
Akumulátory (akumulátorová baterie, startovací baterie)

Účel
– dodává el. proud vozidlu v době, kdy je motor v klidu, 
– sekundární chemický zdroj elektrického proudu - umožňuje opakované nabití,

(primární zdroj = běžná nenabíjecí baterie),
– nejčastější olověný akumulátor – s kyselým elektrolytem – H2SO4 (kyselina sýrová),

méně časté se zásaditým elektrolytem – NiCd (nikl-kadmiové), NiMH (nikl-metal-
hydrid), Li-Ion (lithium iontové).

Části



1. + 1a – mřížky z legovaného olova (vyšší pevnost), slouží jako podklad činné hmoty, pro 
maximální aktivní plochu, stabilitu, pevnost a elektrický styk, 

2. kladná deska – pozitivní – kladné napětí,
PbO2 (oxid olovičitý) – tmavohnědý, malá soudržnost => nižší životnost, vzniká při 
prvním nabití akumulátoru,

3. záporná deska – negativní – záporné napětí,
Pb (čisté houbovité olovo) – šedý,
Při vybíjení vzniká na obou (+,-) deskách PbSO4 (síran olovnatý).

4. kladná desková sada – skupina paralelně spojených kladných desek, 
5. záporná desková sada – skupina paralelně spojených záporných desek, vždy o jednu 

desku více než u kladné sady,
6. pólový můstek – spojuje paralelně desky do deskových sad,
7. článek – kladná a záporná desková sada jsou do sebe zasunuty a tvoří 1 článek,

okrajové desky jsou záporné, napětí na 1 Pb článku = 2,1 V,
8. separátor (skelné vlákno, spec. papír) – prokládá se mezi jednotlivé desky v článku, aby 

se nedotýkaly, udržuje stálou vzdálenost desek a zpevňuje články, zajišťuje dobrou 
průchodnost iontů elektrolytu,

9. nádoba (průsvitný plast) – výhodné pro kontrolu hladiny elektrolytu,
společná pro všechny články (3 čl./ 6V, 6 čl./12V), na dně žebra a prostor pro usazování 
kalů,

10.zátky plnících otvorů – umožňují odvod plynů, zabraňují úniku elektrolytu a vniknutí 
ohně,

11. pólové vývody - pro připojení baterie do el. rozvodu,
- vyvedení kladného pólového můstku z 1. článku a záporného z posledního článku na 
víko nádoby,
Kladný (+) pól má větší průměr. (ochrana proti přepólování)

12.víko akumulátoru – zakrývá články, má otvory pro doplnění destilované vody.

Bezúdržbové akumulátory 
– hvězdicový tvar mřížky ze spec. sloučenin olova = minimalizovaný samovybíjecí proud,
– separátor v podobě kapsy = prodloužená životnost,
– kondenzační labyrint (13) – zpětná kondenzace vody z výparů – omezení nutnosti 

dolévat destilovanou vodu,  

Elektrolyt – zředěná H2SO4 (pro Pb akumulátory), hustota (g.cm-3) elektrolytu souvisí s nabitím 
akumulátoru a teplotou tuhnutí elektrolytu - zmrznutím baterie.
(Vybitá baterie snáze zmrzne a zničí se = nutno udržovat v nabitém stavu.) 



Funkce - parametry
– jmenovité napětí – napětí na svorkách (+-2,1 V/čl.)
– kapacita – množství el. náboje odebratelného z akumulátoru, závisí na teplotě, velikosti 

vybíjecího proudu a stáří, 
jmenovitá kapacita - C[Ah] = I[A].t[h]
rezervní kapacita – RC[min] doba po kterou baterie bezpečně zásobuje vozidlo proudem 
bez dobíjení

– vybíjecí proud – max. proud při -18°C, po dobu 10s a poklesu napětí na 7,5V,

Závady/Opravy
– přebíjení (= nabíjení po plném nabití) – snižuje životnost olověné mřížky a aktivní 

hmoty, zvýšené odpařování elektrolytu,
=> přerušit nabíjení, s akumulátorem netřepat, vybít na předepsanou hodnotu (2,4V),
 seřídit nabíjení/dobíjení,

– sulfatace – při vybíjení a samovybíjení se obalují elektrody síranem olovnatým, 
vzniká při dlouhodobém nedobíjení, nebo nepoužívání baterie,
- vratná – při vybíjení do napětí 1,7 V/čl. => nabití malým proudem 0,1C a max. 2,4V/čl,
- nevratná – špatně odstranitelná (kombinace ředění elektrolytu a dobíjení),

– vnitřní zkrat – u starších typů, pokles napětí, zvýšení teploty článku => neopravitelné,
– vnější zkrat – nejčastěji přikostřením => nutná ochrana pojistkami, odpojení,
– mechanické poškození – nejčastěji poškození pólových vývodů,
– výměna baterie 

– informovat se o zálohování pamětí elektroniky, řídící jednotky, odemknout centrál,
– vypnout motor a všechny spotřebiče, používat izolované nářadí, 
– odpojit nejdříve kostřený vývod, při zapojování kostřený vývod až nakonec,
– póly a svorky očistit, nepoškrábat, navazelinovat,
– připojovací svorky řádně dotáhnout. 

Zapojení akumulátoru

Údržba
– nabíjení – proud 0,1 – 0,3 kapacity akumulátoru a napětí 2,4 V na článek,

plné nabití = max. napětí neroste po dobu 2-4h, nemění se hustota elektrolytu,
 všechny články plynují,

– doplňování destilované vody, mezi risky - min. nad horní hranu desek, před nabíjením,
– čištění – vlhký zaprášený povrch zvyšuje samovybíjecí proud, nečistota svorek zvyšuje 

přechodový odpor a snižuje max. proud,


