu nabíječe daného nabíjecím
napětím jednoho článku a jejich počtem. Napětí se již nezvyšuje a klesá proud odebíraný
akumulátory. Třetí fáze – ukončení nabíjení – nastává, když proud odebíraný akumulátory
klesne na 1/24 své maximální hodnoty. V této chvíli by měl nabíječ ukončit činnost úplně
nebo se přepnout na relaxační dobíjení. Tzn., že sníží maximální napětí na násobek daný
počtem článků a požadovaným relaxačním napětím.
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9

Zásuvka pro elektromobily

Typy zásuvek
9.1

T1 (typ 1):

Standard, který se používá zejména v USA a v Japonsku a lze jen tedy najít zejména
u automobilů v těchto zemích vyrobených. Jedná se o jednofázové zásuvky s maximálním
výkonem 7,4 kW (230 V, 32 A)

9.2

T2 (typ 2):

Zásuvka Typ 2 „Mennekes“ je od roku 2014 standard v EU. Jedná se o 3-fázovou zásuvku
s výkonem až 22 kW (230V, 3 x 32 A).

9.3

T3 (typ 3):

Tento typ zásuvek má posuvné ochranné kolíky. Umožňuje využívat elektrickou energii
uloženou v elektromobilech, aby podporovala elektrickou distribuční síť během období se
špičkovou spotřebou nebo jako nouzový zdroj.
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9.4

CCS (kombinovaná zásuvka):

Zásuvka CCS je vylepšená verze zásuvky T2 se dvěma dalšími výkonovými kontakty pro
účely rychlého nabíjení stejnosměrným proudem (DC) o výkonu až 50 kW.

9.5

CHAdeMO zásuvka:

Rychlonabíjecí systém vyvinutý v Japonsku, který umožňuje rychlé nabíjení výkonem až 50
kW zejména na veřejných dobíjecích stanicích.

9.6

Tesla Supercharger:

Tesla pro své rychlonabíjecí stanice používá upravenou verzi zásuvky T2 Mennekes.
To umožňuje nabití Modelu S na 80% kapacity během 30 minut.
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10 Režimy nabíjení

10.1 Režim 1: Standardní domovní zásuvka a prodlužovací kabel
Elektromobil je připojen k elektrické síti pomocí standardní zásuvky (10 A) umístěné
v domácnosti. Toto řešení je nejjednodušší a snadno realizovatelné. Má však několik
závažných omezení. Hlavním je omezený výkon a tím pádem dlouhá doba nabíjení. Pokud je
použitá zásuvka pro nabíjení zapojena na společný jistič s dalšími zásuvkami, může snadno
dojít k přetížení, vypnutí jističe a zastavení nabíjení.

10.2 Režim 2: Standardní domovní zásuvka a kabel s ochranným přístrojem
Elektromobil je připojen k elektrické síti pomocí standardní domovní zásuvky. Nabíjení je
provedeno přes 1-fázovou nebo 3-fázovou síť a instalaci zemního kabelu. Speciální ochranné
zařízení je vestavěno do kabelu. Toto řešení je mimořádně nákladné vzhledem k zvláštnosti
kabelu.
10.3 Režim 3: Dobíjecí stanice připojená do vyhrazeného obvodu
Elektromobil je připojen přímo k distribuční síti pomocí dobíjecí stanice (wallboxu). Ovládací
a ochranné funkce jsou trvale zabudovány do něj. V tomto režimu připojení pro nabíjení
mohou ostatní elektrické spotřebiče v domácnosti provozovány současně při nabíjení vozidla
a optimalizuje se doba nabíjení elektromobilu.
10.4 Režim 4: Stejnosměrné (DC) připojení pro rychlé nabíjení
Elektromobil je připojen k distribuční síti pomocí externího nabíječe (rychlonabíjecí stanice).
Funkce ovládání a ochrany a nabíjecí kabel pro nabíjení jsou trvale zabudovány do zařízení.
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11 Dobíjecí stanice

Základní popis:
Dobíjecí stanice představuje ideální řešení pro rychlé a bezpečné dobíjení baterií vozidel
s elektrickým pohonem. Stanice je osazena dvěma výkonovými zásuvkami, které umožňují
souběžné dobíjení dvou elektrovozidel prostřednictvím střídavého elektrického proudu.
Množství odebrané elektrické energie je kontrolováno instalovaným elektroměrem, který
umožňuje odečet spotřebované energie. Dobíjecí stanice disponuje sofistikovaným SW, který
poskytuje výčet informací o dobíjecí stanici a umožňuje její správu. Prostřednictvím softwaru
lze provádět konfiguraci zařízení a variabilně modifikovat nastavení provozních i servisních
parametrů. Dobíjecí stanici lze ovládat rovněž prostřednictvím vzdálené správy. Dálková
kontrola umožňuje zobrazení přenášených dat o provozu, údržbě, aktuálním stavu,
spotřebované energii nebo uživatelích stanice. S využitím vzdálené správy je možné řídit
provoz stanice, resetovat zařízení či stanici zablokovat. Na základě shromážděných dat lze
generovat analytické reporty, které mohou posloužit k další optimalizaci nabízených služeb.
Požadované vlastnosti:










Robustní provedení samonosné konstrukce;
možnost instalace v interiéru i exteriéru jednoduchá montáž;
vysoká odolnost proti nepříznivým vnějším vlivům (vodě, prachu apod.);
rezistence proti vandalismu, dlouhá životnost;
rychlé a bezpečné řízené dobíjení baterií vozidel s elektrickým pohonem;
dvě standardizované výkonové dobíjecí zásuvky se sklopným plastovým krytem;
segmenty zajišťující nadproudovou a rozdílovou ochranu;
měření odběru fakturačním elektroměrem pro každou zásuvku individuálně;
montážní dvířka vybavená zámkem;
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 nepřetržité LED osvětlení předního panelu;
 indikace stavu jednotlivých nabíjecích zásuvek pomocí trojbarevných informačních
LED šipek;
 ovládání zařízení programovatelnou řídicí jednotkou;
 komunikační spojení a výměna dat mezi dobíjecí stanicí a nadřazeným systémem
realizováno pomocí protokolu TCP/IP a sítě Ethernet;
 informace o nabíjecí stanici dostupné přes server (shromážděná provozní data, údaje o
spotřebované energii, aktuální stav dobíjecí stanice, obsazenost jednotlivých zásuvek,
historie přístupů apod.).
Identifikační média:
 Papírové lístky s čárovým kódem;
 papírové karty s čárovým kódem;
 bezkontaktní plastové karty s RFID čipem.
Nabíjecí proces:
 Přiložením identifikačního média ke čtečce dojde k identifikaci uživatele;
 uživatel připojí dobíjecí kabel k dostupné zásuvce a stanice spustí dobíjení
elektrovozidla;
 stav dobíjecího procesu je signalizován prostřednictvím trojbarevné informační šipky;
 dobíjení může být ukončeno automaticky nebo až přiložením identifikačního média
k identifikačnímu zařízení;
 po dokončení nabíjení uživatel odpojí dobíjecí kabel od zásuvky;
 uživatel provede v automatické platební stanici, případně v manuální pokladně, platbu
za dobíjení.
Druhy dobíjecích stanic:
Existují 2 hlavní druhy dobíjecích stanic:
 nabíjecí stanice do 22 kW/32 A na střídavý proud (AC)
 nabíjecí stanice nad 22 kW/32 A na stejnosměrný proud (DC).
Nabíjecí stanice do 22 kW/32A na střídavý proud (AC) vlastně nabíječky ani nejsou.
Skutečné nabíječky, jsou v tomto případě umístěny přímo v elektromobilech. Jde o tzv.
palubní nabíječky.
Nabíjecí stanice do 22 kW je vlastně jen konektor, který posílá střídavý proud (AC) do
nabíječky v elektromobilu. Nabíječka v autě potom mění střídavý proud na stejnosměrný
a posílá ho do baterie.
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Je mnoho rozdílů mezi elektromobily. Podobně jako kdysi mezi mobilními telefony. Jaký
způsob dobíjení používají, jakými palubními nabíječkami jsou vybaveny a jaké konektory do
nich jdou zasunout.
Špičkový sériově vyráběný americký elektromobil Tesla Model S je např. standardně vybaven
jednou 11kW/16A 3-fázovou nabíječkou. Když chcete naplno využít nabíjecí stanice
s výkonem 22kW/32A 3-fázovou nabíječkou AC, lze si koupit volitelně Teslu Model S se
dvěma palubními 11kW/16A 3-fázovými nabíječkami – varianta „Dual Chargers“.
Když totiž výrobce neprodává elektromobil s 22kW/32A 3-fázovou nabíječkou, tak takový
vůz má omezení v dobíjení. Výhodou 22kW nabíječky je, že umožní nabít elektromobil
dostatečně rychle jak na nabíjecích stanicích s výkonem 22KW AC, tak na 32A zásuvkách.
Když si koupíte elektromobil, které má jen 3,7 kW nabíječku, tak jediný způsob, jak nabít vůz
rychle, bude použitím rychlonabíjecí stanice na stejnosměrný proud. Tím se však velmi
sníží počet nabíjecích míst. Takové stanice jsou velmi drahé a je jich zatím velmi málo.
11.1 Domácí dobíjecí stanice (Wallbox)

Domácí nabíjecí stanice je flexibilní řešení, se kterým se dá rychle a pohodlně nabíjet
elektromobil. Nabíjecí stanice elektromobil nabije až 10× rychleji než běžná 230V zásuvka
v domácnosti. Je většinou dispozici s komunikačním modulem. Uživatelé jsou díky této
funkci schopni sledovat informace o stavu nabíjení a baterie přes internet nebo GSM síť.
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11.2 Veřejné dobíjecí stanice

Veřejná stanice pro dobíjení elektromobilů je určena pro veřejné využití na komerčních
parkovištích, v garážích, na firemních parkovištích, u hotelů nebo v obchodních centrech.
Dobíjecí stanice může pro zákazníky představovat další zatraktivnění parkoviště. Stanice
disponuje robustní samonosnou konstrukcí, ochranou proti vandalismu a modulárním
systémem zásuvek. Ovládání je řešeno velmi jednoduše a intuitivně. Pro komunikaci
s elektrostanicí je většinou použito komunikační rozhraní LAN Ethernet. Nabíjecí stanice dále
podporuje vzdálenou správu a ovládání, zasílání informací na uživatelský displej nebo tvorbu
statistik. Dobíjecí stanice tak představuje snadný vstup do světa elektromobility. Zařízení
může tvořit významnou součást parkovacího systému, což umožní integraci dobíjení
elektromobilů s hardwarovým i softwarovým řešením parkování. Platba za využité služby
(poplatky za dobíjení i parkování) je pak rovněž integrována a hrazena v rámci jediné
transakce.
11.3 Dobíjecí stanice – vnitřní uspořádání
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Hlavní přívod do stanice

Elektroměry
(v tomto případě se jedná o stanici, která dokáže dobíjet dva elektromobily najednou)
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Moduly řízení zásuvek MENNEKES, uprostřed komunikační modul GSM
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Stykačová část dobíjecí stanice
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Jistící část
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Zásuvka pro dobíjení + čtečka čipů RFID

11.4 Mapa dobíjecích stanic v ČR (stav k 9/2017)
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12 Využití obnovitelných zdrojů energie p ři dobíjení elektromobilů
Síť dobíjecích stanic totiž může vzniknout i díky malým výrobcům elektřiny. Máme tím na
mysli malé vodní, fotovoltaické, nebo větrné elektrárny.
Na první pohled poskytují stabilní zázemí pro rychlodobíjecí stanici jen malé vodní
elektrárny, ale s ohledem k vysoké ceně rychlodobíjecích stanic a klesající ceně LiFePO
akumulátorů se stávají konkurenceschopnými i ti ostatní výrobci. Protože pokud je dobíjecí
stanice vybavena vlastními akumulátory, pak její maximální výkon limituje hlavně nabíjené
auto. Taková stanice totiž bez problémů poskytne proud 200A při 500V a pokud to auto
akceptuje, je možné jej nabít během desítek minut.
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13 Prognózy ve vývoji elektromobilismu
Elektromobilům výrazně hraje do karet hned několik faktorů, díky kterým se dá předpokládat
velký přísun investic, ale také názorové naklonění lidí a oboje je potřeba pro rozvoj této
technologie. Jedná se hlavně o nulové provozní emise a nedostatek fosilních paliv, jejichž
cena se bude v budoucnosti výrazně zvyšovat.
Na tuto kapitolu bude potřeba se minimálně v některých oblastech podívat v širším měřítku
než pouze jako na elektromobilitu v České republice. Nic méně v ČR plánují všichni
distributoři pokračovat nejen ve svých zajetých projektech, ale také spolupracovat s vládou na
různých například daňových úlevách, které by se mohly vztahovat na nákup a provoz
elektromobilu ať už pro domácnosti nebo pro firmy. Z určitého pohledu nejsou v tomto
snažení energetické společnosti naší vládou příliš podporovány. Přeci jenom pro distributory a
prodejce elektrické energie tímto může vzniknout velice zajímavý nový trh, který jim
v budoucnu může přinést významné zisky. Distributoři samozřejmě budou navyšovat počty
nabíjecích míst (stanic). Toto budování pro ně ovšem bude nadále ztrátové, dokud se výrazně
nezvýší počty elektromobilů provozovaných v České republice. Podle dat z ministerstva
dopravy bylo v České republice k 1. lednu 2014 registrováno celkem 1 768 elektrovozidel.
Počet obsahuje veškerá vozidla, tedy i motocykly. Bohužel podíl osobních automobilů tvoří
jen necelých 13 % z uvedeného počtu. To v porovnání s ostatními státy Evropské unie není
mnoho. Ještě k tomu je potřeba si uvědomit, že většina těchto elektromobilů je vlastně
majetkem samotných distributorů, kteří je využívají pro své účely nebo je pronajímají v rámci
projektů například magistrátům měst.
Co se týče budoucích investicí a možností rozvoje technologie jako takové, je zde
samozřejmě mnoho směrů, kterými se lze vydat. Všechny tyto směry ovšem budou mít
společné cíle, a tím bude především zlevnit pořízení a využívání elektromobilu, eliminovat
nebo minimalizovat jeho nevýhody, jako je například malý dojezd, ale také využití možná na
první pohled skrytých vlastností elektromobilů.
Ve své podstatě se vše točí okolo baterií. Elektrický motor je v praxi mnohem jednodušší než
spalovací, má téměř nulovou údržbu, a v jeho vývoji již k žádnému významnému posunu
nejspíše nedojde. Ve výrobě automobilů jako takových se také zřejmě nic velkého nezmění,
rozhodně nic co by nějak zásadně ovlivnilo to, že by ke svému pohybu potřebovali méně
energie, a tím dosahovat výrazně nižší spotřeby a nižších provozních nákladů. Na druhou
stranu se baterie už také mohly z hlediska vývoje přiblížit svému maximu, pokud je tomu tak,
budou to mít elektromobily těžké. S bateriemi souvisí naprostá většina nevýhod
elektromobilu. Ale už nyní je zde pár nápadů či technologií, které jsou schopny i se
současnými možnostmi baterií vylepšit postavení elektromobilu v konkurenci s klasickým
automobilem se spalovacím motorem.
Možností jak vyřešit malý dojezd elektromobilu, a s tím spojené dlouhé dobíjecí časy baterií,
je několik. Jedna z možností je, že baterie nebudou natrvalo spojeny s automobilem a bude
možné je v relativně krátkém časovém intervalu vyměnit za plně nabité. Tento způsob má
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kromě obnovení plného dojezdu ještě další výhodu a tou je, že by v případě skončení
životnosti baterií, která je v dnešní době pouze několik let, nemuselo dojít k znehodnocení
celého elektromobilu a po výměně baterií by byl po technické stránce prakticky jako nový.
V praxi to funguje u téměř všech elektrických přístrojů, které jsou napájeny bateriemi.
Muselo by samozřejmě dojít k určité unifikaci a standardizaci aby bylo možné s jakýmkoli
elektromobilem provést výměnu baterií například u každé čerpací stanice. Představa je
taková, že by bylo vše plně automatizované a řidič by tedy ani nemusel vystupovat z vozidla.
Tento způsob „nabíjení" je testován např. v dánské Kodani a japonském Tokiu.

Ukázka automatizované výměny baterií v elektromobilu

Další možností je samozřejmě zkrátit dobíjecí časy. Z technického hlediska jsou zde určitě
nějaké technické limity a také je potřeba zhodnotit, jaké by tyto velké a nepravidelné odběry
měly dopad na distribuční nebo dokonce celou přenosovou soustavu. Se samotným nabíjením
pomocí dobíjecích stanic pak souvisí zapojení elektromobilů do tzv. Smart grids neboli
chytrých sítí. V principu jde o to, že by baterie všech elektromobilů, které by byly připojeny
do sítě, sloužily jako úschovny energie, a v případě odběrových špiček spotřeby nebo
nečekaného poklesu výkonu na straně výroby by dodávaly elektrickou energii zpátky do sítě.
Dobíjecí stanice by pak ovšem musely být složitější a umožňovat tok elektrické energie
oběma směry. Nejpraktičtější využití by pak zřejmě nastávalo u rodinného domu, který by
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například na pokrytí večerní špičky spotřeby využil energii v bateriích elektromobilu, který
by se poté přes noc, kdy je přebytek elektrické energie, dobil. Nevýhodou je fakt,
že elektromobil nebude v případě náhlé potřeby dobit na 100 %.
Ne úplně nereálná možnost je přizpůsobit elektromobily pro bezkontaktní (bezdrátové)
nabíjení. V podstatě se jedná o indukční technologii, která využívá elektromagnetické pole.
Elektromobily musí být vybaveny speciálními deskami, které začnou baterie vozu nabíjet
v okamžiku, kdy vůz zastaví nad nabíjecí podložkou. Jakmile se akumulátor nabije, proces
nabíjení se automaticky přeruší. Tento způsob nabíjení lze teoreticky využít i k nabíjení
baterií přímo za jízdy. Uvažuje se nad tím, že by elektromobily mohly využívat speciální
pruh, který by se skládal z nabíjecích podložek. Dokud by se elektromobily pohybovaly po
vytyčené trase, nabíjely by se neustále. Z výpočtů vyplívá, že by bylo dostačující, kdyby touto
technologií bylo vybaveno 10 % silnic. Pro řidiče jako takové by se opět jednalo pro velmi
jednoduché a pohodlné řešení. Problémové by mohlo být vybudování například speciálních
pruhů, které by bylo (možná bude) velmi nákladné. Také není zcela jasné, jak by tyto silná
magnetická pole ovlivňovala ostatní elektroniku v jejich blízkosti, například řídící
a bezpečnostní systémy v klasických automobilech.
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14 Závěr
V elektromobilitě se dle našeho názoru skrývá velký potenciál, který bude vycházet stále více
najevo s docházejícími zásobami fosilních paliv a růstem jejich cen, ale také například se stále
se zhoršující kvalitou životního prostředí v důsledku vypouštění C02 do ovzduší.
Elektromobily určitě nikdy nenahradí 100 % automobilů se spalovacím motorem, ale jejich
počty se budou každým rokem zvyšovat. Toto zvyšování bude do velké míry ovlivněno
přístupem jednotlivých států a velkých energetických firem. V dnešní době je pořízení
elektromobilu stále spíše otázkou luxusu či zviditelnění firmy v rámci PR. Do budoucna by se
to ovšem mělo výrazně změnit.
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