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Alkalické nabíjecí baterie
a jejich srovnání s jinými typy

Dobíjecí články jsou dnes již běžně používaným zdrojem energie v mnohých aplikacích, často si jejich přítomnost ani
neuvědomujeme. Příklady obvyklého využití jsou zálohovací baterie na základních deskách počítačů, baterie v mobilních
nebo přenosných telefonech, dobíjecí baterie v některých měřicích přístrojích (např. LCD osciloskopech), bateriové “packy“
v notebookách a palmtopech, v elektrických holicích strojcích a mnoha dalších aplikacích. Dnes existuje několik technologií
a principů těchto nabíjecích článků nejen v různých cenových hladinách, ale také s různou vhodností jejich použití. Cílem
tohoto článku je seznámit čtenáře s nejběžnějšími typy a porovnat je právě z hlediska jejich vlastností a předurčeného
použití. Zvláštní pozornost bude věnována alkalickým nabíjecím typům.
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Alkalické primární články
ještě nepatří k nabíjecím. Jedná se o typy oblíbené např. ve

fotoaparátech, budících a jiných zařízeních, kde vyžadujeme dlou-
hou životnost a nízké samovybíjení. Předností těchto baterií je i
jejich velmi dlouhá skladovatelnost – na rozdíl např. od tzv. su-
chých článků. Výrobci varují před pokusy opětovně je nabít, proto-
že tím může dojít ke zkratům mezi anodou a katodou, k vnitřnímu
vyvíjení plynu a následné explozi.

Zinko-uhlíkové a zinko-chloridové baterie
Jsou také určeny pro jedno použití bez možnosti nabíjení. Patří

ovšem mezi nejlevnější na trhu, proto zatím nebyly vytlačeny jiný-
mi typy. Mezi jejich negativní vlastnosti patří krátká skladovatel-
nost a životnost (a to zejména ve vyšších teplotách), vyšší míra
samovybíjení, nevhodnost jako nepřetržitý zdroj energie. Nyní se
prakticky již celosvětově vyrábějí v ekologicky šetrném provedení
bez přítomnosti rtuti, takže mohou být součástí běžných domov-
ních odpadů.

Nikl-kadmiové (NiCd)
a nikl-metal-hydridové (NiMH) akumulátory

Jsou nejstarší běžně používané nabíjecí články. Řada z Vás
možná spolu se mnou zavzpomíná na první modré tužkové NiCd
baterie ještě z národního podniku Bateria Slaný, které bylo možno
dobíjet (několikrát). Já jsem si tehdy zakoupil čtyři kusy pro svůj
walkman Tesla KM340 a přesvědčil se, že i při přísném dodržování
výrobcem stanovených podmínek provozu byly jejich kapacita
i počet nabíjecích cyklů značně nízké a finančně tedy nebyly příliš
výhodné. Od té doby se technologie ve světě výrazně zlepšily a po
otevření našich hranic naštěstí dospěly i k nám, takže dnes již
velká většina uživatelů walkmanů, discmanů, watchmanů a mno-
hé další spotřební elektroniky používá zcela běžně tyto akumulá-
tory spolu s univerzální nabíječkou místo neustálého nakupování
suchých článků. Počet nabíjecích cyklů se pohybuje ve stovkách,
kapacita běžně dostupných typů přesahuje 1 000 mAh u “tužkové-
ho“ provedení (vel. AA, R6), 2 000 mAh u “malého monočlánku“
(vel. C, R14) či 5 000 mAh u “velkého monočlánku“ (vel.
D, R20). Nevýhodou ovšem zůstává nízké svorkové
napětí článku 1,2 V, jelikož řada elektroniky je konstru-
ována pro 1,5 V. Dalším negativním jevem je jejich sa-
movybíjení; proto je po určité době skladování musíme
vždy před použitím znovu nabít. U NiCd má ještě zá-
porný vliv na kapacitu tzv. paměťový efekt. NiCd nebo
novější NiMH akumulátory představují pro uživatele nut-
nost určité počáteční investice. Doporučuje se použí-
vat profesionálně vyrobenou nabíječku pro konkrétní
typy. Tato investice se však během provozu rychle vrátí
(např. pro 4 ks NiMH 1 100 mAh AA po 88,- Kč a nabí-
ječku za 125,- Kč ve srovnání s bateriemi Varta
950 mAh po 8,- Kč se investice zaplatí po cca 15 nabí-
jecích cyklech).

Lithium-iontové akumulátory
Představují mnohem novější technologii nabíjecích článků. Mají

řadu předností, mezi něž patří vyšší napětí na článek a vyšší hus-
tota energie (měřená ve watthodinách / litr). Nevýhodou ovšem
zůstává jejich cena, zvýšená ještě o požadované přesné proceso-
rem řízené nabíjení i vybíjení. Jejich samovybíjení je při pokojové
teplotě srovnatelné s NiCd. Typickým použitím baterií Li-ion jsou
dražší elektronická zařízení, jako mobilní telefony, přenosné počí-
tače, videokamery apod., která již v sobě nebo jako příslušenství
obsahují požadovanou nabíječku a která také sledují vybíjecí děje.
Proto tyto baterie nejsou k dostání v běžných obchodech, ale jen
jako značkové příslušenství ke konkrétním výrobkům jmenovaných
kategorií. Tomu samozřejmě odpovídají i prodejní ceny.

Alkalické nabíjecí články
V tomto článku jsem se úmyslně nejdříve zmínil o primárních

alkalických (nenabíjecích) článcích. Výrazným zdokonalením je-
jich technologií vznikly nabíjecí alkalické články, které spojily klad-
né vlastnosti předchozích jmenovaných typů:

– jako alkalické baterie mají dlouhou skladovatelnost v nabitém
stavu (až 5 let), protože mají minimální samovybíjení (obr.1);

– jako alkalická baterie má napětí na jeden článek 1,5 V (oproti
1,2 u NiCD či NIMH);

– dosahují možného trvalého vybíjecího proudu až 1 A;

– k samovybíjení nedochází ani při vysokých skladovacích tep-
lotách (65 °C); NiCd by se při této teplotě vybila během několika
málo dnů;

– alkalické nabíjecí články mohou být nabíjeny i při vyšší okolní
teplotě (113 °F), proto jsou vhodnější např. pro solární nabíječky;

– hlavní výhodou jsou jejich až 3× nižší výrobní náklady ve srov-
nání s NiCd srovnatelných velikostí;

– nevykazují paměťový efekt, mohou být proto kdykoli nabíje-
ny, třeba z polovybitého stavu;
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– mají vyšší kapacitu než NiCd nebo NiMH;

– jsou ekologicky šetrné, neobsahují těžké kovy jako jsou kadmi-
um nebo rtuť (dle firemních materiálů amerického výrobce);

– elektronický obvod varující před vybitím může být mnohem
jednodušší díky tvaru vybíjecí křivky alkalického článku (obr. 2 ).

Co je tedy podstatou této novinky? Chemickým složením jde
o výrobek na bázi zinku a oxidu manganu:

Katodová reakce: MnO2 + H2O <-> MnOOH + OH-

Anodová reakce: Zn + 2 OH- <-> ZnO + H2O + 2e-

Chemická reakce

v celém článku: Zn + 2MnO2 + H2O <-> ZnO + 2MnOOH

V tab. 1 jsou shrnuty základní elektrické vlastnosti alkalic-
kých nabíjecích článků velikostí AA a AAA:

Nabíjení alkalických nabíjecích článků
V zásadě existují dva možné způsoby nabíjení: nabíjení

s konstantním napětím, nebo nabíjení pulzní.

Nabíjení zdrojem s konstantním napětím 1,65 V ±0,05 V probíhá
podle křivky znázorněné na obr. 6. Běžná doba potřebná pro nabi-
tí článku AA je 8 až 16 hodin podle stupně vybití a zatížitelnosti
zdroje. Výhodou tohoto způsobu jsou malé finanční náklady na
nabíječku a díky napěťovému omezení 1,65 V i vyloučení mož-
nosti přebíjení.

Pulzní nabíjení vyžaduje speciální nabíječku řízenou mikropro-
cesorem. Nabíječka dodává na svorky článku krátké pulzy vyššího
napětí (řádově milisekundové). Počet těchto napěťových pulzů za
jednotku času je nejvyšší ve stavu vybitého článku a se stupněm
nabití se snižuje. Informace o stavu nabití se získává měřením
napětí v okamžicích mezi nabíjecími pulzy. Příklady nabíjecích kři-
vek pulzní nabíječkou jsou znázorněny na obr. 7. Výhodou tohoto
způsobu je krátká doba nabíjení (2 – 8 hodin pro článek AA).

Pro nabíjení alkalických nabíjecích článků nelze použít univer-
zální nabíječky např. pro NiMH, které pracují jako zdroje konstant-
ního proudu bez ohledu na stav nabití! Použitím nesprávného způ-
sobu nabíjení může dojít k poškození článků!

Použití alkalických nabíjecích článků
vyplývá z uvedených technických parametrů. Jsou vhodné pro

zařízení vyžadující plných 1,5 V, pro zařízení s dlouhodo- bým před-
pokládaným provozem (nevybíjejí se), nehodí se naopak do zaří-
zení s velkým trvalým odběrem (zkrat nebo velký odběr je poško-
zuje) ani do zařízení, kde může dojít k úplnému vybití (neměly by
se vybíjet pod 0,9 V). Nemají paměťový efekt, proto je lze používat
ve všech běžných zařízeních s nepravidelným režimem vybíjení a
nabíjení. Příklady konkrétních aplikací: fotoaparáty, kalkulačky, dál-
ková ovládání spotřební elektroniky, měřicí přístroje, některé hrač-
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Pozn.: * Ale paměťový efekt!  ** Prodává se jen s celým zařízením, projektem,…

ky (ne např. napájení motorků RC modelů s vyšší spotřebou), ho-
diny, záložní systémy ap.

Je mi potěšením konstatovat, že tyto nabíjecí alkalické články
jsou již ve velikosti “AA“ dostupné jak ve velkoobchodní, tak
i v maloobchodní síti díky různým importérům a distributorům.
Jedním z nich je např. firma GM Electronic, která k akumulátorům
nabízí i speciální nabíječku. Doufejme, že se výrobky této nové

progresivní technologie brzy objeví i v obchodních domech
a různých prodejnách Elektro.

Na závěr uvádím srovnávací tabulku výše jmenovaných typů
nabíjecích článků. Detailní parametry se samozřejmě liší podle
jednotlivých výrobců, přesto však tato tabulka může být dobrým
pomocníkem při rozhodování o použití nabíjecích článků pro kon-
krétní aplikaci.
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