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Druhy článků
První skupinu tvoří články a baterie používané v přenosných

zařízeních. Jsou relativně lehké a malé. Jde o články s tuhým
elektrolytem, vesměs uzavřené v neprodyšném pouzdře a vět-
šinou opatřené bezpečnostním ventilem. Jejich kapacita ob-
vykle nepřesahuje 10 Ah. Baterie jsou často specialně tvaro-
vané pro dané zařízení (videokamery, digitální fotoaparáty, mo-
bilní telefony, přenosná komunikační zařízení, přenosné počí-
tače, elektrické nářadí). Řada zařízení jako přijímače, kapesní
televizory, fotoblesky, walkmany, přehrávače CD či DVD, svítil-
ny nebo hračky se spokojí s běžnými malými tužkovými články
AAA, tužkovými články AA (nejčastěji), malými C a velkými
monočlánky D nebo devítivoltovými bateriemi. Nabíjecí články
dostávají také knoflíkový tvar, o kterých se pro jejich typovou
rozmanitost nezmiňujeme. Technologie všech nabíjecích člán-
ků a baterií je předmětem usilovného vývoje, daného rostoucí-
mi požadavky konstruktérů přenosných zařízení na stále lepší
obnovitelné zdroje napájení. Zde se objevují nové druhy člán-
ků nejčastěji.

Pro úplnost uvádíme ještě články a baterie druhé skupiny.
Jsou mnohem rozměrnější a výkonnější, s kapacitou asi od 10
do několika set Ah. Jejich elektrolyt je tekutý nebo kašovitý,
nebo ho tvoří tuhá pasta. Pracují často jen ve svislé poloze,
aby se zabránilo vylití elektrolytu, případně pohnutí elektrod.
Některé druhy těchto baterií s pastovým elektrolytem jsou zce-
la uzavřené a plyn uvolněný při jejich činnosti, zejména nabí-
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jení, se stačí absorbovat do elektrod. I u těsných baterií se
elektrody cítí bezpečně jen ve svislé poloze.

Ve skupině baterií s tekutým a pastovým elektrolytem jsou
olověné (kyselé) akumulátory pro automobily, traktory, staveb-
ní stroje a zařízení se spalovacími motory vůbec. Patří sem
také alkalické akumulátory nikloocelové, NiFe a niklokadmiové
NiCd, které se používají v prostředcích železniční dopravy (star-
tovací akumulátory lokomotiv, osvětlení vagónů) nebo jako
náhradní zdroje. K alkalickým akumulátorům NiFe a NiCd je
možno ještě přiřadit stříbrozinkové akumulátory (AgZn) s men-
šími kapacitami. Pro vysokou cenu a menší životnost je jejich
použití omezené.

Nabíjení těsných článků

Základní vlastnosti článků jsou uvedeny v tab. 1, význam
jednotlivých parametrů vysvětluje tab. 2.

V tab. 1 najdeme také obvyklý způsob nabíjení článků, jak
ho doporučují výrobci. Používá se stejnosměrný nebo tepavý
jednosměrný proud získaný jedno nebo dvoucestným usměr-
něním. Tepavý nebo impulzní proud zlepšuje uložení dodáva-
né energie do aktivního materiálu elektrod. Chemický proces
nabíjení probíhá při tepavém nebo impulzním proudu ochot-
něji nežli při proudu vyhlazeném. Proto se ke kterémukoli způ-
sobu nabíjení s výhodou používá tepavého průběhu nebo im-
pulzů s proměnnou střídou od několika procent až téměř do
100 %. Na obr. 1 jsou průběhy proudu po jedno- a dvoucest-
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Tab. 1 - Vlastnosti nabíjecích článků
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ném usměrnění a impulzní průběh. V textu pod obrázkem jsou
základní vztahy pro střídu S, střední proud Istř a maximální
proud IM. V tab. 1 jsou uvedeny střední hodnoty nabíjecích prou-
dů. Téměř vždy jde o desetinné hodnoty kapacity CA!

Impulzní nabíjení velkými proudovými impulzy 1 až 3 CA se
používá, aby se doba nabíjení zkrátila až na 1 hodinu nebo
dokonce několik desítek minut. Střída může být asi od 5 do
90 %. Prodleva mezi impulzy (interval T – tp na obr. 1) se pohy-
buje od jednotek milisekund do desítek sekund. U sofistiko-
vaných nabíječek se s postupujícím časem nabíjení zmenšuje
délka nabíjecích impulzů (PWM – pulse width modulation),
takže se zmenšuje střída a s ní tak klesá střední nabíjecí proud.
U integrovaného obvodu ICS1700 Quick Saver firmy Integra-
ted Circuit System, určeného pro nabíjení článků NiCd, je mezi
nabíjecí impulzy 1CA dlouhé 983 ms vložen krátký vybíjecí
impulz – 2,5 CA o trvání 5 ms, viz obr. 2, lit. /1/ (KTE magazín
č. 10/84, str. 389). Tento patentovaný způsob nabíjení má ná-
zev reflexní nabíjení. Údajně pomáhá udržet tvoření plynů
v článku na přijatelné míře – aby stačily být absorbovány v ma-
teriálu anody a katody, a spíše nutí článek ukládat do svých
elektrod energii a zvyšovat tak náboj.

Výrobci jsou s rychlým impulzním způsobem nabíjení sro-
zuměni, ale sami ho většinou nedoporučují. Pokud přece, pak
jen svým vlastním vyvinutým způsobem nebo dokonce vlastní
nabíječkou. Firemní rychlé impulzní nabíjení ovšem dobře fun-
guje u vlastních článků a nemusí být úspěšné u článků vyrobe-
ných jiným výrobcem a obvykle jinou technologií. Téměř vždy
se jedná o nabíjení, při kterém střední proud protékající člán-
kem se blíží hodnotě 1 CA nebo ji dokonce přesahuje. Článek
je podroben tvrdému režimu, který ho proudově i tepelně pře-
těžuje. Procesor nabíječky v pauzách mezi impulzy musí sle-
dovat napětí článku i jeho teplotu V případě překročení stano-
vených hodnot nabíjení zastaví, aby nedošlo k trvalému
poškození nebo dokonce explozi článku. U článků NiCd a NiMH
je toto maximální napětí 1,55 V a maximální teplota 45 – 60 °C,
lit. /1/, (KTE Magazín č. 6/84, str. 229). Přetěžování článků při
nabíjení vede ke shlukování zrn materiálu anody a katody,
zmenšení jejich plochy a tudíž ke zmenšení kapacity. Při opa-
kovaném rychlém nabíjení (impulzy i ss proudem) se kapacita
článku zmenší trvale. Rychlé nabíjení zvolí ti, kdo opravdu po-
spíchají a svůj spěch musí zaplatit snížením životnosti článků.

Rychlé nabíjení článků NiCd vyžaduje, aby články před
nabíjením byly vybity na napětí 0,9 – 1 V. Tím se zabrání vzniku

paměťového jevu, kterým tyto články trpí.
Paměťový jev vede k dočasnému sníže-
ní kapacity, které se úplným vybitím člán-
ků a následným nabitím odstraní. Zásad-
ně je vhodné nabíjet až vybité články.
Proto články všech druhů občas vybije-
me na předepsané napětí – viz tab. 1
a znovu je plně nabijeme. Z větší části se
tak odstraní shlukování zrn anody i ka-
tody, které vzniklo rychlým nabíjením
i opakovaným nabíjením částečně vybi-
tých článků. U metalhydridových článků
dochází ke snížení napětí v případě, že
jsou opakovaně částečně vybity a znovu
plně nabity. Je to způsobeno fyzikálními
změnami ve struktuře elektrod. Jev sníže-
ní napětí zmizí při úplném vybití článků
na 1 V a následném plném nabití. Podrob-
nější popis vlastností článků NiCd a NiMH
a pravidla správného zacházení nalezne
čtenář v literatuře /1/. Při nabíjení článků
proudy ≤ 0,1 CA nevzniká paměťový jev
nebo snížení napětí ani jiný nežádoucí

jev. Nicméně se v současné době dává přednost rychlému
impulznímu nabíjení. Je pro ně určena většina současných
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Tab. 2 - Důležité parametry článků

Obr. 1 - a) Tepavý proud po jednocestném usměrnění;
b) tepavý proud po dvoucestném usměrnění;

c) impulzní proud
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integrovaných obvodů, dedikovaných pro jednotlivé druhy člán-
ků. Integrované obvody umožňují současné nabíjení až šesti
článků v sérii. Vhodnější však jsou nabíječky, které obsluhují
každý článek zvlášť. S jedním integrovaným obvodem vystačí
nabíječky, které nabíjí články postupně jeden za druhým. To je
způsob nabíjení nevhodný pro jeho nepřijatelně dlouhou dobu
nabíjení. Dokonalejší nabíječky nabíjí všechny články (až 4)
současně, ale každý článek je nabíjen a kontrolován zvlášť
jedním integrovaným obvodem. Další způsob umožňuje sou-
časné nabíjení článků s postupným přepínáním měření a řízení
nabíjení jediným centrálním procesorem.

Články NiCd a NiMH
Dokončení nabíjení článků NiCd a NiMH trvalým proudem

0,1 až 0,3 CA určuje čas tak, aby bylo dosaženo náboje
~1,5 CA. Doba nabíjení proudem 0,1 CA je 14 až 15 hodin,
proudem 0,2 CA 7 až 9 hodin, proudem 0,3 CA 3 až 5 hodin.
Při nabíjení je nutné dodržet teplotu okolí 10 až 35 °C u všech
druhů článků uzavřených v neprodyšném pouzdře. Při rych-
lém, obvykle impulzním nabíjení se proces nabíjení ukončí,
stane-li se úbytek napětí za čas ∆U/∆t nulový (články NiMH)
nebo záporný (články NiCd). Měření úbytku ∆U se provádí po
dobu ∆t dlouhou několik milisekund v prodlevách mezi impul-
zy. Průběh nabíjecí křivky článků NiMH je na obr. 3. Při nižších
proudech < 0,3 CA nabíjecí křivka svou směrnici z kladné hod-
noty na zápornou nemění a metoda je nepoužitelná. Výrazněj-
ší vrchol mají při proudech ≥ 0,3 CA nabíjecí křivky článků NiCd,
které jsou strmější než křivky článků NiMH, obr. 4. Pro nevýraz-
ný vrchol nabíjecí křivky článků NiMH se k určení okamžiku
stoprocentního nabití používá spíše nulového přírůstku ∆U/∆t.
Při rychlém impulzním nabíjení ale dosahuje napětí článku
zakázané hodnoty větší, než je povolené napětí 1,55 V, viz
obr. 4. Vědomě tak dochází k ohrožování životnosti článků
a výrobci integrovaných obvodů o tom opatrně mlčí.

Ukončení procesu nabíjení je v integrovaných obvodech
jištěno maximální dobou nabíjení, někdy současně i teplotou
článků. Měření teploty se realizuje obtížně, běžný kontaktní
způsob je nespolehlivý. Nabíjecí integrované obvody měří tep-
lotu v prodlevách mezi impulzy podobně jako úbytek ∆U/∆t.
Maximální přípustná teplota článku je 40 až 60 °C.

Zrychlené a rychlé nabíjení zkrátí výrazně dobu nabíjení,
ale nabití většinou nedosáhne 100 %. Proto se po ukončení
zrychleného nebo rychlého nabíjení doplňuje náboj článku
pomalým, tak zvaným kapkovým dobíjením – trickle, proudem
jehož střední hodnota je 0,02 až 0,1 CA. Kapkové dobíjení se
provádí stejnosměrným nebo impulzním proudem s malou stří-
dou (viz např. obr. 2). V režimu kapkového dobíjení můžeme

ponechat články v nabíječce tak dlouho, dokud je nevyjmeme.
Kapkové dobíjení současně doplňuje náboj článku ztracený
samovybíjením. Dopřávají si ho spíše ti, co nepospíchají.

S rostoucím vybíjecím proudem kapacita článků, a to kte-
rýchkoli, klesá. Vybíjecí křivky článků NiCd při vybíjecích prou-
dech 0,6 CA, 1 CA a 2 CA jsou na obr. 5. Podobný průběh mají
vybíjecí křivky článků NiMH. Tyto články dosahují o něco větší
kapacity než články NiCd. Váhová hustota energie článků NiMH
je 70 Wh/kg, článků NiCd 50 Wh/kg. Také objemová hustota
článků NiMH, 230 Wh/litr, je větší než objemová hustota člán-
ků NiCd, která činí 150 Wh/litr, viz tab. 3.

Články NiCd mají slinutou (sintrovanou) anodu, tím má ano-
da větší plochu a článek větší kapacitu, než jakou měly první
články NiCd s lisovanou anodou. Také mají menší vnitřní od-
por. Rychlé nabíjení snášejí jen články se sintrovanou anodou.
Články NiCd mají ze všech druhů těsných článků největší vybí-
jecí proudy pro menší vnitřní odpor. Niklokadmiové články jsou
silně toxické, neboť obsahují až 20 % jedovatého kadmia
z celkové hmotnosti elektrod. Staré články by se měly odkládat
jen do tříděného odpadu. U starších článků dochází v materiálu
elektrod k tvorbě jehličkovitých krystalů. Narostou-li nad urči-
tou mez, propíchnou separátor a článek zkratují, takže ztratí
napětí. Proudem až několik ampér po dobu 10 – 20 sekund lze
hrot krystalku – zkrat upálit a článek funguje dál. Bohužel větši-
nou jen krátce, protože tvorba krystalků v nemocném článku
pokračuje.

Články NiMH mají řadu vlastností shodných s články NiCd,
viz tab. 1, zejména stejné jmenovité napětí. Ve většině případů
s úspěchem nahradí články NiCd. Nejsou toxické, dosahují větší
kapacity a nemají paměťový jev. Opakovaným nabíjením neú-
plně vybitých článků NiMH se však zmenšuje jejich napětí.
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různých technologií

Obr. 3 - Nabíjecí křivka článků NiMH – napětí článku jako
funkce nabíjecí charakteristiky, nabíjecí proud je

0,1; 0,3 a 1 CA, teplota okolí 20 oC
Obr. 2 - a) Proudové impulzy při nabíjení s obvodem

ICS 1700 a b) při pomalém dobíjení (trickle)
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Protože články NiMH neobsahují žádné jedovaté látky
a celkově jsou energeticky výhodnější než články NiCd (tab. 3),
dáváme jim přednost.

Články Li-ion, Li-polymer  a Li-metal
Články Li-ion a Li-metal se nabíjí konstantním proudem 0,1

až 0,3 CA. Rychlé impulzní nabíjení připouští proudy 0,3 až
1,5 CA. V každém případě je nutné nabíjení dokončit při kon-
stantním napětí 4,2 V dosti velké přesnosti ±1 %. Zakončení
nabíjení konstantním napětím následuje, když je do článku
dodán náboj rovný zhruba 90 % jeho kapacity. Průběh napětí
a proudu při nabíjení článku Li-ion je na obrázku 6. Doba nabí-
jení se volí tak, aby bylo dosaženo náboje ÷ 1,5 CA, takže při
nabíjení proudem 0,1 CA je to 15 hodin, proudem 0,3 CA pět
hodin (nabíječe mobilních telefonů) atd. Jakmile článek do-
sáhne napětí 4,2 V, začne nabíjecí proud při konstantním na-
pětí klesat k nule a tím je zabráněno přebití článku. Nabíjení
baterií v mobilních telefonech přes noc je tedy přípustné. Litio-
vé články se nabíjí bezpečně jen v nabíječkách k tomu urče-
ných. Aby se zabránilo přebití nebo nepřípustně velkému vybi-
tí, obsahují baterie Li-ion některých výrobců uvnitř pouzdra
ochranný obvod. Ten baterii chrání, aby při nabíjení nestouplo
napětí nad 4,1 až 4,2 V. Ochrana proti nepřípustnému vybití
zabraňuje dalšímu vybíjení, klesne-li napětí článku pod 2,3 až
3 V. Hlubší vybíjení poškozuje články Li-ion tak, že snižuje po-
čet cyklů nabití a vybití.

Vybíjecí křivky článků Li-ion jsou na obr. 7. Poměrně velké
napětí článku Li-ion a Li-polymer 4,2 V umožňuje sestavit bate-
rii požadovaného napětí z menšího počtu článků. Novější člán-
ky Li-polymer mají polymerový elektrolyt a katodu. Umožňují
realizovat tenké ploché baterie ještě snadněji, než články Li-
ion, lit. /3/. Jsou však doposud ve stadiu vývoje. Články Li-ion
a Li-polymer jsou dražší než články
NiCd a NiMH. Cena článků Li-poly-
mer by měla časem klesnout a oče-
kává se, že jejich objemová hustota
energie stoupne. Články Li-ion byly
vyvinuty pro videokamery a mobilní
telefony.

Články Li-metal se nabíjí konstant-
ním proudem na náboj 1,5 CA. Není
nutné hlídat jejich maximální napětí.
Rovněž se nemusí sledovat vybíje-
cí napětí. Údajně jsou odolné proti

přebíjení i hlubokému vybití, lit. /2/. Jejich jmenovité napětí na
3 V. Nabízení ze všech článků největší váhovou hustotu ener-
gie 140 Wh/kg i největší objemovou hustotu energie 300 Wh/
litr, tab. 3. Mají také malé samovybíjecí proudy 1 až 2 % náboje
za měsíc. Přestože jsou články Li-metal ze jmenovaných člán-
ků nejodolnější a energeticky nejvýhodnější, doposud se vý-
razně neprosadily pro vysokou výrobní cenu.

Články RAM
Nabíjecí alkalické články (Rechargeable Alkaline Mangsa-

nese – RAM) mají napětí naprázdno 1,5 V (tab. 1). Doposud se
vyrábí ve velikostech AAA a AA. Nabíjí se ze zdroje konstantní-
ho napětí 1,65 ± 0,03 V s omezením proudu na nejvýše 0,6 CA.
Doba nabíjení je 8 až 16 hodin podle hloubky vybití článku.
Průběh napětí a proudu při nabíjení tužkového článku nabíječ-
kou Pure Energy je na obr. 8. Dosáhne-li napětí nabíjeného
článku hodnoty 1,55 V, začne nabíjecí proud ze své maximální
hodnoty klesat k nule. Článek tak lze nabíjet libovolně dlouho,
ovšem jen v k tomu určené nabíječce. Pro impulzní nabíjení se
používají impulzy až 1,5 A o době trvání několika milisekund
a s postupně se prodlužující periodou. Doba nabíjení je až 8
hodin. Průběh proudu a napětí při impulzním nabíjení je na
obr. 9.  Již za několik minut od začátku nabíjení začne nabíjecí
proud výrazně klesat. Nabíjet lze i články jen z části vybité.
Jakmile články nepotřebujeme, je nejlepší dát je dobít. Vybíjí-
me je nejvýše do napětí 1 V, někteří výrobci povolují 0,9 V, kde
už je vybíjecí křivka dosti strmá – obr. 10. Hlubší vybíjení pod-
statně sníží kapacitu článku i jeho životnost, lit. /4/. K poklesu
kapacity článků RAM dochází po každém cyklu nabití – vybití,
viz obr. 11.

Tužkové články RAM mají výhody dosavadních primárních
alkalických článků: napětí naprázdno 1,5 V, možnost dlouho-
dobého použití, při malých odběrech (µA) i několik let, sklado-
vatelnost až 5 let, velký rozsah provozních teplot -20 °C až
+60 oC. Dosahují 70 až 80 % kapacity běžných alkalických člán-
ků, nemají paměťový jev a neobsahují toxické látky. Při správ-
ném zacházení je lze použít 25×.

Životnost těsných článků
Životnost těsných článků se vyjadřuje počtem nabití a vybití,

po jejichž absolvování poklesne kapacita článku na 80 % po-
čáteční hodnoty, tab. 2. Počet nabíjecích cyklů 600 až 1 000
uváděných výrobci u článků NiCd či NiMH patří spíše do kate-
gorie pohádek z převržené klenotnice. Lze ho snad dosáh-
nout za téměř skleníkových podmínek, kdy jsou články vybíje-
ny na doporučené napětí proudem nejvýše 0,2 CA a nabíjeny
proudem 0,1 CA předepsaným způsobem. Při pečlivém použí-
vání článků zmíněné podmínky stěží zachováme i u tak nená-
ročných spotřebičů, jako jsou přenosné přijímače, pokud je
napájí více než dva články. Dost časté je napájení čtyřmi tužko-
vými články, a ty někdy nemají shodnou kapacitu. A tak se
nejméně jeden článek může vybít pod doporučené vybíjecí
napětí dříve, než zasáhne automatické vypínání přijímače, má-
li ho vůbec.

Obr. 4 - Nabíjecí křivka článku NiCd a NiMH
při proudu 1 CA a teplotě okolí 20 °C

Obr. 5 - Vybíjecí křivky článků NiCd při proudech 0,6 CA, 1 CA a 2 CA
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Ve fotografickém blesku se běžně používají 4 články NiCd.
V prvních sekundách po zapnutí odebírá blesk proud až něko-
lik ampér. Napětí jednoho článku může poklesnout k nule a za
provozu na něm dojde k reverzaci napětí. Stane-li se tak něko-
likrát, je život článku prakticky skončený. Do blesku a zařízení
s obdobnými nároky na napájení použijeme vybrané články
s vyšším jmenovitým napětím (> 1,2 V, NiCd), shodným ales-
poň na 0,1 V. Pak se u nich dočkáme přijatelné životnosti mož-
ná i více než 100 cyklů. Přibližně u 20 % článků NiCd dochází
k vnitřnímu zkratu způsobenému růstem jehličkovitých krysta-
lů někdy již po několika desítkách cyklů. Dosáhnou jen dílu
předpokládané životnosti. Ale i v těchto nepříznivých případech
je použití nabíjecích článků ekonomické.

Problémy s větším počtem článků v sérii odpadají u baterií
Li-ion pro mobilní telefony a videokamery, protože jsou větši-
nou složeny ze dvou článků. Optimální nabíjení a přijatelnou
životnost by měl baterii zajistit nabíjecí obvod, který je součástí
přístroje. Vadné a nepodařené články se ale nevyhýbají žádné
technologii.

Nabíjení akumulátorů
Nabíjení akumulátorů vyžaduje dodržení předepsaných

podmínek (konečné nabíjecí napětí, maximální proud, doba
nabíjení, teplota), jako u těsných článků. Jen tak zajistíme aku-
mulátorům přiměřenou životnost. Ke správnému zacházení
akumulátorů s tekutým elektrolytem patří  péče o jeho správ-
nou hustotu a množství. Hladina elektrolytu musí být vždy nad
horním okrajem desek. Tato starost odpadá u bezúdržbových
akumulátorů, které jsou zcela uzavřené a mají jednosměrné

ventily  propouštějící plyny ven. Protože nabíjecí proudy dosa-
hují jednotek až stovek ampér, jsou nabíjecí zařízení rozměr-
ná. Rychlé nabíjení se používá v omezené míře profesionálně.
Vyžaduje výkonné zařízení (102 až 104 W) a řízení procesu
nabíjení. Rychlost nabíjení je dána velikostí zdroje a to velmi
souvisí s cenou zařízení. Obecně platí, že cena nabíječky roste
rychleji než její výkon.

Olověné akumulátory
Olověné akumulátory se nabíjejí ze zdroje konstantního

proudu s ručním nebo automatickým vypínáním proudu po
dosažení náboje ÷ 1,2 CA, běžně proudem 0,1 CA. Nabíjení
konstantním proudem se používá při uvádění akumulátorů do
provozu nebo při definovaných zkouškách.

Častější je nabíjení podle charakteristiky W – obr. 12, kdy
proud během nabíjení stále klesá a napětí akumulátoru stou-
pá až na hodnotu ≤ 2,7 V. Nabíjecí doba je kratší než při nabí-
jení konstantním proudem. Obtížně se stanovuje náboj akumu-
látoru. Důležitá je kontrola napětí a proudu, případně i teploty
během nabíjení. Tak lze objevit zkratování některého článku
baterie. Charakteristiky W se dociluje nejjednodušeji sériovým
rezistorem ve zdroji nabíjení. V krajním případě to může být
odpor vinutí transformátoru. Přepínáním velikosti sériového
rezistoru (0,1 až 1 Ω) a přepínáním napětí zdroje (odbočkami
na sekundáru transformátoru) je možné nabíjet akumulátory
značně rozdílných kapacit CA = 101 až 102 Ah. Podle charakte-
ristiky W nabíjí sofistikovaná nabíjecí zařízení ve dvou stup-
ních. V prvním stupni je nabíjení s velkým počátečním prou-
dem až 0,6 CA. Po dosažení plynovacího napětí (v akumulátoru

Obr. 7 - Vybíjecí křivky článků Li-ion při proudech 190,
475, 950 a 1425 mA

Obr. 6 - Průběh napětí a proudu při nabíjení článku Li-ion
proudem 0,5; 1 a 1,5 CA

Obr. 8 - Průběh napětí a proudu při nabíjení tužkového
článku RAM ze zdroje konstantního napětí 1,65 V

Obr. 9 - Průběh napětí a proudu při impulzním nabíjení
tužkového článku RAM
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začne probíhat elektrolýza elektrolytu, obr. 13) se proud zmen-
ší a nabíjejí se dál klesajícím proudem, dokud se nedosáhne
náboje zhruba 1,2 CA.

Olověné akumulátory je možné nabíjet také konstantním
napětím 2,45 V. Počáteční proud může být až 0,6 CA nebo i více.
Nabíjení se ukončí po dosažení plynovacího napětí, které ne-
smí být překročeno o více než 1 %. Tento způsob umožňuje
nabíjet více akumulátorů stejného druhu se stejným jmenovi-
tým napětím v  paralelním zapojení, pokud jsou v dobrém sta-
vu. Nabíjecí zařízení musí mít velký výkon a přesnou regulaci
napětí. Konečný proud je menší než 0,002 CA, doba nabíjení
10 až 15 hodin.

Uvedené způsoby nabíjení konstantním proudem I, podle
charakteristiky W a konstantním napětím U lze kombinovat (na
příklad IU, WU, IUW) při použití profesionálního zařízení. Ko-
nečný nabíjecí proud je obvykle dosti nízký ≤ 2,02 CA.

Nabíjecí a vybíjecí křivka olověného akumulátoru je na
obr. 13. Přebíjení a hluboké vybíjení pod napětí 1,7 V / článek
zkracuje životnost baterie. Hluboké vybíjení je nebezpečné
zejména tehdy, nenásleduje-li bezprostřední nabití akumulá-
toru. Pak dochází k vytvoření síranů v nevratné formě a elek-
trody tak ztrácejí aktivní plochu. Zmenší se kapacita akumulá-
toru a jeho vnitřní odpor (v nabitém stavu 10-3 Ω) se zvětší.

Provoz všech druhů akumulátorů nesmí být v uzavřených
prostorách bez větrání a v přítomnosti ohně. Uvolňující se ply-
ny, hlavně vodík, smíšené se vzduchem jsou výbušné. Plně
nabitý olověný akumulátor má hustotu elektrolytu 1280 kg/m3

(1,28 g/cm3), takže nezamrzne ani při teplotách -40 oC. Vybitý
akumulátor zamrzne i při teplotě těsně pod bodem mrazu. Pak
je obvykle zcela zničený. Udržuje-li se olověný akumulátor peč-

livě (hustota a výška elektrolytu nad deskami, stále dobitý),
může být jeho doba života v průměru 5 let, lit. /5/. Voda pro
elektrolyt a jeho doplňování smí být jen destilovaná. Nábojová
účinnost olověného akumulátoru se blíží 90 %.

Alkalické akumulátory NiFe a NiCd
Alkalické oceloniklové akumulátory NiFe a niklokadmiové

NiCd mají podobné vlastnosti a jejich nabíjení je téměř shod-
né. K nabíjení lze použít všechny způsoby (I, W, U) uvedené
pro olověné akumulátory. Konstantním proudem 0,2CA se na-
bíjí normálně po dobu 7,5 hodin, zesílené nabíjení trvá 10 ho-
din a prodloužené nabíjení 15 hodin. Prodloužené nabíjení se
používá po výměně elektrolytu, zesílené nabíjení se občas vklá-
dá mezi normální nabíjecí cykly.

Akumulátory NiFe a NiCd se běžně nabíjejí podle charakte-
ristiky W (obr. 12) s počátečním proudem až 0,6 CA. Nabíjení
se ukončuje, dosáhne-li akumulátor NiFe na článek napětí
1,85 V a akumulátor NiCd napětí 1,75 V. Konečný nabíjecí proud
je menší než 0,1 CA.

Alkalické akumulátory NiFe a NiCd lze nabíjet také kon-
stantním napětím. U akumulátorů NiFe je nabíjecí napětí na
článek 1,75 až 1,85 V, u akumulátorů NiCd 1,65 až 1,72 V.
Počáteční nabíjecí proud je 0,4 až 0,6 CA a konečný 0,07 CA,
lit. /5/. Doba plného nabití je 10 – 12 hodin.

U všech typů nabíjení by měl být dodaný náboj ≥ 1,5 CA.
Průběh napětí při nabíjení a vybíjení proudem 0,2 CA je na
obr. 14. Napětí článku NiFe se na počátku nabíjení poměrně

Obr. 10 - Vybíjecí křivky tužkového článku RAM při proudu
30 mA a 125 mA, okolní teplota je 20 °C

Obr. 11 - Vybíjecí křivky tužkového článku RAM při prvním
až pětadvacátém vybíjení proudem 125 mA

Obr. 12 - Nabíjení akumulátorů podle charakteristiky W;
a) charakteristika nabíječky;

b) průběh napětí a proudu akumulátoru v čase
Obr. 13 - Průběh napětí při nabíjení a vybíjení

olověného akumulátoru proudem 0,1 CA
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rychle zvětší na 1,65 V, a teprve v závěru nabíjení zvolna vy-
stoupá na hodnotu 1,85 V. Akumulátor plynuje již na začátku
nabíjení. Nabíjecí napětí článku NiCd je z počátku asi o 0,2 V
menší než napětí článku NiFe. Pak se pomalu zvětšuje na 1,4
až 1,45 V. Následuje strmější vzestup napětí až na hodnotu
1,75 V, obr. 14. Akumulátor NiCd plynuje málo a jen na konci
nabíjení. Proto je jeho nábojová účinnost o něco větší (pod
80 %) než u akumulátoru NiFe, kde činí 75 %. Teplota článků
nesmí při nabíjení překročit 40 °C.

Článek NiFe má při vybíjení větší počáteční napětí, které
ale klesá s časem vybíjení rychleji než napětí článku NiCd.
Vybíjení napětí článku NiFe je 1 V, článku NiCd 1,1 V. Vybíjecí
křivky článku NiFe pro proudy 0,1; 0,125; 0,2 a 0,33 CA jsou na
obr. 15. Kapacita alkalických článků klesá s vybíjecím proudem
podle křivky ve spodní části obr. 15. Tato nepříjemná vlastnost
je bohužel společná všem druhům nabíjecích článků. Alkalic-
ké články NiFe a NiCd jsou odolné proti přebíjení i proti hlubší-
mu vybíjení. Hustota elektrolytu nezávisí na nabití či vybití aku-
mulátoru, nemá být nižší než 1,16 g/cm3. Elektrolytem je 21%
roztok hydroxidu draselného s malým množstvím hydroxidu
litného, který působí jako depolarizátor. Články mají nádobu
ze svařovaného ocelového plechu. Nádoba je spojena s ano-
dou. Proto je nutné montovat články baterie navzájem izolova-
ně. Vnitřní odpor článku NiFe je asi 5.10-3 Ω, článku NiCd o něco
menší

Alkalické akumulátory NiFe NiCd jsou nejodolnější ze všech
známých baterií, a proto jsou vhodné pro službu v těžkých pod-
mínkách. Odolávají přebíjení, hlubokému a dlouhodobému
vybití, ať nabité nebo vybité nezamrzají ani při teplotě -30 °C,
snášejí otřesy. Mají mimořádně velkou životnost až přes 20 let.
Staniční akumulátory NiFe a NiCd se mohou dožít až 40 let,
staráme-li se o ně pečlivě.

Obr. 16 - Průběh napětí při nabíjení
stříbrozinkového akumulátoru proudem 0,1 CA

Stříbrozinkové alkalické akumulátory
Stříbrozinkové akumulátory se nejvhodněji nabíjí ze zdroje

konstantního napětí 2,1 V. Tak je nejlépe zajištěno, že při nabí-
jení nedojde k překročení uvedeného napětí. Stříbrozinkové
akumulátory zvýšení napětí při nabíjení nad 2,1 V špatně sná-
šejí. Při uvádění do provozu se stříbrozinkové akumulátory nabíjí
konstantním proudem. Nabíjení se zakončuje konstantním na-
pětím 2,1 V. Průběh napětí při nabíjení proudem 0,1 CA je na
obr. 16, lit. /5/.

Stříbrozinkový alkalický akumulátor může pracovat
v rozsahu teplot -40 až +40 °C, vydrží vybíjení velkým prou-
dem a snese zkraty. Proti ostatním akumulátorům jeho vnitřní
odpor klesá (u akumulátoru 10 Ah klesne z 0,03 Ω na 0,015 Ω).
Má poloviční hmotnost a třetinový objem proti niklokadmiovým
akumulátorům téže kapacity. Pro malou dobu života 100 – 300
cyklů a velkou cenu se příliš nepoužívá.

Na závěr
Články a akumulátory jsou vrtošiví sluhové a stále vyžadují

naši pozornost. Oč lépe s nimi budeme zacházet, o to věrněji
nám budou sloužit. Doufáme, že náš stručný přehled k tomu
dopomůže a nebude jen marným rozmnožením mnoha slov,
která byla dosud o bateriích napsána.
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Obr. 14 - Průběh napětí při nabíjení a vybíjení
alkalických akumulátorů NiFe a NiCd proudem

Obr. 15 - Průběh napětí při vybíjení článku NiFe
proudem 0,1 až 0,33 CA; v dolní části grafu je závislost

kapacity článku na vybíjecím proudu

Tento článek má souvislost se stavebnicí

Měřiče kapacit akumulátorů
a
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