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ÚVOD
Mnoství pøístrojù, vyuívajících ke svému provozu akumulátory, se v naich
domácnostech a na pracovitích v poslední dobì podstatnì rozíøilo. Vedle
klasického pouívání elektrochemických zdrojù zejména ve svítilnách,
rozhlasových pøijímaèích, hodinách, kalkulaèkách a v motorových vozidlech
pøibývá jejich vyuití v mnoha dalích pøístrojích. Pøipomeòme nìkteré z nich:
jsou to rùzné pøehrávaèe, kapesní televizory, diktafony, radiová pojítka, mìøicí
pøístroje, elektronické zápisníky, poèítaèe, hudební nástroje, zabezpeèovací
zaøízení, vysavaèe, akumulátorové roubováky, vrtaèky apod.
Cena suchých èlánkù a baterií podstatnì vzrostla a proto jsou èasto
z ekonomických dùvodù nahrazovány akumulátory odpovídajících velikostí. Na
trhu je v souèasnosti iroký sortiment tìchto akumulátorù a také pøísluných
univerzálních nabíjeèù.
Protoe je i cena akumulátorù znaèná a je nìkdy vìtí ne cena vlastního
pøístroje, vyplatí se jejich uivatelùm o jejich stav peèovat a prodlouit tak jejich
spolehlivou funkci. Z toho dùvodu je nutné znát vlastnosti pouitých akumulátorù
a zásady jejich nabíjení, co je jedním z cílù této publikace.
Vzhledem k tomu, e prodávané levné nabíjeèe jsou vìtinou jednoúèelové,
takové, pro které se vyplatí jejich hromadná výroba - nevyhovují vem
poadavkùm. I dnes se vyplatí amatérská výroba nabíjeèù pro konkrétní úèely,
pøi ní vyuijeme èasto jinak nepotøebný materiál a realizujeme svoje tvoøivé
schopnosti. Pro inspiraci tìch, kteøí se tìmito úmysly zabývají je urèena dalí
èást této publikace. Pro doplnìní problematiky obsahuje publikace jetì zpùsoby
mìøení èlánkù a akumulátorù, zabývá se bezpeèností pøi jejich obsluze a pøi stavbì
nabíjeèù, terminologií z této oblasti a pøehledem nìkterých výrobkù.
Autoøi
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