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Vývojáři pokračují ve vývoji přenositel-
ných zařízení. Ta jsou stále menší a výkon-
nější. Vysoce výkonné procesory, ačkoliv ty 
současné jsou velmi úsporné, mají relativně 
velkou spotřebu. Zároveň se uživatelé doža-
dují akumulátorů s delší výdrží, se schopností 
rychlého nabíjení, s menší hmotností a men-
šími rozměry. 

Nejen procesory, ale i akumulátorové 
články se neustále vyvíjejí. Výrobci se spo-
léhají na nové chemické materiály pro zvý-
šení energetické hustoty. Vynikají mezi nimi 
lithium-iontové a lithium-polymerové aku-
mulátorové články, které jsou 
využívány jak v průmyslových 
výrobcích, tak ve spotřebním 
zboží.

Tyto typy článků nelze za-
měňovat s primárními lithio-
vými články, které nejsou 
určeny k dobíjení. Lithium- 
-iontové akumulátorové bate-
rie jsou s oblibou používány 
v přenositelných zařízeních. 
Vykazují výborný poměr mezi 
výkonem a hmotností (obr. 1). 
Navíc jde o baterie bez pa-
měťového efektu a s pomalým 
průběhem samovybíjení. Pro 
uvedené výhody jsou zajíma-
vé také pro užití ve vojenském 
průmyslu, v elektrických vo-
zidlech nebo v leteckém prů-
myslu. Výrobci sjednocují po-
znatky z vý zkumu s novými technologiemi 
výroby akumulátorových článků a baterií, 
aby nejen zvyšovali jejich energetickou hus-
totu, ale také prodlužovali životnost, snižo-
vali výrobní náklady a zvyšovali bezpečnost 
jejich používání. 

Pokroky v oblasti lithium-polymerových 
článků

Lithium-polymerové akumulátorové člán-
ky jsou další generací nastupující po lithium-
-iontových článcích. Soli lithia jsou v nich 
rozpuštěny v pevném polymeru, ne v orga-
nickém rozpouštědle, jako je tomu u lithium- 
-iontových akumulátorů. K výhodám tohoto 
přístupu patří nižší výrobní náklady, stabilní 
konstrukce akumulátorových baterií a flexi-
bilita balení. 

Z lithium-polymerových článků, stejně 
jako z lithium-iontových, mohou být vyro-
beny různé akumulátorové baterie s odliš-
ným napětím a kapacitou. Mají příznivý po-
měr kapacity a hmotnosti. Zatímco lithium- 

Strategie pro prodloužení životnosti 
akumulátorů v přenositelných zařízeních

-iontové články obklopuje tuhý kovový kryt, 
články lithium-polymerových akumulátorů 
jsou obaleny měkkou vrstvou. Výrobci pro-
to mohou být mnohem pružnější při navrho-
vání různých tvarů, které se co nejlépe ve-
jdou do mobilních telefonů nebo do jiných 
přenosných zařízení. 

Přes tyto technické a mechanické výhody 
se výrobci lithium-polymerových akumulá-
torových baterií ve snaze o splnění požadav-
ků uživatelů na zvýšení rychlosti nabíjení 
a prodloužení doby vybíjení střetávají s růz-
nými problémy.

Ve srovnání s lithium-iontovými články 
se lithium-polymerové rychleji opotřebová-
vají. Nicméně výrobcům se podařilo dosáh-
nout toho, aby jmenovitá kapacita poklesla 
na 80 % až po 500 nabíjecích cyklech. Jiná 
varianta lithium-polymerových článků je tzv. 
dobíjitelná lithiová tenkovrstvá baterie s více 
než 10 000 nabíjecími cykly. 

Lithium-polymerové baterie je třeba nej-
méně hodinu nabíjet. Nedávná zlepšení kon-
strukce umožňují mnohem rychlejší dobíje-
ní (dosažení 90 % kapacity za 5 min), což 
má velký význam např. pro elektrické nářa-
dí, vozidla s elektrickým pohonem nebo zá-
bavní elektroniku. 

Zdokonalování nabíjecích obvodů

Vývojáře zaměstnává nejen téma doby 
nabíjení lithium-polymerových akumulá-
torů. Velkou pozornost věnují také rozvoji 
vhodných nabíjecích obvodů. U lithiových 
článků nepřichází v úvahu jednoduché udr-
žovací nabíjení, protože přebití vede k po-

škození článků. To může mít nebezpečné 
důsledky. Je nezbytné, aby byly články na 
začátku nabíjeny konstantním proudem, až 
dosáhnou jmenovitého napětí 4,2 V. Násled-
ně se nabíjecí proud zmenší asi na 10 % pů-
vodní hodnoty, ale napětí článků musí zů-
stat 4,2 V. Až potom může být baterie po-
važovaná za 100% nabitou. Jako sekundární 
prevence je součástí mnohých nabíječek li-
thium-polymerových článků systém pro hlí-
dání doby nabíjení. Znamená to, že se na-
bíjení ukončí po uplynutí urči té doby (ob-
vykle 90 min).

Výrobci se snaží vývojářům pomáhat vý-
robou vývojových sad, které urychlují pro-
ces vývoje. Takové sady dodává např. firma 
Varta Microbattery. Sada obsahuje vzorek 

akumulátorových baterií, nabíjecích zdrojů, 
desku plošných spojů s přepínači a nutné ko-
nektory. Do této skupiny patří také sady za-
ložené na populárním integrovaném obvodu 
BQ24014 od Texas Instruments. Jejich sou-
částí jsou rovněž testovací kolíky, které zjed-
nodušují měření, popř. připojení přídavného 
akumulátorového článku. 

Doba nabíjení, kapacita a doba vybíje-
ní jsou předmětem dalšího vývoje akumu-
látorů. Hnacím faktorem jsou výzkumné 
a vývojové práce výrobců. Herbert Sche-

Obr. 2. Lithium-iontové akumulátorové bate-
rie od Enix Energies (dodává RS Componets) 

Obr. 1. Porovnání energetické hustoty pro různé akumulá-
torové baterie: A – lithium-polymerový akumulátor, B – lithi-
um-iontový, C – NiMH, D – Ni-Cd, E – olověný akumulátor  
(z technické příručky Varta PoLiFlex) 
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in, výkon ný ředitel a generální ředitel spo-
lečnosti Varta Microbattery, uvádí: „Zazna-
menali jsme silnou poptávku po technicky 
vyspělých a úsporných akumulátorech. Na 
trhu se objevují stále výkonnější akumulá-
torové baterie, zvláště s možností dobíjení. 
Výzkumné aktivity firmy Varta Microbatte-
ry zohledňují požadavky trhu.“ Společnost 
Varta se na nové úkoly budoucnosti připra-
vila otevřením nového výzkumného a vývo-
jového centra. 

Přesto jsou pro mnohé úlohy stále nejlepší 
tradiční akumulátory, např. olověné (kyselé). 
Překážkou použití lithium-iontových a lithi-
um-polymerových baterií je omezení proudu 
při zatížení z důvodu nutnosti ochranného vy-
pínání. Například olověný akumulátor hmot-
nosti 2,7 kg dodává startovací proud více než 
300 A. Je tedy schopen nastartovat vozidlo; 
ovšem je tak těžký, že jej člověk těžko unese 
v jedné ruce. Se stovkami dodavatelů různých 
typů akumulátorových baterií, od malého knof-

líkového článku po velké olověné akumuláto-
rové baterie, se vždy najde to správné řešení 
pro každou úlohu. Bez ohledu na princip čin-
nosti akumulátorových článků stojí každý vý-
vojář před stejným úkolem: najít řešení, které 
nejlépe splňuje požadavky na velikost, napětí, 
proud, životnost, hmotnost, provozní teplotu, 
dobu nabíjení, ohleduplnost k životnímu pro-
středí a bezpečnost. 

Vincent Bannigan, 
RS Components

Kuličkové ložisko Ultra-Kleen od společ-
nosti ABB Baldor Dodge „podstoupilo“ ně-
kolik inovativních úprav prodlužujících jeho 
životnost v hygienicky náročných podmín-
kách, jaké panují v potravinářských a pivo-
varnických provozech, kde je např. běžné 
pravidelné čištění stříkající vodou. Patento-
vaný těsnicí systém QuadGuardTM v kombi-

naci s uložením ložiskových kuliček pomocí 
klece MaxlifeTM napomáhá optimální distri-
buci maziva uvnitř ložiska a chrání je před 
vymytím během procesu čištění. Ložisko Ul-
tra-Kleen je dodáváno v ložiskových dom-
cích mnoha typů z korozivzdorné oceli, kte-
ré mohou být opatřeny krytem z polymeru. 

Systém QuadGuard je vybaven patentova-
ným tříkontaktním těsněním a vnějším kry-
tem ložiska, jenž je potažen pryží, s přesa-
hem. Jednosměrný tříkontaktní systém utěs-
nění zabraňuje ve třech fázích úniku maziva 
a vniku nečistot z okolí. Toto jedinečné pro-
vedení vede k maximálnímu utěsnění při mi-
nimálním odporu při rotaci.

Kuličková ložiska s prodlouženou životností 
v korozivním a vlhkém prostředí

Boční kryt potažený pryží s jemným pře-
sahem pryže je první takové provedení paten-
tované v průmyslu. Jde o profilovaný pryžo-
vý kroužek vlisovaný do bočního kovového 
krytu. Přesah pryže na vnější kovové straně 
ložiska zlepšuje při rotaci odvádění vlhkosti 
a zabraňuje úniku maziva z ložiska.

Klec MaxlifeTM je tvořena dvěma část-
mi, které okolo každého valivého prvku 
tvoří jakési přihrádky umožňující neustálý 
kontakt kuliček s mazivem. Vzniklý olejo-
vý film tak stále chrání valivé prvky před 
opotřebením tím, že zabraňuje vzniku tep-
la a tření. Konstrukce klece s přihrádkami 
udržuje mazivo na optimálním místě a za-

braňuje jeho vymytí při čištění. Tím se – 
oproti standardním konstrukcím – prodlu-
žuje životnost ložiska a zkracuje perioda 
pravidelného mazání.

Stavěcí šrouby (červíky) jsou v ložisku 
Ultra-Kleen proti sobě natočeny v úhlu 65° 
a vytvářejí maximální svěrnou sílu bez de-
formačního tlaku na vnitřní část kruhového 

adaptéru. Antirotační nýt z korozivzdorné 
oceli uvnitř tělesa zabraňuje rotaci celé vnitř-
ní části proti ložiskovému domku.

K výrobě ložiskových domků se používá 
korozivzdorná ocel řady 300. Pro dodatečnou 
ochranu a bezpečnost ložiskových domků Ul-
tra-Kleen je nabízen polymerový kryt, který 
se nacvakne do připravené drážky. Verze s po-
lymerovým krytem obsahuje antimikrobiální 
prvky, které zpomalují růst bakterií a různých 
plísní. Všechny vnitřní části domků obou ver-
zí jsou vyrobeny z korozivzdorné oceli.

Kombinace všech zmíněných pokročilých 
a patentovaných vlastností řadí kuličkové lo-
žisko Ultra-Kleen mezi průmyslové produkty 
nejvyšší kvality.

Kuličkové ložisko ABB Baldor Dodge  
do nejtěžších podmínek

Kuličkové ložisko ABB Baldor Dodge má 
delší životnost i v nejtěžších průmyslových 
podmínkách, které se vyskytují např. v ener-
getickém, cementárenském, papírenském, že-
lezárenském nebo dřevozpracujícím průmys-
lu. Tyto produkty určené pro provoz v nároč-
ných podmínkách obsahují stejné patentované 
systémy jako kuličková ložiska Ultra-Kleen, 
tzn. těsnicí systém QuadGuard a klec Max-
life (viz detaily popsané v předcházejícícíh 
odstavcích).

Kuličková ložiska SCED a SCMED vyu-
žívají pro dosažení nižších provozních teplot, 
delší životnosti a prodloužení intervalu ma-
zání také nejnovější syntetická maziva. Tato 
maziva prodlužují dobu jejich provozu a re-
dukují potřebu údržby. Konstrukce kuličkové-
ho ložiska SC přispívá k delší životnosti i při 
velkém namáhání.

(ABB s. r. o.)

Obr. 2. Kuličkové ložisko ABB Baldor Dodge 
pro extrémně náročné podmínky použití

Obr. 1. Konstrukce kuličkového ložiska Ul-
tra-Kleen
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