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ABSTRAKT 

Práce se zabývá základními elektrochemickými pochody v lithno-iontových akumulátorech  

a vlastnostmi organických polárních rozpouštědel pro tyto články. Soustřeďuje se především  

na aprotické kapalné elektrolyty pro li-ion baterie a následné využití plynové chromatografie 

k analýze odebraného plynného vzorku z pokusného článku. Pro tento pokus je v práci navrženo  

a popsáno experimentální uspořádání v podobě skleněné cely, umožňující odběr z prostoru nad 

pracovní elektrodou. Závěrem práce zhodnocuje vliv elektrodového potenciálu na stabilitu 

elektrolytů v oblasti silně positivních potenciálů.  

KLÍČOVÁ SLOVA: stabilita; aprotické; elektrolyty; li-ion; akumulátory; plynová 

chromatografie; vodivost elektrolytu; bod vzplanutí elektrolytu. 

ABSTRACT 

The Master thesis describe basic electrochemical processes in lithium-ion batteries  

and characteristic organic polar solvents for these articles. It focuses primarily on the aprotic liquid 

electrolytes for lithium-ion batteries and the subsequent use of gas chromatography to analyze  

the collected gas sample from the test article. For this experiment is, in this Master thesis, designed 

and described experimental arrangement in the form of a glass cell, which allows collection from 

the space above the working electrode. Finally, the work evaluates the effect of electrode potential 

on the stability of electrolytes in strongly positive potentials. 

KEY WORDS: stability, aprotic; electrolytes; li-ion; rechargeable batteries; gas 

chromatography; conductivity of the electrolyte; flash point  

of electrolyte. 
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SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Aj. a jiné 

Atd. a tak dále 

Apod. a podobně 

Tzv. tak zvaný 

Tj. to je 

Např. například 

Resp. respektive 

li-ion lithium iontové 

V Volt 

h hodina, šířka píku 

min minuta 

s sekunda 

% procento 

W Watt 

Wh Watthodina 

mWh miliwatthodina 

Kg kilogram 

g gram 

m metr 

dm decimetr 

dm3 decimetr krychlový 

cm centimetr 

mm milimetr 

µm mikrometr 

m3 metr krychlový 

m-1 jednotka na metr 

Ah Ampérhodina 

A Ampér, Plocha píku, materiálová konstanta 

It Teplotní proud 

mS miliSiemens 

S Siemens 

K Kelvin 
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J Joule 

mol Mol 

C Coulomb 

Hz Hertz 

kHz kilohertz 

MHz Megahertz 

k Boltzmanova konstanta 

N Newton 

Pa Pascal 

kPa kilopascal 

ml mililitr 

l litr 

ppm parts per milion / kusů z milionu 

po atmosferický tlak 

p tlak 

e elektron 

σ měrná vodivost 

γ konduktivita 

η dynamická viskozita 

τ tangenciální napětí na stykových plochách 

sousedících vrstev 

𝑑𝑣

𝑑𝑦
 gradient rychlosti definovaný v kolmém směru 

k jednotlivým vrstvám kapaliny 

a stupeň disociace 

𝑛𝑖 koncentrace iontů 

𝑣𝑜 rychlost vrstvy přiléhající k ploše 

µ pohyblivost nosičů 

G Elektrická vodivost 

ρ rezistivita 

q elektrický náboj 

E intenzita elektrického pole 

v střední rychlost iontů 

𝑓𝑜 frekvence kmitů iontu v rovnovážné poloze 

𝜐 energie tepelných kmitů 
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W energie 

M Mol 

TEP triethylfosfát 

DK dielektro 

RC rezistence-kapacita 

T termodynamická teplota 

Ω Ohm 

Z impedance 

Q zdroj konstantní fáze 

b materiálová konstanta 

D Debye 

𝜀𝑟 permitivita 

F síla působící na plochu 

d  vzdálenost mezi plochami 

l difúzní délka  

y vzdálenost od plochy 

EC /DMC typ elektrolytu Ethylkarbonát/dimethylkarbonát 

Li Lithium 

Cd Cadmium 

Pb Olovo 

HgO Oxid Rtuťnatý 

KOH Hydroxid draselný 

KCl Chloristan Draselný 

PbO2 Oxid olovičitý 

ZrO2 Oxid Zirkoničitý 

Zn Zinek 

N2H4 Hydrazin 

NaClO4 Chloristan Sodný 

H3PO4 Kyselina Fosforečná 

H2SO4 Kyselina Sírová 

MnO2 Oxid manganičitý 

Ag2O Oxid stříbrný 

CH3OH etanol 

V6O13 Oxid Vanadu 
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Ni Nikl 

MH Hydroxid hořečnatý 

Mg Hořčík 

I Jód 

O Kyslík 

H Vodík 

Co Kobalt 

Fe Železo 

P Fosfor 

C Uhlík 

Na Sodík 

K Draslík 

Rb Rubidium 

Cs Cesium 

C4H8O2S Sulfolan 

C6Li nestechiometrická sloučenina litia 

LYP Lithium - yttrium - fosfor 

LFP Lithium - železo - fosfor  

LiCoO2 Kysličník lithia a kobaltu 

LiNiO2 Kysličník lithia a niklu 

LiPF6 hexafluorofosforečnan lithný 

LiClO4 chloristan lithný  

LiBF4 tetrafluoroboritan lithný 

LiMn2O4, LiMnO4, LiMnO2 lithium-mangan-oxidy 

Li4Ti5O12 lithium titanát 

LiFePo4 lithium železo fosfát 

LiAsF6 Hexafluorarsen lithný 

LiCF3SO3 Lithiová sůl 

LiN (SO2CF3)2 Lithiová sůl 

AsF6 Fluorid arseničitý 

ClO4 Anion chloristanový 

Li-Pol Lithium - polymer 

GSC adsorbent 

GLC stacionární fáze 
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PLOT, SCOT kapilární kolony se silným filmem stacionární 

fáze 

TCD tepelně vodivostní detektor 

FID plamenový ionizační detektor 

TSD, AFID, NPD  Termoionizační selektivní detektor 

PID fotoionizační detektor 

HeD Heliový detektor 

ECD detektor elektronového záchytu 

UV ultravlnné záření 

GC-MS hmotnostní detekce 

SE-30, OV-1, SE-52  nepolární silikonové fáze 

V objem  

mA  hmotnost látky A 

MA  molární hmotnost látky 

c molární koncentrace (molarita 

Z(r) reakční impedance  

C(dl) kapacita dvojvrstvy 

C(p) kapacita mezi elektrodami v roztoku 

C(x), R(x) parazitní komponenty 

R  odpor. 

Xc kapacitní reaktance 

f  frekvence 

F Faraday 

C kapacita 

𝜔 úhlová rychlost 

U napětí 

I proud 

γ, κ měrná vodivost  

A plocha elektrod 

l vzdálenost elektrod 

𝛷 vodivostní konstanta  

J imaginární jednotka 

rad ∙ s-1 radián za sekundu 

ϕ fázový úhel  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hmotnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A1rn%C3%AD_hmotnost
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tb teplota naměřená v laboratoři  

Rct reakční odpor 

ZW Warburgova impedanci  

℃ stupeň Celsia 

o stupeň 
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TEORETICKÁ ČÁST - ÚVOD 

Úvodem této práce bychom se měli seznámit se současným stavem zpracovávaného 

tématu v běžném sociálním životě. Samotné téma výzkumu stability elektrolytů v lithno-

iontových bateriích se nejeví nikterak závažným tématem. Musíme se ovšem nad touto 

problematikou zamyslet hlouběji. Jakýkoliv přínos vedoucí ke zlepšení vlastností elektrolytů 

nebo podmínek, ve kterých se užívá, by mohl vést k prodloužení životnosti li-ion baterií či jejich 

bezpečnosti a to už je poměrně důležitá informace. 

Při současném vývoji na trhu se spotřební elektronikou, kdy mobilní zařízení vytvářejí 

čím dál tím větší podíl prodeje, je pravděpodobné, že jejich počty v prodeji i nadále porostou. 

Trendem dnešní doby je maximalizace obrazové části a minimalizace rozměrů. S celkovou 

rostoucí náročností aplikací vše napovídá tomu, že zdroje zařízení budou hrát v brzké 

budoucnosti klíčovou roli v prodejích zařízení. Materiál se dostává na hranici únosnosti výkonu 

(provozní frekvence atd.) a tak budou výrobci zaměřovat svoji pozornost na další parametry. 

Navíc asi jen málo kdo si v dnes dovede představit život bez mobilního telefonu, notebooku, 

netbooku, tabletu, fotoaparátu nebo kamery a jejich téměř každodenní nabíjení není zrovna 

komfortní. Téměř výhradně jsou zdrojem napájení běžných mobilních zařízení baterie  

a akumulátory na bázi lithia a snahou je dosažení maximální kapacity v kombinaci  

s minimální hmotností a dlouhou životností. Kromě elektrických, ekologických  

a ekonomických aspektů výroby lithno-iontových akumulátorů je současně kladen velký důraz 

na zmiňovanou bezpečnost. 

Diplomová práce se zabývá základními elektrochemickými pochody v elektrolytech, jejich 

dělením a také vlastnostmi, výhodami, nevýhodami, materiály a dalšími parametry  

pro elektrolyty v lithno-iontových akumulátorech. Všechny tyto aspekty je třeba zmínit před tím, 

než bude blíže zkoumána stabilita jednotlivých elektrolytů. Po představení základních vlastností 

elektrolytů práce přibližuje také plynovou chromatografii, což je metoda, která je použita  

pro analýzu plynného složení elektrolytu a v kapitole o plynové chromatografii je také 

představena cela, navržená pro nový experimentální způsob odběru vzorků plynů z proudově 

namáhaných elektrolytů. Dále je v práci podrobně popsána metoda měření bodu vzplanutí a 

metoda měření vodivosti elektrolytů. Tyto dvě vlastnosti jsou základním ukazatelem kvality 

elektrolytu. Následuje měření vybraných vzorků a jejich kombinací, vyhodnocení výsledků a 

stanovení závěru z měření. 
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 ZÁKLADNÍ ELEKTROCHEMICKÉ POCHODY V LI-ION 

AKUMULÁTORECH 

 Elektrochemické zdroje elektrické energie 

Pod tímto označením máme na mysli zařízení na přímou přeměnu chemické energie  

na energii elektrickou. Během vybíjení v nich dochází k chemické reakci aktivních materiálů 

kladných a záporných elektrod umístěných v elektrolytu. Reakční energie se uvolňuje v podobě 

stejnosměrného elektrického proudu. [ 3] 

Podle činnosti aktivních materiálů na elektrodách se dělí elektrochemické zdroje proudu  

na primární, sekundární a palivové. Uvedené rozdělení není však zcela vyhraněné, poněvadž 

existují též systémy hybridní, v nichž se využívá například jeden druh elektrod z klasických 

akumulátorů a druhý druh elektrod z palivových článků. [1] 

 Primární články  

Obsahují pro elektrodovou reakci omezené množství aktivních materiálů. Elektrody 

mohou ihned nebo po aktivaci článku vzájemně chemicky reagovat. Po proběhnutí chemických 

reakcí se již nedají výsledné produkty reakce působením vnějšího elektrického proudu převést 

opět na původní aktivní materiály. Články nejsou již jako zdroje elektrické energie použitelné. 

Můžeme tedy primární články považovat za „konzervy“ elektrické energie. Množství elektrické 

energie z nich získané je za předpokladu 100 % účinnosti ekvivalentní zásobě chemických 

materiálů (kovu, elektrolytu a oxidovadla) v článcích. Prakticky nelze 100 % účinnosti 

dosáhnout. V současné době se vyrábějí klasické primární články s vodnými elektrolyty,  

se Zn případně Mg anodou a s O2, MnO2, HgO, Ag2O, případně jinou katodou. [1] 

 Sekundární články  

Na rozdíl od primárních článků lze sekundární články a tedy i baterie znovu dobíjet,  

a to ve stovkách až tisících cyklů. Chemické reakce, které v nich probíhají, jsou vratné,  

s účinností převyšující 99 %. Bývají ovšem zpravidla několikrát dražší,  

než výkonově ekvivalentní zdroje primární. Obsahují omezené množství aktivních materiálů 

pro elektrochemickou reakci, produkty chemických reakcí mohou však být působením 

elektrického proudu (nabíjením) opět převedeny na původní aktivní materiály.  

Tak lze opakovaně z článků získat elektrickou energii do nich uloženou. Proto se tyto standardní 

články nazývají též akumulátory. Akumulátory se rozdělují podle použitého elektrolyty  

na kyselé (elektrolytem je zředěná kyselina sírová H2SO4), alkalické (elektrolytem je ve vodě 

rozpuštěný hydroxid draselný KOH) a akumulátory s bezvodými elektrolyty. [2] 
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Do skupiny kyselých akumulátorů patří akumulátory olověné systému elektrod  

PbO2 / Pb, které jsou nejrozšířenější. V omezeném množství se vyrábějí akumulátory 

elektrodového systému PbO2/Cd. Do skupiny alkalických akumulátorů patří elektrodové 

systémy nikl-kadmiové, nikl-železné, nikl-zinkové, stříbro-zinkové, stříbro-kadmiové, nikl-

vodíkové a stříbro-vodíkové. [1] 

Do třetí skupiny zařazujeme například chlor-zinkové, brom-zinkové, sodík / síra  

a akumulátory s Li anodou, tuhým polymerním elektrolytem a kompozitní katodou V6O13. [1] 

 Palivové články  

Obsahují jako elektrody porézní uhlíkové nebo kovové desky s naneseným katalyzátorem. 

K elektrodám se přivádějí z vnějších zásobníků elektrochemické aktivní materiály (palivo  

a oxidovadlo, například H2 a O2), které spolu chemicky reagují za vzniku elektrické energie, 

přičemž se elektrody v průběhu reakce nemění. Je-li zajištěn stálý přívod paliva a oxidovadla, 

je množství získané elektrické energie z palivového článku limitováno životností elektrod.  

Jsou-li aktivní materiály (palivo a oxidovadlo) uloženy v palivovém článku a produkty reakce 

mohou být elektrickou energií převedeny opět na původní palivo a oxidovadlo, lze palivové 

články využívat jako akumulátory. [1] 

Palivové články se dělí podle druhu použitého paliva na vodík-kyslíkové, které mohou 

pracovat s alkalickým elektrolytem KOH při teplotách do 100 ºC, s kyselým elektrolytem 

H2SO4 nebo H3PO4 v rozsahu teplot 60 až 200 ºC, metanolové CH3OH, které mohou pracovat 

s alkalickým nebo kyselým elektrolytem. Náplň paliva je v elektrolytu, kyslík se získává  

z peroxidu vodíku nebo ze vzduchu. Po spotřebování paliva se dodá do článku nová dávka 

paliva s novým elektrolytem. Hydrazinové N2H4, které pracují při teplotě 50 ž 70 ºC. Hydrazin 

se přivádí do článku jako 25 % roztok KOH. Protože se hydrazin rozkládá na vodík a dusík, 

odpovídá napětí palivového článku palivovému článku vodík-kyslíkovému. Ostatní konstrukce, 

jako jsou například vysokoteplotní články, v nichž se spalují uhlovodíky ze zemního plynu  

a uhlí a jež pracují buď s roztaveným elektrolytem (oxid lithia nebo sodíku) při teplotách  

600 ºC, nebo s tuhým elektrolytem ZrO2, při teplotách 1000 ºC. Další systémy palivových 

článků jsou například fotochemické, tepelně regenerační, radioaktivně regenerační, 

biochemické aj. [1] 

 Lithiové primární články  

Lithium patří mezi lehké kovy (ρ = 534 kg/m3). Jeho měrná kapacita je oproti zinku  

4,5 krát větší. Rovněž i jeho oxidační potenciál je dosti vysoký. Měrná energie článků tohoto 

typu musí být tedy vyšší než u všech ostatních elektrochemických zdrojů proudu. Typický 

lithiový článek má svorkové napětí naprázdno 2,5 až 3,5 V, dle složení katody. [1] 
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Technologie jejich výroby se dostala na velmi vysokou úroveň. Jejich kapacity dosahují 

hodnot řádově desítek Ah a pulsně jsou schopny dosahovat proudů i více než 3 A. Nevýhodou 

je jejich vysoká cena, která je důsledkem nároků na technologii výroby, lithium totiž bouřlivě 

reaguje s vodou a plynným kyslíkem, tomu je třeba zabránit. Dalším důsledkem je použitý 

elektrolyt, kterým nemůže být vodný roztok přítomný v suchých článcích, protože  

při elektrodovém napětí vyšším než 2 V začíná docházet k elektrolýze vody. [4] 

Primární lithiové články se podle vnitřního uspořádání dělí do čtyř základních skupin:  

 články s tuhou katodou (Li – MnO2)  

 články s rozpustnou katodou (Li – SOCl2)  

 články s tuhým elektrolytem  

 rezervní články.  

Speciální skupinou jsou lithiové články určené k medicínským aplikacím. Velmi výhodné  

je využití v kardiostimulátorech. Jde zde především o články na bázi Li – I2. Tyto články 

obsahují výlučně pevné látky, neprodukují plyn, lze je proto hermeticky uzavřít a jejich provoz 

je velmi bezpečný. Vybíjecí křivka je plochá a životnost dosahuje 20 let. [4] 

 Baterie na bázi Li – ion 

Nabitý článek obvyklého provedení má napětí naprázdno 3,6 – 3,7 V (podle aktivního 

materiálu anody může být i vyšší) a jeho hustota energie je podstatně větší oproti podobnému 

článku Ni - Cd. Napětí klesá během vybíjení jen málo a příliš se nemění ani s teplotou, která  

je optimální v rozmezí -20 – 50 °C. Ztráty samovybíjením jsou podstatně nižší než u systému 

Ni - Cd nebo Ni – MH, výrobci udávají asi 5 – 10 % kapacity za měsíc. Vnitřní odpor článku  

je nízký a umožňuje tedy odběr značných proudů. Článek má vysokou životnost  

a po 500 nabíjecích a vybíjecích cyklech klesá jeho kapacita pouze o 10 – 20 %. Paměťový 

efekt zde neexistuje, článek je možno dobíjet z jakékoli úrovně vybití. [2] 

Aktivním materiálem kladné elektrody jsou sloučeniny kovů, např. LiCoO2, LiMnO2, 

LiMn2O4, nebo LiNiO2 a podobně, záporná elektroda je uhlíková (grafit). Uvedené látky musí 

být dostatečně porézní. Matrice musí velmi dobře přijímat (interkalovat) ionty lithia a opět  

je snadno uvolňovat. Kolektory záporných elektrod bývají z měděné fólie, u kladných elektrod 

jsou to fólie hliníkové. Na nich jsou naneseny aktivní elektrodové materiály. Separátory bývají 

většinou z velmi tenké porézní fólie z polyethylenu nebo polypropylenu, eventuálně 

mikroporézní polymerové fólie. Elektrolytem je lithiová sůl (LiPF6, LiBF4, nebo LiClO4)  

a organické rozpouštědlo (ether, různé směsi ethylen, propylen, dimethyl nebo diethylkarbonát 

apod.). Kapalný elektrolyt je vodivý pro lithiové ionty, které při vybíjení a nabíjení putují mezi 

elektrodami. [2] 
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Chemický proces v článku spočívá pouze v transportu iontů lithia. Během nabíjení putují 

kladně nabité lithiové ionty k záporné elektrodě, kde se ukládají do volných míst v uhlíkové 

struktuře. Při vybíjení probíhá s 99 % účinností proces opačný. [2] 

 Lithno iontové akumulátory 

Na trhu jsou běžně dostupné od roku 1991, kdy je uvedla firma SONY. V dnešní době 

jsou majoritním elektrochemickým zdrojem používaným v oblasti spotřební elektroniky. Díky 

svým vlastnostem vytlačují dříve hodně používané NiCd a NiMH akumulátory. [5] 

První baterie, které byly na trhu a většina aktuálně dostupných, využívaly LiCoO2 jako 

materiál pro kladnou elektrodu. Oxid lithia a kobaltu nabízí dobrý elektrický výkon, je snadno 

přístupný, má dobré bezpečnostní vlastnosti, avšak toxicita kobaltu tvoří významný problém, 

jenž je nyní řešen kupříkladu pomocí materiálů obsahující netoxické kovy. V poslední době  

se tedy používají výše zmíněné LiMn2O4 méně toxický oxid lithia niklu a kobaltu LiNi1-x CoxO2, 

dále LiFePO4, případně Li4Ti5O12 apod. Tyto materiály také dovolují díky své struktuře vývoj 

článků a baterií se zlepšeným výkonem (vyšší kapacita a proudová zatížitelnost). Záporná 

elektroda v prvních Li-ion akumulátorech byla tvořena především materiálem zvaným koks.  

Po důkladném prozkoumání elektrochemických vlastností grafitu, se stal používaným jako 

materiál pro zápornou elektrodu, který může nabídnout vyšší měrnou kapacitu se zlepšenou 

životností. [6] 

Tyto články vynikají především nízkou hmotností a vysokou energetickou hustotou. 

Jmenovité napětí Li-pol článku je 3,6 V a v provozu nesmí hodnota napětí na Li-pol akumulátoru 

klesnout resp. vzrůst pod/nad uvedenou mez 3.0 V + 4.2 V, jinak dojde k degradaci baterie  

a jejímu nevratnému poškození. Akumulátory jsou zcela bezpečné, avšak nedodržení správného 

postupu při nabíjení vede k přehřátí článku a jeho poškození vyvíjenými plyny. Pokud teplota 

uvnitř článku překročí cca 150 oC, dojde k zahájení exotermní chemické reakce a v důsledku 

toho může na vzduchu po poškození obalu baterie dojít k explozi článku a k vzniku požáru. [6] 

Speciální úpravou baterie Li-ion vzniká akumulátor nesoucí označení Li-pol. Rozdíl 

spočívá především v elektrolytu, jenž je místo kapalného nyní pevný (polymerový kompozit). 

V porovnání s typem Li-Ion je Li-Pol při stejné kapacitě asi o 10 až 15 % lehčí,  

o 10 až 20 % objemnější, lépe pracuje v nižších teplotách, ale s postupem času ztrácí kapacitu 

rychleji než článek Li-Ion. [6]  

Poptávka po Li-ion bateriích vzrůstá od konce devadesátých let. Pokrok v oblasti vývoje 

těchto typů baterií je značný a i nadále se počítá s jejich uplatněním v elektronických  

zařízeních. [6] 



Základní elektrochemické pochody v li-ion akumulátorech 

 

26 

 Nejužívanější typy Li-ion baterií 

 Li-ion 

Lithium-iontový (zkráceně Li-ion) akumulátor. Tato technologie byla vyvinuta  

z primárních lithiových článků především pro akumulátory, protože vlastnosti kovového lithia 

se při opakovaném nabíjení výrazně zhoršují a tyto baterie mohou explodovat. Akumulátory 

disponují jmenovitým napětím 3,6 V, mají výhodu oproti klasickým NiCd a NiMH 

akumulátorům, které disponují napětím pouze 1,2 V, přičemž při stejné velikosti je poměr 

akumulované energie Li-on v porovnání s váhou velmi příznivý. [7] 

Použití: 

 v mobilních telekomunikacích (telefony) 

 v přenosných počítačích 

 Li-pol 

Lithium-polymerové (Li-Pol) tato technologie byla vyvinuta z Lithium-iontových článků  

a tudíž jmenovité napětí jednoho článku je také 3,6 V. 

Použití: 

 v mobilních telefonech, 

 v kamerách, fotoaparátech, 

 v noteboocích 

Výhody: 

 prizmatický tvar (hranol), 

 malá hmotnost 

 vysoká kapacita 

 velká výkonnost 

 velmi malé samovybíjení 

Nevýhody: 

 nabíjení a vybíjení nesmí být překročeny výrobcem stanovené hodnoty → nevratné 

poškození 

 křehkost a „zranitelnost“ → poškození obalu článku → požár nebo poškození zdraví 

používat pouze nabíječe, které jsou pro tyto články určené [9] [10] 

 LiFePO4 

Klonem lithium-iontových nabíjecích akumulátorů jsou lithium železo fosfátové LiFePO4 

akumulátory zkratkou označovány jako LFP. Toto označení získaly díky katodě vyrobené  

z tohoto materiálu. Anoda je jako u ostatních Li-ion baterií vyrobena z uhlíku. Nominální napětí 
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LiFePO4 článků je zhruba 3,2 V (mezi 3,0 až 3,3 V), maximální nabíjecí napětí 3,6 V. Minimální 

napětí, na které je možné článek vybít, se pohybuje obvykle kolem 2,8 V. Některé akumulátory 

jsou schopny dodat pracovní proud i 40 A. Životnost vyšší než 500 cyklů a lze je použít  

v rozmezí teplot -20 °C až 70 °C. Bezpečnost LiFePO4 akumulátorů vyplývá z vlastností tohoto 

materiálu. Katoda je u klasických li-ion článků tvořena z LiCoO2. Vazba Fe-P-O je daleko 

silnější než Co-O, takže při špatném použití (zkratování článku, vystavení vysoké teplotě)  

je daleko těžší uvolnit atomy kyslíku. Pouze za výjimečných teplotních podmínek, obecně přes 

800 °C, se tato vazba poruší a nastane extrémní tepelný únik (exploze), ke kterému jsou právě 

klasické li-ion akumulátory tolik náchylné za daleko nižších teplot. [11] [12] 

Použití: 

 průmyslové použití 

 elektrická, trakční vozidla 

Výhody: 

 schopnost dodat vyšší proud 

 při extrémních podmínkách nevybuchují 

 nízké výrobní náklady 

 zcela netoxické (na rozdíl od klasických Li-ion) 

 výjimečná teplotní stabilita 

 velmi dobrý elektrochemický výkon 

 vysokou kapacitu až 170 mAh/g 

 Samovybíjecí efekt prakticky neexistuje 

Nevýhody: 

 nižší napětí 

 nižší hustota energie (při stejném objemu mají nižší kapacitu) 

 LiFeYPO4 

Bezpečné lithiové akumulátory na bázi LiFePO4 s příměsí yttria zkratkou označovány 

jako LYP. Tyto akumulátory jsou téměř totožné s LiFePO4 až na rozdíl, že v akumulátorech 

LiFeYPO4 je přidána příměs Yttria do katody LiFePO4 článku pro zrychlení pohybu iontů  

v nízkých teplotách. Tato výhoda se nejvíce projeví, když se akumulátory používají  

v automobilech, které jsou vystaveny v zimním období nízkým teplotám. Tyto akumulátory 

mohou být používány v rozmezí teplot -45 °C až +85 °C na rozdíl od LiFePO4 bez příměsi 

Yttria, které mají rozmezí teplot -20 °C až 70 °C. [11] [12] 
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 Výhody a nevýhody lithno - iontových akumulátorů 

Výhody [13]: 

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

pro životní prostředí. 

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

500 – 1500 cyklů. Neustálé prodlužování životnosti z důvodu nového vývoje. 

 Paměťový efekt neexistuje. 

 Bezúdržbové. 

 Velký teplotní rozsah použití (-40 °C ÷ 60 °C u komerčních typů akumulátorů). 

 Vysoká variabilita tvarů, možnost přizpůsobení rozměrů požadavkům aplikace, možnost 

vytvářet tenké články vhodné pro mobilní telefony a obdobná zařízení. 

 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 - 40 g, NiCd - 45 g, NiMH - 60 g. 

 Velice vysoká energie – Li-ion - 7200 mWh (2000 mAh/3,6 V), NiCd - 2400 mWh (2000 

mAh/102 V) a v případě NiMH – 5400 mWh (4500 mAh/1,2 V). 

 Vysoká hustota energie, která se běžně pohybuje kolem 150 Wh/kg 

Nevýhody [13]: 

 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. Při použití mimo teplotní 

rozsah může dojít k degradaci. 

 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 h. 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 %. 
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 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.  

 Lithiové akumulátory se vyznačují vysokou prodejní cenou. Tato cena však každým rokem 

klesne.  

 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. 

 Z důvodu přebíjení nebo podbíjení jsou do akumulátorů zabudovány řídící elektronické 

obvody. K trvalému zničení akumulátorů tak může dojít při poklesu napětí určeného  

při vybíjení pod danou mez nebo naopak při přebití článku. Tyto obvody přináší dodatečné 

zvýšení ceny. 

 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. Při nesprávném používání hrozí 

riziko požáru. 

 

Obrázek 1:Klíčové vlastnosti nejtypičtějších baterií [14] 

 Základy konstrukce lithno-iontového akumulátoru 

Základní článek lithno-iontového akumulátoru je kromě pouzdra tvořen čtyřmi hlavními 

částmi. Dvěma elektrodami, kladnou a zápornou, separátorem sloužícím k jejich oddělení  

a iontově vodivým elektrolytem. [5] 



Základní elektrochemické pochody v li-ion akumulátorech 

 

30 

 

Obrázek 2: Konstrukční součásti Li-ion baterií [16] 

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. [15] 

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. [15] 

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. [14] [15] 

Elektrolyt 

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

přenos náboje uvnitř článku mezi katodou a anodou. Obvykle je složen z lithných solí nebo  

z organických agresivních rozpouštědel, kde jsou obsaženy rozpuštěné chemické látky,  

jež právě zajišťují iontovou vodivost. Princip přenosu volných iontů při vybíjení a nabíjení  

je graficky znázorněn na obrázku níže. [14] [15] 
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Obrázek 3:Proces vybíjení a nabíjení v elektrolytu li-ion baterie [15] 

Elektrody li-ion akumulátorů jsou tenké přibližně 200 μm. Materiály používané  

pro výrobu elektrod jsou interkalační sloučeniny. To jsou látky, které jsou tvořeny vrstevnatou, 

nebo tunelovou strukturu a mohou do své atomové mřížky přijmout cizí částici (atom, iont, nebo 

molekulu). Kladná elektroda je obvykle tvořena vhodným materiálem s vrstevnatou strukturou. 

Pro výrobu elektrod nejčastěji bývají používány materiály jako např. LiFePO4 (lithium železo 

fosfát), nebo LiTi5O12 (lithium titanát) a LiMn2O4 (lithium magnesium oxid). [5] 

 

Obrázek 4: Molekulová struktura látek použitých v li-ion bateriích [16] 

Elektrody jsou od sebe odděleny separátorem ve formě membrány u lithno-iontového 

akumulátoru obvykle tvořenou tkaným, nebo plstěným nylonem, který díky  

své mikroporéznosti zajišťuje kvalitní možnost prostupu iontů. Úkolem separátoru je zabránění 

kontaktu anody a katody a současně zajištění mechanické stability struktury článku. Zároveň 

působí jako plynová bariéra s minimálním iontovým odporem. Separátor musí být chemicky 

stabilní v elektrolytu i elektrochemicky stabilní vůči elektrodám. Struktura a konstrukce 

separátoru významně ovlivňuje výsledné parametry článku, jako jsou hustota energie, průběh 

životních cyklů (nabíjení a vybíjení) a bezpečnost. Dříve bylo k výrobě záporných elektrod 
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používáno čisté lithium. Od jeho používání však bylo upuštěno kvůli rizikům souvisejícím  

s bezpečností, zejména při přebíjení nebo styku se vzdušnou vlhkostí. Pro záporné elektrody  

je opět využíváno materiálů s vrstevnatou, případně tunelovou strukturou. Nejčastěji 

používaným materiálem je grafit, případně jeho varianty jako je expandovaný grafit, nebo 

uhlíkové nanotrubice. U těchto materiálů je modifikacemi dosahováno zvětšení efektivní plochy 

elektrody a tím zvýšení její kapacity. [5] 

 

Obrázek 5: Detail přechodu elektroda-separátor-elektroda [17] 

Akumulátory a baterie se vyrábějí v celé škále provedení od knoflíkových, přes standardní 

typy jako ploché a válcové), až po speciální tenké, které nacházejí uplatnění v moderních 

přenosných zařízeních. [5] 

 Interkalační proces 

Interkalačním procesem je nazýván děj kdy je částice (molekula nebo iont) 

implementován do hostitelské mřížky a vzniká tak interkalační sloučenina. Struktura hostitelské 

sloučeniny však zůstává zachována, případně se mění minimálně. Tato probíhající interakce  

je v ideálním případě kompletně vratná. Dvojice elektrod ani elektrolyt při tomto ději nemění 

svoji makroskopickou ani mikroskopickou strukturu. Stálostí použitých matriálů je podmíněna 

dlouhá životnost článku a vysoký počet nabíjecích a vybíjecích cyklů. Při nabíjení ionty zaplňují 

elektrodu hostitele a při vybíjení se přesunují skrz elektrolyt do druhé elektrody. Elektrolyt bývá 

zpravidla po celou dobu životnosti akumulátoru nezměněn, slouží pouze jako transportní 

médium pro pohyb iontů, neprobíhají v něm žádné reakce. Proto lithno-iontové akumulátory 

potřebují velmi malé množství elektrolytu, což příznivě ovlivňuje jejich rozměry a hmotnost. 

Interkalační chemie tvoří základ technologií lithno-iontových akumulátorů, superkondenzátorů 

atd. interkalační procesy umožňují syntézu nových látek při kontrolovaných změnách jejich 

vlastností. [16] 
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Obrázek 6: Vztah mezi částicemi Li a rozpouštědla [20] 

 Nabíjecí a vybíjecí proces lithno - iontových akumulátorů 

Principem elektrodové reakce je transport iontů lithia: 

 Nabíjení – z kovového oxidu do uhlíkové struktury, kladný materiál oxiduje a záporný 

materiál redukuje. V tomto procesu jsou ionty odebírány z kladného materiálu a jsou 

včleňovány do materiálu záporného. 

 Vybíjení – z uhlíkové porézní struktury do kovového bloku. Probíhá obrácený jev  

než při nabíjení. [18] 

Kladná elektroda:  Li1-xCoO2 + x Li+ + x e- → LiCoO2 

Záporná elektroda:  LixC → C + x Li+ + x e 

Nabíjení se v podstatě moc neliší od nabíjení jiných druhů baterií. Je tedy nabíjen 

standardně ze zdroje napětí. Při tomto ději se na záporné elektrodě vybíjejí kladné ionty Li+  

a mění se tak na kovové lithium, které je ukládáno mezi vrstvy uhlíku na grafitové elektrodě 

(LixC), odkud je v procesu vybíjení uvolňováno zpět v podobě Li+. Úměrně k těmto změnám 

se mění oxidační číslo, v tomto případě, atomů kobaltu v materiálu kladné elektrody. Vrstevnatá 

struktura uhlíku je zde využita k reversibilnímu ukládání lithia vznikajícího v nabíjecím 

procesu. Sloučeniny tohoto typu se obecně označují jako interkaláty (interkalátové sloučeniny) 

mohou prakticky plynule měnit stechiometrii, např. s lithiem tvoří grafit tzv. nestechiometrické 

sloučeniny až o složení C6Li. Kladná (metal-oxidová) elektroda je tvořena rovněž 

interkalátovým materiálem, který je složen ze zrn LiCoO2, které mají, tedy rovněž jako grafit, 

vrstevnatou strukturu, ve které se střídají vrstvy atomů kobaltu obklopených atomy kyslíku  
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s vrstvami obsahujícími ionty lithné. Jednotlivá zrna jsou spojena vhodným polymerem  

v kombinaci s uhlíkovou černí (sazemi). [19]   

Děje na takovém typu elektrod probíhají jen s malými strukturními změnami,  

což dokladuje životnost těchto článků (3 – 5 let) a počet cyklů vybití - nabití cca 500. [19]   

Vlastnosti: 

Tyto akumulátory (“dobíjecí baterie”) vyžadují přísný provozní režim a to zejména  

při nabíjení a nejsou odolné ani vůči zkratu. Velká většina těchto výrobků je vybavena 

ochrannými obvody, které je chrání před přebíjením i zkratem. Proudový limit je určen 

maximálním nabíjecím napětím (4,3 V) a ochranné prvky odpojí akumulátor od nabíjecího 

zdroje při dosažení teploty 90 °C. Při překročení těchto omezení hrozí vznícení akumulátoru. 

Rovněž jejich kapacita rychle klesá - degradují, stejně tak pokud jejich teplota při provozu 

přesahuje často 65 °C. Vybíjecí napětí by nemělo klesnout pod 3,0 – 2,7 V na článek. Pokud 

klesne pod 1,5 V, je možnost znovu nabití článku ztracena. V případě zkratu je článek nestabilní 

v důsledku silného přehřátí, které může způsobit jeho destrukci. [19]   

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 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. [21] 

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. [21] 

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

tedy pozvolna klesá. 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. [21] 
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Obrázek 7: Charakteristika nabíjení li-ion baterií [2] 

 

Obrázek 8: Charakteristika vybíjení li-ion baterií [18] 

 Bezpečnost lithno-iontových akumulátorů 

Ve spojitosti s lithiovými bateriemi a akumulátory je kladen zvýšený důraz na bezpečnost 

kvůli materiálům používaným při jejich výrobě. Oproti jiným typům s sebou nesou lithiové 

akumulátory při nesprávném použití určitá rizika. Běžný lithiový článek obsahuje materiály, 

které jsou buď prudce hořlavé, nebo u nich může dojít k samovznícení. Ačkoli dnešní lithiové 

baterie už neobsahují čisté lithium v kovové formě, lithium je ve článku stále přítomno ve formě 

oxidů a jeho ionty jsou obsaženy v elektrolytu. Materiál kladných elektrod obsahuje množství 

vázaného kyslíku a je proto hořlavý. Materiály používané na výrobu záporných elektrod jsou 

často dokonce samozápalné. Elektrolyt akumulátoru je tvořen směsí rozpouštědel a lithiové soli. 

Rozpouštědla jsou hořlavá a navíc těkavá. Zejména při vyšších teplotách může docházet  

ke zvýšení produkce výparů, u kterých je vysoké riziko vznícení, případně exploze. V praxi 

může dojít k ohrožení bezpečnosti lithiové baterie v následujících případech. [22] 
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 Nadměrné proudové zatížení: Platí pro vybíjení i nabíjení článku. Proto je nutné dodržení 

předepsaných pracovních podmínek a dále je nutné lithiové články nabíjet tzv. chytrými 

nabíječkami, které mají ochranné obvody řídící proces nabíjení (aktivní ochrana). Další 

podmínkou je, aby se články v akumulátoru svojí kapacitou lišily minimálně a nedocházelo 

tak k nadměrnému zatěžování jednotlivých článků. [22] 

 Nadměrné tepelné zatížení: V některých aplikacích (např. těžební stroje, letadla) jsou 

akumulátory vystaveny nadměrnému tepelnému zatížení. V podstatě vzniká to samé riziko 

jako u nadměrného proudového zatížení pouze s tím rozdílem, že akumulátor je zahříván 

působením vnějšího zdroje tepla. Vlivem ohřátí může dojít ke vzniku nadměrného množství 

výparů představující riziko vznícení. V akumulátorech pro takovéto aplikace je nutné  

v elektrolytech používat rozpouštědla a další materiály s vyšší odolností proti zvýšeným 

teplotám (pasivní ochrana). Případně je možné články chladit. [22] 

Perforace pláště baterie s následným vnitřním zkratem: Toto riziko nastává zejména  

při použití ve vojenských aplikacích (průstřel, zásah střepinou apod.), případně může nastat  

při nehodách a haváriích. [22] 

 

Obrázek 9: Teplotní rozsah provozních prostředí li-ion baterií [23] 

 Ochrana proti vzniku požáru:  

1) Dodržování předepsaných pracovních podmínek - především způsob nabíjení.  

2) Při sestavování článků do baterií dáváme pozor, aby se články v baterii kapacitou  

ať jmenovitou či okamžitou lišily co nejméně.  

3) Vyloučit neodbornou manipulaci nebo rozebírání článků a baterií z nich sestavených.  
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Jako aktivní ochrana baterie bývá použit ochranný obvod. Například článek baterie  

pro mobilní telefony obsahuje nejméně dva elektronické obvody, jeden je řídící a druhý pracuje 

jako výkonový spínač. Články výkonových baterií obsahují ochranné obvody, které kromě 

napětí a proudu hlídají i nepřiměřený nárůst teploty a mohou článek odpojit. Výstupní napětí 

spravuje výkonový elektronický systém. [24] [25] 

Pasivní ochrana, pro lithno – iontové baterie spočívá v hledání materiálů, které mají menší 

zápalnost a větší odolnost proti zvýšeným teplotám. V dnešní době se výzkum soustřeďuje  

na rozpouštědla a polymery pro přípravu elektrolytů. Jako rozpouštědla bývají zkoumány látky 

typů sulfonů, jejichž bod vzplanutí je nejméně o 50 až 60 °C vyšší než je tato hodnota 

současných užívaných rozpouštědel. Zkoumají se také polymery obsahující organosilikáty, tyto 

látky jsou hůře zápalné a navíc, elektrická vodivost kompositních polymerů vyrobených  

na tomto základě je vyšší než vodivost elektrolytů dnes užívaných. [24] [25]
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 ELEKTROLYTY 
Elektrolytem je nazývána soustava minimálně dvou látek - může se jednat o kyseliny, soli, 

roztoky, nebo taveniny, které vedou elektrický proud, z nichž jedna látka bývá oproti druhé  

ve významném nadbytku. Tato složka bývá obvykle nazývána rozpouštědlem. V rozpouštědle 

jsou rozloženy elektroneutrální molekuly na kladně (kationty) a záporně (anionty) nabité ionty, 

kterými je v tomto případě přenášen proud. Jejich pohybem dochází k přenosu hmoty  

a chemickým změnám v elektrolytu. Jev, kdy jsou látky v elektrolytu rozkládány na ionty,  

je nazýván disociace. [26] 

Elektrolytická disociace - Jedná se o chemický děj, při němž polární molekuly 

rozpouštědla buď štěpí chemické vazby molekul či krystalů rozpouštěné látky, nebo naopak 

jsou štěpeny molekuly elektrolytu, přičemž vzniká roztok obsahující volně pohyblivé ionty. [3] 

Pomocí stupně disociace dělíme elektrolyty do 3 hlavních skupin. [27] 

 Silné elektrolyty  

 Středně silné elektrolyty  

 Slabé elektrolyty  

Silné elektrolyty – jsou v roztoku o libovolné koncentraci úplně disociované na ionty (soli 

anorganických kyselin a soli organických kyselin, hydroxidy a silné kyseliny).  

Slabé elektrolyty – jsou v roztoku přítomny částečně ve formě svých nedisociovaných 

molekul a solvatovaných iontů. [3] 

Disociační rovnováha - Chemická rovnováha mezi nedisociovaným elektrolytem a jeho 

solvatovanými ionty.  

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. [14] 

Elektrolyty se mohou dělit podle použitého rozpouštědla na vodné a bezvodé (aprotické). 

Základem vodných elektrolytů je voda smíchaná s kyselinou (např. H2SO4) nebo s hydroxidem. 

Aprotické elektrolyty jsou roztokem bezvodého organického rozpouštědla a soli. Výhodou 

aprotického elektrolytu, ve srovnání s vodným, je větší potenciálové okno, avšak na úkor nižší 

vodivosti. Požadavky na aprotické elektrolyty jsou: dobrá vodivost, velké potenciálové okno, 

dobrá smáčivost elektrod a velký rozsah pracovních teplot. [28] 

Podstata jejich vodivosti je jiná než u kovů. Kovové vodiče se průchodem elektrického 

proudu nemění a nazývají se vodiče první třídy a jejich odpor s rostoucí teplotou stoupá. 



Elektrolyty 

 

39 

Elektrolyty se průchodem elektrického proudu rozkládají a nazývají se vodiče druhé třídy  

a u nich naopak s rostoucí teplotou odpor klesá. [28] 

Ionty jsou oproti elektronům větší a jejich pohyblivost je menší. Proto mají elektrolyty 

oproti vodičům prvního řádu menší vodivost. U výběru elektrolytu musíme posoudit výkon  

a bezpečnost lithno - iontových baterií. K nejvíce využívaným elektrolytům řadíme LiClO4, 

LiPF6 a LiBF4. Elektrolyty bychom tedy mohli rozdělit do tří skupin podle skupenství na pevné, 

kapalné a gelové. Pro praktické použití je vhodnější gelový elektrolyt díky svým užitným 

vlastnostem, jako je vysoká vodivost, menší riziko vylití při poškození nebo převrhnutí 

akumulátoru, lepší manipulovatelnost a zpravidla absenci těkavých rozpouštědel.  

Pro laboratorní zkoušky je však vhodnější použití kapalných elektrolytů. Důvodem  

je jednoduchost jejich přípravy, vysoká iontová vodivost a lepší kontakt s povrchem elektrod. 

Iontová vodivost, bez které by nebyl realizovatelný interkalační proces. [14] [2] [31] 

 Druhy elektrolytů 

 Pevné elektrolyty 

Kromě kapalných a gelových elektrolytů existují i pevné elektrolyty. Pevnými elektrolyty 

jsou obvykle nazývány iontové krystaly s poruchami v iontové mřížce, které umožňují pohyb 

iontů skrz krystal a tím způsobují jejich vodivost. Jsou rozlišovány Schottkyho a Frenkelovy 

poruchy. Schottkyho porucha (vakance) je absence částice v krystalické mřížce, Frenkelova 

porucha je potom definována jako částice v intersticiální poloze – částice v mimomřížkovém 

prostoru. Může být vlastní, nebo příměsová. Mezi pevné elektrolyty lze zařadit i některé iontově 

vodivé polymery. Ačkoli je mechanismus jejich vodivosti blízký spíše transportu iontů  

v roztocích elektrolytů. [26] [29] [30] 

 Kapalné elektrolyty 

Pro kapalné elektrolyty platí základní rozdělení na slabé a silné. Silné elektrolyty jsou 

kompletně disociovány. To znamená, že původní materiály byly kompletně rozloženy na ionty 

– byly kompletně disociovány. Oproti tomu u slabých elektrolytů disociace neproběhla 

stoprocentně a elektrolyt obsahuje jak ionty, tak nedisociované molekuly. Kapalné elektrolyty 

mohou být děleny následujícím způsobem. Vodné roztoky: Jsou to klasické elektrolyty 

například kyselina sírová H2SO4, hydroxid draselný KOH, nebo roztok chloridu sodného NaCl. 

Bezvodé roztoky: Jsou obvykle tvořeny směsí organických rozpouštědel, ve kterých  

je disociovaná vhodná sůl. Jsou používány v aplikacích s materiály, které vlivem působení vody 

buď degradují, nebo u nich nastává prudká reakce, jako jsou lithiové články,  

nebo superkondenzátory. Lze mezi ně zařadit běžně používaná rozpouštědla  
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jako propylen karbonát, dimethylkarbonát, dimethylformamid atd., ve kterých je rozpuštěná 

elektrolytická sůl např. LiClO4, nebo LiPF6. 

Roztavené soli: Lze mezi ně zařadit například fluoridy, chloridy, bromidy a jodidy  

či oxidy Li, Na, K, Rb, Cs. Jsou to nejkoncentrovanější elektrolytické kapaliny. [5] 

 Bezvodé 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 (například propylen karbonátu) 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. [15] 

 Gelové elektrolyty 

Gelové elektrolyty lze použít i místo kapalného elektrolytu v lithno- iontových 

akumulátorech. O výhodnosti tohoto použití svědčí i výsledky z galvanické tvorby kovů  

v kapalných a v gelových elektrolytech. Základním nedostatkem lithiových akumulátorů  

je tvorba a prorůstání dendritů lithia na záporné elektrodě a tím možnost vzniku vnitřních zkratů. 

[31] 

Tyto elektrolyty jsou velice vhodné pro lithno - iontové baterie z důvodu kombinace 

výhod tekutého elektrolytu a pevného elektrolytu mají vysokou iontovou vodivost, která je často 

přes 10 mS / cm při obvyklé pokojové teplotě, ale na druhou stranu mají velice špatné 

mechanické vlastnosti. Mezi nejvýznamnější mechanickou vlastnost řadíme změkčení 

polymeru po zavedení tekutého elektrolytu do polymerní matrice. Problém lze vyřešit pomocí 

využití polyethylenu nebo netkané textilie. Nevýhodu při tomto řešení daného problému je 

pokles iontové vodivosti gelového elektrolytu. [14] 

 Vodivost kapalného elektrolytu 

 Elektrická vodivost elektrolytu 

Vedení elektrického proudu roztokem závisí na pohybu elektrického náboje.  

Ten je umožněn buď usměrněným pohybem částic vlivem působením elektrického pole, nebo 

polarizací. Při působení elektrického pole je podmínkou, že velikost působícího pole nesmí být 

tak velká, aby v době mezi jednotlivými srážkami iontu s okolními částicemi, byla kinetická 

energie srovnatelná, nebo větší než je energie tepelných kmitů 𝜐 =
3

2
∙ 𝑘 ∙ 𝑇, v tom případě platí 

Ohmův zákon. Měrná vodivost je potom určena součinem koncentrace nosičů, nábojem  

a pohyblivostí. [32] 
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𝜎 = 𝑛𝑖 ∙ 𝑞 ∙ µ [S∙ 𝑚−1]  (1) 

Kde: 𝑛𝑖  [m-3]  koncentrace iontů,  

q  [c]  elektrický náboj 

µ  [m2V-1s-1]  pohyblivost nosičů (iontů) 

Rovnice v tomto tvaru je užívána ve fyzice polovodičů a v elektrochemii pevných 

elektrolytů. V elektrochemii kapalných elektrolytů jsou na místo koncentrace nosičů ni užívány 

koncentrace chemické. Při polarizaci dochází pohybu náboje v závislosti na druhu polarizace. 

V případě elektronové polarizace dochází k vychylování obalů atomů ve směru působícího 

elektrického pole. Tím jsou vytvořeny elektrické dipóly. Některé látky vytvářejí dipólové 

momenty i bez působení elektrického pole. V takovém případě je však výsledný moment 

vykompenzovaný. V případě, že je taková látka vystavena účinkům elektrického pole, jsou její 

dipóly natáčeny ve směru jeho působení, hovoříme o orientační polarizaci. K pohybu náboje 

vlivem polarizace však dochází pouze při změnách působení elektrického pole. Polarizačními 

jevy je též ovlivněna permitivita roztoku. [33] 

U kapalných elektrolytů rozeznáváme tři typy vodivostních mechanismů. Jedná se o 

vodivost iontovou, elektronovou a elektroforetickou. V případě iontové vodivosti se jedná 

pohyb samotných iontů. Transport iontů a nabitých částic v roztocích probíhá jako nahodilý 

Brownův pohyb, který má za následek opakované srážení rozpuštěných částic. Bez působení 

vnějšího pole je pohyb iontů neuspořádaný. Po připojení pole dojde k jeho usměrnění a 

elektrolytem začne procházet proud. Stejný mechanismus je možno popsat u vodivosti 

elektronové.  

V případě elektroforetické vodivosti nemůže být hovořeno o pohybu jednotlivých nabitých 

částic, ale pohybu nabitých koloidních částic (skupin molekul). [33] 

Elektrická vodivost je fyzikální veličina popisující schopnost látky vést elektrický proud. 

Základní jednotkou je Siemens, značí se G a její velikost je dána převrácenou hodnotou 

elektrického odporu: 𝐺 =
1

𝑅
 [S]. (2) 

V praxi je u roztoků též pro vyjádření vodivosti používána tzv. konduktivita, což je 

vodivost vztažená na jednotku plochy. Je značena γ a jednotkou je S∙m-1. [29] 

𝛾 =
1

𝜌
 [S∙ 𝑚−1]  (3) 

Kde:  ρ  [Ω∙m]   rezistivita.  

Vodivosti lze tedy rozdělit na: 
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 a. iontová (ionty příměsí, nečistot; ionty vlastní látky) 

 b. elektronová (v elektrických polích o velmi vysoké intenzitě) 

 c. elektroforetická (koloidní částice v kapalných látkách) 

 Iontová vodivost 

Mechanismus přenosu náboje pomocí pohybu iontů je matematicky popsán modelem 

dvojité potenciálové jámy, kdy se částice pohybuje skokem mezi dvěma rovnovážnými 

polohami a při tom překonává potenciálovou bariéru. V elektrolytech jsou rozlišovány dva 

základní druhy iontové vodivosti. [5] 

 Vlastní vodivost způsobená pohybem iontů vzniklých při disociaci molekul. 

 Nevlastní vodivost způsobená pohybem iontů příměsí a nečistot. 

Vodivost elektrolytů je silně závislá na teplotě, protože s rostoucí teplotou roste driftová 

pohyblivost iontů. Při zvyšování teploty zároveň klesá viskozita elektrolytu. Nižší viskozita 

umožňuje snadnější pohyb iontů a tím kladně ovlivňuje vodivost. [5] 

Driftová pohyblivost iontů je definována vztahem 

µ =
𝑣

𝐸
=

𝑓𝑜∙𝑞∙𝑙2

6∙𝑘∙𝑇
∙ 𝑒−

𝑊

𝑘∙𝑇 [𝑚2𝑉−1𝑠−1] (4) 

Kde: v [m∙s-1]  střední rychlost iontů  

E [V.m-1] intenzita elektrického pole  

f0 [Hz] frekvence kmitů iontu v rovnovážné poloze 

q [C] elektrický náboj 

l [m] difúzní délka  

k Boltzmanova konstanta  

W [J] energie  

T [K]  termodynamická teplota 

Pokud uvažujeme ekvivalentní vodivost kladných a záporných iontů je pro měrnou vodivost 

𝛾 = 𝑛𝑜 ∙ 𝑞 ∙ µ =
𝑛𝑜∙𝑓𝑜∙𝑞2∙𝑙

2

6∙𝑘∙𝑇
∙ 𝑒− 𝑊

𝑘∙𝑇 [S∙ 𝑚−1] (5) 

Vztah 
𝑛𝑜∙𝑓𝑜∙𝑞2∙𝑙2

6∙𝑘∙𝑇
 reprezentuje materiálovou konstantu charakteristickou pro konkrétní 

materiál, n0 [m
-3] je koncentrace nosičů. Po dosazení dostáváme matematickou formulaci vztahu  

pro vodivost odvozenou z modelu dvojité potenciálové jámy. [5] 
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𝛾 =
𝑎

𝑇
∙ 𝑒−

𝑊
𝑘∙𝑇 [S∙ 𝑚−1]  (6) 

Protože výraz  se s teplotou mění podstatně méně než exponenciální vztah je možno 

výraz dále zjednodušit. Také je možno dosadit další materiálové konstanty. [5] 

𝐴 =
𝑎

𝑇
 𝑏 =

𝑊

𝑇
 

Výsledkem je zjednodušený vztah pro vodivost 

𝛾 = 𝐴 ∙ 𝑒− 𝑏
∙𝑇 [S∙ 𝑚−1]   (7) 

Kde  𝛾  [S∙m-1]  konduktivita  

A, b  materiálové konstanty charakteristické pro konkrétní kapalinu  

T  [K]  termodynamická teplota  

W  [J]  energie  

k  [J∙K-1]  Boltzmanova konstanta - 1,38.10-23 

 Elektronová vodivost 

Elektrony mají schopnost volně se pohybovat krystalem a vytvářet tak tzv. elektronový 

plyn. Pokud není krystal ovlivňován vnějším elektrickým polem, pohybují se jednotlivé 

elektrony chaoticky, vlivem vnějšího elektrického pole (resp. napětí mezi dvěma elektrickými 

póly) dojde k usměrnění elektronu a vzniká elektrický proud. [34] 

 Elektroforetická vodivost 

V případě elektroforetické vodivosti jsou nositeli náboje shluky molekul jinak nazývané 

koloidní částice. Mechanismus elektroforetické vodivosti se vyskytuje u kapalin skládajících  

se z více fází. Jedná se o emulze a suspenze. Emulze je soustava dvou kapalných látek, které  

se kompletně nesloučí (buď částečně, nebo vůbec). Potom je jedna fáze rozptýlena ve druhé. 

Suspenze je tvořena pevnou, nerozpustnou látkou rozptýlenou v kapalném disperzním prostředí. 

Stabilita emulze, nebo suspenze je zajištěna elektrickými náboji na koloidních částicích 

dispergované fáze. Při vystavení takovéto soustavy působení elektrického pole dochází  

k elektroforéze, při které se oproti elektrolýze na elektrodách nevylučují nové látky, ale vznikají 

elektrochemickými ději při průchodu proudu elektrolytem. V praxi se elektroforetická vodivost 

vyskytuje u kapalin spolu s iontovou vodivostí. Obvykle bývají obě složky vodivosti adekvátní, 

případně může převažovat elektroforetická v závislosti na míře disociace elektrolytu. [35] 

 Viskozita kapalného elektrolytu 

Viskozita je jednou z nejdůležitějších neelektrických veličin sloužících k popisu vlastností 

kapalin. Vyjadřuje míru vnitřního tření kapalin, které v kapalině vzniká následkem přitažlivých 

sil mezi molekulami. Projevuje se brzdícími účinky a odporem, který kapalina klade 
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pohybujícímu se tělesu. Ideální (teoretická) kapalina má viskozitu rovnu nule. Dynamická 

viskozita je odvozena ze zákona laminárního proudění, kdy reálná kapalina proudí trubičkou  

ve vrstvách pohybujících se různými rychlostmi. Vrstva těsně u stěny ke stěně přilíná, a proto 

se pohybuje velmi pomalu. Zároveň však zpomaluje i sousední vrstvu kapaliny, ta se naopak 

snaží tuto pomalou vrstvu urychlit. Mezi sousedními vrstvami tak vzniká napětí, které  

je označováno jako vnitřní tření kapaliny – dynamická viskozita. [36] 

Laminární proudění je však možné udržet pouze do určité rychlosti toku kapaliny. Po 

jejím překročení nastává mísení vnitřních vrstev a tím vzniká turbulentní proudění, při kterém 

vznikají víry a dochází ke snížení rychlosti kapaliny. Viskozita je silně teplotně závislá veličina. 

S rostoucí teplotou se viskozita snižuje. V technické praxi je používána také tzv. kinematická 

viskozita. Jedná se o poměr dynamické viskozity a hustoty kapalin při stejné teplotě. [36] 

 

Obrázek 10: Druhy proudění v elektrolytu [37] 

Dvě sousední vrstvy pohybující se různou rychlostí na sebe vzájemně působí na stykové 

ploše tangenciálním napětím. To je úměrné gradientu rychlosti v kolmém směru k vektoru 

rychlosti. [36] 

𝜏 = 𝜂
𝑑𝑣

𝑑𝑦
 [Pa] (8) 

Z předchozího vztahu lze vyjádřit dynamickou viskozitu 

𝜂 =
𝜏∙𝑑𝑦

𝑑𝑣
 [Pa∙ 𝑠] (9) 

Kde: 𝜏 [Pa] tangenciální napětí na stykových plochách sousedících vrstev  

  𝜂  [Pa∙s]  dynamická viskozita 

v  [m∙s-1]  rychlost molekul  

𝑑𝑣

𝑑𝑦
 [s-1] gradient rychlosti definovaný v kolmém směru k jednotlivým 

vrstvám kapaliny. 

Tyto vztahy jsou použitelné pouze pro newtonovské kapaliny. 

Rychlost proudění jednotlivých vrstev je rozdílná. V ideálním případě, kdy se kapalina 

nachází mezi dvěma rovnoběžnými plochami, z nichž je spodní v klidu a na vrchní působí síla 

F, která uděluje kapalině rychlost v0 lze rychlost stanovit vztahem [36] 

𝑣𝑜 =
1

𝜂
∙ 𝐹 ∙ 𝑑 [m ∙ 𝑠−1] (10) 
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Obrázek 11: Molekula Chloristanu 

lithného [40] 

Kde: η  [Pa∙s] dynamická viskozita 

F  [N] síla působící na horní plochu 

d  [m] vzdálenost mezi jednotlivými plochami. 

Rychlost jednotlivých vrstev lze stanovit vztahem [36] 

𝑣 =
𝑣𝑜

𝑑
∙ 𝑦 [m ∙ 𝑠−1] (11) 

Kde: y  [m]  vzdálenost od spodní plochy 

v0  [m∙s-1]  rychlost vrstvy přiléhající ke spodní ploše 

 Testované elektrolytické 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. [15] 

 LiC1O4 - Chloristan lithný 

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

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

lithný se vyrábí reakcí chloristanu sodného s chloridem lithným. Jedná se o anorganickou 

sloučeninu. Tato bíla nebo bezbarvá krystalická sůl je charakteristická svoji vysokou 

rozpustností v mnoha rozpouštědlech. Často se využívá jako zdroj kyslíku v některých 

chemických generátorech kyslíku. Další významné využitý je jako součást elektrolytu 

lithiových baterii.  

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. [4] 

Tabulka 1: Vlastnosti Chloristanu Lithného [40] 
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Obrázek 12: Molekula Chloristanu 

sodného [40] 

Obrázek 13: Molekula 

Hexafluorofosfátu [40] 

 NaClO4 - Chloristan sodný 

Chloristan sodný je anorganická sloučenina a je nejvíce rozpustný z běžných 

chloristanových solí. Je to bílá, krystalická, hygroskopická pevná látka, která je velmi dobře 

rozpustná ve vodě a v alkoholu. Obvykle se vyskytuje jako monohydrát, který má 

kosočtverečnou krystalovou strukturu. Vyrábí se anodickou oxidací z chlorečnanu sodného na 

platinové elektrodě.  

Je nehořlavý, ale urychluje spalování hořlavých materiálů. Dlouhodobé vystavení ohni, 

nebo horku může způsobit jeho výbuch [10]. 

Tabulka 2: Vlastnosti Chloristanu sodného [40] 

 

 LiPF6 - Hexafluorofosfát 

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. [4] 

Tabulka 3: Vlastnosti Hexafluorofosfátu [40] 
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 ROZPOUŠTĚDLA 

Rozpouštědla jsou látky, které jsou za normálních podmínek kapalné a které mají 

schopnost rozpustit jiné látky – pevné, plynné nebo kapalné, tak že utvoří homogenní směs  

s jejich částicemi. Výsledná směs potom bývá nazývána roztokem. Kombinací více 

rozpouštědel můžeme vylepšit potřebné vlastnosti výsledného rozpouštědla. [5] [43] 

Hlavním předpokladem je to, aby rozpouštědlo s rozpouštěným materiálem nijak 

nereagovalo a předpoklad, že se látka vložená do rozpouštědla je schopna se v něm rozpustit. 

Dalším požadavkem potom bývá možnost rozpouštědlo z roztoku odstranit tak aby nedošlo  

ke změně původních látek. Tuto definici splňuje mnoho látek, nebudeme, však uvažovat  

ty, které lze zkapalnět za působení extrémních podmínek (teplota, tlak). Voda bývá nejvíce 

využívané a užitečné rozpouštědlo, kterému byla věnována velká pozornost ve všech oborech 

zabývající se touto problematikou. Anorganické rozpouštědla byla dlouho dobu považována  

za typická bezvodá rozpouštědla. V minulých desetiletích získaly jen málo pozornosti organické 

bezvodé rozpouštědla. Velké množství zvláště dvojpólových aprotických rozpouštědel,  

se začala objevovat až v nových publikacích, nejvíce ve spojení s elektrolyty nebo ionty.  

[5] [43] 

 Základní vlastnosti rozpouštědel 

Je nutné dobře rozumět vlastnostem rozpouštědel, jak se chovají vůči určitým látkám, 

vůči dalším rozpouštědlům a jaké schopnosti od nich lze očekávat. Vlastnosti rozpouštědel 

mohou být děleny na fyzikální a chemické. Základními fyzickými vlastnostmi pro popis těchto 

látek jsou teplota tuhnutí a teplota varu, tedy rozmezí, kdy je látka kapalná (za atmosférického 

tlaku) a můžeme ji využít pro práci s kapalnými roztoky, těkavé vlastnosti, tepelná kapacita, 

tepelná vodivost, velikost molekul, hustota, viskozita (míra soudržnosti uvnitř kapaliny)  

či povrchové napětí, které udává smáčivost povrchu a dále zejména elektrické vlastnosti – 

vodivost a relativní permitivita (εr). Mezi chemické vlastnosti mohou být zařazeny polarita, 

donicita, schopnost vázat, nebo uvolňovat vodík. Také molekulové charakteristiky jako velikost 

molekul a jejich orientace a relaxační doba má velký vliv na rozpouštěcí efekt. [30] [46] 

Při práci s rozpouštědly je potřeba brát také ohled na jejich nebezpečnost – ať již leptavé 

účinky koncentrovaných kyselin, tak těkavost a možnost exploze u rady organických 

rozpouštědel. Značná část látek se vyznačuje toxicitou, a to jak akutní, tak také riziky spojenými 

s dlouhodobou expozicí. Většina rozpouštědel představuje nemalou zátěž pro životní prostředí, 

proto by mělo být jejich používání zohledněno spolu s ekonomickými ohledy na náročnost 
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výroby, skladování a případnou možnost regenerace použitých rozpouštědel v závislosti  

na objemu jejich použití. [46] 

 Polarita rozpouštědel 

Rozpouštědlo musí být vysoce nereaktivní, aby danou látku pouze rozpustilo,  

ale nereagovalo s ní. Je to nezbytná součást většiny chemických reakcí, které by bez 

rozpouštědla (v pevné fázi) jinak neprobíhaly. Většina rozpouštědel jsou organické látky 

(benzen, dichlormethan, aceton, atp.), ale nejznámějším je anorganická voda. Je velkou snahou 

převést z ekologického i ekonomického hlediska většinu reakcí do vodného rozpouštědla.  

To však (zatím) není možné a proto existuje celá škála různých rozpouštědel. Nejen z důvodů 

(ne)rozpustnosti některých látek, ale také proto, že konkrétní chemická reakce může probíhat  

v různých reakcích různě – např. různým mechanismem, různou rychlosti nebo nemusí probíhat 

v některých rozpouštědlech vůbec. [45] 

Rozpouštědla je možné dělit podle mnoha kritérií, nejběžnější je dělení podle jejich 

polarity (relativní permeability) a následně podle jejich acidobazických vlastností. [45] 

Všechna rozpouštědla jsou rozdělena do dvou velkých skupin a dvou podskupin [45]:  

1. Nepolární (lipofilní) rozpouštědla - hexan a tetrachlorometan 

2. Polární (hydrofilní) rozpouštědla  

 málo polární – dipól. Moment do 4 D - toluen a chloroform 

 vysoce polární – dipól. Moment nad 4 D - sulfolan a propylenkaronát 

a. Protická (protogenní) rozpouštědla - ethanol nebo nitromethan 

b. Aprotická (neprotogenní) rozpouštědla - aceton a dimethylformamid 

Obecně platí pravidlo, že „podobné se rozpouští v podobném“. To znamená, že pokud 

chceme rozpustit látku polární (iontovou), první volbou je polární rozpouštědlo. Naopak  

je velmi malá pravděpodobnost, že se polární látka rozpustí v nepolárním rozpouštědle. [45]  

Co vlastně znamená „polární“ a „nepolární“? 

Nepolární rozpouštědla obsahují vazby mezi atomy s podobnými hodnotami 

elektronegativit, jako je například uhlík a vodík. Takové atomy sdílí společný elektronový pár 

rovnocenně a nevzniká mezi nimi žádný náboj – nejsou tedy polární. Příkladem takových 

rozpouštědel jsou uhlovodíky. U nepolárních rozpouštědel je molekula symetrická, nemají 

dipólový moment. Používají se k rozpouštění nepolárních látek. Jsou to látky jako hexan  
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či tetrachloromethan. Špatně rozpouštějí iontové sloučeniny, vodivost takových roztoků  

je velmi nízká, proto se označují jako neelektrolytická rozpouštědla. [45] 

Molekuly polárního rozpouštědla mají velký dipólový moment (jinými slovy mají 

částečný náboj). To znamená, že obsahují vazby mezi atomy s velmi rozdílnou hodnotou 

elektronegativity – např. mezi kyslíkem a vodíkem. Tato vazba je pak silně polarizovaná – 

elektronegativnější kyslík si více přitahuje společný vazebný pár od elektropozitivního vodíku. 

Tak vzniká na kyslíku částečný záporný náboj (v jeho blízkosti je více elektronů), zatímco vodík 

získává částečný kladný náboj. Jejich molekula není symetrická, takže mají nenulový dipólový 

moment. Tato rozpouštědla velmi dobře rozpouští soli, nebo jiné polární látky. Rozpouštědla  

s vysokou polaritou (voda, dimethylsulfoxid) rozpouštějí iontové sloučeniny a poskytují 

roztoky, které dobře vedou elektrický proud, a jsou tak vhodná pro elektrochemické reakce. 

Proto se někdy nazývají elektrolytická rozpouštědla. [43] [45] [46] 

Polární rozpouštědla se dále dělí na protická a aprotická. Protická ve své molekule 

obsahují vazby O-H nebo N-H. Vzhledem k tomu, že je tato vazba polarizovaná, může takové 

rozpouštědlo odštěpit vodíkový proton (např. v acidobazických reakcích) nebo se toto seskupení 

může účastnit vodíkové vazby s rozpuštěnými látkami. Tento typ rozpouštědla popírá pravidlo 

o nereaktivitě rozpouštědla. Bývá toho však u některých reakcí využíváno. Rozpouštědla 

přijímající proton se nazývají protofilní. Naproti tomu aprotická rozpouštědla mohou obsahovat 

vodík, ale ne vázaný na elektronegativní atom jako je kyslík nebo dusík, takže nemohou tvořit 

vodíkové můstky ani poskytovat proton. Další neprotogenní rozpouštědla, která sice obsahují 

atom vodíku, ale neposkytují jej v rámci acidobazických rovnovah, mají schopnost přijímat 

protony. Podle míry této schopnosti se dělí na protofilní (významná schopnost) a profobní 

(zanedbatelná schopnost). [45] [46] 

Mezi hlavní nevýhody aprotních rozpouštědel patří jejich schopnost samovznícení  

při vyšších teplotách. Z tohoto důvodu je třeba brát ohled na toto kritérium při práci 

s rozpouštědly a při jejich uskladňování. Vhodnou kombinací rozpouštědel se zvýší bod 

vzplanutí a tím se zvýší i bezpečnost elektrolytu. [35] 

Mezi těmito dvěma skupinami se nachází látky vyznačující se vyrovnanou schopností  

jak přijímat, tak uvolňovat proton a označují se jako neutrální nebo amfiprotní. Jejich 

charakteristickou veličinou je autodisociační konstanta. [46] 

Existují dva způsoby, jak polaritu rozpouštědel měřit. Jeden z nich je měření dielektrické 

konstanty rozpouštědla neboli permitivity. Čím větší tato konstanta je, tím je rozpouštědlo 

polárnější (voda má tuto hodnotu vysokou, zatímco petrolej nízkou). Druhý způsob je založený 

na přímém měření dipólového momentu. [45] 



Rozpouštědla 

 

50 

 Fyzikální vlastnosti rozpouštědel 

 Interval tekutého stavu 

Jedním ze základních požadavků na rozpouštědla je to, aby teplotní interval,  

kdy je rozpouštědlo v tekutém stavu, byl co nejvhodnější pro běžné aplikace. Interval tekutosti 

leží mezi teplotou tuhnutí a bodem varu. Za normálních podmínek je bod tání tuhého 

rozpouštědla stejný jako bod tuhnutí tekutého rozpouštědla. Jestliže je plynná fáze v rovnováze 

s táním nebo tuhnutím rozpouštědla a pokud se skládá jen z páry tohoto rozpouštědla,  

pak tři fáze, pára, kapalina a pevná látka daného rozpouštědla současně existují v trojném bodu, 

a ten bývá v těsné blízkosti bodu tání. Teplota tání rozpouštědla stanovená s přesností  

0,01 K (odchylka od tabelované hodnoty) potvrzuje, že je rozpouštědlo velmi čisté, protože 

nečistoty snižují teplotu tání. Kontaminace rozpouštědla nečistotami v objemu 0,01 % posune 

bod tání v intervalu 0,01÷1,2 K v závislosti na druhu rozpouštědla. Standardní teplota varu  

je stanovena pro okolní tlak p0  - 101,325 kPa. Pokud se tlak sníží, klesá i bod varu. Za působení 

vnějšího tlaku rozpouštědlo začne vařit jen v případě, že se jeho tlak par vyrovná tomuto 

vnějšímu tlaku. Nečistoty zvyšují bod varu, ačkoliv účinek je menší než na bod tání. Hustota 

rozpouštědla závisí na teplotě, tlaku a okolních podmínkách. [43] 

 Tlak par 

Tlak par je důležitým parametrem rozpouštědla. Tlak par udává míru těkavosti 

rozpouštědla. Hodnota tlaku je udávána k teplotě 25 °C a je značně rozdílná pro běžně 

používaná rozpouštědla. Hodnota tlaku par vykazuje silně rostoucí teplotní závislost. Některá 

rozpouštědla jsou vysoce těkavá (Diethyl), jiná málo (N-hexadecane). [43] 

 Tepelná kapacita  

Při zahřívání rozpouštědlo akumuluje dodávanou energii. Vlivem absorbované energie 

dochází k vibracím a rotacím vnitřní struktury, také ke zvýšení kinetické energie částic. Energie 

potřebná k ohřátí molární jednotky látky je nazývána jako molární tepelná kapacita. Molární 

tepelná kapacit je v rozsahu (50 až 500) J·K-1·mol-1. Zvyšuje se hlavně s počtem vazeb  

v molekule rozpouštědla. [43] 

 Velikost molekul  

Na velikost molekul rozpouštědla je možno nahlížet několika způsoby. V prvním případě  

je možno molekulám přiřadit průměr, v případě, že jsou kulovitého tvaru. Řada rozpouštědel 

má však molekuly zploštělé, nebo protáhlé. V jiném případě může být průměr definován jako 

vzdálenost středů molekul, nebo může být charakterizován obsazeným prostorem vlastních 

molekul v kapalině rozpouštědla. Molekulový průměr hraje velkou roli v teoriích zabývajících 
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se kapalným stavem rozpouštědel a souvisejícími mechanismy jako průměrný počet srážek 

molekul, nebo vzdálenost charakterizující minimální potenciální energii dvou molekul. [43] [5] 

 Elektrické vlastnosti 

Mezi elektrické vlastnosti rozpouštědel je možno zařadit dipólový moment, relativní 

permitivitu a vodivost. 

 Dipólový moment 

Odezva rozpouštědla na působící elektrické pole je závislá jednak na přímém dipólovém 

momentu molekul, ale i na vzájemném působení jednotlivých sousedních dipólů v objemu látky. 

Dipólový moment vyjadřuje míru oddělení kladného a záporného náboje v molekule. Jednotkou 

je Debye, 1 D = 3.33564·10-30 C·m. Rozpouštědla se souměrnými molekulami mohou 

vykazovat nulový dipólový moment, avšak elektronegativní atomy připojené k aromatickým 

jádrům mohou mít za následek vznik dipólového momentu. [33] 

 Relativní permitivita 

Relativní permitivita obecně, udává míru polarizovatelnosti materiálu, značí se εr, někdy  

je označována jako dielektrická konstanta. Teplotní závislost permitivity rozpouštědel  

je obvykle velmi vysoká a má záporný charakter. To je způsobeno následkem zmenšení 

vzdálenosti mezi dipóly vlivem tepelného pohybu. Podle velikosti permitivity lze rozpouštědla 

rozdělit.  

 Rozpouštědla s nízkou permitivitou εr = 1,9 ÷ 4, jsou nepolární. 

 Rozpouštědla s permitivitou εr ≤ 10, mohou být polární, nebo nepolární, ale jsou 

považována za rozpouštědla s nízkou permitivitou a nemají schopnost štěpit látky. 

 Rozpouštědla s εr ≥ 30 bývají polární a umožňují kompletní disociaci elektrolytu. [33] 

 Elektrická vodivost 

Elektrická vodivost rozpouštědel je obecně velmi malá a je značně závislá na čistotě 

rozpouštědla. Například pohlcení oxidu uhličitého ze vzduchu způsobí zvýšení vodivosti  

až 200 krát než je vodivost čisté vody. [43] 

 Magnetické vlastnosti 

Rozpouštědla jsou diamagnetické látky, mají vlastnost být vytlačovány z oblasti vysokého 

magnetického toku do nižšího nebo v nehomogenním magnetickém poli úplně ven. [43] 
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 Povrchové a dynamické vlastnosti rozpouštědel 

 Povrchové napětí 

Povrchové napětí je práce, která musí být vykonána za účelem zvětšení plochy povrchu  

do jedné jednotky a je definována jako silové působení v pravých úhlech na jednotku délky. 

Velikost závisí v zásadě na druhé fázi, proti které povrch působí. Prakticky je povrchové napětí 

měřeno proti vzduchu při konstantním tlaku vzduchu. Povrchové napětí lze měřit bud kapilárou, 

nebo metodou tlaku bubliny. Povrchové napětí zpravidla lineárně klesá s teplotou. Povrchové 

napětí bývá mezi 20 až 40 mN·m-1. Vyšší hodnoty vykazuje voda a rozpouštědla se silně 

vodíkovou vazbou (peroxid vodíku). [43] 

 Viskozita 

Dynamická viskozita je odpor, který klade rozpouštědlo proti laminárnímu toku. Značně  

se mění pro různá rozpouštědla, některé jako diethyléter má nízkou viskozitu  

(0,24 mPa·s), kdežto jiné jako glycerin má velmi vysokou (945 mPa·s). Méně často se používá 

kinetická viskozita a lze měřit přímo v toku viskozimetru, je úměrná času potřebnému pro odtok 

definovaného množství. Viskozita silně závisí na teplotě. Pro viskozitu rozpouštědel platí stejné 

podmínky jako pro ostatní newtonovské kapaliny. Viskozita určuje míru vnitřního tření molekul 

a je jednou ze zásadních charakteristik kapaliny. Z hlediska rozpouštědel použitých v lithno-

iontových akumulátorech je jedním z nejdůležitějších parametrů, protože přímo ovlivňuje 

celkovou viskozitu a vodivost elektrolytu. [43] [5] 

 Tepelná vodivost 

Je důležitá vlastnost z pohledu vedení tepla při exotermických reakcích. Je závislá  

na pohybu molekul a roste úměrně se zmenšujícím se molekulovým průměrem. V případě 

plynné fáze je tepelná vodivost úměrná viskozitě. [5] 

 Chemické vlastnosti rozpouštědel 

Chemické vlastnosti rozpouštědel mají velký vliv na použitelnost v různých aplikacích. 

Rozpouštědlo by mělo selektivně rozpustit požadovanou látku a ne jinou, mělo by být netečné 

k chemickým reakcím probíhajících v rozpuštěné látce ale opět selektivně rozpouštět reagující 

složky během přechodného děje i jeho produkty. Toto chování muže být dosaženo vhodným 

uspořádáním chemických vlastností, polaritou, elektronových páru, vodíkových vazeb, 

kyselostí a zásaditostí, hydrofobní a hydrofilní vlastnosti a další. Některé chemické vlastnosti 

mohou být odvozeny z fyzikálních, ale v některých případech musí být získány při chemické 

interakci například chemickými zkouškami (indikátory). [43] 
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 Polarita 

Polarita je z chemického hlediska součet všech molekulárních vlastností, odpovědných  

za vzájemné působení mezi rozpouštědlem a rozpuštěnu látkou tak, že způsobí rozpouštěcí 

schopnost rozpouštědla. [33] 

 Elektronový pár, donicita 

Rozpouštěcí schopnost nezávisí pouze na její polaritě, která je nespecifická vlastnost,  

ale také z velké části na jejím specifickém chování k rozpuštěné látce. To znamená darovat 

nespojené dvojice elektronu z dotujícího atomu rozpouštědla rozpuštěné látce nebo přijetí 

takového páru z rozpuštěné látky. Takováto přímá rozpustnost je často mnohem silnější  

než nespecifikované polární ovlivňování založené na rozložení sil v multipólu a indukovaných 

dipólových interakcích. Schopnost některého rozpouštědla darovat dvojici elektronu 

donorového atomu k utvoření koordinační vazby s atomem akceptoru některé rozpuštěné látky 

v roztoku je míra její donicity. [43] 

 Schopnost vázat vodík 

Podle schopnosti vytvoření vodíkové vazby je možno rozpouštědla dělit na protická  

a aprotická. Zatímco protické rozpouštědlo má atom vodíku spojený s odštěpitelným 

elektronegativním atomem, může tak vytvářet vodíkové vazby k jiným molekulám, nebo může 

být odštěpen v kyselých reakcích. Oproti tomu aprotické rozpouštědlo obsahuje silné vodíkové 

vazby a nemůže atom vodíku darovat. Obvykle má vysokou relativní permitivitu a stabilní 

dipólový moment. [33] 

 Vodíkové vazby 

Lewisova zásaditost, elektronové páry a kyselost, dotovací schopnost vodíkové vazby  

se týká rozpouštědel, ve kterých jsou vytvořeny koordinační vazby mezi rozpuštěnou látkou 

nebo mezi molekuly rozpouštědla, ale neuskutečňuje se žádná chemická reakce. Jedná  

se o schopnost rozpouštědel přenést proton při reakci. Jde o důležitou vlastnost  

pro charakterizaci rozpouštědla a její použitelnost pro různé účely. Afinita (schopnost  

se slučovat) protonu molekulového rozpouštědla je její kyselost. V plynných fázích popisuje 

směr tvoření iontu přijímajících proton a na druhé straně reakcí kdy proton ztrácejí a vytvoří 

negativní iont. [43] 

 Rozpustnost ve vodě 

Voda je velmi často používané rozpouštědlo a v mnoha případech je použita směs vody  

a dalšího rozpouštědla. Z tohoto důvodu je důležitou chemickou vlastností vzájemná 

rozpustitelnost. Je mnoho rozpouštědel, které se kompletně rozpustí ve vodě při pokojové 

teplotě (mohou se však při určité teplotě opět oddělit na dvě samostatné fáze). Rozpustnost vody 
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v rozpouštědle, se kterým není úplně mísitelný, je větší než rozpustnost rozpouštědla ve vodě, 

protože velmi malé molekuly vody se snadněji rozmístí mezi molekuly rozpouštědla. Mnoho 

rozpouštědel je dosti navlhavých a pohlcují vlhkost ze vzduchu. Je jistá souvislost mezi 

vzájemnou rozpustností a navlhavostí rozpouštědel. [43] 

 Aprotická rozpouštědla pro lithiové systémy 

Mnoho elektrochemických procesu jako galvanické pokovení se provádí ve vodních 

roztocích. Voda je téměř ideální prostředek pro takové procesy, má vysokou relativní 

permitivitu, umožňuje iontové dělení mnoha elektrolytů a má dosti široké elektrochemické okno 

a nízkou viskozitu, tak že pohyblivost iontu je velká. Voda má velmi dobrou rozpustnost. 

Speciální výhodou je, že má malé molekuly, takže se jich mnoho vejde kolem iontu  

bez nadměrného zhuštění. Je běžné dostupná, levná a v dostatečném množství  

pro elektrochemické procesy, je netoxická a jednoduše čistitelná (deionizace a následně 

vícestupňová destilace). Pro některé aplikace jsou výhodnější bezvodá rozpouštědla. 

Elektrolyty rozpuštěné v rozpouštědle s relativní permitivitou vetší než εr = 30 jsou kompletně 

rozpuštěné na ionty. Nosiče nábojů v elektrolytu by měly mít co největší koncentraci  

a pohyblivost pro dosažení dobrého poměru výkon / velikosti baterie. Od dob, kdy se začaly 

používat reaktivní kovy na anody, se voda nebo protická rozpouštědla nemohou použít kvůli 

prudké reakci s vodou. Rozpouštědla používaná v těchto systémech musí být výhradně 

aprotická (bezvodá). Aprotické rozpouštědlo je charakterizováno silnými vazbami kvůli kterým 

nemůže darovat atom vodíku. U těchto rozpouštědel je kladen velký důraz na jejich čistotu. 

Rozpouštědla musí být předestilovaná a pečlivě sušená vysoušecími látkami (molekulová síta). 

Aprotická rozpouštědla mají typický obsah vody řádově v jednotkách ppm. [43] [47] 

Při kontaminaci rozpouštědla ať už vodou, nebo jinými látkami dochází ke změně jeho 

vlastností, např. vodivosti, bodu tání a tuhnutí. Vodivost rozpouštědel je velmi malá a úzce 

souvisí s jejich čistotou. Například při kontaminaci rozpouštědla oxidem uhličitým ze vzduchu 

dojde ke zvýšení jeho vodivosti až dvěstěkrát oproti vodě. Vodivost je obecně vnímána jako 

kritický problém v oblasti aprotické elektrochemie. Vzhledem k tomu, že aprotická 

rozpouštědla jsou obvykle méně polární než voda, dojde jejich vlivem k horšímu rozpuštění 

elektrolytu, horšímu rozložení náboje a proto je při jejich použití dosaženo menší vodivosti, 

oproti protickým rozpouštědlům. [47] 

Výběr vhodného rozpouštědla závisí na jeho vlastnostech vhodných pro danou aplikaci.  

V případě aprotických rozpouštědel pro lithiové systémy je důležité, aby rozpouštědlo mělo 

požadované parametry [47] : 
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 Vhodný teplotní rozsah kapalného stavu (alespoň od -50 do 50 °C pro standartní aplikace) 

zejména ve spodní části teplotního rozsahu. 

 Nízký tlak par v pracovním rozsahu teplot. Tím jsou jednak omezeny ztráty a zároveň 

sníženo riziko vznícení, nebo exploze. 

 Vysoká relativní permitivita. Aprotická rozpouštědla užívaná v praxi mívají obvykle 

 permitivitu vyšší než 30. To zajišťuje, že hustota nosičů náboje je přímo úměrná 

koncentraci elektrolytu (elektrolyt je kompletně disociován). 

 Dobrou rozpustnost pro oba typy iontů (kationty, anionty) 

 Nízká viskozita a malá molární hmotnost. Viskozita přímo ovlivňuje pohyblivost nosičů 

náboje v elektrolytu a tím jeho vodivost. 

 Chemickou stálost proti elektrodovému materiálu. Rozpouštědlo nesmí s elektrolytem nijak 

reagovat. 

 Další vlastnosti jako jsou nízká cena, nízká toxicita, šetrnost k životnímu prostředí, 

dostupnost, snadná odstranitelnost atd. 

Tabulka 4: Přehled vlastností používaných apotických rozpouštědel [47] 
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 Testovaná rozpoštědla 

 Sulfolan - SUL  

Je čistá bezbarvá kapalina. K atomu síry jsou dvojitou vazbou navázány atomy kyslíku  

a uhlíkový prstenec. Vazba kyslík - síra je polární, což umožňuje dobrou rozpustnost ve vodě. 

Uhlíkový prstenec je nepolární takže lze mísit s vodou i uhlovodíky. Sulfolan je zcela mísitelný 

s vodou. Pokud je sulfolan, při pokojové teplotě, v tuhém stavu, je potřeba ho zahřát na teplotu 

tání 27,5 °C. Právě kvůli této teplotě se nepoužívá samotný a mísí se s jinými rozpouštědly.  

[43] [35] 

V chemickém průmyslu je běžně používána jako aprotické rozpouštědlo. Původně byl 

vyvinut společností Shell jako rozpouštědlo používané při čištění butadienu nebo aromatů. 

Výhodou je jeho snadná odstranitelnost, a stabilita dovolující opětovné použití. [5] 

Tabulka 5: Základní fyzikální vlastnosti sulfolanu [30] 

 

Použití[ 43] [35] [5]: 

 jako průmyslové extraktivní destilační nebo reakční rozpouštědlo  

 čištění zemního plynu  

 nejpoužívanější rozpouštědlo pro čištění aromatů.  

Obrázek 14: Molekulová stavba částic Sulfolanu ve 2D a 3D zobrazení [44] 
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 pro čištění uhlovodíkových směsí 

Z výzkumu bylo zjištěno, že problémy (rozsah teplot, vodivost, bod vzplanutí) týkající  

se použití sulfolanu jako rozpouštědla v lithno – iontových akumulátorech lze řešit vhodnou 

kombinací aditiv. [46] 

 Propylen karbonát - PC 

 

Obrázek 15: Molekulová stavba částic Propylen karbonátu ve 2D a 3D zobrazení [5] 

Propylen karbonát je organická sloučenina, velmi polární, aprotické rozpouštědlo.  

Jedná se o cyklický ester propylenglykol a kyselinu uhličitou. Vzniká jako vedlejší produkt  

při syntéze polypropylen karbonátu s karbon dioxidem. Bezbarvá až lehce nažloutlá tekutina, 

bez zápachu. [5] 

Propylen karbonát může být použit jako rozpouštědlo pro aplikace s vysokým napětím 

nebo kondenzátorech v elektronickém průmyslu, dále jako rozpouštědlo a změkčovadlo  

při výrobě polymerů. Využívá se pro odstranění oxidů uhličitého a sirných plynů ze zemního 

plynu, v průmyslových oblastech jako je textil, potisk, barvení, atd. Používá se například  

k získání draslíku, sodíku a dalších alkalických kovů pomocí elektrolýzy z jejich solí. Vzhledem 

k jeho vysoké dielektrické konstantě, je často používán jako součást elektrolytů s vysokou 

permitivitou v lithiových bateriích, obvykle s rozpouštědlem nízké viskozity. Vysoká 

permitivita umožňuje kvalitní štěpení elektrolytu na ionty a zajišťuje tak jeho vysokou vodivost. 

Propylen karbonát lze najít také v některých lepidlech, odstraňovačích nátěrů a v kosmetice.  

Tabulka 6: Základní fyzikální vlastnost Propylen karbonátu [5] 
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Z hlediska vlivu na lidské zdraví nebyly prokázány negativní účinky propylen karbonátu  

při obvyklých používaných koncentracích (do 5%). [5] 

 Triethylfosfát - TEP 

 

Obrázek 16: Molekulová stavba částic Triethylfosfátu ve 2D a 3D zobrazení [48] 

Bezbarvá kapalina, která je obvykle bez zápachu, dalším názvem může být triethylester. 

Obsahuje hmotnostních procent fosforu. Molekula je tvořena atomem fosforu, na který jsou 

navázány atomy kyslíku. Vyznačuje se nízkým tlakem par a je mísitelný s vodou i organickými 

rozpouštědly. Typická čistota dodávaného materiálu je 99,3 %. Celosvětová produkce 

triethyfosfátu (TEP) meziročně překračuje 10 000 tun. Obvykle je používán jako katalyzátor, 

stabilizátor, přísada pro polyesterové pryskyřice a lamináty (zde zároveň působí jako depresor 

viskozity), retardér hoření. Dále je využíván při výrobě celulosy, jako změkčovadlo 

polymerních sloučenin, léčiv a pesticidů. Až 60 % vyrobeného triethylfosfátu je využito jako 

retardér hoření. Z hlediska lidského zdraví nebyly při standardně používaných koncenracích 

prokázány negativní účinky triethylfosfátu na lidský organismus. Při akutní intoxikaci (např. 

požití) může dojít k selhání nervové soustavy a selhání ledvin. Při dlouhodobých expozicích 

existuje zvýšené riziko ztráty fertility. Data o vlivu na rakovinné bujení nejsou dostupná. 

Protože sloučeniny obsahující fosfor mohou být použity při výrobě chemických zbraní 

(konkrétně nervových plynů) podléhá nakládání s nimi striktnímu dozoru v rámci 

mezinárodních dohod o nebezpečných materiálech. [48]  

Tabulka 7: Základní fyzikální vlastnost Triethylfosfátu [48] 
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PRAKTICKÁ ČÁST  

 PŘÍPRAVA VZORKŮ 

Pro měření byly použity následující rozpouštědla a soli:  

Použité soli: 

LiClO4 – Chloristan Lithný 

LiPF6 – Hexafluorofosforečnan Lithný 

NAClO4 – Chloristan Sodný 

Použitá rozpouštědla: 

TEP – Triethylfosfát 

SUL – Sulfolan 

PC – Propylen karbonát

Z těchto vznikly kombinace deseti vzorků elektrolytů: 

1) LiClO4 // PC 

2) LiClO4 // SUL 

3) LiClO4 // PC + TEP 

4) LiClO4 // SUL + TEP 

5) LiPF6 // PC 

6) LiPF6 // SUL 

7) LiPF6 // PC + TEP 

8) LiPF6 // SUL + TEP 

9) NaClO4 // PC 

10) NaClO4 // PC + TEP 

NaClO4 – Chloristan sodný nebyl použit v kombinaci se sulfolanem jelikož se v tomto 

rozpouštědle nerozpouští.  

Tyto vzorky byly podrobeny výzkumu ve stavu před i po proudovém nenamáhání 

proudem 20 mA ve zkumavce/ampuli za pomocí grafitových elektrod a pak také dva vzorky za 

pomocí experimentálně navržené cely. Celkem tedy bylo testováno 22 vzorků. 

 

Obrázek 17: Obrázek všech zkoumaných vzorků 



Příprava vzorků 

 

60 

Proudově namáhané vzorky se před měřením jejich vlastností musely přefiltrovat  

přes filtrační papír, aby naměřené hodnoty nebyly zkreslené, díky částem rozpadlého grafitu, 

nebo niklu, které se uvolňovaly z kladné elektrody během proudového namáhání.  

  

Obrázek 18: Filtrování vzorků po namáhání a rozpad elektrod s odpadem ve vzorku 

Proudové namáhání v ampuli probíhalo do doby, než došlo k rozpadu záporné grafitové 

elektrody. Doba rozpadu grafitu v sulfolanu i propylen karbonátu byla přibližně stejná. 

Proudové namáhání ve cele probíhalo do doby, než došlo k rozpadu elektrolytu v takovém 

množství, že kladná elektroda nebyla v kontaktu s elektrolytem a elektrický obvod (viz obr 19.)  

tím byl přerušen. V tomto případě se sulfolan rozkládal za mnohem delší dobu než propylen 

karbonát. Při proudovém namáhání oběma metodami bylo pro každý vzorek potřeba nastavit 

rozdílné napětí, dokud na ampérmetru nebyl nastaven stejný proud 20 mA. Pro sulfolan tak byla 

hodnota napětí téměř dvakrát vyšší než pro propylen karbonát. Rozmezí nastaveného napětí se 

pohybovalo od 6 do 14 V, v závislosti na typu vzorku. 

 

Obrázek 19: Elektrické schéma zapojení při proudovém namáhání vzorku 
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 Výroba vzorků 

Experimentální činnost zahrnující konstrukci lithno-iontových experimentálních článků  

má svá specifika, přičemž jedním z velmi důležitých aspektů je dodržení bezvodého prostředí  

při manipulaci s elektrodovými materiály před a v průběhu měření. K tomuto účelu slouží 

rukavicový box MBRAUM Labmaster SP neboli drybox. V tomto boxu probíhá veškerá 

manipulace se sestavenými aprotickými elektrolyty. Suroviny negativně náchylné na vlhkost 

(degradace struktury, ztráta funkčnosti) jsou uchovávány v boxu nepřetržitě. [16] 

Drybox s inertní atmosférou je plněn vzácným plynem – Argonem 4,8 (čistota plynu  

99,998 %). Inertní atmosféra uvnitř dosahovala vlhkosti H2O < 5 ppm a O2 < 5 ppm. [16] 

Při vkládání všech potřebných pomůcek do dryboxu je nutné projít přes vakuovou 

komoru, kde dojde k dekontaminaci od běžné atmosféry. Musíme být velmi opatrní, aby došlo  

od odzátkování všech nádob, jinak by mohlo dojít k prasknutí vlivem rozdílných tlaků uvnitř  

a vně nádoby. Drybox se skládá z následujících částí, které můžeme vidět očíslované v levé 

části obrázku: [28] 

1) Pracovní prostor 

2) Gumové manipulační rukavice 

3) Vakuová přechodová komora 

4) Vakuová pumpa 

5) Systém pro čištění plynu 

6) Kontrolní panel 

 

Obrázek 20: Drybox používaný k přípravě vzorků [16] [28] 

V prostoru boxu byly, za pomoci laboratorní váhy, přesně odváženy potřebné hmotnosti 

solí do daného množství rozpouštědla a následně promíchány za pomoci homogenizátoru. 

Každý vzorek byl vyroben v množství 40 ml. 

- 10 ml pro měření vodivosti a bodu hoření v proudově nenamáhané formě 

- 10 ml pro namáhání pod proudem 20 mA, při zavedení grafitových elektrod do vzorku  

a zapojení do obvodu. A následně pro měření vodivosti a bodu hoření. 

- 15 ml pro namáhání pod proudem 20 mA, při zavedení vzorku do nově navržené cely  

a zapojení do obvodu. A následně pro měření vodivosti a bodu hoření. 

- Pozn.: Při použití rozpouštědla TEP bylo přidáno 8 ml rozpouštědla navíc  

(+20 % k celkovému množství rozpouštědla). Celkem tak vzniklo 48 ml vzorku. 
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Vzorec pro výpočet potřebného množství soli do 40 ml rozpouštědla: 

→ 𝑚 = 𝑀 ∙ 𝑐 ∙ 𝑉 (12) 

kde:  V  celkový objem vzniklého roztoku 

mA  hmotnost látky A 

MA  molární hmotnost látky, tj. fyzikální veličina, která udává hmotnost 

jednotkového látkového množství dané látky (tedy hmotnost 1 molu). 

c  molární koncentrace (molarita), tj. vyjádření množství molů určité látky 

v celkovém objemu. Udává se nejčastěji v jednotkách mol/l, případně mol/dm³. 

Časté je také označení písmenem M (čte se jako "molární"). 1 mol/dm3 = 1 M 

Pro výrobu všech vzorků byly použity jednomolární roztoky. 

V = 40 ml = 0,04 l 

c = 1 M  

M LiClO4 = 106,39 g/mol 

M LiPF6 = 151,91 g/mol 

M NaClO4 = 122,44 g/mol 

Výpočet potřebného množství soli LiClO4 do 40 ml roztoku: 

𝑚 = 𝑀 ∙ 𝑐 ∙ 𝑉 = 106,39 ∙ 1 ∙ 40 ∙ 10−3 = 4,2556 g 

Výpočet potřebného množství soli LiClO4 do 48 ml roztoku: 

𝑚 = 𝑀 ∙ 𝑐 ∙ 𝑉 = 106,39 ∙ 1 ∙ 48 ∙ 10−3 = 5,1067 g 

Výpočet potřebného množství soli LiPF6 do 40 ml roztoku: 

𝑚 = 𝑀 ∙ 𝑐 ∙ 𝑉 = 151,91 ∙ 1 ∙ 40 ∙ 10−3 = 6,0764 g 

Výpočet potřebného množství soli LiPF6 do 48 ml roztoku: 

𝑚 = 𝑀 ∙ 𝑐 ∙ 𝑉 = 151,91 ∙ 1 ∙ 48 ∙ 10−3 = 7,2917 g 

Výpočet potřebného množství soli NaClO4 do 40 ml roztoku: 

𝑚 = 𝑀 ∙ 𝑐 ∙ 𝑉 = 122,44 ∙ 1 ∙ 40 ∙ 10−3 = 4,8976 g 

Výpočet potřebného množství soli NaClO4 do 48 ml roztoku: 

𝑚 = 𝑀 ∙ 𝑐 ∙ 𝑉 = 122,44 ∙ 1 ∙ 48 ∙ 10−3 = 5,8771 g

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hmotnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A1rn%C3%AD_hmotnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzik%C3%A1ln%C3%AD_veli%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hmotnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tkov%C3%A9_mno%C5%BEstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Objem
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 MĚŘENÍ VODIVOSTI ELEKTROLYTŮ 

 Elektroanalytická chemie 

Jediným způsobem, jak můžeme získat informace o okolním světě, je sledovat, jak složky 

našeho okolí reagují na nějaký podnět, který je vychýlí z rovnoměrného (případně ustáleného, 

či základního) stavu – svět, který nás obklopuje, očima vidíme proto, že na něj dopadá sluneční 

elektromagnetické záření, které ovlivňuje atomy a molekuly, ze kterých se svět skládá.  

Při jakémkoli, tedy i elektrochemickém experimentu ovlivňujeme definovaným způsobem 

objekt našeho studia (dodáme mu definovaným způsobem určité množství energie) a sledujeme 

jeho odezvu tím, že měříme jeho vhodnou vlastnost. V elektrochemii samozřejmě převládá 

měření elektrických veličin (náboj, proud, napětí, impedance atd.), avšak často kombinujeme 

měření elektrická s jinými, např. spektrálními. [52] 

Pro analytická měření se především nabízejí jednak rovnováhy v roztocích elektrolytu, 

dále pak transportní procesy v heterogenních soustavách a přenos elektrického náboje přes 

rozhraní dvou fází. Transportní procesy v heterogenních systémech a reakce přenosu náboje 

jsou základními kroky elektrochemických dějů, k nimž dochází ve všech elektroanalytických 

metodách. [52] 

Elektroanalytické metody se dělí na: 

 elektrochemické – metody, které jsou založené na redoxní reakci, tj. analyt  

je stanoven z velikosti potenciálu, který se ustálí v důsledku redoxní rovnováhy mezi 

dvěma fázemi, nebo z velikosti proudu či náboje potřebného k jeho oxidaci nebo 

redukci. 

 elektrometrické – metody, při níž je měřena určitá elektrická vlastnost roztoku jako 

celku: vodivost či permitivita, sem patří konduktometrie a DK – metrie. [52] 

 Měření impedance 

Dvě základní analytické metody založené na měření impedance jsou konduktometrie  

a dielektrimetrie. Jde o metody, při nichž se analyt stanovuje na základě měření určité elektrické 

vlastnosti analyzovaného roztoku jako celku. Je-li touto měřenou vlastností elektrická vodivost, 

charakterizující schopnost roztoku vést elektrický proud, jde o konduktometrii, je-li měřenou 

vlastností permitivita roztoku (někdy je používán termín dielektrická konstanta), 

charakterizující schopnost molekul vytvářet elektrické dipóly (polarizovat se) či schopnost  

již vytvořených dipólu orientovat se v elektrickém poli, jde o dielektrometrii (dk-metrii).  

Na uvedených vlastnostech roztoku se více či méně podílejí všechny látky v analyzovaném 



Měření vodivosti elektrolytů 

 

64 

roztoku a příspěvky jednotlivých látek nelze rozlišit. Konduktometrie a dk-metrie jsou proto 

neselektivní analytické metody, poskytující informace o celkovém obsahu látek  

v analyzovaném roztoku. Principiální rozdíl oproti ostatním elektroanalytickým metodám 

spočívá v tom, že stanovení analytu v elektrochemickém článku není založeno  

na elektrochemické reakci (oxidaci či redukci) na rozhraní elektroda/roztok (naopak, 

elektrodové reakce jsou při těchto měřeních nežádoucí), ale na měření elektrických vlastností 

celého objemu roztoku mezi elektrodami. [52] 

 Konduktometrie 

Je metoda sloužící k analýze vodivosti roztoků. Rozdíl proti jiným elektroanalytickým 

metodám je v tom, že není založena na redoxní reakci a je neselektivní. Do roztoku je ponořena 

dvojice elektrod (vodivostní cela) kterými skrz roztok prochází konstantní proud. V ideálním 

případě je náhradní obvod takového obvodu charakterizován jednoduchým rezistorem, jehož 

hodnotu lze určit z Ohmova zákona. [53]  

V praxi bohužel nastává hned několik problémů. Ve skutečnosti je náhradní obvod 

vodivostní cely podstatně složitější. Dále nelze pro analýzu roztoku použít stejnosměrný proud 

v případě, že bude napětí na elektrodách nižší, než je napětí, při kterém dochází k oxidačním 

nebo redoxním dějům na některé z elektrod. V případě, že je napětí dostatečně velké,  

tak aby mohlo docházet k elektrodovým dějům, reakční impedance mají malou hodnotu  

a obvodem prochází proud. Potom není možné ze zjištěného napětí určit hledanou hodnotu 

odporu, protože je toto napětí určováno hlavně elektrodovými reakcemi na rozhraní elektroda  

- roztok. [53] 

 

Obrázek 21: Náhradní obvod vodivostní cely [53] 

kde: Z(r)  reakční impedance  

C(dl)  kapacita dvojvrstvy 

C(p)  kapacita mezi elektrodami v roztoku 

C(x), R(x)  parazitní komponenty 
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R  odpor elektrolytu. 

Východiskem je použití střídavého proudu. Při vhodné konstrukci je možné zjednodušit 

náhradní obvod vodivostní nádobky až do podoby RC článku. Vzhledem k prvkům přítomným 

v náhradním obvodu je měřena celková impedance. [53] 

𝑍 = √𝑅2 + 𝑋𝑐
2 (13) 

kde:  Z [Ω]  impedance  

R [Ω]  odpor 

Xc [Ω]  kapacitní reaktance 

Impedance je definována vektorovým součtem odporu R reprezentujícího ohmický odpor 

nádobky a kapacitní reaktance Xc. Odpor R je frekvenčně nezávislá složka. Reaktance je naopak 

frekvenčně závislá veličina. [53] 

𝑋𝑐 =
1

2𝜔𝜋𝑓𝐶
 (14) 

kde  f [Hz] frekvence 

 C [F]  kapacita 

 𝜔[rad ·s-1] úhlová rychlost 

Napětí je potom stanoveno pomocí Ohmova zákona. [53] 

𝑈 = 𝐼 ∙ 𝑍 (15) 

kde  U [V] napětí 

 Z [Ω]  impedance 

 I [A]  proud 

 Nízkofrekvenční konduktometrie 

Při nízkofrekvenční konduktometrii jsou pomocí vhodné frekvence, amplitudy proudu, 

uspořádání elektrod a konstrukci vodivostní cely podmínky měření nastaveny  

tak, aby dominantní složkou impedance roztoku byl ohmický odpor. Použitá frekvence  

se obvykle pohybuje kolem 100 Hz. Odpor elektrolytu je potom možno stanovit  

ze vztahu: [53] 

𝑅 = 𝜌 ∙
𝑙

𝐴
 (15) 

kde:  ρ [Ωm]  rezistivita,  

l [m]   vzdálenost elektrod 

A [m2]  plocha. 
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Obrázek 22: Uspořádání elektrod ponořených v elektrolytu a detail elektrod při měření [53] 

Protože odpor mezi elektrodami není přesně úměrný koncentraci iontů v roztoku,  

je  

𝐺 =
1

𝑅
= 𝛾 ∙

𝐴

𝑙
  (16) 

kde  G [S]  vodivost 

 R [Ω]  odpor 

 γ [S∙m-1]  měrná vodivost  

 A [m2]  plocha elektrod 

 l [m]  vzdálenost elektrod 

Na závěr je nutné hodnotu změřené vodivosti vynásobit vodivostní konstantou 

charakteristickou pro každou celu. Konstantu ve většině případů nelze určit výpočtem,  

ale je nutné ji změřit. Důvodem nutnosti korekce měření je nepřesnost konstrukce elektrod  

a to, že elektrické pole mezi nimi není přesně ohraničeno jejich rozměrem. Konstanta  

je stanovena porovnáním naměřené a známé vodivosti kalibračního roztoku, v tomto případě  

1 molární KCl (chloristan draselný). Výslednou vodivost získáme vztahem: [53] 

𝛾 = 𝛷 ∙ 𝐺 (17) 

kde  𝛷 [m-1]  vodivostní konstanta nádobky 

 G [S]  vodivost 

 γ [S∙m-1]  měrná vodivost 

Při měření pomocí konduktometrie nesmí docházet k tomu, aby se během měření měnila 

velikost vodivostní konstanty. Elektrody proto musí být pevně fixovány a cela musí mít vhodné 
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konstrukční uspořádání, to je zaručeno výrobcem. Velikost a amplituda použitého proudu musí 

být vhodně nastavena pro konkrétní měření. [53] 

Konstrukce vodivostních cel se může lišit dle výrobce, nebo podle druhu měření. Základní 

uspořádání cely je dvouelektrodové, nebo čtyřelektrodové. Ve dvouelektrodovém uspořádání 

se mohou projevit nežádoucí vlivy jako je možné vylučování povlaků na povrchu elektrod,  

což může vést až ke znemožnění měření, a také se může projevit zcela nevykompenzovaná 

polarizace elektrod. Velikost napětí je z Ohmova zákona závislá na proudu a celkovém odporu 

v cele, tedy nejen na odporu roztoku, ale i na odporu rozhraní elektroda/roztok.  

Při nevyhovujícím stavu elektrod vzniká riziko, že odezva signálu nebude odpovídající 

skutečným hodnotám pro analyzovaný roztok. [53] 

Výhodnější je čtyřelektrodové uspořádání, kdy je jedna dvojice vložena mezi druhou 

dvojici elektrod kterou prochází proud. Vložené elektrody slouží ke měření napětí pomocí 

potenciometrie - bez přítomnosti proudu. Takto sestavené měření není zatíženo parazitními 

vlivy vznikajícími u elektrod, kterými prochází proud. Dále je možno cely dělit na ponorné  

a průtokové. Konstrukce musí umožňovat, aby se neměnila vzdálenost elektrod a při měření 

byly kompletně ponořeny v analyzovaném roztoku. Elektrody jsou obvykle elektrolyticky 

pokryty platinovou černí, kvůli zvětšení efektivní plochy a snížení možnosti jejich polarizace. 

[53]   

 

Obrázek 23: Vodivostní elektroda –foto z měření/nákres [53] 

 Elektrochemická impedanční spektroskopie 

V důsledku rozdílu potenciálu mezi elektrodami elektrochemického článku,  

ač již galvanického nebo elektrolytického, prochází článkem elektrický proud. Prochází-li 
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elektrochemickým článkem proud, dochází na elektrodách k polarizačním jevům,  

které průchodu proudu brání. Příčinou je pomalost některého z kroku, z nichž se skládá 

elektrodový proces. Jednotlivé kroky, v nejjednodušším případě transport elektro aktivního 

materiálu mezi povrchem elektrody a roztokem, reakce přenosu náboje a odpor v roztoku 

elektrolytu, přispívají k celkové polarizaci příspěvky, jimiž jsou koncentrační, aktivační  

a ohmická polarizace. Příspěvky jednotlivých kroku si lze proto přestavit jako jakési „odpory“ 

či „impedance“, které, dle aktuálních podmínek v elektrochemické cele, více či méně ovlivňují 

velikost proudu procházející elektrodou. Elektrodu tak lze popsat náhradním (ekvivalentním) 

elektrickým obvodem elektrodu ve voltametrické cele popisuje např. tzv. Randlesův 

ekvivalentní obvod. [52] 

 

Obrázek 24: Randlesův ekvivalentní obvod [52] 

Obsahuje kapacitu elektrické dvojvrstvy Cdl , odpor elektrolytu R, reakční odpor  

Rct reprezentující aktivační polarizaci a tzv. Warburgovu impedanci ZW, reprezentující transport 

reagující částice z roztoku k povrchu elektrody. [52] 

Pokud takto charakterizovanou elektrodou prochází střídavý proud o programové řízené 

frekvenci (v intervalu radové jednotek MHz až stovky kHz a o amplitudách radové jednotek 

mV), jednotlivé komponenty se projevují při různých frekvencích různě. Fázově citlivým 

usměrněním proudu a vhodným zobrazením a interpretací získaných dat lze hodnoty 

jednotlivých komponent náhradního obvodu určit a tak charakterizovat vlastnosti studované 

elektrody. A tím se zabývá elektrochemická impedanční spektroskopie. [52] 

Celková impedance obvodu, Z, jímž prochází střídavý proud sinusového tvaru lze vyjádřit 

součtem reálné a imaginární složky 

𝑍 = 𝑅 − 𝑗𝑋𝑐 = 𝑍𝑟𝑒𝑎𝑙 + 𝑍𝑖𝑚𝑎𝑔 (18) 
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kde j je imaginární jednotka definována jako j2 = -1. Reálná složka je frekvenčně 

nezávislá, imaginární na frekvenci závisí. V impedanční spektroskopii se zpravidla zobrazuje 

závislost Zimag na Zreal při různých frekvencích, tzv. Nynquistuv graf. Na tomto grafu se různé 

kombinace odporu a kapacit projevují různě. [52] 

 

Obrázek 25: Různé varianty průběhů Nyquistova grafu [52] 

Obr. 5A. Odpor v sérii s kapacitou se projevuje jako série bodu (každý odpovídá určité 

frekvenci) ležících na přímce rovnoběžné s imaginární osou. Při vysokých frekvencích,  

kdy se impedance kondenzátoru neprojevuje, XC → 0, protíná přímka reálnou osu v bodě 

odpovídajícím hodnotě odporu R.. Tento případ představuje elektrodu dokonale pokrytou 

filmem izolantu (dielektrika) ponořenou do roztoku elektrolytu. [52] 

Obr. 5B. Odpor a kapacita v paralelním zapojení se projevuje jako polokružnice,  

při vysokých frekvencích je impedance kondenzátoru malá, takže paralelní odpor se neprojeví 

(je jakoby zkratován), celkovou impedanci určuje pouze odpor R. Naopak, při velmi malých 

frekvencích, kdy XC → ∞, určuje celkovou impedanci součet R + Rct. Maximum na polokružnici 

je při frekvenci pro níž platí: [52] 
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𝜔 =
1

𝑅𝑐𝑡∙𝐶𝑑𝑙
 (19) 

kde ω je úhlová rychlost v rad ·s-1 . Z grafu lze pro každou frekvenci určit celkovou impedanci 

obvodu |Z|, a fázový úhel ϕ, jimiž se liší registrovaný proud od vstupního sinusového napětí. 

Tento případ by odpovídal elektrochemické cele, v níž by do elektrodového děje 

nezasahovaly transportní procesy. [52] 

Obr. 5C. Pokud by byl elektrodový děj řízen čistě difúzí k planární elektrodě a jiné 

impedance by se neuplatňovaly, určovala by závislost Zimag na Zreal pouze Warburgova 

impedance a Nynquistův graf by byl přímkou o směrnici 45°. Při vysokých frekvencích 

transportní impedance klesá, protože pohybující se ion urazí jen velmi malou dráhu, než změní 

směr, pokud by se ještě projevoval odpor elektrolytu R, protnula by přímka reálnou osu v bodě 

rovném hodnotě tohoto odporu. [52] 

Obr. 5D. V případě reálné voltametrické elektrody se zpravidla uplatňují všechny 

uvedené jevy, takže se projeví i na Nynquistově grafu. Je nutné podotknout, že elektrody v praxi 

používané bývají často charakterizovány komplikovanějším náhradním obvodem.  

Na procházející proud mají vliv i jiné než diskutované impedance, např. různé filmy 

absorbovaných či elektrochemicky vyloučených látek, současné probíhající reakce  

ať již heterogenní na elektrodě, či homogenní v roztoku, korozní reakce atd. Správným 

vyhodnocením „elektrochemického impedančního spektra“ – Nynquistova grafu, a navržením 

ekvivalentního obvodu, lze zjistit radu parametru tyto jevy charakterizující. [52] 

 Měření vodivosti 

Měření za pomoci celoskleněné vodivostní cely typu KC 503, která se skládá ze dvou 

platinových plochých elektrod, zatavených proti sobě do skla, překrytých skleněnou trubkou  

o standardním průměru 12 mm. Elektrody jsou potaženy platinovou černí. Cela  

KC 503 je určena pro laboratorní měření. Slouží k měření konduktivity – specifické vodivosti 

– roztoků. Konduktivita κ se obvykle vyjadřuje v jednotkách µS∙ 𝑐𝑚−1 nebo mS∙ 𝑐𝑚−1 popř..  

mS∙ 𝑚−1. Převodní vztahy mezi jednotkami jsou následující: 

1000 µS∙ 𝑐𝑚−1 = 1 mS∙ 𝑐𝑚−1 = 100 mS∙ 𝑚−1 

Platinovou čerň na elektrodách lze snadno setřít, proto je třeba vyhnout se mechanickému 

kontaktu. V případě potřeby lze poškozenou vrstvu platinové černi obnovit u výrobce. 

Jako kalibrační standardy se používají roztoky chloridu draselného různých koncentrací  

a tomu odpovídajících konduktivit κ: 
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Tabulka 8: Konduktivita kalibračního vzorku v závislosti na teplotě a koncentraci [51] 

 

Konduktivita (měrná vodivost) měřeného roztoku se vztahuje k teplotě 20 ℃ nebo  

25 ℃. Proto je třeba při automatické nebo manuální teplotní kompenzaci kompenzovat 

konduktivitu k jedné ze dvou uvedených teplot. Teplotní závislost konduktivity je dána kladným 

teplotním koeficientem 2,28 %/℃ pro běžná média (pitná voda, přírodní povrchové vody atd.) 

při 20 ℃  v rozsahu přibližně 50 až 1000 µS∙ 𝑐𝑚−1. V některých roztocích např. v kyselinách, 

je nižší, v silně alkalických roztocích naopak vyšší. Závislost teplotního koeficientu je složitá, 

závisí jak na teplotě, tak na koncentraci a složení roztoků, takže jej nelze určit přesně  

bez složitých měření a výpočtu pro neznámý roztok. Pro teplotní kompenzaci se používá 

nejčastěji hodnota α20 = 2,28 %/℃ při 20 ℃ nebo ekvivalentní hodnota α25 = 2,10 %/℃ vztažená 

k teplotě 25 ℃. 

Cela se přechovává v destilované vodě, popř. s nasazenou krytkou nasucho. Zde přehled 

technických údajů cely: 

Tabulka 9: Parametry vodivostní cely KC 503 

 

Dalším použitým přístrojem, který navazuje na měřící celu je jednokanálový potenciostat 

PGSTAT 12.  
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Obrázek 26: Potenciostat použitý při měření [16] 

Pro názornost schéma zapojení systému pro měření vodivosti 

 

Obrázek 27: Schéma zapojení vodivostního systému 

Celé měření je ovládané pomocí PC programu EC-LAB V10.34. Program je volně  

ke stažení v demoverzi na internetu. 

 

Obrázek 28: Grafické rozhraní programu EC-Lab 10.34 
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V programu si především předdefinujeme pro všechna měření stejné měřící parametry 

(modrá oblast): 

 

Obrázek 29: Parametry nastavení programu EC-Lab 

- Teplota v místnost (měřena na digitálním teploměru): 25,11℃.  

Pro měření se využívá roztok KCl z důvodu nestejnorodosti všech sond. Každá sonda  

má jinak vzájemně pootočené elektrodu proti sobě a i vzdálenosti mezi elektrodami  

jsou rozlišné. Proto používáme referenční vzorek, že kterého stanovujeme vodivost ostatních 

roztoků. 

- Potřebné množství soli pro přípravu referenčního vzorku - 10 ml: 

𝑚 = 𝑀 ∙ 𝑐 ∙ 𝑉 = 74,56 ∙ 1 ∙ 10 ∙ 10−3 = 0,7456 g 

Měření probíhalo tak, že elektroda byla ponořena do vzorku a bylo spuštěno automatické 

měření. Během měření byl brán ohled na minimální cirkulaci vzduchu, teplotní stabilizaci 

vzorků při přechodu do jiné místnosti a zabránění dopadu slunečního záření. Pro vyhodnocení 

měření byla použita analýza Z - Fit, kdy jsou stanoveny prvky náhradního obvodu z naměřeného 

průběhu. Pro analýzu byla použita vždy stejná část lineárního průběhu (dva body - 217 až 219) 

změřené charakteristiky, aby výsledky co nejvíce korespondovaly a pro vyhodnocení měření 

byl vždy použit poslední z měřených cyklů. Hodnoty jsou automaticky vypočítané programem 

ze změřené charakteristiky. Pro výpočet impedance byl použit náhradní obvod R1+Q1. Kde  

R1 je odpor elektrolytu a Q1 je zdroj konstantní fáze. Q1 je frekvenčně závislý. Nyquistův graf 
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tohoto prvku je přímka v kladné části imaginární osy s úhlem – ω/2 vůči reálné ose. Impedance 

prvku se stoupající frekvencí roste. 

 

Obrázek 30: Grafické rozhraní vyhodnocení Z-fit analýzy 

Zobrazení ideálního průběhu měření, rezistancí jednotlivých částí soustavy, vlivu 

nestálosti teploty a vlivu fázového posunu.  

 

Obrázek 31: Teoretický průběh 

Stanovení srovnávací hodnoty referenčního vzorku KCl dle Z-fit analýzy  R = 19,54 Ω
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 MĚŘENÍ BODU VZPLANUTÍ 

 Hořlavost materiálu 

Je schopnost materiálů vznítit se a hořet při zahřívání a za zvýšených teplot.  

Je definována charakteristickými teplotami, kdy dojde ke vzplanutí, vznícení a hoření. [50] 

 Teplota vzplanutí: Nejnižší teplota vzduchu proudícího kolem vzorku, při které dojde 

působením vnějšího zápalného zdroje k zapálení směsi plynných produktů rozkladu. 

 Teplota vznícení: Nejnižší teplota vzduchu proudícího kolem vzorku, při které dojde 

k samovolnému zapálení vzorku nebo produktů rozkladu bez přítomnosti vnějšího 

zápalného zdroje. 

 Teplota hoření: Nejnižší teplota, při které se látka zapálí a dále hoří po stanovenou dobu 

po přiložení malého plamene k jeho povrchu za normalizovaných zkušebních podmínek. 

Podle bodu vzplanutí jsou hořlavé kapaliny děleny do následujících tříd: [50] 

I. třída – bod vzplanutí do 21 °C 

II. třída – bod vzplanutí nad 21 °C do 55 °C 

III. třída – bod vzplanutí nad 55 °C do 100 °C 

IV. třída – bod vzplanutí nad 100 °C do 250 °C 

 Bod vzplanutí 

Bod vzplanutí je nazývána minimální teplota látky, při které dojde následkem iniciace  

ke vzplanutí výparů smísenými se vzduchem na povrchu látky. Dojde ke vzplanutí výparů, následně 

plamen se rozšíří po celém povrchu a zhasne. Naměřená teplota vzplanutí je následně stanovena  

pro standardní atmosférický tlak 101,3 kPa. Měření bodu vzplanutí je jednou ze základních metod 

pro posuzování hořlavosti látek. [51] 

V praxi existují dvě základní metody pro stanovení bodu vzplanutí. Metoda otevřeného  

a uzavřeného kelímku. Pro silně těkavé látky (benzíny, petroleje apod.) se užívá uzavřených kelímků 

a pro látky netěkavé, nebo málo těkavé (oleje, naftové produkty) kelímků otevřených. Teplota 

vzorku se zvyšuje normovanou rychlostí zahřívání. Normě podléhá i interval přibližování a délka 

působení iniciačního plamene. [51] 

 Clavelandova metoda otevřeného kelímku  

Dynamická zkušební metoda závislá na přesnosti konečné teploty. Hlavní využití  

je pro materiály s vyšší viskozitou a teplotou vznícení mezi 79 °C a 400 °C kromě palivových olejů. 

Vzorek je ze začátku ohříván rychle a po dosažení dané teploty konstantní rychlostí. Plamínek 
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přejíždí přes pohár ve stanovených intervalech a zjišťuje, zda výpary nad vzorkem vytvořily 

hořlavou směs. [49] 

 Marcusonova metoda otevřeného kelímku 

Používá pro určení bodu vzplanutí ropných výrobků, které neobsahují snadno těkavé látky  

a jejichž bod vzplanutí je vyšší, než 50 °C. V případě obsahu vody jsou vzorky nejprve vysušeny 

zahřátím na 80 ÷ 100 °C. Vzorek je umístěn v kelímku nad zdrojem ohřevu a je pomalu zvyšována 

jeho teplota. Současně je ve dvoustupňových intervalech testována iniciace pomocí plamene  

až do bodu kdy dojde ke vzplanutí výparů. Toto měření je obvykle opakováno třikrát a výsledná 

hodnota bodu vzplanutí je stanovena jako aritmetický průměr hodnot. [51] 

 Pensky-Martensova metoda uzavřeného kelímku 

Tohoto postupu se používá pro určení bodu vzplanutí ropných produktů, které mají sklon 

tvořit povrchovou vrstvu za podmínek zkoušky. Obsahuje-li vzorek vodu, musí se nechat ustálit  

a vysušit (bez zahřívání) chloridem vápenatým a přefiltrovat. Při samotné zkoušce je nejprve  

za stálého míchání (90 ÷ 120 min-1) ohříván na teplotu 17 °C pod očekávaným bodem vzplanutí. 

Následně je teplota zvyšována po jednom stupni a pokaždé je testována iniciace plamenem po dobu 

5 vteřin až do doby vzplanutí výparů. Po dobu manipulace s plamenem není vzorek míchán.  

Jako teplota vzplanutí je akceptována teplota kdy v prostoru kelímku dojde ke zřetelnému vznícení 

par, nesmí být zaměňováno za falešné efekty někdy předcházející bod vzplanutí. [51] 

Existují dvě modifikace Pensky-Martensova metody: 

 Metoda A pro naftu a mazací oleje a další stejnorodé kapaliny. 

 Metoda B pro nestejnorodé materiály jako směsi kapalin a pevné látky. 

 Korekce bodu vzplanutí 

Naměřené hodnoty bodu vzplanutí je v souladu s normovaným postupem měření nutno 

přepočítat na hodnotu pro standartní atmosférický tlak 101,325 kPa. K přepočtu slouží následující 

vztah: [51] 

𝑡 = 𝑡𝑏 + 2,588 ∙ 10−4 ∙ (𝑝𝑜 − 𝑝) (20) 

kde:  tb [°C]  teplota naměřená v laboratoři  

 p [Pa]  tlak naměřený v laboratoři 

 p0 [Pa] standardní atmosférický tlak 101325 Pa. 
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 Měření bodu vzplanutí 

Pro měření bodu vzplanutí byl použit přístroj Elcometer 6910 Setaflash Series 3 (metoda 

otevřeného kelímku). Každý vzorek byl po pátém měření vyměněn. Bod vzplanutí byl 

opakovaně měřen na třech dávkách vzorků a jeho hodnota byla poté stanovena aritmeticky. 

- Pozn.: Největší vliv na měření má zvolené rozpouštědlo 

- Pozn.: Měření probíhalo na stejných vzorcích jako měření vodivosti, neprobíhalo  

však v jeden den a vzorky musely být skladovány. 

Parametry přístroje: 

Tabulka 10: Parametry přístroje pro měření bodu vzplanutí 

 

 

Obrázek 32: Měřicí přístroj Setaflash Series 3 

Měření bylo prováděno pro pozici ramen v bodech A a C. V druhém kroku byla nastavena 

velikost plamene. Pomocí kontrolního ventilu na plynové nádobě byl nastaven plamen testovací 

trysky tak, aby byl jeho průměr 4 mm, podle vyrytého kroužku na testovacím kelímku. Před 

posledním nastavením se plamen nechal ustálit po dobu 30 sekund. [33] 

Nastavení časovače: Stisknutím tlačítka nastavení časovače po dobu několika sekund 

zazněl akustický signál a na displeji byl zobrazen nápis pro nastavení časovače (Set Test Time). 



Měření bodu vzplanutí elektrolytů 

 

78 

Pomocí kontrolního knoflíku byla nastavena doba 60 sekund. Toto nastavení bylo použito  

pro všechna měření. Pokud se kontrolním knoflíkem netočí, po dobu 4 sekund, nastavená 

hodnota bude uložena. [33] 

Nastavení teploty: Stisknutím tlačítka nastavení teploty dokud nezazní akustický signál  

a na displeji se nezobrazí nápis pro nastavení teploty (Set Temperature). Poté se uvolní tlačítko 

pro nastavení teploty. Otáčením kontrolního knoflíku byla nastavena teplota očekávaného bodu 

vzplanutí. Pokud se kontrolním knoflíkem netočí, po dobu 4 sekund, nastavená hodnota bude 

uložena. Pohárek se nyní začíná zahřívat, poté co dojde ke stabilizaci teploty pohárku  

na nastavené teplotě a zazní varovný signál. [33] 

Postup testu: Do injekční stříkačky byl nabrán vzorek o objemu 2 ml a byl vstříknut  

do pohárku. Stisknutím a uvolněním tlačítka nastavení časovače byl spuštěn časovač. V tomto 

čase byl zapnut přívod plynu a zapálen plamínek, v případě potřeby byl nastaven na požadovaný 

průměr. Po dokončení odpočítávání časovače zazněl varovný signál. Plamínek byl pomalu  

a plynule posouván nad vzorkem z výchozí do krajní polohy a zpět. Posun plamínku byl 

aplikován dvakrát nebo třikrát. Vizuálně bylo kontrolováno, jestli došlo k vzplanutí, někdy  

se kolem plamínku objevuje modrý světelný kruh (halo efekt) toto však není považováno  

za vzplanutí. Teplota a výsledek byl zaznamenán. [33] 

Při samotném měření byla na prvním vzorku zjištěna orientačně teplota vzplanutí, 

přidávání teploty po 5 oC. Po zjištění byla dávka vzorku vyměněna a testováno okolí teploty, 

při kterém došlo ke vzplanutí. Interval teplot se pohyboval +/- 3 až 5 oC podle potřeby  

a složitosti prokázání bodu vzplanutí. Tento postup byl opakován třikrát. Takto byla stanovena 

nejnižší teplota vzplanutí. Výsledná teplota byla přepočítána pro standardní atmosférický tlak 

 

Obrázek 33: Ukázka krajních poloh Setaflash Series 3[33] 

Ukončení testu: Byl vypnut přívod plynu a pomocí injekční stříkačky vyjmut vzorek 

z pohárku a pohárek byl vyčištěn. [33]
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 PLYNOVÁ CHROMATOGRAFIE 
Chromatografie je fyzikálně-chemická separační metoda, jejíž podstatou je rozdělování 

složek směsi vzorku mezi dvě fáze, a to fázi nepohyblivou (stacionární fázi) a pohyblivou 

(mobilní fázi). Tyto dvě fáze se od sebe odlišují některou základní fyzikálně-chemickou 

vlastností, např. polaritou. Spolu s pohybující se mobilní fází je soustavou unášen také vzorek. 

Dělené složky vzorku (analyty) interagují v různé míře se stacionární a mobilní fází. Analyty, 

které se poutají více ke stacionární fázi, se pohybují pomaleji a jsou zadržovány déle,  

než analyty, které se ke stacionární fázi poutají méně. Na základě tohoto principu dochází  

k rozdělení složek směsi. Plynová chromatografie je tedy založena na mechanismu adsorpce, 

rozdělování nebo vylučování. [38] [39] 

Princip metody 

Vzorek se dávkuje do proudu plynu, který jej dále unáší kolonou. Proto se mobilní fáze 

nazývá nosný plyn. Aby vzorek mohl být transportován, musí se ihned přeměnit na plyn.  

V koloně se složky separují na základě různé schopnosti různě silně se poutat se stacionární 

fází. Složky opouštějící kolonu indikuje detektor. Signál z detektoru se vyhodnocuje  

a z časového průběhu intenzity signálu se určí druh a kvantitativní zastoupení složek. [40] 

Rozdělení chromatografických metod [39]: 

Podle fyzikálně chemického principu dělení 

 Adsorpční chromatografie 

 Rozdělovací chromatografie 

 Iontově výměnná chromatografie 

 Gelová chromatografie 

 Afinitní chromatografie 

Podle skupenství mobilní fáze 

 Kapalinová chromatografie 

 Plynová chromatografie 

Podle uspořádání stacionární fáze 

 Kolonová (sloupcová) chromatografie 

 Kapilární chromatografie 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Gelov%C3%A1_chromatografie
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 Chromatografie na tenké vrstvě (tenkovrstvá chromatografie) 

 Chromatografie na papíře 

 Přístroj 

Přístroj se skládá z dávkovacího zařízení, chromatografické kolony umístěné  

v termostatu, detektoru a systému na zpracování dat (nebo integrátoru, popřípadě zapisovače). 

Nosný plyn protéká kolonou kontrolovanou rychlostí nebo při kontrolovaném tlaku  

do detektoru. Stanovení se provádí bud' při konstantní teplotě, nebo podle daného teplotního 

programu. [38] 

1) zdroj nosného 

plynu v našem případě 

Porapak Q 

2) čištění plynu 

3) regulace 

4) dávkovací zařízení 

5) detektor 

6) termostat 

7) separační kolona 

8) zesilovač signálu 

9) výstup dat 

 Stacionární fáze 

Stacionární fáze jsou umístěny v kolonách, které mohou být: 

 křemenné kapilární kolony, na jejichž stěnách jsou naneseny stacionární fáze, 

 kolony naplněné inertními částicemi impregnovanými stacionární fází, 

 kolony naplněné pevnou stacionární fází. 

Kapilární kolony mají vnitřní průměr 0,1 mm až 0,53 mm a délku 5 m Až 60 m. Kapalná 

stacionámí fáze, která může být chemicky vázaná na vnitřní povrch kolony, tvoří film  

0,1 μm až 5,0 μm silný. [38] 

Obrázek 34: Schéma zapojení plynového chromatografu [41] 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Chromatografie_na_tenk%C3%A9_vrstv%C4%9B
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Náplňové kolony vyrobené ze skla nebo z kovu jsou obvykle 1 m až 3 m dlouhé s vnitřním 

průměrem 2 mm až 4 mm. Stacionární fáze jsou nejčastěji porézní polymery nebo tuhé nosiče 

impregnované kapalnou fází. [38] 

Nosiče pro analýzu polárních látek v kolonách se stacionárními fázemi nízké polarity  

a s nízkým pokrytím musí být inertní, aby se předešlo chvostování píků. Reaktivita materiálů, 

z nichž je vyroben nosič, může být snížena silanizací, která předchází jejich pokrytí kapalnou 

fází. Často se používají kysele prané žárově kalcinované diatomitové křemeliny. Nosiče mají 

různou velikost částic. Nejběžněji používané jsou částice v rozmezí velikostí  

150 μm až 180 μm a 125 μm až 150 μm. [38] 

 Mobilní fáze 

Retenční čas dané složky a účinnost kolony závisejí na průtokové rychlosti nosného 

plynu; retenční čas je přímo úměrný délce kolony a rozlišení je úměrné druhé odmocnině délky 

kolony. Pro náplňové kolony se obvykle průtoková rychlost nosného plynu vyjadřuje  

v mililitrech za minutu při atmosférickém tlaku a pokojové teplotě a měří se na výstupu  

z detektoru, bud' kalibrovaným mechanickým zařízením, nebo bublinkovým průtokoměrem, 

zatímco kolona je termostatována na pracovní teplotu. Lineární průtoková rychlost nosného 

plynu náplňovou kolonou je nepřímo úměrná druhé odmocnině z vnitřního průměru kolony při 

dané objemové průtokové rychlosti. Průtokové rychlosti 60 ml/min v koloně o vnitřním průměru  

4 mm a 15 ml/min v koloně o vnitřním průměru 2 mm dávají stejné lineární rychlosti a tudíž 

podobné retenční časy. [38] 

Nejčastěji používanými nosnými plyny pro náplňové kolony jsou helium nebo dusík, 

zatímco pro kapilární kolony dusík, helium a vodík. [38] 

 Pneumatické obvody 

 Zdroje nosného plynu a pomocných plynů. 

Jako nosný plyn může být použit každý plyn o vhodných vlastnostech, musí být 

dostatečně čistý, vhodný pro použitý detektor, inertní vůči stacionární fázi, analyzovaným 

látkám a materiálu těch částí chromatografu, se kterými přijde do styku. Pomocné plyny 

umožňují funkci detektorů, dávkování, chlazení. Běžně používanými nosnými plyny jsou dusík, 

argon, helium, vodík, mezi pomocné plyny patří obvykle vzduch, kyslík, vodík, oxid uhličitý, 

oxid dusný. Zdrojem nosného i pomocného plynu jsou většinou ocelové tlakové lahve naplněné 

příslušným plynem. Jiným zdrojem plynů jsou i komerčně dodávané speciální elektrolyzéry  

pro vodík, kyslík oxid uhličitý aj., popřípadě kompresory na vzduch. [41] [42] 
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 Čištění plynů. 

Při stopové analýze, při použití stacionárních fází citlivých na kyslík, vodu aj. a při práci  

s kolonou za vyšších teplot se musí nosný plyn čistit. Zbavuje se vodní páry, kyslíku, nižších 

uhlovodíků apod., a to fyzikálním i chemickým způsobem nebo kombinací obou. K sušení plynů 

se používají především molekulová síta, silikagel nebo aktivní uhlí. Kyslík a další nečistoty  

lze z nosného plynu odstranit reakcí se speciálními katalyzátory. Komerčně jsou dodávány 

trubice s vhodnou náplní, které se umístí v cestě mezi zdroj plynu a jeho vstup do separačního 

systému plynového chromatografu. [41] [42] 

 Regulace a měření tlaku a průtoku nosného plynu 

Komerčně dodávané chromatografy bývají vybaveny regulátory tlaku a průtoku  

pro všechny používané plyny, v dokonalejším zapojení pak kombinací regulátoru průtoku  

se zpětným regulátorem tlaku. Používají se např. regulátory membránové nebo regulátory  

s vlnovcem. Tlaky v plynech se měří celokovovými manometry s odpovídajícím rozsahem  

a přesností. Pro regulaci tlaků, resp. průtoků, se snímají tlaky tenzometrickými čidly 

napojenými na mikroprocesor. [41] [42] 

 Dávkovací zařízení 

Dávkovací zařízení se obvykle nachází ve vyměnitelném víku termostatu co nejblíže 

vstupu do kolony. Vzorek se vnáší buď do proudu nosného plynu, nebo přímo do kolony. Volba 

dávkovacího procesu je určena jak typem použité kolony, tak vlastnostmi analyzovaných látek. 

Aby byla maximálně využita separační účinnost kolony, je třeba dávkovat malá množství 

vzorku, která přichází na kolonu v plynném stavu v ostré zóně. Teplota nástřikového bloku  

se volí zpravidla asi o 50 °C vyšší, než je bod varu nejvýše vroucí složky analyzované 

směsi. [41] [42] 

Dávkovací proces se skládá z několika kroků: 

 odměření vzorku (mikrostříkačka, kalibrovaná kapilára, obtokové dávkovače, 

kapiláry), 

 zavedení do nástřikové části chromatografu nebo až do kolony, 

 rychlého odpaření vzorku nebo jeho rozptýlení do aerosolového stavu, 

 transportu odpařeného vzorku z nástřikové části nosným plynem do kolony.  
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Dávkovací zařízení by mělo splňovat kritéria: 

 rychlý převod kapalných a tuhých vzorků do plynného stavu, 

 během převodu do plynného stavu by nemělo docházet ke změnám ve složení vzorku, 

 dávkování by nemělo způsobovat tlakové rázy a porušovat rovnovážné poměry  

v koloně, 

 klasický způsob dávkování do kapilárních kolon předpokládá, že množství a objem 

vzorku nepřesáhne kapacitu kolony. 

Dávkování plynů: 

 plynovými byretami, 

 plynotěsnými injekčními stříkačkami, 

 obtokovými dávkovacími kohouty. 

Dávkování kapalin a tuhých látek: - mikrostříkačky 

Vzorky s vysokou koncentrací analyzované látky, viskózní kapaliny a tuhé vzorky  

se dávkují v roztocích těkavých rozpouštědel. [41] [42] 

Automatická dávkovací zařízení: 

Při dávkování plynů se používá řada obtokových systémů, které mohou dávkovat zvolená 

množství v určitém časovém intervalu. V systému zařazené vícecestné kohouty jsou ovládány 

pneumaticky. Kapalné látky a roztoky jsou dávkovány jako takové nebo ve formě par 

odebíraných nad kapalinou automatickými dávkovači, které pracují na injekčním principu. 

Dávkovací zařízení umožňuje použít dávkování s děličem toku nebo bez něj, injektor  

s programovanou teplotou, dávkovat vzorek do kolony (on-column), dávkovat z předkolony 

nebo dávkovat z pyrolyzéru. Volba zařízení a způsobu dávkování závisí na typu vzorku, 

koncentraci stanovovaných látek, jejich těkavosti, bodu varu a tepelné i chemické  

stálosti. [41] [42] 

 Kolony 

Kolona je považována za srdce chromatografu a na jejím výběru závisí úspěch analýzy. 

Používají se dva základní typy kolon - náplňové a kapilární. Do roku 1957 se používaly pouze 
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náplňové kolony s různými typy sorbentů, po roce 1957 se začaly uplatňovat kolony kapilární, 

jejichž použití při současné instrumentaci převládá. [41] [42] 

 Náplňové kolony: 

Náplňové kolony jsou skleněné nebo kovové trubice o vnitřním průměru  

2 - 5 mm (nejčastěji 2 mm) naplněné buď adsorbentem (GSC) nebo nosičem smočeným 

zvolenou stacionární fází (GLC). Délky kolon o vnitřním průměru 2 mm se pohybují v rozmezí  

0,9 - 3,5 m, preferují se kolony skleněné se silylovaným vnitřním povrchem. Vzhledem  

k omezenému prostoru termostatu, v němž je kolona umístěna, tvarují se náplňové kolony 

obvykle do spirály. [41] [42] 

 Adsorbenty pro GSC: 

Adsorbenty se dělí na základě mezimolekulárních interakcí na nespecifické a specifické. 

Nespecifickým adsorbentem může být např. aktivní uhlí, specifickými jsou silikagel, alumina, 

molekulová síta aj. [41] [42] 

 Nosiče pro GSC: 

Nejrozšířenějšími nosiči v plynové chromatografii jsou různě upravené křemeliny. 

Nevýhodou těchto nosičů je přítomnost aktivních center (silanolové a siloxanové skupiny), 

která způsobují nežádoucí chvostování polárnějších složek vzorku při separaci. Potlačení vlivu 

silanolových skupin se provádí silylací, které předchází kyselé praní nosiče. [41] [42] 

 Kapilární kolony 

Převážná většina aplikací se provádí na křemenných kapilárních kolonách. Jako 

stacionární fáze se používají univerzálně často nepolární silikonové fáze (SE-30, OV-1, SE-52 

apod.) nebo imobilizované fáze Carbowaxu. [41] [42] 

Kolony s tenkou vrstvou stacionární fáze Kolony, kde stacionární fáze je fixována  

na vnitřní stěně jako tenká vrstvička adsorbentu nebo smočeného inertního nosiče, známé jsou  

pod označením: [41] [42] 

 PLOT (Porous Layer Open Tubular), 

 SCOT (Support Coated Open Tubular). 

Kapilární kolony se silným filmem stacionární fáze - SCOT a PLOT kolony jsou 

nahrazovány kolonami s filmem stacionární fáze o tloušťce jednotek až desítek mikrometrů. 

Zvládnutá technika imobilizace stacionárních fází pomocí prostorového zesítění různých 

stacionárních fází zaručuje stálost tohoto typu kolon. [41] [42] 
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 Detekční systém 

Chromatografický detektor by měl být citlivý, stabilní, měl by zajišťovat maximální 

rychlost odezvy na změnu ve složení plynu opouštějícího chromatografickou kolonu. Mezi 

základní detektory se počítá tepelně vodivostní, plamenový ionizační, plamenový ionizační  

s alkalickým kovem, detektor elektronového záchytu. [41] [42] 

 Tepelně vodivostní detektor (TCD) 

Jedná se o universální nedestruktivní detektor, je citlivý k plynům s nízkou molekulovou 

hmotností. Tepelně vodivostní detektor se skládá z platinové spirálky zasunuté do komůrky  

v kovovém bloku. Spirálkou prochází konstantní proud, který ji žhaví. Průtokem samotného 

nosného plynu je teplota spirálky ustálena. Jestliže se v nosném plynu objeví složka vzorku 

vystupující z kolony, dojde ke změně odvodu tepla a tím ke změně teploty spirálky, což vyvolá 

úměrnou změnu elektrického odporu. TCD jsou konstruovány obvykle se dvěma spirálkami, 

přes měrnou prochází nosný plyn s rozdělenými složkami vzorku, přes druhou, referentní část 

prochází pouze čistý nosný plyn. Pro tento typ detektoru vyhovuje nejlépe použití nosných 

plynů s dobrou tepelnou vodivostí, což jsou především vodík a helium. [41] [42] 

 Plamenový ionizační detektor (FID) 

Plamenový ionizační detektor se řadí do základní výbavy plynového chromatografu. 

Jedná se o destruktivní detektor. Princip detekce spočívá v měření změny ionizačního proudu 

vodíkového plamínku v důsledku přítomnosti eluované složky vzorku. Vzniklé ionizované 

částice zaplňují prostor mezi elektrodami a snižují jeho odpor, takže může procházet proud.  

FID dává dostatečně velkou odezvu na téměř všechny organické látky. Běžně užívané nosné 

plyny dávají nízkou, téměř neregistrovatelnou odezvu. FID má největší lineární rozsah z běžně 

užívaných detektorů. [41] [42] 

 Termoionizační selektivní detektor (TSD, AFID, NPD) 

Tento typ detektoru je modifikací FID, jedná se o selektivní termoionizační detektor  

s alkalickým kovem (AFID). Modifikace spočívá v umístění perličky nebo prstence se solí 

alkalického kovu v prostoru hořáku (používají se hlavně síran sodný, chlorid draselný, chlorid 

rubidný), detekce je založena na ionizaci alkalického kovu vlivem spalin organické látky. 

Detektor je znám také jako dusík / fosfor (NPD), protože dochází k selektivní ionizaci 

organickými sloučeninami obsahujícími atomy dusíku nebo fosforu. [41] [42] 
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  Fotoionizační detektor (PID) 

Fotoionizační detektor je rovněž modifikací FID detektoru. Energie pro ionizaci  

je získávána prostřednictvím UV lampy. Detektor je jen zřídka využíván, protože má nižší mez 

detekce  

než FID. [41] [42] 

 Heliový detektor (HeD): 

Činnost detektoru je založena na ionizaci složky vzorku do něj vstupující z kolony atomy 

helia vybuzenými do metastabilního stavu o vysokém ionizačním potenciálu. Detektor  

je využíván především při analýzách permanentních plynů. [41] [42] 

 Detektor elektronového záchytu (ECD): 

Jako nosný plyn se u tohoto typu detektoru používá dusík nebo argon, oba plyny se snadno 

ionizují měkkým beta-zářením (zdrojem bývá tricium nebo 63Ni). V ionizovaném nosném 

plynu jsou přítomny pouze elektrony zachytitelné nízkým elektrodovým potenciálem. 

Obsahuje-li nosný plyn složku s velkou elektronovou afinitou, dojde k pohlcení některých 

energeticky chudých elektronů, pohyblivost těchto nově vzniklých záporně nabitých částic  

je mnohem menší ve srovnání s volnými elektrony a je tedy vyšší pravděpodobnost jejich srážky 

s kladně nabitými částicemi. Rekombinací dojde ke snížení celkového počtu negativních částic 

a tím i ke snížení hodnoty ionizačního proudu. [41] [42] 

 Hmotnostní detekce (GC-MS): 

Spojení plynového chromatografu s hmotnostní detekcí je určena samostatná kapitola. 

 Termostaty 

Jednou z kritických veličin v plynové chromatografii je teplota a její stabilita, na ní závisí 

přesnost a reprodukovatelnost měřených údajů. Je nutno udržovat zvolený konstantní teplotní 

režim nástřiku, kolony, detektoru a regulátoru tlaku a průtoku. Termostat by měl umožňovat 

udržovat teplotu v rozmezí 100 - 500 °C. Teplovzdušné termostaty jsou vybaveny nucenou 

cirkulací vzduchu, což umožňuje provádět rychlé změny teploty. U většiny aplikací metod 

plynové chromatografie se uplatňuje postup s programovanou změnou teploty, 

reprodukovatelnost teplotního gradientu se odráží především ve stabilitě retenčních časů píků 

jednotlivých složek analyzované směsi. [41] [42] 
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 Zpracování signálu detektoru a ostatních informací 

Zpracování dat a tím kvalitativní i kvantitativní interpretaci analýzy lze provést  

v jednodušším případě zařazením integrátoru do sestavy plynového chromatografu, častějším 

vybavením je však v současné době již ovládání chromatografického systému počítačem. 

Softwarové vybavení obvykle registruje všechny pracovní podmínky (teplotní režim, regulace 

tlaku a průtoku), eviduje pořadí analýz, počet opakování, měří eluční časy a plochy píků 

jednotlivých složek vzorku, koriguje nulovou linii, řeší případy neoddělených látek 

vytvářejících složený pík apod. [41] [42] 

Kvalitativní vyhodnocení je založeno na znalosti retenčních dat (retenční čas, retenční 

objem). Retenční čas je doba, která uplyne od nástřiku vzorku do dosažení maxima křivky 

(píku) a retenční objem je proteklý objem kolonou za tuto dobu. Retenční čas a retenční objem 

jsou charakteristickými veličinami pro každou separovanou látku v daném systému.  

Pro identifikaci složek provádíme porovnáváním retenčních dat standardu a identifikované 

látky. Tyto retenční data se získají „cejchováním“ pomocí plynů o známém složení, kdy se zjistí, 

jaké retenční časy mají jednotlivé složky. [41] [42] 

Kvantitativní analýza se skládá z vlastního provedení analýzy (získání chromatogramu  

– píků) a vyhodnocení plochy píků. Vyhodnocení plochy píků (A) může být provedeno  

buď planimetrováním, násobením, triangulací nebo vystřihováním a vážením. [41] [42] 

Planimetrování  je metoda, kdy se plocha píku odměří planimetrem. Tato metoda  

je poměrně namáhavá a časově náročná. [41] [42] 

Další metodou vyhodnocování píků je násobení a to vynásobením výšky píku (h) a šířky 

píku v poloviční výšce píku. Metoda je poměrně přesná, rychlá a jednoduchá. [41] [42] 

Triangulace je metoda výpočtu plochy píku, kdy se násobí výška píku a šířka píku  

v základní linii a to celé se vynásobí ½. I tato metoda je poměrně přesná, rychlá a jednoduchá. 

[41] [42] 

Píky je možné také ze záznamu vystřihnout a zvážit. Tato metoda je poměrně přesná,  

ale časově náročná a závislá na stejných vlastnostech papíru pro standard i vzorek (hustota, 

tloušťka a konstantní vlhkost). [41] [42] 

Koncentrace stanovované látky se určí pomocí porovnávání ploch píků standardu (známá 

koncentrace) a ploch píků vzorku (neznámá koncentrace). V tomto případě je nutné provézt 

analýzy standardních vzorků o známé koncentraci a zjistit korekční faktory pro jednotlivé 

složky vzorku. Nejběžněji však, s využitím metod výpočtu, vyhodnocení provádí program 
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počítače, který je součástí přístroje. Toto vyhodnocení počítač provede na základě provedené 

analýzy a zadaných korekčních faktorech a retenčních časech pro jednotlivé složky vzorku. 

Tímto způsobem tedy díky retenčnímu času zjistí, o jakou složku se jedná a pomocí korekčních 

faktorů vypočte její koncentraci. [41] [42] 

Obrázek 35: Zobrazení produktů v testovaném vzorku z chromatografu [42] 

Pro měření byla použitá speciálně navržená experimentální cela, pro odběr plynů, 

vznikajících proudovým namáháním elektrolytu při proudu 20 mA. Z cely byl plyn odebrán 

injekční stříkačkou v množství 0,2 ml z oblasti shromažďování plynů a vpuštěn  

do chromatografu pro následné měření. 

 

Obrázek 36: Navržená experimentální cela, její popis a rozměry 
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Pro zajištění správného měření je důležité dodržet následující postup naplňování cely. 

1. Postup aplikovat v dryboxu 

2. Při plnění je cela otočena směrem dolů (o 180o než při zapojení do obvodu – viz obr. 38). 

3. Zkontrolovat těsnost zátek a,b 

4. Za gumové těsnění vsunout injekční jehlu 

5. Pipetou naplňovat nejprve vnitřní trubici 

6. Celu naplnit téměř až po okraj – na úroveň gumového těsnění 

7. Vsunout platinovou elektrodu 

8. Vytáhnout injekční jehlu (která mezitím posloužila pro odtok přebytečného elektrolytu a 

případných bublinek) 

9. Případné nežádoucí bublinky přesunout z ramene k bočnímu rameni b 

 

Obrázek 37: Navržená cela a postup při jejím naplňování 

Pohled z měření, kde můžeme vidět proudové namáhání niklové elektrody v bočním rameni 

cely i drobné bublinky tvořící se proudovým namáháním elektrolytu. Tyto bublinky  

se tvoří na záporné platinové elektrodě a stoupají přímo přes vnitřní trubici do oblasti odběru. 

Smíchání s kontaminovaným plynem zabraňuje vnitřní skleněná trubice cely. 

 

Obrázek 38: Navržená cela při proudovém namáhání
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PRAKTICKÁ ČÁST – NAMĚŘENÉ VÝSLEDKY 

 MĚŘENÍ VODIVOSTI ELEKTROLYTŮ 

Graf 1: Stanovení vodivosti referenčního vzorku KCl dle Z-fit analýzy R = 19,54 Ω 

 

RKCl  = 19,54 Ω 

κ𝐾𝐶𝑙 (z tabulek pro 25℃ a 1 M látku) = 111,8 mS∙ 𝑐𝑚−1 = 11,18 S∙ 𝑚−1 

𝛷𝐾𝐶𝑙 = 𝑅𝐾𝐶𝑙 ∙ 𝜅𝐾𝐶𝑙 = 19,54 ∙ 11,18 = 𝟐𝟏𝟖, 𝟒𝟓 𝑚−1  
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Graf 2: Stanovení vodivosti vzorku LiClO4 s PC  R = 288,1 Ω 

 

κ𝐿𝑖𝐶𝑙𝑂4 =  
𝛷𝐾𝐶𝑙

𝑅𝐿𝑖𝐶𝑙𝑂4
=

218,45

288,1
= 0,7582 𝑆 ∙ 𝑚−1 = 𝟕, 𝟓𝟖𝟐 𝑚𝑆 ∙ 𝑐𝑚−1 

Graf 3: Stanovení vodivosti vzorku LiClO4 s PC po namáhání R = 295,5 Ω 

 

κ𝐿𝑖𝐶𝑙𝑂4 =  
𝛷𝐾𝐶𝑙

𝑅𝐿𝑖𝐶𝑙𝑂4
=

218,45

295,5
= 0,7392 𝑆 ∙ 𝑚−1 = 𝟕, 𝟑𝟗𝟐 𝑚𝑆 ∙ 𝑐𝑚−1 
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Graf 4: Stanovení vodivosti vzorku LiClO4 s PC + TEP R = 248,7 Ω 

 

κ𝐿𝑖𝐶𝑙𝑂4 =  
𝛷𝐾𝐶𝑙

𝑅𝐿𝑖𝐶𝑙𝑂4
=

218,45

248,7
= 0,8783 𝑆 ∙ 𝑚−1 = 𝟖, 𝟕𝟖𝟑 𝑚𝑆 ∙ 𝑐𝑚−1 

Graf 5: Stanovení vodivosti vzorku LiClO4 s PC + TEP po namáhání R = 263,5 Ω 

 

κ𝐿𝑖𝐶𝑙𝑂4 =  
𝛷𝐾𝐶𝑙

𝑅𝐿𝑖𝐶𝑙𝑂4
=

218,45

263,5
= 0,8290 𝑆 ∙ 𝑚−1 = 𝟖, 𝟐𝟗 𝑚𝑆 ∙ 𝑐𝑚−1 
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Graf 6: Stanovení vodivosti LiClO4 s PC + TEP po namáhání v navržené cele  R = 253,7 Ω 

 

κ𝐿𝑖𝐶𝑙𝑂4 =  
𝛷𝐾𝐶𝑙

𝑅𝐿𝑖𝐶𝑙𝑂4
=

218,45

253,7
= 0,861 𝑆 ∙ 𝑚−1 = 𝟖, 𝟔𝟏 𝑚𝑆 ∙ 𝑐𝑚−1 

Graf 7: Stanovení vodivosti vzorku LiPF6 s PC R = 242,6 Ω 

 

κ𝐿𝑖𝑃𝐹6 =  
𝛷𝐾𝐶𝑙

𝑅𝐿𝑖𝑃𝐹6
=

218,45

242,6
= 0,9004 𝑆 ∙ 𝑚−1 = 𝟗, 𝟎𝟎𝟒 𝑚𝑆 ∙ 𝑐𝑚−1 
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Graf 8: Stanovení vodivosti vzorku LiPF6 s PC po namáhání R = 437,9 Ω 

 

κ𝐿𝑖𝑃𝐹6 =  
𝛷𝐾𝐶𝑙

𝑅𝐿𝑖𝑃𝐹6
=

218,45

437,9
= 0,4988 𝑆 ∙ 𝑚−1 = 𝟒, 𝟗𝟖𝟖 𝑚𝑆 ∙ 𝑐𝑚−1 

Graf 9: Stanovení vodivosti vzorku LiPF6 s PC + TEP R = 228 Ω 

 

κ𝐿𝑖𝑃𝐹6 =  
𝛷𝐾𝐶𝑙

𝑅𝐿𝑖𝑝𝑓6
=

218,45

228
= 0,9581 𝑆 ∙ 𝑚−1 = 𝟗, 𝟓𝟖𝟏 𝑚𝑆 ∙ 𝑐𝑚−1 
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Graf 10: Stanovení vodivosti vzorku LiPF6 s PC + TEP po namáhání R = 238,9 Ω 

 

κ𝐿𝑖𝑃𝐹6 =  
𝛷𝐾𝐶𝑙

𝑅𝐿𝑖𝑝𝑓6
=

218,45

238,9
= 0,9144 𝑆 ∙ 𝑚−1 = 𝟗, 𝟏𝟒𝟒 𝑚𝑆 ∙ 𝑐𝑚−1 

Graf 11: Stanovení vodivosti vzorku NaClO4 s PC R = 235,2 Ω 

 

κ𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂4 =  
𝛷𝐾𝐶𝑙

𝑅𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂4
=

218,45

235,2
= 0,9287 𝑆 ∙ 𝑚−1 = 𝟗, 𝟐𝟖𝟕 𝑚𝑆 ∙ 𝑐𝑚−1 
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Graf 12: Stanovení vodivosti vzorku NaClO4 s PC po namáhání R = 252,1 Ω 

 

κ𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂4 =  
𝛷𝐾𝐶𝑙

𝑅𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂4
=

218,45

252,1
= 0,8665 𝑆 ∙ 𝑚−1 = 𝟖, 𝟔𝟔𝟓 𝑚𝑆 ∙ 𝑐𝑚−1 

Graf 13: Stanovení vodivosti vzorku NaClO4 s PC + TEP  R = 244 Ω 

 

κ𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂4 =  
𝛷𝐾𝐶𝑙

𝑅𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂4
=

218,45

244
= 0,8952 𝑆 ∙ 𝑚−1 = 𝟖, 𝟗𝟓𝟐 𝑚𝑆 ∙ 𝑐𝑚−1 
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Graf 14: Stanovení vodivosti vzorku NaClO4 s PC + TEP po namáhání R = 249,8 Ω 

 

κ𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂4 =  
𝛷𝐾𝐶𝑙

𝑅𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂4
=

218,45

249,8
= 0,8745 𝑆 ∙ 𝑚−1 = 𝟖, 𝟕𝟒𝟓 𝑚𝑆 ∙ 𝑐𝑚−1 

Graf 15: Stanovení vodivosti vzorku LiClO4 se SUL R = 651,4 Ω 

 

κ𝐿𝑖𝐶𝑙𝑂4 =  
𝛷𝐾𝐶𝑙

𝑅𝐿𝑖𝐶𝑙𝑂4
=

218,45

651,4
= 0,3353 𝑆 ∙ 𝑚−1 = 𝟑, 𝟑𝟓𝟑 𝑚𝑆 ∙ 𝑐𝑚−1 



Naměřené hodnoty a výsledky 

 

98 

Graf 16: Stanovení vodivosti vzorku LiClO4 se SUL po namáhání R = 673,7 Ω 

 

κ𝐿𝑖𝐶𝑙𝑂4 =  
𝛷𝐾𝐶𝑙

𝑅𝐿𝑖𝐶𝑙𝑂4
=

218,45

673,7
= 0,3242 𝑆 ∙ 𝑚−1 = 𝟑, 𝟐𝟒𝟐 𝑚𝑆 ∙ 𝑐𝑚−1 

Graf 17: Stanovení vodivosti vzorku LiClO4 se SUL + TEP R = 592,4 Ω 

 

κ𝐿𝑖𝐶𝑙𝑂4 =  
𝛷𝐾𝐶𝑙

𝑅𝐿𝑖𝐶𝑙𝑂4
=

218,45

592,4
= 0,3687 𝑆 ∙ 𝑚−1 = 𝟑, 𝟔𝟖𝟕 𝑚𝑆 ∙ 𝑐𝑚−1 
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Graf 18: Stanovení vodivosti vzorku LiClO4 se SUL + TEP po namáhání R = 609,8 Ω 

 

κ𝐿𝑖𝐶𝑙𝑂4 =  
𝛷𝐾𝐶𝑙

𝑅𝐿𝑖𝐶𝑙𝑂4
=

218,45

609,8
= 0,3582 𝑆 ∙ 𝑚−1 = 𝟑, 𝟓𝟖𝟐 𝑚𝑆 ∙ 𝑐𝑚−1 

Graf 19: Stanovení vodivosti LiClO4 se SUL + TEP po namáhání v navržené cele R = 604,9 Ω 

 

κ𝐿𝑖𝐶𝑙𝑂4 =  
𝛷𝐾𝐶𝑙

𝑅𝐿𝑖𝐶𝑙𝑂4
=

218,45

605
= 0,3611 𝑆 ∙ 𝑚−1 = 𝟑, 𝟔𝟏𝟏 𝑚𝑆 ∙ 𝑐𝑚−1 
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Graf 20: Stanovení vodivosti vzorku LiPF6 se SUL  R = 612,8 Ω 

 

κ𝐿𝑖𝑃𝐹6 =  
𝛷𝐾𝐶𝑙

𝑅𝐿𝑖𝑃𝐹6
=

218,45

612,8
= 0,3564 𝑆 ∙ 𝑚−1 = 𝟑, 𝟓𝟔𝟒 𝑚𝑆 ∙ 𝑐𝑚−1 

Graf 21: Stanovení vodivosti vzorku LiPF6 se SUL po namáhání R = 1043,3 Ω 

 

κ𝐿𝑖𝑃𝐹6 =  
𝛷𝐾𝐶𝑙

𝑅𝐿𝑖𝑝𝑓6
=

218,45

1043,3
= 0,2094 𝑆 ∙ 𝑚−1 = 𝟐, 𝟎𝟗𝟒 𝑚𝑆 ∙ 𝑐𝑚−1 
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Graf 22: Stanovení vodivosti vzorku LiPF6 se SUL + TEP R = 557,9 Ω 

 

κ𝐿𝑖𝑃𝐹6 =  
𝛷𝐾𝐶𝑙

𝑅𝐿𝑖𝑝𝑓6
=

218,45

557,9
= 0,3915 𝑆 ∙ 𝑚−1 = 𝟑, 𝟗𝟏𝟓 𝑚𝑆 ∙ 𝑐𝑚−1 

Graf 23: Stanovení vodivosti vzorku LiPF6 se SUL + TEP R = 695,2 Ω 

 

κ𝐿𝑖𝑃𝐹6 =  
𝛷𝐾𝐶𝑙

𝑅𝐿𝑖𝑝𝑓6
=

218,45

695,2
= 0,3142 𝑆 ∙ 𝑚−1 = 3, 𝟏𝟒𝟐 𝑚𝑆 ∙ 𝑐𝑚−1 
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Tabulka 11: Přehled vodivostí testovaných vzorků 

x – vzorek dosud nebyl změřen 

Měření konduktivity vzorků [mS/cm] 

VZORKY 
Proudově 

nenamáhané 

Proudově namáhané v 

ampuli s grafitovými. tyčemi 

Proudově namáhané 

v cele 

LiClO4 // PC 7,582 7,392 x 

LiClO4 // SUL 3,353 3,242 x 

LiClO4 // PC + TEP 8,783 8,29 8,61 

LiClO4 // SUL + TEP 3,687 3,582 3,611 

LiPF6 // PC 9,004 4,988 x 

LiPF6 // SUL 3,564 2,094 x 

LiPF6 // PC + TEP 9,581 9,144 x 

LiPF6 // SUL + TEP 3,915 3,142 x 

NaClO4 // PC 9,287 8,665 x 

NaClO4 // PC + TEP 8,952 8,745 x 

 

Z měření vodivosti elektrolytů můžeme vidět, že propylen karbonát je podstatně vodivější 

než sulfolan a to bez ohledu na typ použité soli. Dalším faktem je potvrzení teoretického 

předpokladu a to, že po proudovém namáhání vzorku ve zkumavce či v navržené experimentální 

cele pod proudem 20 mA ztrácí elektrolyt kvalitu své vodivosti a klesá. 

Podrobnější popis vzorků a zjištěných výsledků je uveden v závěru práce.  
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 MĚŘENÍ BODU VZPLANUTÍ 

   vzorek nevzplanul        

   nejnižší teplota, při které došlo ke vzplanutí - bod vzplanutí vzorku   

   hoření vzorku nebo se nejednalo o vzplanutí při nejnižší teplotě, při které byl vzorek testován 

 

Tabulka 12: Měření bodu vzplanutí namáhaného / nenamáhaného LiClO4 a PC 

Skokové 
měření 

vzorky/teplota 115 120 125 130 135 136 137 138 139 140 
Výsledný 

bod 
vzplanutí 

po 5o LiClO4 // PC               
138 

po 1 o LiClO4 // PC             

po 5 o 
LiClO4 // PC - namáhání v 

ampuli 
              

138 

po 1 o 
LiClO4 // PC - namáhání v 

ampuli 
            

 

Tabulka 13: Měření bodu vzplanutí namáhaného / nenamáhaného LiPF6 a PC 

Skokové 
měření 

vzorky/teplota 115 120 125 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 
Výsledný 

bod 
vzplanutí 

po 5 o LiPF6 // PC                  
135,5 

po 1 o LiPF6 // PC                        

po 5 o 
LiPF6 // PC - 

namáhání v ampuli 
              

132,5 

po 1 o 
LiPF6 // PC - 

namáhání v ampuli 
            

 

Tabulka 14: Měření bodu vzplanutí namáhaného / nenamáhaného NaClO4 a PC 

Skokové 
měření 

vzorky/teplota 110 115 120 121 122 123 124 125 130 135 136 137 138 139 140 
Výsledný 

bod 
vzplanutí 

po 5 o NaClO4 // PC                   
138 

po 1 o NaClO4 // PC             

po 5 o 
NaClO4 // PC - 

namáhání v ampuli   
    

  
    

124 

po 1 o 
NaClO4 // PC - 

namáhání v ampuli           
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Tabulka 15: Měření bodu vzplanutí namáhaného / nenamáhaného LiClO4 a PC s TEP 

Skokové 
měření 

vzorky/teplota 115 120 125 130 131 132 133 134 135 140 143 144 145 146 147 150 
Výsledný 

bod 
vzplanutí 

po 5 o LiClO4 // PC + TEP                                 
145,5 

po 1 o LiClO4 // PC + TEP                                 

po 5 o 
LiClO4 // PC + TEP - 
namáhání v ampuli 

        
        

                134,5 

po 1 o 
LiClO4 // PC + TEP - 
namáhání v ampuli 

        
        

      
 

         

po 5 o 
LiClO4 // PC + TEP - 

namáhání v cele 
        

        
                

133 

po 1 o 
LiClO4 // PC + TEP - 

namáhání v cele 
        

        
                

 

Tabulka 16: Měření bodu vzplanutí namáhaného / nenamáhaného LiPF6 a PC s TEP 

Skokové 
měření 

vzorky/teplota 130 135 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 155 
Výsledný 

bod 
vzplanutí 

po 5 o LiPF6 // PC + TEP                       
150 

po 1 o LiPF6 // PC + TEP                             

po 5 o 
LiPF6 // PC + TEP - 
namáhání v ampuli 

      
  

          
    

145 

po 1 o 
LiPF6 // PC + TEP - 
namáhání v ampuli 

      
        

    

 

Tabulka 17: Měření bodu vzplanutí namáhaného / nenamáhaného NaClO4 a PC s TEP 

Skokové 
měření 

vzorky/teplota 115 120 125 130 135 140 141 142 143 144 145 
Výsledný 

bod 
vzplanutí 

po 5 o NaClO4 // PC + TEP                 
144,5 

po 1 o NaClO4 // PC  + TEP             

po 5 o 
NaClO4 // PC  + TEP - 
namáhání í v ampuli 

            
  

  

144,5 

po 1 o 
NaClO4 // PC  + TEP - 
namáhání v ampuli 
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Tabulka 18: Měření bodu vzplanutí namáhaného / nenamáhaného LiClO4 a SUL 

Skokové měření vzorky/teplota 150 155 160 161 162 163 164 165 
Výsledný 

bod 
vzplanutí 

po 5 o LiClO4 // SUL           
162 

po 1 o LiClO4 // SUL             

po 5 o LiClO4 // SUL - namáhání v ampuli           
162 

po 1 o LiClO4 // SUL - namáhání v ampuli             

 

Tabulka 19: Měření bodu vzplanutí namáhaného / nenamáhaného LiPF6 a SUL 

Skokové 
měření 

vzorky/teplota 150 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 170 
Výsledný 

bod 
vzplanutí 

po 5 o LiPF6 // SUL                 
164,5 

po 1 o LiPF6 // SUL                   

po 5 o 
LiPF6 // SUL - 

namáhání v ampuli 
    

  
    

157 

po 1 o 
LiPF6 // SUL - 

namáhání v ampuli 
              

 

Tabulka 20: Měření bodu vzplanutí namáhaného / nenamáhaného LiClO4 a SUL s TEP 

Skokové 
měření 

vzorky/teplota 145 150 155 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 
Výsledný 

bod 
vzplanutí 

po 5 o LiClO4 // SUL + TEP                 
166,5 

po 1 o LiClO4 // SUL + TEP               

po 5 o 
LiClO4 // SUL + TEP - 
namáhání v ampuli 

        
  

      

166,5 

po 1 o 
LiClO4 // SUL + TEP - 
namáhání v ampuli 

              

po 5 o 
LiClO4 // SUL + TEP - 

namáhání v cele 
        

  
    

165 

po 1 o 
LiClO4 // SUL + TEP - 

namáhání v cele 
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Tabulka 21: Měření bodu vzplanutí namáhaného / nenamáhaného LiPF6 a SUL s TEP 

Skokové 
měření 

vzorky/teplota 150 155 160 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 180 
Výsledný 

bod 
vzplanutí 

po 5 o 
LiPF6 // SUL + 

TEP 
                  

173 

po 1 o 
LiPF6 // SUL + 

TEP 
              

po 5 o 
LiPF6 // SUL + 

TEP - namáhání 
v ampuli 

              

168 

po 1 o 
LiPF6 // SUL + 

TEP - namáhání 
v ampuli 

              

 

Tabulka 22: Přehled bodů vzplanutí testovaných vzorků 

x – vzorek dosud nebyl změřen 

Měření bodu vzplanutí vzorků [℃] 

VZORKY 
Proudově 

nenamáhané 

Proudově namáhané v 

ampuli s grafitovými. tyčemi 

Proudově 

namáhané v cele 

LiClO4 // PC 138 138 x 

LiClO4 // SUL 162 162 x 

LiClO4 // PC + TEP 145,5 135 133 

LiClO4 // SUL + TEP 167 167 165 

LiPF6 // PC 135,5 132,5 x 

LiPF6 // SUL 164,5 157 x 

LiPF6 // PC + TEP 150 145 x 

LiPF6 // SUL + TEP 173 167 x 

NaClO4 // PC 138 124 x 

NaClO4 // PC + TEP 144,5 144,5   x 

 

Z měření bodu vzplanutí elektrolytů můžeme vidět, že propylen karbonát má bod vznícení 

podstatně nižší než sulfolan a to bez ohledu na typ použité soli. Dalším faktem je potvrzení 

teoretického předpokladu a to, že po proudovém namáhání vzorku ve zkumavce či v navržené 

experimentální cele pod proudem 20 mA elektrolyt zhruba v polovině případů ztrácí hodnotu 

svého bodu hoření, která se snižuje. 

Podrobnější popis vzorků a zjištěných výsledků je uveden v závěru práce.  
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 MĚŘENÍ NA PLYNOVÉM CHROMATOGRAFU 

 

Obrázek 39: Grafické rozhraní programu pro měření plynové chromatografie 

Parametry měření: 

 množství plynu 0,2 ml 

 průchod kolonou  6,5 s/ml 

 teploty nastavené: Chromatograf: 74 ℃ 

 Sample: 80℃ 

 DB: 85 ℃ 

 teploty skutečné: Chromatograf: 75 ℃ 

 Sample: 69℃ 

 DB: 89 ℃ 

V této části jsou uvedeny pouze naměřené grafy z plynového chromatografu. Veškerý popis 

naměřených výsledků je uveden v závěru společně s přehledem o vodivosti a bodu vzplanutí 

vzorků. 

Plynová chromatografie byla provedena u všech vzorků namáhaných proudem v ampuli  

a u dvou vzorků elektrolytu proudově namáhaných v experimentálně navržené cele. Právě tyto 

výsledky jsou uvedeny na závěr přehledu těchto grafů a jsou klíčovým výsledkem práce.  
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Měření vzorků s propylen karbonátem při srovnání se vzorkem vzduchu  

 

Graf 24: Plynová chromatografie PC + NaClO4 

 

Graf 25: Detail peaků plynové chromatografie PC +NaClO4 
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Graf 26: Plynová chromatografie PC + LiClO4 a triethylfosfátu 

 

Graf 27: Detail peaků plynové chromatografie PC + LiClO4 a triethylfosfátu 
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Graf 28: Plynová chromatografie PC + NaClO4 a triethylfosfátu 

 

Graf 29: Plynová chromatografie PC + LiPF6 a triethylfosfátu 
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Graf 30: Plynová chromatografie PC + LiPF6 

  

Graf 31: Plynová chromatografie PC + LiClO4 
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Graf 32: Detail oblasti CO2 plynové chromatografie všech testovaných vzorků s PC 

 
Graf 33: Detail oblasti par H2O plynové chromatografie všech testovaných vzorků s PC  
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Měření vzorků se sulfolanem při srovnání se vzorkem vzduchu  

  

Graf 34: Plynová chromatografie SUL + LiClO4 s triethylfosfátem 

  

Graf 35: Plynová chromatografie SUL + LiPF6 s triethylposfátem  
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 Graf 36: Plynová chromatografie SUL + LiClO4 

 

 Graf 37: Plynová chromatografie SUL + LiPF6 
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Graf 38: Detail oblasti CO2 plynové chromatografie všech vzorků se SUL 
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Graf 39: Detail oblasti H2O plynové chromatografie všech vzorků se SUL 

Měření LiClO4 // PC + TEP po proudovém namáhání v cele 

  

Graf 40: Plynová chromatografie LiClO4 s PC a TEP po namáhání v cele  
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- Pro porovnání stejný vzorek elektrolytu proudově namáhaný ve zkumavce s grafitovými 

elektrodami 

  

Graf 41: Plynová chromatografie LiClO4 se PC a TEP  

Měření LiClO4 // SUL + TEP po proudovém namáhání v cele 

  

Graf 42: Plynová chromatografie LiClO4 se SUL a TEP po namáhání v cele 

- Pro porovnání stejný vzorek elektrolytu proudově namáhaný ve zkumavce s grafitovými 

elektrodami 
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Graf 43: Plynová chromatografie LiClO4 se SUL a TEP  

Výsledky z grafů jasně prokazují, že metoda proudového namáhání elektrolytu a následného 

odběru plynu z experimentální cely je přesnější než metoda proudového namáhání elektrolytu 

a následného odběru plynu ze zkumavky při proudovém namáhání elektrolytu grafitovými 

elektrodami.  

Všechny podrobné výsledky jsou uvedeny v závěru práce společně s ostatními výsledky 

práce.  



Zhodnocení práce 

 

119 

ZHODNOCENÍ PRÁCE 

V první části práce byly u vzorků změřeny vodivosti a body vzplanutí s následujícími 

výsledky: 

Nejlepší vodivost byla naměřena jak u proudově proudově nenamáhaného, tak i proudově 

namáhaného vzorku hexafluorofosfátu s propylen karbonátem a 20% přídavkem triethylfosfátu. 

Naopak nejmenší vodivost měl proudově nenamáhaný vzorek chloristanu lithného v kombinaci 

se sulfolanem. U proudově namáhaného vzorku to byl hexafluorofosfát se sulfolanem. Tento 

fakt ukazuje, že chloristan lithný měl sice horší vodivostní vlastnosti než hexafluorofosfát,  

ale za to byl odolnější proti proudovému namáhání a v jeho výsledcích nebyl patrný tak velký 

vodivostní skok. Tento poznatek demonstruje vzorek hexafluorofosfátu s propylen karbonátem, 

u kterého byl pokles vodivosti vůbec nejvyšší z porovnání mezi proudově nenamáhanýma 

namáhaným vzorkem.  

Dalším zástupcem solí byl chloristan sodný, jehož vodivost patřila k nejlepším. Zajímavostí 

ovšem byla jeho reakce s triethylfosfátem. Zatímco hexafluorofosfát a chloristan lithný  

při přidání triethylfosfátu prokázaly zlepšení vodivostních parametrů, při přidání k chloristanu 

sodnému došlo ke zhoršení vodivosti. Naopak při proudovém namáhání vzorků 

s triethylfosfátem byla degradace vodivosti vyšší než u totožných vzorků bez jeho přídavku,  

u chloristanu sodného došlo k opačnému jevu, a to k určité stabilizaci vzorku  

tak, že po proudovém namáhání projevil menší degradaci vodivosti než totožný vzorek  

bez triethylfosfátu. Vlastnosti rozpouštědla, v kombinaci s touto solí, byly tedy naprosto opačné 

oproti dvěma předchozím použitým solím. Komplexně se dá konstatovat, že každá použitá sůl 

měla své klady a zápory, jak již bylo zmíněno - vyšší vodivost vs. stabilita po proudovém 

namáhání, což ovšem neplatí o použitých rozpouštědlech, zde se jednoznačně lépe projevil 

propylen karbonát, který má sice po proudovém namáhání vyšší degradaci vodivosti,  

ale i tak vykazuje lepší vlastnosti než sulfolan, který tolik nedegraduje a drží si téměř totožnou, 

nízkou vodivost před proudovým namáháním i po něm. 

Posledním krokem bylo srovnání dvou vzorků, stejné soli a rozdílného rozpouštědla, 

proudově namáhaných metodou experimentální cely a porovnání vodivostí s metodou 

proudového namáhání v ampulích s grafitovými elektrodami. Výsledky ukázaly menší 

degradaci vzorků a to především u propylen karbonátu, kde se degradace lépe projevuje. 

Z měření bodu vzplanutí plynou následující závěry. Sulfolan se projevil jako teplotně 

odolnější rozpouštědlo než propylen karbonát, zhruba o 25 oC. Nejlepší teplotní odolnost 

prokázal hexafluorofosfát v kombinaci se sulfolanem a 20% tiethylfosfátem. Jako nejhorší  
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se naopak ukázal chloristan sondý, který měl nejhorší tepelné vlastnosti před proudovým 

namáháním i po něm. Co se týká solí, z naměřených vzorků je vidět, že chloristan lithný  

je, až na jednu výjimku, nejstabilnější i po proudovém namáhání vzorku, zatímco 

hexafluorofosfát má ve třech ze čtyř vzorků vyšší teplotu bodu vzplanutí u proudově 

nenamáhaného vzorku, ale ta po proudovém namáhání degraduje více než u zmíněného 

chloristanu lithného. V tomto měření se triethylfosfát projevil jako rozpouštědlo zlepšující 

teplenou odolnost elektrolytů a u všech vzorků se zvýšil bod vzplanutí v průměru 

 o 5 oC. U Chloristanu lithného navíc zabránil degradaci tepelné odolnosti po proudovém 

namáhání vzorku. Globálně se opět dá tvrdit, že každá použitá sůl má své klady a zápory – vyšší 

bod vzplanutí vs. stabilita po proudovém namáhání vzorku. Přídavek triethylfosfátu  

se zde projevil kladně u všech vzorků. Z tohoto hlediska se z použitých rozpouštědel sulfolan 

jeví jako vhodnější pro použití do lithno - iontových baterií. 

Posledním krokem bylo opět srovnání dvou vzorků, stejné soli a rozdílného rozpouštědla, 

proudově namáhaných metodou experimentální cely a porovnání bodu vzplanutí s metodou 

proudového namáhání v ampulích s grafitovými elektrodami. Výsledky ukázaly téměř stejné 

výsledky pro obě metody, při každém měření metoda experimentální cely měla bod vzplanutí 

pouze o dva stupně níže než metoda proudového namáhání v ampulích. Tyto výsledky jsou  

tak srovnatelnější než při měření vodivosti vzorků. Z toho vyplývá, že podmínky a rozdílnosti 

v metodách proudového namáhání jsou citlivější pro měření vodivosti než pro měření bodu 

vzplanutí. 

Ve druhé části práce byly plyny vznikající při elektrochemickém namáhání vzorků 

analyzovány plynovou chromatografií. Po proudovém namáhání se z každého vzorku odebral 

nahromaděný plyn, nekontaminovaný okolním vzduchem, který byl použit do chromatografu. 

Všech deset vzorků bylo porovnáno s následujícími výsledky: 

První peak – kyslíku a dusíku se projevil u všech vzorků, nejméně však u prvních dvou  

a to chloristanu sodného a chloristanu lithného s přídavkem triethylfosfátu. Druhý peak oxidu 

uhličitého se nejvíce projevil právě u druhého zmíněného vzorku, proto byl vybrán k porovnání 

s metodou experimentální cely právě vzorek chloristanu lithného s propylen karbonátem  

s přídavkem triethylfosfátem, stejně tak pro kombinaci se sulfolanem. 

Ze vzorků proudově namáhaných v ampulích vychází nevyšší podíl oxidu uhličitého  

ve vzorku zmiňovaného chloristanu lithného s přídavkem triethylfosfátu. Bez jeho přídavku 

podíl oxidu uhličitého klesá, ovšem stále je jeho koncentrace nejvyšší ze všech vzorků. Druhým 

nejkoncentrovanějším vzorkem s oxidem uhličitým je hexafluorofosfát s přídavkem 
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triethylfosfátu u nějž koncentrace klesá s přítomností triethylfosfátu rovněž, stejně jako tomu  

je u chloristanu lithného. Bez přídavku triethylfosfátu jeho koncentrace klesá dokonce  

i pod chloristan sodný, který se stejně jako v měření vodivosti vymyká vlastnostem předchozích 

dvou solí a ať s příměsí triethylfosfátu nebo bez ní, jeho koncentrace oxidu uhličitého je stále 

téměř totožná.  

U třetího peaku znázorňujícího koncentraci vodních par ve vzorku je vidět, že všechny 

vzorky obsahující triethylfosfát mají koncentraci vodních par vyšší než je ve vzorku vzduchu  

a vzorky bez jeho příměsi mají, až na LiClO4 koncentraci téměř totožnou. Nejvyšší koncentraci 

vody vykazuje hexafluorofosfát s příměsí triethylfosfátu. 

U vzorků sulfolanu byl předpokládán menší podíl oxidu uhličitého, na druhou stranu byl také 

předpokládán výskyt par oxidu siřičitého především v pokročilejším průběhu měření. Nejvíce 

tohoto plynu bylo ve vzorku chloristanu lithného s přídavkem triethylfosfátu. U vzorku 

hexafluorofosfátu s přídavkem triethylfosfátu bylo oxidu uhličitého zjištěno méně a u obou 

vzorků bez přídavků triethylfosfátu byla koncentrace nejnižší, se stejným rozdílem mezi 

velikostí peaků obou vzorků, jako tomu je u jejich kombinací s přídavkem triethylfosfátu.  

Třetí peak se objevil překvapivě a pouze u vzorků s přídavkem triethylfosfátu. Tento peak 

nebyl v měření očekáván a jeho původ musí být podrobněji prozkoumán. Především vzorek 

chloristanu lithnéhu s přídavkem triethylfosfátu dosáhl v tomto peaku značné hodnoty oproti 

ostatním vzorkům. Pro peak vodních par tentokrát platí, že koncentrace je u všech vzorků téměř 

totožná. 

U vzorků odebraných z experimentální cely byly průběhy měření totožné, jako u vzorků 

odebraným z metody proudového namáhání v ampuli, avšak zjištěné plyny se vyskytovaly  

ve větší koncentraci. Tento fakt jasně dokazuje, že experimentální metoda je pro odběr 

vhodnější a výsledky měření jsou poté přesnější. 

U vzorku chloridu lithného s přídavkem triethylfosfátu byl naměřen nižší podíl kyslíku  

a dusíku a vyšší podíl oxidu uhličitého. U vzorku chloristanu lithného s přídavkem 

triethylfosfátu pak došlo k naměření více než 3x vyšší koncentrace oxidu uhličitého, naměření 

nezjištěného plynu ve třetím peaku měření a hlavní rozdíl se projevil v měření v pokročilém 

stádiu (kolem 10 min. měření), kdy došlo k detekci vodních par v koncentraci vyšší  

než při metodě proudového namáhání v ampulích, ale především došlo k naměření peaku oxidu 

siřičitého na konci měření, který nebyl první metodou vůbec detekován. Potvrdilo  

se tak teoretické očekávání a prokázala se vyšší kvalita a vhodnost experimentální metody. 
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Při pokračování výzkumu touto experimentální metodou jsou předpokládány následující 

chemické reakce. Možný mechanismus rozkladu propylen karbonátových elektrolytů: 

z molekuly obsahující CO2 a přes jeden atom kyslíku navázaný řetězec tří skupin  

SH2 (uhlovodíkových) můžeme předpokládat: odštěpení CO2 vznik neúplné molekuly  

C3H7O, která by svým kyslíkovým koncem snadno reagovala s další a vznikly by tak nepolární 

molekuly o šesti atomech uhlíku, a ty by jednak snižovaly vodivost, jednak by svou vyšší 

rychlostí odpařování než má silně polární PC snižovaly i bod vzplanutí. 

 

V zásadě obdobný mechanismus rozpadu lze očekávat i u sulfolanu. Je to především 

odštěpení SO2 a po případě s dalším kyslíkem ze sulfolanu až i SO3 ten ovšem není tak snadno 

těkavý a v obvyklém stavu se polymerizuje na trimér S3O9; rovněž možná by byla tvorba 

organosulfátových molekul obsahujících skupinu HSO3. 

Kromě jednodušších látek (nejspíše s osmi atomy uhlíku) však můžeme očekávat i další - 

diméry aldehydů o osmi uhlících nebo jednodušší sulfonované látky. K jejich detekci může 

sloužit specializovaná IČ spoktroskopie. 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo prokázání ztráty stability vlastností elektrolytů po průchodu proudu 

elektrolyty, přičemž jako dostatečný proud byl zvolen proud 20 mA. Měřenými vlastnostmi byla 

vodivost elektrolytu a bod vzplanutí. Po proudovém namáhání vzorků zvoleným proudem došlo 

buď k degradaci elektrolytu, nebo v lepším případě k naměření totožných hodnot jako  

při proudově nenamáhaném vzorku. Právě naměření co nejpodobnějších hodnot těm, které 

elektrolytický vzorek vykazoval před průchodem proudu je známkou jeho stability. 

Druhým bodem práce můžeme označit zkoumání rozpadu plynů elektrolytu metodou 

plynové chromatografie, kdy byla použita metoda proudového namáhání plynu pomocí 

grafitových tyčí, které se ukázaly jako méně vhodné pro proudové namáhání elektrolytu 

z důvodu jejich rychlého rozpadání při průchodu zvoleného proudu. I přes to byl elektrolyt 

dostatečně rozložen a následně odebrán vzorek pro plynovou chromatografii. Tyto výsledky 

byly porovnány s navrženou metodou odběru pomocí experimentální cely popsané v práci. 

Cílem bylo prokázat lepší výsledky v měření chromatografem. Při srovnání výsledků jsou vidět 

kvalitnější výsledky z navržené metody odběru. 

Oba hlavní cíle práce tak byly splněny a byla prokázána teoretická domněnka. 

Snížení bodu vzplanutí za současného snížení vodivosti lze spatřovat v odštěpení polárních 

skupin, například uhličité z propylen karbonátu. Organické molekuly zbavené této funkční 

skupiny by pravděpodobně byly méně vodivé a těkavější. Kromě snížení vodivosti tak taky 

můžeme vysvětlit i jejich vyšší těkavostí. Po doplnění poznatků o složení látek, tak získáme 

ucelený pohled na podstatu a mechanismus dějů spojených s vedením proudu v polárních 

aprotických rozpouštědlech, ve kterých není voda, hydroxylové skupiny ani vodík potřebný 

k jednoduchému nasycení vazeb v molekulách vzniklých rozštěpením původních složek   

Při rozboru plynové chromatografie můžeme porovnávat peaky stejného plynu, různých 

vzorků mezi sebou, nikoliv však peaky různých plynů jednoho vzorku mezi sebou. Nemůžeme 

tak s přesností určit podíl daného plynu ve vzorku, pouze jeho přítomnost. Proto by bylo vhodné 

jako pokračování tohoto výzkumu porovnat naměřené plyny v jejich čisté podobě s možností 

jejich odebrání pomocí injekční stříkačky z uzavřeného prostoru – lahve, zkumavky. Prozatím 

máme plyny uchovány např. v plynových bombách, ze kterých není možné čistý vzorek odebrat. 

Obzvlášť vhodný by byl rozbor elektrolytickým namáháním vzniklých plynů pomocí metody 

umožňující jejich podrobnou analýzou. Takovou metodou by byla identifikace složek pomocí 

hmotnostního spektrografu. 
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Dalším možným návrhem pokračování měření tohoto výzkumu je srovnání závislosti délky 

proudového namáhání, či hodnot namáhajícího proudu na koncentraci uvolněných plynů  

v jednotlivých vzorcích.  

Posledním námětem k dalšímu pokračování výzkumu je možnost práce na zdokonalení 

experimentální cely, která při zahřátí vzorků proudem není 100% utěsněná. Materiál zátek  

i těsnění by mohl být navržen z vhodnějšího materiálu, aby nedocházelo k prosakování. 

Souběžně s tímto výzkumem by bylo vhodné provést pokus na chromatografu, který by byl 

opatřen hotově spektroskopickým detektorem, protože hotová spektroskopie poskytne údaj  

o plynu, o který momentálně běží. Získali bychom tak jistotu při naměření nečekaných peaků, 

u kterých s jistotou nelze určit jejich původ. 

Nepřímo s touto prací souvisí také diplomová práce Bc. Stanislava Štuláka, který se na rozdíl 

od této práce zabýval body tuhnutí elektrolytů. Informace z jeho práce by mohly být taktéž  

ve výzkumu nápomocny.
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