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Abstrakt 
 
Tato diplomová práce se zabývá novými materiály pro lithno – iontové baterie. 

Zkoumanými vzorky jsou zde jak interkalační, tak také konverzní materiály. 

V teoretické části je věnována pozornost skladbě článků, jejich výhodám i nevýhodám 

oproti jiným sekundárním bateriím. Dále jsou zde popsány jednotlivé materiály pro 

jejich výrobu. V praktické části jsou popsány přípravy katodových materiálů s jejich 

následným otestováním pomocí skenovaní elektronové mikroskopie 

a termogravimetrické analýzy. V samotném závěru diplomové práce jsou jednotlivé 

materiály zhodnoceny a porovnány mezi sebou. 
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skenovací elektronová mikroskopie. 

 

 

 

Abstract 

This thesis is interested in new materials for lithium – ion batteries. Two different 

samples were investigated, one intercalation and one conversion cathode material. The 

theoretical part is focused to the structure of cells, their advantages and disadvantages 

compared to other secondary batteries. Also other materials used in batteries are 

described. The practical part describes the preparation of cathode materials for 

subsequent testing by scanning elektron microscopy and thermogravimetric analysis. In 

conclusions two different materials were evaluated and compared with each other. 
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Teoretická část 

 

Úvod  

V dnešním světě je mnoho přenosných elektrických zařízení a mnozí z nás si bez nich 

už ani svůj život nedokáží přestavit. Snad všichni výrobci se snaží reagovat na současné 

trendy v elektronice, jako jsou notebooky, netbooky či tablety a v případě mobilních 

telefonů již dnes velice rozšířené dotykové telefony zvané PDA. Tato zmíněná zařízení 

mají za úkol v době bezdrátových sítí buď sbližovat lidi z celého světa nebo jim alespoň 

usnadňovat práci či samotný život. Ovšem ať už je jejich funkce jakákoliv, určitě mají 

společnou alespoň jednu součástku, jakou je nějaký druh elektrické energie, bez které 

by jenom těžko mohly správně fungovat. V našem případě se jedná o baterie nebo také 

akumulátory. [1] 

Trh je těmito zdroji velice zaplněn a zdroje energie se liší pouze ve velikosti, hmotnosti, 

tvaru a také především svojí výdrží a výkonností. Téměř každý výrobce se snaží výše 

uvedené vlastnosti co nejvíce minimalizovat až na vlastnosti výdrže dodávání energie, 

kterou se naopak snaží maximalizovat. V této době se stále více objevují lithiové 

akumulátory, které se také označují zkratkou Li-ion. Mnoho vědců věří ve velmi 

zdařilou budoucnost, jelikož je velmi vhodné do přenosných zařízení. Již nyní 

technologie Li-ion dosáhla takového rozkvětu, že téměř vytlačila všechny ostatní druhy 

používané, jak již dnes můžeme říci, v minulosti. [2] 

O využití a snaze vylepšit problematiku Li-ion akumulátorů se zabývá tato diplomová 

práce. V práci je nastíněna historie, dále je vysvětlen princip funkčnosti Li-ion 

akumulátorů a popis jejich vlastností. Součástí práce jsou tak výhody a nevýhody 

a v dalších kapitolách je zmíněna bezpečnost těchto elektrických zdrojů. [2] 

Nejvýznamnějším tématem práce je bezpečnost Li-ion baterií, která je v současné době 

velice často skloňovaná. Toto téma je do práce zařazeno z důvodu stále se zvětšující 

kapacity a výkonnosti při zkracování doby nabíjení a zmenšování na co nejmenší 

rozměry. Z tohoto důvodu často dochází k nechtěnému zahřívání či jiným nežádoucím 

jevům. Právě zahřívání může mít za následek zničení samotné baterie nebo jiného 
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zařízení. V krajním případě může dojít také k ohrožení či zranění lidí. V současnosti 

jsou vyvíjeny různé metody k potlačení těchto negativních jevů zařazením ochranného 

obvodu do baterie nebo použití bezpečnějších materiálů na výrobu elektrod či 

elektrolytů. [2] 
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1 Lithium - iontové akumulátory 

V této kapitole jsou zachyceny historické pochody Li - iontových baterií. Jsou zde 

popsány jednotlivé komponenty a dále přiblížena budoucí vylepšení Li-ion, jako 

například nahrazování interkalačních materiálů materiály konverzními. 

1.1 Něco z historie lithno - iontových akumulátorů 

Již v 60. letech 20. století byly vynalezeny první primární lithiové články. Tyto články 

se vyznačují již od prvopočátku těmito vlastnostmi:  

• poměrně vysoká měrná energie a také vysoká kapacita, 

• velmi nízké samovybíjení, 

• snadná vyrobitelnost v dobíjitelné variantě. 

V 70. letech byly provedeny různé pokusy, které však přinesly velmi neuspokojivé 

výsledky. Tyto výsledky značně ovlivnil fakt, že kladná elektroda byla ze sulfidů kovů 

a záporná naopak z kovového lithia. Tím tedy docházelo ke korozi a pasivaci elektrod. 

[3] 

Pasivace elektrod je chemický jev, který označuje to, že po nějaké době styku kovových 

elektrod s elektrolytem nebo také jeho rozpouštědlem dochází na povrchu elektrod 

k vytvoření tzv. kompaktní vrstvy sloučenin. Vrstva tak následně zabraňuje přístupu 

iontů elektrolytu právě k povrchu dané elektrody. [3] 

V případě nabíjení malým proudem došlo k problému, jelikož při nabíjení proudem 

0,05 It mělo lithium snahu vytvářet jehličky, čímž byl perforován separátor a tak 

docházelo k vnitřním zkratům akumulátoru. Někdy však došlo k vytvoření vysoce 

reaktivní houbovité hmoty. Tato hmota tak vytvářela velké teplotní pochody, které se 

nedaly předpovídat. [3] 

V 80. letech byly provedeny další pokusy s články. U těchto pokusů byla záporná 

elektroda tvořena sloučeninou LiWO2, Li6Fe2O3 nebo také  Li9MoSe6 právě jako zdroj 

pro lithiové ionty Li+. Naopak kladná elektroda byla tvořena sloučeninou titanu, 

wolframu, niobu, vanadia nebo také molybdenu.  Výsledky však také nebyly vůbec 
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uspokojivé z těchto důvodů: články měly velmi nízké napětí, nízkou kapacitu, byly 

energeticky náročné a také měly komplikovanou a drahou výrobku. [3] 

Velký obrat se stal v roce 1990, kdy zástupci z firmy Sony uvedli na trh novou 

technologii. Technologie spočívala ve využití směsi grafitu, která byla obohacena 

lithiem a polyelefinem pro zápornou elektrodu. [3] 

Právě ředitel firmy Sony pan Tozawa zavedl název Li-ion. Název, jak již bylo 

několikrát napsáno, je složen ze dvou slov. Slovo „Ion“ je použito ze slova iont Li+. 

Právě tyto ionty putují v případě nabíjení z kladné elektrody na zápornou elektrodu 

a v případě vybíjení je tomu naopak. [3] 

Tyto baterie můžeme také označovat jako: 

• lithiový akumulátor, 

• Li-ion akumulátor, 

• akumulátor Li, 

• akumulátor Lithium-polymer. [3] 

V roce 1991 byl proveden první komerční prodej Li-Ion technologie. Jednalo se 

o technologii v mobilním telefonu HP-211 od společnosti Sony. O rok později v září se 

objevuje na trhu také videokamera od firmy Sony, která využívá Li-ionový akumulátor. 

[3] 

Na trh uvedli také japonští výrobci vlastní verzi těchto akumulátorů. Jedná se o verzi 

v podobě válcovitých a prizmatických akumulátorů. Japonsko vyrábí zhruba 98 % 

z celé výroby Li-ionových akumulátorů. [3] 

1.2 Výhody lithno - iontových akumulátorů  

• Tyto baterie neobsahují olovo, rtuť a také ani kadmium. Jsou proto tedy 

nezávadné pro životní prostředí a to je velmi důležité, jelikož v současném století 

se velice dbá na ochranu životního prostředí. 

• Velkou výhodou těchto článků je jejich dlouhá životnost, která se přibližuje 

500 – 1500 cyklů. Brát musíme také v úvahu neustálé prodlužování životnosti 

z důvodu nového vývoje. 

• Paměťový efekt neexistuje. 
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• V případě dopravy a velké bezpečnosti nemáme žádné omezení. 

• Nespornou výhodou je velmi nízké samovybíjení, které činí přibližně 8 % 

měsíčně za okolní teploty okolo +20 °C. V případě typu NiCd a NiMH se 

pohybuje samovybíjení okolo 25 %. Uvádí se, že Li-ion dokáže uchovat svoji 

energii až na deset let. 

• U vybíjení se mění napětí více než u výše zmíněných NiCd a NiMH. Tak 

můžeme lépe zjistit stav zbytkové kapacity. 

• Jmenovité napětí je 3,6 V, což je vyšší než u NiCd a NiMH, kde je toto napětí 

pouze 1,2 V.  

• Hmotnost tohoto článku je velmi nízká. U Li-ion 4/3 AF – 40 g, NiCd 4/3 

AF - 45 g, NiMH 4/3 AF – 60 g. 

• Velice vysoká energie – Li-ion 4/3 AF – 7200 mWh (2000 mAh/3,6V), NiCd 4/3 

AF – 2400 mWh (2000 mAH/102 V) a v případě NiMH 4/3AF – 5400 mWh 

(4500 mAh/1,2 V). [4] 

1.3 Nevýhody lithno - iontových akumulátorů 

• Pracovní teplota by se měla pohybovat do -20 °C a minimální teplota tak může 

být až -30 °C. U NiCd je ale například teplota obvykle až do -40 °C. 

• Velký vnitřní odpor můžeme pozorovat u nejběžnějšího typu. V některých 

případech je až 10x větší než NiCd. U speciálních Li - akumulátorů je z důvodu 

vysokého proudu však vnitřní odpor malý. 

• Akumulátor je nabíjen konstantním napětím a proud je omezen na 1,5 It, kdy je 

pak akumulátor nabit za zhruba 2 - 3 hodiny. Akumulátor typu NiCd je nabit 

například i za 15 minut. Li-ion akumulátor je také možné nabít přibližně za jednu 

hodinu, ale pouze na 80 – 85 %. 

• Maximální proud určený pro vybíjení je do 2 It. V případě + NiCd je tento proud 

20 It a v případě speciálních Li-aku je proud i 15 It nebo také 30 It. 

• K poklesu napětí dochází při vybíjení akumulátoru, kdy pokles může být vhodný 

pro sledování zbytkové kapacity. Nevýhodou to však může být při využití 

v zařízení, které potřebuje stálý výkon a tak v případě klesání napětí musí naopak 

vzrůstat vybíjecí proud. 
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• Z důvodu přebíjení nebo podvybíjení jsou do akumulátorů zabudovány řídící 

elektronické obvody. K trvalému zničení akumulátorů tak může dojít při poklesu 

napětí určeného při vybíjení pod danou mez. 

• V žádném případě nemůžeme zaměnit nabíječe pro lithiové akumulátory 

s nabíječi pro NiCd a NiMH akumulátory. Nabíječem pro NiCd a NiMH 

akumulátory však můžeme nabít Li-ion baterie opatřené elektronickým obvodem. 

• Lithiové akumulátory se vyznačují vysokou prodejní cenou. Tato cena však 

každým rokem klesne. [4] 

Porovnání některých klíčových vlastností různých druhů nejtypičtějších baterií 

používaných v dnešní době nám shrnuje tabulka níže. 

Tabulka 1: Klíčové vlastnosti nejtypičtějších baterií [5] 

 

Druh baterie 
Jmenovité 
napětí [V] 

Měrná hustota 
energie [Wh/kg] 

Specifický výkon 
[W/kg] 

Li - ion 3,6 150 - 250 1800 

Li - pol 3,7 130 - 200 3000 

Ni - Mh 1,2 30 - 100 100 

Ni - Cd 1,2 40 - 60 1400 
 

1.4 Konstrukce lithium-iontových akumulátor ů  

Z jakých základních součástí se takový typický Li - iontový článek skládá, nám ukazuje 

obrázek níže. 
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Obrázek 1: Složení Li-iontového článku [6] 

Kladná elektroda 

Odborným názvem katoda je obvykle složena z oxidů kovů, sulfidů nebo kyslíku. 

Elektrochemické reakce, které probíhají na katodě, jsou redukčního charakteru. Katoda 

pohlcuje uvolněné elektrony z vnějšího okruhu vzniklé oxidací na anodě. Anglickou 

zkratkou lze tento proces označit GER – Gain Electrons – Reduction. [7] 

Záporná elektroda 

Jinými slovy anoda je tvořena většinou kovem nebo jeho slitinou, popřípadě se může 

použít vodík. Reakce, které probíhají na anodě, jsou oxidace kovů za vzniku kovových 

iontů. Během elektrochemické reakce je anoda oxidována, čímž uvolňuje elektrony do 

vnějšího okruhu. Toto bývá označováno anglickou zkratkou LEO - Lose Electrons – 

Oxidation. [7] 

Separátor 

Jedná se o nevodič, který odděluje kladnou elektrodu od záporné. Obvykle je vyroben 

z plstěného nebo tkaného nylonu. Ovšem musí být dosti porézní, aby zajistil co největší 

iontovou propustnost elektrolytu. [5] 
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Elektrolyt 

Tato součást baterií by se nechala nazvat jako iontový vodič. Jeho úkolem je zajistit 

přenos náboje uvnitř článku mezi katodou a anodou. [7] Obvykle je složen z lithných 

solí nebo z organických agresivních rozpouštědel, kde jsou obsaženy rozpuštěné 

chemické látky, jenž právě zajišťují iontovou vodivost. [5][7]  

Princip přenosu volných iontů při vybíjení a nabíjení je graficky znázorněn na obrázku 

níže. 

 
Obrázek 2: Princip přenosu volných iontů při vybíjení a nabíjení [7] 

1.5 Nabíjení lithno - iontových akumulátorů  

Nabíjení těchto akumulátorů se v podstatě moc neliší od nabíjení jiných druhů baterií. 

Je tedy nabíjen standardně ze zdroje napětí. U těchto akumulátorů je však nutné dodržet 

hodnoty nabíjecích napětí, než je tomu například u olověných článků. Konečné nabíjení 

je zvoleno podle druhu článku a pohybuje se v rozsahu 4,1 V až 4,2 V. V případě 

nedodržení tohoto rozsahu dochází ke zkrácení doby životnosti daného článku. [8] 

V případě nabíjecího proudu však takováto přísná kritéria již neplatí. Platí tedy to, že 

čím menší nabíjecí proud, tím déle se bude článek nabíjet a je tomu tak i obráceně. 

V případě většího proudu se doba nabíjení krátí. Maximální nabíjecí proud je však již 
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ale omezen. Velikost proudu uvádějí výrobci od 0,1 do 2 násobku kapacity 

akumulátoru. Vše si můžeme znázornit na následujícím příkladu. Při kapacitě 

akumulátoru 1000 mAh a povolený nabíjecí proud je 0,5ti násobek kapacity, pak bude 

maximální proud, který můžeme využít pro nabíjení, mít hodnotu 500 mA. [8] 

Interkalační aktivní materiály kladné elektrody, které se do dnešní doby hodně 

používaly, jako například: LiCoO2, LiNiO2, LiV 2O5 nebo LixMn2O4 a jako jejich iontový 

vodič neboli elektrolyt je nejvíce používán LiPF6, ale do budoucna by je zcela mohly 

vytlačit nové konverzní materiály s lepšími vlastnostmi. Chemické reakce, které 

probíhají při nabíjení i vybíjení na obou elektrodách, jsou zachyceny na obrázcích níže, 

kde jsou jejich zjednodušené rovnice. [8] 

 
Obrázek 3: Chemická reakce při nabíjení a vybíjení na kladné elektrodě [9] 

 
Obrázek 4: Chemická reakce při nabíjení a vybíjení na záporné elektrodě [9] 

 

Na obrázku 5 je znázorněn klasický průběh nabíjení Li-ion článku, jehož nabíjecí proud 

je jednonásobkem jeho kapacity. V první fázi se článek nabíjí velice rychle, a to tak 

dlouho až dosáhne hodnoty konečného nabíjecího napětí. V tomto okamžiku je článek 

nabit přibližně na 70 % své kapacity. Zajímavostí tu je to, že nabíjecí proud nemusí být 

konstantní, ale je tu podmínka, že nesmí překročit maximální hodnotu nabíjecího 

proudu. [8] 

V průběhu druhé fáze je článek nabíjen konstantním proudem a nabíjecí proud se tedy 

pozvolna snižuje. Článek je nabit v okamžiku, kdy jeho původní nabíjecí proud klesne 

pod hodnotu rovnající s 0,05ti násobku hodnoty celkové kapacity. I tak se ale nabíjecí 

proud snižuje až k nule.  Jedná se o nespornou výhodu, jelikož nedochází k zbytečnému 

přebíjení a tedy nemusíme dobu nabíjení hlídat. [8] 
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Obrázek 5: Klasický průběh nabíjení Li-ion článku  [8] 
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2 Materiály 

V této kapitole je věnována větší pozornost materiálům pro výrobu a funkci Li-ion 

baterií. Kapitola je členěna na interkalační materiály, jenž jsou nyní nejpoužívanější, 

dále na konverzní materiály, poté je zde podkapitola o elektrolytech a v poslední části 

jsou zmíněny nejtypičtější vodivé polymery. 

2.1 Interkala ční materiály  

Pojem interkalace nám vyznačuje proces, při kterém se molekula nebo iont jedné látky 

začleňuje do hostitelské mřížky druhé látky. I když se v mřížce hostitele nyní vyskytuje 

jiná částice, zůstává tato nově vzniklá mřížka téměř stejná jako mřížka původní. 

Zjednodušený model probíhající interkalační reakce je zachycen na obrázku níže. [10] 

 
Obrázek 6: Zjednodušený model probíhající interkalační reakce [10] 

 

Mnohdy jsou pro termín interkalace používané i jiné formulace jako například: inzerce, 

inkluze nebo topotaktická reakce, ovšem veškeré tyto termíny spadají do uvedené 

definice. Probíhající interkalační reakce jsou chemicky nebo termálně reverzibilní 

a funkčností nám umožňují cestu k syntéze nových pevných látek, které nám umožňují 

systematické fyzikální změny jejich vlastností. Tento druh materiálu se především hodí 

jako senzory, elektrochemické displeje a hlavně v našem případě pro sekundární lithno - 

iontové články. [10] 
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2.2 Interkala ční materiály pro kladnou elektrodu 

Přehled dodnes nejpoužívanějších interkalačních materiálů a jejich následné porovnání 

dle vlastností nám zachycuje tabulka níže. 

Tabulka 2: Přehled nejpoužívanějších interkalačních materiálů [7] 

 

Katodový 
materiál 

Průměrné 
napětí [V] 

Energie 
[kWh/kg] Kapacita [mA/g] 

LiCoO 2 3,7 0,518 140 

LiMn 2O4 4 0,4 100 

LiNiO 2 3,5 - 180 

LiFePO4 3,3 0,495 150 
 

2.2.1 LiCoO 2 

LiCoO2
 
je dosud nejvíce používaný katodový materiál v Li-iontových bateriích díky 

svému vysokému pracovnímu napětí a dlouhou životností. Plný napěťový potenciál 

kobaltitanu litného se pohybuje na hodnotě 4,7 V, což by bylo pro aplikace velice 

dobré, ale při takto vysoké hodnotě napětí dochází k nevratným strukturálním změnám, 

které jsou převážně způsobeny exotermními reakcemi s elektrolytem. Z tohoto důvodu 

se v komerčních bateriích dovoluje extrahovat pouze jedna polovina lithia. Proto 

hodnota napětí nikdy nepřekročí 4,2 V s teoretickou kapacitou 130 mAhg-1. Nicméně 

od tohoto materiálu se postupně upouští a to hned ze dvou důvodů. Kobalt jako 

samostatný prvek periodické soustavy je příliš drahý a druhý problém vyvstává 

z environmentálního hlediska, protože kobalt je dosti toxický. Z těchto důvodů se 

hledají jiné přijatelnější materiály, které budou mít lepší dopad na ekologii a také se 

budou vyznačovat lepšími elektrochemickými vlastnostmi. Strukturu a uspořádání 

prvků ve sloučenině LiCoO2 nám ukazuje obrázek 7 níže. [7][11]
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Obrázek 7: Struktura a uspořádání prvků ve sloučenině LiCoO2  [12] 

 

2.2.2 LiFePO4 

Železo lithium fosfát má vynikající tepelnou i chemickou stabilitu, z tohoto důvodu 

přináší podstatně lepší bezpečnostní vlastnosti než kobaltitan lithný. Je nehořlavý 

a teplotně odolný, proto není náchylný na nesprávné zacházení při nabíjení či vybíjení.  

Má podstatně lepší zkratové podmínky za vysokých teplot. Je šetrnější k životnímu 

prostředí a jeho náklady na vyhotovení jsou přijatelnější. I přes tyto výhody oproti  

LiCoO2 bylo jeho zavedení do komerčního prodeje problematické. I když má 

teoretickou kapacitu energie 170 mAhg-1,
 
 bránila jeho rozvoji velice nízká elektrická 

vodivost. Mnoho výzkumů se právě této nevýhodě dlouho věnovalo, až vědci přišli 

s řešením, kde železo lithium fosfát potahovali vysoce vodivým materiálem na bázi 

uhlíku. Na obrázku 8 je zachycena struktura tohoto interkalačního materiálu. [7][11] 
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Obrázek 8: Struktura interkalačního materiálu [13] 

 

2.2.3 LiMn 2O4 

Lithium mangan se řadí mezi nejslibnější interkalační katodové materiály. Disponuje 

mnoha výhodami. Konkrétně má nízkou toxicitu, tedy je šetrný pro životní prostředí, 

má vysokou hustotu energie, vyšší článkové napětí a oproti kobaltitanu litnému má nižší 

náklady na vyhotovení a disponuje vyšším teplotním rozsahem. Ovšem má jednu 

nevýhodu. V objemných elektrodových systémech má poměrně nízký výkon a při 

vysokém počtu cyklování nabíjení a vybíjení významně ztrácí kapacitu. Což je 

klíčovým nedostatkem například použít ho do baterií, používaných v automobilovém 

průmyslu. Tento proces nabíjení a vybíjení je odhadován kolem sta cyklů. I když jsou 

články obsahující mangan hojně dostupné, neobjevují se zdaleka tak často, jako je tomu 

například u LiCoO2. Obrázek níže nám ukazuje strukturu uspořádání prvků v molekule 

LiMn2O4. [7][11] 
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Obrázek 9: Struktura uspořádání prvků v molekule LiMn2O4 [14] 

2.2.4 LiNiO 2 

Články na bázi niklu poskytují až o 30 % více energie, než je tomu například u kobaltu. 

Nicméně jejich napěťová hodnota je nižší a pohybuje se okolo 3,6 V. Vyznačují se také 

tím, že mají vyšší exotermické reakce, u kterých by mohl být problém s jejich 

chlazením. Zvláště pokud by se použili u aplikací s vyšším výkonem. Kvůli tomuto se 

tyto články mnoho nevyužívají. [11] 

2.3 Interkala ční materiály pro zápornou elektrodu 

V této době je u lithium - iontových baterií záporná elektroda – anoda založena na bázi 

uhlíku. Tento prvek utváří grafitové vrstvy hexagonálně uspořádaných atomů uhlíku, 

kde právě atomy uhlíku jsou od sebe vzdáleny 0,142 nm a tvoří tak tedy jednu 

obrovskou rovinnou molekulu. V rovinné molekule jsou k sobě atomy vázány silnými 

kovalentními vazbami.  Grafenové  vrstvy, které jsou od sebe vzdáleny 0,335 nm, jsou 

k sobě vázány výrazně nižšími silami, které lze svoji silou srovnat s Van der 

Waalsovými. Toto uspořádání má veliký vliv nejen na mechanické vlastnosti, ale také 

na tepelné a elektrické vodivosti.  Na obrázku číslo 1 je znázorněna šesterečná soustava 

se skladem vrstev A ǀǀ B. V případě, že je uspořádání ideální, tak jeden atom lithia 

připadá na šest atomů uhlíku. To znamená měrnou kapacitu 372 mAh / g. [15] 
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Obrázek 10: Šesterečná soustava atomu uhlíku [16] 

 
Přírodní grafit je využíván u grafitového materiálu především z důvodu vysoké ceny 

syntetického grafitu a jeho bezproblémové dostupnosti. Tyto materiály mají ovšem 

takovou teoretickou kapacitu, která je pro dnešní požadavky akumulátorů velice 

nedostatečná a mají také další negativní vlastnosti, jako je SEI vrstva, která je nutná pro 

požadovanou funkci elektrody, ale naopak ubírá z kapacity akumulátoru. [15] 

2.4 Konverzní materiály 

Téměř všechny Li-ion baterie jsou vyráběny z různých interkalačních materiálů, které 

mohou do svých struktur reverzibilně včleňovat ionty lithia, aniž by se výrazně změnila 

krystalografická struktura. Z tohoto důvodu tento proces pouze v minimální míře mění 

objem. Interkalační materiály pro tyto katody Li-ion akumulátorů jsou tedy omezeny 

poměrně velmi malým množstvím lithia. Toto malé množství lithia lze však začlenit do 

struktury látky, čím je omezena právě kapacita. [17]  

Konverzní materiály naopak mění svou krystalografickou fázovou strukturu, a tak 

vzniká látka s jiným typem nebo také jiným rozměrem právě u krystalové buňky. Tento 

proces je často doprovázen velkou změnou objemu, ale také zvýšením teoretické 

kapacity až několikanásobně více, než je tomu u interkalačních materiálů. [17] A další 

výhodu konverzních materiálů je jejich větší bezpečnost například oproti LiFePO4 nebo 

LiCoO2. Následující obrázek znázorňuje rozdíl mezi interkalačními a konverzními 

materiály. 
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Obrázek 11: Interkalační materiál [18] 

 

 
Obrázek 12: Konverzní materiál [19] 

2.4.1 Konverzní materiály kladné elektrody aneb Li - S 

Síra se v současné doba řadí mezi nejperspektivnější materiály pro výrobku Li-ion 

baterií. Orthorhombická-α ve formě osmiatomové cyklické molekuly se řadí mezi 

základní strukturu síry. Forma α však přechází na formu β již při teplotě 94,4 °C a to 

ještě před dosažením bodu tání, které je mezi 112 °C a 119,6 °C. ϒ-síru (síra 

s jednoklonnou molekulovou mřížkou) lze získat z roztavené síry.  Tato síra má daleko 

větší hustotu a rozkládá se již při pokojové teplotě.  Výše zmíněné případy molekuly 

síry se řadí mezi nejlépe charakterizované fáze. Vnitřní vodivost síry odpovídá 

vodivosti izolantu (5*10-30 S.cm-1 při 25 °C) se dvěma typy nosičů náboje. Elektrony 

mají pohyblivost okolo 10-4 cm2V-1s-1 a také díry s pohyblivostí cca 10 cm2V-1s-1.  Při 
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úpravě některých podmínek však můžeme získat síru s odlišnými elektrickými 

vlastnostmi, jako například při tlaku 90 GPa a při dané pokojové teplotě přechází síra na 

fázi s kovovou vodivostí. Dále například při teplotě 15 K a tlaku 550 GPa síra přechází 

dokonce na fázi se supravodivými vlastnostmi. [17][20] 

Teoretická kapacita síry je 1672 mAh/g a nízká měrná hmotnost síry způsobuje, že její 

teoretická specifická výkonová kapacita je 2600 Wh/kg. Rovnice 16Li + S8 ��8Li2S 

popisuje hlavní elektrochemický proces, který probíhá na sírové katodě. [17][20] 

Li 2S je formován jako postupný přechod mezi dalšími polysulfidy s obecným zápisem 

Li 2Sx, přičemž některé z nich jsou pak silně rozpustné v roztoku elektrolytu. 

Rozpouštění vede ke ztrátě hmoty aktivního materiálu, což má za následek značný 

a rychlý pokles kapacity během cyklování. Rozpustné polysulfidy také mohou migrovat 

daným elektrolytem a reagovat tak s kovovým lithiem na anodě a vytvářet tím vrstvu 

nerozpustných produktů, které danou lithiovou anodu pasivují a tím následně zhoršují 

vlastnosti celé baterie jako celku. Anionty S2
- mají velmi silnou základu, která tak má za 

následek reakci s karbonáty využívanými jako elektrolyty. Problémem však je také 

změna morfologie nejčastějších kompozitních elektrod uhlík/síra, kde právě tyto dvě 

složky separují a radikálně tak narůstá odpor u elektrod a také následně klesá kontakt 

aktivního materiálu s kolektorovým nosičem. To má za následek problém s životností 

a proudovou zatížitelnosti baterie. Následkem tohoto byla síra velice dlouho 

považována za neperspektivní materiál. Nynější studie se snaží tento názor změnit. 

[17][20] 

2.4.1.1 Možnosti vylepšení sírových elektrod 

Aby byla síra co možná nejvhodnější pro sériovou výrobu Li-ion baterií, musí se její 

elektrochemické vlastnosti patřičně vylepšit. Mezi tyto vylepšující metody řadíme: 

fixace do pórů uhlíkových mikrokuliček, fixování do pórů jednostěnných uhlíkových 

nanovláken chemickou depozicí. Druhá metoda se dále člení na použití polymerního 

elektrolytu místo kapalného a na potahování síry vodivými polymery. [17][20] 

2.4.1.2 Fixace do pórů uhlíkových mikrokuli ček 

Materiál je připravován tak, že síra je společně s uhlíkovým materiálem určeným pro 

její znehybnění a také oddělení od elektrolytu zahřátá nad teplotu určenou k tavení 
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v interní atmosféře. Tím tedy proběhne nasátí a fixace do pórů. Přebytek je odpařen. 

Metoda byla poprvé publikovaná v roce 2009. [17][20]  

 
Obrázek 13: a) Čistá uhlíková nanovlákna;  b)  nanovlákna naplněná sírou [17] 

2.4.1.3 Fixování do pórů jednostěnných uhlíkových nanovláken chemickou 
depozicí 

a) Použití polymerního elektrolytu namísto kapalného 

Využitím tohoto elektrolytu se rapidně snižuje rozpouštění polysulfátů, které vznikly při 

nabíjení síry a hlavně také zabraňuje jejich migraci elektrolytem k anodě. Výše zmíněné 

elektrolyty jsou nejčastěji založeny na polyethylenu oxidu, polyacrylonitrilu, 

polymethymethacrylatu a polyvinylidenfluoride-hexafluoropropylenu [17][20] 

b) Potahování síry vodivými polymery 

Této metody je dosaženo mechanickou fixací elektrodového aktivního materiálu a dále 

zamezením jeho kontaktu s elektrolytem a tím i potlačením rozpouštění polysulfidů 

v elektrolytu. Vodivými polymery v této oblasti jsou polyanilin a také polypyrol.  

V případě polypyrolu se velice často jedná o trubicová vlákna, která jsou naplněna 

zevnitř na podobném principu, jako pracuje plnění uhlíkových nanovláken. [17][20] 

Nejvýraznější metodou je koaxiální elekrospinning. Tato metody umožňuje tažení 

nanovláken se strukturou core-shell v jednom kroku současně za pomocí dvojstěnné 

spinovací jehly. [17][20] 

  a)   b) 
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2.5 Konverzní materiály záporné elektrody aneb Li - Si 

Jak už bylo zmíněno výše, v dnešní době se mezi nejpoužívanější materiály, které tvoří  

zápornou elektrodu, řadí uhlík. Ovšem tento materiál, jak už víme, nedisponuje 

nejlepšími vlastnostmi. Alternativu tedy můžeme nalézt v křemíku, který je velice 

dostupný a je dnes masově využíván jako základní komponent při výrobě integrovaných 

obvodů. Ročně se jeho produkce pohybuje okolo 1,3 - 1,5 miliónů tun. Křemík má však 

oproti uhlíku větší relativní atomovou hmotnost, toto má vliv na nižší poměr měrné 

energie na jednotku hmotnosti akumulátoru. Teoretická kapacita křemíku je až 

4200 mAh/g a je to tedy více jak desetinásobek této kapacity u grafitu. [15][20] 

2.5.1 Křemík jako negativní elektroda v lithno - iontovém článku 

Monokrystal křemíku má podobu plošné centrované kubické mřížky, přičemž jedna 

strana krychle, která obsahuje v rozích atomy křemíku je dlouhá 5,43 nm a nebo také 

0,543 nm. Vše je znázorněno na obrázku číslo 14. [15] 

 
Obrázek 14: Monokrystal křemíku [21] 

 

Při vývoji anod z tohoto materiálu bylo zjištěno, že právě křemík se v případě 

elektrochemického nabíjení za běžné pokojové teploty stává amorfní látkou. Tento 

prvek však nepracuje na principu interkalace, jak již bylo řečeno a je tomu například 
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u grafitu, ale lithné atomy jsou zabudovány do struktury a mění tak parametry své 

krystalové mřížky. [15][20] 

Možné je vytvořit také celou řadu fází, jejichž tvorba je podmíněna teplotou a také 

tlakem. V níže uvedené tabulce je uveden zkrácený přehled i s jejich krystalografickou 

strukturou. [15][20] 

Tabulka 3: Zkrácený přehled fází i s krystalografickou strukturou [15] 

Fáze x v LixSi 
Krystalografická 

soustava 

LiSi 1 čtverečná 

Li 12Si7 1,71 kosočtverečná 

Li 7Si3 2,33 trigonální 

Li 13Si4 3,25 kosočtverečná 

Li 15Si4 3,75 krychlová 

Li 21Si5 4,2 krychlová 

Li 22Si5 4,4 krychlová 

 

Kdy je křemík za stále pokojové teploty lithiován, dostáváme tak stabilní ne-

stechiometrikou fázi Li15Si4. Právě při tvorbě Li - Si fáze jsou lithné atomy dárci 

elektronů pro Si atomy a některé jsou redukující na lithné anionty z důvodu zachování 

stability a vznikají tak rovné kruhové a ypsilonové struktury, tak jak jsou zachyceny na 

obrázcích níže. [15][20] 

 
Obrázek 15: Ypsilonové a kruhové struktury křemíku [22] 
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2.5.2 Výroba křemíkové elektrody pro lithium-iontový článek 

Nejvýznamnější vlastnost křemíku potřebného pro lithium - iontové články je jeho 

roztažnost. Křemík vždy po nasycení lithnými atomy velmi výrazně zvětšuje svůj 

objem, až o stovky procent (někdy 300 % až 400 %). Tato vlastnost je však nežádoucí, 

jelikož potom dochází k porušení vazeb křemíku a jeho rozlomení, což má za následek 

velký vnitřní odpor a následně ztrátu kapacity nebo také zničení celé lithno - iontové 

baterie. Tento nedostatek byl vyřešen vyvinutím křemíkových nanovláken. Právě 

křemíková nanovlákna lze vyrobit mnoha způsoby, mezi které řadíme také výrobu 

pomocí elektrochemického leptání monokrystalu křemíku. Proces je znázorněn na 

následujícím obrázku, kde je znázorněn postup výroby v jednotlivých krocích.  Část 

„A“ je znázorněna shora a kruhy tvořené celou čarou jsou póry vytvořené právě 

leptáním standardního pole makropórů a naopak tečkované kruhy ukazují efekt 

následného chemického přeleptání. Toto přeleptání je znázorněno v části „B“ opět 

shora. Bod „C“ je nutný pro fungování celého procesu. [15][20] 

 
Obrázek 16: Postup při výrobě křemíkových nanovláken [15][17] 

2.6 Elektrolyty 

Pod pojmem elektrolyt si můžeme představit klíčový prvek elektrochemického zařízení 

a nalezneme je tam, kde jsou právě elektrody tvořeny vysoce reaktivními materiály. 

U výběru elektrolytu musíme posoudit výkon a bezpečnost lithno - iontových baterií.  

Ve většině případů jsou elektrolyty pro dané baterie složeny ze soli, která je rozpuštěna 

ve dvou nebo také více rozpouštědlech, neboť na elektrolyty jsou kladeny velice často 

velmi protichůdné požadavky, které nemůžeme splnit pouze jedinou sloučeninou. Mezi 

výše zmíněné požadavky můžeme zahrnout například vysokou tekutost proti vysoké 
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dielektrické konstantě. V souhrnu tedy sůl můžeme rozpouštět v binárním nebo 

termálním roztoku rozpouštědel složených z ethylenkarbonátu (EC) a lineárních 

karbonátů, mezi které řadíme například dimethylkarbonát (DMC), diethykarbonát 

(DEC) a také ethylmethylkarbonát (EMC). K nejvíce využívaným elektrolytům řadíme 

LiClO4, LiPF6 a LiBF4. [5] Elektrolyty bychom tedy mohli rozdělit do jakýchsi tří 

skupin:  

• bezvodné tekuté, 

• lithiové soli, 

• gelové elektrolyty. 

2.6.1 Bezvodné tekuté elektrolyty  

Díky tomu, že lithium velice reaguje s vodou, je volba elektrolytu značně omezena na 

výběr elektrolytů, které vodu neobsahují. Běžně se v Li-iontových článcích používají 

rozpouštědla směsi alkyl uhličitanů a soli lithia. Vlastní vodivost takovéhoto elektrolytu 

se ještě může vylepšit například přidáním ligandů, které koordinují anionty, aby 

nedocházelo k jejich párování a tím pádem ke snižování vodivosti. Níže jsou naznačeny 

struktury některých používaných alkylových uhličitanů. [7] 

 
     Obrázek 17: Ethylen uhličitan [23],  Propylen uhličitan [24],  Dimethyl uhličitan [25]                        

 
Obrázek 18: Diethyl uhličitan [26],                  Ethylmethyl uhličitan [27] 
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2.6.2 Lithiové soli 

Jak již bylo naznačeno výše, tekuté elektrolyty se dají klasifikovat dobrou rozpustností 

a vysokou vodivostí. Výčet dnes používaných elektrolytů je, LiClO4, LiAsF6, LiPF6, 

LiBF4, LiCF3SO3 a například ještě LiN(SO2CF3)2. Ovšem elektrolyty LiClO4 a LiAsF6 

pro použití v komerčních článcích moc nevyhovují a používají se například 

v laboratořích. Protože aniont AsF6
- je velice toxický a aniont ClO4

- je velice reaktivní 

a hrozí u něho nebezpečí výbuchu. Ostatní soli se v dnešní době mohou používat pro 

komerční účely. [7] 

2.6.3 LiC1O 4 

Chloristan lithný, který označujeme LiC1O4 je velice oblíbeným elektrolytem z důvodu 

snadného rozpouštění, vysoké vodivosti nebo také pro vysokou anodickou stabilitu. 

Vodivost je 9 mS / cm v EC/DMC při teplotě kolem 20 °C. Chloristan má také velikou 

výhodu v tom, že je méně hygroskopický a je stabilní při různé vlhkosti okolí. 

Nevýhodou pro něj však je, že má vysoký oxidační stav chloru, což z něj činí silný 

oxidant, který za určitých podmínek reaguje velice snadno a bouřlivě s většinou 

organických látek. V současné době je využíván nejvíce v laboratořích. [5] 

2.6.4 LiPF 6 

Hexafluorofosfát, který označujeme LiPF6, je nejvíce používaným elektrolytem 

z důvodu plnění mnohostranných požadavků, které jsou kladeny při různých 

kompromisech a omezeních. Nespornou výhodu je vysoká iontová vodivost, která je 

< 10 mS / cm v EC / DMC při teplotě 20° C. Naopak nevýhodou je vysoká citlivost na 

okolní vlhkost, rozpouštědla a také na vysoké teploty. Tato nevýhoda spočívá 

v problému při její přípravě a čištění. [5] 

2.6.5 Gelové elektrolyty 

Označením GPE jsou značeny gel polymerové elektrolyty. Tyto elektrolyty jsou velice 

vhodné pro lithno - iontové baterie z důvodu velice vhodné kombinace výhod tekutého 

elektrolytu a pevného elektrolytu. Polymerní matrice u GPE jsou velice důležité pro 

správnou fixaci elektrolytu. Mezi nejvíce využívané matrice řídíme PAN – 
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polyakrylonitrin, PVDF – polyvinylidendifuorid , PMMA – polymethylmetakrylát 

a také PEO neboli etylenoxid. Polymerové elektrolyty s výše zmíněnými matricemi 

mají vysokou iontovou vodivost, která je často přes 10 mS / cm při obvyklé pokojové 

teplotě, ale na druhou stranu mají však velice špatné mechanické vlastnosti. Mezi 

nejvýznamnější mechanickou vlastnost řadíme změkčení polymeru po zavedení 

tekutého elektrolytu do polymerní matrice. Problém lze vyřešit pomocí využití 

polyetylenu nebo netkané textilie. Nevýhodu při tomto řešení daného problému je 

pokles iontové vodivosti gelového elektrolytu a tak daný gel ještě můžeme vylepšit 

požitím lihno - iontových baterií. [5] 

2.7 Vodivé polymery 

Polymery jsou složeny z dlouhých řetězů opakujících se konstitučních jednotek. 

Polymery, jako je například polyetylén, jsou nevodivé, a tak je můžeme použít jako 

vhodný elektrický izolant. Máme však také skupinku polymerů, které jsou naopak 

vodivé. Jako příklad můžeme zmínit polyanilin nebo také polypyrol. [28][29] 

2.7.1 Příprava a vlastnosti vodivých polymerů 

Radí se využívat monomery, které obsahují skupiny schopné oxidace či redukce za 

tvorby polymeru. Nejvíce se polymer vytváří v oxidačním režimu neboli 

elektrochemickou anodickou oxidací. Naopak redukční katodická elektropolymerizace 

je využívaná pouze ve zvláštních případech. Za pomoci oxidačních činidel můžeme také 

provést chemickou polymerizaci. V případě kvality a morfologie daného polymeru je 

třeba hledět na zvolenou metodu přípravy ale i na další parametry jako je například 

použité rozpouštědlo a elektrolyt nebo také jaká je koncentrace monomeru, substituce, 

zvolený proud nebo potenciál, rychlost ukládání polymeru na povrch elektrody, teplota i 

materiál a struktura povrchu elektrod. [28] 

2.7.2 Mechanizmus elektrické vodivosti polymeru 

Tyto vodivé polymery pracují obdobně jako iontové nebo také elektronové vodiče, 

jelikož oxidová centra polymeru nesou kladné náboje. Právě tyto kladné náboje 

kompenzují protiionty z roztoku elektrolytu, který je použit při jejich přípravě. Velikost 

a pohyblivost dopujícího iontu je ovlivněna elektrochemickými mechanickými 
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vlastnostmi.  Nositeli náboje mohou být jak ionty, tak i elektrony nebo díry. U polymeru 

je vodivost způsobena přítomností právě dlouhých řetězců konjugovaných dvojných 

vazeb. Právě tyto vazby umožňují snadný pohyb elektronu. Nezbytná je také přítomnost 

nosičů náboje. [28] 

2.8 Polyanilin 

Tento syntetický polymer se pouvažuje za nejstarší vodivý polymer vůbec. Jeho první 

zmínky se datují již v roce 1826, kdy německý chemik Unverdorben pomocí 

pyrolytické destilace india získal alilin. O několik let později konkrétněji roku 1840 již 

bychom v dnešní terminologii mohli mluvit o polyanilinu. Jeho struktura je patrna na 

obrázku níže. [28][29][30] 

 
Obrázek 19: Struktura polyanilinu [30] 

2.8.1 Formy polyanilinu 

Řetězce tohoto polymeru se skládají z mnoho konstitučních jednotek, a tak řadíme tento 

polymer mezi plnohodnotné. Lze ho připravit několika způsoby, které jsou od sebe 

odlišeny stupněm oxidace. Oxidace určuje následně u polymeru jeho elektrické 

a optické vlastnosti. Vodivost u polyanilinu lze upravovat pomocí dopantů v rozmezí 

několika řádů a můžeme ho tak snadno upravit dle potřeb určitých aplikací. [28] 

V elektrotechnice se asi nejvíce využívá emeralin. Ten může být jak ve formě vodivé, 

jako emeraldinová sůl nebo-li PANI – ES, tak také existuje jako neutrální molekula, 

která je označovaná jako emeraldinová báze, nebo-li také PANI - EB. [28] 

PANI je připravován pomocí oxidace anilinu peroxydvojsíranem amonným v kyselém 

vodném prostřední. Nespornou výhodou při využití elektrochemické polymerizace je 

pevné nanesení polymeru na povrch elektrod a také můžeme řídit rychlost a tloušťku 

dopovaného polymeru. [28] 
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Elektrochemická oxidace vede k tvorbě elektricky vodivých polymerů. Právě jejich 

vodivost je zapříčiněna přítomností dlouhých řetězců konjugovaných dvojných vazeb, 

které mají vliv na snadný pohyb elektronu.  Nezbytná je také přítomnost nosičů náboje, 

která způsobuje přenos náboje po řetězci. Vznikají v případě dopování polymeru, kde se 

právě do polymerního řetězce zabudují ionty opačného náboje, než jsou na konstantě 

vodivého polymeru. Dopanty jsou do daného řetězce přidány při přípravě polymeru 

z roztoku. Polymerní filmy za pomoci elektrochemiky můžeme několikrát po sobě 

převést z vodivého na nevodivý stav a naopak a mohou tak být v oxidované, neutrální 

nebo také redukované formě. [28] 

 V případě PANI se formy polymeru liší barvou. Nejvíce patrný je přechod mezi 

vodivou zelenou formou a nevodivou modrou formou. K tomuto přechodu dochází při 

pH 5 - 6. Pokud se PANI po přípravě vystaví působení alkalií, tak se změní vodivost 

PANI z daných jednotek S cm 1 na ~9 S cm 1. Rozdíl je tedy celkem devět řádů. Celý 

tento proces je však vratný a je využíván při konstrukci aciditních senzorů. [28] 

U PANI-ES a jejich molekul se pravidelně střídají atomy dusíku s nábojem a bez 

náboje. To právě umožňuje jeho transport podél řetězce. Polarony jsou ionty dopadu 

a mají na starost elektrickou vodivost PANI - ES. Polarony jsou v zakázaném pásu 

hladiny dovolených energií, a tím je umožněno snadnější přechod elektronů do 

vodivostního pásu. [28] 

PANI-EB nemá na řetězci elektrický náboj a vodivost u této soli je velmi nízká. Jedná 

se tedy v podstatě o izolant, ale nemůžeme naopak říci, že nedokáže elektrický náboj 

přenášet. Za některých okolností však vodivosti můžeme dosáhnout, ale musí vzniknout 

nosič náboje, jelikož nejsou u EB přítomny. Nosiče náboje však můžou vzniknout za 

pomoci více mechanizmů. Můžeme je do materiálu také injektovat z elektrod nebo také 

difundovat. Nosiče náboje však mohou být v materiálu také nějaký čas uzavřeny 

v potenciálových jámách. Za pomoci konjugovaných vazeb mezi atomy uhlíku a dusíku, 

které se střídají v hlavním řetězci, můžeme provést transport náboje. U konjugovaných 

vazeb dochází ke vzniku molekulových orbitalů díky π-elektronům. Nejvyšší 

elektronové hustoty se v tomto případě nachází podél osy řetězce. Pomocí orbitalů lze 

převést nosič náboje v podélné ose molekuly PANI. V konjugovaných polymerech také 

existuje způsob pro generování nosičů náboje. Vzniká za pomoci Schottkyho emise 
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nebo Poole - Frenkelovým jevem. Vodivost PANI - EB právě díky tomuto jevu narůstá 

v silných elektrických polích v rozmezí 3 – 4 řádů. [28] 

 

2.9 Polypyrol 

Tato sloučenina je tvořena čtyřmi atomy uhlíku, pěti atomy vodíku a také jedním 

atomem dusíku, jenž je uspořádáno v kruhovém tvaru. [7][31] 

 
Obrázek 20: Polypyrol [31] 

 

Velice snadno může být připraven elektrochemickou oxidací pyrolu na elektrodách 

zlata, platiny nebo také na sklovitém uhlíku. Lze ho tedy připravit za různých podmínek 

a následně mít tak různé vlastnosti, čímž se stává velmi univerzální. Můžeme uvést 

například Polypyrol se syntetizovanými anodickými oxidacemi, tyto materiály jsou 

iontově citlivé nebo naopak filmy, které jsou dopované s přenosnými anorganickými 

anionty. V případě filmu dopovaného s anionty s nízkou mobilitou jako je například 

ionty síranu, velké organické anionty a také polyanionty mají kationtovou citlivost. 

[7][31] 

V oboru analytické chemie je polypyrol a jeho filmy obvykle využíván pro 

voltametrické analýzy a pro přípravu různých senzorů, jako jsou například: biosenzory, 

chemická čidla nebo také dnes velmi využívané plynové senzory. [7][31] 
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3 Analytické metody 

V této kapitole jsou demonstrovány nejpoužívanější analytické metody při 

vyhodnocování vhodnosti materiálů použitých v Li-ionový bateriích. Mezi tyto metody 

bychom mohli zařadit: Rentgenovou difrakční analýzu a prvkovou analýzu 

a termogravimetrickou analýzu. 

3.1 Prvková analýza - EDS 

Při této analýze musí být daný vzorek upraven do podoby rovinného, naleštěného 

výbrusu nebo nábrusu, který je postaven kolmo na dopadající svazek primárních 

elektronů. Tento svazek vybuzené rentgenové záření snímá a následně ho vyhodnocuje 

polovodičový spektrometr, jehož základem je monokrystal křemíku. Tento krystal 

energii rentgenových kvant mění na elektrický náboj, který je dále zesilován 

a registrován v řídícím počítači. Po získání se dané spektrum vyhodnotí a musí se také 

přepočítat na obsahy jednotlivých prvků. Veškeré prvky jsou měřeny při jedné operaci, 

a proto je tato analýza tak rychlá. Pro různé prvky jsou však různé meze stanovitelnosti 

a většinou se pohybují kolem 0,1 - 0,5 hmotnosti v procentech. [5] 

3.2 Rentgenová difrakční analýza - XRD 

V případě této analýzy je rentgenové záření monochromatizováno pro získání záření jen 

o jedné vlnové délce, a tak vzniklé záření dopadá na daný zkoumaný vzorek. Vzorek se 

liší od povahy použité metody. U monokrystalové metody je využíván drobný krystalek 

zkoumané látky, který je orientovaně přilepen na držák. Naopak pro práškovou metodu 

se sledovaný vzorek upraví do jemného prášku, který je následně vhodným způsobem 

upevněn opět do daného držáku. [5] 

Pro detekci difraktovaného rentgenového záření se využívá fotografická film nebo také 

velice často polovodičový detektor. Zčernání filmu je závislé na intenzitě dopadu 

daného rentgenového záření a měří se mikrofotometrováním. Během analýzy se 

detektor pohybuje pomocí automatické mechaniky po půlkruhové dráze a zaznamenává 

postupně rentgenové záření difraktované při různých uhlech 2Θ. Následné vyhodnocení 

měření provede řídící počítač. Základním cílem pro tuto analýzu je určení fázového 



39 

složení sledovaného vzorku. Při této analýze vycházíme ze známého pravidla, že 

neexistují dvě různé látky, které by měly totožný difrakční záznam. Z dané polohy 

jednotlivých linií se zjistí d-hodnoty a jejich relativní intenzita. S použitím d-hodnot 

a jejich intenzit pro různé materiály lze pak provést identifikaci zjišťovaného nerostu. 

[5] 

 
Obrázek 21: Princip rentgenové difrakční analýzy [32] 

 

3.3 Termogravimetrická analýza 

Do termické analýzy můžeme zařadit také termogravimetrii, které je založena na 

zaznamenávání změn hmotnosti zkoumaného materiálu při jeho zahřívání či 

ochlazování. Závislost hmotnosti na teplotě můžeme znázornit pomocí tak zvaných 

termogravimetrických křivek, jejíchž příklad je uveden na obrázku níže a je 

demonstrován na rozkladu monohydrátu šťavelanu vápenatého. [7] [11][33] 

Daný vzorek materiálu je umístěn na rameno mikrovah a následně je umístěn do pece.  

Teplota v dané peci je řízena pomocí předem naprogramovaného teplotního profilu 

nebo také v rychle ovládaném režimu, kde přednaprogramovaná hodnota změny 

hmotnosti ukládá následně změnu teploty k nezbytnému dosažení a také udržení 

požadované hmotnosti. [7] 
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Obrázek 22: Termogravimetrická křivka [34] 

 

Jako plynné prostředí může být využit okolní vzduch, vakuum, inertní plyn, oxidační 

plyny, žíravé plyny, cementované plyny nebo páry kapalin. [7][11] 
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4 Elektroanalytické metody 

V této kapitole jsou popsány dvě elektroanalytické metody, pomocí kterých můžeme 

opět vyhodnocovat vhodnost a vlastnosti materiálů používaných pro Lithno - iontové 

články. 

4.1 Skenovací elektronová mikroskopie - SEM 

V případě zobrazení předmětu touto metodou můžeme využít sekundární elektrony, 

odražené elektrony nebo také katodoluminiscenční záření, přičemž zdrojem pro 

elektrony je žhavená katoda. Svazek elektronů je usměrňován pomocí elektronové 

optiky. [5] 

Nad daným vzorkem je deflekční cívka, jejímž následkem je vychýlení svazku 

z důvodu, že přejíždí po řádcích celou plochu daného vzorku. Odražené nebo také 

sekundární elektrony jsou v detektoru následně převáděny na optický signál na 

obrazovku. V daném skenovacím mikroskopu je takzvaný pracovní prostor, který je 

vyevakuován a dané vzorky jsou vodivě pokoveny. [5] 

 
Obrázek 23: Skenovací elektronový mikroskop [35] 
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Obraz tedy vznikne na základě různé emise sekundárních elektronů v závislosti na 

daném chemickém složení jednotlivých fází ve zkoumaném vzorku. [5] 

Rozdíl mezi materiály s vyšším středním atomovým číslem a nižším atomovým číslem 

je v tom, že právě materiál s vyšším atomovým číslem odráží elektrony více.  Z tohoto 

důvodu se na stínítku objeví prvně jmenované fáze jako světlejší. Rozlišovací vlastnost 

skenovacích elektronových mikroskopů je přibližně 2 - 10 nm a dosažitelné zvětšení až 

200 000 krát. [5] 

4.2 Galvanostatické nabíjení/vybíjení 

Metoda je nejvíce využívaná pro analýzu a předpověď výkonu aktivních materiálů za 

reálných provozních podmínek. Danou pracovní elektrodou prochází konstantní proud 

nabíjecí nebo také vybíjecí. Při tomto procesu je zaznamenáno napětí jako funkce času 

mezi maximální a minimální hodnotou. Při tomto měření získáme poznatky o kapacitě 

elektrody, změně potenciálu (funkce stavu nabití), termodynamické reverzibilitě, 

cyklovatelnosti nebo také odhad ohmického poklesu. [5][7] 

 Proud I může být nastaven několika způsoby. Mezi nejčastější řadíme podíl C/2, C/5 

nebo také násobek C, 2C, 5C vzhledem k stanovené vybíjecí kapacitě dané elektrody C. 

C v našem případě znamená náboj, který je dodaný za 1 hodinu. [5] 

Když bychom testovali materiál, který je velice citlivý na vlhkost, tak se doporučuje 

provádět testování v boxu s argonovou atmosférou nebo také ve speciálních uzavřených 

celách. Cyklování se může také provést pro zjištění vlivu teploty v termostatickém 

boxu. [5][7] 
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Praktická část 

 

5 Příprava elektrodových materiálů 

V této kapitole je věnována pozornost pro vlastní přípravu elektrodových materiálů. 

V první části jsou zde popsány přípravy jednotlivých sloučenin a další část kapitoly je 

věnována tvorbě elektrod. 

5.1 Příprava lithium železo fosfátu (LiFePO4) 

Lithium železo fosfát byl připraven solvotermální metodou. Chemikálie, jež byly 

použity, jsou shrnuty v následující tabulce. 

Tabulka 4: Látky pro výrobu LiFePO4 

Název Chemický vzorec 
Mr                                     

[g / mol] 
Množství 

Octan lithný Li(CH3COO)*2H2O 102,02  3,06 g 

Octan železnatý Fe(CH3COO)2 179,93  5,22 g 

Kyselina 
fosforečná 

(85%) 
H3PO4 97,99  2 ml 

Etylén glykol C2H4(OH)2 62 70 ml  

 

Do kruhové baňky se nalije 70 ml ethylenglykolu, do čehož se dále umístí a nechají 

rozpustit chemické látky Li(CH3COO)*2H2O, Fe(CH3COO)2 a H3PO4. Tato nádobka se 

připojí ke zpětnému chladiči a směs se vaří po dobu 72 hodin při teplotě 200 °C. Zbylý 

produkt se odfiltruje přes filtrační papír a následně se ještě několikrát promyje 

destilovanou vodou, ve které je obsažen i ethanol. Dále se vzorek umístí do sušárny na 

dobu 5 hodin o teplotě 60 °C. Nakonec se nechá spékat pod ochrannou atmosférou po 

dobu dalších 5 hodin a o teplotě 700 °C. Jako inertní plyn může být použit dusík.  
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5.2 Příprava chemicky čistého polypyrolu 

Při výrobě čistého polypyrolu byly použity následující chemikálie. Viz. tabulka níže. 

Tabulka 5: Látky pro výrobu polypyrolu 

Název Chemický vzorec 
Mr                                     

[g / mol] 
Hmotnost                      

m [g] 

Kyselina 
chlorovodíková 

(37%) 
HCl 36,46 4,86 

Chlorid železitý FeCl3 162,2 1,42 

Pyrrol (monomer) C4H5N1  67,08  1,5 

Destilovaná voda H2O 18,01 45,14 

 

Do kruhové baňky o objemu 100 ml, kterou umístíme do digestoře na magnetickou 

míchačku, nalijeme 50 ml destilované vody, do které následně přikapeme kyselinu 

chlorovodíkovu (0,1 mol / l). Dále se přidá 1,5 g pyrolu (monomeru) a nakonec se přidá 

oxidační činidlo. V tomto případě chlorid železitý. Celá tato směs se nechá za stálého 

míchání po dobu 7 hodin při konstantní teplotě reagovat. V  průběhu reakce se v baňce 

začne tvořit černá sraženiny, která se po smíchání přefiltruje přes filtrační papír 

a několikrát propláchne destilovanou vodou s acetonem a poté se nechá okapat. Po 

okapu se přemístí na Petriho misku a umístí se do sušárny v teplotě 70° C, kde se nechá 

sušit až do své konstantní hmotnosti. To se provádí tím, že se vzorek vyndá, zváží a pak 

se vrátí zpět do sušárny. Nechá se nějakou dobu opět sušit a opět se zváží. Pokud je 

rozdíl mezi jednotlivými váženími zanedbatelný, můžeme říci, že má konstantní 

hodnotu. 

5.3 Příprava LiFePO4 s polypyrolem 

Vlastní výroba LiFePO4 již byla popsána v kapitole 5.1 výše. Příprava čistého 

polypyrolu a polypyrolu s LiFePO4 (zkráceně PPY- LiFePO4) se od sebe moc neliší. 

Potřebné chemikálie jsou opět vyjmenovány v tabulce níže. 
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Tabulka 6: Látky pro výrobu LiFePO4 s polypyrolem 

Název Chemický vzorec 
Mr                                     

[g / mol] 
Hmotnost                      

m [g] 

Kyselina 
chlorovodíková 

(37%) 
HCl 36,46 4,86 

Chlorid železitý FeCl3 162,2 1,42 

Pyrol (monomer) C4H5N1  67,08 1,5 

Destilovaná voda H2O 18,01 50 

Lithium železo 
fosfát 

LiFePO4 157,76 1 

 

Do kruhové baňky se nalije 50 ml destilované vody a přidá se kyselina chlorovodíková 

(0,1 mol / l). Následně se přidá pyrol (monomer), LiFePO4 a nakonec FeCl3 jako 

oxidační činidlo. Reakce se opěk nechá probíhat 7 hodin za konstantní teploty 

a pečlivého míchání. V průběhu reakce se tvoří černá sraženina, která se po skončení 

míchání nechává přefiltrovat a několikrát propláchnout destilovanou vodou s acetonem. 

Následně se vyšlý produkt umístí do sušárny, kde se při teplotě 70 °C nechá schnout do 

konstantní hmotnosti. 

5.4 Příprava PPY / PEG LiFePO4  

Výroba PPY / PEG LiFePO4 je velice podobná výrobě PPY - LiFePO4 s jediným 

rozdílem, že se samotný polyethylen glykol (PEG 1000) přidává do směsi na začátku 

polymerace, a to s hmotnostním poměrem k polypyrolu, kde PPY : PEG = 33 : 1.  
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6 Výsledky a diskuse 

V této kapitole jsou shrnuty veškeré výsledky, snímky a grafy, kterých bylo dosaženo 

a je zde dále zhodnocení jednotlivých výsledků podle jednotlivých vyhodnocovacích 

metod. 

6.1 Vyhodnocení vzorků pomocí elektronového mikroskopu 

V této podkapitole je věnována pozornost výsledkům, respektive snímkům, které byly 

pořízeny pomocí metody zvané elektronová skenovaní mikroskopie (SEM). V první 

části je zde popis materiálů FePO4, LiFePO4 a LiFePO4 s polypyrolem. A v druhé části 

jsou zhodnocené snímky pro katodový materiál Li – S a Li – S s nanotrubičkami. 

6.1.1 Katodový materiál lithium železo fosfát (LiFePO4) 

Na obrázcích níže je zachycena zvětšená struktury FePO4, konkrétněji na obrázku 24. 

Dále na dalším obrázku (obrázek 25) je znázorněna se stejným zvětšením struktura 

LiFePO4 s polypyrolem. Již na první pohled je zřejmé, že oba vzorky se liší svojí 

barvou. FePO4 je zabarven dožluta, načež druhý vzorek již má barvu hnědo - šedivou, 

pokračující až dočerna. Pokud se zaměříme na velikosti částic a homogenitu obou 

vzorků, je patrné, že první vzorek, tedy FePO4, drží více pohromadě, je homogeničtější. 

Má tedy větší částice než je tomu u LiFePO4 s PPY, jehož struktura není díky 

polypyrolu tak homogenická. Částice se jeví jako by byly od sebe izolované právě 

vrstvičkou polypyrolu.   

 

Obrázek 24: Zvětšená struktura FePO4  
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Obrázek 25: Zvětšená struktura LiFePO4 s polypyrolem 

 
 
Abychom mohli lépe vyhodnotit jednotlivé struktury zkoumaných materiálů, je 

zapotřebí lepšího a detailnějšího přiblížení, které je v tomto případě 10 000x, 20 000x, 

40 000x a největší přiblížení dosahuje hodnoty 80 000x. První obrázek (obrázek 26) 

zachycuje struktury pouze LiFePO4. Obrázek a) má zvětšení 10 000x a obrázek vlevo 

tedy b) zachycuje stejný materiál, ale se zvětšením 20 000x, ovšem nejdetailnější 

strukturu můžeme vidět na obrázku 27. Ze všech těchto snímků je patrná granulovitá 

struktura tohoto materiálu. Z obrázků níže můžeme usoudit, že materiál LiFePO4 utváří 

shluky. Jiným slovem má tendenci seskupovat se do větších celků. Tento jev je typickou 

vlastností pro nanočástice. Obecně platí, čím menší částice se podaří připravit, tím více 

budou aglomerovat. V našem případě mají částice velikost 400 nm az  1 µm a jejich 

aglomerace je ještě únosná, protože v roztoku umíme tyto aglomeráty dostatečně 

rozdispergovat na to, aby jsme jednotlivé částice pokryli vrstvou polypyrolu. 
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Obrázek 26: SEM snímky LiFePO4 ( a) 10 000x zvětšen, b) 20 000x zvětšen) 

 
Z níže uvedeného obrázku již není tak zřetelné jeho seskupování, ale můžeme dle něho 

odečíst velikost jednotlivých částic. Materiál LiFePO4, jak již bylo řečeno, obsahuje 

tedy jednotlivé částice přibližně o velikosti 400 nm až 1 µm, ovšem v následných 

shlukách mají velikost 1,4 až 2 µm. A jako posledním faktem, kterého je možné si 

všimnout, je ostré ohraničení jednotlivých útvarů. 

 

Obrázek 27: SEM snímek LiFePO4 40 000x zvětšen 

 a)   b) 
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Následující obrázky, konkrétněji obrázky 28 a 29, již zachycují materiál LiFePO4 

modifikovaného polypyrolem. Na prvním obrázku jsou opět patrné shluky, jako tomu 

bylo u čistého LiFePO4, ovšem jejich výskyt je podstatně větší a rozměry těchto shluků 

jsou také rozměrnější. Avšak rozměry jednotlivých útvarů jsou oproti předcházejícímu 

vzorku menší. Dosahují rozměrů někde od 300 nm do jednoho necelého mikrometru. 

Ale základním poznatkem a zároveň hlavním rozdílem mezi jednotlivými zkoumanými 

vzorky je v jejich povrchu. Na obrázku 29 níže je na struktuře lehce pozorovatelná 

jakási krycí vrstva samotného základního materiálu (LiFePO4). Jedná se právě o povlak 

polypyrolu. Jak je patrné, tato polypyrolová vrstva je občas nerovnoměrně rozdělena 

mezi jednotlivé částice a shluky. Díky této vrstvě a menší vzdálenosti mezi jednotlivými 

částicemi a aglomeráty je mnohem lepší propustnost elektrolytu, což nám pomáhá 

utvářet lepší bateriový systém Li / LiFePO4. 

 

Obrázek 28: LiFePO4 s polypyrolem 40 000x zvětšeno 
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Obrázek 29: LiFePO4 s polypyrolem 80 000x zvětšeno  

6.1.2 Katodový materiál lithium – síra (Li – S) 

Z katodových materiálů, které používají konverzní princip chemické reakce, byly 

zkoumány dva druhy. Konkrétněji se jedná o kombinaci Síra - Uhlík a dalším je Síra -

Uhlík s nanotrubičkami.  

Druhý jmenovaný, tedy jeho zvětšená struktura, je zachycena na obrázku 30. Jednotlivé 

obrázky se od sebe liší opět svým zvětšením. Obrázek 30 a) má zvětšení 500x, obrázek 

b) 5 000x, obrázek c) 10 000x a poslední obrázek d) má největší zvětšení, které činí 

20 000x. Z prvního obrázku je patrná celá plocha vzorku. Na první pohled je viditelné, 

jak je povrch souvislý bez výraznějších trhlin a v porovnání s dalším zkoumaným 

materiálem je jeho struktura jemnější, co se týká zrnitosti. Pro hlubší zkoumání je 

zapotřebí detailnějšího zvětšení, kde jsou již patrné vlásečnicové útvary. Jedná se 

o uhlíková nanovlákna, jejichž průměr se řádově pohybuje okolo 20 nm.  
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Obrázek 30: Katodový materiál S-C-MWCNTs při různých zvětšeních. 

 
Pro lepší zhodnocení vzorků z hlediska zastoupení jednotlivých prvků v materiálu byla 

na zkoumaném preparátu provedena prvková analýza. Její graf a následnou tabulku 

s procentuálním zastoupením z celkové hmotnosti jednotlivých prvků nalezneme níže. 

 a)  b) 

 c)  d) 
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Obrázek 31: EDS analýza z obrázku a) katodového materiálu S – C - MWCNTs 

 
Tabulka 7: Zastoupení jednotlivých prvků dle předcházející EDS analýzy  

Prvek Zkratka Hmotnost [%] 

Uhlík     C 69.55 

Kyslík           O 1.16 

Fluor      F 12.46 

Síra       S 16.83 

 Celkem 100.00 

 

Níže uvedený obrázek 30 a jeho části a), b), c), a d), zachycují druhý zkoumaný 

materiál z konverzní skupiny. Jedná se o složení síry a uhlíku. Opět jako 

v předcházejícím případě se jedná o několik snímků s různými zvětšeními. Na prvním 

obrázku je zřejmá celá struktura, která se od předcházejícího vzorku liší především 

velikostí částic a homogenitou. Předchozí obrázek byl slinutější do jednoho povrchu 

s menšími částicemi. Zde by se dalo říci, že tento typ povrchu je houbovitého tvaru. 

Ovšem je třeba vzít v úvahu, že i zde velikost částic hraje důležitou roli. Čím menší 

částice jsou, tím větší může být kapacita článku. 
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Obrázek 32: Katodový materiál S - C (bez nanotrubiček) při čtyřech zvětšeních 

 

 

Obrázek 33: EDS analýza z obrázku a) katodového materiálu S - C bez nanotrubiček 

 

 a)  b) 

 c)  d) 
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I na tomto vzorku byla dodatečně provedena prvková analýza. Její graf můžeme vidět 

na obrázku výše a v tabulce níže jsou zahrnuty jednotlivé hmotnostní účasti vyjádřené 

procentuelně vzhledem k celkové hmotnosti preparátu. 

 
Tabulka 8: Zastoupení jednotlivých prvků dle předcházející EDS analýzy (S – C) 

Prvek Zkratka Hmotnost [%] 

Uhlík     C 81.73 

Kyslík           O 2.31 

Fluor      F 12.59 

Síra       S 3.38 

 Celkem 100.00 

 

Pokud se pozorněji zaměříme na procentuální hmotnost síry v obou vzorcích, tak 

zjistíme, že u vzorku s nanotrubičkami je hmotnost síry větší. Tento efekt zapříčinila 

právě aktivita nanočástic a jejich případná katalytická funkce. Z toho tedy plyne, že 

výsledný substrát dokázal naabsorbovat podstatně více síry, než tomu bylo u materiálu 

bez těchto nanotrubiček, tedy čistý uhlík. 

6.2 Charakteristika struktury a velikost částic LiFePO4 katodového 

materiálu 

Aby bylo možné prostudovat strukturu katodového materiálu podrobněji, byla na 

vzorku LiFePO4 provedena rentgenová difrakční analýza. Tato metoda nám dokáže 

popsat čistotu zkoumaného matriálu. Odhalí, zda je vzorek dostatečně krystalický nebo 

zda v něm nejsou obsaženy nežádoucí látky, které by zde mohly zůstat po syntéze. 

Dle grafu umístěného na obrázku níže je jasně patrné, že tento materiál má 

ortorombickou krystalovou strukturu. Také v tomto vzorku nenalezneme žádné 

nečistoty například Fe2P nebo Fe2O3, které by mohly mít, jak je známo, negativní vliv 

na kapacitu.  
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XRD analýza LiFePO 4
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Obrázek 34: XRD analýza LiFePO4 

 

Díky tomu, že polymerace pyrolu probíhá v roztoku a samotné částice polypyrolu jsou 

utvářeny mezi částicemi v průběhu reakce, nemůžeme určit přesné množství a přesnou 

velikost částic například z mikrosnímků elektronové skenovací mikroskopie. Proto byly 

tyto vlastnosti detailněji zkoumány analýzou velikosti částic. 

Tato analýza spočívá v tom, že se částice vzorku nechají rozdispergovat ve vodě a přes 

tuto směs následně prochází laserový paprsek. Obecně platí, že čím menší částice jsou 

tím je difrakční úhel laseru větší. Získané hodnoty se dále zprůměrňují a přetransformují 

do grafů. Výsledky této analýzy jsou zachyceny na obrázcích 35 a 36.  

Z prvního grafu (obrázku 35) je patrné, že čistý katodový materiál LiFePO4 má jedno 

velmi úzké rozložení velikosti částic. Průměrná hodnota tohoto rozložení, tedy velikosti 

částic  je zde 1,64  µm. 

Druhý zkoumaný vzorek se svým grafem od předchozího velmi liší. Prvním Faktorem 

je, že již zde není pouze jedno rozložení způsobené čistým LiFePO4, ale jsou zde frakce 

tři. U prvního rozložení můžeme stanovit velikost na 0,1 – 0,8 µm, které je způsobeno 

malými částicemi čistého polypyrolu, ovšem ne na povrchu LiFePO4. Druhé rozložení 

má rozsah 0,8 – 8 µm a je složeno z LiFePO4 potaženým polypyrolem a shluky těchto 
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částic. Poslední část má rozmezí od 8 – 20 µm a je složena z PPY, LiFePO4 s částic 

PPY – LiFePO4.  Průměrná velikost u tohoto vzorku byla 4,92 µm.  

 

Obrázek 35: Velikost částic LiFePO4 

 

Obrázek 36: Velikost částic LiFePO4 s PPY 

 



57 

6.3 Vyhodnocení vzorků pomocí termogravimetrické analýzy 

Další metoda, která se podílela na vyhodnocování vzorků, byla termogravimetrická 

analýza. Jednotlivé vzorky se postupně ukládaly na mikrováhy, které byly uzavřené 

v ochranné atmosféře. Následně se začala zvyšovat teplota až do maximální hodnoty 

a posléze se zase začala řízeně snižovat na pokojovou teplotu. V průběhu měření se 

zaznamenávala doba, jakou je vzorek testován, dále úbytek jeho procentuelní hmotnosti, 

teplota, dále ještě tepelný tok. 

Teplota se lineárně zvětšovala u všech vzorků stejně, číselně 5 °C za minutu, až ve 

většině případů do 700 °C. Jakmile se dosáhlo této hranice, začal se vzorek pozvolně 

ochlazovat až na teplotu okolí, tedy teplotu místnosti. Dosažení maximální teploty 

trvalo přibližně 135 minut, tedy 2 hodiny a 25 minut. 

Abychom mohli vzorky nějak porovnat, tak do grafů byly vyneseny jejich procentuelní 

úbytky hmotnosti v závislosti na teplotě a také byly vyneseny tepelné toky, též 

v závislosti na teplotě. 
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Obrázek 37: Termogravimetrická analýza LiFePO4 s polypyrolem 
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Prvním vzorkem, který prošel tímto testováním, byl LiFePO4 s polypyrolem 

(obrázek 37). Počáteční hmotnost byla navážena 6,2960 mg. Se vzrůstající tepelnou 

hodnotou bylo u něho pozorováno postupné snižování hmotnosti, které v samotném 

závěru činilo 56,4 % z celkové hmotnosti. V rozmezí 0 – 180 °C byla ze vzorku 

odstraněna vlhkost bez větších změn ve struktuře materiálu. Od teploty přibližně 575 °C 

se již úbytek hmotnosti nezvětšoval a můžeme říci, že hmotnost do této teploty a tedy 

do konce měření zůstala konstantní o velikosti zhruba 3,00 mg. V grafu nad textem se 

jedná o modrou křivku. U všech následujících grafů v této kapitole je systém značení 

křivek stejný. 

Druhá křivka, tedy červená, nám ukazuje, kdy se materiál choval exotermicky a kdy 

endotermicky. To znamená, kdy materiál energii (teplo) spotřebovával a kdy ji naopak 

vyprodukovával. V tomto případě se materiál s rostoucí teplotou choval exotermicky až 

do teploty 250 °C, kde dosáhl únik tepla svého maxima o hodnotě 3,1 W / g. Od této 

hranice se z něho stal endotermický vzorek a to do teploty přibližných 500 °C. Od této 

teploty do 540 °C začal vzorek opět lehce energii vyzařovat, ale po překonání této meze 

se z něho opět stal endotermický až do teploty 580 °C, kde došlo opět ke změně 

a zkoumaný materiál opět začal teplo vyzařovat až do konečné teploty. 
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Obrázek 38: Termogravimetrická analýza LiFePO4 s PPY a MWCNT 
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Následujícím zkoumaným materiálem byl lithium železo fosfát s polypyrolem 

a nanotrubičkami (obrázek 38). Počáteční hmotnost tohoto vzorku činila 5,6500 mg. Se 

vzrůstající teplotou bylo u tohoto vzorku znovu zaznamenáno postupné snižování 

hmotnosti, které v samotném závěru činilo 74,5 % z celkové hmotnosti. Tento materiál 

se narozdíl od svých předchůdců choval zprvu malinko jinak. Jeho pomalý úbytek 

hmotnosti nastal kolem 100 °C, nebyl sice nikterak zajímavý, ale mezi zkoumanými byl 

největší. Mnohem větší klesání bylo zaznamenáno okolo teploty 230 °C, a od této 

hodnoty začal po celou dobu testování vzorek ztrácet svoji hmotnost až na koncovou 

hmotnost 1,44 mg. 

U tepelného toku se tento materiál choval v nižších teplotách poměrně stabilně. První 

exotermický peek nastal v průběhu zahřívání, od počátku až do 500 °C, kde jeho 

maximum proběhlo při teplotě 273 °C a dosáhlo hodnoty 2,83 W / g. Tedy nebylo nijak 

zásadní. První velký zvrat nastal právě po teplotě 500 °C, odkud tepelný tok značně 

s teplotou narůstal. Své největší hodnoty dosáhl o teplotě 272 °C a dosáhl hodnoty 

7,3 W / g, odkud začal téměř až do konce cyklu klesat. 
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Obrázek 39: Termogravimetrická analýza polypyrolu se sírou 
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Dalším zkoumaným preparátem byl polypyrol se sírou (obrázek 39). Počáteční 

hmotnost, která byla naměřena u tohoto vzorku, byla 5,5450 mg. Se vzrůstající teplotou 

bylo u tohoto vzorku pozorováno opět postupné snižování hmotnosti, které v samotném 

závěru činilo neuvěřitelných 99,46 % z celkové hmotnosti. Materiál se choval celkem 

stabilně do teploty někde okolo 150 °C. Od této hodnoty začal razantně téměř lineárně 

ztrácet svoji hmotnost. Tento prosec byl způsoben prudkým shořením síry a směsi síra - 

polypyrol. Hmotnost se takto snižovala až do teploty 253 °C. Pří této prudké 

exotermické reakci se hmotnost vzorku rapidně snížila o 66 % ze své počáteční 

hodnoty, která po úbytku činila 1,86 mg. S dalším zvyšováním teploty se hmotnost dále 

lineárně snižovala, kde o teplotě 580 °C dosáhla nulové hodnoty. Můžeme mluvit 

o tom, že celý vzorek tepelně degradoval neboli shořel.  

U průběhu tepelného toku na to byl tento materiál o něco lépe. Od počáteční teploty se 

jeho tepelný pochod pozvolna choval jako exotermický. Ovšem od teploty 220 °C 

docházelo k razantnímu navýšení vyzářeného tepla až do maximální hodnoty v celém 

průběhu testování. Jeho maximum nastalo při teplotě 250 °C, od kterého se choval 

endotermicky opět s razantním sklonem, ovšem tady s poklesem. Celý tento peek se 

odehrál ve velmi úzkém teplotním rozsahu od 220 – 260 °C a dosáhl hodnoty tepelného 

toku 12,7 W / g. Od 260 °C se ustálil na stejné hodnotě a nikterak se již neprojevil. 



61 

-2

0

2

4

6

8

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 100 200 300 400 500 600

Te
p

e
ln

ý
 t

o
k

 [
W

/g
]

H
m

o
tn

o
st

 [
%

]

Teplota [°C]

Termogravimetrická analýza PPY + super P a síra

 

Obrázek 40: Termogravimetrická analýza polypyrolu se super P a sírou 

 

Posledmím v řadě byl materiál složený z polypyrolu super P a síry (obrázek 40). 

Počáteční hmotnost tohoto vzorku činila 4,5550 mg. Se vzrůstající teplotou bylo 

u tohoto vzorku opět zaznamenáno postupné snižování hmotnosti, které v samotném 

závěru činilo 76,96 % z jeho celkové hmotnosti. Od počáteční teploty do 155 °C se 

úbytek hmotnosti nejevil jako zásadní, spíše při tomto rozsahu došlo odstranění 

vlhkosti. Zásadní zlom nastal po této teplotě, kde vzorek začal s rostoucí teplotou 

razantněji ztrácet svoji hmotnost. Do teploty 245 °C ztratil vzorek již 44,75 % své 

hmotnosti. Od této teploty ztrácel svoji hmotnost pomaleji až do hmotnosti 1,18 mg, 

odkud již hmotnost zůstala konstantní.  

Tepelný průběh v tomto případě se od počáteční teploty do teploty 223 °C choval 

naprosto stabilně. Ovšem mezi teplotami 223 °C a 250 °C došlo k velkému 

exotermickému průběhu. Tento proces měl své maximu o teplotě 238 °C a tepelný tok 

byl 8,7 W/g. Následně po této teplotě se vzorek na moment ustálil a od teploty 300 °C 

se pozvolna stával endotermický až do samotného konce měření. 



62 

Je dobré si všimnout, že oba tyto průběhy se moc neliší od předcházejících průběhů 

u vzorku síra s polypyrolem. Také zde dochází k velice prudkému nástupu exotermické 

rekce s razantním úbytkem hmotnosti. Ovšem tento vzorek neshořel úplně, jako tomu 

bylo u předcházejícího pokusu a to právě díky uhlíku Super P, který zde neshořel celý.  

6.3.1 Shrnutí výsledků 

V této podkapitole jsou shrnuty všechny výsledky, kterých bylo dosaženo jednotlivými 

metodami a pokusy. V samotném závěru této kapitoly jsou pro větší přehlednost 

vyneseny grafy, aby bylo snazší porovnat jednotlivé vzorky mezi sebou. 

Metodou skenovací elektronové mikroskopie byly nejprve sejmuty mikrosnímky 

katodového materiálů čistého LiFePO4 a modifikovaného LiFePO4 polypyrolem. Zde 

byly odhaleny strukturální změny mezi oběma materiály. LiFePO4 má velikosti částic 

přibližně od 400 nm do jednoho mikrometru, ovšem tento vzorek vytvářel sice 

agloméráty (shluky částic), ale podařilo se vytvořit vzorek, který se choval stabilně 

a shluky vytvářel v menších počtech. Na snímcích LiFePO4 s PPy jsou již patrné 

homogenní částice pokryté souvislou tenkou vrstvou polypyrolu, která nám pomáhá 

vylepšit vodivé vlastnosti lithno – iontového článku. 

Další dvojicí snímaných vzorků byly katodové materiály tvořené sírou s uhlíkem a sírou 

s uhlíkem a nanotrubičkami. U materiálu síra – uhlík, byly pozorovány částice větších 

rozměrů, které utvářely dojem nerovnoměrné struktury.  Na obrázcích síry – uhlík 

a MWCNT, hlavně při větších zvětšeních, byly patrné rourovité útvary, naše 

nanotrubičky. Povrch tohoto vzorku byl homogeničtější a rovnoměrnější s menšími 

částicemi. Nanotrubičky zakomponované do struktury uhlíku a síry měly za následek to, 

že dokázaly naabsorbovat větší množství síry, což byl i náš cíl. 

Další metodou, která nám pomáhala při vyhodnocování materiálů, byla 

termogravimetrická analýza. Především se vyhodnocovala hmotnostní stabilita 

a velikost tepelného toku v závislosti na rostoucí teplotě. 

V obrázku níže jsou vyneseny všechny vzorky a jejich závislost hmotnosti na teplotě. 

Z porovnání materiálů LiFePO4 s PPy  a LiFePO4 s PPy a nanotrubičky je patrné, že do 

teploty 570 °C se choval druhý zmiňovaný stabilněji, ovšem poté došlo k větší tepelné 

degradaci, která byla zřejmě způsobena katalytickou funkcí nanotrubiček. Ve výsledku 
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vzorky ztratily 56,4 % LiFePO4 s PPy a 74,5 % LiFePO4 s PPy s nanotrubičkami 

z jejich celkové hmotnosti.  

Zde byla také ověřena teplotní stabilita samotného LiFePO4, protože čistý lithium 

železo fosfát tepelně degraduje, až okolo teploty 800 °C. [36] 
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Obrázek 41: Souhrn porovnání úbytků hmotnosti zkoumaných vzorků 

 
U konverzních materiálů, tedy síra – PPy a síra – PPy – uhlík Super P, byla jejich 

tepelná degradace rychlejší. U prvního zmiňovaného došlo k totální degradaci po 

teplotě 580 °C, kde celý vzorek shořel, protože například samotný bod vzplanutí 

u polypyrolu je 642 °C. [36] Druhý materiál vykazoval o něco lepší vlastnosti, protože 

se o jeho tepelnou stabilitu postaral uhlík Super P, který neshořel v celém svém objemu. 
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Obrázek 42: Souhrn porovnání tepelných toků zkoumaných vzorků 

 

U obrázku výše jsou zachyceny všechny tepelné průběhy všech testovaných vzorků. 

Pokud porovnáme obě skupiny mezi sebou, tak bychom mohli říci, že interkalační 

materiály mají exotermické reakce s nižšími hodnotami. Mezi konverzními vzorky 

vyšel o něco lépe vzorek modifikovaný uhlíkem Super P, který exotermickou reakci 

malinko přibrzdil a zafungoval jako teplotní stabilizátor. 
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Závěr  

Tato diplomová práce se zabývala lithno – intovými bateriemi. Samotnými cíli bylo 

nastudovat základní problematiku o článcích lithium – síra a LiFePO4, pomocí 

skenovací elektronové mikroskopie vytvořit mikrosnímky těchto materiálů a porovnat 

jednotlivé struktury mezi sebou. Dalším úkolem bylo pomocí termogravimetrické 

analýzy vyhodnotit teplotní odolnost a zhodnotit, kdy se materiály chovají 

endotermicky a kdy naopak exotermicky. Těchto stanovených cílů bylo dosaženo. 

Sekundární lithno – iontové baterie patří k jedné z nejrychleji se rozvíjející oblasti mezi 

těmito dobíjitelnými články. Vyznačují se oproti jiným sekundárním článkům 

především svým dobrým poměrem kapacity, výkonu a velikosti. U těchto článku téměř 

neexistuje paměťový efekt. Ovšem modifikováním již známých interkalačních nebo 

dosazením novějších konverzních materiálů lze jejich kladné vlastnosti ještě dále 

vylepšovat. 

V dnešní době dobře známý a hojně používaný katodový materiál lithium železo fosfát 

byl v této diplomové práci modifikován pomocí polypyrolu a nanotrubiček. Pomocí 

skenovací elektronové mikroskopie bylo zjištěno, že samotný LiFePO4 má velikost 

částic 0,4 – 1 µm s homogenní strukturou. Při přípravě se podařilo vytvořit stabilní 

vzorek pouze s malou aglomerací. Tato vlastnost je bohužel spojena 

s nanotechnologiemi. Většinou platí, čím menší částice, tím více vytvářejí shluky. Ale 

i přes tuto nevhodnou vlastnost se podařil vytvořit souvislý homogenní povlak 

polypyrolu na základním materiálu, tedy na LiFePO4. Jeho struktura se jevila jako méně 

homogenní, což je způsobeno právě obalením částic LiFePO4 polypyrolem a tím se 

jednotlivé částice od sebe jakoby odizolovaly. Samotný polypyrol se vyznačuje vysokou 

vodivostí, což je právě vhodná vlastnost u Li–ion.  Ovšem díky jeho nanotrubičkám 

urychlil exotermickou reakci tohoto vzorku při termogravimetrické analýze. Polypyrol 

jako samotná látka není mechanicky příliš odolný. Jeho mechanickou stabilitu můžeme 

například zvýšit přidáním polyethylen glykolu. 

U studovaných konverzních materiálů pomocí SEM, konkrétněji síra – uhlík a síra – 

uhlík a nanotrubičkami, bylo zjištěno, že jednotlivé struktury obou materiálů se od sebe 

lišily, především ve velikosti části. U prvního zmiňovaného byly částice větší s menší 
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homogenitou. Z mikrosnímku síra – uhlík a nanotrubičky byly jasně patrné rourovité 

útvary (nanotrubičky), následně se struktura jevila více homogenní a celistvá. Je známo, 

že i velikost částic má významný kladný vliv na kapacitu. Jako pomocná metoda byla 

u obou vzorků provedena prvková analýza. Díky ní bylo patrné, že materiál obsahující 

nanotrubičky dokázal naabsorbovat podstatně více síry, což je žádoucí efekt pro zvýšení 

kapacity článku. Proto by byl tento vzorek vhodnějším materiálem. 

V porovnávání s termogravimetrickou analýzou u vzorků polypyrol – síra a polypyrol – 

síra a Super P bylo zjištěno, že průběhy obou vzorků se od sebe moc neliší. Ovšem 

materiál modifikovaný Super P se jevil více teplotně stabilní. První jmenovaný 

v průběhu zkoušky razantně ztrácel svoji hmotnost s rostoucí teplotou a při teplotě 

580 °C zcela shořel. Materiál obsahující Super P během zkoušky neshořel v celém svém 

objemu, což bylo způsobeno právě modifikací Super P, kde se projevil jeho stabilizační 

účinek. Nutno dodat, že kdyby byl Super P také nanostrukturovaně dodán do vzorku, 

tak by místo teplotní stabilizace naopak exotermickou reakci urychlil. 

V dnešní době, kdy se kladou čím dál větší nároky na sekundární články z hlediska 

výdrže, kapacity, dodávaného napětí, velikosti a možná co největšího nabití za co 

nejkratší dobu, se tyto metody jeví jako možný směr do budoucna pro tento druh 

energie. Vylepšováním jíž dobře známých materiálů a nebo použitím právě novějších 

konverzních materiálů se může v tomto směru hodně pomoci nebo jej alespoň 

nasměrovat na další vývoj, který by svět, plný přenosných zařízení a rozmáhajících se 

elektromobilů, určitě uvítal. 
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Seznam zkratek a symbolů 

ESD – prvková analýza 

GER – gain Electrons – Reduction 

GPE – gelový polymérní elektrolyt 

It – nabíjecí proud 

LEO – lose Electrons – Oxidation 

Ni – pol - lithno-polymérové akumulátory 

NiCd – nikl-kadmiový akumulátor 

NiMH – nikl-metal hybridový akumulátor 

PDA – personal Digital Assistant 

PEG – polyethylen glykol 

PEO – etylenoxid 

PMMA – polymethylmetakrylát  

PPY – polypyrol 

PVDF – polyvinylidendifuorid  

SEM – skenovací elektronová mikroskopie 

XRD – rentgenová difrakční analýza 
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