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Abstrakt:

V p edkládané diplomové práci, je zkoumán vliv iont hliníku p idaných
v r zných koncentracích do struktury hydroxidu nikelnatého, který v dnešní dob tvo í
základ aktivní hmoty kladné elektrody Ni-Cd akumulátor . Hydroxid nikelnatý
se vyskytuje ve dvou základních modifikacích a . Dnes používaná modifikace
dosahuje v porovnání s modifikací malé m rné kapacity. Nevýhodou modifikace
je její nestabilita a postupná degradace na modifikaci . Cílem diplomové práce je
vybrat optimální množství aditiv hliníku do struktury hydroxidu nikelnatého s ohledem
na elektrochemickou ú innost, stabilitu a míru degradace nadeponované vrstvy.

Abstract:

This master's thesis is concerned with the influence of aluminate ions added in
various concentrations into the structure of nicel hydroxide that creates Ni-Cd
accumulators positive electrode active mass basis nowadays. Nicel hydroxide occurs
in two basic modifications and . Nowadays used modification reaches low capacity
in comparison with modification. The disadvantage of modification is its instability
and gradual degradation to modification. The aim of this diploma paper is to select the
optimal amount of aluminate additives into the structure of nicel hydroxide with regard
to electrochemical efficiency, stability, and degradation degree of the accumulated
layer.

Klí ová slova:

Ni-Cd akumulátory, hydroxid nikelnatý, cyklická voltametrie, elektrodepozice,
impedan ní spektroskopie.

Keywords:

Ni-Cd accumulators, nicel hydroxide, cyclic voltammetry, electrodeposition, impedance
spectroscopy.
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Úvod
Tém každý lov k se denn setkává se zdroji energie, které jsou ukryty v n kterém

p ístroji i za ízení v našem okolí, a snad každý zná situaci, kdy ho mobilní telefon p ekvapí
hlášením „vybitá baterie“.

Rostoucí tempo nových technologií s sebou nese i nové požadavky na innost za ízení,
která je úzce spjata i s vývojem nových napájecích lánk a baterií tak, aby tato za ízení
mohla dob e a co nejdéle pracovat, zmenšily se jejich rozm ry a zvýšila jejich ú innost.

P edkládaná diplomová práce se zabývá alkalickými akumulátory s kladnou elektrodou
na bázi niklu Ni, které jsou dnes jedny z nejpoužívan jších zdroj elektrické energie.
D vodem astého využití t chto moderních zdroj energie je jejich relativn nízká cena,
nenáro nost na údržbu a snadná technologie výroby. Mezi další výhody lze považovat
provozuschopnost akumulátor za extrémních okolních podmínek, ve kterých ostatní typy
akumulátor již neplní dokonale svou funkci.

Oxidy a hydroxidy kov jsou velmi asto využívány jako elektrody pro elektrochemické
zdroje energie. Hydroxid nikelnatý Ni(OH)2 je dnes základním materiálem využívaným pro
kladnou elektrodu alkalických akumulátor . Hlavní pozornost bude proto v nována kladné Ni
elektrod využívané v Ni-Cd a Ni-MH láncích. Hydroxid nikelnatý Ni(OH)2 se vyskytuje
ve dvou základních formách alfa a beta. V sou asnosti [16] používaná beta modifikace m že
reáln dosáhnout kapacity materiálu od 150 do 200 mAh/g, p i emž teoretická kapacita beta
modifikace hydroxidu niklu je 289 mAh/g, bohužel uvedená hodnota je reáln nedosažitelná.
Alfa modifikace hydroxidu nikelnatého by teoreticky m la mít dvojnásobnou kapacitu oproti
beta modifikaci. Snížila by se tak hmotnost akumulátoru p i stejné kapacit a zárove by se
snížila spot eba niklu. Nevýhodou alfa modifikace je nestabilita, výsledkem je, že po n kolika
cyklech p echází na beta modifikaci. P i p ebíjení beta modifikace dochází k objemovým
zm nám na elektrod , výsledkem je poškození konstrukce elektrod a dochází ke snižování
životnosti akumulátoru. U alfa modifikace hydroxidu nikelnatého nedochází k objemovým
zm nám p i p ebíjení baterie a problém poškození by se jejím použitím odstranil. Pokusy
stabilizovat alfa modifikaci se zam ují na p idávání r zných p ím sí do krystalové m ížky
hydroxidu nikelnatého, jako jsou hliník, železo, mangan, kobalt a další.

Proto, abychom byli schopni vylepšit vlastnosti alkalických akumulátor , je t eba zjistit
vliv r zných p ím sí na vlastnosti elektrodové hmoty a ze zjišt ných údaj pak zvolit
optimální kombinaci dopování elektrodové hmoty.

První ást diplomové práce je p edevším teoretická a slouží jako zdroj informací
pot ebný k dokonalému pochopení problematiky elektrochemických zdroj energie. Je zde
uvedena historie, vývoj, využití, vzájemné porovnání alkalických zdroj energie
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a jejich vlastností. Dále jsou teoreticky rozebrány metody cyklické voltametrie, impedan ní
spektroskopie a princip elektrodepozice, jejichž znalost je vyžadována pro praktickou ást.

Druhá ást diplomové práce je ást praktická, kde je metodou cyklické voltametrie
a impedan ní spektroskopie zkoumán vliv iont hliníku p idaného v r zných koncentracích
do struktury hydroxidu nikelnatého. Pro zlepšení vlastností elektrodové hmoty a zabrán ní její
postupné krystalizace jsou použity anioaktivní a katioaktivní tenzidy p idávané do elektrolytu.
Výstup z m ení je hned n kolik, nap íklad elektrochemická ú innost systému, stabilita,
reverzibilita, velikost nabíjecí a vybíjecí kapacity, velikost rovnovážného nabíjecího
a vybíjecího potenciálu i odpor nadeponované vrstvy hydroxidu nikelnatého v pr b hu
nabíjení nebo odpor elektrolytu v m ící cele.

V záv ru p edkládané diplomové práce jsou p ehledn shrnuty a zhodnoceny poznatky
a dosažené výsledky m ení. Na základ výsledk je navrhnuta nejvhodn jší struktura
hydroxidu nikelnatého dopovaného ionty hliníku a s vyhlídkou do budoucna uvedeny další
možnosti vylepšení vlastností elektrodových hmot.
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1 Historie elektrochemických zdroj  proudu
Již v 18. století italský p írodov dec a léka Luigi Galvani p i pokusech provád ných na

žabách zjistil, že p i dotyku skalpelu sebou žabí stehýnka škubají. V pr b hu let,
1780 až 1790 provedl Luigi Galvani mnoho pokus s žabími stehýnky. Výsledkem pokus
byl mylný záv r, že škubání zp sobuje "živo išná" elekt ina. Na pokusy Luigi Galvaniho
navázal italský fyzik Alessandro Volta. Alessandro Volta došel k záv ru, že jevy, které
pozoroval Galvani, zp sobuje dotyk dvou r zných kov odd lených vlhkou látkou (jakýmsi
separátorem). Objev byl zve ejn n roku 1800 v Londýn . Alessandro Volta sestrojil první
elektrochemický lánek, který byl na Galvaniho po est nazván lánkem galvanickým. [1]

Galvanický lánek je zdroj stejnosm rného elektrického proudu, který se uvol uje
p i oxida n reduk ních reakcích. Skládá se ze dvou elektrod a elektrolytu. Elektrolyt
je kapalina, ve které dochází ke št pení molekul na ionty (záporné aniony a kladné kationy).
K rozkladu elektrolytu dochází ú inkem stejnosm rného proudu. Jedna z elektrod oxiduje,
druhá redukuje. Uvoln né elektrony odvádíme do spot ebi e, kde konají práci.

Princip galvanického lánku je na (obr. 1-1). Galvanický lánek se skládá ze dvou
elektrod a elektrolytu. Jako elektrolyt je použita z ed ná kyselina sírová, kladná elektroda je
z m di a záporná elektroda je zinková. Molekuly vody rozrušují vazbu atom v molekulách
kyseliny. Dochází tak ke št pení kyseliny na kladné a záporné ionty. Vzniklému jevu se íká
disociace (obr. 1-1a).

Pono ením elektrod do elektrolytu (obr. 1-1b) je zinková elektroda rozpoušt na
a do elektrolytu se dostávají kationty zinku. Na elektrod  z stanou volné elektrony a zinková
elektroda se nabíjí záporn . M d ná elektroda se v elektrolytu rozpouští mén než zinek,
a proto je v i zinkové elektrod kladná. Mezi elektrodami se objeví svorkové nap tí
o velikosti 1,05 V (obr. 1-1c). P ipojíme-li k elektrodám spot ebi (nap . žárovku), p echázejí
nadbyte né elektrony ze zinkové elektrody p es spot ebi k m d né elektrod a ást jejich
energie se ve spot ebi i m ní nap íklad na sv tlo nebo teplo. Obvodem za ne procházet
elektrický proud. Ve vn jším obvodu je zp soben pohybem volných elektron v kovových
vodi ích, v elektrolytu pohybem kladných a záporných iont . Na elektrodách p itom dochází
k chemickým reakcím. B hem chemických reakcí vznikají zplodiny, které by brzy pokryly
povrchy elektrod a došlo by k znehodnocení lánku. ešením je použití depolarizátoru, který
zabra uje usazování zplodin na elektrodách. [2]
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Obr. 1-1: Princip galvanického lánku. [3]

1.1 Vývoj elektrochemických zdroj proudu
Významný pokrok ve vývoji lánk  u inil francouzský chemik Georges Leclanché, který

sestrojil první suchý lánek (obr. 1-2). Název [5] "suché lánky" pochází od vlastností
použitého elektrolytu. Elektrolyt je zahušt n a má konzistenci pasty nebo gelu. Jako záporná
elektroda je použita elektroda ze zinku. Kladná uhlíková elektroda je umíst na v nádobce
s oxidem mangani itým a uhlíkovými zrnky. Mezi elektrodami je roztok chloridu amonného.
Jmenovité nap tí Leclancheova lánku je 1,45 V. P edností bylo, že lánek neobsahoval
nebezpe nou kyselinu, a stal se tak p edch dcem dnešních zinkouhlíkových lánk
používaných v b žných tužkových bateriích.

Obr. 1-2: Leclanche v lánek. [13]

V dnešní dob [5] používané suché lánky jsou na bázi: C-Zn, Hg-Zn, Ag-Zn,
Zn-vzduch, Hg-Cd, Mg-MnO2. Nejširší uplatn ní v oblasti suchých lánk válcového typu
mají lánky alkalické s MnO2. Alkalické lánky jsou nenákladné na výrobu, dnes již
ekologicky nezávadné a hustota využitelné energie díky vysp lé technologii stále roste.
Výhodou je teplotní rozsah, v n mž m že alkalický lánek pracovat. Samovybíjení
a plynování se pohybují v rozumných mezích. U zavedených C-Zn lánk nedosahuje pom r
cena/využitelná energie tak p íznivých hodnot a jejich využití klesá. lánky na bázi ho íku
se využívají velmi omezen ve speciálních aplikacích a v budoucnu se po ítá, že budou
nahrazeny alkalickými lánky. Pro výrobu knoflíkových lánk jsou nejvhodn jší lánky
Zn-vzduch, rozhodující vliv má dosažená hustota využitelné energie a ekologická
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nezávadnost. Nevýhodou je zna ná závislost kapacity lánku na teplot . Z t chto d vod i do
budoucna po ítají sv toví výrobci s produkcí lánk  st íbrných, pop ípad rtu ových.

Dalším vývojovým stupn m jsou lithiové lánky. Lithiový lánek má jmenovité
nap tí 3,6 V. Technologie výroby lithiových lánk je dnes pln zvládnuta a na vysoké
úrovni. Lithiové lánky se vyzna ují výbornými parametry a dosahují kapacity ádov desítek
Ah. V pulzním režimu jsou schopny dodávat proud až 3 A. Nevýhodou je vysoká cena
plynoucí z nárok na výrobní technologii. Lithium siln reaguje s vodou i s plynným
kyslíkem, pomocí výrobních postup je nutno tomuto jevu zabránit. D vodem vyšší ceny
je tedy nevhodnost použití vodných roztok  s vyšší cenou.
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2 Rozd lení elektrochemických lánk
lánky a tedy i baterie lze podle základních vlastností a charakteristik rozd lit do t í

hlavních skupin:

• lánky primární,

• lánky sekundární,

• lánky palivové.

2.1 Primární lánky
Hlavním znakem primárních lánk je nemožnost op tovného nabíjení. Primární lánky

jsou ur eny pro jednorázové použití a vybitím jejich životní cyklus kon í. P í inou jsou
jednostranné oxida n reduk ní reakce, které jsou nevratné. Pokus o jejich op tovné nabíjení
m že být navíc doprovázen vznikem plyn uvnit lánk (plynováním), pop ípad
prosakováním elektrolytu. Primární lánky se obvykle d lí na suché lánky, lánky na bázi
lithia a lánky tepelné. [5]

2.2 Sekundární lánky
Na rozdíl od primárních lánk , sekundární lánky, a tedy i baterie (akumulátory) lze

znovu dobíjet ve stovkách až tisících cykl . Oxida n reduk ní reakce vznikající
v sekundárních láncích jsou vratné, s ú inností asto zna n  p evyšující 99 %. Sekundární
lánky lze proto aktivn používat dlouhou dobu s nutnými odstávkami pro dobíjení.

Mezi nej ast ji používané sekundární lánky (akumulátory) pat í akumulátory olov né,
dále nikl kadmiové používané v p ístrojích spot ební elektroniky, a lithium-iontové, které jsou
díky vysoké m rné energii používány pro napájení videokamer, notebook a mobilních
telefon . [5]

2.3 Palivové lánky
V t chto láncích dochází k tzv. studenému spalování paliva za vzniku elektrického

proudu. Pro funkci palivového lánku musí být spln ny dv základní podmínky. První
podmínkou je, že palivo i okysli ovadlo jsou kontinuáln , a p itom odd len  p ivád ny
k elektrodám. Druhou podmínkou je, že reak ní zplodiny jsou kontinuáln  z lánku odvád ny.
Dochází tedy pouze k „vybíjení“, fungují v p ípad , je-li zajišt n p ívod paliva
a okysli ovadla do lánku. Jako palivo je nej ast ji použit vodík. Oxida ním inidlem
je nej ast ji istý kyslík nebo vzduch. Elektrolytem mohou být vodné roztoky hydroxidu
draselného (KOH) nebo kyseliny sírové (H2SO4). Elektrody palivových lánk jsou inertní
a probíhají na nich p íslušné elektrodové reakce. Pr b h reakcí je urychlen pomocí
katalyzátor (nej ast ji platina). [5]
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3 Nejd ležit jší pojmy kolem akumulátor
3.1 Kapacita akumulátoru

Kapacita je nej ast ji udávána v miliampérhodinách (mAh). Nap íklad údaj 1000 mAh
znamená, že akumulátor dodává proud 1000 mA po dobu jedné hodiny nebo t eba 200 mA
po dobu p ti hodin. Potom je akumulátor vybit a p i zatížení neudrží nap tí. Tužkové lánky
Ni-MH dnes b žn dosahují kapacity 2200 mAh, bloky lithiových baterií v noteboocích
dokonce více než 6000 mAh. [2]

3.2 Samovybíjení
Samovybíjení udává, jaká ást kapacity ubude za jeden den. Zjiš ujeme takto: pln nabitý

akumulátor je na den uskladn n p i 21 °C, poté zm en jeho aktuální náboj. Pom r hodnoty
nam ené bezprost edn po nabití a po 24 hodinovém uskladn ní p edstavuje koeficient
samovybíjení (udáváme jej v procentech). [2]

3.3 Pom rný nabíjecí / vybíjecí proud
Pojem pom rný nabíjecí / vybíjecí proud je zaveden proto, aby bylo možné vyjád it

velikost nabíjecího i vybíjecího proudu, což jsou jisté charakteristické údaje pro jednotlivé
typy akumulátor , nezávisle na konkrétní kapacit lánku. Udává se (v mA i A) jako
násobek ísla C, které zastupuje jmenovitou ( íselnou) hodnotu kapacity
(udané v mAh i Ah). Je-li lánek o kapacit 1000 mAh nabíjen (vybíjen) pom rným
proudem 3 C, znamená to, že v absolutním vyjád ení jde o proud 3 x 1000 mA, tedy 3 A. [2]

Poznámka:

Mnozí výrobci udávají u Li-Ion akumulátor velikost uskladn né energie pouze
ve watthodinách (Wh). Tento údaj však m žete snadno p epo ítat na obvyklejší
(mili)ampérhodiny, vyd líte-li jej nap tím lánku ve voltech. Je-li na akumulátoru uvedeno
nap . 10 Wh a 7,2 V, je jeho kapacita 10 / 7,2 = cca 1,4 Ah neboli 1400 mAh.

3.4 Vnit ní odpor
ím menší je vnit ní odpor, tím si akumulátor dokáže držet nap tí p i velkých vybíjecích

proudech a dochází k menšímu zah ívání. U typu Ni-Mh se vnit ní odpor zv tšuje tím více,
ím ast ji je nabíjen. V tomto sm ru jsou na tom nejlépe lánky Ni-Cd, jejichž vnit ní odpor

se tém nem ní. ím nižší je vnit ní odpor lánku, tím lépe lánkem protéká proud. Pokud
se vnit ní odpor lánku (u lithiových typ v d sledku stárnutí, u niklových kv li nesprávnému
nabíjení) zvýší, napájený p ístroj se vypne t eba už po n kolika minutách provozu. Nejnižší
hodnotu vnit ního odporu vykazují lánky Ni-Cd (100 m ), následovány typy Li-Ion
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(150 m ). Nejh e jsou na tom lánky Ni-MH, jejichž vnit ní odpor p es 200 m  m že
v d sledku špatné údržby vzr st na více než 350 m . [2]

3.5 Pam ový efekt
Niklové akumulátory postihuje tzv. pam ový efekt, u Ni-MH hrozí efekt "líné baterie".

Oba tyto nep íznivé jevy vznikají v d sledku astého nabíjení p íliš nízkým proudem
(nap . 0,1 C) nebo pokud není pln nabitý akumulátor as od asu zcela vybit. Na elektrodách
se pak tvo í drobné krystalky, které zkracují dobu provozu až o 90 %. Usazováním krystal
naroste vnit ní odpor a p i zatížení pak klesá nap tí. Z hmotnosti a nam ené kapacity
je ur ena specifická kapacitu. Jednotkou je Wh/kg (watthodina na kilogram). ím vyšší je
hodnota specifické kapacity, tím lépe. Navzdory malé váze dodává akumulátor vyšší energii.
[2, 4, 5]

3.6 Spojování elektrochemických lánk
Každý lánek má vlastnosti elektrochemického zdroje energie [4], jeho nap tí a výkon

však zpravidla bývají dosti malé. Proto se jednotlivé lánky podle pot eby adí do série, nebo
paraleln (obr. 3-1). Seskupení jednoho i více lánk  v jednom pouzd e se nazývá baterie.

Obr. 3-1: Paralelní (vlevo) a sériové (vpravo) azení lánk (baterií).
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4 Nejpoužívan jší alkalické akumulátory
Hned na za átku je nutné upozornit na to, že Ni-Cd lánky obsahují vysoce toxické

kadmium (p ibližn 20 % celkové hmotnosti lánku), které tvo í zápornou elektrodu. Proto
je snahou tyto lánky postupn nahrazovat lánky Ni-MH, které jsou ekologicky tém
nezávadné, ale mají vyšší cenu. Zatím se ovšem ukazuje, že p íznivé vlastnosti jak Ni-MH,
tak Ni-Cd jsou natolik vyvážené, že povedou i v budoucnu ke koexistenci obou druh na trhu
baterií. [18]

4.1 Konstrukce lánk
Elektrochemický lánek je systém tvo ený elektrodami a alkalickým elektrolytem

v uzav eném pouzdru. Kladná i záporná elektroda mají porézní strukturu (velký povrch), aby
bylo dosaženo co nejmenšího vnit ního odporu. Kladná elektroda je tvo ena vysoce porézním
niklovým substrátem (hydroxidem niklu), do kterého jsou vloženy další p ísady. Záporná
elektroda je d rovaná poniklovaná ocelová fólie, pokrytá aktivním materiálem (Ni-Cd lánek)
nebo slitinou kovu s vodíkem (Ni-MH lánek) tzv. metalhydridem. Kladná i záporná
elektroda jsou od sebe izolovány separátorem a pono eny do alkalického elektrolytu. [10, 18]

4.1.1 Válcové uspo ádání lánk

Válcové uspo ádání je na obr. 4-1. Elektrody jsou odd leny separátorem tvo eným
netkaným syntetickým materiálem (laminovaný porézní nylon). Separátor má tlouš ku
n kolik desetin milimetru. Separátor slouží jako izolátor mezi kladou a zápornou elektrodou
a také jako absorber elektrolytu. Elektrody jsou spirálov sto eny a umíst ny do válcového
pouzdra z poniklované oceli. Záporná elektroda je v elektrickém kontaktu s pouzdrem.
Výhodou válcového typu je jeho jednoduchá výroba. Pouzdro je napln no p esným
množstvím elektrolytu. Množství elektrolytu musí být dostate né, aby byly navlh eny
elektrody i separátor, a p itom musí být ponecháno místo pro vývin kyslíku p i p ebíjení.
Elektrolyt je nasáklý v aktivní hmot elektrod a pórech separátoru. V lánku není žádný
tekutý elektrolyt. Elektrody jsou v elektrolytu nerozpustné, protože chemické reakce nep sobí
úbytek aktivní hmoty elektrod. Životnost lánku je tedy relativn vysoká. Kladná elektroda
je spojena s kovovým ví kem tzv. poutkem. Elektrody a separátor s elektrolytem jsou
uzav eny v poniklovaném pouzd e, které tvo í záporný pól lánku. Kladný pól ve tvaru
ocelové poniklované epi ky je umíst n v horní ásti lánku. lánek je ut sn n p imá knutím
horní ásti lánku k pouzdru.
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Obr. 4-1: Konstrukce Ni-Cd lánku. [12]

V horní ásti je umíst n bezpe nostní ventil, kovové ví ko a t sn ní. Kovový válec
je obalen v PVC fólii. Jakýkoli nadm rný tlak, který by mohl zap í init výbuch baterie, uvolní
ventil. Ventily odolávají tlaku do 1,5 Mpa. Dlouhé nabíjení/vybíjení velkými proudy zp sobí
nadm rný r st teploty a je vyvíjeno velké množství kyslíku a vodíku, které se nesta í
absorbovat, to zp sobuje r st vnit ního tlaku. lánek se nesmí otev ít na jiném míst , než je
pojistný ventil. [5,10,18]

Obr. 4-2: Konstrukce bezpe nostního ventilu uzav eného lánku. [18]

4.1.2 Hranolové uspo ádání

Rozdíl mezi hranolovým a válcovým uspo ádáním je v konstrukci elektrod a v odlišném
tvaru. Hranolové baterie jsou navrženy pro aplikace s požadavkem na úsporu místa.
Hranolové uspo ádání odstra uje volná místa uvnit lánku, která se vyskytují u válcového
uspo ádání. Hranolové uspo ádání tedy dovoluje dosáhnout vyšší objemové hustoty energie.
Na obr. 4-3 je zobrazena struktura hranolového lánku. Elektrody jsou vyrobeny stejným
zp sobem jako u válcového lánku, ale mají rovný a pravoúhlý tvar. Mezi elektrody jsou
vloženy separátorové desky. Celek je pak vložen do poniklovaného ocelového pouzdra,
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následn je p idán elektrolyt. Kladné elektrody jsou propojeny s kovovým ví kem
prost ednictvím poutka. lánek je uzav en p itla ením horní ásti k pouzdru. Horní ást je
shodná s válcovým uspo ádáním. Kovové pouzdro je pak obaleno v PVC fólii. [18]

Obr. 4-3: Konstrukce hranolového lánku. [18]

4.2 Akumulátory Ni-Cd
Ni-Cd akumulátory se vyzna ují dlouhou životností. Jestliže olov ný automobilový

akumulátor vydrží 3 až 4 roky, vydrží alkalický akumulátor 10 až 20 let. Ni-Cd akumulátor
p edstavuje jeden z nejspolehliv jších systém baterií dostupných v dnešní dob . Umož uje
použití v prost edích nep ijatelných pro ostatní dostupné bateriové systémy. Ni-Cd zaru ují
funkci i v extrémních klimatických podmínkách až do -40 °C, proto nalézají využití
v polárních oblastech a vesmíru, kde jiné systémy nefungují [9]. Dále velmi p íznivé
vlastnosti s ohledem na pom r hmotnosti ke kapacit . Další výhodu Ni-Cd akumulátor je
možné skladování ve vybitém stavu bez újmy na elektrických vlastnostech v podstat
libovolnou dobu. Nevýhodou je strmý pokles nap tí na konci vybíjení a obsah t žkých kov ,
což má negativní dopad na ekosystém a nastávají problémy s recyklací.

Elektrolytem je 20% - 22% roztok hydroxidu draselného (KOH) nebo mén astého
hydroxidu solného NaOH s destilovanou vodou. Kladná elektroda je tvo ena vždy oxidem
nikelnatým a p ím smi, které zlepšují vodivost elektrolytu. P ím sí m že být nap íklad
šupinkový nikl nebo grafit. Záporné elektrody jsou podle typu akumulátoru tvo eny sm sí
kadmia, železa a oxid železa. [5]
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Chemická reakce Ni-Cd akumulátoru [8]:

( ) OHCdNiOOHOHCdOHNi vybíjení

nabíjení

222 22)(2 ++
 ←
 →

+ . (1)

Oxihydroxid nikelnatý NiOOH se p i vybíjení redukuje na Ni(OH)2, a tak vznikají ionty
OH-. Ionty OH- reagují s kadmiovou elektrodou za vzniku hydroxidu kadminatého Cd(OH)2.
Elektrolyt, kterým je vodní roztok KOH, nevstupuje do reakce p ímo, ale p i vybíjení se malá
ást iont OH- a H+ váže na aktivní hmoty. M rná hmotnost elektrolytu se p i vybíjení

nepatrn  zvyšuje a p i nabíjení op t klesá. Lze tedy využít hustom ru na zm ení stupn  nabití
podobn jako u olov ných akumulátor . Aby se zabránilo p ebíjení, záporná elektroda p i
plném nabití anody musí navíc obsahovat nenabitou aktivní hmotu, a tedy má v tší kapacitu.
Standardní rovnovážný potenciál kladné elektrody je 0,49 V a potenciál záporné elektrody
je tém dvojnásobný -0,809 V. Celý lánek má tedy nap tí 1,299 V, v praxi se setkáváme
s nap tím naprázdno 1,35 V. Na obr. 4-4 vlevo je zobrazeno porovnání nabíjecích
a vybíjecích charakteristik Ni-Cd a Ni-Fe akumulátor . Vpravo pak vliv teploty na životnost
Ni-Cd a olov ného akumulátoru. [10]
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Obr. 4-4: Vlevo: Nabíjecí a vybíjecí charakteristika Ni-Cd a Ni-Fe akumulátor . [10]
Vpravo: Vlivu teploty na životnost Ni-Cd a olov ného akumulátoru. [10]

4.3 Akumulátory Ni-MH
Akumulátory Ni-MH jsou obdobou niklkadmiových akumulátor [18]. Konstrukce

válcového (obr. 4-1) i hranolového (obr. 4-3) lánku je shodná s konstrukcí Ni-Cd.

Ni-Mh lánky byly vyvíjeny na základ požadavk na vyšší kapacitu akumulátoru p i
stejném objemu s ohledem na zát ž životního prost edí. Nejvíce došlo k uplatn ní Ni-MH
typu akumulátor u mobilní komunikace (mobilní telefony a p enosné po íta e). Vzhledem
k náhrad  t žkého kovu (kadmia) za sm s jiných kov , mají Ni-MH akumulátory n které



26

vlastnosti rozdílné od svých p edch dc . Kapacita je oproti klasickým Ni-Cd akumulátor m
vyšší cca o 40 % p i stejné velikosti (obr. 4-6). Použitelnost v mezních klimatických
podmínkách je horší, výrobci zaru ená funkce je maximáln do -10 °C. Možnost vysokých
vybíjecích proud je u Ni-MH typu akumulátor omezena na zhruba dvoj až trojnásobek
kapacity. Skladování Ni-MH akumulátor je možné v nabitém i vybitém stavu. Je ale nutné
minimáln 3x v pr b hu jednoho roku lánky nabít a vybít. Pokud se údržba zanedbá, dochází
k obdobnému jevu jako p i skladování vybitých olov ných akumulátor . Vlivem chemických
reakcí dojde k znehodnocení elektrod akumulátoru a k nevratné ztrát  kapacity. [9]

Kladná elektroda Ni-MH akumulátor má stejnou konstrukci a stejné složení aktivní
hmoty jako kladná elektroda Ni-Cd akumulátor . Rovnice principu [10]:

−− ++
 ←
 →

+ eOHNiOOHOHOHNi vybíjení

nabíjení

22)(
(2)

Záporná elektroda obsahuje jako elektrochemicky aktivní látku kovovou slitinu, která je
schopná b hem nabíjení a vybíjení vázat a uvol ovat vodík podle následující rovnice [10]:

−− +
 ←
 →

++ OHMHeOHM vybíjení

nabíjení

2
(3)

V pr b hu p ebíjení se na kladné elektrod  uvol uje kyslík dle rovnice [10]:
−− ++→ eOHOH 424 2 (4)

Akumulátor musí být zhotoven tak, aby po dosažení plného nabití kladné elektrody
z stala ást aktivní hmoty záporné elektrody nenabitá. Kyslík vznikající p i p ebíjení
na kladné elektrod prochází porézním separátorem na zápornou elektrodu, kde je redukován
dle rovnice [10]:

−− →++ OHeOHO 442 22  (5)
Plynný kyslík je takto vázán a sou asn je oxidována aktivní hmota záporné elektrody.

Záporná elektroda pak nem že být pln nabita a nedochází na ní k vývinu vodíku v pr b hu
p ebíjení. Tento d j se nazývá rekombinace a umož uje hermetizaci Ni-MH akumulátor .

Aktivním materiálem kladné elektrody (katody) je [5] oxihydroxid niklu NiOOH.
Záporná elektroda je tvo ena slitinou kov obsahující nap . Pd, Ti, Zr, Ni, Cr, Co, Sn, Fe
a p ípadn další kovy. N které z nich (nap . Pd) jsou však velmi drahé. Oblíbenými materiály
jsou proto v sou asné dob slitiny ZrCrNi, Mg2Ni, LaNi5-xSnx, kde x leží v intervalu <0,1>.
Vzhledem k tomu, že se doposud p esn neznají p í iny, pro slitiny stejných kov v r zných
pom rech s r znou ochotou p ijímají atom vodíku, jejich složení se volí na základ
experimentálních výsledk .
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4.4 Porovnání vlastností Ni-Cd a Ni-MH lánk
Výhody Ni-Mh oproti Ni-Cd lánk m [18]:

• mají malou nap ovou depresi, díky konstrukci záporné elektrody, která je
vyrobena ze slitiny kov zachycujících vodík, jako jsou slitiny lanthanu,

• poskytují až o 40 % v tší kapacitu oproti b žným Ni-Cd lánk m,

• jsou šetrn jší k životnímu prost edí,

• mají menší citlivost na p ebíjení,

• mohou pracovat ve vyšších teplotách až do 60 °C (Ni-Cd max do 45 °C).

Nevýhody Ni-Mh oproti Ni-Cd:

• mají menší po et nabíjecích a vybíjecích cykl ,

• nemožnost rychlého nabíjení,

• maximální vybíjecí proud Ni-Mh lánku je podstatn menší,

• vyšší samovybíjení,

• vyšší vnit ní odpor a z z toho plynoucí nadm rné zah ívání,

• cena Ni-Mh lánk je o 30 % - 50 % vyšší než u Ni-Cd.

Nabíjecí charakteristiky:

Obr. 4-5 porovnává nap ové pr b hy Ni-Cd a Ni-MH lánk  b hem nabíjení
konstantním proudem p i konstantní pokojové teplot . Nap tí se postupn zvyšuje tak, jak
lánky p ijímají náboj. V oblasti 75 % - 80 % maximální kapacity se zvýší vlivem

uvol ovaného kyslíku prudce nap tí. P i p ebíjení však Ni-MH lánek nevykazuje tak velký
nap ový pokles jako lánek Ni-Cd. [18]

Vybíjecí charakteristiky:

Na obr. 4-5 jsou znázorn ny vybíjecí charakteristiky Ni-Cd a Ni-MH stejných rozm r .
Vybíjecí charakteristiky Ni-Cd a Ni-Mh lánk jsou velice podobné. Bezproudé nap tí lánku
se u obou pohybuje v rozsahu (1,25 až 1,35) V/ lánek. Typickým nap tím p i vybíjení
je 1,2 V na lánek a kone né vybíjecí nap tí je 1,0 V na lánek. Vybíjecí charakteristika je
plochá u obou typ lánk . Na obr. 4-5 je vid t, že kapacita typického Ni-Mh lánku
je o 40 % vyšší než kapacita Ni-Cd lánku stejného rozm ru. [5]
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Obr. 4-5: Vlevo porovnání nabíjecí charakteristiki Ni-Cd a Ni-Mh lánku. [5]
Vpravo porovnání vybíjecí charakteristiki Ni-Cd a Ni-Mh lánku. [18]

Vzájemné porovnání hustoty energie Ni-Cd a Ni-MH lánk je na obr. 4-6.
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Obr. 4-6: Porovnání hustoty energie v Ni-Cd a Ni-MH láncích. [5]

4.5 Akumulátory Li-Ion
Akumulátory Li-ion jsou velmi kvalitními zdroji energie, jsou malé, lehké a výkonné.

Výhodou je malé samovybíjení a jednoduché nabíjejí. Je však t eba s nimi zacházet šetrn ji
než s akumulátory Ni-Cd nebo Ni-MH. Ideální jsou pro použití v p ístrojích s malým
a st edním odb rem. [19]
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Nap tí naprázdno Li-ion lánku se pohybuje v rozmezí 3,6 V – 3,7 V. Existují však
lánky s nap tím 4,2 V. Výrobci udávají hustotu energie od 150 do 250 Wh/kg, což je

hodnota podstatn  v tší než u lánk Ni-Cd a Ni-MH. Nap tí baterie klesá b hem vybíjení
minimáln , nem ní se radikáln ani s teplotou. Výrobci udávají optimální provozní teplotu
v rozmezí od -10 °C - do 50 °C. Ztráty zp sobené samovybíjením jsou podstatn nižší než
u Ni-Cd a Ni–MH lánk (5 % kapacity za m síc). Vnit ní odpor je v porovnání s Ni-Cd
lánky vyšší, proto se Li-ion lánek nehodí pro aplikace s velkým odb rem proudu. Životnost
lánku se pohybuje dle typu kolem 500 nabíjecích a vybíjecích cykl , poté jeho hodnota klesá

o 10 % – 20 %. U Li-ion lánk neexistuje pam ový efekt, a lánek je tedy možno dobíjet
z jakékoli úrovn vybití. Li-ion lánky se používají v ad za ízení, jako jsou notebooky,
videotechnika a mobilní telefony. Jedinou v tší nevýhodou je cena. lánky lze pokládat
za bezpe né, protože p ítomné lithium není volné, ale je vázáno ve slou eninách. lánky
obsahují lithium pouze v podob iont , nikoli v kovové form . [5]

Konstrukce lánku (obr. 4-7) je velmi podobná jako u systém Ni-Cd i Ni-MH. Kladná
i záporná elektroda jsou velmi tenké (200 µm). Kladná elektroda je tvo ena slou eninami
kov nap . LiCoO2, LiMnO2, záporná elektroda je uhlíková. Elektrody mají vysoce porézní
povrch. Matrice je konstruována tak, aby snadno p ijímala a odevzdávala ionty lithia. Jako
elektrolyt se používá lithiová s l LiPF6, LiBF4, nebo LiClO4 a organické rozpoušt dlo.
Kapalný elektrolyt je vodivý pro ionty lithia, které p i procesu nabíjení a vybíjení putují mezi
kladnou a zápornou elektrodou. Jako separátory jsou obvykle používány tenké porézní fólie
z polyetylenu i polypropylenu. Chemický proces v lánku spo ívá v transportu iont lithia.
B hem nabíjení putují kladn nabité lithiové ionty k záporné elektrod , kde se ukládají
do volných míst v uhlíkové struktu e. P i vybíjení probíhá s 99% ú inností proces opa ný.
[5, 19]

Obr. 4-7: Konstrukce Li-Ion akumulátoru. [12]
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Typické vybíjecí k ivky v závislosti na vybíjecím proudu jsou zobrazeny na obr. 4-8.
P i vyšších vybíjecích proudech se snižuje svorkové nap tí, ale k ivka z stává po 80 % doby
vybíjení plochá.
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Obr. 4-8: Vybíjecí k ivky Li-ion baterie. [19]

4.6 Celkové porovnání parametr uvedených akumulátor
Následující tabulka tab. 4-1 shrnuje základní vlastnosti akumulátor uvedených

v kapitole . 4.

Tab. 4-1: Porovnání vlastností uvedených typ  akumulátor . [19]

Typ akumulátoru Ni-Cd Ni-MH Li-Ion

Jmenovité nap tí [V] 1,2 1,2 3,6

Hustota energie [Wh/l] 140 180 250

Hustota energie [Wh/kg] 39 57 90

Samovybíjení [%/den] 1 1,5 0,5

Po et nabíjecích cykl 1000 500 400

Rychlonabíjení 15 min 30 min 1 h
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5 Metody analýzy
5.1 Cyklická voltametrie

Voltametrie je skupina metod, u kterých je vloženo na elektrody nap tí m nící se v ase
a je zaznamenáván proud procházející elektrodami v závislosti na vloženém potenciálu
(m ení polariza ních k ivek) [6]. Jednotlivé voltametrické metody se navzájem od sebe liší
asovým pr b hem potenciálu na elektrodách a zp sobu ode ítání hodnoty proudu. Mezi

nej ast ji užívané metody pat í stejnosm rná voltametrie, cyklická voltametrie (obr. 5-1),
chronoamperometrie, normální pulzní voltametrie, diferen ní pulzní voltametrie, rozpoušt cí
normální pulzní voltametrie, rozpoušt cí diferen ní pulzní voltametrie. P i cyklické
voltametrii se sleduje proudová odezva v závislosti na nap ovém signálu tvaru pily. Stejn
jako u stejnosm rné voltametrie lze z polohy vlny analyzovanou látku charakterizovat
a z výšky vlny ur it koncentraci analyzované látky. Odezva je závislá nejen na samotné
chemické reakci, ale též na vlastnostech m ící soustavy, které si experimentátor pro m ení
nastaví (po áte ní a koncová hodnota nap tí, rychlost cyklování, filtry, atd.).

Obr. 5-1: asový pr b h kontrolovaného potenciálu, asový pr b h m eného proudu a cyklický
voltamogram p i cyklické voltametrie (simulovaný / skute ný). [6]

5.2 Zapojení obvodu pro voltametrická m ení
Pro voltametrická m ení je možné použít dvou základních princip uspo ádání elektrod.

Jedná se o zapojení dvouelektrodové (obr. 5-2 vlevo), které využívá pracovní a referen ní
elektrodu. Dvouelektrodové zapojení má nevýhodu, není znám p esný potenciál pracovní
elektrody. D vodem je ztráta nap tí na odporu roztoku. Tuto nevýhodu odstra uje
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t íelektrodový systém zapojení. T íelektrodový systém (obr. 5-2 vpravo) je proto navíc
dopln n ješt o t etí pomocnou elektrodu, která slouží k odvád ní proudu. Proud te e p es
pomocnou elektrodu a potenciál pracovní elektrody je m en proti elektrod referen ní. [14]

Obr. 5-2: Schéma dvou a t í elektrodového zapojení voltmetrického m ení. [14]

5.3 Potenciostat
Charakteristickým rysem moderních voltamperometrických za ízeni je potenciometrická

kontrola potenciálu pracovní elektrody, spojená s m ením proudu, který pracovní elektrodou
prochází. Tuto funkci vykonává potenciostat. Systém elektrod je p ipojen k potenciostatu.
Výstupní signál z elektrod jde do potenciostatu. D ležitým požadavkem na potenciostat
je rychlá reakce na zm ny parametr , nap íklad potenciál m že rychle pulzovat a proudy
m žou být vysoké, naopak p i velmi pomalé zm n potenciálu jsou m ené proudy velmi
nízké. Jedno z možných zapojení potenciostatu ukazuje obr. 5-3. První OZ je zapojen jako
integrátor, [6] na jeho výstupu vzniká lineárn prom nné nap tí se strmostí:

1

1.
CR

Ei− . (6)

(Nahrazením integrátoru I zdrojem trojúhelníkových puls získáme zapojení
pro cyklickou voltametrii). Lineárn rostoucí nap tí z výstupu integrátoru je m eno
voltmetrem a používáno jako vstupní nap tí pro potenciostat. Potenciostat udržuje konstantní
nap tí mezi pracovní a referen ní elektrodou. Pracovní a referen ní elektroda jsou spojené
obvodem, kterým proud neprochází => proud protéká mezi elektrodou pomocnou a pracovní.
Proud I tekoucí lánkem mezi pracovní a pomocnou elektrodou vstupuje do p evodníku I/U,
kde dochází k p evodu proudu na nap tí. Výstupní nap tí U je úm rné proudu procházejícímu
mezi pracovní a pomocnou elektrodou. U = R2 .I.
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Obr. 5-3: Zapojení t íelektrodového potenciostatu. [15]

Další možné zapojení t íelektrodového potenciostatu je na obr. 5-4.

Obr. 5-4: Zapojení t íelektrodového potenciostatu. [15]

Pracovní a referen ní elektroda jsou spojeny obvodem, kterým proud neprochází.
V p ípad , že nap tí mezi referen ní elektrodou a pracovní elektrodou je menší než Uin,
zp tnou vazbou se od OZ1 v kontrolním obvod  p ivede do OZ2 nap tí, které zm ní
potenciálový rozdíl mezi pomocnou a pracovní elektrodou do takové míry,
aby kompenzoval odpor elektrolytu. Nap tí v míst C bude stejné jako nap tí vložené
v míst A. Jestliže bude nap tí v bodech A a C rozdílné, nap tí v bod B bude automaticky
vzr stat do takové míry, aby nap tí v bod C bylo ekvivalentní s nap tím
v bod A. T íelektrodový potenciostat [15] automaticky kompenzuje odpor roztoku mezi
pomocnou a referen ní elektrodou a umož uje použít i nevodná rozpoušt dla s vysokým
odporem. Deformace tvaru vlny jsou p i t íelektrodovém zapojeni potla eny. [15]
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5.4 Impedan ní spektroskopie
Impedan ní spektroskopie je metoda sloužící k ur ení vodivosti r zných materiál

ve st ídavých elektrických polích [14]. Pokud není možné kv li polariza ním efekt m
na rozhraní vzorek – elektroda nebo dokonce kv li polariza ním efekt m uvnit vzorku
na hranicích zrn využít konven ní metody pro m ení vodivosti ve stejnosm rném poli,
uplatní se dob e impedan ní spektroskopie.

Impedance Z jako funkce frekvence f je komplexní veli ina, která je složená z reálné
a imaginární ásti. Vzorec komplexní impedance [7]:

"' jZZZ += . (7)

M ený materiál m že být experimentáln nahrazen ekvivalentním impedan ním
obvodem tvo eným ideálním odporem, kondenzátorem, p ípadn dalšími r znými
obvodovými prvky. V náhradním obvodu p edstavuje rezistor vodivost vzorku a kondenzátor
procesy polarizace. V Nyquistov diagramu (obr. 5-5) - závislost imaginární ásti impedance
na ásti reálné p i prom nné frekvenci) je ideální obvod, skládající se z paraleln zapojeného
odporu R s kondenzátorem o kapacit C, p edstavován p lkruhem se st edem ležícím na ose
x. Celková impedance Z tohoto obvodu je dána vztahem [7]:

RCj
RZ

+
=

1
. (8)

Reálný systém má ve skute nosti difúzn rozložené fyzikální vlastnosti. Tuto skute nost
p edstavuje Nyquist v diagram, oblouk se st edem pod osou x.

V korespondujícím ekvivalentním obvodu je kapacitance nahrazena tzv. prvkem
konstantní fáze (constant phase element = CPE). Impedance CPE závisí na úhlové frekvenci
podle vztahu [7]:

Ψ+
=

)(1 Rj
RZ . (9)

Impedance komplikovan jších systém je tedy popsána vhodnou kombinací obvodových
prvk (odpor , kondenzátor  a CPE).
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Obr. 5-5: Nyquist v diagram (závislost imaginární složky impedance na reálné složce impedance) pro r zné
náhradní obvody. [7]

5.5 Elektrodepozice
Jedná se o galvanické nanášení tenkých vrstev na kovový materiál. Elektrodepozi ního

procesu se využívá k výrob alkalických akumulátor se sintrovanou elektrodou.
Kde je zabudován hydroxid niklu pomocí elektrodepozice do sintrované niklové matrice.
P i elektrodepozici dochází k vylu ování hydroxidu niklu z nikelnaté soli pomocí záporného
potenciálu v alkalickém prost edí. Na povrchu kovu vznikne tak tenká vrstva sm si alfa a beta
modifikace Ni(OH)2. Tenké vrstvy vytvo ené pomocí elektrodepozice mají znateln lepší
elektrochemickou ú innost a jsou celkov kompaktn jší. Nevýhodou elektrodepozice
je technologická složitost a z toho plynoucí vysoká ekonomická náro nost. Možnosti nanášet
tenké vrstvy hydroxidu niklu se asto využívá ve výzkumu jeho vlastností a probíhajících
reakcí. Protože vrstva je velice tenká, prob hne reakce v krátkém a ase a je možné rychle
prozkoumat vlivy r zných p ím sí a degradaci materiálu v ase i p i velkém po tu cykl .
[20, 21]

5.6 Hydroxid nikelnatý
Hydroxid nikelnatý Ni(OH)2 existuje ve t ech variantách (obr. 5-6), a to α, β a γ form .

Formy α a β Ni(OH)2 obsahují nikl ve dvojmocné podob a jde o nenabité hydroxidy.
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P i nabíjení a vybíjení pak -Ni(OH)2 p echází na -NiOOH a naopak, tedy NiII+ p echází
na NiIII+ a to odpovídá vým n jednoho elektronu na jeden atom niklu. P i dalším p ebíjení
p echází na modifikaci γ-NiOOH, která má podstatn  v tší mezirovinnou vzdálenost, a proto
dojde ke zv tšení objemu elektrodové hmoty a tím k narušení struktury akumulátoru.

Forma α-Ni(OH)2 se skládá ze stejných vrstev jako β-Ni(OH)2, ale mezi tyto vrstvy jsou
zabudovány uhli itanové, dusi nanové, pop ípad jiné záporné ionty a ješt molekuly vody.
P i nabíjení by se m l α-Ni(OH)2 p ímo m nit na γ-NiOOH, p i minimálních zm nách
objemu. Stabilizace alfa modifikace se zkouší provád t p idáváním r zných p ím sí (hliník,
mangan, železo, kobalt a titan) do krystalové m ížky hydroxidu nikelnatého. Je snaha zabránit
p echodu na beta modifikaci p ibližováním vrstev hydroxidu niklu. P idáním p ím sí
do struktury m že vzniknout tzv. „pilí ový efekt“. Princip pilí ového efektu je založen
na vzájemné blokaci pohybu vrstev struktury pomocí p idaných p ím sí. Výsledkem
pilí ového efektu by tedy m lo být výrazné zpomalení p em ny α modifikace
na β modifikaci. P idání p ím sí sebou bohužel p ináší i negativní zm ny, dochází ke snížení
množství hydroxidu niklu, v jehož d sledku dochází ke snížení kapacity hmoty nebo snížení
vodivosti systému, která pak blokuje vybíjecí proces. [16]

Obr. 5-6: Bodeho diagram hydroxidu nikelnatého. [16]
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6 Tenzidy
Jako tenzidy jsou považovány povrchov aktivní chemické látky, které mají schopnost

snižovat povrchové nap tí. Napomáhají išt ní, odmaš ování, pronikají do porézní struktury
povrch  p ní a rozpoušt jí [22]. P i snížení povrchového nap tí dochází ke smo ení jemn
dispergovaných ástic nebo k emulgaci nemísitelných kapalin. Vlastnosti tenzid jsou dány
jejich chemickou strukturou. Jedná se o asymetrickou molekulu složenou ze dvou ástí.
Hydrofilní ást (polární skupina), která je rozpustná ve vod , a hydrofobní ást (nepolární
složka) ve vod nerozpustná. Z uvedených základních vlastností vyplývají další vlastnosti
a ú inky (emulga ní, p nící, smá ecí, istící nebo stabiliza ní). [23, 24]

6.1 Struktura tenzid
Molekula tenzidu je složena z polární a nepolární ásti. Nepolární ást molekuly

je tvo ena dlouhým uhlovodíkovým et zcem, zatímco polární ást je tvo ena výrazn polární
skupinou. Pro lepší rozpustnost tenzid ve vod se používají sodné a draselné soli.
Nejjednodušším tenzidem je sodné mýdlo (obr. 6-1). [26]

Obr. 6-1: Stearát sodný (hlavní složka mýdla). [25]

6.2 Základní rozd lení tenzid
Základní rozd lení tenzid je zobrazeno na obr. 6-2.

Obr. 6-2: Rozd lení tenzid  [27].
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Ionogenní tenzidy

Ionogenní tenzidy obsahují funk ní skupiny, které ve vodném roztoku disociují, p i emž
vznikají záporn i kladn nabité ionty, nebo jejich náboj závisí na pH prost edí. Tyto ionty
jsou nositeli povrchové aktivity. [27]

Neionogenní tenzidy

Neionogenní tenzidy jsou slou eniny, které ve vodném roztoku nedisociují.
Vodorozpustnost takovýchto slou enin umož uje p ítomnost polárních funk ních skupin
v molekule, které mají silnou afinitu k vod . [27]

Anioaktivní tenzidy

U anioaktivních tenzid po disociaci ve vodném roztoku nese hydrofilní skupina záporný
náboj. Tvo í p ibližn  55 % sv tové produkce. Jedná se nap íklad o [27]:

• sulfáty    CnH2n+1OSO3
-Na+

• sulfonany   CnH2n+1SO3H

• fosfáty    CnH2n+1OPO3H2

• karboxylové kyselin:  CnH2n+1COOH

Katioaktivní tenzidy

Mezi kationtové tenzidy pat í slou eniny, které mají v molekule alespo jeden dlouhý
hydrofobní et zec. Ve vodném prost edí mají kladný náboj. Tvo í p ibližn 10 % sv tové
produkce. Pat í sem nap íklad:

• Hexadecyltrimethylamoniumchlorid  C16H33(CH3)3N+Cl-,

• Hexadecylpyridiniumbromid   C16H33C5H5N+Br-.

Pozitivn nabitou aktivní ástí molekuly se výrazn absorbují na negativn nabitých
površích látek. Proto se prakticky neuplat ují v detergen ním procesu. Vykazují také
zm k ovací a antistatické ú inky, kterých se využívá v textilním pr myslu (avivážní
a máchací prost edky). [27]

Amfolytické tenzidy

Jedná se o slou eniny se dv ma i více zásaditými a kyselými funk ními skupinami,
schopnými ve vodném roztoku disociovat a v závislosti na podmínkách prost edí (pH)
poskytovat povrchov aktivní látky s anionaktivním, nebo kationaktivním charakterem. Podle
pH vodného prost edí mají bu kladný i záporný náboj. Tvo í p ibližn (2-5) % sv tové
produkce [27]. Vykazují dobré prací a istící schopnosti, používají se jako avivážní
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a antistatické prost edky s mikrobicidními ú inky. Je možno je kombinovat s dalšími typy
tenzid .

6.3 D lení dle tvaru
Tenzidy je možné rozd lit dle tvaru (obr. 6-3) na normální, geminální a s vidli kovitým

tvarem. Geminální tenzidy jsou látky se strukturou tvo enou dv ma dlouhými
uhlovodíkovými et zci a dv ma polárními skupinami spojenými kratším uhlovodíkovým
et zcem. [27]

Obr. 6-3: Rozd lení tenzid  podle tvaru: a) normální, b) geminální, c) tenzid
s vidli kovitým tvarem. [27]

6.4 Podstata procesu a využití tenzid
Tenzidy jsou asto využívány p i procesu mytí a praní, neboli p i p evedení ne istoty

z povrchu materiálu do prací lázn (obr. 6-4). Ne istoty nepolárního charakteru (hydrofobní)
je zapot ebí p evést do stavu hydrofilního. To umož uje tenzid, který se nepolárním koncem
naváže na ne istotu a druhým polárním koncem na molekuly vody. ástice ne istot jsou
obklopeny molekulami tenzidu a rozptýleny ve vodném roztoku. Ne istoty jsou tedy
z povrchu odstran ny a odplaveny vodou. [25]
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Obr. 6-4: Proces mytí a praní. [25]

Popis obrázku:

a) prvotní (normální) stav,

b) snížení povrchového nap tí v d sledku orientované adsorpce molekul tenzid
na fázovém rozhraní voda – ne istota (proto jsou tenzidy považovány
za povrchov  aktivní látky),

c) d sledkem je odlou ení špíny z povrchu materiálu.
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7 M ení ¿ hydroxidu dopovaného hliníkem
7.1 M ící aparatura

Hardware:

Potenciostat VSP firmy Bio-Logic (obr. 7-1)

Proudové m ení:

• rozsah: automatický na každém rozsahu ± 10 A do ± 400 mA (7 rozsah ),

• rozlišení 0,004 % z rozsahu,

• vzorkovací frekvence 2000000 vzork  za sekundu,

• p esnost < 0,1 % FSR.

Nap ové m ení:

• rozsah: ± 2,5 V, ± 5 V, ± 10 V,

• rozlišení 0,0015 % FSR, do 75 V,

• vzorkovací frekvence 2000000 vzork  za sekundu,

• p esnost < 0,1 % FSR.

Obr. 7-1: Potenciostat VSP firmy Bio-Logic. [17]
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Software:

EC-LAB

Jedná se o obslužný software k potenciostatu VSP od firmy Bio-Logic. Software
umož uje více než 45 r zných technik m ení jako je nap íklad:

• voltmetrické metody: OCV, CV, CVA, CA, CP, SV,

• impedan ní spektroskopie: GEIS, PEIS, SGEIS, SPEIS,

• pulsní techniky: DPV, SWV, DPA a další. [17]

7.2 Elektrodepozice
Pomocí elektrodepozice byl na odleptaný a odmašt ný niklový plech nanášen hydroxid

nikelnatý s r zným množstvím p idaného hliníku. Elektrodepozice probíhala po dobu 300 s, 
p i proudu 1 mA maximáln do nap tí 2 V. Pro m ení byly použity roztoky
0,05 molárního (Ni(NO3)2 + Al(NO3)3) v r zných pom rech dusi nanu nikelnatého
Ni(NO3)2 a dusi nanu hlinitého Al(NO3)3.

Poznámka:

Pro lepší p ehlednost práce bude dále v textu používán zkrácený zápis, kde zápis pom r
Ni(NO3)2 - Al(NO3)3 bude nahrazen zápisem Ni-Al.

0 50 100 150 200 250 300 350

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

t [s]

Ni
Ni-Al 9:1
Ni-Al 6:1
Ni-Al 8:2
Ni-Al 6:4

Obr. 7-2: asová závislost pr b hu nap tí p i elektrodepozi ním nanášení vrstvy Ni-Al (m ení bez tenzid ).
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Obr. 7-3: asová závislost pr b hu nap tí p i elektrodepozi ním nanášení vrstvy Ni-Al (m ení
s katioaktivními tenzidy).
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Obr. 7-4: asová závislost pr b hu nap tí p i elektrodepozi ním nanášení vrstvy Ni-Al (m ení
s anioaktivními tenzidy).

Graf elektrodepozice (obr. 7-2, obr. 7-3, obr. 7-4) znázor uje asový pr b h nap tí p i
elektrodepozi ním nanášení hydroxidu nikelnatého na niklový plech. Z grafu je patrné, že se
vzr stající tlouš kou nadeponované vrstvy se zhoršuje dynamika elektrochemické reakce.
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7.3 CV- cyklická voltametrie
Základní pokusy o stabilizaci α modifikace Ni(OH)2 jsou založeny na hydroxidu niklu

s p ídavkem hliníku. Jako m ící metoda byla použita metoda cyklické voltametrie, která je
vhodná pro simulaci nabíjecího a vybíjecího cyklu baterie. M ení bylo provedeno v rozsahu
potenciál od 0 mV do 600 mV s rychlostí náb hu 10 mVs-1 (odpovídá dob nabíjení 1 min)
p i stopadesátinásobném po tu opakování. Jako elektrolyt byl použit 6M KOH. M ení bylo
provedeno na t íelektrodovém systému zapojení, jehož výhody jsou popsány v kapitole 5.2.
Jako pracovní elektroda (We) byl použit nadeponovaný hydroxid nikelnatý s r znou
koncentrací p idaného hliníku na niklový plech, referen ní (RE) elektrodu tvo ila rtu ová
elektroda Hg/HgO. Její nap tí v roztoku je 110 mV, tedy nam ená nap tí v grafech cyklické
voltametrie jsou o tuto hodnotu posunuty oproti potenciálu vodíkové elektrody. Jako pomocná
(CE) elektroda byla použita platina. Zapojení elektrod je zobrazeno na obr. 7-5.

Obr. 7-5: Schematické uspo ádání elektrod.

Za pomocí metody cyklické voltametrie byla zjiš ována elektrochemická ú innost,
stabilita a reversibilita nedeponovaných vrstev. Hodnotu elektrochemické ú innosti lze
odvodit z voltamogramu jako pom r ploch pod píky (vrcholy). Objem p ijatého
a odevzdaného náboje v cyklické voltametrii je roven integrálu plochy pod polariza ní
k ivkou. Materiál je elektrochemicky aktivní v oblastech, kde je rozpoznatelný nár st, resp.
pokles proudu protékajícího elektrodou. P ijatý náboj p i procesu nabíjení zna í plocha píku
v katodické oblasti proud  a odevzdaný náboj plocha píku v anodické oblasti proud .

Z voltamogram lze také zkoumat stabilitu elektrodové hmoty. Hmota vykazuje dobré
výsledky stability reakce a reverzibility (vratnosti), pokud nedochází v pr b hu cyklování
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k výrazným pokles m a anomáliím k ivky cyklické voltametrie. Stabilita elektrochemického
d je se projevuje tím, že po átek reakcí vždy nastává p i stejném tzv. rovnovážném
potenciálu.

Další pokusy o stabilizaci modifikace a zlepšení vodivosti byly provedeny za pomocí
tenzid . Do elektrolytu 6M KOH byly p idány 4 % katioaktivních/anioaktivních tenzid .
D vod pro  byly zavedeny tenzidy do elektrolytu, je popsán v následujícím odstavci.

Po depozici hydroxidové vrstvy vznikají zrna o pr m ru (1-5) µm, tento stav není ovšem
stabilní a dochází k následné krystalizaci. V d sledku krystalizace vznikají krystaly
o velikosti (10-100) µm. Velké krystaly snižují vodivost Ni(OH)2, d vodem je, že chemická
reakce dosáhne pouze malé hloubky a st ed krystalu z stane elektrochemicky neaktivní.
Snahou je zabránit krystalizaci a dosáhnout co nejjemn jšího povrchu, který zvýší množství
reaktivní hmoty, a tím bude dosaženo vysoké vodivosti nanesené vrstvy (zvýší se schopnost
vrstvy ú astnit se elektrochemické reakce). Pokus o zabrán ní krystalizace spo ívá
v myšlence vzniku tenké vrstvy tenzid na povrchu jednotlivých zrn, která bude dále bránit
krystalizaci. V další ásti výzkumu by bylo možné mezi nezkrystalizovaná zrna nanést
vodivou strukturu, která by dále zlepšila vodivost.

7.3.1 M ení vrstvy hydroxidu nikelnatého bez p ím si hliníku 

Na obr. 7-6 je zobrazen graf cyklické voltametrie m ené na vrstv hydroxidu
nikelnatého bez p ím si hliníku pro cykly 5-150. Z tabulky tab 7-1 je patrné, že p i cyklování
klesá elektrochemická ú innost hmoty až na kone nou hodnotu 44,5 %, což je v praxi
nevyužitelná hodnota. Dochází k postupné degradaci hmoty (v grafu znázorn no klesajícími
šipkami). Lze hovo it o p echodu z α modifikace na β modifikaci, protože již p i cyklu
íslo 50 dochází k úplnému zmizení α píku a nadále se uplat uje pouze β pík.

Tab 7-1: Výpo et elektrochemické ú innosti nadeponované vrstvy hydroxidu nikelnatého.

Cyklus . 5 20 50 100 150
Nabíjení [mA.h] 0,099 0,086 0,086 0,078 0,078
Vybíjení [mA.h] 0,074 0,070 0,065 0,064 0,063

Ú innost [%] 74,7 81,0 75,9 81,2 80,7
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Obr. 7-6: Graf cyklické voltametrie m ené na vrstv hydroxidu nikelnatého.

Na obr. 7-7 je zobrazen graf cyklické voltametrie m ené na vrstv hydroxidu
nikelnatého bez p ím si hliníku pro cykly 5-150 za použití katioaktivních tenzid . Z tabulky
tab 7-2 je patrné, že p i cyklování klesá elektrochemická ú innost hmoty až na kone nou
hodnotu 42,6 %, což je pro praxi nevyužitelná hodnota. Op t lze napsat, že dochází
k postupné degradaci hmoty (v grafu znázorn no klesajícími šipkami). Lze hovo it
o p echodu z α modifikace na β modifikaci, protože již p i cyklu íslo 50 dochází k úplnému
zmizení α píku a nadále se uplat uje pouze β pík. P i použití katioaktivních tenzid došlo
k významnému zhoršení schopnosti vrstvy ú astnit se elektrochemické reakce, poklesu
elektrochemické ú innosti i nabíjecí/vybíjecí kapacity. Celkov tedy tenzidy zhoršily
vlastnosti hmoty.

Tab 7-2: Výpo et elektrochemické ú innosti nadeponované vrstvy hydroxidu nikelnatého s katioaktivními
tenzidy.

Cyklus . 5 20 50 100 150
Nabíjení [mA.h] 0,128 0,100 0,024 0,018 0,018
Vybíjení [mA.h] 0,117 0,088 0,016 0,009 0,008

Ú innost [%] 91,3 88,3 65,1 50,2 42,6
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Obr. 7-7: Graf cyklické voltametrie m ené na vrstv hydroxidu nikelnatého s katioaktivními tenzidy

Na obr. 7-8 je zobrazen graf cyklické voltametrie m ené na vrstv hydroxidu
nikelnatého pro cykly 5-150 za použití anioaktivních tenzid . Z tabulky tab 7-3 je patrné, že
p i cyklování klesá elektrochemická ú innost hmoty až na kone nou hodnotu 49,0 %, což je
sice mírné zlepšení oproti p edešlým m ením na vrstv hydroxidu nikelnatého, ovšem
pro praxi je tato hodnota stále nevyužitelná. Op t zde dochází k postupné degradaci hmoty
a lze hovo it o p echodu z α modifikace na β modifikaci. Za povšimnutí stojí výrazné
zhoršení schopnosti p ijímat a odevzdávat náboj b hem prvních 50 cykl , naopak mírné
zlepšení nastává v oblasti stability systému (pomineme-li cyklus .5), kde hodnota
rovnovážného nabíjecího potenciálu je tém konstantní 0,44 V a hodnota vybíjecího
potenciálu se m ní z 0,25 V na 0,3 V.

Tab 7-3: Výpo et elektrochemické ú innosti nadeponované vrstvy hydroxidu nikelnatého s anioaktivními
tenzidy.

Cyklus . 5 20 50 100 150
Nabíjení [mA.h] 0,046 0,037 0,033 0,030 0,029
Vybíjení [mA.h] 0,028 0,021 0,017 0,015 0,014

Ú innost [%] 61,3 56,0 50,3 50,8 49,0
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Obr. 7-8: Graf cyklické voltametrie m ené na vrstv hydroxidu nikelnatého s anioaktivními tenzidy.

7.3.2 M ení vrstvy o složení Ni-Al 9:1 

Na obr. 7-9 je zobrazen graf cyklické voltametrie m ené na vrstv Ni-Al v pom ru 9:1
pro cykly 5-150. Z tabulky tab 7-4 je patrné, že p i cyklování klesá elektrochemická ú innost
hmoty až na kone nou hodnotu 53,3 %, tedy v praxi nevyužitelnou hodnotu. Dochází
k degradaci hmoty, ale nelze p esn hovo it o klasickém p echodu z α modifikace
na β modifikaci, protože se p i cyklování β pík neprojevuje. V tomto p ípad se jedná spíše
o pasivaci hmoty. B hem cyklování dochází k výrazné nestabilit systému a posunu
rovnovážného nabíjecího potenciálu z 0,41 V na 0,48 V a vybíjecího potenciálu z 0,27 V na
0,33 V. Za pozornost stojí snížení nabíjecí a vybíjecí kapacity systému oproti systém m bez
p ím si iont  hliníku.

Tab 7-4: Výpo et elektrochemické ú innosti nadeponované vrstvy Ni-Al 9:1.

Cyklus . 5 20 50 100 150
Nabíjení [mA.h] 0,040 0,040 0,042 0,039 0,037
Vybíjení [mA.h] 0,028 0,029 0,026 0,021 0,020

Ú innost [%] 70,2 73,4 62,1 53,1 53,3
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Obr. 7-9: Graf cyklické voltametrie m ené na vrstv Ni-Al 9:1 pro cykly 5-150.

Na obr. 7-10 je zobrazen graf cyklické voltametrie m ené na vrstv Ni-Al v pom ru 9:1
pro cykly 5-150 za použití katioaktivních tenzid . Z tabulky tab 7-5 je patrné, že p i cyklování
klesá elektrochemická ú innost hmoty až na kone nou hodnotu 53,6 %, tedy v praxi
nevyužitelnou hodnotu. Dochází k degradaci hmoty, ale nelze p esn hovo it o klasickém
p echodu z α modifikace na β modifikaci, protože se p i cyklování β pík neprojevuje.
V tomto p ípad se jedná spíše o pasivaci hmoty, která nastala b hem cykl 50 – 100, kde
došlo k velkému snížení nabíjecí a vybíjecí kapacity. B hem cyklování dochází k posunu
rovnovážného nabíjecího potenciálu z 0,4 V na 0,42 V a vybíjecího potenciálu z 0,23 V
na 0,31 V. Poloha vybíjecího potenciálu je tedy zna n nestabilní a roste, což ovšem
v kontrastu s úbytkem vybíjecí a nabíjecí kapacity nemá zásadní význam.

Tab 7-5: Výpo et elektrochemické ú innosti nadeponované vrstvy Ni-Al 9:1 s katioaktivními tenzidy.

Cyklus . 5 20 50 100 150
Nabíjení [mA.h] 0,087 0,077 0,063 0,012 0,011
Vybíjení [mA.h] 0,072 0,063 0,048 0,006 0,006

Ú innost [%] 82,7 82,6 75,7 52,6 53,6
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Obr. 7-10: Graf cyklické voltametrie m ené na vrstv Ni-Al 9:1 pro cykly 5-150 s katioaktivními tenzidy.

Na obr. 7-11 je zobrazen graf cyklické voltametrie m ené na vrstv Ni-Al v pom ru 9:1
pro cykly 5-150 za použití anioaktivních tenzid . Z tabulky tab 7-6 je patrné, že p i cyklování
klesá elektrochemická ú innost hmoty až na kone nou hodnotu 59,8 %. Op t tedy vlivem
použití anioaktivních tenzid došlo k mírnému zlepšení elektrochemické ú innosti. Lze
hovo it o p echodu z α modifikace na β modifikaci, protože již p i cyklu íslo 50 dochází
k úplnému zmizení α píku a nadále se uplat uje pouze β pík. B hem cyklování dochází
k posunu rovnovážného nabíjecího potenciálu z 0,42 V na 0,45 V a vybíjecího potenciálu
z 0,2 V na 0,27 V. Poloha vybíjecího potenciálu je tedy zna n nestabilní a roste.
Za povšimnutí stojí velká nabíjecí/vybíjecí kapacita vrstvy, která proti p edešlým dv ma
m ením na Ni-Al 9:1 dosahuje 2-3x v tší hodnoty.

Tab 7-6: Výpo et elektrochemické ú innosti nadeponované vrstvy Ni-Al 9:1 s anioaktivními tenzidy.

Cyklus . 5 20 50 100 150
Nabíjení [mA.h] 0,129 0,116 0,093 0,076 0,073
Vybíjení [mA.h] 0,111 0,100 0,072 0,043 0,044

Ú innost [%] 86,2 86,7 77,6 56,7 59,8
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Obr. 7-11: Graf cyklické voltametrie m ené na vrstv Ni-Al 9:1 pro cykly 5-150 s anioaktivními tenzidy.

7.3.3 M ení vrstvy o složení Ni-Al 6:1 

Na obr. 7-12 je zobrazen graf cyklické voltametrie m ené na vrstv Ni-Al v pom ru 6:1
pro cykly 5-150. Z tabulky tab 7-7 je patrné, že p i cyklování kolísá elektrochemická ú innost
hmoty mezi 86,1 % a 70,3 %. Elektrochemická ú innost je tedy vyšší než u Ni-Al 9:1.
V porovnání s pom rem Ni-Al 9:1 vrstva Ni-Al 6:1 vykazuje zlepšení reverzibility a stability,
kde dochází k posunu rovnovážného nabíjecího potenciálu z 0,42 V na 0,46 V a vybíjecího
potenciálu z 0,35 V na 0,34 V. Významným rozdílem oproti m ení na istém Ni nebo Ni-Al
9:1 je, že hmota nedegraduje, což se projevuje vzr stající hodnotou nabíjecí a vybíjecí
kapacity (znázorn no vzr stajícími šipkami v grafu). Na druhou stranu je tato kapacita tém
desetinásobn nižší. Snížení velikosti nabíjecích a vybíjecích kapacit je zp sobeno v tším
množstvím iont hliníku p idaných do struktury hydroxidu nikelnatého. Degradace
modifikace  na modifikaci je zde zcela potla ena.

Tab 7-7: Výpo et elektrochemické ú innosti nadeponované vrstvy Ni-Al 6:1.

Cyklus . 5 20 50 100 150
Nabíjení [mA.h] 0,004 0,005 0,007 0,008 0,010
Vybíjení [mA.h] 0,003 0,004 0,006 0,005 0,007

Ú innost [%] 78,4 88,2 86,1 70,3 72,2
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Obr. 7-12: Graf cyklické voltametrie m ené na vrstv Ni-Al v pom ru 6:1 pro cykly 5-150.

Na Obr. 7-13 je zobrazen graf cyklické voltametrie m ené na vrstv Ni-Al v pom ru 6:1
pro cykly 5-150 za použití katioaktivních tenzid . Z tabulky tab 7-8 je patrné, že p i cyklování
kolísá elektrochemická ú innost hmoty mezi 62,2 % a 73,5 %. Vrstva Ni-Al 6:1 vykazuje
op t dobrou reverzibilitu, kde dochází k posunu rovnovážného nabíjecího potenciálu z 0,45 V
na 0,47 V a vybíjecího potenciálu z 0,34 V na 0,37 V. Stejn jako v p edešlém m ení pom ru
Ni-Al 6:1 dochází k tém desetinásobnému snížení nabíjecí a vybíjecí kapacity oproti
pom ru Ni-Al 9:1. Snížení kapacity je zp sobeno v tším množstvím iont hliníku p idaných
do struktury hydroxidu nikelnatého. Degradace modifikace na modifikaci je zde zcela
potla ena. P idáním katioaktivních tenzid došlo ke snížení elektrochemické ú innosti.
V oblasti stability a reverzibility žádná výrazná zm na nenastala.

Tab 7-8: Výpo et elektrochemické ú innosti nadeponované vrstvy Ni-Al 6:1 s katioaktivními tenzidy.

Cyklus . 5 20 50 100 150
Nabíjení [mA.h] 0,010 0,012 0,013 0,012 0,011
Vybíjení [mA.h] 0,006 0,009 0,009 0,008 0,008

Ú innost [%] 62,2 71,5 73,5 70,1 66,7
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Obr. 7-13: Graf cyklické voltametrie m ené na vrstv Ni-Al 6:1 pro cykly 5-150 s katioaktivními tenzidy.

Na obr. 7-14 je zobrazen graf cyklické voltametrie m ené na vrstv Ni-Al v pom ru 6:1
pro cykly 5-150 za použití anioaktivních tenzid . Z tabulky tab 7-9 je patrné, že
elektrochemická ú innost se b hem cyklování tém nem ní a její hodnota osciluje okolo
65 %. Pomineme-li pátý cyklus, kde dochází teprve k ustálení m ení, vrstva Ni-Al 6:1
vykazuje op t dobrou reverzibilitu. Tém nedochází k posunu nabíjecího potenciálu, jehož
hodnota je 0,45 V. Vybíjecí potenciál se pak m ní od 0,34 V do 0,35 V. Stejn jako
v p edešlých m eních pom ru Ni-Al 6:1 dochází k tém desetinásobnému snížení nabíjecí
a vybíjecí kapacity oproti pom ru Ni-Al 9:1. Snížení kapacity je zp sobeno v tším
množstvím iont hliníku p idaných do struktury hydroxidu nikelnatého. Degradace
modifikace na modifikaci je zde zcela potla ena. P idáním anioaktivních tenzid bylo
dosaženo lepší stability rovnovážných potenciál .

Tab 7-9: Výpo et elektrochemické nadeponované vrstvy Ni-Al 6:1 s anioaktivními tenzidy . 

Cyklus . 5 20 50 100 150
Nabíjení [mA.h] 0,008 0,010 0,011 0,010 0,009
Vybíjení [mA.h] 0,005 0,007 0,007 0,006 0,006

Ú innost [%] 64,0 67,9 68,7 60,8 61,3
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Obr. 7-14: Graf cyklické voltametrie m ené na vrstv Ni-Al 6:1 pro cykly 5-150 s anioaktivními tenzidy.

7.3.4 M ení vrstvy o složení Ni-Al 8:2 

Na obr. 7-15 je zobrazen graf cyklické voltametrie m ené na vrstv Ni-Al v pom ru 8:2
pro cykly 5-150. Z tabulky tab 7-10 je patrné, že p i cyklování kolísá elektrochemická
ú innost hmoty mezi 71,1 % a 82 %. Elektrochemická ú innost p i cyklu 150 je tedy vyšší
než u pom ru Ni-Al 6:1. V porovnání s pom rem Ni-Al 6:1 vrstva Ni-Al 8:2 vykazuje mírné
zlepšení reverzibility a stability, kde dochází k posunu rovnovážného nabíjecího potenciálu
z 0,45 V na 0,46 V a vybíjecího potenciálu z 0,35 V na 0,34 V. Za pozornost stojí pr b h
cykl 50, 100 a 150, jejichž hodnota rovnovážného potenciálu je tém konstantní. D ležité
je, že hmota nedegraduje, což se projevuje vzr stající hodnotou nabíjecí a vybíjecí kapacity
(znázorn no vzr stajícími šipkami v grafu). Velikost nabíjecí a vybíjecí kapacity je tém
shodná s pom rem Ni-Al 6-1. Snížení velikosti nabíjecích a vybíjecích kapacit oproti istému
Ni nebo Ni-Al 9-1 je zp sobeno v tším množstvím iont hliníku p idaných do struktury
hydroxidu nikelnatého. Degradace modifikace   na modifikaci je zde zcela potla ena.

Tab 7-10: Výpo et elektrochemické ú innosti nadeponované vrstvy Ni-Al 8:2.

Cyklus . 5 20 50 100 150
Nabíjení [mA.h] 0,003 0,004 0,006 0,008 0,009
Vybíjení [mA.h] 0,002 0,003 0,004 0,006 0,007

Ú innost [%] 71,1 82,0 74,0 74,1 79,6
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Obr. 7-15: Graf cyklické voltametrie m ené na vrstv Ni-Al 8:2 pro cykly 5-150.

Na obr. 7-16 je zobrazen graf cyklické voltametrie m ené na vrstv Ni-Al v pom ru 8:2
pro cykly 5-150 za použití katioaktivních tenzid . Z tabulky tab 7-11 je patrné, že p i
cyklování klesá elektrochemická ú innost hmoty až na 53,4 %, což je zna né zhoršení oproti
m ení bez tenzid , kde bylo dosaženo ú innosti 79,6 %. V porovnání s pom rem Ni-Al 6:1
dochází k dalšímu zlepšení reverzibility a stability. Velikost rovnovážného nabíjecího
potenciálu je v rozmezí 0,4 V - 0,41 V a vybíjecího potenciálu v rozmezí 0,3 V - 0,31 V.
V grafu lze sledovat pozvolnou degradaci hmoty znázorn nou snižováním maxima vybíjecího
píku, což je hlavní rozdíl v porovnání s m ením Ni-Al 8-2 bez tenzid . Velikost nabíjecí
a vybíjecí kapacity je tém shodná s pom rem Ni-Al 6-1. Degradace modifikace
na modifikaci je zde zcela potla ena.

Tab 7-11: Výpo et elektrochemické nadeponované vrstvy Ni-Al 8:2 s katioaktivními tenzidy.

Cyklus . 5 20 50 100 150
Nabíjení [mA.h] 0,005 0,005 0,006 0,006 0,005
Vybíjení [mA.h] 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003

Ú innost [%] 61,2 58,9 56,2 54,4 53,4
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Obr. 7-16: Graf cyklické voltametrie m ené na vrstv Ni-Al 8:2 pro cykly 5-150 s katioaktivními tenzidy.

Na obr. 7-17 je zobrazen graf cyklické voltametrie m ené na vrstv Ni-Al v pom ru 8:2
pro cykly 5-150 za použití anioaktivních tenzid . Z tabulky tab 7-12 je patrné, že p i
cyklování klesá elektrochemická ú innost hmoty na 54,8 %, což je op t zna né zhoršení
oproti m ení bez tenzid , kde bylo dosaženo ú innosti 79,6 %. Velikost rovnovážného
nabíjecího potenciálu je v rozmezí potenciálu 0,4 V - 0,44 V a vybíjecího potenciálu
0,25 V - 0,32 V. Hmota je tedy zna n nestabilní. Nejv tším rozdílem oproti m ení Ni-Al
8:2 bez tenzid a s katioaktivními tenzidy je výrazné zvýšení nabíjecí a vybíjecí kapacity
z po átku cyklování. Bohužel už b hem prvních cykl nastává výrazná degradace hmoty
znázorn na klesajícím sm rem šipek. V pr b hu cyklování dochází k degradaci modifikace

  na modifikaci .

Tab 7-12: Výpo et elektrochemické ú innosti nadeponované vrstvy Ni-Al 8:2 s anioaktivními tenzidy.

Cyklus . 5 20 50 100 150
Nabíjení [mA.h] 0,083 0,071 0,045 0,027 0,021
Vybíjení [mA.h] 0,069 0,058 0,030 0,015 0,012

Ú innost [%] 83,4 81,2 67,2 55,2 54,8
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Obr. 7-17: Graf cyklické voltametrie m ené na vrstv Ni-Al 8:2 pro cykly 5-150 s anioaktivními tenzidy.

7.3.5 M ení vrstvy o složení Ni-Al 6:4 

Na obr. 7-18 je zobrazen graf cyklické voltametrie m ené na vrstv Ni-Al v pom ru 6:4
pro cykly 5-150. Z tabulky tab 7-13 je patrný pokles elektrochemické ú innosti b hem
cyklování na 63,2 %. Vrstva Ni-Al 6:4 vykazuje nejlepší stabilitu a reverzibilitu, kde dochází
k posunu rovnovážného nabíjecího potenciálu z 0,455 V na 0,46 V i vybíjecího potenciálu
z 0,34 V na 0,33 V, p i emž hodnota rovnovážného potenciálu pro cykly 20, 50, 100, 150 je
tém konstantní. Nabíjecí a vybíjecí kapacity se oproti Ni-Al 6:1 a Ni-Al 8:2 nem ní.
D ležité je, že hmota b hem cyklování nedegraduje, což se projevuje vzr stající hodnotou
nabíjecí a vybíjecí kapacity (znázorn no vzr stajícími šipkami v grafu). Degradace
modifikace  na modifikaci je zde zcela potla ena.

Tab 7-13: Výpo et elektrochemické ú innosti nadeponované vrstvy Ni-Al 6:4.

Cyklus . 5 20 50 100 150
Nabíjení [mA.h] 0,004 0,006 0,007 0,007 0,008
Vybíjení [mA.h] 0,003 0,005 0,005 0,005 0,005

Ú innost [%] 72,8 79,7 77,2 69,8 63,2
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Obr. 7-18: Graf cyklické voltametrie m ené na vrstv Ni-Al 6:4 pro cykly 5-150.

Na obr. 7-19 je zobrazen graf cyklické voltametrie m ené na vrstv Ni-Al v pom ru 6:4
pro cykly 5-150 za použití katioaktivních tenzid . P i prvním pohledu do tabulky tab 7-14 by
se mohlo zdát, že ú innost má vzr stající tendenci, problémem je, že velikost rovnovážného
potenciálu je p íliš blízká hodnot 0,5 V, kde již dochází k elektrolýze vody a celé m ení je
tím znehodnoceno. Vrstva Ni-Al 6:4 s katioaktivními tenzidy navíc vykazuje nejmenší
proudovou odezvu a proto je pro praxi zcela nepoužitelná.

Tab 7-14: Výpo et elektrochemické ú innosti nadeponované vrstvy Ni-Al 6:4 s katioaktivními tenzidy.

Cyklus . 5 20 50 100 150
Nabíjení [mA.h] 0,005 0,006 0,006 0,006 0,007
Vybíjení [mA.h] 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004

Ú innost [%] 50,6 55,0 63,1 63,0 65,3
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Obr. 7-19: Graf cyklické voltametrie m ené na vrstv Ni-Al 6:4 pro cykly 5-150 s katioaktivními tenzidy.

Na obr. 7-20 je zobrazen graf cyklické voltametrie m ené na vrstv Ni-Al v pom ru 6:4
pro cykly 5-150 za použití anioaktivních tenzid . Z tabulky tab 7-15 je patrný pokles
elektrochemické ú innosti b hem cyklování na 47,7 %, což je pro praxi hodnota zcela
nevyužitelná. Dochází k degradaci hmoty, ale nelze p esn hovo it o klasickém p echodu z α
modifikace na β modifikaci, protože se p i cyklování β pík neprojevuje. V uvedeném p ípad
se jedná spíše o pasivaci hmoty, která nastala b hem cykl 50 – 100, kde došlo k velkému
snížení nabíjecí a vybíjecí kapacity. Velikost rovnovážného nabíjecího potenciálu
je v rozmezí potenciálu 0,39 V - 0,4 V a vybíjecího potenciálu 0,25 V - 0,32 V. Použitím
anioaktivních tenzid došlo oproti m ení Ni-Al 6:4 a Ni-Al 6:4 s katioaktivními tenzidy
ke zna nému zvýšení po áte ní nabíjecí/vybíjecí kapacity, která bohužel b hem cyklování
zcela zdegradovala. Vrstva tak ztrácí schopnost ú astnit se chemické reakce.

Tab 7-15: Výpo et elektrochemické ú innosti nadeponované vrstvy Ni-Al 6:4 s anioaktivními tenzidy.

Cyklus . 5 20 50 100 150
Nabíjení [mA.h] 0,057 0,049 0,037 0,010 0,009
Vybíjení [mA.h] 0,044 0,038 0,027 0,005 0,004

Ú innost [%] 76,8 77,3 71,7 48,9 47,7
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Obr. 7-20: Graf cyklické voltametrie m ené na vrstv Ni-Al 6:4 pro cykly 5-150 s anioaktivními tenzidy.

Grafické porovnání všech m ených vrstev Ni-Al r zných pom r metodou cyklické
voltametrie pro cyklus . 150 je znázorn no na obr. 7-21, obr. 7-22 a obr. 7-23.
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Obr. 7-21: Graf cyklické voltametrie pro r zné koncentrace nadeponované vrstvy Ni-Al a cyklus . 150.
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Obr. 7-22: Graf cyklické voltametrie pro r zné koncentrace nadeponované vrstvy Ni-Al s katioaktivními
tenzidy a cyklus . 150.
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Obr. 7-23: Graf cyklické voltametrie pro r zné koncentrace nadeponované vrstvy Ni-Al s anioaktivními
tenzidy a cyklus . 150.
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7.4 PEIS analýza (impedan ní spektroskopie)
P i pr chodu st ídavého proudu sinusového pr b hu celou se chová cela jako impedance

mající reálnou a imaginární složku. Ze zm ny pom ru reálné a imaginární složky impedance,
je možno ur it vnit ní odpor materiálu, odpor roztoku a kapacitu. V našem p ípad byla
metoda použita pro m ení ohmického odporu nadeponované vrstvy Ni-Al a použitého
elektrolytu 6M KOH.

Zapojení a použité elektrody pro m ení PEIS analýzy byly totožné se zapojením pro
m ení cyklickou voltametrií. PEIS analýza byla provedena na frekvencích od 100 kHz do
100 MHz pro 3 r zné potenciály Ewe. V prvním p ípad byla hodnota Ewe nastavena na 0,1 V
a má charakterizovat stav vybito. V druhém p ípad byla hodnota Uwe nastavena na 0,3 V
a charakterizuje stav nabíjení. T etí p ípad je pro Ewe= 0,42 V, který charakterizuje nabitý
stav.

Hodnota ohmického odporu nanesené vrstvy je reprezentována v grafu jako koncová
hodnota, od které je ode ten odpor elektrolytu. Ze všech nam ených graf je patrné,
že nejv tší odpor nadeponované vrstvy hydroxidu nikelnatého je dosažen p i stavu vybito
( ádov desítky k ) a postupným nabíjením odpor vzorku výrazn klesá (na hodnoty
stovek ).

7.4.1 M ení odporu nadeponované vrstvy 

Na obr. 7-24, obr. 7-25, obr. 7-26 jsou grafy PEIS analýzy pro istý hydroxid nikelnatý
a istý hydroxid nikelnatý s katioaktivními/anioaktivními tenzidy. Hodnoty odpor
nadeponované vrstvy pro Ewe = 0,3 V a Ewe = 0,42 V jsou p íliš malé a pro lepší p ehlednost
jsou zobrazeny jako vý ezy.

Hodnoty odporu vrstvy hydroxidu nikelnatého bez p ím si hliníku:

vybitý stav Ewe = 0,1 V => R = 4862 ,

stav nabíjení  Ewe = 0,3 V => R = 73,5 ,

nabitý stav Ewe = 0,42 V => R = 25,9 .
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Obr. 7-24: Graf PEIS analýzy vrstvy hydroxidu nikelnatého.

Hodnoty odporu vrstvy hydroxidu nikelnatého bez p ím si hliníku s katioaktivními tenzidy:

vybitý stav Ewe = 0,1 V => R = 8628 ,

stav nabíjení  Ewe = 0,3 V => R = 272 ,

nabitý stav Ewe = 0,42 V => R = 50 .
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Obr. 7-25: Graf PEIS analýzy vrstvy hydroxidu nikelnatého s katioaktivními tenzidy.
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Hodnoty odporu vrstvy hydroxidu nikelnatého bez p ím si hliníku s anioaktivními tenzidy:

vybitý stav Ewe = 0,1 V => R = 6362 ,

stav nabíjení  Ewe = 0,3 V => R = 175 ,

nabitý stav Ewe = 0,42 V => R = 20 .
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Obr. 7-26: Graf PEIS analýzy vrstvy istého hydroxidu nikelnatého s anioaktivními tenzidy.

Na obr. 7-27, obr. 7-28, obr. 7-29 jsou grafy PEIS analýzy pro pom r Ni-Al 6:4
a Ni-Al 6:4 s katioaktivními/anioaktivními tenzidy. Hodnoty odpor nadeponované vrstvy pro
Ewe = 0,3 V a Ewe = 0,42 V jsou p íliš malé a pro lepší p ehlednost jsou zobrazeny jako
vý ezy.

Hodnoty odporu vrstvy Ni-Al 6:4:

vybitý stav Ewe = 0,1 V => R = 16 315 ,

stav nabíjení  Ewe = 0,3 V => R = 6995 ,

nabitý stav Ewe = 0,42 V => R = 225 .



65

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

0 50 100 150 200 250
0

100

200

300

400

500

600

Z' [É]

Ewe= 0,1V
Ewe= 0,3V
Ewe= 0,42V

Obr. 7-27: Graf PEIS analýzy vrstvy Ni-Al 6:4.

Hodnoty odporu vrstvy Ni-Al 6:4 s katioaktivními tenzidy:

vybitý stav Ewe = 0,1 V => R = 7464 ,

stav nabíjení  Ewe = 0,3 V => R = 6413 ,

nabitý stav Ewe = 0,42 V => R = 111 .
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Obr. 7-28: Graf PEIS analýzy vrstvy Ni-Al 6:4 s katioaktivními tenzidy.
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Hodnoty odporu vrstvy Ni-Al 6:4 s anioaktivními tenzidy:

vybitý stav Ewe = 0,1 V => R = 5903 ,

stav nabíjení  Ewe = 0,3 V => R = 182 ,

nabitý stav Ewe = 0,42 V => R =129 .
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Obr. 7-29: Graf PEIS analýzy vrstvy Ni-Al 6:4 s anioaktivními tenzidy.

7.4.2 M ení odporu elektrolytu 

V dalším m ení obr. 7-30 obr. 7-31 obr. 7-32 je zjiš ován odpor elektrolytu. Hodnot
ohmického odporu elektrolytu odpovídá interval od za átku sou adnicového systému
do po átku grafu. Pro lepší grafickou p ehlednost jsou op t uvedeny vý ezy z po átku  grafu.

U všech m ení byl zjišt n odpor v rozmezí (1 - 1,7) . Výsledkem tohoto zjišt ní je fakt,
že tenzidy p idávané do elektrolytu nijak výrazn nezm nily odpor elektrolytu, a že elektrolyt
byl b hem všech m ení stabilní a nezkresloval m ení. Výsledky m ení vypovídají o kvalit
m ící cely.
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Obr. 7-30: Graf PEIS analýzy pro Uwe= 0,1 V (vlevo), Graf PEIS analýzy pro Uwe= 0,42 V (vpravo).

M ení s katioaktivními tenzidy:
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Obr. 7-31: Graf PEIS analýzy pro Uwe= 0,1 V (vlevo), Graf PEIS analýzy pro Uwe= 0,42 V (vpravo).

M ení s anioaktivními tenzidy:
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Obr. 7-32: Graf PEIS analýzy pro Uwe= 0,1 V (vlevo), Graf PEIS analýzy pro Uwe= 0,42 V (vpravo).
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8 Záv r
Cílem teoretické ásti diplomové práce bylo, nastudovat co nejvíce informací ohledn

nejpoužívan jších elektrochemických zdroj energie a soust edit se p edevším na alkalické
akumulátory na bázi Ni. Diplomová práce obsahuje úvodní kapitolu, která pojednává
o vzniku nejprimitivn jších elektrochemických zdroj proudu, až po dnes nej ast ji
používané nejmodern jší zdroje a nazna uje jejich použití. Následuje kapitola, ve které jsou
elektrochemické zdroje proudu rozd leny do t í základních kategorií, a dále kapitola
vysv tlující nejd ležit jší pojmy ohledn akumulátor . Zde je vysv tlení odborných termín
používaných v literatu e, které jsou nezbytné k pochopení funkce a principu
elektrochemických akumulátor . V následující kapitole jsou podrobn popsány dnes
nejpoužívan jší elektrochemické zdroje proudu. Výsledkem kapitoly je p ehledné shrnutí
základních vlastností uvedených akumulátor a jejich srovnání. Následuje kapitola nazvaná
„Metody analýzy“, kde jsou vysv tleny metody cyklické voltametrie, impedan ní
spektroskopie a princip elektrodepozice. Kapitola dále obsahuje charakteristiku hydroxidu
nikelnatého Ni(OH)2, který se používá jako kladná elektroda alkalických akumulátor Ni-Cd,
Ni-Fe, Ni-Mh a pojednává o jeho t ech známých modifikacích α, β a γ. Poslední kapitola
teoretické ásti je v nována tenzid m, jejich rozd lení a vlastnostem.

Na poslední kapitolu teoretické ásti plynule navazuje ást praktická, která využívá všech
uvedených znalostí získaných z ásti teoretické. Praktická ást zkoumá vliv iont hliníku
p idaných do struktury hydroxidu nikelnatého. Bylo provedeno m ení metodou cyklické
voltametrie pro r zné pom ry Ni-Al. Z voltamogramu byla zkoumána elektrochemická
ú innost systému, stabilita, reverzibilita, velikost nabíjecí a vybíjecí kapacity a velikost
rovnovážného nabíjecího/vybíjecího potenciálu. Pro zlepšení vlastností elektrodové hmoty
a zabrán ní její postupné krystalizace byl zkoumán vliv anioaktivních a katioaktivních tenzid
p idávaných do elektrolytu. Z výsledk  m ení vyplývá, že hliník p idaný do struktury
hydroxidu nikelnatého zabra uje degradaci modifikace na modifikaci a zlepšuje stabilitu
a reverzibilitu systému. Bohužel se zvyšujícím se množstvím hliníku ve struktu e dochází ke
snížení vodivosti, a tím klesá výstupní proudová odezva spole n s nabíjecí a vybíjecí
kapacitou. Zavedením tenzid v našem p ípad nevedlo k p evratným výsledk m, které byly
o ekávány. Tenzidy m ly zvýšit vodivost systému, což se nám bohužel nedokázalo prokázat,
naopak zavedením katioaktivních tenzid došlo ve v tšin  p ípad ke snížení elektrochemické
ú innosti. Zavedením anioaktivních tenzid  b hem prvních pár cykl opravdu vodivost
systému zvýšilo (pom ry Ni-Al 9:1, 8:2, 6:4), bohužel se zvyšujícím se po tem nabíjecích
a vybíjecích cykl docházelo k výrazné pasivaci hmoty a poklesu proudové odezvy.
Z uvedených poznatk je t eba zvolit kompromis mezi t mito vlastnostmi. Za použitelné
vzorky lze považovat pom ry Ni-Al, kde je kone ná výstupní elektrochemická ú innost
minimáln 65 %. Tomuto kritériu vyhovují vzorky Ni-Al 6:1, kde je dosaženo dobré stability
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a reverzibility s ú innosti 72,2 %, dále vzorek Ni-Al 6:1 s kladnými tenzidy s ú inností
66,7 %, jehož vlastnosti jsou velice podobné vzorku Ni-Al 6:1 bez tenzid a vzorek Ni-Al
8:2, který se vyzna uje nejvyšší elektrochemickou ú inností 79,6 %.

Dále byl zkoumán odpor nanesených vrstev hydroxidu nikelnatého s p idanými ionty
hliníku metodou impedan ní spektroskopie (PEIS). Ze všech m ení vyplývá, že p i procesu
nabíjení dochází k výrazným zm nám vodivosti a schopnosti ú astnit se elektrochemické
reakce vrstvy Ni(OH)2. Vybitá hmota je charakterizována odporem desítek k , kdežto pln
nabitá hmota vykazuje odpor pouze n kolik set ohm . Metoda impedan ní spektroskopie byla
dále využita pro zjiš ování odporu elektrolytu. U všech m ení byl nam en odpor v rozmezí
(1 - 1,7) . Výsledkem tohoto zjišt ní je fakt, že tenzidy p idávané do elektrolytu nijak
výrazn nezm nily odpor elektrolytu, a že elektrolyt byl b hem všech m ení stabilní
a nezkresloval m ení.

Do budoucna bude t eba komplexn ji popsat vliv samostatných složek na elektrodovou
hmotu, protože dosud nejsou objasn ny všechny d je probíhající ve hmot a ú ast p ím sí na
nabíjecí a vybíjecí reakci. Jako perspektivní se dále jeví zkoumání vícesložkových p ím sí
na bázi kobaltu, vápníku, ho íku, manganu, titanu, bismutu a zinku. Další rozši ující
možností je výroba gelového elektrolytu, p idávání vodivých vláken do struktury hydroxidu
nikelnatého, konstrukce bipolárního akumulátoru nebo ov ení ešení bezúdržbového
akumulátoru s nízkým vybíjením.
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Seznamy zkratek, symbol
Ni-Cd Nikl-kadmiový akumulátor

Ni-Fe Niklo-železový akumulátor

Ni-MH Niklo-metalhydridový akumulátor

Li-Ion Lithno-iontový akumulátor

Li-Pol Lithio-polymerový akumulátor

KOH hydroxid draselný

PEIS Impedan ní spektroskopie

Z Celková impedance obvodu

Z´ Reálná složka impedance obvodu 

Z´´ Imaginární složka impedance obvodu

CPE Constant–phase element

OCV Open circuit voltage

CV Cycliv voltammetry

CA Chronoamperometry

CP Chronopotentiometry

SV Staircase Voltammetry

GEIS Galvano electrochemical impedance spectroscopy

PEIS Potentio electrochemical impedance spectroscopy

SGEIS Staircase galvano electrochemical impedance spectroscopy

SPEIS Staircase potentio electrochemical impedance spectroscopy

DPV Differential pulse voltammetry

SWV Square wave voltamery

NPV Normal pulse voltammetry

DPA Differentila pulse amperomtry

WE Work elektrod (pracovní elektroda)

RE Referen ní elektroda

AUX Auxiliary (pomocná elektroda)


