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Abstrakt 

 
Zhotovená práca sa venuje oblasti skúmania vlastností nových typov elektrolytov, 

a zhodnoteniu vhodnosti elektrolytov skúmaných v tejto práci pre pouţitie v Li-ion batériách. 

Konkrétne sa zameriava na elektrolyty s aprotickými rozpúšťadlami a ich zmesami v 

kombináciii s retardérmi horenia. Práca si kladie za úlohu experimentálne vyšetriť vodivosť a 

bod tuhnutia takto pripravených zmesí elektrolytov, ako aj sledovať účinky prímesí retardérov 

na tieto vlastnosti. Na riešenie tejto úlohy bolo zvolené pouţitie elektrochemickej impedančnej 

spektroskopie v kombinácii s kryoskopickou metódou. Celkovo bola skúmaná vhodnosť 

a vlastnosti 16 vzoriek elektrolytov pripravených kombináciou chemikálií etylén-karbonát (EC), 

propylén-karbonát (PC), dimetyl-karbonát (DMC), dimetyl-sulfon (DMSO2), trietyl-fosfát 

(TEP) dimetyl-metylfosfonát (DMMP), trifenyl-fosfát (TPP). Uskutočnenými pokusmi sa 

roztriedili zmesi podľa sledovaných vlastností do tabuliek uvedených vo výsledkoch práce. 

Tieto hodnoty môţeme ďalej vyuţiť pre doplnenie informácií pokračujúceho výskumu 

elektrolytov prípadne ako pomoc pri typovaní nových zmesí elektrolytov. 
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Abstract 
 

The thesis is devoted to the field of properties investigation of new types of electrolytes, 

and assess the appropriateness of electrolytes studied in this paper for use in Li -ion batteries. It 

focuses specifically on electrolytes based on aprotic solvents and their mixtures with the flame 

retardants. The goal of the thesis is to investigate the effects of FRAs on electrolyte mixtures via 

changes in specific conductivity  and freezing point. These objectives were fulfilled by using 

electrochemical impedance spectroscopy in combination with a cryoscopic measurement 

method. There were overall 16 samples examined. The samples were prepared as a combination 

of chemicals, specifically Ethylene carbonate (EC), propylene carbonate (PC), dimethyl 

carbonate (DMC), dimethyl sulfone (DMSO2), triethyl phosphate (TEP) Dimethyl 

methylphosphonate (DMMP), triphenyl phosphate (TPP). Based on the results of the 

experiments, the mixtures were sorted according to the observed properties in the tables listed in 

the last part of this paper. These values can be further used to supplement the continuing 

research of electrolytes and also as assistance in searching for the new electrolyte mixtures. 
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Úvod 
 

Vývojom nových technológií a látok sa v súčasnosti zaoberá mnoho vedeckých kapacít 

po celom svete. Mimoriadna pozornosť sa venuje energetike a aplikáciám s ňou súvisiacimi. 

Moţnosti uskľadňovania energie sú jednou z veľmi dôleţitých otázok dnešnej spoločnosti. 

Existujú rôzne metódy uskladňovania elektrickej energie. Ak sa však stanovíme podmienky, ţe 

má jednať o elektrickú energiu, a má sa uskladniť dostatočný objem energie výber moţností sa 

nám zuţuje. Ešte viac zmenšíme výber, ak zadáme podmienku na mobilitu a kompaktnosť 

zásobníka energie. 

V ponímaní aktuálnych technológií pouţívaných v praxi môţeme uvaţovať reálne iba 

s pouţitím akumulátorov. Pre svoje vlastnosti relatívne vysokej ţivotnosti a energetickej hustoty 

sa stále viac rozširuje Li-ion akumulátor. Tieto batérie sú pri dnešnom trende uţ prakticky 

neoddeľiteľnou súčasťou nášho ţivota.  

Li-ion batérie však majú problémy s teplom, najmä s prílišným prehrievaním článkov, 

nadmerným vybitím či nabitím článku. Počas nadmerného vybitia, teplo, vzniknuté v článku 

vedie k prelomeniu pevnej interfázy tvorenej elektrolytovou solou a rozpúšťadlom, ako aj 

k poškodeniu separátorového materiálu. Týmto dôjde k odhaleniu základného elektródového 

materiálu na ktorom je aktuálne vysoké napätie, a teplom sa spustí tvorba horľavých plynov 

v elektrolyte. Dochádza k zvyšovaniu tlaku v článku v dôsledku hromadenia týchto plynov. To 

často vedie aţ k úniku plynov z článku, a po následnom kontakte so vzduchom k zapáleniu, 

prípadne k zapáleniu plynov v článku samotnom. Toto je obzvlášť nebezpečné, nakoľko to 

ohrozuje aj ostatné články v batérii. Väčšina dnešných Li-ion batérii má vstavané systémy 

ochrany proti takýmto udalostiam, často v podobe ventilov schopných regulovať vznikajúci tlak, 

prípadne formou prídavných integrovaných obvodov, ktoré vyhodnocujú teplotu a kontrolujú 

nabíjací a vybíjací prúd, napätie na článku a v prípade prekročenia sledovaných hodnôt sú 

schopné poruchový článok odpojiť. 

Z tohto dôvodu sú bezpečnejšie elektrolyty, s vyššou tepelnou odolnosťou tak podstatnou 

stránkou súčasného výskumu. 

 

Práca samotná sa skladá predovšetkým z dvoch hlavných častí. Prvá prevaţne teoretická 

časť sa zameriava na popis vlastností aprotických(bezvodých) elektrolytov, chemikálií 

pouţívaných pri ich miešaní, experimantálnymi metódami merania pouţívanými pri 

stanovovaní parametrov zmesí, a zhodnoteniu potenciálneho zlepšenia vlastností, hlavne v 



 

  

oblasti zväčšenia vyuţiteľného teplotného pracovného rámca elektrolytov, a to predovšetkým 

pridaním retardérov horenia. Práca hlbšie skúma bod tuhnutia sledovaných zmesí elektrolytov.  

 

Druhá, praktická čast pojednáva o pouţitých metódach pričom sa experimentálne 

vyhodnocuje merná vodivosť, a bod tuhnutia zmesí aprotických elektrolytov. Pre účely tohto 

skúmania bolo pripravených celkovo 16 vzoriek aprotických elektrolytov. Práca pokračuje 

triedením a spracovaním nameraných výsledkov. Zo získaných údajov sa vyhodnocuje 

vhodnosť pomerov namiešaných zmesí, ako aj moţnosti pouţitia sledovaných roztokov v Li-ion 

batériách. 
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1 Rozpúšťadlá 

  

 Rozpúšťadlo sa pouţíva, ako napovedá samotný názov, na rozpustenie látky (pevnej 

alebo aj kvapalnej), a teda slúţi k vytvoreniu zmesi roztoku látky. Rozpúšťadlo je tekutá 

fáza (kvapalina, plyn, plazma), ktorá rozpúšťa pevnú, kvapalnú alebo plynnú látku výsledkom 

čoho je vznik roztoku, a ktorá  je spravidla v prebytku nad rozpustenou látkou. Rozpúšťadlá sú 

zvyčajne číre a bezfarebné kvapaliny a väčšina má charakteristický zápach. V našom prípade 

budeme aplikovať rozpúšťadlo pre vytvorenie kvapalného roztoku elektrolytu. Najznámejšie 

rozpúšťadlo je asi voda. K beţne pouţívaným rozpúšťadlám patria organické rozpúšťadlá. 

Organické rozpúšťadlá sú prchavé kvapaliny. Najviac organických rozpúšťadiel sa pouţíva pri 

chemických syntézach. Väčšina organických rozpúšťadiel má menšiu hustotu ako voda, čo 

znamená, ţe sú ľahšie a vytvárajú oddelenú fázu na hladine vody. 

Pri manipulácii s rozpúšťadlami (hlavne organickými) treba byť zvlášť opatrný, nakoľko 

niektoré rozpúšťadlá sú schopné samovznietenia, nezanedbávajúc aj toxické účinky 

rozpúšťadiel a rozpúšťaných chemikálií samotných. Človek je za normálnych podmienok 

vystavený rozpúšťadlám najmä pri odmasťovaní kovov, čistení textilu, riedení lepidiel a farieb. 

Hlavnou vstupnou cestou rozpúšťadiel do organizmu sú dýchacie cesty a koţa. Organické 

rozpúšťadlá sa vyuţívajú najmä na chemické čistenie, ako riedidlá do farieb, odlakovače na 

nechty, rozpúšťadlá pre lepidlá, na odstraňovanie škvŕn, v pracích prostriedkoch, parfumoch 

a chemickej syntéze. 

Pri práci s rozpúšťadlami potrebujeme poznať základné veličiny popisujúce rozpúšťadlá 

a roztoky. Koncentrácia roztoku je mnoţstvo rozpustenej látky v určitom mnoţstve rozpúšťadla. 

Rozpustnosť je najväčšie mnoţstvo určitej látky, ktoré je moţné rozpustiť v určitom 

rozpúšťadle za danej teploty. Pouţíva sa aj teplota vzplanutia(bod vzplanutia), čo je najniţšia 

teplota pri, ktorej horľavá kvapalná látka za presne stanovených podmienok skúšky, vyvíja také 

mnoţstvo horľavých pár, ktoré je po priblíţení iniciačného zdroja (plameň, iskra) schopné 

krátko (do 5 sekúnd) horieť a následne znova zhasnúť. Ďalšou dôleţitou vlastnosťou 

rozpúšťadiel je ich teplota varu. Táto určuje rýchlosť vyparovania. Rozpúšťadlá majú zvyčajne 

nízku teplotu varu a ľahko sa odparujú, alebo môţu byť oddestilované pričom zanechajú 

rozpustenú látku. Rozpúšťadlá by nemali reagovať s rozpustenými zlúčeninami, mali by byť 

inertné.  
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Funkcia rozpúšťadla z chemického pohľadu: 

 

- urýchľuje chemické reakcie (reakcie v roztokoch prebiehajú rýchlejšie ako v pevnej 

fáze; na rýchlosť a smer reakcie má vplyv aj pouţité rozpúšťadlo)  

- umoţňujú izoláciu a čistenie produktu (je dôleţitý selektívny výber rozpúšťadla pre 

konkrétnu reakciu) 

 

1.1 Delenie rozpúšťadiel 

 

 Môţeme nájsť rôzne delenia , ktoré sa môţu štruktúrou mierne líšiť, ale vţdy má toto 

delenie oporu v základných vlastnostiach, a teda v chemických a fyzikálnych vlastnostiach.  

 

Rozoznávame dve hlavné skupiny rozpúšťadiel: 

 polárne (hydrofilné) rozpúšťadlá (voda, acetón) 

 nepolárne (lipofilné) rozpúšťadlá (hexan, benzén) 

 

Polarita je merateľná ako dielektrická konštanta alebo dipólový moment zlúčeniny. 

Polárnosť rozpúšťadla rozhoduje o tom aké typy chemických zlúčenín dokáţe rozpustiť a s 

akými inými rozpúšťadlami alebo kvapalnými zlúčeninami je miešateľné.. Platí, ţe polárne 

rozpúšťadlá najlepšie rozpúšťajú polárne zlúčeniny a nepolárne rozpúšťadlá najlepšie 

rozpúšťajú nepolárne zlúčenin 

 

Polárne rozpúšťadlá disponujú vysokou permitivitou (polárne εr>20; nepolárne εr÷2 - 4).  

 

Polárne rozpúšťadlá je moţné ďalej podľa vlastnosti viazať vodík rozdeliť na: 

 polárne protické 

 polárne aprotické  

 

Protické rozpúšťadlá (vodné) obsahujú  odštiepiteľný protón (atóm vodíku), ktorý je spojený 

s elektronegatívnym atómom, ktorý je moţné pri špecifických podmienkach odštiepiť, a teda 

uvoľniť atóm vodíka, a umoţniť tak reakciu (protolytické reakcie) s ostatnými molekulami 

v roztoku.  
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Často pouţívané aprotické rozpúšťadlá sú napríklad: 

 voda 

 etanol  

 kyselina octová 

 

Aprotické (nevodné)  rozpúšťadlá nie sú schopné poskytnúť protón (atóm vodíka), ale zároveň 

ho môţu obsahovať v molekule. Pri týchto rozpúšťadlách sa kladie veľký dôraz na ich čistotu.  

Často pouţívané aprotické rozpúšťadlá sú napríklad: 

 

 PC – Propylén-karbonát  

 DMSO – Dimetyl-sulfoxid  

 DMF N - N dimetyl-formamid  

 EC/DEC Etylén-karbonát / dietyl-karbonát v pomere zmiešania (1:1)  

 EC/DMC Etylén-karbonát / dimetyl-karbonát v pomere zmiešania (1:1)  

 Acetonitril 

 

Ak sa pozrieme na elektrické vlastnosti rozpúšťadiel, tak tie závisia na dipólovom momente 

molekúl, relatívnej permitivite a elektrickej vodivosti. Dipólový moment reprezentuje mieru 

oddialenia kladných a záporných nábojov v objeme látky. Pri dipólovom momente prebieha aj 

ovplyvňovanie molekúl v rozpúšťadle navzájom. Jednotkou dipólového momentu je Debye [D]. 

Nepolárne rozpúšťadlá majú symetrické molekuly, a nemajú dipólový moment. Elektrická 

vodivosť rozpúšťadiel je priamo závislá na ich čistote, pričom s rastúcim počtom znečistenia ich 

vodivosť rastie. [1] 

 

Okrem týchto vlastností sa sledujú aj bod tuhnutia, bod varu, bod horenia a ďalšie. 

 

1.2 Vlastnosti vybraných aprotických rozpúšťadiel 

 

Aby sme získali väčšiu oblasť pouţitia elektrolytov, môţeme sa rozhodnúťaj pre 

kombináciu viacerých rozpúšťadiel, čím modifikujeme vlastnosti nového rozpúšťadla. Medzi 

doteraz nespomenuté, avšak dôleţité kritérium výberu vhodného rozpúšťadla v aplikácii pre Li-

ion batérie je aj hodnota dynamickej viskozity. 
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1.2.1 Etylén-karbonát (EC) 

 

Etylén-karbonát (Ethylene carbonate) je pri izbovej teplote (25ºC) priehľadná pevná 

látka, bez farby, takmer bez zápachu a mierne rozpustná vo vode. Pri teplote od cca 34-37 ºC 

vyššie je to uţ bezfarebná tekutina, a bez akéhokoľvek zápachu. Avšak je to veľmi dráţdivá 

látka, ktorá môţe spôsobiťváţne poškodenie očí. V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď 

ich vymyť s veľkým mnoţstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.  

 

Pouţitie nachádza ako polárne rozpúšťadlo s dipólovým momentom 4,9 D, hlavne do 

elektrolytov v Li-iont batériách. Pouţíva sa tieţ ako zmäkčovadlo a pri organickej syntéze, ako 

aditívum do betónu alebo výrobe syntetických mazív. [2] 

 

Tab. 1 - fyzikálno - chemické vlastnosti EC [3] 

EC 

Sumárny vzorec C3H4O3 

Mólová hmotnosť 88,06 g/mol 

Hustota 1,32 g/cm3 (40°C) 

Teplota varu 248 °C (1013 hPa)  

Teplota vzplanutia 143 °C 

Teplota 
samovznietenia 

465 °C 

 

  

Obr. 1 – priestorové zobrazenie etylénkarbonátu [2] 
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1.2.2 Dimetyl-karbonát (DMC) 

 

Dimetyl-karbonát (Dimethyl carbonate) je organická bezfarebná, horľavá tekutina. 

Vyrába sa kontinuálnym procesom pri reakcii etylén oxidu s oxidom uhličitým, a následne 

spadá do kategórie uhličitanových esterov. Jeho cena je relatívne nízka, aj preto môţe byť 

pouţitý ako náhrada viacerých ketónových a glycol esterov. 

Pouţíva sa ako ekologické čistidlo, prídavok, resp. Náhrada rozpúšťadiel vo farbách 

a náteroch, nakoľko je to vysoko prchavé polárne rozpúšťadlo. Vďaka vysokému obsahu 

kyslíka sa často vyuţíva ako palivové aditívum. Hlavne sa však uplatňuje ako rozpúšťadlo 

v elektrolytoch Li-iontových batérií. Má dipólový moment 0,91D. Nádobu s dimetylkarbonátom 

je potrebné umiestniť na dobre vetranom mieste a mimo dosahu zdrojov zapálenia, nakoľko je 

to vysoko horľavá chemikália. Vďaka  nízkej toxicite je relatívne šetrný k ţivotnému prostrediu. 

[4], [5] 

 

 

Tab. 2 - fyzikálno - chemické vlastnosti DMC [3] 

 

DMC 

Sumárny vzorec C3H6O3 

Chemický vzorec (CH3O)2CO 

Mólová hmotnosť 90,08 g/mol 

Hustota 1,07 g/cm3 (20 °C) 

Teplota varu 90 °C (1016 hPa) 

Teplota vzplanutia 16,7 °C 

Teplota 
samovznietenia 

458 °C 
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Obr. 2 – priestorové zobrazenie dimetylkarbonátu [2] 

 

1.2.3 Propylén-karbonát (PC) 

Propylénkarbonát (Propylene carbonate) je organická zlúčenina, prechádza 

z bezfarebného odtieňu aţ do ţltkastej farby. Zápach je takmer ţiadny aţ jemne ovocný. Patrí 

k polárnym aprotickým rozpúšťadlám. Je rozpustný vo vode a mnohých organických 

rozpúšťadlách. Pri intenzívnom zahrievaní sa odparuje, a jeho výpary sú v kombinácii so 

vzduchom výbušné. To si vyţaduje opatrné zachádzanie aj uskladnenie. Táto látka by mala byť 

skladovaná na chladnom, vetranom, suchom mieste, mimo dosahu ohňa. Dipólový moment jeho 

molekúl je 4,92D .  

Často sa pouţíva aj v elektrolytoch Li-ion batérií. Okrem toho poslúţi aj v kozmetike, či 

ako súčasť lepidiel, zmäkčovadlo, rozpúšťadlo ţivíc, pri seperácii plynov a rovnako aj 

v elektrotechnickom priemysle. [20], [2] 

 

Tab. 3 - fyzikálno - chemické vlastnosti PC [3] 

PC 

Sumárny vzorec C4H6O3 

Mólová hmotnosť 102,09 g/mol 

Hustota 1,20 g/cm3 (20 °C) 

Teplota varu 243 °C (1013 hPa) 

Teplota vzplanutia 123 °C 

Teplota 
samovznietenia 

435 °C  
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Obr. 3 - zobrazenie propylén-karbonátu [2] 

 

1.2.4  Sulfolan (SL) 

Sulfolan (Sulfolane) patrí do skupiny organických zlúčením obsahujúcich skupinu 

sulfonyl. Je to priehľadná bezfarebná tekutina. Teplota topenia je na úrovni 27,5 °C , teda pri 

izbovej teplote je v tuhom skupenstve. Je to aprotická zlúčenina, a vďaka svojim polárnym 

väzbám je ľahko rozpustný vo vode a uhľovodíkoch. Sulfolan je nadpriemerne chemicky 

a teplotne stabilný. Rozkladá sa aţ pri teplote 220°C aj potom uvoľnuje len oxide siričitý. 

Sulfolan preto musí byť destilovaný pri zníţenom tlaku.  

Sulfolan má silnú schopnosť rozpúšťania a triedenia aromatických látok, a často sa 

vyuţíva pri ich extrakcii týchto aromatických zlúčenín. Tieţ pomáha pri odstraňovaný kyslých 

zlúčenín z plynov, rovnako pri separácii zlúčenín s podobným bodom varu ako má sám, a to 

v procese extračnej destilácie. Zvláda tieţ separáciu mastných kyselín na satuované 

a nesaturované komponenty. V procese polymerizácie sa pouţíva ako polymerizačné 

rozpúšťadlo, ale aj na zlepšovanie vlastností sintetických látok a vlákien, čo aplikuje často 

textilný priemysel. Dokonca sa ho môţme nájsť ako prímes v atramentov tlačiarní, pričom 

zlepšuje kvalitu tlače, skladovania toneru, fixácie toneru na substrát a nezanáša trysky tlačiarne. 

V pouţití beţným perom zlepšuje vodeodolnosť atramentu, a perá s takto upraveným 

atramentom nevysychajú tak rýchlo. V agrochemickom priemysle napomáha v procese prípravy 

insekticídov, herbicídov a fungicídov.  

Veľmi časté pouţitie je aj v elektortechnickom priemysle, hlavne s pokračujúcim 

rozvojom pouţávania Li-ion batérií. Sulfolan sa pouţíva ako rozpúšťadlo v batériách s lítiovou 

či inou podobnou kovovou anódou. V batériách, kde je prímesou elektrolytu sulfolan 

pozorujeme zvýšenie efektivity oproti elektrolytom bez sulfolanu. [2], [6], [7] 
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Tab. 4 - fyzikálno - chemické vlastnosti SL [3] 

SL 

Sumárny vzorec C4H8O2S 

Mólová hmotnosť 120,17 g/mol 

Hustota 1,26 g/cm3 (30 °C) 

Teplota varu 285 °C (1013 hPa) 

Teplota vzplanutia 177 °C 

 

   

Obr. 4 - zobrazenie sulfolanu [2] 

 

 

1.2.5  Dimetyl-sulfon (DMSO2) 

Dimetylsulfon (Dimethyl sulfon) je organosírna zlúčenina. Táto bezfarebná kvapalina je 

dôleţité polárne rozpúšťadlo, pričom na organické rozpúšťadlo má niektoré neobvyklé 

vlastnosti. Je vysoko polárny, má vysoký bod varu a pri izbovej teplote má tuhú bielu 

kryštalickú štruktúru. DMSO2 ostane stabilné po dlhšiu dobu aj pri vyšších teplotách.  

Roztavený dimetyl-sulfon je rozpúšťadlo pre široký rad ďalších zlúčenín, vrátane 

organických, polymérov, anorganických solí, zlúčenín s polárnou aj nepolárnou väzbou a aj 

zlúčeniny s vodou. Bod topenia je na úrovni 19ºC. Silná vlastnosť rozpúšťať zlúčeniny, ako aj 

vysoká teplotná stabilita predurčujú DMSO2 hlavne reakcie prebiehajúce za vyšších teplôt. Jeho 
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odstránenie zo zmesi je docielené sublimáciou. DMSO2 nie je znateľne hygroskopický, a tieţ 

veľmi netoxický. [2] 

 

Tab. 5 - fyzikálno - chemické vlastnosti DMSO2 [3] 

DMSO2 

Sumárny vzorec C2H6O2S 

Chemický vzorec (CH3)2SO2 

Mólová hmotnosť 94,13 g/mol 

Hustota 1,45 g/cm3  

Teplota varu 238 °C (1013 hPa) 

Teplota vzplanutia 143 °C 

 

        

 

Obr. 5 zobrazenie dimetyl-sulfonu [2] 

 

 

2 Elektrolyty 

 

Elektrolyt je prostredie, v ktorom je elektrický prúd prenášaný pomocou iontov. Pomer 

katiónov a aniónov, je vţdy taký, aby bola v kaţdom okamihu zachovaná podmienka celkovej 
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elektrickej neutrality elektrolytu. Mnoţstvo elektrického prúdu, ktoré môţe byť prenesené 

prostredníctvom roztoku elektrolytu je úmerné počtu iónov nachádzajúcich sa v tomto 

elektrolyte. Bezpečnosť elektrolytu môţeme zvýšiť okrem  pouţitia iných materiálov elektród 

alebo solí aj správnou voľbou rozpúšťadiel. 

 

Elektrolyty označujeme ako vodiče druhého rádu, pretoţe  ich vodivosť závisí od 

koncentrácie daného roztoku, a je niţšia ako u kovov (kovy - > vodiče 1. rádu,  vodivosť majú 

tvorenú elektrónmi). Ióny sú oproti elektrónom väčšie, a ich pohyblivosť je menšia. Roztok 

elektrolytu sa získa rozpustením elektrolytu vo vhodnom rozpúšťadle. Často sa však pod 

pojmom „elektrolyt“ myslí priamo uţ samotný roztok elektrolytu. [8] 

 

 Elektrolyt (materiál, ktorý je zdrojom vodivých  iónov po procese rozpustenia)  väčšinou 

reprezentujú soli. Proces rozkladu elektrolytu na nabité častice (anióny a katióny) je 

elektrolytická disociácia. Podieľajú sa na nej molekuly rozpúšťadla, ktoré pomáhajú iónom 

prekonanať ich vzájomné elektrostatické sily (súvisí s permitivitou rozpúšťadla  - čím vyššia 

permitivita rozpúšťadla, tým  je vyššia jeho disociačná schopnosť), a tým prispievajú aj k ich 

oddialeniu, a teda disociácii. Elektrolytická disociácia elektrolytov je dejom  zvratným, vedúcim 

k nastoleniu  rovnováhy. Dochádza k interakcii medzi iónom a molekulou rozpúšťadla, a túto 

nazývame solvatácia (ak je rozpúšťadlom voda, pouţívame označenie hydratácia).  

Solvatácia znamená, ţe vďaka svojmu prirodzenému náboju ión vytvorí asociáciu 

s istým mnoţstvom molekúl rozpúšťadla. Mnoţstvo molekúl rozpúšťadla je rôzne pre kaţdý 

ión, a toto stanovujeme sovatačným, prípadne hydratačným číslom, pre prípad vody ako 

rozpúšťadla. 

O tom, do akej miery proces disociácie postúpil nás informuje príslušný rozvnováţny 

stupeň konverzie, nazývaný disociačný stupeň α , vzťah (1).  

[B
+
] 

  =                   (1) 

cBA 

 

cBA -  je celková koncentrácia látky BA  

[B
+
]  - je koncentrácia disociovaných iontov      
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V praxi sa môţeme stretnúť aj s definíciou prostredníctvom látkového mnoţstva. V takto 

prípade je stupeň disociácie udaný ako podiel  látkového mnoţstva elektrolytu disociovaného na 

ióny, a celkového látkového mnoţstva tohto elektrolytu. Stupeň disociácie je závislí na type 

rozpúšťadla ako aj od koncentrácie elektrolytu. [9], [10], [11] 

 

 

2.1 Elektrolytové soli 

 

Pravé elektrolyty sú  pevné iontové látky (soli kyselín a zásad), ktoré uţ existujú 

v tuhom stave vo forme iontov. Amfoterné elektrolyty (amfolyty) môţu v roztoku elektrolytu 

prijímať aj odštepovať protón (sú slabými kyselinami a zásadami).  Zástupcom tejto skupiny sú 

napríklad aminokyseliny. Potenciálnymi elektrolytmi sú molekuly so silne polárnou 

kovalentnou väzbou, pričom na ionty sa štiepia aţ vplyvom polárneho rozpúšťadla. 

Pre potreby uskutočnenia experimentov, a namiešanie predmetných vzoriek budeme pouţívať 

sol LiClO4. 

 

 

2.1.1  Lítium-perchlorát (LiClO4) 

Lítium-perchlorát (Lithium perchlorate) je neorganická zlúčenina. Má formu kryštalickej 

soli, bez zápachu, pričom odtieň prechádza od bezfarebného aţ do bielej. Má výbornú 

rozpustnost pre široký rad rozpúšťadiel. Pouţíva sa ako elektrolyt pre roztok elektrolytu do Li-

ion batérií. Oproti alternatívnym elektrolytom má lepšiu vodivosť, hygroskopičnosť. Tieto 

výhody sú často zatienené, nakoľko pri teplote nad 400 °C sa rozkladá na lítiumchlorid a kyslík. 

Kvôli týmto silným oxidačným vlastnostiam zapríčiňuje reaktívnosť elektrolytu voči 

rozpúšťadlu pri vysokých teplotách alebo vysokej prúdovej záťaţi. LiClO4 môţe tieţ spôsobiť 

poţiar zvýšením koncentrácie kyslíka vo vzduchu. Kvôli týmto nedostatkom si zatiaľ nenašli 

batérie s LiClO4 uplatnenie v priemyselných aplikáciách. [12], [2] 
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Tab. 6 - fyzikálno - chemické vlastnosti LiClO4 [2] 

 

LiClO4 

Sumárny vzorec LiClO4 

Mólová hmotnosť 106,39 g/mol 

Hustota 2,42 g/cm3  

Teplota topenia 236 °C 

Teplota varu 430 °C (rozkladá sa) 

 

 

  
Obr. 6 - zobrazenie LiClO4 [2] 

 

2.2 Delenie elektrolytov 

 

 

Podľa stupňa disociácie delíme elektrolyty na:  

 

 silné - α=1 (silné elektrolyty, okamţite podliehajú procesu elektrolytickej disociácie; sú 

to napr. hydroxidy soli anorganických aj organických kyselín) 

 slabé kde α<1  (patria sem niektoré organické kyseliny) 

 

Pri veľkom zriedení je kaţdý elektrolyt úplne disociovaný (α=1), to teda znamená, ţe v roztoku 

sú katióny a anióny úplne oddelené molekulami rozpúšťadla. Existencia iónov však  v 
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elektrolytoch podmieňuje elektrostatickú silovú interakciu medzi nimi (medzi iónmi 

a molekulami rozpúšťadla) aj pri vysokých zriedeniach. [9], [13] 

Podľa toho na koľko nabitých častíc daná látka disociuje ich môžeme deliť na: 

 

 binárne (KCL=K
+
 a Cl

-
) 

 ternárne (CaCl2=Ca
2+

 a 2xCl
-
) 

 kvartérne (AlCl3=Al
3+

 a 3xCl
-
) 

 

Ďalej môžeme deliť elektrolyty podľa skupenstva a hustoty na: 

 

 Pevné elektrolyty  - (charakteristika zohľadňuje vyššie uvedenú definíciu, o elektrolyte 

a roztoku elektrolytu) 

 

Pohyb iónov v pevných kryštáloch závisí na mnoţstve defektov v kryštálovej mrieţke. 

Rozlišujeme Schottkyho a Frenkelove defekty. Schottkyho defekty sú neobsadené 

miesta v kryštálovej mrieţke (vakancia, diera). Frenkelove defekty vznikajú migráciou 

iónov zo stabilnej do interstaciálnej polohy. [14] 

 

Transport iónov môţe prebiehať tieţ viacerými spôsobmi  a to: 

 

a)  Posunom iónov zo stabilnej polohy do najbliţšej vakancie za vzniku novej vakancie. 

b)  Pohyb iónov z jednej interstaciálnej polohy do druhej. 

c)  Posun iónov zo stabilnej do interstaciálnej polohy v spojení s posunom iného iónu z  

     interstaciálnej polohy do novovzniknutej vakancie. 

 

 Kvapalné elektrolyty  

Sú látky , ktoré delíme na iónofóry a iónogény. Iónofór je látka, v ktorej sa kryštál 

skladá sa iba z iónov. Vodivosť roztoku Iónofóru závisí od koncentrácie, od dielektrickej 

konštanty a na viskozite rozpúšťadla. Iónogén je látka, ktorej kryštály sa skladajú z 

molekúl. Pri reakcii s vhodným rozpúšťadlom dokáţe iónogén vytvárať ióny.  

 

 Gélové elektrolyty 

Ide o tekuté elektrolyty, do ktorých sa pridáva polymérna zloţka vo vyváţenom pomere 
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tak, aby pri procese gélovej polymerizácie vznikla vhodná gélová štruktúra. Aprotické 

polymérne elektrolyty môţeme uplatniť všade tam, kde potrebujeme získať elektrolyt 

neobashujúci vodu. Ako polyméry sa beţne pouţívajú polypropylén, superacryl, 

(polypropylén-glykol)–(metyl-methakrylát), polyvinylpyrolidon a iné. [15],  [14],  [16] 

 

 

2.3 Kritériá výberu elektrolytov 

 

Fyzikálne vlastnosti rozpúšťadiel sú dôleţité pri správnom výbere rozpúšťadla pre 

jednotlivé aplikácie v elektrolyte. Mali by byť kvapalné pri tlaku a teplote, pri ktorých sa 

pouţívajú elektrolyty, ktorých sú súčasťou. Zvolia sa tak, aby nedochádzalo k reakcii v roztoku, 

a teda rozpúšťanej látky s rozpúšťadlom. Kritériá pri výbere vhodného aprotického elektrolytu 

sa vzťahujú najmä na rozpúšťadlá. Ich zhrnutie môţeme zadefinovať nasledovne: 

 

 teplotný rozsah elektrolytu, v ktorom je schopný pracovať 

 vysoká relatívna permitivita (zaisťuje rovnomerné rozloţenie náboja v elektrolyte) 

 schopnosť disociovať kladné aj záporné ionty  

 nízky tlak pár rozpúšťadla vznikajúcich pouţívaní v pracovnom rozsahu teploty 

 minimalizácia reakcie rozpúšťadla s elektródovým materiálom 

 vyššia vodivosť 

 nízka viskozita a malá molárna hmotnosť 

 bod samovznietenia elektrolytu 

 

 

Samozrejme sú tu aj iné faktory ako jedovatosť, cena, moţnosť recyklácie, spôsob 

zneškodnenia, a ďalšie. [17] 

 

 

2.4 Aprotické elektrolyty 

 

Aprotické elektrolyty sú roztoky elektrolytu, kde sú pouţité aprotické 

rozpúšťadlá(neobsahujú vodu) ako  PC, EC, sulfolan, a soli, napr. LiClO4, LiBF4, LiPF6 a iné. 
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Výhodou aprotických elektrolytov je, ţe nám dovolia dosiahnuť vyššie napätie, skôr neţ dôjde 

k disociácii, pričom rozsah ich pracovného napätia môţe siahať aţ do 4V. Napriek tomu snaha 

rozširovať napäťový rozsah a zvyšovať vodivosť stále pokračuje. Samozrejme výskum gélových 

aprotických elektrolytov nezaostáva. 

 

Aprotické elektrolyty teda môţeme uplatniť všade tam, kde potrebujeme bezvodý elektrolyt. 

Táto vlastnosť sa vyuţíva aj v Li-iontových akumulátoroch, kde v dôsledku prudkej reakcie Li 

s vodou nemôţeme protické(obsahujúce vodu) elektrolyty pouţiť. 

 

 

2.5 Bod tuhnutia elektrolytu 

 

 Bod tuhnutia elektrolytu zodpovedá namiešanému pomeru látok, z ktorého je 

zhotovený. Bod tuhnutia kvapaliny je teplota, pri ktorej sú tekutá a pevná zloţka kvapaliny v 

rovnováhe. Často môţu byť pouţité pri stanovení mólových hmotností. Body tuhnutia sú 

zvyčajne, ale nie vţdy, potlačené prítomnosťou rozpustených látok v roztoku. Podľa teórie by 

mal byť bod topenia tuhého skupenstva látky rovnaký ako bod tuhnutia tekutého stavu látky. 

V praxi sa vyskytujú drobné rozdiely medzi pozorovanými teplotami. Rozdiely závisia od 

faktorov ako čistota skúmanej látky a tlak okolia. Body tuhnutia čistých tekutín sa tieţ 

pouţívajú na identifikáciu materiálového zloţenia, ako kritérium čistoty vzorky.  

 

 

 

3 Retardéry horenia 
 

 Látky, ktoré sa pouţívajú na zníţenie horľavosti materiálu, alebo za účelom obmedzenia 

dejov prebiehajúcich pri horení. 

 

Proces horenia sa skladá z piatich základných krokov, ktorými sú ohrev, rozklad, 

vzplanutie, horenie, propagácia ohňa. Retardácia (spomaľovanie) ohňa môţe byť dosiahnutá 

prerušením horiaceho procesu v ktoromkoľvek z týchto stupňov. 
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Procesy, ktoré vyvoláva pridanie retardérov horenia označujeme ako princípy retardácie 

horenia. Myšlienka spomaľovania procesu horenia sa dá aplikovať pre všetky tri skupenské 

stavy látky, samotné zlúčeniny sa prirodzene odlišujú v závislosti od na ne kladených nárokov.  

 

 

3.1 Klasifikácia retardérov horenia 

 

Podľa spôsobu funkcie retardéru v základnom materiály poznáme aditívne a reaktívne 

spomaľovače horenia. 

 

 

Aditívne retardéry horenia 

 

 Pre aditívne ratardéry horenia je typické, ţe do látky sú primiešané často v konečných 

fázach výroby, a v látke nie sú viazané na atomárnej úrovni. Účinok takéhoto rozpúšťadla má 

zpravidla fyzikálnu povahu. Výhodou týchto retardérov je, ţe ich negatívne ovplyvnenie 

výsledných vlastností nie je natoľko negatívne ako pri reaktívnych retardéroch. Nevýhodou sú 

uţ spomínané neviazané väzby, čo umoţňuje ľahšiu migráciu molekúl, menej homogénne 

rozptýlenie v objeme. Pre dosiahnutie rovnako silného efektu ako pri reaktívnych retardéroch 

musíme pouţiť väčšie mnoţstvo týchto retardérov. [18] 

 

 

Reaktívne retardéry horenia 

 

 Tieto sú zviazané priamo s materiálom, a to na úrovni atomárnych väzieb. Pridávajú sa 

uţ pri výrobe základeho materiálu, a sú teda jeho súčasťou. Ako bolo uţ spomenuté, majú 

výššiu účinnosť a stabilitu ako aditívne retardéry, ale rovnako aj náročnejší proces výroby. [19], 

[18], [8] 

  

Podľa mechanizmu spomaľovania horenia delíme retardéry na dve hlavné skupiny, a to 

na fyzikálne a na chemické mechanizmy. 
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Fyzikálny mechanizmus 

 

Retardér sa nachádza v látke obvykle vo forme aditíva. To je potom pomocou 

pôsobením tepla rozkladané tepla na zloţky, ktoré obmedzujú horenie, šírenie tepla a plameňa. 

Ide o látky s vysokou tepelnou kapacitou a endotermickými pôsobením. Retardér ochladzuje 

zmes pri horení tým, ţe absorbuje časť tepelnej energie, a ochladzuje tak zmes pod teplotu 

vzplanutia, prípadne horenie samotné. Súčasne dochádza k zriedeniu horľavých plynov 

inertnými plynmi, ktoré vznikajú pri rozklade retardéra. To zabraňuje opätovnému vznieteniu.  

 

Chemický mechanizmus 

 

Pod chemickým procesom rozumieme chemické reakcie v plynnej fáze. Retardér sa 

pôsobením tepla, alebo chemických reakcií pri horení rozkladá na zlúčeniny, alebo látky 

zabraňujúce horeniu. (napr. vodná para, dusík, vzácne plyny, inhibítory atď.) Tie potom priamo 

substituujú radikály vzniknuté pri horení. Tieto látky sa môţu vyskytovať v plynnej aj v 

kondenzovanej forme. Tým sa zabraňuje ďalšiemu šíreniu tepla, a obmedzuje sa vznik alebo 

šírenia plameňa. [18] 

 

Podľa zloţenia delíme retardéry na 

   

 Anorganické (minerálne)  

 Halogenované  

 Retardéry na báze fosforu  

 Retardéry na báze bóru  

 Retardéry na báze kremíku  

 Retardéry na báze nanočastíc  

 Penotvorné systémy  

 Ostatné materiály  

 

[19] 
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3.2 Kritériá výberu retardérov horenia 

 

Kritériá na výber vhodných retardérov sa odvíjajú hlavne od ich konečnej aplikácie. 

Teda do akého elektrolytu sa bude retardér pridávať (aké rozpúšťadlá bude elektrolyt 

obsahovať), do akého teplotného rámca bude akumulátor určený, a z akého materiálu budú 

elektródy akumulátora, aby bola docielená čo najvyššia kompatibilita retardéru horenia 

s materiálom elektród.  To znamená vedieť, aký ústupok sme ochotný spraviť pri znehodnotení 

elektrických vlastností akumulátora na úkor zvýšenia bezpečnosti, s pridaním retardéra horenia, 

pretoţe taký ideálny retardér horenia, ktorý by nezniţoval vlastnosti pôvodného elektrolytu(bez 

retardéra horenia) zatiaľ nepoznáme. Vhodnou voľbou retardéru však vieme nájsť prijateľný 

kompromis medzi degradáciou vlastností a zvýšením bezpečnosti. 

Ďalšími kritériami sú tieţ dostupnosť, cena, ekologická záťaţ a iné. 

 

 

3.3 Popis vybraných retardérov horenia 

  

Táto podkapitola obsahuje popis retardérov, ktoré je moţné pouţiť v Li-iontových 

akumulátoroch, a ktoré sme pouţili na namiešanie vzoriek v experimentálnej časti práce. Tieto 

aditíva by mali vyústiť do zníţenej horľavosti elektrolytu, vzhľadom na modifikáciu pevnej 

interfázy a ochranu elektród, alebo rozkladom poskytovať prvky schopné zo vzniknutých 

plynov odčerpať radikáloy zodpovedné za vznik reťazovej spaľovacej reakcie. 

Hlavné nedostatky retardérov horenia v kombinácii s Li-ion batériami zahŕňajú zníţenie 

vybíjacej kapacity ako zníţenie počtu nabíjacích cyklov článku. 

  

 

 

3.3.1 Trietyl-fosfát (TEP) 

  

Trietyl-fosfát (Triethyl phosphate) je chemická zlúčenina v kvapalnom stave a 

bezfarebná. Je to triester etanolu a kyseliny fosforečnej. Jeho primárne pouţitie je ako 

priemyselný katalyzátor, modifikátor polymérovej ţivice, a ako zmäkčovadlo (napr. 

nenasýtených polyesterov). Môţeme ho nájsť aj ako medziprodukt pri výrobe pesticídov, či 
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posilňovaciu ţloţku gumy a plastov. Uplatnenie anájde aj ako rozpúšťadlo a tieţ retardér 

horenia. Dá sa získať reakciou trietylfosfitu s dietyl hydrogén-fosforečnanom. 

 Je rozpustný vo väčšine organických rozpúšťadiel. Bod topenia je na úrovni 215 ºC, bod 

tuhnutia na úrovni -56,5 ºC. Pri poţití je škodlivý. [2], [3] 

 

Tab. 7 - fyzikálno - chemické vlastnosti TEP [3] 

 

TEP 

Sumárny vzorec C6H15O4P 

Chemický vzorec (C2H5O)3PO 

Mólová hmotnosť 182,16 g/mol 

Hustota 1,069 g/cm3 (20 °C) 

Teplota varu 215 °C (1013 hPa) 

Teplota vzplanutia 130 °C 

Teplota 
samovznietenia 

480 °C 

 

           

Obr. 7 - zobrazenie trietyl-fosfátu [2] 
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3.3.2 Dimetyl-metylfosfonát (DMMP) 

 

Dimetyl-metylfosfonát (Dimethyl methylphosphonate) je organická zlúčenina 

obsahujúca fosfor, a je to bezfarebná kvapalina, ktorá sa pouţíva predovšetkým ako retardér 

horenia. Je vhodná aj ako aditívum do Li-ion elektrolytov. Inak sa vyuţíva ako prísada proti 

peneniu, ako zmäkčovadlo(zmäkčuje niektoré gumy a plasty), antistatické činidlo a ako 

rozpúšťadlo nízkoteplotných hydraulických kvapalín. Tieţ ako katalyzátor alebo reakčné činidlo 

v organickej syntéze. Bod tuhnutia je na úrovni -50 ºC.  

Dimetyl-metylfosfonát je chemikália druhej kategórie, pretoţe môţe byť pouţitý ako 

prekurzor pri výrobe chemických zbraní. Dokáţe reagovať s thionylchloridom za vzniku 

metylfosfónovej dichlorid kyseliny, ktorá sa pouţíva pri výrobe Sarínu a Sománu, nervovo 

paralityckých látok. Dimetyl-metylfosfonát môţe poslúţiť aj ako náhrada za sarín, pri testovaní 

detektorov tejto látky. Kontakt s DMMP môţe spôsobiť aj dedičné genetické ochorenia. [2], 

[20]     

 

Tab. 8 - fyzikálno - chemické vlastnosti DMMP [3] 

 

DMMP 

Sumárny vzorec C3H9O3P 

Chemický vzorec CH3PO(OCH3)2 

Mólová hmotnosť 124,08 g/mol 

Hustota 1,145 g/ml (25 °C) 

Teplota varu 181 °C 

Teplota vzplanutia 69 °C 

Teplota tuhnutia 138,78 °C 
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Obr. 8 - zobrazenie dimetyl-metylfosfonátu [2] 

 

 

3.3.3 Trifenyl-fosfát (TPP) 

 

Trifenyl-fosfát (Triphenyl phosphate) je za normálnych podmienok tuhá bezfarebná 

kryštalická látka. Je to vysoko toxická látka najmä pre vodné prostredia. Najbeţnejšie plní úlohu 

prísady spomaľujúcej horenie v mnohých plastoch a ţiviciach pouţívaných v automobilovom 

priemysle. Môţeme ho nájsť aj ako zloţku hydraulických a mazných olejov. Pouţíva sa aj ako 

zmäkčovadlo do lakov či do vinylových poťahov v autách. [2], [3]    

 

 

Tab. 9 - fyzikálno - chemické vlastnosti TPP [3] 

 

TPP 

Sumárny vzorec C18H15O4P 

Chemický vzorec (C6H5O)3PO 

Mólová hmotnosť 326,29 g/mol 

Hustota 1,184 g /cm3 

Teplota varu 244 °C (10 mmHg) 

Teplota topenia 48,5-49 °C 
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Obr. 9 - zobrazenie trifenyl-fosfátu [2] 

 

 

4 Meracie metódy 

 

4.1 Elektrochemická impedančná spektroskopia 

 

Elektrochemická impedančná spektroskopia (EIS - Electrochemical Impedance 

Spectroscopy) je metóda, pri ktorej sa v elektrochemickom systéme meria komplexná 

impedancia Z ako funkcia frekvencie, a to pomocou napäťového signálu sínusového tvaru 

privedeného do elektrolytu. Treba uviesť, ţe je to neinvazívna a nepriama meracia metóda. 

 

Meranie obvykle prebieha v širokom rozsahu frekvencií, čo nám umoţňuje zachytiť charakter 

nielen rýchlych elektródových dejov (prenos náboja), ale aj tých pomalých (difúzne deje).  

 

Podmienkou správneho merania je vţdy zvolenie takej amplitúdy, aby odozva systému 

zostala lineárna, a teda  aby nedochádzalo k nezvratným zmenám na povrchu sledovaného 

objektu. 
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Voľba amplitúdy závisí od charakteru študovaného systému, správny výber predstavuje 

kompromis medzi snahou minimalizovať šum v impedančný odozve (pouţitím vysokej 

amplitúdy) a snahou minimalizovať nelineárnu odozvu (pouţitím malej amplitúdy). Významnou 

výhodou elektrochemické impedančné spektroskopia je moţnosť vykonávať meranie in-situ 

(meranie v teréne).  

V praxi je pomerne časté meranie 4-elektródovou metódou, nakoľko sa v nej eliminujú 

vplyvy úbytkov napätia v prívodných kábloch, ako aj nepresností vzniknutých pri meraní 

nedokonale priliehajúceho materiálu k povrchu elektród pri meraní 2-elektŕodovou metódou. 

Kaţde pre má však aj proti. Štvor-elektródové zapojenie je aj úmerne zloţitejšie ako dvoj-

elektródové. 

 

Výstupom z merania je impedančné spektrum, pričom sa pouţívajú predovšetkým dve 

grafické vyjadrenia impedančného spektra, a to v komplexnej rovine tzv. Nyquistov diagram, 

a v semilogaritmickom zobrazenií tzv. Bodeho diagram. 

 

Konečné stanovenie elektrických vlastností systému sa vykonáva aproximáciou (fitováním) 

modelom ekvivalentného obvodu . Z tvaru impedančného spektra a z predstavy správania sa 

systému moţno vyvodiť vhodný ekvivalentný obvod. Jednotlivým prvkom ekvivalentného 

obvodu je potom priradený fyzikálny význam. Obvyklými prvkami sú odpor, kapacitancia 

a induktancia. Je zauţívané, ţe vysoké frekvencie popisujú správanie elektrolytu spojené 

s javmi vo vrstve medzi elektrolytom a elektródou, zatiaľ čo oblasť nízkych frekvencií popisuje 

parametre prenosu náboja.  [21], [22], [13] 

 

Pre všeobecné modelovanie pouţívame tzv. Randleov a Ershlerov obvod(viď. Obr. 10), 

ktorý sa skladá z odporu roztoku RS, ktorý je daný Ohmovým zákonom, Warburgovou 

impedanciou ZW, ktorá popisuje difúziu iónov elektrolytu k elektrodovému rozhraniu (je závislá 

na koncentrácii), kapacitou dvojvrstvy CDL, a odporu prenosu náboja RCT. 
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Obr. 10 – Randleov a Ershlerov obvod 

 

Pre výpočet tzv. Faradayovej impedancie pouţívame vzťah (2): 

 

     
 

                
             (2) 

 

Nyquistov diagram (viď. Obr. 11)  je charakteristickým vyjadrením Faradaického 

impedančného spektra. Skladá sa z polokruhovej a priamkovej časti. Výskyt polkruhovitej časti 

pozorujeme pri vysokých frekvenciách, pričom charakterizuje proces prenosu náboja cez 

dvojvrstvrstvu. Obdĺţniková časť je charakteristická pre niţšie frekvencie. Ak k prenosu náboja 

dochádza rýchlo (typické pre vysoko koncentrované roztoky), impedančné spektrum obsahuje 

predovšetkým difúznu priamkovú časť, a zároveň minimum polokruhovej časti. V prípade 

malého prenosu náboja cez rozhranie (typicky pri menej koncentrovaných roztokoch) je to 

naopak, a spektrum obsahuje predovšetkým polkruhovitú časť, a menej difúzny priamkový 

úsek. [16] 
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Obr. 11 - Niquistov diagram [16] 

 

 

Nyquistov diagram ma jednu veľkú nevýhodu. Nech sa pozrieme na akýkoľvek bod na grafe, 

nemôţeme povedať, pri akej frekvencii bola daná hodnota zaznamenaná.   

 

 

 

4.2 Potenciálová elektrochemická impedančná spektroskopia 

 

PEIS (Potentio electrocehmical impedance spectroscopy) meranie sa realizuje v 

v potenciostatickom reţime cez aplikáciu sínusového signálu okolo DC potenciálu E, ktorý 

môţeme nastaviť na fixnú hodnotu, alebo relatívne k rovnováţnemu potenciálu roztoku. 

Pre vysoko kapacitné prípadne nízko impedančné elektrochemické systémy, môţe 

potenciálová amplitúda viesť k prúdovému ţaťaţeniu, ktoré môţe vyústiť do nepodareného 

pokusu, v závislosti na pouţitom meracom systéme. 
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Obr. 12 - metóda PEIS 

 

4.3 Konduktometria 

 

Konduktometria je jedna z najstarších elektroanalytických metód, ktorá sa zaoberá 

meraním vodivosti roztokov elektrolytov vo vode, alebo aj v inom rozpúšťadle s veľkou 

relatívnou permitivitou, kde dochádza k disociácii elektrolytu na ióny. Konduktometria vo 

všeobecnosti spadá pod EIS metódy (nakoľko ide o meranie impedancie),  avšak keď je 

meranou vlastnosťou elektrická vodivosť (charakterizujúca schopnosť analyzovaného roztoku 

viesť elektrický prúd), nazývame ju konduktometria. Konduktometria je označovaná ako 

neselektívna analytická metóda, pretoţe poskytuje informácie o celkovom obsahu látok 

v analyzovanom roztoku. Pouţíva sa prevaţne pri meraní vlastností roztokov, okrajovo a pri 

dodrţaní patričných podmienok aj pre meranie gélov. 

 

4.4 Kryoskopia 

 

Kryoskopia bola v minulosti významnou metódou merania molárnych hmotností a v 

laboratóriách sa pouţívala beţne, dokonca aj dnes to je  veľmi často pouţívaná metóda, hlavne 

vzhľadom k jej presnosti  a jednoduchosti. Podstatou kryoskopie je zmena bodu tuhnutia 

roztoku pri zmene zloţenia roztoku (kryoskopické zníţenie bodu tuhnutia), resp. pomere 

rozpustenej látky v roztoku. Kryoskopicky sa molárna hmotnosť stanovuje len pre dobre 

rozpustné neprchavé látky, ktoré v roztoku nevytvárajú molekulové zlúčeniny s rozpúšťadlom. 

Výhodou je, ţe teplotu tuhnutia prakticky neovplyvňuje eventuálna zmena atmosférického tlaku 

počas merania. Ďalšou výhodou je, ţe sa pracuje pri nízkych teplotách, pri ktorých je značne 
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malá prchavosť rozpúšťadiel a nehrozí nebezpečenstvo zmeny koncentrácie vyparovaním počas 

experimentu. S javmi spojenými s kryoskopiou sa môţme stretnúť aj v beţnom ţivote. 

Predchádzanie námrazy ciest pomocou soľného posypu je azda najznámejším príkladom 

kryoskopického efektu, keď soľný roztok zamŕza pri niţšej teplote ako „čistá“ voda. Prípadne 

mrznutie mlieka. Ďalším príkladom praktického vyuţitia kryoskopie sú prístroje na meranie 

osmotického tlaku, osmometre, ktoré pracujú na princípe merania teploty tuhnutia meranej 

vzorky. [23] 

 

Fyzikálne pozadie kryoskopie je podloţené tzv. Raoultovým zákonom.  

 

 

Raoultov zákon 

 

Tlak pary roztoku, obsahujúceho neprchavú rozpúšťanú zloţku (alebo viac zloţiek - 

výsledný tlak je potom zloţený z čiastkových tlakov pár úmerným koncentráciám zloţiek 

roztoku), je rovný súčinu tlaku pary čistého roztoku pri rovnakej teplote, a mólového zlomku 

tejto zloţky. A teda tlak pary nad roztokom sa mení úmerne k obsahu rozpúšťanej látky 

v roztoku. Platí pre ideálne roztoky, v praxi to nie je vţdy priama úmera, vyskytujú sa mierne 

odchýlky.  

 

Túto skutočnosť popisuje nasledujúci vzťah (3)  

  

                              (3) 

kde 

ρ - celkový tlak pary nad roztokom pri teplote T 

ρa - tlak čistého roztoku látky A pri teplote T 

ρb - tlak čistého roztoku látky B pri teplote T 

Xa - mólový zlomok látky A v roztoku 

Xb - mólový zlomok látky B v roztoku 

 

Praktické meranie týchto rozdielov sa realizuje pomocou kryoskopie.  
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4.5 Pokles bodu tuhnutia 

 

Kryoskopické určenie poklesu bodu tuhnutia rozpúšťadla a určenie pomeru mólových 

hmotností je hádam najpouţívanejšia metóda určenia pomeru mólových hmotností tekutín 

vôbec. Ako zmes tuhne, pevná fáza ktorá sa začne tvoriť prvá má zvyčajne rozdielnu štruktúru 

ako ako ochladzovaná tekutina. Zloţenie zvyšnej tekutej fázi roztoku sa tieţ mení, nakoľko 

roztok príde o zloţky tvoriace prvú pevnú fázu. Roztok je koncentrovanejší (zostalo v ňom viac 

látky s chladnejším stupňom tuhnutia), čo vyústi zvyčajne do podstatného zníţenia bodu 

tuhnutia zvyšnej tekutej fázi roztoku. Tento princíp sa pouţíva aj pri dodatočnom čistení zmesí 

(postupné topenie, následné mrazenie a oddeľovanie vzniknutých látok). 

Ak je roztok ideálny, a ak ţiadna jeho časť nemá pevnú povahu (rovnováha medzi 

pevným a kvapalným skupenstvom,  viď. vyššie), môţeme pre výpočet prepadu bodu tuhnutia 

pouţiť vzorec (4) 

      
        

   
                 (4) 

kde 

 

∆Tf  -  pozorovaný prepad bodu tuhnutia (rozdiel bodu tuhnutia TF  popisuje proces, v ktorom 

pridanie látky do roztoku zniţuje bod tuhnutia roztoku) 

T - absolútny bod tuhnutia roztoku 

x1 - mólový zlomok rozpúšťadla 

T0 - bod tuhnutia čistého roztoku 

∆Hf - skupenské teplo topenia rozpúšťadla 

U veľmi zriedených roztokov vzťah redukujeme, viď vzťah (5) 

 

    
    

     

       
      

      (5) 

 

M1 - mólová hmotnosť rozpúšťadla 

m2 - molalita rozpustenej látky 

Kf  -  kryoskopická konštanta [K mol
-1

 kg] 
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Pre zjednodušenie procesu výpočtu mólovej hmotnosti látkok v roztoku pomocou zmeny 

bodu tuhnutia môţeme rovnicu (5) prepísať na vzťah (6) nasledovne 

 

      
  

     
     (6) 

kde 

M2 - molekulová hmotnosť rozpustenej látky 

m1 - hmotnosť rozpúšťadla 

m2 -  hmotnosť látky rozpustenej v roztoku 

 

Hlavným faktorom pri realizácii stanovenia mólovej hmotnosti kryoskopickou metódou 

je presné odčítanie teploty. V minulosti k tomuto účelu slúţil Benckmannov teplomer, ktorý mal 

síce rozsah len 5K, no dala sa na ňom odčítať presnosť 0,01K, a s pouţitím lupy aj presnosť 

0,001K. Dal sa upraviť na meranie vysokých aj nízkych teplôt, t.j. rozsah sa dal posúvať, a teda 

sa dal pouţiť okrem merania bodu tuhnutia (kryoskopia) aj pre meranie bodu varu 

(ebuloskopia). Dnes je tento nahradenými modernejšími zariadeniami na odčítanie teploty, často 

termistormi, alebo prevodníkmi na báze integrovaných obvodov. [24] [25], [23] 

 

 

4.6 Benckmannova metóda 

 

V Benckmannovej metóde je čistý roztok alebo aj zmiešaný roztok schladený na nízku 

stabilnú teplotu. Následne sa začne zaznamenávať teplota v závislosti od času. Bod tuhnutia 

získame z grafu zhotoveného z týchto údajov. 

Pre čisté tekutiny (model a, viď. Obr. 13) je horizontálna časť kriky chladnutia aj bodom 

tuhnutia elektrolytu. Pokles krivky pod bod tuhnutia je spôsobený veľmi podchladením, ktoré 

nastane takmer vţdy, a to hlavne pri materiáloch s komplikovanou kryštálovou štruktúrou. 

Krivka chladnutia pre zmiešaný roztok (model b, viď Obr. 13) nevykazuje horizontálnu zloţku, 

pretoţe roztok sa stáva stále viac koncentrovaným, a to tým, ţe rozpúšťadlo tuhne a celkový bod 

tuhnutia stále klesá. Extrapoláciou potom nájdeme priesečník s vertikálou časťou krivky. Tento 

priesečník nám potom udáva teplotu, kde by nastal bod tuhnutia čistého roztoku, nebyť uţ 

spomínaného efektu podchladenia. 
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Obr. 13 - Krivka tuhnutia roztokov - (a - čistý roztok;  b -zmiešaný roztok) [25] 

 

 

5 Experimentálna časť 

 

5.1 Príprava vzoriek  

Chemikálie pouţité pri príprave vzoriek boli vyberané s ohľadom na potenciál pre 

zlepšenie výsledných zmesí elektrolytov. Rozpúšťadlá boli prevaţne vyberané tak, aby tvorili čo 

najmenej pár pri zahriatí, a zároveň aby mali dostatočnú viskozitu, a boli schopné rozpustiť 

pouţitú elektrolytovú sol. Retardéry TPP a DMMP boli zvolené hlavne kvôli publikovaným 

tlmiacim účinkom. [26] Všetky pouţité retardéry boli na báze fosforu. Ako elektrolytová sol bol 

pouţitý lítium-perchlorát (LiClO4). Rozhodujúcim faktorom bola tieţ cena chemikálií. 

 

Všetky pouţité chemikálie boli od firmy SIGMA-ALDRICH, a to v beţnej čistote. 

Výnimkou bol iba dimetyl-karbonát, ktorý dodala firma PENTA. 
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Vzorky boli pripravené v objeme V=5ml, ale s rôznymi koncentráciami rozpúšťadiel aj 

prímesí retardérov horenia. Tekuté vzorky boli dávkované pomocou pipety, chemikálie v tuhom 

skupenstve boli naváţené pomocou presnej laboratórnej váhy.  

 

             

Obr. 14 – laboratórne pomôcky 

 

Chemikálie boli prepočítané pomocou hustoty na potrebnú váhu, aby zostal zachovaný 

potrebný pomer objemu. Okrem rozpúšťadiel a retardérov horenia bolo do kaţdej vzorky 

pridané rovnaké mnoţstvo LiClO4 tak, aby bola vo vzorkách koncentrácia soli 1 mol/L. Presné 

mnoţstvá chemikálií, pomery miešania a hotových zmesí elektrolytov sú uvedené 

v nasledujúcej niţšie, viď. Tab. 10.  Po ukončení dávkovania sa vzorky nechali dôkladne 

rozpustiť, aby sa predišlo chybám pri meraní vzniknutým nedostatočným premiešaním zmesi. 

 

Prepočet hmotnosti soli LiClO4 pre koncentráciu 1 mol, do objemu V=5ml, vzťah(7) 

 

         
                                 (7) 

 

Prepočet objemu chemikálií na hmotnosť, vzťah (8), (9), (10): 

Hustota  

- DMSO2 - 1,45 g/ml 

- TPP - 1,84 g/ml 

                                                   (8) 

                                                          (9) 

                                                  (10) 
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Tab. 10 – pomer namiešaných vzoriek elektrolytov 

 

Vzorka 
Celkový 

objem [ml] 
Čiastkový objem *ml+ Pomer zložiek *%+ 

Prídavok 
LiClO4   

0 10 
KCL KCL 

x 
5 100 

1 5 
EC DMC 

x 
EC DMC 

x 0,532 g 
2,5 2,5 50 50 

2 5 
EC DMC TEP EC DMC TEP 

0,532 g 
2,425 2,425 0,15 48,5 48,5 3 

3 5 
EC DMC TPP PC DMC TPP 

0,532 g 
2,425 2,425 0,15 48,5 48,5 3 

4 5 
EC DMC DMMP EC DMC DMMP 

0,532 g 
2,425 2,425 0,15 48,5 48,5 3 

5 5 
PC DMC 

x 
PC DMC 

x 0,532 g 
2,5 2,5 50 50 

6 5 
PC DMC TEP PC DMC TEP 

0,532 g 
2,425 2,425 0,15 48,5 48,5 3 

7 5 
PC DMC TPP PC DMC TPP 

0,532 g 
2,425 2,425 0,15 48,5 48,5 3 

8 5 
PC DMC DMMP PC DMC DMMP 

0,532 g 
2,425 2,425 0,15 48,5 48,5 3 

9 5 
SL DMC 

x 
SL DMC 

x 0,532 g 
2,5 2,5 50 50 

10 5 
SL DMC TEP SL DMC TEP 

0,532 g 
2,425 2,425 0,15 48,5 48,5 3 

11 5 
SL DMC TPP SL DMC TPP 

0,532 g 
2,425 2,425 0,15 48,5 48,5 3 

12 5 
SL DMC DMMP SL DMC DMMP 

0,532 g 
2,425 2,425 0,15 48,5 48,5 3 

13 5 
DMSO2 DMC 

x 
DMSO2 DMC 

x 0,532 g 
0,25 4,75 5 95 

14 5 
DMSO2 DMC TEP DMSO2 DMC TEP 

0,532 g 
0,242 4,608 0,15 4,84 92,16 3 

15 5 
DMSO2 DMC TPP DMSO2 DMC TPP 

0,532 g 
0,242 4,608 0,15 4,84 92,16 3 

16 5 
DMSO2 DMC DMMP DMSO2 DMC DMMP 

0,532 g 
0,242 4,608 0,15 4,84 92,16 3 
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Obr. 15 - vzorky namiešaných elektrolytov 

 

5.2 Stanovenie mernej vodivosti  aprotických elektrolytov 

 

 Merná vodivosť bola určená pomocou impedančnej spekstropie pri normálnych 

okolných podmienkach. Meranie bolo vykonané na automatizovanom pracovisku stanice    

VSP-Biologic, na ústave elektrotechnológie. Cieľom tohto experimentu je lepšie porozumieť 

efektu, aký majú primiešané vzorky retardérov horenia vplyv na elektrické vlastnosti 

elektrolytu. 

Pre meranie vodivosti bola pouţitá vodivostná sonda(cela) KC 503 (údajový list viď. 

príloha 1).  Jedná sa o dvojelektródovú sondu, kde sú kruhové platinové elektródy(čierna 

platina) zatavené v sklenenom púzdre tela sondy. Pri určovaní  mernej vodivosti elektrolytov 

postačuje aj dvojelektródové zapojenie, nevyţaduje sa štvorelektródové zapojenie.  

Pri meraní na automatickom stanovisku sme pouţili PEIS metódu  s parametrami, viď. 

Tab. 11. Výstupom merania je Nyquistov diagram. 

 

Tab. 11 – paremetre  meracieho cyklu PEIS metóda 

Parametre merania konduktivity 

Mód single sine 

Frekvenčný rozsah 1 Mhz - 100Hz 

Rozsah AC napätia (peak to peak) 10 mV 

Počet meraní na jednej frekvencii 5 

Počet cyclov merania 5 
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Pred meraním bolo nutné sondu  skalibrovať, nakoľko pri procese zatavovania elektród 

do skla je obtiaţne dodrţat presnú vzdialenosť elektród,  a táto vzdialenosť je pre nás podstatný 

faktor pri vyhodnotení výsledkov.   

Pri kaţdej zmene meranej vzorky bolo potrebné dôkladne očistiť sondu, a to aspoň 

destilovanou vodou. Sonda musí byť čistá, aby nedošlo ku kontaminácii vzorky zmesou  

elektrolytu z predošlého merania.  

 

 

 

Obr. 16 - zostava -vodivostná cela KC503, vzorka 

 

 

Kalibrácia vodivostnej sondy 

 

Kalibračná vzorka bola zhotovená o koncentrácii 1M KCL a objeme V=10ml. 

Pre výpočet konštanty vodivostnej sondy som pouţil vzťah (11). Túto konštantu potrebujeme 

pre výpočet vodivosti vzoriek z rezistancie, ktorú určíme z Nyquistovho diagramu získaného 

z merania. 
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                     (11) 

kde  

Φ  konštanta vodivostnej sondy 

RKCL  odpor roztoku KCL zmeraný sondou 

γKCL  vodivosť 1 mol KCL podľa tabuliek 

 

vzor výpočtu realizovaný pre vzorku 5 (PC-DMC), vzťah (12) 

 

                  [ ]        [     ]                        (12) 

 

 

Pre výpočet vodivosti samotných aprotických elektrolytov som následne pouţil vzťah (13) 

 

    
 

   
              (13) 

kde  

Rvz  odpor roztoku vzorky z merania 

γvz  vodivosť vzorky elektrolytu 

 

vzor výpočtu realizovaný pre vzorku 5 (PC-DMC), vzťah (14) 

 

    
 

   
 

         [   ] 

      [ ]
                            (14) 

 

5.2.1 Vyhodnotenie merania koduktometrie 

 

Vyhodnotenie prebiehalo v prostredí programu EC-lab. Získané výsledky boli 

spracované do tabuľkovej a grafickej podoby.  Namerané Nyquistove grafy všetkých vzoriek sú 

priloţené v prílohe práce (pre tlačenú verziu sa nachádzajú na priloţenom CD).  

 

Pre výpočet impedancie pri vyhodnocovaní v programe EC-lab bol pouţitý náhradný obvod  

R1 + Q1,  schéma viď. Obr. 17) 
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Obr. 17 – náhradny obvod pre vyhodnotenie merania PEIS 

 

Nyquistove grafy  sa vyhodnocovali v oblasti nízkych frekvecnií (takmer lineárna časť grafu) 

viď. Obr. 18, nakoľko táto oblasť zodpovedá iónovej vodivosti. Vyhodnotenie prebehlo 

aproximáciou (fitovaním - v prostredí EC-LAB ide o funkciu Z-fit) za pomoci zvoleného 

náhradného obvodu (viď. Obr. 17), pričom výpočet sa robil pre všetky vzorky z rovnakého 

úseku, a vţdy z posledného cyklu merania vzorky, kde sa predpokladá najväčšia ustálenosť 

meracej sondy.  V našom prípade výsledky zodpovedajú posledným 10 bodom kaţdého 

merania, t.j. bodom <236,245>.  

 

 

 

 

Obr. 18 – vyhodnotenie Nyquistovho diagramu 
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Tab. 12 - hodnoty vodivosti vzoriek elektrolytov kombinácie EC-DMC 

vzorka zloženie vodivosť (mS.cm-1) nárast vodivosti 

1 EC-DMC 9,74 x 

2 EC-DMC-TEP 9,76 0,21% 

3 EC-DMC-TPP 10,12 3,90% 

4 EC-DMC-DMMP 11,14 14,37% 

 

Spomedzi meraných kombinácií rozpúšťadiel má EC-DMC najvyššiu vodivosť, aj bez 

prímesí aj s nimi. Percentuálny nárast vodivosti  pridaním  retardérov horenia je však naopak 

najniţší spomedzi sledovaných vzoriek. Môţe to byť zapríčinené horšou solvatáciou  prímesí 

v daných rozpúšťadlách. Vo vzorkách neboli viditeľné známky nerozpustenej tuhej frakcie. 

 

 

Obr. 19 – grafické zobrazenie vodivosti elektrolytov kombinácie EC-DMC 

 

Tab. 13 - hodnoty vodivosti vzoriek elektrolytov kombinácie PC-DMC 

vzorka zloženie vodivosť (mS.cm-1) nárast vodivosti 

5 PC-DMC 7,96 x 

6 PC-DMC-TEP 7,99 0,38% 

7 PC-DMC-TPP 8,5 6,78% 

8 PC-DMC-DMMP 9,19 15,45% 

 

9,74 9,76 

10,12 

11,14 

9,5

10

10,5

11

11,5

γ [mS.cm-1] vodivosť - EC-DMC 

bez retardéra horenia 3% TEP 3% TPP 3% DMMP
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Kombinácia PC-DMC vykazuje druhú najvyššiu vodivosť z meraných vzoriek. 

S primiešaným TPP dosahuje konkrétna vzorka druhý najvyšší percentuálny nárast vodivosti (v 

rámci skúmaných TPP vzoriek). Táto vzorka je zaujímavá nakoľko vyčnieva z radu údajov. 

Kombinácie s najniţšou základnou (bezprímesovou) vodivosťou (viď. DMSO2-DMC) mali 

najvyšší perrcentuálny nárast vodivosti. Naopak EC-DMC s najvyššou základnou vodivosťou 

dosiahlo najniţšie percentuálne prírastky. Korelácia je zachovaná aj pri ostatných vzorkách, iba 

pri PC-DMC-TPP nie. Očakával by som, ţe pri druhej najvýššej základnej vodivosti bude mať 

podľa vyššie popísanej korelácie vzorka druhý najniţší percentuálny prírastok. Namerané údaje 

to však vyvrátili. 

 

Obr. 20 – grafické zobrazenie vodivosti elektrolytov kombinácie PC-DMC 

 

Tab. 14 - hodnoty vodivosti vzoriek elektrolytov kombinácie SL-DMC 

vzorka zloženie vodivosť (mS.cm-1) nárast vodivosti 

9 SL-DMC 4,17 x 

10 SL-DMC-TEP 4,21 0,96% 

11 SL-DMC-TPP 4,35 4,32% 

12 SL-DMC-DMMP 4,86 16,55% 

 

Kombinácia elektrolytov SL-DMC nebola z pohľadu vodivosti ničím výnimočná. Síce 

sa objavil celkom solídny percentuálny nárast vodivosti, no pri celkovej níţšej vodivosti 

základnej kombinácie rozpúšťadiel ostala celková vodivosť s retardérmi stále relatívne nízka. 

7,96 7,99 

8,5 

9,19 

7,5

8

8,5

9

9,5

γ [mS.cm-1] vodivosť - PC-DMC 

bez retardéra horenia 3% TEP 3% TPP 3% DMMP
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Obr. 21 – grafické zobrazenie vodivosti elektrolytov kombinácie SL-DMC 

Tab. 15 - hodnoty vodivosti vzoriek elektrolytov kombinácie DMSO2-DMC 

vzorka zloženie vodivosť (mS.cm-1) nárast vodivosti 

13 DMSO2-DMC 2,59 x 

14 DMSO2-DMC-TEP 2,66 2,70% 

15 DMSO2-DMC-TPP 2,87 10,81% 

16 DMSO2-DMC-DMMP 3,31 27,80% 

Rovnako ako u predchádzajúcich vzoriek, aj pri DMSO2-DMC sa prejavila zvýšená 

vodivosť prímesových vzoriek, hlavne pridaním retardéra horenia TPP a DMMP. Pri DMMP sa 

objavil aj precentuálne najvyšší nárast vodivosti spomedzi skúmaných vzoriek. 

 

Obr. 22 – grafické zobrazenie vodivosti elektrolytov kombinácie DMSO2-DMC 
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Pre vyhodnocovanie nameraného odporu odporu elektrolytu bol pouţitý posledný cyklus 

merania, nakoľko podmienky merania pri ňom boli najviac ustálené. Pri výmene vzoriek 

prechádzala meracia sonda výraznými zmenami teploty, ktoré mohli ovplyvniť výsledky prvých 

prvých cyklov merania. 

Pridanie retardérov horenia spôsobilo nárast vodivosti elektrolytov vo všetkých 

prípadoch. Toto mohlo byť spôsobené  zvýšením trasportu Li-iónov (dôsledok pridania aditív). 

Pridanie retardérov mohlo tieţ ovplyvniť solvatáciu a koordináciu Li-iónov v roztoku.  

 

TPP hneď po DMMP, bolo druhým najvýraznejším činiteľom v náraste vodivosti.  „Post 

mortem XPS a SEM analýza povrchu elektród naznačuje, ţe prídavok TPP do výšky 

koncentrácie 10% má za následok len malé zmeny v zloţení povrchových vrstiev, ktorých 

významná korelácia s tvorbou dvojvrstvy na anóde nebola preukázaná. TPP je sľubným 

aditívom pre spomaľovanie horenia pre Li-ion batérie s minimálnym škodlivým vplyvom na 

výkon kinetiku elektród, a môţe viesť k zlepšeniu bezpečnosti pre veľkoformátové aplikácie.“ 

[27] 

 

Priebehy nameraných odporov vzoriek elektrolytov sú uvedené v prílohe na konci práce. Pre 

tlačenú verziu sa prílohy nachádzajú na priloţenom CD. 

 

 

5.3 Meranie kryoskopiou  

 

Pre meranie kryoskopiou sa beţne pouţíva kryoskop. Pri našom experimente nebolo 

meracie zariadenie k dispozícii, a meranie prebehlo iným alternatívnym postupom. Kedţe 

kryoskop je vo svojej podstate len nádoba, schopná schladiť a otepliť obsah vo svojom vnútri, 

v ktorej je zavedený teplomer (prevedenie napríklad pouţitím kombinácie Peltierovho článku 

a termočlánku), rozhodli sme sa urobiť vlastnú meraciu zostavu. 

Zostava pozostávala z hrubostennej kadičky a niekoľkých termočlánkov, sério-

digitálneho prevodníka (TC-08), a pc s ovládacím software. Tepelná výmena pre vzorky 

elektrolytov sa diala prostredníctvom liehu a tekutého dusíku. 
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Obr. 23 – zjednodušená reprezentácia princípu merania (kryoskopia) [28] 

 

Po upevnení termočlánkov do nádobiek so vzorkami elektrolytu (tak, aby bol 

termočlánok ponorený v roztoku, a zároveň sa nedotýkal ţiadnej steny), boli nádobky uloţené 

do hrubostennej kadičky, a následne zaliate liehom, mediátorom pre tepelné účinky tekutého 

dusíka. Po oţivení aparatúry sme spustili meranie, a po krátkej kalibrácii sme začali do hlavnej 

nádoby prilievať tekutý dusík. Pre správne meranie je potrebné rovnomerné chladenie, resp. 

postupné prilievanie dusíka, čo bolo koordinované extra termočlánkom ponoreným 

v mediátorovej lázni. Po klesnutí teploty lázne dostatočne nízku teplotu (t= -50 °C) sme túto 

teplotu udrţovali aţ pokým nestuhli všetky merané vzorky. Naraz bolo moţné merať 8 vzoriek. 

 

    

Obr. 24 - meracia zostava (náhrada kryoskopu) 
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Teplota roztoku spravidla klesá aţ pod bod tuhnutia, potom náhle stúpne v dôsledku 

uvoľnenia kryštalizačného tepla. Tento efekt sa dá pozorovať aj voľným okom, keď sa číra 

kvapalina náhle zakalí. V našom prípade to však nebolo moţné, vzhľadom na hmlu na rozhraní 

lieh/vzduch viď. Obr. 24. 

5.3.1 Vyhodnotenie merania kryoskopie 

Vyhodnotenie výsledkov zozbieraných kryoskopiou prebiehalo v programe Excel. 

Kedţe pri ochladzovaní v zmiešanom roztoku dochádza k jeho vymŕzaniu, a následnému 

zakoncentrovaniu, berieme do úvahy stúpajúcu aj klesajúcu (ustálenú) fázu teplotnej závislosti 

od času. 

Tab. 16 - výsledné body tuhnutia vzoriek elektrolytov kombinácie EC-DMC 

vzorka zloženie bod tuhnutia (°C) 

1 EC-DMC -18,3 

2 EC-DMC-TEP -17,42 

3 EC-DMC-TPP -15,55 

4 EC-DMC-DMMP -18,22 

 

 
Obr. 25 - krivka tuhnutia zmesí EC-DMC 
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Na rozdiel od vzoriek PC-DMC, pri EC-DMC vzorkách došlo pridaním retardérov 

horenia TPP a DMMP k posunu krivky doprava, a teda vzorkám trvalo dlhší čas kým dosiahli 

bod tuhnutia. Treba však brať do úvahy aj moţnú odchýlku, nakoľko meranie nebolo 

uskutočnené na všetkých vzorkách naraz, a pri manuálnej metóde kryoskopie sa mohli 

podmienky merania mierne odlišovať. 

 

 

Tab. 17 - výsledné body tuhnutia vzoriek elektrolytov kombinácie PC-DMC 

 

vzorka zloženie bod tuhnutia (°C) 

5 PC-DMC -29,67 

6 PC-DMC-TEP -33,84 

7 PC-DMC-TPP -31,54 

8 PC-DMC-DMMP -31,2 
 

 

 

 

Obr. 26 - krivka tuhnutia zmesí PC-DMC 
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Najniţsie namerané hodnoty bodu tuhnutia mali kombinácie PC-DMC. Vo všetkých 

troch prípadoch pridania retardérov horenia sa teplotná krivka posunula doľava, čo 

v skutočnosti znamená rýchlejšie ztuhnutie zmesi. Posunutie bolo najvýraznejšie najmä pre TPP 

a DMMP. 

 

Tab. 18 - výsledné body tuhnutia vzoriek elektrolytov kombinácie SL-DMC 

 

vzorka zloženie bod tuhnutia (°C) 

9 SL-DMC -20,89 

10 SL-DMC-TEP -23,39 

11 SL-DMC-TPP -19,74 

12 SL-DMC-DMMP -19,1 

 

 

 

Obr. 27 - krivka tuhnutia zmesí SL-DMC 

 

Priebeh tuhnutia vzoriek s SL-DMC je oproti ostatným sledovaným vzorkám dlhší, teda 

krivka má menší sklon. Naopak relatívne rýchlo dochádza k stuhnutiu a daľšiemu poklesu 

teploty.  
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Tab. 19 - výsledné body tuhnutia vzoriek elektrolytov kombinácie DMSO2-DMC 

 

vzorka zloženie bod tuhnutia (°C) 

13 DMSO2-DMC 2,12 

14 DMSO2-DMC-TEP 1,53 

15 DMSO2-DMC-TPP 1,69 

16 DMSO2-DMC-DMMP 2,09 

 

 

 

Obr. 28 - krivka tuhnutia zmesí DMSO2-DMC 

 

Krivka bodu tuhnutia zmesí DMSO2-DMC mala pomerne plochý priebeh po dosiahnutí 

bodu tuhnutia. Z toho sa dozvedáme, ţe zmesi tuhli relatívne dlhú dobu. Stuhli, keď teplota 

začala opäť výraznejšie klesať. Začiatočná časť kriviek bola pomerne jednotná aj s pridaním 

prímesí. Nedošlo k výraznému posunu krivky, ani k zmene sklonu. Po stuhnutí sa však uţ 

dochádza k výraznejšiemu prejavu vplyvu prímesí. Celkovo teplota tuhnutia je pomerne vysoká, 

a toto rozhodne obmedzuje budúce pouţitie elektrolytu v praxi, nakoľko teplota prostredia 

beţne klesá pod 0°C. 
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Meranie kaţdej vzorky sa opakovalo viackrát, hlavne pre moţnosť spriemerovania 

nameraných hodnôt, aj pre minimalizovanie chýb spôsobených pri meraní.  

Bod tuhnutia roztoku bol ovplyvnený okrem kombinácie rozpúšťadiel a retardérov 

horenia aj pridaním elektrolytovej soli.  Namerané výsledky bodu tuhnutia sa v rámci kaţdej 

kombinácie rozpúšťadiel nachádzali v intervale 5°C.  

Podrobné teplotné krivky všetkých vzoriek elektrolytov sú uvedené v prílohe na konci práce. 

Pre tlačenú verziu sa prílohy nachádzajú na priloţenom CD.
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6 Záver 

 

Cieľom práce bolo posúdenie vplyvu retardérov horenia na vlastnosti elektrolytu, 

predovšetkým mernú vodivosť a bod tuhnutia elektrolytu. Tento cieľ bol splnený vo viacerých 

krokoch. Pre potreby práce bolo namiešaných 16 vzoriek, rozdelených do 4 skupín, v rámci 

ktorých sa sa skúmali vlastnosti elektrolytu prislúchajúce vplyvu retardérov horenia ako aj 

vplyvu kombinácie aprotických rozpúšťadiel. 

Celková najvyššia vodivosť bola pri vzorkách s kombináciou rozpúšťadiel EC-DMC, 

obzvlášť vo vzorkách obsahujúcich TPP a DMMP. TPP a DMMP výrazne zvýšili vodivosť 

vzoriek aj pri ostatných kombináciách rozpúšťadiel. Percentuálny nárast vodivosti pri vzorkách 

s TEP sa pohyboval v rozmedzí 0,21-2,7%, pre vzorky obsahujúce TPP sa vyskytovalo zvýšenie 

v rozmedzí 3,9-10,81%, a pre DMMP v rozmedzí 14,37-27,8%. Pri experimentoch sa 

preukázalo, ţe vplyv rovnakého mnoţstva retardéru horenia nebol ekvivalentný pre kaţdú 

vzorku. Výrazne odlišný percentuálny nárast vodivosti môţeme pravdepodobne pripísať 

rozličnej interakcii aditíva s  rozpúšťadlami pouţitými v roztoku elektrolytu, a s elektrolytovou 

solou LiClO4. Takéto zvýšenie je rozhodne prispievajúcim faktorom k vylepšeniu elektrolytov 

pre pouţitie v Li-ion batériách, nakoľko hlavné poţiadavky na elektrolyt sú vodivosť, stabilita 

a netoxickosť. Hoci najväčšie zvýšenie vodivosti sme dosiahli pomocou DMMP, jeho obrovská 

nevýhoda je toxicita. Môţe dokonca spôsobiť dedičné genetické poškodenia, a ako pre 

prekurzor chemických zbraní sa naň vzťahujú tieţ nadštandartné predpisy. Druhý najvyšší zisk 

vo vodivosti sme na všetkých skúmaných vzorkách dosiahli pridaním TPP. Ten je síce tieţ 

toxický, no nie je aţ tak nebezpečný ako DMMP, a v súčasnosti je takmer deväťkrát lacnejší. 

Síce TPP spôsobuje nárast vodivosti o sile 25-50% účinkov DMMP, no pri daných 

podmienkach je podľa mňa oveľa vhodnejší na širšiu aplikáciu do Li-ion batérií. 

  

Pridanie retardérov horenia do vzoriek nemalo vţdy rovnaký účinok na kaţdú 

kombináciu rozpúšťadiel ani pri analýze bodu tuhnutia. Zatiaľ čo TEP v kombinácii s DMSO2-

DMC zníţil bod tuhnutia z pôvodných 2,12°C na 1,53 °C (cca 28% pokles teploty), 

v kombinácii rozpúšťadiel EC-DMC ho naopak zvýšil, a to z -18,3°C na -17,42°C (cca 5% 

pokles teploty). Obdobnú analógiu môţeme nájsť aj pre ostatné skúmané vzorky. Z pohľadu 

rozšírenia pracovného rozsahu, a teda  najniţšími bodmi tuhnutia vyšli vzorky s kombináciou 

rozpúšťadiel PC-DMC. 
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Meranie bodu tuhnutia sa realizovalo manuálnou metódou merania kryoskopie, kde sa zmes 

ochladzovala dávkovaním tekutého dusíka do média. Vzhľadom na komplikácie pri doručení 

chemikálií bolo kryoskopické meranie rozdelené do dvoch častí, čo sa neskoršie ukázalo ako nie 

najvhodnejšie riešenie. V prvej fáze kryoskopického merania sa zmeralo iba osem vzoriek, 

zhotovených z aktuálne dostupných chemikálií, a to vzorky bez prímesí retardérov horenia 

a s prímesou TEP. To, ţe sa nemerala celá štvor-kombinácia rozpúšťadiel a retardérov horenia 

naraz, mohlo spôsobiť odlišné sklony kriviek bodov tuhnutia, nakoľko nebolo moţné dosiahnuť 

rovnaké ochladzovanie vzoriek pri dvoch samostatných meraniach. Na hodnoty bodu tuhnutia to 

však vplyv nemalo. 

 

Vzhľadom na sledované vlastnosti, vychádzajú ako najvhodnejšie elektrolyty spomedzi 

skúmaných vzorky s kombináciou rozpúšťadiel EC-DMC a PC-DMC. Ako retardér horenia by 

som odporučil TPP. Pre budúce zmesi takto pripravených elektrolytov by bolo opodstatnené 

pripaviť aj vzorky s vyšším obsahom retardérov, aby sme získali lepšiu predstavu správania sa 

roztoku, a to najmä odhaliť prípadné skokové zhoršenie sledovaných vlastností, v dôsleku takto 

primiešaného retardéra. 
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8 Zoznam použitých symbolov a 
skratiek 
 

εr    permitivita 

α   stupeň disociácie  

ºC  stupeň Celzia 

RS  odpor roztoku 

ZW  Wardburgova impedancia 

CDL  kapacita dvojvrstvy 

RCT  odpor prenosu náboja 

Z  impedancia 

ω  uhlová rýchlosť 

γ  vodivosť 

E  hladina elektrického potenciálu 

ρ   celkový tlak pary nad roztokom pri teplote T 

ρa   tlak čistého roztoku látky A pri teplote T 

ρb   tlak čistého roztoku látky B pri teplote T 

Xa   mólový zlomok látky A v roztoku 

Xb   mólový zlomok látky B v roztoku 

K  Kelvin 

∆Tf    rozdiel bodov tuhnutia zloţiek roztoku 

T   absolútny bod tuhnutia roztoku 

x1   mólový zlomok rozpúšťadla 

T0   bod tuhnutia čistého roztoku 

∆Hf   skupenské teplo topenia rozpúšťadla 

M1   mólová hmotnosť rozpúšťadla 

m2   molalita rozpustenej látky 

Kf     kryoskopická konštanta [K mol
-1

 kg] 

M2   molekulová hmotnosť rozpustenej látky 

m1  hmotnosť rozpúšťadla 

m2   hmotnosť látky rozpustenej v roztoku 

EIS  elektrochemická impedančná spektroskopia 

DC  jednosmerný prúd 

PC   Propylén-karbonát  

DMSO  Dimetylsulfoxid  

DMF N N dimetylformamid  

EC   Etylén-karbonát  

DEC  Dietyl-karbonát 

DMC   Dimetyl-karbonát 

SL  Sulfolan 

DMSO2 Dimetyl-sulfon 

TEP  Trietyl-fosfát  

DMMP Dimetyl-metylfosfonát  

TPP  Trifenyl-fosfát 
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11.2 Grafy priebehu odporu vzoriek elektrolytov 

 

 

 

Graf 1. - zmeraný priebeh odporu EC-DMC 

 

 

 

 

 

Graf 2. - zmeraný priebeh odporu EC-DMC-TEP 
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Graf 3. - zmeraný priebeh odporu EC-DMC-TPP 

 

 

 

 

 

Graf 4. - zmeraný priebeh odporu EC-DMC-DMMP 
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Graf 5. - zmeraný priebeh odporu PC-DMC 

 

 

 

 

Graf 6. - zmeraný priebeh odporu PC-DMC-TEP 
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Graf 7. - zmeraný priebeh odporu PC-DMC-TPP 

 

 

 

 

Graf 8. - zmeraný priebeh odporu PC-DMC-DMMP 
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Graf 9. - zmeraný priebeh odporu SL-DMC 

 

 

 

 

 

 

Graf 10. - zmeraný priebeh odporu SL-DMC-TEP 
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Graf 11. - zmeraný priebeh odporu SL-DMC-TPP 

 

 

 

Graf 12. - zmeraný priebeh odporu SL-DMC-DMMP 
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Graf 13. - zmeraný priebeh odporu DMSO2-DMC 

 

 

 

 

 

Graf 14. - zmeraný priebeh odporu DMSO2-DMC-TEP 
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Graf 15. - zmeraný priebeh odporu DMSO2-DMC-TPP 

 

 

 

Graf 16. - zmeraný priebeh odporu DMSO2-DMC-DMMP 
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Graf 17. - zmeraný priebeh odporu KCL 

 

11.3 Priebehy tuhnutia elektrolytových zmesí 

 

 

Graf 1. – krivka tuhnutia EC-DMC 
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Graf 2. – krivka tuhnutia EC-DMC-TEP 

 

 

 

Graf 3. – krivka tuhnutia EC-DMC-TPP 
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Graf 4. – krivka tuhnutia EC-DMC-DMMP 

 

 

 

 

Graf 5. – krivka tuhnutia PC-DMC 
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Graf 6. – krivka tuhnutia PC-DMC-TEP 

 

 

 

Graf 7. – krivka tuhnutia PC-DMC-TPP 
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Graf 8. – krivka tuhnutia PC-DMC-DMMP 

 

 

 

Graf 9. – krivka tuhnutia SL-DMC 
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Graf 10. – krivka tuhnutia SL-DMC-TEP 

 

 

 

Graf 11. – krivka tuhnutia SL-DMC-TPP 
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Graf 12. – krivka tuhnutia SL-DMC-DMMP 

 

 

 

Graf 13. – krivka tuhnutia DMSO2-DMC 
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Graf 14. – krivka tuhnutia DMSO2-DMC-TEP 

 

 

 

Graf 15. – krivka tuhnutia DMSO2-DMC-TPP 
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Graf 16. – krivka tuhnutia DMSO2-DMC-DMMP 

 

 

 

 

Graf 17. - zobrazenie bodov tuhnutia elektrolytov kombinácie EC-DMC 
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Graf 18. - zobrazenie bodov tuhnutia elektrolytov kombinácie PC-DMC 

 

 

 

 

Graf 19. - zobrazenie bodov tuhnutia elektrolytov kombinácie SL-DMC 
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Graf 20. - zobrazenie bodov tuhnutia elektrolytov kombinácie DMSO2-DMC 
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