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Abstrakt: 
Předkládaná bakalářská práce se zabývá výzkumem elektrodových materiálů na bázi 

Li4Ti5O12 pro lithno-iontové akumulátory. 

Práce je rozdělena na dva okruhy – teoretická a praktická část. V teoretické části je 

uvedeno rozdělení elektrochemických zdrojů proudu se zaměřením na lithno-iontové články. 

Dále je věnována pozornost elektrochemickým procesům a metodám analýzy zkoumaných 

vzorků. Praktická část je zaměřena na přípravu, měření a porovnání vybraných vzorků 

materiálu Li4Ti5O12. Vybraný materiál byl zkoumán pomocí metody cyklické voltametrie, 

galvanostatického měření, impedanční spektroskopie a elektronové mikroskopie. Cílem práce 

bylo zjištění vlastností a použitelnosti materiálu v elektrochemických zdrojích proudu. 

Abstract:  
The bachelors thesis deals with researching electrode materials based on Li4Ti5O12 for 

lithium-ions accumulators. 
The work is divided into two areas – teoretical and practical part. Teoretical part is 

aimed at electrochemical power sources with focusing on lithium-ions accumulators. 

Consenquetial part is concentrated on electrochemical processes and analysis of researching 

samples Li4Ti5O12. Observed material was measured by galvanostatic method, cyclic 

voltammetry, impedance spectroskopy and electron microscopy. Aim of the work was 

obtaining characteristics of electrode material and finding out usability of the material in 

lithium-ions accumulators. 

Klíčová slova:  
Lithno-iontové akumulátory, lithium, elektroda, materiál. 
 

Keywords:  
Lithium-ions accumulators, lithium, electrode, material. 



6 
 

Bibliografická citace díla: 
KAVÁLEK, O. Elektrodové materiály na bázi lithium - titan - oxidu pro lithno- iontové 
akumulátory. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních 
technologií, 2008. 43 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Tibor Jirák. 

Prohlášení autora o původnosti díla: 
Prohlašuji, že jsem tuto vysokoškolskou kvalifikační práci vypracoval samostatně pod 

vedením vedoucího diplomové práce, s použitím odborné literatury a dalších informačních 

zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury. Jako autor 

uvedené diplomové práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této diplomové práce 

jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem 

do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 

§ 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních 

důsledků vyplývajících z ustanovení § 152 trestního zákona č. 140/1961 Sb. 

 
V Brně dne 29. 5. 2008 
 
 
                                                                                  …………………………………. 
 

Poděkování: 
Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Tiboru Jirákovi, za metodické a cíleně 

orientované vedení při plnění úkolů realizovaných v návaznosti na bakalářskou práci. Dále 

děkuji Doc. Ing. Marii Sedlaříkové, CSc, z Ústavu elektrotechnologie, za zapůjčení vhodné 

literatury a věcné připomínky a Prof. Ing. Jiřímu Vondrákovi, z Ústavu anorganické chemie 

AV ČR, za všestrannou pomoc při řešení semestrálního projektu. V neposlední řadě bych 

chtěl poděkovat firmě Elmarco, s. r. o., zastoupenou Dr. Rubáčkem za zapůjčení zkoumaného 

materiálu a za umožnění možnosti účasti spolupráce. 



7 
 

OBSAH 
 

1 Úvod            8. 
 1.1 Historie elektrochemických zdrojů proudu    8. 
 1.2 Základní pojmy       8. 

  1.2.1 Kapacita        8. 
  1.2.2 Napětí        8. 
  1.2.3 Proud         8. 
  1.2.4 Odpor        9. 
 1.3 Součásti a procesy v elektrochemických zdrojích proudu  9. 
  1.3.1 Součásti elektrochemického zdroje, proces   9. 
  1.3.2 Elektrochemický děj      9. 
  1.3.3 Interkalace       10. 
 1.4 Rozdělení elektrochemických zdrojů proudu    11. 
 1.5 Nejpoužívanější elektrochemické zdroje proudu   12. 
  1.5.1 NiCd akumulátory      12. 
  1.5.2 NiMH akumulátory      12. 
  1.5.3 Li-Ion akumulátory      13. 

 1.6 Metody analýzy       14. 
  1.6.1 Cyklická voltametrie      15. 
  1.6.2 Galvanostatické měření      15. 
  1.6.3 Impedanční spektroskopie     16. 
  1.6.4 Elektronová mikroskopie      16. 
   1.6.4.1 Transmisní elektronový mikroskop    16. 
   1.6.4.1 Skenovací elektronový mikroskop    19. 
 1.7 Budoucnost - Energie v listu papíru     22. 
 2 Měření Li4Ti5O12        24. 

 2.1 Úvod           24. 
 2.2 Příprava materiálu       24. 
 2.3 Cyklická voltametrie       26. 
  2.3.1 Naměřené hodnoty      26. 
  2.3.2 Shrnutí výsledků měření      29. 
 2.4 Galvanostatické měření      30. 
  2.4.1 Naměřené hodnoty      30. 

  2.4.2 Shrnutí výsledků měření      36. 
 2.5 Impedanční spektroskopie      37. 
  2.5.1 Naměřené hodnoty      37. 

  2.5.2 Shrnutí výsledků měření      37. 
 2.6 Elektronová mikroskopie      38. 
  2.6.1 Fotografie z analýzy      38. 

  2.6.2 Shrnutí výsledků měření      39. 
 2.7 Závěr          40. 
 Seznam použité literatury       41. 
 Seznam použitých zkratek a symbolů     42. 
 Přílohy            43. 

 Fotografie z analýzy pomocí HRTEM     43. 



8 
 

Teoretická část 
1 Úvod 

1.1 Historie elektrochemických zdrojů proudu 
 Historie elektrochemických zdrojů proudu sahá do roku 1800, kdy Ital Alessandro  
Volta sestavil první chemický zdroj proudu, tzv. Voltův sloup, což byl první prototyp 
primárního článku.  Alessandro Volta byl následován Francouzem Gastonem Planté, který 
v roce 1859 sestavil článek ze dvou olověných desek, oddělených plátěným separátorem a 
vložil je do roztoku kyseliny sírové.  Tento článek již šlo i nabít a proto se jednalo o první 
tzv. sekundární článek. První Nikl-Kadmiový (NiCd) akumulátor patentoval Švéd Waldemar 
Jungr v roce 1899. Niklo-želozový (NiFe) akumulátor byl patentován v roce 1901 
Američanem Thomasem Alva Edisonem. 
 
 
1.2 Základní pojmy 

1.2.1 Kapacita 

Kapacita akumulátoru je takové množství elektrického náboje, které můžeme ze 
článku získat při vybíjení. Velikost se udává nejčastěji v miliampérhodinách (mAh). 
Rozlišujeme dva druhy kapacity a to skutečnou kapacitu a jmenovitou kapacitu. Skutečná 
kapacita vyjadřuje hodnotu kapacity naměřenou za daných konkrétních podmínek a je 
proměnná v závislosti na mnoha dalších faktorech. Jmenovitá kapacita odpovídá hodnotě, 
kterou může samostatný čerstvý článek dodat při pětihodinovém vybíjení do daného 
konečného vybíjecího napětí při 20°C pro nabíjení, skladování a vybíjení za podmínek 
stanovených normou platnou pro daný typ akumulátoru. [9.] 

 
 

1.2.2 Napětí 

Napětí akumulátoru rozlišujeme opět jmenovité a skutečné. Jmenovité napětí 
akumulátoru je stanoveno normou a bývá uváděno na výrobku. Jeho velikost se přibližně 
rovná průměrnému napětí při vybíjení za standardních podmínek. Pro příklad: napětí NiCd a 
NiMH akumulátorového článku je 1,2 V, u Li-Ion akumulátorového článku je 3,6V. Skutečné 
napětí je napětí naměřené na svorkách akumulátoru. Jeho velikost se mění v závislosti na celé 
řadě dalších faktorů, jako například na závislosti na teplotě, stavu nabití akumulátoru, na 
směru a velikosti protékajícího proudu apod. [1.] 
 
 
1.2.3 Proud 

 Stejnosměrný proud protékající akumulátorem při nabíjení je tzv. nabíjecí proud. 
Tento proud může být buď konstantní v průběhu celého nabíjecího procesu, nebo proměnný a 
to buď periodicky, nebo postupně se měnící. Pro správné určení náboje dodaného 
akumulátoru při nabíjení a správné nastavení nabíjecího proudu je rozhodující jeho střední 
hodnota. Velikost nabíjecího proudu je možné udávat jako jeho absolutní hodnotu v mA, 
nebo A, ale běžně je možno se setkat s jeho vyjádřením jako násobku jmenovité kapacity. 
Například proud 2A používaný k nabíjení článku s jmenovitou kapacitou 4Ah je vyjádřen jak 
C/2 A nebo 0,5 C A. Referenční proud (It) který se vyjadřuje jako: 
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  It [Α]=Cn [Ah/1h]  
kde : Cn j zaručená kapacita v Ah 

    n je časová základna v hodinách (h), 
pro kterou je zaručená kapacita deklarována [1.] 

 
1.2.4 Odpor 

Vnitřní odpor článku je značně závislý na stavu akumulátoru, především na stupni 
nabití, na stáří akumulátoru, mění se s velikostí a směrem protékajícího proudu, s teplotou 
akumulátoru apod. Měří se buď metodou střídavého proudu nebo metodou stejnosměrného 
proudu. Pro metodu měření pomocí střídavého proudu stanovuje většina norem proud o 
frekvenci 1kHz a jeho velikost se volí tak, aby špičkové napětí nepřekročilo 20mV. Při 
měření stejnosměrným proudem se velikost vnitřního odporu stanoví poměrem změny napětí 
vyvolané odpovídající změnou proudu za podmínek předepsaných normou pro daný typ 
akumulátoru. [1.] 

 
 

1.3 Součásti a procesy v elektrochemických zdrojích proudu 

1.3.1 Součásti elektrochemického zdroje, proces 

Elektrochemický zdroj proudu se skládá ze dvou elektrod (anoda a katody), elektrolytu 
a separátoru. 

Anoda je elektroda, na které dochází k oxidaci aktivní hmoty, katoda je elektroda, na 
které je aktivní hmota redukována. Anodická reakce je tedy oxidace a katodická reakce je 
redukce. U primárních článků je anoda zápornou elektrodou a katoda elektrodou kladnou. 
U akumulátorů, kde při nabíjení probíhá na kladné elektrodě oxidace, tedy anodický děj, a tak 
je kladná elektroda v průběhu nabíjení anodou, ale během vybíjení dochází na téže elektrodě 
k redukci, je tedy tatáž elektroda katodou. Obdobně záporná elektroda je při nabíjení katodou 
a při vybíjení anodou. Proto z praktických důvodů se po označení elektrod akumulátorů 
používají pouze výrazy kladná elektroda a záporná elektroda. Označení katoda a anoda je bez 
udání směru průtoku proudu (nabíjení či vybíjení) nejednoznačné. 
 Elektrolyt je látka v tekuté nebo pevné fázi, která obsahuje pohyblivé ionty a 
umožňuje dané fázi iontovou vodivost. Kapalný elektrolyt v hermetických akumulátorech je 
nasáknut do pórů elektrod a separátoru. Hlavní funkcí separátoru je zabránit elektronově 
vodivému kontaktu mezi kladnou a zápornou elektrodou a zároveň souží jako nosič 
elektrolytu. [1.] 
 
 
1.3.2 Elektrochemický děj 

 Elektrochemický děj je proces, při kterém se mění složení elektrod a chemická 
energie v nich obsažená se buď mění na elektrickou energii dodávanou do vnějšího 
elektrického obvodu, což je tzv. proudotvorná reakce, nebo naopak energie dodávaná vnějším 
obvodem se mění na chemickou energii ukládanou v elektrodách – nabíjecí reakce. 
Elektrochemické děje jsou oxidačně redukční reakce – když na jedné z elektrod probíhá 
oxidace, na druhé pak probíhá redukce. [1.] 
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1.3.3 Interkalace 
 Základem intrekalace je působení dvou látek, z nichž jedna tvoří ionty. První pevná 
látka (tzv. hostitel) obsahuje ve vnitřní struktuře krystalograficky podmíněné dutiny a druhá 
látka (tzv. host) tvoří zmíněné ionty.  
 Hostující látky musí mít malé rozměry a neměly by mít příliš silné vazby. Jako hosté 
se používají ionty získané z roztoku iontové sloučeniny obklopující hostitele. Podle druhu 
interkalace mezi hostem a hostitelskou látkou je dělíme na donory elektronů, akceptory 
elektronů, elektroneutrální látky a vodíkové atomy. 
 Interkalární hostitel musí mít volný prostor ve struktuře. Jako vhodné struktury se 
ukazují molekulové krystaly, lineární, dvourozměrná a trojrozměrná mřížka.  
 Částice vstupující do mezivrstevních rovin většinou nemění fyzikální vlastnosti 
hostitele, ale u vrstevných látek již k mírným změnám (zvaným ireverzibilní) může docházet. 
Proces zabudovávání kovů do struktury materiálu a tudíž zvýšení mezirovinných vzdáleností 
pro zvýšení její stability může být jedním z procesů způsobující nevratné změny parametrů 
materiálu. Ireverzibilní změny jsou tedy většinou typu zvětšování a zmenšování 
mezivrstvových vzdáleností. Jelikož tyto změny nevznikají na celém krystalu, může dojít 
k mechanickému napětí, které vyústí až k porušení krystalu. Ireverzibilní změna u vrstvených 
látek je periodické vrstvení. [11.] 
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1.4 Rozdělení elektrochemických zdrojů proudu 
Elektrochemické zdroje proudu 

  Primární články 
   Zinko-uhlíkové 
   Zinko-chloridové 
   Alkalika 
   Lithiové 
    Válcové 
    Knoflíkové 
   Vzduchem depolarizované 
    Knoflíkové 
    Velké 
   Stříbro-zinkové 
   Rtuťové 
   Ostatní 
  Akumulátorové články 
   Alkalické akumulátory 
    Hermetické 
     Nikl-kadmiové 
     Nikl-metalhydridové 
     Lithium-iontové 
     Lithium-polymerové 
     Nabíjecí alkalika 
     Ostatní 
    Otevřené 
     Nikl-kadmiové 
      Startovací 
       letecké 
       Diesel-lokomotivy 
      Záložní 
      Trakční 
     Nikl-zinek 
     Nikl-železo 
     Stříbro-zinek 
     Ostatní 
   Kyselé akumulátory 
    Otevřené 
     Startovací 
     Staniční 
     Trakční 
    S fixovaným elektrolytem 
     Gelové 
     Se skelnými vlákny 
  Palivové články 
         [1.] 
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1.5 Nejpoužívanější elektrochemické zdroje proudu 
1.5.1 NiCd akumulátory 

 Elektrochemicky aktivní složkou kladné elektrody je ve vybitém stavu hydroxid 
nikelnatý, záporné elektrody hydroxid kademnatý. Rovnice průběhu nabíjení a vybíjení: 

OHCdNiOOHvybíjenínabíjeníOHCdOHNi 222 22,)()(2 ++⇐⇒+  
Elektrolytem je ve většině případů hydroxid draselný (KOH) rozpouštěný ve vodě. 

Mezi elektrody jsou vloženy separátory, které oddělují kladný a záporný elektrodový systém a 
současně slouží jako nosič elektrolytu. Při nabíjení se aktivní složka kladné elektrody, 
hydroxid nikelnatý, mění na niklhydroxid draselný (dvojmocný nikl přechází na trojmocný) a 
hydroxid kademnatý na kovové kadmium. Tyto děje však mohou probíhat pouze do plného 
nabití elektrod. Pokud nabíjení pokračuje i po plném nabití elektrod, dochází k přebíjení, při 
kterém se začne rozkládat elektrolyt, dochází k elektrolýze vody, jejímž důsledkem je vývoj 
kyslíku na kladné a vodíku na záporné elektrodě. V hermetických akumulátorech se využívá 
schopnosti záporné elektrody vázat kyslík uvolňující se na kladné elektrodě při přebíjení. 
Tento děj se nazývá rekombinace. Kapacita elektrod musí být nastavena tak, aby při dosažení 
plného nabití kladné elektrody existovala v záporné elektrodě část aktivní hmoty v nenabitém 
stavu.  To znamená, že záporná elektroda musí mít vůči kladné elektrodě větší kapacitu. 
Chemické děje probíhající při přebíjení hermetických NiCd akumulátorů je možné velmi 
zjednodušeně popsat celkovou rovnicí:  

222 )(22 OHCdOOHCd →++  
Výsledným dějem je to, že kyslík uvolněný při přebíjení na kladné elektrodě je vázán na 
elektrodě záporné. Přitom je kovové kadmium, vznikající jako produkt nabíjení záporné 
elektory, oxidován na Cd(OH)2, čímž je zabráněno jejímu plnému nabití s následujícím 
přebíjením a nežádoucím vývojem vodíku. Tento pochod se nazývá rekombinace. Z vnějšího 
pohledu se proces přebíjení hermetických akumulátorů jeví tak, že článku je dodávána 
elektrická energie, která se přeměňuje v teplo – článek se zahřívá. 
 K hlavním přednostem patří vysoká spolehlivost, možnost odběru velmi vysokých 
proudů, schopnost rychlého a velmi rychlého nabíjení, velký rozsah pracovních teplot pro 
vybíjení (-40 až + 70 °C), výborné mechanické vlastnosti, univerzálnost a relativně malá 
změna napětí v průběhu vybíjení. 
 K nevýhodám patří menší měrná energie vztažená na hmotnost nebo objem, náhlý 
pokles napětí na konci vybíjení a obsah kadmia. [1.] 
 
 
1.5.2. NiMH akumulátory 

 Kladná elektroda NiMH akumulátorů má stejnou konstrukci a stejné složení aktivní 
hmoty jako kladná elektroda NiCd akumulátorů. Rovnice principu: 

−− ++⇐⇒+ eOHNiOOHvybíjenínabíjeníOHOHNi 22 ,)(  
Záporná elektroda obsahuje jako elektrochemicky aktivní látku kovovou slitinu, která je 
schopná během nabíjení a vybíjení vázat a uvolňovat vodík podle následující rovnice: 

−− +⇐⇒++ OHMHvybíjenínabíjeníeOHM ,2  
V průběhu přebíjení se na kladné elektrodě uvolňuje kyslík dle rovnice: 

−− ++→ eOHOOH 424 22  
Akumulátor musí být zhotoven tak, aby po dosažení plného nabití kladné elektrody zůstala 
část aktivní hmoty záporné elektrody nenabitá. Kyslík vznikající při přebíjení na kladné 
elektrodě prochází porézním separátorem na zápornou elektrodu, kde je redukován dle 
rovnice: 
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−− →++ OHeOHO 442 22  
Plynný kyslík je takto vázán a současně je oxidována aktivní hmota záporné elektrody. Ta pak 
nemůže být plně nabita a nedochází tak na ní k vývinu vodíku v průběhu přebíjení. Tento děj 
se nazývá rekombinace a umožňuje hermetizaci NiMH akumulátorů. 
 Ve srovnání s NiCd jsou hlavními přednostmi NiMH akumulátorů větší kapacita 
získaná z článků shodných rozměrů a menší zátěž pro životní prostředí. Proto našly uplatnění 
hlavně tam, kde byly dříve používány NiCd akumulátory s vekou měrnou energií. 
 K nevýhodám NiMH akumulátorů patří menší rozsah klimatických a mechanických 
odolností, větší samovybíjení, větší vnitřní impedance, vybíjecí proudy, vyšší cena ve 
srovnání s NiCd. [1.] 
 
 
1.5.3 Li-Ion akumulátory 

 Li-ion akumulátory byly vynalezeny již v polovině šedesátých let minulého století. 
V polovině sedmdesátých let začaly pokusy, při kterých se za kladnou elektrodou použily 
sulfidy kovů a za zápornou elektrodu kovové lithium. Výsledky však nebyly uspokojivé, 
protože docházelo ke korozi a pasivaci elektrod. Další komplikace nastávaly při nabíjení 
malým proudem. Lithium tvořilo jehličky, které pak perforovaly separátor a docházelo 
k vnitřním zkratům akumulátoru, nebo tvořilo vysoce reaktivní houbovitou hmotu o velkém 
povrchu, která spouštěla nepředvídatelné teplotní pochody. Na začátku osmdesátých let 
docházelo k pokusům s články, kde zápornou elektrodou byly sloučeniny LiWO2, Li6Fe2O3 
nebo Li9MoSe6 jako zdroj lithiových iontů Li+ a kladnou elektrodou sloučeniny titanu, 
wolframu, niobu, vanadia nebo molybdenu. Výsledky však kvůli nízkému napětí, kapacitě a 
komplikované výrobě nebyly uspokojivé. Další pokrok zaznamenala až firma SONY, která 
využila jako aktivní materiál pro zápornou elektrodu směsi grafitu (uhlíku) obohaceného 
lithiem a polyolefinů. Název Li-Ion zavedl výkonný ředitel firmy SONY Enerytec pan 
K. Tozawa. První aplikace s Li-Ion technologií byla v roce 1991 mobilním telefonu SONY 
Handyphone HP-211. O rok později přišla na trh první videokamera. V oce 1997 se již 
vyrobilo 193 milionů Li-Iontových článků, z čehož 98% na území Japonska v osmi továrnách.  
 Aktivní hmota kladné elektrody je v současné době nejčastěji LiCoO2, LiXMn2O4, 
LiNiO2, LiV2O5 a další. 
Rovnice probíhajícího procesu: 

22 5,02,2 MOLivybíjenínabíjeníeLiMnOLi XX +⇐⇒++ −+  
Rovnice dějů na záporné elektrodě: 

−+
− ++⇐⇒ eLiCLivybíjenínabíjeníCLi zyzy 1,  

Nejčastějším elektrolytem je LiPF6 rozpouštěný v nepolárním rozpouštědle. 
 K hlavním přednostem patří vysoké napětí, vysoká energie, nízká hmotnost a nízké 
samovybíjení. 
 

Tab. č. 1: Srovnání základních vlastností elektrochemických zdrojů proudu 
 

 NiCd NiMH Li-Ion 
Jmenovité napětí (V) 1,2 1,2 3,6 
Energie (Wh/kg) 40 ÷ 60 30 ÷ 80 160 
Samovybíjení při +20°C (%) 20 20 5 ÷ 10 
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Další výhodou Li-Iontových akumulátorů je dlouhá životnost, absence paměťového efektu a 
nezávadnost vůči životnímu prostředí. 
 K nevýhodám patří nabíjecí proud, který je ve většině případů omezen na 1,5 It a 
nabíjí se konstantním napětím. Plně je akumulátor nabit až za 2 až 3 hodiny což je oproti 
jiným typům velmi dlouho. Maximální vybíjecí proud je do 2 It. V průběhu vybíjení dochází 
k poklesu napětí, je zde nízká teplota a velký vnitřní odpor. [1.] 
 
 
1.6 Metody analýzy 

 K měření vzorku bylo použito řízeného potenciostatu AUTOLAB s programem GPES.  
 
1.6.1 Cyklická voltametrie 

  Cyklická voltametrie je v současnosti jednou z nejpoužívanějších metod 
v elektrochemii. Při použití cyklické voltametrie se měří proud procházející stacionární 
elektrodou v závislosti na napětí, které na tuto elektrodu přivedeme. Před začátkem měření je 
potřeba odstranit z roztoku rozpuštěný kyslík. 
 

 
 

Obr. č. 1.: Pilovitý průběh přiloženého napětí [6.] 
 

 K výzkumu reverzibility systému se často používá rovnoramenného trojúhelníku 
(viz obr. č. 1.) o strmosti dané velikostí napětí za jednotku doby (V.S-1). Studuje se oxidace i 
redukce analytu. Depolarizátor, který je v první fázi zredukován, je následně reoxidován a 
naopak. Výsledkem měření je katodicko - anodická křivka.  
 Začínáme-li průběh potenciálu v klidovém systému (bezproudém stavu), pak 
z počátku nulový proud postupně roste, až do doby, kdy začne elektrochemická redukce 
oxidované složky na redukovanou. Po dosažení proudového maxima, kdy roztok 
v bezprostředním okolí elektrody je naprosto ochuzen o oxidovanou složku, dochází 
k poklesu proudu až k nule. V druhé části voltamogramu, změní potenciál směr nárůstu ke 
kladným hodnotám, z čehož vyplývá, že dojde k naprosto opačnému procesu. Tento proces 
spočívá v postupném převádění redukované formy na oxidovanou. Na konci procesu může 
dojít k ochuzení procesu, tentokrát o redukovanou složku. Vzhledem k popsanému postupu 
nám vzniknou dva charakteristické vrcholy („peaky“). V případě reverzibilní elektrodové 
reakci by měla být hodnota katodického i anodického píku stejná. Zaznamenávání nárůstu 
potenciálu pro anodickou část je v oblasti kladných hodnot a katodické části do záporných. 
Rychlostní konstanta elektrodového děje lze určit ze vzdálenosti peaků.  
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Obr. č. 2.: Katodicko anodická křivka voltamogramu [6.] 
 
 Když časově proměnlivý potenciál dosáhne hodnoty, při které se forma Ox začne 
redukovat, elektrodou začne protékat proud. Při této činnosti se vyčerpávají částice oxidované 
formy z nejbližšího okolí elektrody a jejich úbytek se doplňuje difúzí z roztoku. V důsledku 
tohoto jevu pozorujeme růst proudu jen po určitou hodnou, která nastane, když koncentrace 
oxidované formy Ox na povrchu elektrody klesne na nulu. Po dosažení maximální hodnoty 
(Epc) proud dále klesá. Když potenciál elektrody dosáhne hodnoty přepínacího potenciálu, 
změní se směr polarizačního potenciálu a začne tzv. anodická větev voltamogramu. Zpočátku 
zaznamenáváme ještě katodický proud, protože přiložený potenciál má ještě takovou hodnotu, 
při které může probíhat pouze redukce látky Ox na R. Od okamžiku, kdy potenciál elektrody 
nabude takové hodnoty, že se začne oxidovat redukovaná forma R na Ox pozorujeme 
postupný vzrůst anodického proudu do maxima (Epa), odkud potom opět klesá. Jinak se 
chová při voltmetrickém měření elektroda, na které neprobíhají žádné elektrochemické 
reakce. Na ní dochází pouze k nabíjení a vybíjení kapacity elektrodové dvojvrstvy. Při 
lineární změně potenciálu elektrodou protéká jen nabíjecí proud, jehož velikost je Ic=C.dE/dt 
a z něhož lze snadno učit kapacitu elektrody. Voltamogram takové soustavy má proto tvar 
vodorovného obdélníku. Pokud má však tvar šikmo ležícího kosodélníku, probíhá na 
elektrodě kromě nabíjení dvojvrstvy ještě nějaký zbytkový proud, obvykle zhruba lineárně 
závislý na potenciálu.  [6.] 
   
       
1.6.2 Galvanostatické měření 

Elektrochemická metoda používající konstantní proud. Sleduje se závislost potenciálu 
pracovní elektrody, který je určován poměrem aktivit (koncentrací) redukované a oxidované 
formy látky u elektrodového povrchu na čase. Touto závislostí je křivka y(E)=x(t), na níž se 
zkoumá vzestup, resp. pokles potenciálu oproti referentní elektrodě. Cílem je získání hodnot 
kapacity vzorku a reakce hmoty na cyklování. [6.] 
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1.6.3 Impedanční spektroskopie 

 Impedanční spektroskopie se zabývá vlastnostmi studované elektrody. Hodnoty 
náhradního obvodu získává  pomocí fázově citlivého usměrnění proudu a vhodným 
zobrazením a interpretací získaných dat. 

Celkovou impedanci obvodu Z, jímž prochází střídavý proud sinusového tvaru lze 
vyjádřit součtem reálné a imaginární složky, Z=R-iXc=Zreal+ Zima, kde i je imaginární 
jednotka. Reálná složka je frekvenčně nezávislá, imaginární na frekvenci závisí. 
V impedanční spektroskopii se zpravidla zobrazuje závislost Zima na Z real při různých 
frekvencích, tzv. Nynquistův graf. Na tomto grafu se různé kombinace odporů a kapacit 
projevují různě. Odpor v sérii s kapacitou se projevuje jako série bodů (každý odpovídá určité 
frekvenci) ležících na přímce rovnoběžné s imaginární osou. Při vysokých frekvencích, kdy se 
impedance kondenzátoru neprojevuje, Xc -> 0, protíná přímka reálnou osu v bodě 
odpovídajícím hodnotě odporu R. Tento případ představuje elektrodu dokonale pokrytou 
filmem izolantu (dielektrika) ponořenou do elektrolytu. 

Odpor a kapacita v paralelním zapojení se projevuje jako polokružnice. Při vysokých 
frekvencích je impedance kondenzátoru malá, takže paralelní odpor se neprojeví (je jakoby 
zkratován), celkovou impedanci určuje pouze odpor R. Naopak, při velmi malých 
frekvencích, PC -> ∞, určuje celkovou impedanci součet R+Rct. Maximum  na polokružnici je 
při frekvenci, pro níž platí ω=1/RctCdl neboli f=1/2π RctCdl. Z grafu lze pro každou frekvenci 
určit celkovou impedanci obvodu, |Z|, a fázový úhel,  Ф, jímž se liší registrovaný proud od 
vstupního sinusového napětí. Tento případ by odpovídal elektrochemické cele, v níž by do 
elektrodového děje nezasahovaly transportní procesy. 

Naopak pokud by byl elektrodový děj řízen čistě difúzí k planární elektrodě a jiné 
impedance by se neuplatňovaly, určovala by závislost Zima na Zreal pouze Warburgova 
impedance a Nynquistův graf by byl přímkou o směrnici 45°. Při vysokých frekvencích 
transportní impedance klesá, protože pohybující se ion urazí jen velmi malou dráhu než změní 
směr; pokud by se ještě projevoval odpor elektrolytu R, protnula by přímka reálnou osu 
v bodě rovném hodnotě tohoto odporu. 

V případě reálné voltmetrické elektrody se zpravidla uplatňují všechny uvedené jevy, 
takže se projeví i na Nynquistově grafu. Je nutno podotknout, že elektrody v praxi používané 
bývají často charakterizovány komplikovanějším náhradním obvodem. Na procházející proud 
mají vliv i jiné než diskutované impedance, např. různé filmy adsorbovaných či 
elektrochemicky vyloučených látek, současně probíhající reakce ať již heterogenní na 
elektrodě, či homogenní v roztoku, korozní reakce atd. Správným vyhodnocením 
„elektrochemického impedančního spektra“ – Nynquisova grafu, a navržením ekvivalentního 
obvodu, lze jistit řadu parametrů tyto jevy charakterizující. [6.] 
 

 

1.6.4 Elektronová mikroskopie 

1.6.4.1 Transmisní elektronový mikroskop (TEM) 

Transmisní elektronový mikroskop umožňuje pozorování preparátů do tloušťky 
100 nm při vysokém zvětšení a s velkou rozlišovací schopností. Součástí přístroje je zdroj 
světla nebo elektronů, čočky skleněné nebo elektromagnetické, mechanický stolek, 
vysokonapěťový zdroj, elektronika k řízení mikroskopu a výkonný vakuový systém. 

Jestliže zahřejeme jakýkoliv materiál na vysokou teplotu, dodáme elektronům 
dostatečnou energii, aby překonaly přirozenou energetickou bariéru, která jim brání v úniku. 
K zahřátí a následné termoemisi může dojít při průchodu elektrického proudu vláknem a 
pravděpodobnost úniku elektronů může být ještě zvýšena jeho vytvarováním do tvaru 
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písmene V, kdy porušení ultrastruktury v místě ohybu usnadní uvolnění elektronů. Nejčastěji 
se v termoemisních tryskách používá právě wolframové vlákno díky nízké výstupní energii, 
vysokému bodu tání a nízké hodnotě vakua, kterou vyžaduje pro svůj provoz. Vynikajícím 
termoemisním zdrojem elektronů jsou katody z LaB6, které však vyžadují mnohem lepší 
vakuum v prostoru elektronové trysky. 

V praxi elektronový zdroj poskytuje koherentní svazek elektronů, což znamená, že 
elektrony vycházející z bodového zdroje, měly by mít stejnou energii a jejich průvodní vlna 
by se měla nacházet ve stejné fázi. Elektronovou trysku tvoří katoda emitující elektrony a 
anoda s kruhovým otvorem ve svém středu, která je přitahuje a dává jim dostatečné zrychlení 
na průlet tubusem mikroskopu. Vlákno katody je vystředěno do otvoru tzv. Wehneltova válce, 
který má záporné předpětí a díky jehož působení se okolo emitujícího hrotu katody vytvoří 
mrak elektronů. Ty jsou potom postupně odsávány z otvoru Wehneltova válce k anodě, a ty 
které mají správný směr, získají dostatečnou rychlost, aby jí prolétly dále do tubusu. Tímto 
jednoduchým způsobem, kdy Wehneltův válec funguje v podstatě jako první elektrostatická 
čočka mikroskopu, je zajištěna dostatečná zásoba elektronů s přibližně stejnou počáteční 
energií, tak aby elektronový paprsek měl výše zmíněné vlastnosti.  

Výkonnějším zdrojem elektronů s neomezenou životností je autoemisní tryska, kdy 
elektrony emituje studené wolframové vlákno odleptané do hrotu s poloměrem 60 až 200 nm. 
Proti hrotu je umístěna elektroda s kladným napětím 5 kV. Kolem hrotu potom vzniká 
elektrické pole s intenzitou 108 V/cm, které je schopno vytrhovat velké množství elektronů z 
povrchu wolframového hrotu. Nevýhodou autoemisní trysky je potřebná vysoká hodnota 
vakua (10-6 až 10-8 Pa). 

Elektrostatická optika elektronové trysky promítá obraz emisního hrotu vlákna do 
prostoru blízko kruhového otvoru v anodě, který se nazývá křížiště. Křižiště v mikroskopu 
slouží jako technický zdroj elektronů a jeho poloha se mění centrováním katody. Vzhledem k 
tvaru katody v případě termoemisní trysky, která se do křižiště promítá, má křižiště elipsovitý 
tvar. Čím je průmět vlákna v křižišti kruhovější, tím je zdroj elektronů bodovější a 
koherentnější. 

Urychlené elektrony, produkované elektronovou tryskou, vstupují do magnetického 
pole kondenzorových čoček, které mají za úkol přenést elektronový paprsek z křižiště na 
preparát. Používají se většinou dvě kondenzorové čočky, z nichž první vytváří obraz křižiště a 
změnou její ohniskové vzdálenosti je možné měnit velikost obrazu. Druhým kondenzorem se 
tento obraz zaostřuje do roviny preparátu. 

Zobrazovací soustavu TEM tvoří držák preparátu, objektiv, mezičočky, projektivy a 
pozorovací stínítko. Do držáku se vkládají síťky, na kterých jsou umístěny vlastní preparáty. 
Díky držáku, který zapadá do goniometrického stolku, je možné s preparátem velmi jemně 
posouvat ve všech směrech pomocí mikrometrických šroubů a dokonce ho i naklánět. 

Preparát je v mikroskopu umístěn do těsné blízkosti pólových nástavců objektivu. 
Objektiv je nejvýkonnější čočkou, je schopen největšího zvětšení a má také nejkratší 
ohniskovou vzdálenost. V okolí ohniska objektivu se mohou vyskytovat detektory 
sekundárních elektronů či rtg. záření pro kvalitativní mikroanalýzu. Ve většině mikroskopů je 
zde umístěno antikontaminační zařízení, které umožňuje zmrazit prostor v okolí preparátu a 
tím snížit jeho kontaminaci. Těsně pod preparát je třeba ještě umístit objektivovou clonu, 
která jednak snižuje sférickou vadu objektivu, jednak výrazně zvyšuje kontrast výsledného 
obrazu. Obraz vyprodukovaný objektivovou čočkou se dále zvětšuje na požadovanou velikost 
pomocí projektivů a intermediálních čoček.  

Abychom mohli vidět elektrony, které prošly preparátem a zobrazovacím systémem, je 
třeba převést informace, které nesou, do oblasti viditelného světla. K tomuto účelu se na dno 
tubusu umísťuje stínítko pokryté nejčastěji ZnS, který je schopen v závislosti na energii a 
množství dopadajících elektronů emitovat světlo s vlnovou délkou 450 nm. Díky nečistotám 
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je emise posunuta blíže 550 nm, tedy zelenému světlu a jeho odstínům, ve kterých můžeme 
pozorovat výsledný obraz na stínítku. Rozlišení stínítka je dáno velikostí zrn ZnS, které by se 
měly pohybovat okolo 50 nm.  

Zjednodušeně lze interakce, ke kterým dochází při průchodu elektronového svazku 
hmotou preparátu, rozdělit do dvou skupin: 

Pružný nebo-li elastický rozptyl - pokud urychlený elektron prolétá elektronovým 
oblakem atomu preparátu, je vychýlen pod úhlem, který je tím větší, čím blíže míjí elektron 
jádro a čím větší je náboj jádra atomu. Dokonce tento úhel může dosáhnout až 180° a elektron 
může být zpětně odražen. Při těchto dějích se předpokládá, že se energie primárních, elasticky 
rozptýlených elektronů nemění. Jejich počet elektronů závisí na součinu hustoty a tloušťky 
preparátu v místě průchodu. Část elektronů rozptýlených s dostatečně velkým úhlem je 
zachycena objektivovou clonou a tím vyřazena z tvorby obrazu na stínítku. V důsledku toho 
se mění intenzita elektronového svazku a vzniká kontrast obrazu.  

Kontrast, který vzniká nedopadnutím elektronu na stínítko, je velmi výrazný a 
označuje se jako amplitudový kontrast. Kromě toho se na tvorbě obrazu projevuje ještě 
fázový kontrast, tvořící různé stupně šedi, který vzniká díky rozdílu drah elektronů, 
odchýlených pod různým úhlem. 

Nepružný rozptyl - vedou k němu srážky primárních elektronů s elektrony na orbitách 
atomů preparátu. Protože se jedná o srážku dvou částic o stejné hmotnosti, mohou při ní 
urychlené primární elektrony utrpět relativně velkou ztrátu energie, ale nedojde k jejich 
odchýlení z původní dráhy. Projdou do zobrazovacího systému mikroskopu, a protože změna 
energie a rychlosti přispěje ke změně jejich vlnové délky, mají vliv na ostrost obrazu tím, že 
zhoršují chromatickou vadu objektivu. Jejich nepříznivý vliv roste s tloušťkou preparátu a s 
klesajícím urychlovacím napětím. 

V současnosti se obraz zaznamenává buď na speciální fotografický materiál, nebo v 
digitální podobě pomocí CCD kamer. [16.] 

 
Obr. 3: Konstrukce TEM [14.] 
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1.6.4.2 Skenovací elektronový mikroskop (SEM) 

Skenovací elektronový mikroskop (dále SEM) je přístroj určený k pozorování povrchů 
nejrůznějších objektů. Výsledný obraz je tvořen pomocí odražených nebo sekundárních 
elektronů. Velikou předností SEM je jeho velká hloubka ostrosti a to, že při interakci 
urychlených elektronů s hmotou vzorku vzniká velké množství signálů, např. rtg záření, 
Augerovy elektrony, katodoluminiscence, které nesou mnoho dalších informací o vzorku. Při 
jejich detekci je možné určit např. prvkové složení preparátu v dané oblasti a při porovnání s 
vhodným standardem určit i kvantitativní zastoupení jednotlivých prvků.  
 SEM má oproti transmisnímu elektronovému mikroskopu poloviční délku tubusu. Je 
to dáno tím, že u SEM se detekují signály, které primární svazek elektronů uvolnil nad povrch 
preparátu, a není třeba soustavy čoček, které u TEM tvoří zobrazovací systém ve spodní části 
tubusu. Místo toho je SEM vybaven detektory sekundárních a odražených elektronů a 
elektronikou na zesílení a zpracování signálu a tvorbu obrazu. Zdrojem elektronů je ve špičce 
tubusu stejně jako u TEM nejčastěji přímo žhavené wolframové vlákno. Rozlišovací 
schopnost u SEM do značné míry závisí na průměru zfokusovaného svazku primárních 
elektronů dopadajících na povrch preparátu a hodnota tohoto průměru je zase výrazně 
ovlivněna průměrem katody. Proto rozlišovací schopnost přístrojů s wolframovou přímo 
žhavenou katodou se pohybuje mezi 10 až 15 nm. 

V dnešní době se začínají často používat přístroje s autoemisní tryskou. Mnohem 
menší průměr hrotu katody a vysoká emise umožňují dosáhnout rozlišovací schopnosti pod 
5 nm. V TEM jsou primární elektrony urychleny potenciálem mezi katodou a anodou, která 
má ve svém středu kruhový otvor, kudy prolétají primární elektrony do soustavy 
elektromagnetických čoček.  

V dolní části tubusu se nachází komora preparátů, která je ve srovnání s TEM velmi 
rozměrná. Je v ní umístěn goniometrický stolek, na který se upevňují vzorky umístěné v 
držáku preparátů často v rozměrech i několika cm. Stolek umožňuje pohybovat s preparátem, 
otáčet ho i naklánět.  

 
 

Obr. 4: Konstrukce SEM [14.] 
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Celý vnitřní prostor tubusu a preparátové komory je v SEM vyčerpán na hodnotu 
vakua v závislosti na typu použitého elektronového zdroje. V případě přímo žhavené 
wolframové katody to znamená 10-2 až 10-3 Pa. 

V SEM dochází k detekci sekundárních a odražených elektronů. Mezi dobré vlastnosti 
detektoru sekundárních elektronů patří vysoká citlivost, široký dynamický rozsah, účinnost, 
malá velikost, odolnost, nízká cena a veliká životnost. 

Detektor sekundárních elektronů podle Everhart - Thornley patří mezi nejčastěji 
používané. Je tvořen scintilátorem (např. Naton nebo YAG), který po dopadu uvolní záblesk 
světla ze středu viditelné oblasti (550 ÷ 650 nm), jehož intenzita je přímo úměrná energii 
elektronů, které ho vyvolaly. Potenciál 10 kV přivedený na tenký kovový film na přední 
straně scintilátoru urychlí dopadající elektrony, aby měly energii dostatečnou na vyvolání 
světelného pulsu. Světlo je dále vedeno světlovodem a komoru SEM opustí průchodem 
křemenným okénkem. Mimo vakuum je umístěn fotonásobič, který zachytí světelný signál a 
převede je na elektrický, přičemž dojde k zesílení signálu zhruba 1000 až 1000000 krát.  

K detekci zpětně odražených elektronů se využívá například výše popsaný detektor 
podle Everhart - Thornleye v uspořádání, kdy scintilátor detektoru je připevněn na okraj 
pólových nástavců poslední elektromagnetické čočky, v nejvýhodnější geometrické poloze 
pro záchyt odražených elektronů. Jeho účinnost záchytu přesahuje 50 %. Dalším oblíbeným 
detektorem je polovodičový detektor využívající P-N přechodu nebo Schottkyho diodu. 

Získání obrazu ve skenovacím elektronovém mikroskopu je založeno na interakci 
primárního svazku s povrchem prohlíženého objektu. Každý produkt této interakce přináší 
informaci o fyzikálních a chemických vlastnostech zkoumaného objektu. 

Excitační objem představuje oblast pod povrchem preparátu, ve které dochází k 
brzdění primárních elektronů a vzniku jednotlivých signálů. Interakce mezi primárními 
elektrony a atomy preparátu můžeme stejně jako u TEM rozdělit do dvou skupin: elastické 
kolize, které mají na svědomí vznik zpětně odražených elektronů a neelastické, při kterých 
dochází k předávání energie primárních elektronů atomům vzorku a následně k uvolnění 
sekundárních a Augerových elektronů, rtg záření a katodoluminiscenci. Energie primárních 
elektronů, daná použitým urychlovacím napětím, ovlivňuje tvar excitačního objemu, který se 
s klesající hodnotou U stává mělčí a oblast, ze které se uvolňují sekundární elektrony, pak 
neodpovídá průměru svazku primárních elektronů. Toto zvětšení oblasti, ze které se uvolňují 
sekundární elektrony, je další příčinou snížení rozlišovací schopnosti mikroskopu při poklesu 
urychlovacího napětí. K zobrazení povrchu preparátu se v SEM využívají sekundární 
elektrony. Od zpětně odražených elektronů se odlišují svojí nízkou energií a rychlostí. Aby 
byly schopné dostat se k detektoru sekundárních elektronů, je třeba je přitáhnout mřížkou s 
předpětím okolo 10 kV. Jas paprsku synchronně rastrujícího po obrazovce je přímo úměrný 
signálu z detektoru sekundárních elektronů. Vzhledem k nízké energii sekundárních elektronů 
se z vyvýšenin na povrchu preparátu dostane do detektoru více sekundárních elektronů a 
výsledkem je vyšší intenzita signálu z detektoru a tedy světlé místo na obrazovce, z 
prohlubenin je tomu naopak. Tím je získán topografický kontrast, který umožňuje zobrazit v 
mnohonásobném zvětšení povrch vzorku. 

Produkce odražených elektronů, jak bylo zmíněno výše, závisí na středním atomovém 
čísle vzorku. Z toho plyne, že jako světlé oblasti se budou na obrazovce jevit místa s vyšším 
středním atomovým číslem, tedy tvořená těžšími prvky. Naopak, oblasti tvořené lehkými 
prvky se budou jevit jako tmavá místa. Obraz v odražených elektronech je schopen odlišit 
oblasti s různým prvkovým složením. 
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Obr. 5: Rozdíly ve velikosti vybuzeného objemu pro jednotlivé signály [16.] 

 
Tradičním výstupem ze SEM je fotografie. Kromě pozorovací obrazovky jsou tyto 

mikroskopy vybaveny fotomonitorem s jemnějším zrnem, ke kterému je připojen fotoaparát. 
K vytvoření obrazu na fotografickém filmu se používají fotony, takže lze použít zcela 
normální černobílý fotografický materiál. [16.] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 6: Fotografie SEM, Li4Ti5O12, zvětšení 10000x 
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1.7 Budoucnost – Energie v listu papíru  
Jednou z možností budoucího směru vývoje akumulátorů je použití papíru, uhlíkových 

nanotrubic a tekuté elektrolytické soli za vzniku supertenkého a lehkého zdroje proudu. 
Vědcům z Rensselaerského polytechnického institutu se již podařilo najít způsob, jak využít 
těchto prvků pro napájení elektronických zařízení. Nový nanokompozit vznikl spojením 
srovnaných uhlíkových nanotrubic s papírovou hmotou, napuštěnou elektrolytickou solí. Ve 
srovnání se současnými bateriemi funguje i v extrémních podmínkách. Provozní teploty 
těchto druhů akumulátorů se mohou pohybovat v rozmezí od -70 °C až do 150 °C. 

 

Obr. 7: Nanokompozitní elektrodový materiál [15.] 

Nejde o první tenkou baterii – podobné zařízení založené na bázi polymerů a zinku 
„natištěného“ na papíru či obalu představila izraelská společnost „Power Paper“ již před 
několika lety, avšak výrobek je stále v experimentální fázi vývoje. Jedná se o běžný list papíru 
poskládaný z elektrochemicky aktivních komponent, které jsou vzájemně spojené molekulární 
vazbou. Uhlíkové nanotrubice jsou zapuštěny do papíru nasyceného elektrolytem. Výsledkem 
je zdroj proudu nelišící se od běžného papíru vzhledem ani svou vahou. 

Papír je lehký, tenký a ohebný, je možné jej srolovat, kroutit, skládat či řezat na menší 
kousky, aniž by tyto činnosti měly negativní vliv na účinnost baterie. Listy je možné seskládat 
a vytvořit tím článek s vyšší kapacitou. 

Jako elektrolyt je zde použita iontová kapalina s elektrolytickou solí. Důraz je kladen 
na aprotické vlastnosti elektrolytu, díky nimž je eliminován vliv mrazu a vysokých teplot a 
papírová baterie dokáže pracovat i v těchto extrémních podmínkách. Jelikož používaná sůl 
není toxická, je akumulátor šetrný k životnímu prostředí a navíc také biokompatibilní, takže je 
možné jej implantovat do lidského těla jako zdroj napájení. S tímto souvisí i možnost zvýšit 
energii baterie, nebo ji aktivovat, kupříkladu pomocí potu. Bylo již úspěšně vyzkoušeno, že 
“papírový“ zdroj může fungovat i bez solného elektrolytu, jehož náhradou může být „přírodní 
elektrolyt“, který je obsažen v tělních tekutinách – krev, pot a moč. Avšak bohužel tím není 
dosaženo stejně dobrých vlastností, jako v případě speciální soli. 
 Jako další výhoda a zároveň nevýhoda může být uvedena cena materiálu potřebného 
na výrobu těchto zdrojů proudu. Papír a uhlík nejsou drahé, ale potřebné uhlíkové nanotrubice 
jsou v současnosti stále ještě exkluzivním zbožím. Problém také spočívá v realizaci hromadné 
výroby výše zmíněného papíru. Ideálním řešením by bylo potiskovat papír uhlíkovými 
nanotrubicemi obdobným způsobem jako noviny. 
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 Papír upravený nanopříměsemi je použitelný pro napájení nejrůznějších zařízení, od 
lékařství až po dopravní systémy a prostředky. Zda-li se podaří realizovat hromadnou výrobu, 
ukáže až budoucnost, avšak pokud ano nebude problém “tisknout“ levné a výkonné baterie či 
superkondenzátory. Technologie “papírové“ energie by tedy v budoucnosti mohla zastoupit 
místo dnes klasických zdrojů proudu a vytyčila by novou cestu malých, lehkých a výkonných 
akumulátorů. [15.] 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 NiCd  - Nikl-kadmiový akumulátor 

 NiFe - Niklo-železový akumulátor 

 NiMH - Niklometalhydridový akumulátor 

 Li-ion - Lithno-iontový akumulátor 

 TEM - Transmisní elektronový mikroskop 

 SEM - Spektrální elektronový mikroskop 

 Q (+) - Přijatý náboj 

 Q (-) - Odevzdaný náboj 

 Q (-) / Q (+) - Elektrochemická účinnost 

 Z - Celková impedance obvodu 

 Z´ - Reálná složka impedance obvodu 

 Z´´ - Imaginární složka impedance obvodu 




