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1 ÚVOD 

Elektrochemické kondenzátory, také označovány jako superkondenzátory nebo 

ultrakapacitory, jsou elektrotechnické součástky schopné akumulovat, udržet a vydat 

velké množství elektrické energie. [1] 

 Superkondezátory lze dle principu ukládání náboje rozdělit do dvou základních 

kategorií. První skupinou jsou hybridní kondenzátory nebo též pseudokondenzátory 

využívající vratných oxidačně-redukčních reakcí na povrchu elektrody. Elektrická 

energie je tedy uložena chemicky, principem uchovávání energie jsou blízké 

bateriím. Základní materiály pro výrobu elektrod jsou vodivé polymery (polyanilin, 

polypyrol) a oxidy kovů (MnO2, RuO2, SnO2). Druhým typem jsou tzv. EDLC 

(Electric Double Layer Capacitor) pracující na principu dvojvrstvy. V tomto typu 

nedochází k žádným chemickým reakcím. Náboj je vázán k elektrodě pouze 

elektrostatickou silou (podobně jako u tradičních kondenzátorů). Pro výrobu 

elektrod tohoto typu superkondenzátoru se používají různé formy uhlíku s 

obrovským specifickým povrchem (až kolem 3000 m
2
/g). [1], [2], [3], [4], [5], [6], 

[7]  

Pro realizaci superkondenzátorů jako zdrojů elektrické energie s velmi vysokými 

hodnotami měrné energie a výkonu je potřeba zkoumat nové materiály, fyzikální a 

chemické procesy probíhající v okolí a na povrchu elektrod. Je zapotřebí plně 

porozumět mechanismům uchovávání náboje a navrhnout nové druhy elektrodových 

materiálů. Je nezbytné zkoumat nové druhy elektrolytů, které budou mít vysokou 

konduktivitu společně s elektrochemickou, chemickou a tepelnou stabilitou. Nové 

materiály by měly být netoxické, biologicky odbouratelné a vyráběné z 

obnovitelných zdrojů. Je zapotřebí sestavit modely ke studiu chování solvatovaných 

iontů v pórech elektrody a pokusit se optimalizovat tvar a velikost pórů při výrobě 

elektrodového materiálu. 
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2 DOSAVADNÍ VÝVOJ 

Elektrochemický kondenzátor byl objeven již v roce 1957 H. I. Beckerem ve 

společnosti General Electric. Ačkoliv si tento objev nechal patentovat, nenašel tehdy 

jeho model komerční využití. Hromadnou výrobu elektrochemických kondenzátorů 

začala až v roce 1978 firma NEC's Supercapacitor
TM

. Jejich superkondenzátory 

sloužily jako záložní zdroje pro CMOS paměti. [1] 

Základní modely kondenzátorů jsou na obrázku 2.1. Levý model představuje 

ideální kondenzátor s dielektrikem, uprostřed je kondenzátor fungující na principu 

elektrochemické dvojvrstvy (EDLC) a vpravo pseudokondenzátor. Obrázek je 

doplněn o ekvivalentní obvody, kde Re je odpor elektrolytu, R1,2 představuje 

svodový odpor a C1,2 jsou kapacity elektrod, označované také jako kapacity 

poločlánků. Jak je vidět na obrázku, každé rozhraní elektrolyt-elektroda vytváří 

elektrochemickou dvojvrstvu, která se chová jako kondenzátor. [1], [2] 

 
Obrázek 2.1: a) ideální kondenzátor s dielektrikem, b) symetrický EDLC, c) pseudokondenzátor (hybridní 

kondenzátor) 

Energie E uchovaná v superkondenzátoru je rovna vztahu 2.1 a maximální výkon 

Pmax je dán vztahem 2.2 
 

  
   

 
 [Ws] (2.1) 

  

     
  

     
 [W] (2.2) 

kde U je napětí kondenzátoru, C kapacita a RESR je ekvivalentní sériový odpor. 
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3 CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem dizertační práce je studium vlastností materiálů vhodných pro 

elektrochemické kondenzátory typu EDLC za účelem stanovení elektrodových 

materiálů a elektrolytů vhodných pro tento typ superkondenzátoru 

3.1 CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE V OBLASTI 

ELEKTRODOVÝCH MATERIÁLŮ 

V této oblasti jsou studovány vlastnosti různých forem komerčně dostupných 

uhlíkových materiálů. Cílem je vybrat co nejvhodnější komerčně dostupný materiál 

pro použití v EDLC kondenzátorech. 

3.2 CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE V OBLASTI ELEKTROLYTŮ 

Ve většině publikovaných článků zabývajících se studiem elektrodových 

materiálů je měření prováděno ve vodných elektrolytech. Vodný elektrolyt zaručí 

sice vyšší hodnoty kapacit, avšak pro praktické využití je dobré znát vlastnosti 

materiálu měřené v aprotických elektrolytech. 

Úkolem je charakterizace různých druhů aprotických rozpouštědel a několik typů 

solí s cílem nalézt elektrolyt s vysokou konduktivitou a s širokým elektrochemickým 

oknem a vybrané kapalné elektrolyty pak použít v gelových polymerních 

elektrolytech. 

V oblasti gelových elektrolytů je cílem stanovit co nejvhodnější poměr polymeru 

a elektrolytu za účelem zajištění vhodných mechanických a vodivostních vlastností. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Všechny experimenty byly provedeny v laboratořích Ústavu elektrotechnologie.  

Základem měřícího pracoviště jsou potenciostaty od firmy Bio-Logic Science 

Instruments
®
 typy VSP

®
 a VMP

®
. Na tomto zařízení byla provedena veškerá 

elektrochemická měření. Pro testování elektrodových materiálů a gelových 

polymerních elektrolytů byly použity komerční cely od firmy EL-CELL, typ ECC-

STD, konduktivita kapalných elektrolytů byla měřena dvouelektrodovou vodivostní 

celou THETA ´90, typ KC 503. 

 

4.1 ELEKTRODOVÉ MATERIÁLY 

Všechny uhlíkové elektrodové materiály byly získány od komerčních dodavatelů. 

Chemikálie potřebné pro přípravu elektrolytu byly zakoupeny ve firmě Sigma-

Aldrich, uskladněny v rukavicovém boxu s argonovou atmosférou a použity bez 

předchozího čištění. 

 

4.1.1 Diskuze naměřených a vypočtených výsledků 

Všechny vzorky byly proměřeny zrychleným testováním složeným z impedanční 

spektroskopie, galvanostatického cyklování a cyklické voltametrie. 

Účelem zrychleného testování bylo v co nejkratší době zjistit kapacitu 

elektrodového materiálu. Kapacita byla počítána z dat impedanční spektroskopie, 

galvanostatického cyklování a také z cyklické voltametrie. 

Z naměřených dat byly vypočteny kapacity elektrodových materiálů. Každý 

materiál byl měřen pětkrát. Výsledky jednotlivých skupin uhlíkových materiálů 

splnily očekávání. Potvrdilo se, že nejvyšších kapacit dosahují uhlíkové saze. 

Vypočtené kapacity odpovídají hodnotám uvedených ve vědeckých publikacích. 

Pro dlouhodobé cyklování byly vybrány vzorky uhlíkových sazí, jmenovitě: 

Black Pearls 2000, Chezacarb A, Chezacarb B, SA Super, Super 30, Supra 30. 

Impedanční měření proběhla stejně jako ve zrychleném měření. Avšak v této části 

již byl použit ekvivalentní obvod a pomocí programu EC-Lab byly vypočteny 

hodnoty prvků obvodu, které jsou zapsány v tabulce 4.1.  
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Tabulka 4.1: Hodnoty prvků ekvivalentního obvodu kondenzátoru 

  

SA Super Super30 Supra30 

  

EIS 1 EIS 2 EIS 1 EIS 2 EIS 1 EIS 2 

Re [Ω] 1,9 1,57 1,64 1,59 2,5 1,13 

Qk [F·s
a-1

] 4,6·10
-5

 4,43·10
-5

 2,52·10
-5

 1,35·10
-5

 1,4·10
-5

 4,05·10
-5

 

a [-] 0,73 0,72 0,76 0,83 0,81 0,71 

Rct [Ω] 6,28 8,45 32,8 59,19 50 244 

Zw [Ω·s
-0,5

] 11,8 13,74 20,09 19,64 27,56 43,91 

Cdl [mF] 56,43 75 64,69 76 124 80 

Rs [kΩ] 13188 29902 550,8 268,5 1068 4,751 

Rvn [Ω] 21,57 23,33 34,38 59,26 70,15 295 

        

  Black Pearls SazeA SazeB 

  EIS 1 EIS 2 EIS 1 EIS 2 EIS 1 EIS 2 

Re [Ω] 1,9 1,8 1,3 1,2 1,33 1,482 

Qk [F·s
a-1

] 1,43·10
-5

 9,84·10
-6

     1,19·10
-4

 7,17·10
-5

 

a [-] 0,8 0,833     0,623 0,671 

Rct [Ω] 124,1 259,3 104 94 69,74 125,8 

Zw [Ω·s
-0,5

] 12,46 7,133     15,17 16,6 

Cdl [mF] 22 26     16 16 

Rs [Ω] 19633 20493     27561 17404 

Rvn [Ω] 153 279 269 259 87,12 149,8 

Ukázalo se, že ekvivalentní obvod není vhodný pro vyhodnocení naměřených dat 

vzorku Chezacarb A, proto v tabulce nejsou uvedeny hodnoty pro všechny prvky. 

Na obrázku 4.1 je zřetelný posun oblouku, který je v ekvivalentním obvodu 

charakterizován prvky Rct a Qk. Tyto prvky charakterizují odpor a kapacitu na 

rozhraní částice/částice a částice/kolektor. Posun lze vysvětlit jako zvýšení odporu 

Rct během testování. K nárůstu odporu mohlo dojít z důvodu nabobtnání 

elektrodového materiálu způsobené nasáknutí elektrolytem a současně nízkým 

přítlakem působící na elektrody během měření. Ten je totiž daný použitou pružinou 

v testovací cele a dle katalogového listu cely ECC-STD jsou elektrody přitlačeny 

silou přibližně 15 N. 
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Obrázek 4.1: Impedanční spektroskopie (EIS 1, EIS 2) vzorku Black Pearls 

Vliv vnitřního odporu je také velmi viditelný na grafech cyklické voltametrie 

(obrázek 4.2) a to zejména při nejvyšší polarizační rychlosti 100 mV/s, kdy se ztrácí 

obdélníkový tvar voltampérové charakteristiky. Všechny voltamogramy byly bez 

peaků, což odpovídá kapacitě dvojvrstvy bez jakéhokoliv pseudokapacitního 

chování. 
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Obrázek 4.2: Cyklická voltametrie (CV 2, CV 3, CV 4) vzorku Black Pearls 

Závislost napětí na čase při nabíjení/vybíjení konstantním proudem vykazuje 

typický pilovitý tvar (obrázek 4.3) potvrzující uchování náboje v dvojvrstvě. 

 

 
Obrázek 4.3: Galvanostatické cyklování (GC 3, GC 4, GC 5) vzorku Black Pearls 

Souhrn specifických kapacit jednotlivých vzorků je v tabulce 4.2. U každého 

vzorku je patrný vliv velikosti zátěže na výslednou kapacitu. Pro komerční účely je 

však zapotřebí mít rozdíl v kapacitě při pomalém nabíjení/vybíjení a rychlém 
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nabíjení/vybíjení co nejmenší. Úbytek kapacity při cyklování 1 mV/s a 100 mV/s, 

respektive 10 mA/g a 1 A/g je v procentech vyjádřen v tabulce 4.3. 

 
Tabulka 4.2: Specifický kapacita vzorků při různé zátěži 

  Cs [F/g] 

 

Impedanční 

spektroskopie 

Cyklická voltametrie Galvanostatické cyklování 

Scan rate Inab/vyb 

Vzorek  EIS 2 1 mV/s 
10 

mV/s 

100 

mV/s 

10 

mA/g 

100 

mA/g 
1 A/g 

SASuper 18,06 25,52 23,36 16,85 23,97 20,45 13,15 

Super 30 12,06 32,52 18,9 5,16 39,09 10,15 0,21 

Supra 30 13,61 35,31 13,97 1,05 31,58 12,79 0,21 

Black Pearls 2000 41,16 46,83 46,96 26,03 48,47 44,07 28,53 

Chezacarb A 25,74 30,88 23,41 16,87 29,32 27,81 18,03 

Chezacarb B 33,53  42,19 39,16 33,88 36,72 34,38 23,5 

 
Tabulka 4.3: Úbytek kapacity při zatížení 

 

Úbytek capacity [%] 

Vzorek 
Cyklická voltametrie 

Galvanostatické 

cyklování 

SASuper 33,97 45,14 

Super 30 84,13 99,46 

Supra 30 97,03 99,34 

Black Pearls 44,42 41,14 

Chezacarb A 45,37 38,51 

Chezacarb B 19,70 36,00 

Z tabulek 4.2 a 4.3 vyplývá, že nejvyšší specifickou kapacitu má vzorek Black 

Pearls a nejnižší vzorky Super 30 a Supra 30. Nejstabilnější vzorkem z pohledu 

úbytku kapacity vlivem různého zatížení má vzorek Chezacarb B. 

 

4.2 KAPALNÉ ELEKTROLYTY 

V oblasti kapalných elektrolytů byly zkoumány vlastnosti aprotických elektrolytů 

tvořenými organickými rozpouštědly a vhodnými solemi 
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4.2.1 Diskuze naměřených a vypočtených hodnot 

Elektrolyt svými vlastnostmi ovlivňuje vnitřní odpor RESR superkondenzátoru, 

maximální hodnotu svorkového napětí a tím i maximální výkon superkondenzáotru. 

U připravených elektrolytů proto byla změřena konduktivita a stanoveno 

potenciálové okno. 

 

Iontová vodivost 

První zkoumanou vlastností jednotlivých typů elektrolytů je jejich konduktivita 

při různých koncentracích soli. Vypočtené hodnoty konduktivity jsou v tabulce 4.4 

(v případě, že se sůl z důvodu vysoké koncentrace nerozpustila, je hodnota 

nahrazena pomlčkou).  

 
Tabulka 4.4: Vodivosti kapalných elektrolytů 

PC γ [mS/cm] 

c [mol/l] 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 

LiClO4 4,29 5,5 6,05 5,77 5,23 - 

LiPF6 5,06 5,9 6,5 6,46 5,65 - 

LiBF4 3,1 3,52 3,69 3,49 3,2 - 

TEABF4 5,2 6,57 8,4 10,9 12,7 - 

       AN γ [mS/cm] 

c [mol/l]  0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 

LiClO4 16,9 25,3 28,6 29,92 31,52 - 

LiPF6 11,2 15,2 17,3 18,2 18,6 18,2 

LiBF4 22,15 35,8 44,4 49,3 50,8 50,6 

TEABF4 30,02 42,95 48,65 53,85 56,15 58,9 

 
      EC/DEC 1:1 

hm γ [mS/cm] 

c [mol/l]  0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 

LiClO4 4,4 6,1 6,3 6,25 5,8 5,2 

LiPF6 3,3 4 4,2 4 3,7 3,3 

LiBF4 5,3 7,8 8,56 8,34 - - 

TEABF4 6,6 10,4 12,8 14,6 - - 
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EC/DMC 1:1 

hm γ [mS/cm] 

c [mol/l]  0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 

LiClO4 5,6 7,9 9 9,25 8,95 8,43 

LiPF6 4,3 4,89 5,37 5,64 5,62 4,93 

LiBF4 6,64 9,7 11,73 12,45 12,03 10,93 

TEABF4 7,79 13,28 16,95 19,22 22,17 24,7 

Konduktivita elektrolytů je kromě jiných faktorů ovlivněna viskozitou elektrolytu, 

dielektrickou konstantou rozpouštědla, stupněm disociace soli a velikostí 

rozpuštěných iontů. Soli použité v této práci měly buď Li
+
, TEA

+
 kationty a ClO4

-
, 

PF6
-
 nebo BF4

-
 anionty. Dle hodnot konduktivity lze usoudit, že soli mající TEA

+
 a 

BF4
-
 ionty mají lepší pohyblivost ve všech zkoumaných elektrolytech. Elektrolyty 

připravené z acetonitrilu mají několikanásobně vyšší konduktivitu než elektrolyty se 

stejnou solí, ale v jiných rozpouštědlech. Tento velký rozdíl zřejmě souvisí s nízkou 

viskozitou acetonitrilu (0,34 mPa·s). 

 

Potenciálové okno 

Cílem měření v této části bylo zjistit velikost rozkladného napětí elektrolytů a 

ověřit tak jejich použitelnost v superkondenzátorech. 

Pro experiment byly namíchány elektrolyty o koncentraci 1 mol/l z chemikálií 

uvedených v předchozí kapitole. Elektrochemické okno bylo měřeno pomocí 

lineární voltametrie rychlostí 0,5 mV/s až do 3,5 V, kdy do elektrochemické cely 

ECC-STD na vložený skleněný separátor (typ: Z-4, Papírna Pernštejn s.r.o) bylo 

nakapáno 200 μl elektrolytu. Měření tedy bylo 2-elektrodové, pracovní elektroda a 

proti-elektroda byly z nerezové oceli. Průběhy LSV všech zkoumaných solí 

v rozpouštědle EC:DEC (1:1 hm.) jsou na obrázku 4.4. 
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Obrázek 4.4: LSV 1 mol/l elektrolytů na bázi EC:DEC (1:1 hm.) 

 

V tabulce 4.5 jsou zapsané hodnoty napětí při průchodu proudu měřící celou 

Imax = 5 μA, což vzhledem k rozměru elektrod cely přibližně odpovídá proudové 

hustotě J = 2 μA/cm
2
. 

 
Tabulka 4.5: Rozkladná napětí elektrolytů 

 

PC AN 
EC:DEC (1:1 

hm.) 

EC:DMC (1:1 

hm.) 

 

U [V] 

LiClO4 1,76 1,36 1,51 1,92 

LiPF6 2,64 1,26 1,90 2,04 

LiBF4 2,02 - 1,85 1,78 

TEABF4 1,04 1,45 1,92 1,31 

      Učlánku [V] 

LiClO4 3,52 2,71 3,02 3,84 

LiPF6 5,28 2,51 3,81 4,09 

LiBF4 4,04 - 3,70 3,57 

TEABF4 2,07 2,90 3,84 2,62 

pozn.: napětí U bylo změřeno pro Imax = 5 μA 
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Vynásobíme-li tyto hodnoty dvěma, získáme maximální napětí článku. Z dat je 

patrné, že elektrolyty na bázi AN mají nejnižší elektrochemickou stabilitu. 

Nejstabilnějším elektrolytem se zdají být elektrolyty na bázi PC se solemi LiPF6 a 

LiBF4. Bohužel právě tyto elektrolyty mají nejnižší konduktivitu. 

V případě použití lithných solí v superkondenzátoru fungujícím na principu 

elektrochemické dvojvrstvy je potřeba zvážit riziko interkalace a depozice Li
+
 iontů 

na povrchu elektrod. Naopak v hybridních superkondenzátorech jsou lithné ionty 

nezbytností. 

 
Tabulka 4.6: Teoretický maximální výkon superkondenzátoru s různým typem elektrolytu 

 

PC AN 
EC/DEC 1:1 

hm 

EC/DMC 1:1 

hm 

 

Pmax [kW] 

LiClO4 89,37 274,67 71,25 170,50 

LiPF6 225,12 143,33 72,58 117,93 

LiBF4 71,20 - 142,72 198,34 

TEABF4 58,38 566,10 269,11 164,92 

Ke stanovení nejvhodnějšího elektrolytu je zapotřebí brát v úvahu vztah 2.2 pro 

výpočet maximálního výkonu Pmax superkondenzátoru. Pro modelový 

superkondenzátor o ploše elektrod 10 cm
2
 a tloušťce separátoru 20 µm (separátor 

Celgard 2400) pak dostaneme teoretické hodnoty uvedené v tabulce 4.6. 

Z této tabulky je zřejmé, že pro superkondenzátor pracující na principu 

elektrochemické dvojvrstvy je nejvhodnější elektrolyt na bázi acetonitrilu a 

TEABF4, v případě nutnosti použití lithné soli jsou vhodnými elektrolyty LiPF6 

v PC, LiClO4 v AN a LiBF4 v EC/DMC. 

 

4.3 GELOVÉ POLYMERNÍ ELEKTROLYTY 

V této oblasti byly zkoumány gely na bázi poly(methyl methakrylátu) (PMMA) a 

poly(2-ethoxyethyl methakrylátu) (PEOEMA). Tyto polymery byly vybrány 

z důvodu navázání výzkumu na články publikované Jiřím Vondrákem, Jakubem 

Reiterem a Jiřím Michálkem, jako jsou například publikace citované v této práci [8], 

[9] 

Vodivou složku tvořily elektrolyty LiClO4 v PC, LiPF6 v PC, LiBF4 v EC:DMC 

(1:1 hm.) a TEABF4 v EC:DEC (1:1 hm.). Vybrány byly na základě dat uvedených 

v tabulce 4.6. Pro optimalizaci složení gelových polymerních elektrolytů byl 
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z počátku požit 0,5 mol/l LiClO4 v PC, a to z důvodu nižší ceny a kontroly s již 

publikovanými daty výše zmíněných autorů. Vzhledem k toxicitě nebyl v žádném 

polymerním elektrolytu použit acetonitril. 

 

4.3.1 Příprava a charakterizace polymerních elektrolytů 

Všechny vzorky byly připraveny polymerací pomocí UV záření. Iniciátorem 

polymerace byl benzoin etyl ether (BEE) a jako síťovadla byly použity etylen glycol 

dimetakrylát (EDMA) a 1,6-hexandiol dimetakrylát (HexadiMA). Monomery byly 

před použitím předestilovány a společně s dalšími chemikáliemi uloženy 

v chladničce rukavicového boxu 

 

4.3.2 Diskuze naměřených a vypočtených hodnot 

První experimenty vedly k nalezení co nejvhodnějšího poměru monomeru 

a vodivé složky elektrolytu, konkrétně tedy monomerů methyl metakrylátu (MMA) 

a 2-etoxyetyl metakrylátu (EOEMA) s 0,5 mol/l LiClO4 v PC, za účelem zvýšení 

konduktivity a současného zachování pevného skupenství elektrolytu. 

Po optimalizaci složení byly provedeny experimenty s různými typy vodivých 

složek elektrolytů, konkrétně LiPF6 v PC, LiBF4 v EC:DMC (1:1 hm.) a TEABF4 

v EC:DEC (1:1 hm.) o různé koncentraci soli 

 

Optimalizace složení gelového elektrolytu 

Z důvodu zajištění mechanické stability a co nejvyšší konduktivity byly 

provedeny experimenty, kde se měnily molární podíly monomeru vzhledem 

k vodivé části elektrolytu, ale také síťovadla vůči monomeru. 

Experimenty byly započaty se vzorky o složení 60 mol% monomeru vzhledem 

k vodivostní složce (0,5 mol/l LiClO4 v PC), 1 mol% iniciátoru a 0,75 mol% až 

3 mol% síťovadla vzhledem k množství monomeru. V dalších experimentech bylo 

množství monomeru snižováno až na 30 mol% a množství síťovadla se pohybovalo 

v rozmezí 1,25 mol% až 2,25 mol%. Závislost konduktivity gelových elektrolytů na 

množství monomeru a typu monomeru je zobrazena na obrázku 4.5. Je zde patrný 

velký vliv množství monomeru na konduktivitu. Snížení množství monomeru z 60 

mol% na 30 mol% způsobilo nárůst konduktivity o dva řády a to pro oba monomery 

bez ohledu na typ síťovadla 
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Obrázek 4.5: Iontová vodivost gelových polymerních elektrolytů. Složení vzorků: 60 mol% až 30 mol% 
monomeru vzhledem k 0,5 mol/l LiClO4 v PC, 1,75 mol% síťovadla a 1 mol% BEE vzhledem k monomeru. 

Zkoumán byl i vliv množství síťovadla na konduktivitu. Výsledky pro síťovadlo 

EDMA jsou zobrazeny v obrázcích 4.6 a 4.7. Z dat je patrné, že množství síťovadla 

nemá výrazný vliv na konduktivitu. K podobnému závěru se dospělo i u druhého 

typu síťovadla HexadiMA a monomeru MMA. 

 
Obrázek 4.6: Iontová vodivost gelových polymerních elektrolytů. Složení vzorků: 60 mol% a 50 mol% 
monomeru EOEMA vzhledem k 0,5 mol/l LiClO4 v PC, 1,25 mol% až 2,25 mol% síťovadla a 1 mol% BEE 
vzhledem k monomeru. 
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Obrázek 4.7: Iontová vodivost gelových polymerních elektrolytů. Složení vzorků: 40 mol% a 30 mol% 
monomeru EOEMA vzhledem k 0,5 mol/l LiClO4 v PC, 1,25 mol% až 2,25 mol% síťovadla a 1 mol% BEE 
vzhledem k monomeru. 

Množství síťovadla má dosti velký vliv na mechanické vlastnosti gelového 

polymerního elektrolytu. Při nedostatečném množství je vzorek kapalný nebo příliš 

měkký a velmi lepkavý, na druhou stranu přebytek síťovadla způsobuje křehkost 

a drolivost vzorků. 

Množství síťovadla muselo být pro výše zmíněné důvody u vzorků obsahujících 

20 mol% monomeru zvýšeno na rozmezí 3 mol% až 4 mol% vzhledem k množství 

monomeru. Tyto vzorky dosáhly nejvyšší konduktivity a přitom byla zachována 

pevnost gelového elektrolytu nutná pro manipulaci. Byly připraveny vzorky 

i s 10 mol% monomeru, ale ty již zanechávaly mokré stopy v polymerační cele. 
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Obrázek 4.8: Iontová vodivost gelových polymerních elektrolytů. Složení vzorků: 20 mol% monomeru 
vzhledem k 0,5 mol/l LiClO4 v PC, 1 mol% BEE a 3 mol% až 4 mol% síťovadla EDMA 

 

 
Obrázek 4.9: Iontová vodivost gelových polymerních elektrolytů. Složení vzorků: 20 mol% monomeru 
vzhledem k 0,5 mol/l LiClO4 v PC, 1 mol% BEE a 3 mol% až 4 mol% síťovadla HexadiMA 

Vzhledem k dosaženým výsledkům zobrazeným na obrázcích 4.8 a 4.9 byly 

vzorky gelových elektrolytů v následujících experimentech míchány v molárním 

poměru 20 mol% monomeru vztaženo k vodivé složce gelového elektrolytu (sůl 

a rozpouštědlo), 3,5 mol% síťovadla a 1 mol% BEE vzhledem k množství 

monomeru. 
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Gelové elektrolyty s různými typy vodivé složky 

Po optimalizaci poměru jednotlivých složek gelového elektrolytu byly provedeny 

experimenty s různými typy vodivých složek. Konkrétně se jednalo o kapalné 

elektrolyty o koncentraci 0,25 mol/l až 1 mol/l na bázi LiPF6 v PC, LiBF4 

v EC:DMC (1:1 hm.) a TEABF4 v EC:DEC (1:1 hm.). Výběr těchto elektrolytů byl 

dán výsledky uvedenými v tabulce 4.6. Přehled vypočtených hodnot konduktivity 

měřených gelových polymerních elektrolytů je v tabulce 4.7. 

 
Tabulka 4.7: Vodivosti gelových polymerních elektrolytů 

  

γ [mS/cm] 

 

c [mol/l] 0,25 0,5 0,75 1 

 

LiBF4 v EC:DMC (1:1 hm.) 1,08 1,61 2,22 0,91 

EOEMA+EDMA LiPF6 v PC 0,93 1,32 1,01 1,23 

 

TEABF4 v EC:DEC (1:1 hm.) 1,19 1,55 3,00 - 

      

  

γ [mS/cm] 

 

c [mol/l] 0,25 0,5 0,75 1 

 

LiBF4 v EC:DMC (1:1 hm.) 2,04 2,68 2,07 1,63 

EOEMA+HexadiMA LiPF6 v PC 0,90 1,39 1,22 1,38 

 

TEABF4 v EC:DEC (1:1 hm.) 1,17 1,71 2,93 - 

      

  

γ [mS/cm] 

 

c [mol/l] 0,25 0,5 0,75 1 

 

LiBF4 v EC:DMC (1:1 hm.) 1,85 2,01 2,16 1,68 

MMA+EDMA LiPF6 v PC 2,86 1,85 1,97 1,75 

 

TEABF4 v EC:DEC (1:1 hm.) 3,43 4,84 4,27 - 

      

  

γ [mS/cm] 

 

c [mol/l] 0,25 0,5 0,75 1 

 

LiBF4 v EC:DMC (1:1 hm.) 1,75 1,83 2,55 2,06 

MMA+HexadiMA LiPF6 v PC 3,15 2,25 1,85 1,57 

 

TEABF4 v EC:DEC (1:1 hm.) 2,19 5,29 5,72 - 
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Elektrolyty se solí TEABF4 o koncentraci 1 mol/l nebyly změřeny z důvodu 

vysrážení soli po přidání monomeru. Příčinou je zřejmě změna dielektrických 

vlastností kapalné směsi a špatná rozpustnost soli. 

Závislosti konduktivity na koncentraci LiBF4 (obrázek 4.10) mají bez ohledu na 

typ monomeru a síťovadla velmi podobný tvar. Nejnižší konduktivita byla naměřena 

pro koncentraci soli 0,25 mol/l a 1 mol/l v kombinaci s monomerem EOEMA 

a síťovadlem EDMA. Nejvyšší konduktivitu dosáhl gel na bázi monomeru EOEMA 

se síťovadlem HexadiMA a pak také monomeru MMA a síťovadlem HexadiMA. 

Nejoptimálnější koncentrace soli se dle průběhů jeví v rozmezí 0,5 mol/l až 

0,75 mol/l LiBF4. 

 
Obrázek 4.10: Iontová vodivost gelových polymerních elektrolytů o různé koncentraci LiBF4. 

 

Gely se solí TEBAF4 dosáhly nejvyšších hodnot konduktivity. Podobně jako 

u vzorků se solí LiPF6 je i u TEBAF4 patrný vliv monomeru na konduktivitu 

gelových elektrolytů. Vzorky na bázi MMA měly mnohdy více jak 2x vyšší 

konduktivitu než gely na bázi EOEMA. Ačkoliv konduktivita s rostoucí koncentrací 

u této soli roste, dá se koncentrace 0,75 mol/l považovat za nejvyšší možnou. 

U vzorků s vyšší koncentrací došlo během přípravy k vysrážení soli. 

V tabulce 4.8 jsou uvedeny hodnoty napětí při průchodu proudu měřící celou 

I = 5 μA a 10 μA, což vzhledem k rozměru elektrod cely přibližně odpovídá 

proudové hustotě J = 2 μA/cm
2
, respektive 4 μA/cm

2
. 

 



Materiály pro superkondenzátory 

 

22 

 

Tabulka 4.8: Rozkladná napětí gelových polymerních elektrolytů 

 

MMA EOEMA 

 

I = 5 μA I = 10 μA I = 5 μA I = 10 μA 

 U [V] 

0,5 mol/l LiPF6 v PC 1,97 2,32 1,64 1,92 

0,5 mol/l LiBF4 v EC:DMC (1:1 hm.) 1,55 2,01 0,28 0,88 

0,5 mol/l TEABF4 v EC:DEC (1:1 hm.) 1,78 2,18 0,92 1,13 

     

 Učlánku [V] 

0,5 mol/l LiPF6 v PC 3,94 4,64 3,28 3,8 

0,5 mol/l LiBF4 v EC:DMC (1:1 hm.) 3,1 4 0,56 1,76 

0,5 mol/l TEABF4 v EC:DEC (1:1 hm.) 3,56 4,36 1,84 2,2 

 

Podobně jako u kapalných elektrolytů i zde platí, že pokud hodnoty odečteného 

napětí vynásobíme dvěma, dostaneme možné napětí článku. Vzhledem k nízkým 

proudům, při kterých byly potenciály odečteny, lze předpokládat, že ve vypočteném 

potenciálovém okně nebude docházet k depozici lithných iontů nebo k rozkladu 

elektrolytu. 

 
Obrázek 4.11: LSV 0,5 mol/l gelových polymerních elektrolytů na bázi MMA 

Použitý monomer má kromě vlivu na konduktivitu i velký vliv na 

elektrochemickou stabilitu. Z hodnot uvedených v tabulce 4.8 a ze závislostí proudu 

na napětí změřených lineární voltametrií (obrázek 4.11) je patrné, že gely na bázi 
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MMA mají větší použitelné potenciálové okno než gely na bázi EOEMA. 

Nejzřetelnější rozdíl mezi potenciálovými okny je při použití soli LiBF4. V gelech 

na bázi MMA bylo pro proud I = 5 μA stanoveno napětí článku Učlánku = 3,1 V, 

zatímco pro vzorek na bázi EOEMA bylo napětí článku Učlánku = 0,56 V. 

 

5 ZÁVĚR 

Superkondenzátory mají kapacitu řádově od jednotek až po tisíce faradů. Nabíjet 

či vybíjet se mohou až stovkami ampérů. Náboj je vázán buď na povrchu elektrod 

tvořených materiály s velmi vysokou měrnou plochou, nebo jsou využívány vratné 

oxidačně-redukční reakce elektrodového materiálu s ionty elektrolytu. Podle 

principu uložení náboje se musí zvolit vhodný elektrodový materiál a elektrolyt, 

přičemž musí být zajištěna co nejvyšší kapacita a co nejnižší vnitřní odpor. 

Tato práce se zabývá elektrodovými materiály vhodnými pro superkondenzátory 

pracující na principu elektrochemické dvojvrstvy. Pro tento typ se používají 

uhlíkové materiály, zejména pak uhlíkové saze. Tyto materiály musí splňovat 

požadavky jako je měrná plocha o velikosti kolem 1000 m
2
/g, vysoká vodivost 

uhlíkových částic, vysoká čistota uhlíkového materiálu a dobrá smáčivost celého 

povrchu. Proto bylo zajištěno a následně elektrochemicky charakterizováno 

30 vzorků uhlíkových materiálů ve formě uhlíkových sazí, přírodního, 

expandovaného a mikromletého grafitu. Nejlepších výsledků bylo dosaženo 

u vzorků aktivních sazí, jmenovitě Black Pearls a Chezacarb B s dosaženou 

kapacitou 48,47 F/g a 42,19 F/g. 

Další experimenty byly prováděny v oblasti elektrolytů. V superkondenzátorech 

může být použit vodný i bezvodný elektrolyt. Výhodou vodných elektrolytů je jejich 

vysoká konduktivita, díky které mají superkondenzátory velmi nízký vnitřní odpor. 

Avšak v komerčních superkondenzátorech se většinou z důvodu vyšší 

elektrochemické stability vedoucí ke svorkovému napětí mezi 2,5 V až 

3 V používají bezvodné elektrolyty na bázi organických rozpouštědel a vhodné soli. 

Elektrolyty zkoumané v této práci byly tedy na bázi LiClO4, LiPF6, LiBF4, TEABF4, 

acetonitrilu, propylen karbonátu, dietyl karbonátu, dimetyl karbonátu a etylen 

karbonátu. Vyhodnocena byla konduktivita připravených elektrolytů a také 

elektrochemická stabilita. Ze zjištěných hodnot byl vypočten teoretický maximální 

výkon s daným typem elektrolytu. Podle těchto hodnot byly jako nejvhodnější 

určeny elektrolyty na bázi acetonitrilu a TEABF4, či směsi etylen karbonátu a dietyl 

karbonátu s TEABF4. V případě nutnosti použití lithné soli jsou vhodnými 

elektrolyty LiPF6 v propylen karbonátu, LiClO4 v acetonitrilu a LiBF4 ve směsi 

etylen karbonátu a dimetyl karbonátu. 
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Významnou část experimentů tvořily gelové polymerní elektrolyty. Gelové 

elektrolyty jsou studovány zejména pro aplikace v lithných bateriích 

a akumulátorech. V oblasti superkondenzátorů nejsou gelové elektrolyty příliš 

rozšířeny a to zejména pro jejich nižší konduktivitu. V této práci byly provedeny 

experimenty s gely na bázi poly(methyl metakrylátu) a poly(2-etoxyetyl 

metakrylátu). Vodivá složka byla tvořena kapalnými elektrolyty z předchozí části. 

Cílem bylo optimalizovat složení gelového polymerního elektrolytu za účelem 

získání co nejvyšší konduktivity, při zachování elektrochemické stability 

a mechanické pevnosti. Nejvyšší konduktivita gelových polymerních elektrolytů 

s lithnou solí byla 3,15 mS/cm a se solí TEABF4 5,72 mS/cm. Tyto hodnoty se již 

velmi blíží konduktivitě kapalných elektrolytů. 
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