
  



 



Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá studiem vlivu nízko-hořlavých elektrolytů na záporné 

elektrody. V práci jsou popsány materiály používající se v lithium-iontových bateriích a 

funkce jednotlivých komponent. Nachází se zde i popis konduktometrie a elektronové 

mikroskopie, jenž je využita v praktické části, tedy během měření. Veškeré poznatky jsou 

shrnuty v závěru práce. 
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Abstract 

The thesis deals with the influence of low-flammable electrolytes on negative 

electrodes. The thesis describes materials used in lithium-ion batteries and functions of 

individual components. There is also a description of conductometry and electron 

microscopy, which is used in the practical part, ie during measurement. All findings are 

summarized at the end of the thesis. 
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 ÚVOD 

V současnosti je velká tendence na trhu se spotřební elektronikou vytvářet zařízení, 

které dokážou fungovat samostatně, bez připojení k síti. S vysokou pravděpodobností 

bude tento trend nadále pokračovat. Dnes si populace už nedovede představit život bez 

mobilního telefonu, notebooku (netbooku), fotoaparátu, dokonce i aut a dalších zařízení. 

Požadavky na baterie stále rostou zajisté i díky nárůstu oblastí, kde se dají použít. 

Díky těmto aspektům roste i poptávka po lepších slitinách a materiálech, jenž se dají 

použít v bateriích. Samozřejmostí je i nutnost hledět na ekologický dopad, jenž díky 

zvýšené těžbě materiálů může být fatální. 

Avšak jsou zde i další požadavky na nové akumulátory. Jedním z důležitých aspektů 

je důraz na bezpečnost lithno-iontových článků. Díky masivnímu použití těchto baterií se 

začaly objevovat případy, kdy se baterie díky obrovským odběrům přehřívají a následně 

v extrémních případech i vybuchují. Vše vyplývá už z rozpouštědel používaných v 

elektrolytech lithno-iontových akumulátorů, jejichž největším problémem je hořlavost a 

riziko samovznícení při zvýšených teplotách. Díky implementaci baterií do elektrických 

aut to představuje problém, zejména při automobilových nehodách. V některých 

případech dokonce stačí i nesprávné použití. Hořlavost a riziko vznícení lze omezit kromě 

korektního použití vhodných rozpouštědel pro konkrétní aplikace, použitím látek 

omezujících hoření, taktéž nazývány jako retardéry hoření. 

Retardéry jsou aplikovány v podobě reaktivní přísady, proto se většinou nevyskytují 

volně. Dokonce bývají chemicky vázány v polymerní kostře. Nejčastěji se v této podobě 

používají při výrobě epoxidových a polykarbonátových pryskyřic, které jsou součástí 

desek s plošnými spoji, používaných v počítačích a řadě jiných elektronických zařízení. 

Samotný nápad na retardér byl tedy převzat z konstrukcí plošných spojů. 

Z těchto důvodů bude v této diplomové práci ověřeno jedno z řešení, jenž toto riziko 

má snížit na přijatelnou úroveň a zaručit bezpečnost uživatelům těchto zařízení. Přesněji 

se práce zabývá vlivem nízko hořlavých elektrolytů na záporné elektrody. Samotný vliv 

na teplotní stabilitu byl už ověřen v předchozích pracích včetně dopadu na vodivost a 

viskozitu elektrolytu. 

Práce je dělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsán princip 

lithno – iontových zdrojů, dále pak funkce rozpouštědel, vlastnosti elektrolytů a metody 

měření jejich parametrů (, konkrétně SEM a konduktometrie). Praktická část obsahuje 

popis rozpouštědel a solí použitých k přípravě elektrolytů, dále postupy a dosažené 

výsledky měření. V závěru je shrnutí a vyhodnocení dosažených výsledků. 
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 LITHIOVÉ AKUMULÁTORY 

Lithno-iontové akumulátory se staly nedílnou součástí každodenního života. Velké 

využití je hlavně díky mnoha výhodám, které poskytují oproti starým typům akumulátorů. 

Zásadními výhodami lithno-iontových akumulátorů je hlavně vysoké napětí článků, 

jenž se obvykle pohybuje kolem 3,7 V (dle výrobce). Obrovskou výhodou je vysoká 

hustota energie pohybující se běžně kolem 150 Wh/kg.[5] 

Jednou ze zásadních nevýhod lithno-iontových akumulátorů je vyšší pořizovací cena 

a riziko degradace článku při přebíjení, nebo naopak úplném vybití. 

V této kapitole je nutné znát pojem/proces interkalace. To popisuje stav, kdy 

molekula nebo iont (host) je umístěn do hostitelské mřížky. Výsledná struktura u hostitele 

by měla zůstat beze změny. V některých případech je možné, že dochází k mírné změně 

v komplexu host-hostitel. Tato změna je označena jako interkalační sloučenina neboli 

interkalát. 

 Historie baterií 

Využívání lithia, jako akumulátor energie začíná od roku 1912, kdy prováděl G. N. 

Lewis první experimenty s lithiem v této oblasti využití. Samotný důvod použití lithia 

spočívá v jeho nízké váze, a vysoké energetické hustotě. 

Jedny z prvních komerčně dostupných baterií jsou vyvíjeny v 70. letech. Bohužel v 

této době nebyla nabíjecí technologie dostatečně zvládnutá. Jednalo se tedy o primární 

lithium-iontové články LiSO2, LiMnO2, LiTiS2. Většina z nich byla v knoflíkovém 

provedení a využívaly se hlavně díky váze v kardiostimulátorech, hodinkách, 

kalkulačkách, dokonce našly své využití také ve vojenských aplikacích.[5] 

V průběhu 70. let byl zaznamenán pokrok v oblasti elektrod, kdy záporná byla tvořena 

kovovým lithiem. U níž byl dlouhotrvajícím problém při nabíjení malým proudem. V této 

situaci docházelo k růstu dendritů, které penetrovaly do separátoru, čímž docházelo ke 

zkratování článku. Toto vedlo k růstu teploty, která se mohla přiblížit bodu tání lithia.[5] 

Tento problém se povedl vyřešit díky panu R. Yazami, jemuž se povedla první 

reverzibilní interkalace iontů lithia do grafitu v roku 1980, čímž vytvořil nejvyužívanější 

materiál pro výrobu záporných elektrod v lithno-iontových bateriích dodnes.[5] 

V letech následujících docházelo k vývoji aprotických elektrolytů. Požadavkem bylo 

zabránit rozkladu grafitu. Roku 1991 se díky firmě SONY dostala do komerčního prodeje 

první lithno-iontová baterie se zápornou elektrodou tvořenou koksem obohaceným 

lithiem a polyolefiny. 

Koks se přestává v bateriích využívat od roku 1997 a je nahrazen grafitem, který se 

využívá dodnes. Jeho nespornou výhodou oproti koksu je menší pokles napětí na 

vybíjející křivce. Veškeré akumulátory tohoto typu nesou označení Li-ion. 

 Elektrochemická reakce akumulátoru 

Elektrochemické zdroje proudu poskytují stejnosměrnou elektrickou energii, díky 

probíhajících chemických oxidačně-redukčních reakcí mezi aktivními materiály 

kladných a záporných elektrod umístěních v elektrolytu. 

Pro reakci je nutná existence záporné elektrody – anoda, kladné elektrody – katoda a 

elektrolytu. Anoda je tvořena materiálem o záporném elektrodovém potenciálu 𝐸𝑎
0 [𝑉] 
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(vůči standardní vodíkové elektrodě). Při vybíjení uvolňuje elektroda elektrony, a tím se 

oxiduje. Oproti tomu katoda je tvořena materiálem s kladným elektrodovým potenciálem 

𝐸𝑘
0 [𝑉]. Katoda tedy elektrony přijímá a tím se redukuje. Elektrolyt je materiál se 

schopností štěpení (disociací) na částice s kladným (kationty) a záporným (anionty) 

nábojem. Elektrický proud je v elektrolytech veden jen prostřednictvím těchto 

disociovaných iontů. Napětí elektrochemického zdroje proudu závisí na rozdílu 

potenciálu elektrod v článku, lze ho vyjádřit rovnicí: 

𝐸𝑎
0  − 𝐸𝑘

0 = 𝐸č𝑙 

Je zde několik typů elektrochemických článku, ale v tomto případě se uplatňuje 

konkrétně sekundární elektrochemický článek. Ten obsahuje omezené množství 

aktivních materiálů pro elektrochemickou reakci.[5][7] 

Produkty chemických reakcí mohou však být působením elektrického proudu 

(nabíjením) opět aktivovány na aktivní materiál. Proto lze opakovaně z článků získat 

elektrickou energii. Tyto články se standardně nazývají též akumulátory. 

Alternativně akumulátory lze ještě rozdělit dle použitého elektrolytu na kyselé 

(zředěná kyselina sírová H2SO4), alkalické (ve vodě rozpuštěný hydroxid draselný KOH) 

a akumulátory s bezvodými elektrolyty.[5] 

 Li-Ion 

Lithno-iontový akumulátor je dle kapitoly 2.2 složený z katody, anody a elektrolytu. 

Části dohromady vytvářejí galvanický článek. Lithno-iontová baterie (110–170 Wh/kg) 

dosahuje nejvyšší energetické hustoty. Rozšíření a uplatnění lithium-iontových baterií 

oproti bateriím obsahujícím kovové lithium je hlavně z bezpečnostních důvodů. 

Například lithiová baterie obsahující jako anodu kovové lithium má enormní kapacitu 

kolem 3860 mAh/g, oproti tomu grafit jako běžně používaná anoda v lithium-iontových 

bateriích má přibližně kapacitu 372 mAh/g.[5] 

Použití kovového lithia jako primární baterie (bez nabíjení) nečiní potíže, avšak při 

použití pro sekundární baterie (nabíjitelné), neboli akumulátory, vede k tvorbě 

jehličkovitých krystalů (dendritů) lithia. 

Dendrity nejen, že vedou k úbytku kapacity baterie, ale prorůstají separátorem, do 

kontaktu s katodou, což vede na zkrat. Tím se baterie nafoukne, může dojít i k úniku 

elektrolytu a v nejhorším případě může dojít k požáru. Proto se začaly používat materiály, 

které umožňují inzerci či interkalaci (vmezeření) lithných iontů do své struktury.[5] 

Lithno-iontové baterie nejsou omezena pouze na malá zařízení, ale uplatnění našly 

v automobilovém průmyslu. Baterie mohou pohánět dnes elektrický motor 

v elektromobilu. V některých případech slouží jako úschovna energie, zvláště v 

kombinaci s obnovitelnými zdroji, jako jsou fotovoltaické a větrné elektrárny. 

Baterie je tvořena několika elektrochemickými celami. Ty jsou spojeny sériově nebo 

paralelně pro dosažení požadovaného napětí a kapacity. Jednotlivé cely tvoří pozitivní a 

negativní elektrody, které jsou oddělené elektrolytem, což je roztok obsahující 

disociované soli lithia. Důležitou součástí baterie jsou aditiva, která při prvním nabíjecím 

a vybíjecím cyklu tvoří ochrannou vrstvu na povrchu elektrod zamezující následné 

degradaci. 
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 Komponenty Li-ion baterie 

Katoda s anodou jsou části zodpovědné za energii uloženou v baterii (viz 2.2). Jestliže 

anoda má dvojnásobnou kapacitu vůči katodě, musíme pro vytvoření stabilního článku 

baterie použít dvojnásobné množství katodového materiálu. Toto vede k nárůstu objemu 

a hmotnosti baterie. 

U výrobců je snaha stále vytvářet materiály s co největší kapacitou, avšak dosažení 

vyšší kapacity je často vykoupeno tím, že výsledný produkt a vysokoenergetický materiál 

podléhá po několika cyklech nevratné degradaci. 

Elektrolyt vytváří vhodné prostředí, které obklopuje elektrody a umožnuje přenos 

lithného iontu od katody k anodě a zpět, proto je od typu elektrolytu odvíjena rychlost 

vybíjení (ideálně skokově dostupná) a nabíjení (ideálně co nejrychlejší). Elektrolyt teda 

určuje i dopad negativních reakcí, které se podílejí na degradaci elektrod. 

Jelikož elektrolyt určuje vlastnosti baterie, tak je nutné při volbě dbát na určitá 

omezení. Například komerční kapalné elektrolyty jsou dobře vodivé, ale jsou to nejčastěji 

hořlavé toxické kapaliny. Na druhé straně jsou experimentálně používané polymerní 

elektrolyty. Ty jsou pro změnu daleko méně hořlavé a netoxické, ale mají řádově menší 

vodivost.[5] 

Výrobci baterií tedy musí volit určitý kompromis mezi velikostí, kapacitou, 

nabíjecími/vybíjecími proudy a bezpečností. Samozřejmě, že u výrobců rozhoduje hlavně 

kapacita, a proto je v diplomové práci řešeno aditivum, jenž částečně upravuje tepelnou 

stabilitu u kapalných elektrolytů. Na výrobcích je jen volba vhodných aditiv, které 

optimalizují parametry. 

Více podrobností o elektrolytech a mechanismech uvnitř v kapitole 3. 

 Materiály anody 

Největší množství energie skrývá již zmíněné kovové lithium, ale z bezpečnostních 

důvodů se však používá pouze v primárních knoflíkových bateriích („button cell“).[3][5] 

 Grafit 

V komerčních celách se nejčastěji používá grafit. Vydrží velké množství cyklů a je to 

hlavně levný, běžně se vyskytující materiál. Bohužel kapacita grafitu je limitována 

hodnotou 372 mAh/g v důsledku interkalačního produktu LiC6. Grafit k Li+/Li0 má 

operační potenciál 0,1 V. Proto má tendenci k částečné depozici lithia a ztrátě 

kapacity.[3][5] 

 LTO 

Zmiňovaný spinel lithium-titanát-oxidu (Li4Ti5O12), taktéž známý jako LTO, má 

podobnou strukturu jako mnoho katodových materiálů. Díky těmto vlastnostem se však 

používá jako anodový materiál. Jeho operační potenciál činí 1,5 V oproti Li+/Li0. Proto 

nedochází téměř k depozici lithia jako u grafitu. Což znamená, že neztrácí velké množství 

kapacity s časem. Interkalací lithia do výsledné struktury Li7Ti5O12 nedochází ke 

kontrakčním změnám a elektroda je téměř neomezeně cyklovatelná. Tyto atributy má 

elektroda díky titanu, jenž téměř nekoroduje a zabraňuje vzniku dendritů. Veškeré 
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vynikající vlastnosti musí být vykoupeny nízkou teoretickou kapacitou činící pouze 

175 mAh/g a velmi malou elektronovou vodivostí 10–12 mS/cm.[3][4][5] 

 Grafen 

Aktuálně hodně zkoumaným materiálem je grafen. Materiál vznikl mikro 

mechanickým odstraněním monovrstvy atomů z krystalu grafitu v roce 2004. Jeho výroba 

je proto extrémně technologicky náročná. Materiál vyniká svými elektrickými 

vlastnostmi spolu s velkým specifickým povrchem (2630 m2/g). Jako anodu lze použít 

pouze po modifikaci nanočásticemi oxidů přechodných kovů. Již zmíněná náročnost na 

výrobu a vysoká cena brání tomuto materiálu vstoupit na trh, každopádně jeho vlastnosti 

jsou oproti ostatním anodám bezkonkurenční.[5] 

Malou kapacitu a nízkou vodivost se vesměs většina vědců snaží obejít zmenšením 

částic do nano velikostí, nebo přípravou kompozitu s uhlíkovými nano trubičkami (či 

grafenem).[5] 

 Ostatní materiály 

Další variantou jsou slitiny na bázi lithia s různými kovy (Si, Mg, Al, Sb, Sn, Ca, Ge, 

Pb, As, Bi, Pt, Ag, Au, Zn, Cd, Hg). Jde v podstatě o vhodnou kombinaci, jenž se odvíjí 

od použitého elektrolytu. Výrobci baterií těchto typů si střeží poměr slitiny. Opět pouze 

prvních pět kovů (Si, Mg, Al, Sb, Sn) bylo více studováno z důvodů nízké ceny, nízké 

zátěže pro ekosystém a dostupnosti materiálu. Při srovnání s grafitem mají slitiny lithia s 

křemíkem (nebo hliníkem) operační potenciál v rozmezí 0,3 – 0,4 V. Proto nedochází k 

depozici lithia a zároveň je potenciál daleko nižší, než u dále zmíněného lithium-titanát-

oxidu (LTO). Výhodou použití křemíku jako anody je vysoká energetická kapacita 

(4200 mAh/g). Vysoké kapacity vyplývají z obecného vzorce LixM (x = 1–4,4(pro grafit 

je 0,17); M je kov). Kombinací materiálů sice dosahují vyšší kapacity než LTO, avšak 

interkalací lithia do kovu narůstá anoda na objemu až o 300 %. Výsledkem nárustu je 

potrhání a nefunkčnosti anody.[5] 

V roce 2016 vyšel zajímavý článek, ve němž autoři propojili výhodu velké kapacity 

křemíku spolu s nízkou expanzí a stabilitou uhlíku. Výsledným produktem je matrice 

SiOC dosahující při 250 nabíjecích cyklech vybíjecí kapacitu 800 mAh/g. Proudové 

hustota u toho článku dosahovala 200 mA/g a expanzní změna činila pouhých 7 %.[2] 

 Materiály katody 

Jestliže grafit (nebo jiný materiál) je použit jako anoda, sloužící pro interkalaci lithia, 

musí katoda sloužit jako zdroj lithia. Po strukturální stránce lze katody rozdělit na tři 

hlavní typy[3]: 

• vrstevnaté oxidy kovů (LiCoO2) 

• spinely (LiMn2O4) 

• olivíny [LiFe(PO4)] 
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 Oxid kobaltu 

V roce 1990 společnost Sony poprvé představila lithium-iontovou baterii viz kapitola 

2.1. Jako materiál pro anodu byl zvolen grafit a pro katodu oxid kobalnatý-lithný 

(LiCoO2). Tento materiál se stále používá ve většině komerčních cel. 

Díky jednoduché přípravě a výborné cyklovatelnosti je materiál vhodným kandidátem 

pro širokou škálu aplikací. Díky strukturní nestabilitě nemůže být polovina lithia 

deinterkalována a teoretická hodnota kapacity 274 mA h/g, tak klesne téměř na 

polovinu.[3][5] 

 Oxid niklu 

Protože kobalt je toxický a drahý, panuje velký nátlak na výzkum ostatních materiálů. 

Často bývají zkoumány oxidy niklu a manganu. Ačkoli nikl je levný kov, nebyl příliš 

v praxi využit. Hlavním důvodem je drastický pokles kapacity stejně jako u LiCoO2, a 

navíc k poklesu má LiNiO2 dvě strukturní modifikace, přičemž pouze jedna je 

elektrochemicky aktivní.[5] 

Největší nevýhodou nejsou strukturální problémy ale příprava. LiCoO2 lze připravit 

sintrací (spékáním) téměř jakéhokoliv zdroje lithia, kobaltu a kyslíku s následnou 

vysokoteplotní úpravou. Pro přípravu LiNiO2 je potřeba náročných speciálních 

podmínek. Lze sice připravit materiály se částečným zastoupením niklu a kobaltu, které 

měly větší nabíjecí kapacity oproti samotnému LiCoO2 a LiNiO2, ale nižší operační 

potenciál zapříčinil nižší kapacitu materiálu, a proto se od vývoje ustoupilo.[5] 

 Oxid manganu 

Další z řady materiálu pro substituci kobaltu je mangan. Jedná se o poměrně dostupný, 

levný a netoxický materiál. Jeví se jako slibná náhrada za kobalt, lze jej jednoduše 

připravit (spinel LiMn2O4), je bezpečný i při podmínkách, kdy baterie obsahující LiCoO2 

nebo LiNiO2 zahoří („thermal runaway“), avšak díky obrovskému úbytku kapacity, jenž 

je způsoben strukturálními změnami (rozpouštěním manganu elektrolytem a snadnou 

poruchou krystalové mřížky), jej zatím nelze použít.[5] 

Vědecké týmy snaží kompenzovat rozpuštění manganu a následnou poruchu 

krystalové mřížky vykompenzovat úpravou povrchu spinelu anorganickou vrstvou Al2O3, 

AlPO4, AlF3, ZrO2 nebo SiO2. Jednou z úspěšných metod je kombinace manganu s niklem 

či kobaltem, například vrstevnatý oxid Li(Ni1/3Mn1/3Co1/3)O2, který se už nyní používá v 

mnoha komerčních celách.[5] 

 Fosforečnan železnato-lithný 

Materiálů zastupující strukturu olivínu je fosforečnan železnato-lithný (LiFe(PO4)). 

Materiál má několik obrovských benefitů jako například vysokou teplotní stabilitu (při 

350 °C v atmosféře N2 nebo O2 nejsou zaznamenány změny), dosahuje tisíce cyklů bez 

poklesu kapacity a jedná se o přírodní minerál tryflín vyskytující se dokonce i v Čechách. 

Díky tomu, že se jedná o běžně dostupný materiál je výroba velmi levná. Velkého 

počtu cyklování je možná dosáhnout tím, že forma bez lithia FePO4 má stejnou strukturu 

jako forma LiFe(PO4) a 7 % objemová změna přibližně odpovídá objemové změně grafitu 

při interkalaci lithia.[3][5] 
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Materiál je v běžně používaných elektrolytech (karbonátech) stabilnější oproti lithiu, 

díky nižšímu potenciál 3,45 V. I přestože je dosaženo 90 % teoretické kapacity 

170 mAh/g, katoda neobstojí hlavně díky nižšímu energetickému potenciálu kapacity 

vůči ostatním katodám. Tento problém je zanedbatelný oproti tomu, že je u katody nízká 

elektronová vodivost a s ní spojená i nižší difuze Li+ iontů. Tyto nedostatky lze do jisté 

míry řešit zmenšováním částic, pokrýváním povrchu vodivými materiály, jako jsou grafit, 

či polyanilin nebo iontové kapaliny.[3][5] 

 Separátor 

Jedná se o mikroporézní membránu, jenž braní kontaktu mezi katodou a anodou. 

Membrána musí být ideálně nevodivá (elektronově) a propustná pro ionty lithia. 

Často používaný materiál je polypropylen (PP) nebo polyethylen (PE). V praxi hodně 

použitý Celgard®, který je tvořený třemi vrstvami PE/PP/PE. Zajímavou vlastností při 

použití kombinace PE a PP je, že v případě přetížení baterie vzrůstá teploty na 120–

140 °C. Díky nárustu teploty se PE část rozpustí (, přesněji rozteče a tím uzavře póry), 

čímž zamezí průchodu Li+ iontů při nabíjení. Zároveň zabrání zkratu, díky tomu že se 

jedná o izolant. Zase výhodou polypropylenu je, že se svým vyšším bodem tání slouží 

jako mechanická podpora.[5] 

Jako alternativní separátor lze použít i membránu z polyimidů nebo z teflonu (PTFE). 

Tyto látky jsou velmi tepelně (některé vydrží trvale 450 °C) i chemicky odolné. Proto 

v případě jejich použití odpadá potřeba retardérů hoření.[5] 

 Pojivo 

Pojivo dodává aktivnímu materiálu dostatečný kontakt s kolektorem a zaručuje 

mechanickou stabilitu. Proto je nepřímo zodpovědné za elektrochemickou účinnost 

elektrod. To znamená, že ovlivňuje cyklovatelnost, ztrátu kapacity (nevratnou) nebo 

vodivost iontů a elektronů. 

V běžných bateriích se používá polyvinylidenfluorid (PVDF), hlavně z důvodu dobré 

elektrochemické stability a přijatelné adhesi. Avšak adhese není dostatečná pro 

vysokoenergetické anody, jako je křemík. Ten díky pojivu během svého nabíjení 

několikanásobně zvětšuje svůj objem.[5] 

Navíc PVDF je zpracováváno z vysoko vroucího toxického rozpouštědla N-methyl-

pyrrolidin-2-onu. Proto z důvodu zvýšení adhese, snížení energetických nároků a zmezení 

toxicity pro životní prostředí se hledají nová pojiva. Ideální volbou by byla pojiva, jenž 

je možné zpracovávat ve vodě. 

Jako další možná volba se jeví polyakryláty, chitosan, karboxymethylcelulosa, styren-

butadienový kaučuk, poly(methylmetakrylát) nebo poly-(vinylalkohol).[5] 
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 ELEKTROLYT 

Jedná se o médium v lithium-iontových bateriích, obsahující rozpuštěnou lithnou sůl. 

Díky této soli je zprostředkován přenos Li+ z katody k anodě při nabíjení a zpět při 

vybíjení. 

 Podmínky pro elektrolyt 

Komerčně použitelný elektrolyt do baterií musí splňovat několik podmínek[5]: 

1) Nejširší elektrochemické potenciálové okno. Díky velkému rozpětí potenciálu 

nedochází k redukci nebo oxidaci elektrolytu. 

2) Nižší viskozitu a tím větší pohyblivost iontů, logicky dochází tedy ke zvýšení 

iontové vodivost. 

3) Co nejnižší bod tání. Díky tomu je možné baterie použít i při teplotách pod bodem 

mrazu. 

4) Elektrody mění během nabíjení svůj objem, a proto je nutné zaručit dostatečný 

kontakt. 

5) Ideálně by měl mít neměnnou vodivost pro Li+ ionty, minimálně σLi+>0,1 mS/cm 

v teplotním rozpětí, při jakém bude pracovat baterie. 

6) Ideálně absolutní elektronový izolant (alespoň σe<10–7 mS/cm). 

7) Přenos lithných iontů by měl být σLi+/σcelek ≈1 (, aby elektrolyt zbytečně nevodil 

neaktivní ionty ve svém obsahu). 

8) Ideálně elektrochemicky stabilní v širokém teplotním rozmezí i při vysokém 

proudovém zatížení. 

9) Ideálně chemicky stabilní vůči elektrodám. Je tedy schopen vytvořit ochrannou 

vrstvu SEI (solid electrolyte interface). Produkt musí být ideálně kineticky 

stabilní, pokud potenciál elektrod leží mimo rozpětí elektrochemického okna 

elektrolytu (nesmí po vybití docházet k redukci). 

10) Ideálně volit materiály, které jsou nehořlavé, při zkratu neexplodují a zároveň aby 

byly netoxické a levné. 

Jak vyplývá ze seznamu požadavků, tak volba vhodného elektrolytu a aditiva je 

klíčová pro správnou funkci. 

 Rozhraní SEI 

Již zmíněné vrstva SEI (solid electrolyte interface) vzniká při použití grafitu jako 

anody a směsi karbonátů s lithnou solí jako elektrolytem. Tato konfigurace se nejčastěji 

v praxi vyskytuje u většiny lithium-iontových baterií. Elektrolyt je při nízkých i při 

vysokých potenciálech vůči Li+/Li0 termodynamicky nestálý. Z tohoto důvodu má roztok, 

při prvním nabíjecím cyklu, tendenci k redukci či degradaci za tvorby vrstvy na povrchu 

grafitu. Dohromady s rozpouštědlem se rozkládá i lithná sůl. Vrstva na povrchu anody 

(grafitu) je proto tvořena bohatou paletou organických i anorganických sloučenin.[5] 

Vytváření SEI na povrchu elektrod má i obrovskou nevýhodu. Sice zabraňuje 

následné degradaci elektrolytu a vmísení rozpouštědla mezi vrstvy grafitu (poté následuje 

exfoliace), avšak rozkladem elektrolytu s ním i rozpuštěné soli způsobuje drastický 

úbytek kapacity. Exfoliace je proces, při němž dochází k odstraňování vrchní vrstvy.[5] 
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Ideálně by vrstva měla zamezit další degradaci elektrolytu. Díky tomu, že zabraňuje 

přestupu elektronů z elektrody k elektrolytu. SEI musí dostatečně propouštět ionty Li+, 

tím umožňuje další interkalaci lithia do anody. 

Nežádoucí úbytek kapacity se však neděje, jen díky rozkladu elektrolytu. Některé z 

elektronů vyskytující se při tvorbě a následné dekompozici SEI mohou reagovat s lithným 

iontem. Tato reakce vytváří povlak kovového lithia na povrchu anody („lithium plating“). 

Může také nastat úbytek, způsobený oddělením části lithiovaného grafit od grafitu. 

Separací od zdroje elektronů z kolektoru, se stane částice inaktivní částicí.[5] 

 Rozpouštědla 

Díky obrovským nárokům, jež byly zmíněny v kapitole 3.1. Jeden ze základních 

požadavků je velmi zásadní, kapalný elektrolyt musí být dostatečně polární. 

Jeden z prvních nabízených levných polární, ještě k tomu netoxických, rozpouštědel 

se nabízí voda. Bohužel elektrochemické potenciálové okno vody je nízké, to činí pouze 

1,23 V. Navíc nelze použít ani jiná protická rozpouštědla (, tzn. na bázi vodíku a kyslíku), 

protože k redukci protonu nebo oxidaci aniontu dochází v rozmezí 2,0–4,0 V vůči Li+. 

V drtivé většině baterií se dnes jako rozpouštědla používají karbonáty.[5] 

 Ethylen-karbonát 

Dobrou elektrochemickou stabilitu (při 0–5 V) i s velkou polaritou splňují organické 

estery kyseliny uhličité. Ve velkém množství komerčních bateriích se používá 

elektrochemicky stabilní lithná sůl, rozpuštěná ve směsi ethylen-karbonátu (EC) 

s kombinací jedním z některých lineárních karbonátů. Skelet formuli je patrný na Obr. 

3-1.[5] 

 

 

Obr. 3-1 Ethylen-karbonát – EC [18] 

Kombinace je použita z důvodu pokrytí všech nároků, jenž jsou kladeny na elektrolyt, 

například nízká viskozita spolu s vysokou dielektrickou konstantou (čím vyšší, tím lépe 

rozpouští polární soli). Avšak kombinace lithných solí neuspěla díky menšímu výběru. 

Navíc pozitivní přínosy nebyly vědecky prokázány.[5] 

 Propylen-karbonát 

První propylen-karbonát (PC) viz Obr. 3-2 byl použit v patentu SONY z roku 1990. 

Výhodou je nízká viskozita a schopnost rozpouštět škálu lithných solí, taktéž má nízkou 

teplota tání (–49 °C). Po čase se však ukázalo, že baterie s PC mají náhlý úbytek 

kapacity.[5] 



24 

 

 

Obr. 3-2 Propylen-karbonát – PC [18] 

Příčinou je rozklad karbonátu na grafitické anodě. PC se navíc dokáže vtěsnat do 

grafitu stejně jako Li+ a má v porovnání s lithným iontem daleko větší molekulu, která 

urychluje oddělení jednotlivých vrstev grafitu (exfoliaci). Může vést až k rozpadu anody. 

Ve srovnání s ethylen-karbonátem má podobnou viskozitu, dokonce větší dielektrickou 

konstantu než voda. Směs EC/PC vede k tvorbě SEI, a tím nedochází k poklesu kapacity 

(kromě prvního cyklu, kdy se SEI tvoří).[5] 

 Lineární karbonáty 

Dále existují lineární karbonáty jako jsou dimethyl-karbonát (DMC), diethyl-

karbonát (DEC), ethylmethyl-karbonát (EMC). Popis formulí lze nalézt na Obr. 3-3, Obr. 

3-4, Obr. 3-5. Ty mají nižší viskozitu (větší iontová vodivost) oproti cyklickým 

karbonátům i menší bod tání (možné baterii použít i při teplotách pod bodem mrazu). Vše 

je ale vykoupeno menší dielektrickou konstantu.[5] 

 

 

Obr. 3-3 Dimethyl-karbonát – DMC [18] 

 

Obr. 3-4 Diethyl-karbonát – DEC [18] 

 

Obr. 3-5 Ethylmethyl-karbonát – EMC [18] 

Kombinace elektrolytu EC/DMC/1 MLiPF6, známa pod názvem LP 30 si našla 

uplatnění jako komerčně dostupný elektrolyt pro lithiové baterie. Výhodou je jeho bod 

tání (tekutý i při –20 °C) a má navíc vysoké elektrochemické okno (5 V).[5] 
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 Iontové kapaliny 

Iontové kapaliny neboli IL (Iont liquids), jsou v drtivé většině případů postaveny na 

bázi kationtu imidazolia, piperidinia nebo pyrrolidinia. Vypadají jako funkční náhrada za 

již zmíněných vysoce hořlavých a toxických karbonátů (PC, EC, DMC apod.). 

Výhody u tohoto elektrolytu je téměř nulová tenze par, úctyhodné termické vlastnosti 

(>450 °C), proto jsou téměř nehořlavé. Také se vyznačují vysokou rozpustností lithných 

solí a široké potenciálové okno až 5,3 V vůči Li+/Li0.[5] 

Avšak kapalina má své nevýhody, mezi něž patří vyšší viskozita (vede na menší 

pohyblivost iontů, a to následně zapříčiní menší iontovou vodivost). Viskozita způsobuje 

i horší manipulaci při plnění do jednotlivých cel.[5] 

Fatální nevýhoda je nedostatečná tvorba SEI, což vede na nižší stabilitou kationtu v 

oblasti potenciálu, kdy dochází k interkalaci lithia. Proto se hojně u iontových kapalin 

používají aditiva spolu, která dotváří s grafitem stabilní SEI. Do vazby s IL se tak přidává 

vinyl-karbonát, ethylen-karbonát, akrylonitril nebo ethylen-sulfid (thiiran). Přidáním 

aditiv o několik hmotnostních procent karbonátů v IL se doplní žádaná základna pro 

tvorbu SEI, také se dostaví tížený pokles viskozity. Také se potlačí i vysoká hořlavost 

samostatných karbonátů.[5] 

 Lithné soli 

Díky své silné elektrostatické interakci mezi kationtem a aniontem se nepoužívají 

levné, lehce dostupné sloučeniny jako jsou LiF a LiCl. Proto výrobci většinou volí mezi 

těmito solemi. 

 Lithium-hexafluorofosfát 

V praxi nejrozšířenější lithná sůl je lithium-hexafluorofosfát (LiPF6), jejíž struktura 

patrná na Obr. 3-6. Tato sůl nemá nijak výjimečné vlastnosti, jen do jisté míry splňuje 

všechny požadavky, jež jsou kladeny na sůl u elektrolytů.[5] 

 

 

Obr. 3-6 Lithium-hexafluorofosfát – LiPF6 [18] 

Jedná se o velmi hydroskopickou látku, tzn. že při malém množství vody obsažené v 

elektrolytu dochází k hydrolýze. Celá reakce probíhá tak, že se nejprve hexafluorfosfát 

rozloží na LiF a PF5. Ten při rozkladu s vodou uvolní fluorovodík, výsledný produkt tedy 

(fluorovodík) má negativní dopad na komponenty baterie a může i rozrušovat rozhraní 

SEI. S každou reakcí se díky plynům může baterie nafouknout. K zásadnímu rozkladu a 

vzniku produktů degradující baterii (LiF a PF5) dochází již při 85 °C, proto jsou 

považovány jako velmi termicky nestabilní. I přes zásadní problémy je stále tato sůl 

(LiPF6) nejpoužívanější solí v kapalných elektrolytech.[5] 
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 Lithium-tetrafluorborát 

Stejné účinky jako má sůl LiPF6 na pasivaci hliníkového kolektoru (elektronově 

vodivá část spojena s katodou, na straně anody se běžně používá měď) má lithium-

tetrafluorborát (LiBF4). Rozšíření do komerčních baterií zabraňuje neschopnost tvorby 

stabilní vrstvy SEI a s tím spojená menší iontová vodivost, avšak má lepší termickou a 

hydrolytickou odolnost než LiPF6. Chemická konstrukce je viditelná na Obr. 3-7.[5] 

 

 

Obr. 3-7 Lithium-tetrafluorborát – LiBF4 [18] 

 Lithium-bis(trifluormethansulfonyl)imid 

Sůl silné kyseliny lithium-bis(trifluormethansulfonyl)imid (LiTFSI) viz Obr. 3-8, jenž 

je termicky (rozklad při 234 °C) a elektrochemicky stabilní. Během použití nedochází k 

uvolňování fluorovodíku jako je tomu v případě LiPF6 a LiBF4. Sůl LiTFSI také dokáže 

vytvořit stabilní vrstvu SEI. Avšak má korozivní účinky na hliníkový kolektor a iontová 

vodivost dosahuje pouhých 7,6 mS/cm, což je o něco menší než u LiPF6, kde činí 

přibližně 9,3 mS/cm (při teplotě 25 °C v roztoku EC:EMC (3:7)). S každým dalším 

cyklem (nabíjení/vybíjení) dochází k větší a větší degradaci hliníkového kolektoru. 

Oproti tomu u LiPF6 se po prvním cyklu vytváří pasivační vrstva AlF3. Korozi kolektoru 

lze potlačit, přidáním perfluorovaných solí.[5] 

 

 

Obr. 3-8 Lithium-bis(trifluormethansulfonyl)imid – LiTFSI [18] 

Ke korozi hliníku nedochází v případě, kdy se namísto rozpouštědla v podobě 

karbonátů použije iontová kapalina (fosfoniová iontová kapalina). Ochranná vrstva je 

stabilní jen do teploty 55 °C, při 65 °C již dochází k její degradaci s následnou korozí.[5] 

 Lithium-bis(fluorsulfonyl)imid 

Další solí, jenž je velmi podobná k LiTFSI je lithium-bis(fluorsulfonyl)imid (LiFSI). 

Je velmi elektrochemicky stabilní, termicky odolná (taje při 145 °C, stabilní do 200 °C) 

a také je odolná vůči hydrolýze stejně jako LiTFSI. Má největší iontovou vodivost 

9,7 mS/cm (za stejných podmínek jako předešlé) ze všech již zmíněných solí. Chemickou 

konstrukci lze pozorovat na Obr. 3-9.[5] 
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Obr. 3-9 Lithium-bis-(fluorsulfonyl)imid – LiFSI [18] 

Ve velmi čisté formě nedochází ke korozi hliníkového kolektoru. Během přípravy 

vzniká nečistota LiCl. Stačí jen 50 ppm této nečistoty a začíná docházet ke korozi stejně 

jako u LiTFSI.[5] 

 Ostatní typy solí 

Existují i další soli jako lithium-hexafluoroarsenit (LiAsF6) viz Obr. 3-10 a lithium-

perchlorát (LiClO4) na Obr. 3-11, které se v praxi nepoužívají, protože jsou buď 

nebezpečné (chloristanu) nebo toxické (hexafluorarseničnan). V laboratorním měřítku se 

používá díky dobré rozpustnosti a iontové vodivosti LiClO4, hlavní nevýhodou této soli 

je její prudká reakce s organickými látkami (, jedná se o silné oxidační činidlo).[5] 

 

 

Obr. 3-10 Lithium-hexafluoroarsenit – LiAsF6 [18] 

 

 

Obr. 3-11 Lithium-perchlorát – LiClO4 [18] 

 Pevné elektrolyty 

Nejlépe lze rozdíl mezi gelovým a tuhým elektrolytem popsat tak, že gelový elektrolyt 

obsahuje vedle polymerní matrice i kapalné změkčovadlo. 

• Výhody tuhých a gelových elektrolytů oproti kapalným jsou: 

• Jednodušší zpracování a výroba akumulátoru. 

• Není téměř možné, aby došlo k úniku. 

• Možnost tvarování, lze tedy vyrobit velmi tenké baterie. 

• Menší tolerance k objemovým změnám během nabíjení/vybíjení elektrod. 

• Vyšší elektrochemická stabilita, tzn menší hořlavost i menší korozivní účinky na 

ostatní komponenty baterie. 
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• Není nutné použit separátor, jenž je nutností v případě kapalných elektrolytů. 

Tuhých polymerních elektrolytů není mnoho. Většinou se jedná o polymer, v němž je 

rozpuštěna lithná sůl. Poprvé byly objeveny vodivé vlastnosti poly(ethylenoxid) (PEO) s 

alkalickými kovy v roce 1973. Další variantou jsou polymery obsahující etherický 

můstek. Často používané matrice jsou: poly(vinylidenfluorid) (PVDF), 

poly(methylmetakrylát) (PMMA) nebo polyakrylonitril (PAN). Gelový elektrolyt vzniká 

ze zbotnalé membrány.[5] 

 Aditiva 

Díky vysokým nárokům kladených na funkčnost a bezpečnost baterie, jenž samotný 

elektrolyt nemůže vždy zaručit, je nutné použít aditiva. 

Některé z aditiv zajišťující přepěťovou ochranu, například v případě, že je baterie plně 

nabitá, a přesto je i nadále nabíjena (poté dochází k degradaci elektrolytu a elektrody). 

V závislosti na druhu anody, katody a elektrolytu je třeba přidat i látky podporující 

dostatečnou tvorbu SEI nebo retardéry hoření. Tyto základní typy aditiv jsou stručně 

popsány níže. 

 Podporující tvorbu SEI 

Z mnoha důvodů se přidávají látky napomáhající tvorbě SEI. Jejich hlavním cílem je 

stabilizovat vrstvu SEI v dlouhodobém měřítku. Redukovat tvorbu plynu, jenž vzniká při 

dekompozici elektrolytu, a hlavně snižovat nevratnou ztrátu kapacity. Tento typ aditiv lze 

dělit na dva typy podle způsobu tvorby SEI. 

Do první kategorie spadají redukční typy. Tyto látky se redukují během prvních 

nabíjení, tedy při interkalaci Li+ do grafitu. To vše za vzniku nerozpustných sloučenin na 

povrchu anody. Lze zde zařadit polymerizovatelné monomery. Například různé 

karbonáty, které nesou vinylovou skupinu nebo vinyl-acetát, maleinanhydrid. Taktéž 

mohou posloužit i sloučeniny obsahující síru, jako je ethylen-sulfit, CS2 nebo polysulfidy. 

Nevýhodou sloučenin síry je velká míra samovybíjení baterie při vyšším stupni nabití, 

avšak její obrovskou výhodou je to, že tvoří vrstvu SEI, která je propustnější pro difuzi 

lithných iontů.[5] 

Druhá kategorie obsahuje reakční typy, ty reagují s anion-radikály nebo s látkami, 

které tvoří ochrannou vrstvu SEI, přičemž vytváří stabilnější stavbu. V praxi se velmi 

osvědčily organické sloučeniny boru, hlavně lithium-oxalátodifluorborát nebo lithium-

bis(oxaláto)borát (LiBOB). Použitím například LiBOB může být elektrolyt tvořen pouze 

z propylen-karbonát. Za jiných okolností by docházelo k razantním degradačním 

procesům elektrolytu. Navíc PC má nízký bod tuhnutí a je také levný. Také při použití 

soli LiTFSI spolu s LiBOB nedochází k nežádoucí korozi hliníkového kolektoru.[5] 

 Zajišťující přepěťovou ochranu 

V anglickém jazyce jsou tyto aditiva nazývané jako „redox shuttle“. To lze přeložit 

jako redukčně-oxidační kyvadlová doprava. Označení plně vystihuje funkci přepěťových 

aditiv.[5] 

Jeden z nejstarších zkoumaných párů I2/I3
- je reverzibilně oxidován při potenciálu 

mírně vyšším než potenciál odpovídající maximální hodnotě pro kladnou elektrodu.[5] 
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Tedy při přebíjení baterie je pomocná látka oxidována na kladné elektrodě. Poté 

putuje k negativní elektrodě, tam díky přijetí elektronu se stane neutrální molekulou a 

celý cyklus může opět začít znovu. Pár (redoxně-oxidační) slouží jako vnitřní vybíjecí 

systém, jenž reguluje potenciál pozitivní elektrody na hodnotě oxidačního potenciálu 

aditiva.[5] 

Reakce musí být plně vratná, proto hodnota oxidačního potenciálu musí být na úrovni, 

nebo o málo vyšší než potenciál pozitivní elektrody. Zároveň musí být nižší než hodnota 

potenciálu, při kterém dochází k dekompozici elektrolytu. Je nutné, aby sloučeniny při 

redukci i oxidaci byly výborně rozpustné a pohyblivé v elektrolytu. 

Již uvedený redoxní pár jodu a trijodidu lze aplikovat pouze pro ochranu 3 V baterií. 

Pro baterie o vyšším napětí je nutné použít jiný druh sloučenin.[5] 

Většinou se jedná o základních typ sloučenin na bázi tetramethylpiperidin-N-oxidu 

(TEMPO), ferrocenu, fenothiazinu nebo dimethoxybenzenu.[5] 

Například u dimethoxybenzenu lze úpravou pozice a přidáním další náhrady na bázi 

aromatického jádra (t-butyl, fluoralkyl, halogen, alkylfosfin-oxid) dosáhnout ideálních 

hodnot oxidačně-redukčního rozpětí.[5] 

 Retardéry hoření 

U lithium-iontových baterií může dojít k zahořením při přehřátí (díky různým 

defektům), při komplementaci baterií nebo dokonce i při nesprávné manipulaci 

uživatelem. Nesprávnou manipulaci lze chápat například jako vystavení baterie vysokým 

teplotám, mechanickému poškození nebo nesprávnému nabíjení (příliš vysokým 

proudem). Během těchto procesech může dojít k růstu vnitřní teplota baterie. 

Zvýšená teplota urychluje rozklad elektrolytu a tím dochází k úniku plynných 

produktů, což může vést na nabobtnání baterie, či dokonce ke zkratu, který může 

zapříčinit požár. 

Pro hoření je nutné mít dostupné palivo, okysličovadlo a teplo. Jakmile jeden ze 

zdrojů není dostupný, oheň uhasíná. Klíčovou roli během požáru má nejspíš tvorba 

vodíkových radikálů z organických látek, což lze považovat za palivo. Jako 

okysličovadlo zde slouží velmi reaktivní singletový kyslík, jenž vzniká z kyslíku.[5][7] 
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 RETARDÉRY HOŘENÍ 

Hlavním požadavkem v případě lithium iontových akumulátorů je bezpečnost. 

Samozřejmostí je, že parametr musí platit ve všech podmínkách. Z tohoto důvodu se 

zkoumají nové materiály, které eliminují rizika jako například požár či dokonce explozi 

a tím zvyšují požární bezpečnost. Akumulátor se skládá z několika částí, tyto komponenty 

bývají většinou hořlavé. Dokonce i podporují hoření a jsou velmi toxické. Hlavními 

parametry v oblasti bezpečnosti jsou: bod vzplanutí, bod hoření, čas samo zhášení (někdy 

kyslíkové číslo).[7] 

Největší riziko lze spatřit v rozpouštědlech, která mají schopnost samovznícení při 

určitých podmínkách. Dokonce i páry mohou být hořlavé, v horším případě může při 

smíchání se vzduchem dojít k výbuchu. Proto je nutností brát ohled na tyto aspekty. 

Respektovat klima skladování, a to samé i při používání. Práce je zaměřena na oblast 

stárnutí při použití retardéru. Jejich účinnost už byla potvrzena v předchozích studií. 

Práce tedy vychází z diplomové práce pana Ing. Josefa Máci, Ph.D. na téma Elektrolyty s 

rozpouštědly typu sulfolanu.[7] 

Nejdůležitějším parametrem v této oblasti je teplotní stabilita. Tento parametr je 

klíčový pro přenosné i staniční systémy. Dnes má většina lithium iontových akumulátorů 

teplotní stabilitu pod 100 °C. Tedy nevětším rizikem je kladná zpětná vazba při 

přehřívání. Vysoké teploty, či zkrat může odstartovat exotermální reakci v článku. 

Reakce může zapříčinit další přehřívání. Po dosažení určité úrovně dochází k explozi 

nebo požáru. Největší nebezpečí tedy tkví v elektrolytu, kde může dojít ke vznícení.[7] 

Jedním se nebezpečí jsou i plyny, které vznikají při vyšších teplotách uvnitř 

akumulátoru. Většinou se jedná a o velmi toxické plyny na bázi kyseliny fluorovodíkové 

(HF) nebo dokonce fluorid fosforilu (POF3). Samotným původem je elektrolyt nebo 

pojivo, které se používá v elektrodových materiálech tedy polyvinyliden-fluorid 

(PVDF).[7] 

 Základní mechanismy retardéru 

• Chemický mechanismus – nabízí pohlcení radikálů, které jsou klíčové pro vznik 

požáru. Většina těchto látek je především na bázi obsahující fosfor: fosfáty, 

fluorované fosfáty, fosfity, fosfonáty nebo fosfazeny. Mechanismus funguje tak, 

že rozkladné produkty fluorfosforových sloučenin mohou pohlcovat vodíkové 

radikály, či dokonce v určitých případech zabránit ohni (karbonizují povrch 

materiálu). Jednou z velmi účinných látek se zdá být tris-(2,2,2-

trifluorethyl)fosfin (TTFF) obsahující trojmocný fosfor. Přidáním 15–20 % TTFF 

k elektrolytu složeného z 1 M-LiPF6 v PC/EC/EMC (3/3/4) jej činí nehořlavým. 

Dokonce při zvýšené teplotě 60 °C s přídavkem TTFF nedochází k výraznému 

poklesu kapacity. Avšak vše je vykoupeno poklesem iontové vodivosti z 8 mS/cm 

na hodnotu okolo 6 mS/cm. 

• Fyzikální mechanismus – další z možností efektivního potlačení hoření je 

naředěním hořlavých karbonátů (> 50 hm.%) látkami, které nemají nebo mají 

velmi vysoký minimální bod vzplanutí. Do takových sloučenin lze zařadit i 

iontové kapaliny, které však svojí viskozitou snižují iontovou vodivost. Dalším 

z vhodných materiálů se zdají být perfluorované ethery (PFE), spolu s některými 

dalšími retardéry hoření. Po vhodném namíchání PFE je zaznamenán úbytek 
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plynů vzniklých degradací elektrolytu o 60 % a teplota, při které k tomuto ději 

dochází, naroste ze 160 °C na 240 °C. 

 

Dále je možné retardéry dělit dle způsobu interakce retardéru a základního 

materiálů [7]: 

• Aditivní – jsou přidávány dodatečně, proto retardér hoření není spojen 

s materiálem na molekulární úrovní (, díky tomu mají minimální dopad na 

fyzikální vlastnosti). Podmínkou aktivace je přítomnost plamene nebo zvýšená 

teplota. 

• Reaktivní – retardéry už jsou spojeny se základním materiálem na úrovni 

atomových vazeb. Dochází tedy k ovlivnění fyzikálních vlastností. 

 Prvkové složení 

Více jak polovina všech používaných retardérů hoření jsou anorganické sloučeniny. 

Hlavní skupinu tvoří uhličitany, hydroxidy kovů (hořčíku, hliníku) a boritany. Logicky 

se jedná tedy o retardéry založené na fyzikálním mechanismu retardace, kdy dochází 

k uvolňování netečných plynů (H2O, SO2, HCl či CO2).
[7] 

 

 
Obr. 4-1 Rozdělení retardéru podle složení [7] 

Na Obr. 4-1 lze vidět rozdělení, kde nejstarší skupinu tvoří halogenidové retardéry. 

Tato skupina je vysoce toxická a biologicky neodbouratelná. Jsou založeny na principu 

vytěsnění aktivních radikálů.[7] 

Další, poměrně starší skupinu tvoří retardéry na bázi boru nebo křemíku (silikony, 

silany, silikáty, borax, kyselina boritá, SiO). Tato skupina pomáhá snižovat množství 

kouře a princip jejich činnosti bývá ve vytvoření tenké skelné vrstvy mezi materiálem a 

plamenem.[7] 

Aktuálním trendem, který tvoří jakýsi standard jsou retardéry na bázi fosforu, jenž 

nahradili halogenidové. Jedná se o anorganické nebo organofosfátové sloučeniny, které 

jsou i velmi levné.[7] 

Často se retardéry vyskytují ve formě částic i nanočástic, nebo ve formě vláken, vrstev 

či sítí. Tyto retardéry tvoří většinou oxidy, karbidy kovů, titaničitany nebo silikáty. Avšak 

tento způsob fyzikální retardace nebyl plně objasněn, proto se v široké míře nepoužívá.[7] 
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 Vlastnosti retardérů na bázi fosforu 

Tento retardér je velmi často používán, má lepší elektrochemickou stabilitu na 

elektrodách lithno iontového akumulátoru. Nesnižuje cyklovatelnost ani kapacitu. Dle 

předešlých zjištění, TEP snižuje čas samo zhášení u směsí aprotických elektrolytů o 

40°%. Proto také v této práci byl použit retardér fosfátového typu, konkrétně triethyl 

fosfát (Obr. 4-2) neboli TEP s chemickým označením (C2H5O)3PO.[7] 

 

 
Obr. 4-2 Triethyl fosfát – TEP [7] 

Retardéry toho typu se přidávají v kapalné fázi. Díky jejich nižší viskozitě snižují 

celkovou viskozitu a tím dokonce napomáhají k vyšší měrné vodivosti. S ohledem na 

zachování ideálních vlastností se ve výrobě přidává 5 % - 10 %. Tento procentuální obsah 

napomáhá vytvořit vrstvu SEI, hlavně u záporné uhlíkové elektrody. Pro dosažení 

nehořlavosti je však zapotřebí alespoň obsah vyšší než 50 %. Z tohoto důvodu se stále 

hledá vhodný kompromis.[7] 

Retardér hoření nahrazuje volné radikály, které jsou uvolněny teplem (při tepelném 

namáhání elektrolytu). Tím dochází k narušení řetězce, který je potřebný pro hoření. Čím 

vyšší teplota elektrolytu, tím rychleji se elektrolyt a jeho aditivum (retardér) odpařuje.[7] 

𝑇𝑃(𝑘𝑎𝑝𝑎𝑙𝑛ý) → 𝑇𝑃(𝑝𝑙𝑦𝑛𝑛ý) 

Vlivem teploty se plynný retardér hoření rozloží a uvolní atomy fosforu, které poté 

vnikají do plamene.[7] 

𝑇𝑃(𝑝𝑙𝑦𝑛𝑛ý) → [𝑃] 

Volné radikály fosforu nahradí radikály vodíku, které jsou hlavním činidlem při 

prvních reakcích při hoření.[7] 

𝑃 ∙ +𝐻 ∙ → [𝑃]𝐻 

Vytěsněním radikálů vodíku jsou utlumeny následné reakce probíhající při hoření a 

šíření planeme.[7] 
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 KONDUKTOMETRIE 

Roztok je analyzován ve vodivostní nádobce mezi dvěma elektrodami, jimiž prochází 

konstantní elektrický proud I. 

Celou nemůže procházet stejnosměrný proud v případě, že napětí na elektrodách je 

menší než napětí, při kterém elektroda reaguje s materiálem (oxiduje nebo redukuje). 

Protože zde reakční impedance Zr,i, které charakterizuje elektrodový děj má teoreticky 

nekonečně vysokou hodnotu.[6] 

Jestliže je na elektrodách příliš velké napětí, může docházet k elektrolýze. Potom 

reakční impedance mají malou hodnotu a proud obvodem prochází. Je očividné, že za 

těchto podmínek není možné z napětí na elektrodách určit hledanou hodnotu R. Napětí je 

řízeno převážně elektrodovými reakcemi, na rozhraní elektroda/roztok. 

Řešením je použití střídavého proud pro průchod vodivostní nádobkou. Ten je za 

těchto podmínek charakterizován impedanci Z, která je rovna vektorovému součtu 

ohmického odporu nádobky R a kapacitní reaktanci Xc. Ohmický odpor je na frekvenci 

střídavého proudu nezávislá složka impedance.[6] 

𝑍 = √𝑅2 − 𝑋𝑥
2 

Oproti ohmickému odporu je zde reaktance. Ta představuje příspěvek kapacity 

nádobky, proto se jedná o frekvenčně závislou složku impedance, kde f je frekvence 

střídavého proudu. 

𝑋𝐶 =
1

2
∗ 𝑓 ∗ 𝐶 ∗ 𝜋 

Vztah mezi napětím změřeným voltmetrem U a zjišťovanou impedanci je opět dán 

Ohmovým zákonem. 

𝑈 = 𝐼 ∗ 𝑍 

V případě, že je střídavý proud konstantní, tak napětí je přímo úměrné impedanci 

vodivostní nádobky s analyzovaným roztokem.[6] 

V nízkých frekvencích střídavého proudu se na změně impedanci podílejí polarizační 

jevy málo. Při měnících se frekvencích se mění i podíl iontů. Tato změna je hlavně určena 

ohmickým odporem R (nízká závislost na frekvenci). Odpor mezi elektrodami je nepřímo 

úměrný koncentraci iontů. Proto je z analytického hlediska výhodnější měřit vodivost G.[6] 

Existují dva typy konduktometrie v závislosti na použité frekvenci[7]: 

• Nízkofrekvenční konduktometrie – nízké frekvence (řádově 101 až 104 Hz). 

• Vysokofrekvenční konduktometrie – vysoké frekvence (řádově 106 až 108 Hz). 

 Druhy vodivostních cel 

Je několik konstrukcí, podle účelů, ke kterému mají sloužit. Pro kontinuální různé 

typy cel průtokových (Obr. 5-1) a pro jednorázová měření vodivosti se používají cely 

ponorné (Obr. 5-2). 
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Obr. 5-1 Cela průtoková [6] 

 

Obr. 5-2 Cely ponorné (různé provedení) [6] 

Vodivostní elektrody jsou povrchově upraveny. Většinou platinovou černí pro 

zvětšení povrchu, tím se sníží možnost jejich polarizace. Jejich vodivost extrémně závisí 

na teplotě. Proto je nutné pro přesné měření, udržet konstantní teplotu (lze použít i 

termostatové nádobky). Vodivost je měřena buď ve dvouelektrodovém, nebo čtyř-

elektrodovém uspořádání.[6] 

Ve dvouelektrodovém uspořádání může docházek k vytváření mírných povlaků na 

povrchu elektrod v důsledku procházejícího proudu. Povlak zkresluje naměřený odpor 

(respektive vodivost) vzorku. Odstranění zkreslení lze docílit čtyř-elektrodovým 

uspořádání.[6] 

 Efekty ovlivňující vodivost 

U roztoků s nabitými částicemi se projevují různé jevy. Ty působí na ionty pohybující 

se v hmotném prostředí, a proto mají největší dopad na vodivost roztoku.[6] 
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Zvyšující vodivost [6]: 

• Wienův – díky větší intenzitě pole dochází k rychlejšímu pohybu iontů. S rostoucí 

rychlostí iontová atmosféra nestíhá kopírovat pohyb iontů, proto ionty nejsou 

zpomalovány touto atmosférou. Nejvíce se projevuje při velkých intenzitách 

elektrického pole (mezi elektrodami) v řádu 107 V/m 

• Falkenhagenův – ve vysokých frekvencích střídavého elektrického pole dochází 

k oscilaci nosičů náboje (iontů) uvnitř téže iontové atmosféry. Při pohybu iontu 

se proto už nová iontová atmosféra nemusí vytvářet. 

Snižující vodivost [6]: 

• Viskózní – kapalina s větší viskozitou klade hmotné prostředí (překážku) 

pohybujícímu se iontu (čím vyšší viskozita, tím rychlost migrace iontů klesá). 

• Asymetrický (relaxační efekt) – iontová atmosféra, která je vytvořena kolem 

centrálního iontu se při pohybu nestíhá obnovovat zpět do symetrické formy 

(důsledek setrvačnosti a elektrostatických sil). To způsobuje deformaci atmosféry. 

Díky asymetrickému rozložení náboje dochází k elektrostatickému brždění. 

• Elektroforetický – obalené (solvatované) ionty s sebou strhávají při pohybu ve 

viskózním prostředí navázané molekuly rozpouštědla. Tím snižují lokálně snižují 

viskozitu. 

 Kalibrace 

Přepočet vodivosti cely je možné určit z geometrických rozměrů, avšak výpočty jsou 

velmi náročné. Mnohem jednodušším řešením je si pro danou nádobkou změřit vodivost 

standartního roztoku, o známé měrné vodivosti. Výsledná konstanta se dopočítá pomocí 

tabulek výrobce elektrod/nádobky. 

Pro kvalitní měření se nesmí konstanta vodivostní cely měnit s frekvencí střídavého 

proudu, proto za tento parametr ručí výrobce. 
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 ELEKTRONOVÝ MIKROSKOP 

Obyčejně lze objekty vidět díky dopadajícím paprskům světla (buď ze Slunce nebo z 

jiného zdroje světla, jako je například stolní lampa). Tyto paprsky se odrážejí od objektu 

do očí. Světlo je popsáno jako elektromagnetická vlna nebo jako částice, jenž se nazývá 

foton. Vykreslení pomocí fotonů se používá pro objekty, které jsou mnohem větší než 

atomy. Pokud je třeba vidět věci, které jsou menší, tak fotony už nejsou vhodným 

zdrojem, hlavně díky samotným vlastnostem (například vlnové délce a horšímu 

směřování paprsku). To znamená, že nejmenší, co lze vidět mikroskopem, je určeno 

(částečně) světlem, které skrz něj svítí.[10] 

Například běžný optický (světelný) mikroskop používá fotony jako zdroj světla. 

Světlo má vlnovou délku v rozsahu od 420 do 760 nm. To odpovídá asi jen 

1000násobnému zvětšení. Při schopnosti rozlišit detaily až na úrovni 0,2 μm.[10] 

Pro pozorování menších objektů, jenž jsou „menší než světlo“ (menší než vlnová 

délka fotonů) se musí použít částice, které mají ještě kratší vlnovou délku než fotony. 

Proto se musí použít elektrony. Elektrony jsou malé nabité částice, které zabírají vnější 

oblasti atomů. V elektronovém mikroskopu je nahrazen paprsek světla proudem 

elektronů. Elektron má ekvivalentní vlnovou délku přes 1 nm, což umožňuje pozorovateli 

dokonce vidět věci menší než samotné světlo (menší, než vlnová délka světelných 

fotonů).[10] 

 Jakým způsobem fungují 

Základní myšlenka běžného mikroskopu je jednoduchá. Ve spodní části je světlo, 

které svítí vzhůru tenkým plátkem vzorku. Pozorovatel díky okuláru a silnému objektivu 

vidí výrazně zvětšený obrázek vzorku. 

Mikroskop má v podstatě tři důležité části: 

• Zdroj světla. 

• Vzorek. 

• Čočky, díky nimž se vzorek jeví jako větší. 

V elektronovém mikroskopu se tyto části mírně liší. Světelný zdroj je nahrazen 

paprskem velmi rychle se pohybujících elektronů. Vzorek musí být obvykle speciálně 

připraven a držen uvnitř vakuové komory, ze které byl vzduch čerpán (, protože elektrony 

necestují příliš daleko ve vzduchu). Mají tendenci se odrážet od molekul. Čočky jsou 

nahrazeny řadou vinutých elektromagnetů, kterými prochází elektronový paprsek. V 

obyčejném mikroskopu skleněné čočky ohýbají světelné paprsky, které jimi procházejí, 

aby způsobily zvětšení. V elektronovém mikroskopu ohýbají cívky elektronové paprsky 

stejným způsobem. Výsledný obrázek je vytvořen jako fotografie (nazývaná elektronový 

mikrograf).[10][12] 

To je základní obecná myšlenka elektronového mikroskopu. Ale ve skutečnosti 

existuje několik různých typů elektronových mikroskopů a všechny pracují různými 

způsoby. Mezi tři nejznámější typy lze zařadit transmisní elektronové mikroskopy 

(TEM), skenovací elektronové mikroskopy (SEM) a skenovací tunelové mikroskopy 

(STM).[10][11][12][17] 
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 Skenovací elektronové mikroskopy 

Většina snímků z elektronového mikroskopu, jenž lze dohledat v knihách jako hmyz, 

rostliny nejsou vyrobeny TEM, ale SEM. Ty jsou určeny k tomu, aby vytvářely obrazy 

povrchů drobných předmětů. Stejně jako v případě TEM je vrcholem SEM výkonné 

elektronové „dělo“, které vystřeluje elektronový paprsek dolů na vzorek. Série 

elektromagnetických cívek táhne paprsek tam a zpět a skenuje jej. Toto rastrování nebo 

skenování paprsků, jak naznačuje název mikroskopu, umožňuje shromažďovat informace 

o definované oblasti na vzorku. Výsledkem interakce elektron-vzorek je množství 

signálů. Tyto signály jsou pak detekovány příslušnými detektory. Rozložení komponent 

lze vidět na Obr. 6-1.[13][14] 

SEM lze rozdělit na [13]: 

• Zdroj elektronů 

• Zobrazovací soustava 

• Elektronový detektor 

• Vzorková komora 

 

 
Obr. 6-1 Klíčové komponenty SEM [13] 

Elektrony jsou vytvářeny v horní části kolony, zrychlovány dolů a prochází 

kombinací čoček a otvorů za vzniku zaostřeného paprsku elektronů, který dopadá na 

povrch vzorku. Vzorek je namontován na jevišti v oblasti komory. Úroveň vakua bude 

záviset na konstrukci mikroskopu.[13] 
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 Interakce se vzorky 

Skenovací elektronový mikroskop vytváří obrazy skenováním vzorku 

vysokoenergetickým paprskem elektronů. Elektrony interagují se vzorkem (viz Obr. 6-2), 

produkují sekundární elektrony, zpětně rozptýlené elektrony a charakteristické 

rentgenové paprsky. Tyto signály jsou shromažďovány jedním nebo více detektory a 

vytvářejí obrazy, které jsou potom zobrazeny na obrazovce počítače.[14] 

 

 
Obr. 6-2 Dopad elektronového paprsku na různé materiály [16] 

Elektronový paprsek dopadne na povrch vzorku, proniká vzorkem do hloubky 

několika mikronů, v závislosti na zrychlujícím napětí a hustotě vzorku. Srážku atomů s 

elektrony lze popsat tzv. Model „kulečníkové koule“ (viz Obr. 6-3), kde se malé částice 

(elektrony) srazí s většími částečkami (atomy). Větší atomy jsou mnohem silnější 

rozptyly elektronů než lehké atomy, a proto produkují vyšší signál. Počet zpětně 

rozptýlených elektronů dosahujících detektoru je úměrný jejich počtu Z. Tato závislost 

počtu BSE na atomovém čísle nám pomáhá rozlišovat mezi různými fázemi a poskytuje 

zobrazování, které nese informace o složení vzorku. Obrazy BSE mohou navíc 

poskytnout cenné informace o krystalografii, topografii a magnetickém poli vzorku.[14][16] 

Výsledkem této interakce uvnitř vzorku je mnoho signálů, jako jsou sekundární 

elektrony a rentgenové paprsky. SEM jsou obecně asi 10krát méně výkonné než TEM 

(takže je můžeme použít k tomu, abychom viděli věci o velikosti asi 10 nanometrů). Na 

druhou stranu SEM dokáže vytvořit velmi ostré 3D obrazy (ve srovnání s plochými 

obrazy vytvářenými TEM) a jejich vzorky potřebují méně přípravy.[14] 
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Obr. 6-3 Interakce paprsků se vzorkem [17] 

 Detektory 

Při interakci elektronového paprsku se vzorkem dochází k několika jevům. Podstatné 

interakce pro elektronovou mikroskopii lze rozdělit do tří skupin. Pro všechny oblasti se 

používají specifické detektory. Jedná se o detektor sekundárních elektronů, detektor 

zpětně rozptýlených elektronů a detektor rentgenového záření, který měří charakteristické 

rentgenové paprsky. V závislosti na zrychlujícím napětí a hustotě vzorků pocházejí 

signály z různých hloubek průniku.[14] 

 Detektor zpětně rozptýlených elektronů 

Detektor zpětně rozptýlených elektronů (BSD) zaznamenává elasticky rozptýlené 

elektrony. Tyto elektrony mají vyšší energii z atomů pod povrchem vzorku. Použití BSD 

umožňuje nižší úrovně vakua, snižuje požadavky na přípravu vzorku a minimalizuje 

poškození paprsku.[14] 

Zpětně rozptýlené elektrony se liší svým množstvím a směrem v důsledku složení a 

topografie vzorku. Kontrast obrazu elektronů se zpětným rozptylem závisí na mnoha 

faktorech, včetně atomového čísla (Z) materiálu vzorku, zrychlovacího napětí primárního 

paprsku a úhlu vzorku (náklonu) ve vztahu k primárnímu paprsku. Materiály s prvky 

složenými z vyššího atomového čísla (Z) poskytují více zpětně rozptýlených elektronů 

než nižší Z elementy.[14] 
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 Detektor sekundárních elektronů 

Po Augerových elektronech, pocházejí sekundární elektrony z nejhlubší hloubky 

průniku. Detektor sekundárních elektronů (SED) se používá pro topografické informace 

z inelasticky rozptýlených elektronů blízko povrchu vzorku.[14] 

Obrazy SED mají vysoké rozlišení, které jsou nezávislé na materiálu a jsou získávány 

z neelasticky rozptýlených elektronů blízko povrchu. Tyto elektrony proto nepopisují 

materiál.[14] 

 Energetická disperzní spektroskopie 

Ve skenovací elektronové mikroskopii je rentgen vyzařován, když elektronový 

paprsek přemístí elektron s vnitřním obalem, který je nahrazen elektronem s vnějším 

obalem.[14] 

Každý prvek má jedinečný energetický rozdíl mezi vnějšími a vnitřními náboji 

elektronů. Proto detekované rentgenové paprsky poskytují elementární identifikaci. Data 

EDS mohou být získána v bodě společně s přímkou nebo mapována přes oblast.[14] 

Jednotlivé struktury vzorků lze zkoumat a určit jejich základní složení. Prohlížení 

struktur pomocí SED a BSD řeší pouze polovinu problému při analýze vzorků. Díky 

záření je možné identifikovat různé prvky ve vzorku. Proto použití EDS se SEM je 

základním elementem každé analýzy.[14] 
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 MĚŘENÍ ELEKTROLYTU 

Samotné měření elektrolytu je o něco komplikovanější díky práci v kontrolovaném 

prostředí (viz Obr. 7-1). Všechna měření musí probíhat v boxu naplněném inertním 

plynem (argonem), který nijak nereaguje s elektrolytem (viz Obr. 7-2). 

 

 

Obr. 7-1 Rukavicový box naplněný argonem 

 

Obr. 7-2 Detail na vzorky v komoře 
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 Popis složení elektrolytu a anody 

Složení elektrolytu je zvoleno dle nejpoužívanější kombinace, proto jako 

rozpouštědlo je zvolen EC a DMC (viz kapitoly 3.3.1 a 3.3.3) v poměru 1:1. 

V rozpouštědle je rozpuštěná sůl LiPF6 (viz kapitola 3.5.1) o molární koncentraci 1 mol/l. 

Do elektrolytu je přidáno 5 objemových procent retardéru hoření typu TEP.  

Samotný materiál elektrody, respektive aktivní hmota má hmotnostní podíl 80 % u 

obou elektrod. Jako aktivní materiál je použit přírodní uhlík typu 280H (viz kapitola 

2.5.1), také byl použit LTO (viz kapitola 2.5.2). Jako pojivo pro oba typy je použit PVDF 

(viz kapitola 2.6.6) o hmotnostním podílu 10 %. Jako vodivá složka je použit SUPER P 

(taktéž známý pod zkratkou SPCB) ve zbytkovém hmotnostním podílu, který činí 10 %. 

SPCB je vyráběná částečnou oxidací petrochemických prekurzorů vykazujících 

velkou specifickou plochu povrchu a vynikající elektrickou vodivost. Proto je nejčastěji 

používaným vodivým aditivem v lithiových/sodíkových iontových bateriových 

elektrodách ke zlepšení elektrické vodivosti.[15] 

 Kalibrace cely 

Před samotným měřením vzorků je nutné měřící celu zkalibrovat dle kalibračního 

roztoku. Kalibrační roztok se skládá z destilované vody a KCl v předepsaném množství. 

Množství, tedy hmotnost KCl v destilované vodě lze vypočítat pomocí vztahu: 

𝒎 = 𝑴 ∗ 𝒄 ∗ 𝑽 [=  
𝑔

𝑚𝑜𝑙⁄ ∗ 𝑙 ∗ 𝑚𝑜𝑙
𝑙⁄ = 𝒈] 

𝑀 = 74,56 
𝑔

𝑚𝑜𝑙⁄  (𝑚𝑜𝑙á𝑟𝑛í ℎ𝑚𝑜𝑠𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝐾𝐶𝑙 𝑑𝑙𝑒 𝑜𝑏𝑎𝑙𝑢) 

𝑉 = 0,01 𝑙 (𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑟𝑜𝑧𝑡𝑜𝑘𝑢 𝑣 𝑛ě𝑚ž 𝐾𝐶𝑙 𝑏𝑢𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑧𝑝𝑢š𝑡ě𝑛𝑜) 

𝑐 = 0,1 𝑚𝑜𝑙
𝑙⁄  (𝑚𝑜𝑙á𝑟𝑛í 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑑𝑙𝑒 𝑘𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎č𝑛íℎ𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑢) 

𝒎 = 74,56 ∗ 0,01 ∗ 0,1 = 𝟎, 𝟎𝟕𝟒𝟓𝟔 𝒈 

Po vypočtení a smíchání roztoku je provedena kalibrace cel při pokojové teplotě 

23 °C. Kalibrace probíhá změřením impedance roztoku v různých frekvencích. V tomto 

konkrétním případě od 1 kHz do 1 MHz. Následně je nutné průběh proložit Z křivkou 

(funkce Z fit vyjádří R1 + Q1) v Nyquistově grafu. 
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Obr. 7-3 Kalibrace cely v kalibračním roztoku KCl 

 
Obr. 7-4 Nyquistův graf s Z křivkou 
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Z výsledné lineární křivky měřící program učil její offset a růst (viz Obr. 7-3). 

Hodnotu offsetu, jenž odpovídá čistě reálné složce impedance, lze považovat díky 

nepřímé úměře jako hodnotu jež náleží hodnotě konduktivity v katalogu. Konkrétně tedy 

12,39 mS/cm při 23 °C a molární koncentraci kalibračního roztoku 0,1 mol/l (viz Obr. 

7-5). 

 

 

Obr. 7-5 Ofocená tabulka hodnot konduktivity pro kalibrační roztok 

 Naměřené hodnoty 

Měření probíhá téměř identickou metodou jako kalibrace. Hodnoty vodivosti lze 

vypočítat dle kalibračního roztoku. Tím se pozorovatel zbaví chyby měření způsobenou 

nesymetrickou geometrií měřící cely. 

Do práce je díky dlouhým intervalům mezi měřeními zahrnuto pouze 10 měření. 

Nutností je měřit elektrolyt pravidelně, ideálně v rozmezí intervalu jednoho až dvou 

týdnů, aby byly zachyceny všechny změny. 
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Obr. 7-6 Měření dne 24. ledna 2020 

 
Obr. 7-7 Měření dne 7. února 2020 

Během měření LTO byla poškozena jedna z cel, proto musela být zaměněna a tím se 

změnila i hodnota impedance kalibračního roztoku. K této změně došlo 6.12.2019. 
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Po měření 13.12.2019 už nebyl možný přístup do laboratoře (vánoční svátky), proto 

se zde vyskytuje čtyřtýdenní mezera (viz Tabulka 7-1 a Tabulka 7-2). 

Také se mezi měřeními vyskytla více jak měsíční pauza (způsobená karanténou), 

která se naštěstí objevila až v úseku, kde je průběh poměrně ustálený. 

Na Obr. 7-6 a Obr. 7-7 je možné vidět rozpad elektrody, respektive anody a průběh 

měření. 

Tabulka 7-1 Naměřené hodnoty pro anodu z LTO 

Datum Dny 
Impedance při 
kalibraci – ZKCl 

Vodivost při 
kalibraci – γKCl 

Impedance 
vzorku – ZLTO 

Vodivost 
vzorku – γLTO 

- - [Ω] [mS/cm] [Ω] [mS/cm] 

22.11.2019 0 136,00 12,39 173,80 9,70 

29.11.2019 7 136,00 12,39 162,00 10,40 

06.12.2019 14 126,00 12,39 118,60 13,16 

13.12.2019 21 126,00 12,39 113,70 13,73 

10.01.2020 49 126,00 12,39 122,40 12,75 

24.01.2020 63 126,00 12,39 124,60 12,53 

07.02.2020 77 126,00 12,39 124,90 12,50 

21.02.2020 91 126,00 12,39 126,40 12,35 

06.03.2020 105 126,00 12,39 127,90 12,21 

30.04.2020 160 126,00 12,39 133,5 11,69 

 

Tabulka 7-2 Naměřené hodnoty pro anodu z grafitu 

Datum Dny 
Impedance při 
kalibraci – ZKCl 

Vodivost při 
kalibraci – γKCl 

Impedance 
vzorku – ZC 

Vodivost 
vzorku – γC 

- - [Ω] [mS/cm] [Ω] [mS/cm] 

22.11.2019 0 134,50 12,39 153,70 10,84 

29.11.2019 7 134,50 12,39 142,10 11,73 

06.12.2019 14 134,50 12,39 131,00 12,72 

13.12.2019 21 134,50 12,39 130,60 12,76 

10.01.2020 49 134,50 12,39 136,90 12,17 

24.01.2020 63 134,50 12,39 142,20 11,72 

07.02.2020 77 134,50 12,39 137,30 12,14 

21.02.2020 91 134,50 12,39 139,40 11,95 

06.03.2020 105 134,50 12,39 141,50 11,78 

30.04.2020 160 134,50 12,39 153,00 10,89 

 

Hodnotu vodivosti vzorku lze dopočítat pomocí nepřímé úměry: 

𝛾𝑧𝑚ěř = 𝛾𝑟𝑒𝑓 ∗
𝑍𝑟𝑒𝑓

𝑍𝑧𝑚ěř
 

Příklad výpočtu anody LTO ze dne 29.11.2019: 

𝛾𝐿𝑇𝑂 = 𝛾𝐾𝐶𝑙 ∗
𝑍𝐾𝑐𝑙

𝑍𝐿𝑇𝑂
= 12,39 ∗

136,00

162,00
= 10,40 𝑚𝑆

𝑐𝑚⁄  
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 Grafy 

Do grafů je vynesena změna impedance (viz Graf. 7-8) a vodivosti (viz Graf. 7-9) 

v závislosti na čase. Z grafů je možné vyčíst, že k vrcholu vodivosti v roztoku dochází 

někdy během 21. dnu stárnutí. Díky velké prodlevě mezi měřeními nelze s jistotou říct, 

že vrchol se nenacházel o několik dní dále. Následně už dochází ke stárnutí elektrolytu. 

U grafitové anody zřejmě došlo k chybě měření v 63. dnu, kdy lze zpozorovat 

zřetelnou anomálii v naměřených datech. 

 

 

Graf. 7-8 Změna impedance vzorků v závislosti na čase 

 

Graf. 7-9 Změna vodivosti vzorků v závislosti na čase 

110,00

120,00

130,00

140,00

150,00

160,00

170,00

180,00

Z 
[Ω

]

Počet uplynulých dní

Změna impedance vzorků v závislosti na čase

LTO anoda Grafitová anoda

9,50

10,00

10,50

11,00

11,50

12,00

12,50

13,00

13,50

14,00

γ
[m

S/
cm

]

Počet uplynulých dní

Změna vodivosti vzorků v závislosti na čase

LTO anoda Grafitová anoda



48 

 

Z grafů vyplývá, že nejprve dochází k prudkému nárůstu vodivosti. Trend může být 

způsoben mírným rozpuštěním elektrodového materiálu, což vede k nárustu volných 

iontů (částic) v elektrolytu a zvýšení celkové vodivosti. 

Po delším vystavení anody elektrolytu se uvolňují větší částice („flokule“), které 

mohou naopak sloužit jako „záchytná“ místa. Zajisté také dochází k chemické korozi. Ta 

se vyskytuje na povrchu anody, hlavně díky odhalení materiálu elektrody (mědi). 

Všechny zmíněné děje se vyskytují do jisté míry u obou anod. 

 Příprava anod do elektronového mikroskopu 

Pro pořízení snímku je nejprve nutné pečlivě anody vysušit. Postup je poměrně 

snadný. V rukavicovém boxu jsou anody vyjmuty a lehce osušeny do papíru, tak aby se 

co nejméně materiálu mechanicky odejmulo. Následně se vzorky nechají ideálně týden 

vysušit. Rozpad elektrod na Obr. 7-10 je poměrně markantní, avšak v praxi jsou články 

na sobě nalisovány, což může do jisté míry rozpad omezit. V případě této práce nebyly 

anody v těsnějším spojení, díky absenci katody a separátoru. 

Celá procedura vysušení má za účel zamezit vypařování. Výpary by mohly poškodit 

detektory v elektronovém mikroskopu. 

 
Obr. 7-10 Zestárnuté vzorky před vysušením 

 Snímky anod z elektronového mikroskopu SEM 

Po dokončení přípravy (viz kapitola 7.5) je možné vzorky vložit do elektronového 

mikroskopu. Samotné snímky z elektronového mikroskopu jsou srovnány na Obr. 7-11, 

Obr. 7-12, Obr. 7-13 a Obr. 7-14 . Levá strana snímku je vždy před a pravá je po 

stárnutí. 
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Obr. 7-11 Srovnání snímků LTO anody (přiblížení 2000x) 

 
Obr. 7-12 Srovnání snímků LTO anody (přiblížení 20000x) 
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Obr. 7-13 Srovnání snímků grafitové anody (přiblížení 2000x) 

 

Obr. 7-14 Srovnání snímků grafitové anody (přiblížení 20000x) 

Po srovnání lze pozorovat zrnité usazeniny na zestárnutém materiálu. To je zřejmě 

způsobené rezidui z elektrolytu, které se zde nachází díky vysušení. Proto snímky po době 

stárnutí nejsou příliš vypovídající, avšak lze s nimi podložit závěry v kapitole 7.7. 

Na snímcích před stárnoucím procesem je zřetelně vidět struktura materiálu. 

Obzvláště u LTO je zřejmé, že se jedná o komplexní sloučeninu „částicového“ až 

„zrnitého“ charakteru. 

Oproti tomu grafit má výrazně uspořádanou, téměř až pravidelnou „krystalickou“ 

strukturu. Avšak části jeho struktury jsou dle obrázku drženy při sobě pojivem, tedy opět 

sloučeninou „částicového“ charakteru. 
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 Rentgenová spektroskopie 

Analýza určuje obsah jednotlivých prvků v analyzovaném vzorku. Pro hmotnostní 

procenta LTO platí Tabulka 7-3, Tabulka 7-4 a spektrum Obr. 7-15 a Obr. 7-16. Výsledky 

anody LTO jsou shrnuty v Graf. 7-17. V případě grafitu jsou hmotnostní procenta 

uvedena viz Tabulka 7-5, Tabulka 7-6 a spektrum je na Obr. 7-19 a Obr. 7-20. Hodnoty 

podílu jsou srovnány v Graf. 7-21. 

 

Tabulka 7-3 Hmotnostní procenta nezestárnuté LTO anody 

Prvek 
Hmotnostní 

procenta 

Přípustná 
odchylka 
(chyba) 

- % % 

Uhlík 19,01 5,29 

Kyslík 30,46 8,21 

Fluor 7,65 2,53 

Titan 36,43 2,11 

Měď 6,46 0,40 

 
Obr. 7-15 Spektrum nezestárnuté LTO anody 

Tabulka 7-4 Hmotnostní procenta zestárnuté LTO anody 

Prvek 
Hmotnostní 

procenta 

Přípustná 
odchylka 
(chyba) 

- % % 

Uhlík 11,38 2,95 

Kyslík 9,75 2,29 

Fluor 12,71 2,73 

Titan 9,56 0,50 

Měď 53,16 2,19 

Křemík 2,62 0,27 

Fosfor 0,52 0,12 

Síra 0,29 0,10 
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Obr. 7-16 Spektrum zestárnuté LTO anody 

 
Graf. 7-17 Porovnání relativní hmotnosti u LTO anody 

 

Obr. 7-18 BSE titanu u LTO anody 
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Tabulka 7-5 Hmotnostní procenta nezestárnuté grafitové anody 

Prvek 
Hmotnostní 

procenta 

Přípustná 
odchylka 
(chyba) 

- % % 

Uhlík 74,97 19,28 

Kyslík 1,53 0,75 

Fluor 4,61 1,53 

Měď 18,89 1,16 

 
Obr. 7-19 Spektrum nezestárnuté grafitové anody 

Tabulka 7-6 Hmotnostní procenta zestárnuté grafitové anody 

Prvek 
Hmotnostní 

procenta 

Přípustná 
odchylka 
(chyba) 

- % % 

Uhlík 63,66 14,70 

Kyslík 4,20 1,39 

Fluor 21,39 5,20 

Měď 7,29 0,45 

Křemík 2,47 0,30 

Fosfor 0,73 0,14 

Síra 0,26 0,10 
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Obr. 7-20 Spektrum zestárnuté grafitové anody 

 
Graf. 7-21 Porovnání relativní hmotnosti u grafitové anody 

 

Obr. 7-22 BSE uhlíku u grafitové anody 
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V obou případech lze několik trendů objasnit poměrně jednoduše. Nejprve obsah 

fosforu a fluoru je zde zvýšený hlavně díky soli (LiPF6) a retardéru (TEP). Úroveň uhlíku 

v obou případech příliš nepoklesla zásluhou rozpouštědla (EC a DMC). Všechny zmíněné 

jevy zde zanesla chyba měření v podobě reziduí (nečistoty na povrchu). V anodě však 

nachází vodivá složka SUPER P (kvalitní druh uhlíku), takže reálný obsah uhlíku lze jen 

těžko odhadnout, obzvláště v případě grafitové anody (viz Obr. 7-22).  

Zvýšená míra kyslíku v případě grafitové anody je následkem chemické koroze, která 

se v tenké vrstvě na povrchu materiálu vytvořila. Oproti tomu obsah kyslíku v LTO anodě 

se rapidně snížil, avšak ne do identické míry jako titan. Různé úrovně úbytku lze také 

vysvětlit i složením LTO, kde titan má větší atomovou hmotnost než kyslík. Důvodem 

také relativně většího obsahu kyslíku může být opět chemická koroze. 

Díky chybě měření u anody z grafitu nelze s jistotou stanovit jaký z materiálů dopadl 

lépe z hlediska stárnutí. Při srovnání podíl mědi u obou typu anod je pozorovateli jasné, 

že podíl mědi v LTO zaznamenal extrémní nárůst a k tomu úbytek titanu (viz Obr. 7-18). 

Nárůst mědi může být zapříčiněn ztenčením vrstvy elektrodového materiálu, nebo úplnou 

absencí (díky rozpadu viz Obr. 7-10). 

Úbytek titanu je možná způsoben nesprávně nanesenou vrstvou na anodu, či špatně 

rozmíchaným pojivem. Také je pravděpodobné, že absence samotného SEI filmu 

napomohla úbytku. Tento závěr nelze bez analýzy elektrolytu podložit. Analýza 

elektrolytu z časových a technických důvodů neobsahuje tuto práci. 

Ostatní prvky lze vysvětlit jako nečistoty na anodách, hlavně díky procentuální 

hmotnostní koncentraci. 
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 ZÁVĚR 

V kapitole 1. se čtenář seznámil se světem baterií, byla mu nastíněna tématika práce 

a měl by být tedy stručně uveden do děje. 

Další kapitola (č. 2) se věnuje už o něco podrobněji světu baterií, tedy konkrétně 

historii. Také byla podložena i funkce baterií. Poté byl čtenář seznámen se Li-Ion baterií 

a jejími klíčovými komponenty (viz kapitola 2.4). Veliká pozornost byla věnována 

materiálům, které jsou předmětem práce. Hlavně materiál anody v kapitole 2.5. Konkrétní 

materiály anody, jež byly použité v praktické části, jsou zmíněny v kapitole 2.5.1 (grafit) 

a 2.5.2 (LTO). Pro zkompletování baterie a pochopení všech dějů bylo nutné znát i 

materiály katody (viz kapitola 2.6). 

Elektrolyty se zabývá samostatná kapitola (č. 3). Opět byl čtenář seznámen s funkcí a 

podmínkami (viz kapitola 3.1). Důležité bylo i zmínit vrstvu SEI (v kapitole 3.2), která 

během měření nebyla vytvořena. Je možné, že její absence zásadně ovlivnila míru 

stárnutí. Rozpouštědla (kapitola č. 3.3) jsou klíčovou součástí práce, protože dohromady 

s kapitolou zabývajícími se lithnými solemi (kapitola č. 3.5) upřesňují roztok, ve kterém 

jsou elektrody uloženy. Rozpouštědlo je tvořeno z EC a DMC (viz kapitola 3.3.1 a 3.3.3), 

což je druh lineárního karbonátu. Přičemž jako sůl byl použit Lithium-hexafluorofosfát. 

Do jisté míry jsou i zmíněny aditiva v kapitole 3.7. 

Retardéry (kapitola 4) následují ihned po kapitole o elektrolytech. Jelikož se jedná o 

klíčové aditivum s určitým mechanismem (viz kapitola 4.1), bylo jej nutné popsat 

samostatně. Dělení a vlastnosti se nachází v kapitole 4.2. Použitému retardéru TEP je 

věnována zvláštní pozornost v samostatné kapitole č 4.3. 

Popis měřících přístrojů začíná od kapitoly číslo 5, tedy od konduktometrie. V této 

kapitole byla věnována pozornost především efektům ovlivňující měření vodivosti 

(kapitola 5.2). 

Poslední kapitola před měřením se zabývá elektronovými mikroskopy (č. 6). Čtenář 

byl v této části obeznámen převážně s principem fungování (kapitola 6.1), interakcemi 

(kapitola 6.3) a v neposlední řadě s elektronovým mikroskopem, který byl použit při 

analýze. Konkrétně se jedná o skenovací elektronový mikroskop (viz kapitola 6.2). Pro 

pochopení rentgenové spektroskopie je v dokumentu uveden detektor energetické 

disperzní spektroskopie (v kapitole 6.4.3). 

Nejdůležitější částí dokumentu je samotné měření elektrolytu (kapitola 7), kde se 

nachází i jednotlivé poznatky a jejich popis. Nejprve bylo nutné shrnout složení 

elektrolytu a anody v kapitole 7.1. Nachází se zde i zmínka o SUPER P, jenž byl 

přimíchán do anody pro zlepšení vodivosti. Kalibrací měření konduktivity se zabývala 

kapitola č. 7.2. Naměřené hodnoty byly shrnuty v kapitole 7.3, taktéž byl popsán přepočet 

měření a jednotlivé události, které objasňují změny. 

Výstupem z měření jsou grafy uvedené v kapitole 7.4. V grafu lze pozorovat 

očekávaný trend. Nejprve dochází k prudkému nárůstu vodivosti, zřejmě díky mírnému 

rozpuštění elektrodového materiálu. To způsobí nárůst iontů v elektrolytu. Avšak při 

delším vystavení anody elektrolytu se uvolňují větší částice, které mohou naopak sloužit 

jako „záchytná“ místa. Dále průběžně probíhá chemická koroze. Ta se vyskytuje na 

povrchu anody hlavně díky odhalení materiálu elektrody (mědi). Oba děje probíhají u 

obou typů anod obdobně. 

Příprava a samotná analýza v elektronovém mikroskopu byla shrnuta v kapitolách 

7.5, 7.6 a 7.7. Snímky anod napomohly vysvětlit hmotnostní koncentraci. Koncentrace 
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byla určena rentgenovou spektroskopií. Z analýzy vyplývá, že zvýšený obsah fosforu a 

fluoru byl hlavně způsoben použitou solí (LiPF6) a retardérem (TEP). Úroveň uhlíku 

nepoklesla opět zásluhou rozpouštědla (EC a DMC). Velké množství chyb v analýze je 

díky zbytkům z elektrolytu. Tyto rezidua nešlo nijak odstranit. 

Úbytek elektrodového materiálu v případě grafitové anody nebyl tak markantní, díky 

již zmíněným nečistotám. Zvýšená míra kyslíku je s největší pravděpodobností 

způsobena chemickou korozí, která se mohla v tenké vrstvě na povrchu materiálu 

vytvořit. 

V případě LTO anody došlo k většímu úbytku elektrodového materiálu. Výsledek lze 

vysvětlit složením LTO, kde titan má větší atomovou hmotnost než kyslík. Důvodem 

relativně většího obsahu kyslíku může být opět chemická koroze. 

Nelze s jistotou stanovit jaký z materiálů dopadl lépe z hlediska stárnutí. Při srovnání 

podíl mědi u obou typu anod je zřejmé, že podíl mědi u LTO anody zaznamenal extrémní 

nárůst a k tomu úbytek titanu. Nárůst mědi v analýze může být zapříčiněn ztenčením 

vrstvy elektrodového materiálu, nebo úplnou absencí (viz Obr. 7-10). Prozatím se zdá, že 

anoda z LTO dopadla o něco hůře, avšak pro potvrzení je nutné provést chemickou 

analýzu elektrolytu. Analýzu elektrolytu z časových a technických důvodů nebylo možné 

provést. 
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