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1  ÚVOD DO PROBLEMATIKY LITHIUM-IONTOVÝCH 

AKUMULÁTORŮ 

 Lithium, chemická značka Li, je nejlehčí známý kov Ar = 6,941  

[kg.kmol
-1

]. Díky své nízké hmotnosti a malým rozměrům poskytuje největší 

energetickou hustotu vztaženou na jednotku hmotnosti a objemu. Mezi další 

vlastnosti lithia patří jeho elektro pozitivita, díky níž má nejzápornější standartní  

elektrodový potenciál E
o
 – 3,04 V. Z těchto důvodů bylo lithium první ve výběru z 

možných kovů pro užití v akumulátorech. Akumulátory, které užívají ke své činnosti 

lithium se nazývají lithium-iontové akumulátory, tento typ akumulátoru se 

vyznačuje vysokým napětím, výbornou energetickou hustotu vztaženou na jednotku 

hmotnosti. Teoreticky až 410 Wh.kg
-1

 (reálně jsou hodnoty nižší do 200 Wh.kg
-1

) na 

jednotku hmotnosti a teoreticky 1400 Wh.l
-1

 (reálně výrazně nižší do 300 Wh.l
-1

) na 

jednotku objemu. Uvedené hodnoty se vztahují k aktuálně komerčně užívaným 

materiál pro lithium-iontové akumulátory, nove vyvíjené materiály, technologie 

výroby dosahují podstatně vyšších parametrů, viz Obr. 1 níže. 

 Historie lithium-iontového akumulátoru sahá do 70. let 20. století. Počátkem 

70. let se počaly komerčně vyrábět primární lithium-iontové články založené na 

kovovém lithiu, jednalo se o články Li-SO2, Li-MnO2, Li-TiS2 apod. Tyto články se 

vyráběly ve formě knoflíkových baterií používaných v hodinkách, kalkulátorech, 

vojenských aplikacích případně kardiostimulátorech. Vývoj sekundárních lithium-

iontových článků započal počátkem 80. let, zakládal se především na objevu J. O. 

Besenharda z roku 1970, který představil reversibilní interkalaci atomů jiného prvku 

do grafitu a předpověděl užití grafitu v aplikaci lithium-iontového akumulátoru. 

V roce 1979 zveřejnil J. Goodenough převratný objev elektrodového materiálu, 

LiCoO2 kobaltitanu lithného, tento kladný materiál představuje donor lithných iontů 

a umožnuje použití jiného materiálu pro zápornou elektrodu nežli kovového lithia. 

Kovové lithium je přirozeně nestálé, prudce exotermně reaguje při kontaktu se 

vzdušnou atmosférou a vodou za vzniku LiO2 (oxid lithný), Li2O2 (peroxid lithný), 

Li3N (nitrid lithný) a LiOH (hydroxid lithný). V roce 1977 představil S. Basu 

v Bellových laboratořích funkční interkalaci lithných iontů do grafitu za vzniku 

nestechiometrické sloučeniny LiC6. Tato sloučenina je méně reaktivní nežli samotné 

kovové lithium. Další nevýhodou kovového lithia byl růst dendritů, které způsobují 

penetraci separátoru a takto zkratují článek. 

 R. Yazami v roce 1980 předvedl první reverzibilní elektrochemickou 

interkalaci lithných iontů do grafitu. Tímto vznikl v současnosti nejpoužívanější 

záporný elektrodový materiál v lithium-iontových akumulátorech. Během 

následujícího desetiletí se pokračovalo na vývoji lithium-iontových akumulátorů, 

především na vývoji vhodných aprotických elektrolytů se kterými by nedocházelo 

k dekompozici grafitu. V červnu roku 1991 uvolnila firma SONY do prodeje první 

komerční lithium-iontový akumulátor použitý v digitální kameře. Tento akumulátor 

byl tvořen zápornou elektrodou z grafitového materiálu a kladnou elektrodou 
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z kobaltitanu lithného LiCoO2. Grafitová záporná elektroda je až do nynějška 

nejvíce používaným typem záporné elektrody v lithium-iontových akumulátorech. 

 Produkce lithium-iontových akumulátorů od jejich komerčního uvedení na trh 

v roce 1991 meziročně nepřetržitě roste a to od přibližně 50 milionů článků v roce 

1994 po 4,5 miliardy vyrobených kusů s obratem 30 miliard amerických dolarů 

v roce 2013. Předpověď počítá s růstem trhu až na hodnotu 55 miliard amerických 

dolarů v roce 2020 a přibližně 6 miliardami vyrobených článků. Předpověď počítám 

s výrazným rozšířením lithium-iontových akumulátorů do aplikací elektricky 

pohaněných vozidel (EV ‒ Electric Vehicle), jelikož až donedávna byla doménou 

lithium-iontových akumulátorů malá, přenosná elektronická zařízení jako mobilní 

telefony, video kamery, notebooky apod.  

 Lithium-iontové akumulátory ve srovnání s dalšími typy akumulátorů, které 

nalézají uplatnění v přenosných elektronických zařízeních jako NiMH (Nikl-metal 

hydridový akumulátor) a NiCd (Nikl-kadmiový akumulátor) nabízí několik velmi 

důležitých výhod. [1 – 6] 

 

 

 

Obr. 1. Porovnání reálně dosažitelné hustoty energie elektrochemických zdrojů s fosilním palivem. 

[7] 

 

1.1 CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI LITHIUM-IONTOVÉHO 

AKUMULÁTORU 

1.1.1 Výhodné vlastnosti lithium-iontových akumulátorů 
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‒ Vysoké pracovní napětí článku 3,7 V (v případě katodového materiálu LiCoO2, 

nové vysokonapěťové materiály s pracovním potenciálem 4,6 V). 

‒ Výhodný poměr energie na jednotku hmotnosti, vysoká hustota energie. 

‒ Vysoký počet nabíjecích-vybíjecích cyklu, více než 1500 cyklů. 

‒ Nízké samovybíjení, méně než 8 % kapacity za měsíc. 

‒ U lithium-iontových článků se nevyskytuje tzv. ‚paměťový efekt‘, oproti NiCd 

akumulátorům, (paměťový efekt nastává u NiCd akumulátorů v případě baterie 

není plně vybíjena, často do stejné úrovně vybití, předtím nežli je znovu nabita. 

Následkem toho dochází k výraznému snížení kapacity akumulátoru). 

‒ U lithium-iontových článků se nevyskytuje tzv. „efekt líné batterie“ oproti 

NiMH. (tento efekt nastává za stejných okolností jako v případě paměťového 

efektu, projevu se poklesem pracovního napětí článku tzv. vybíjecího plató, 

důsledkem toho se snižuje výkon dodávaný akumulátorem). 

‒ Neobsahují žádné toxické prvky, nezávadné vůči životnímu prostředí. 

‒ Není nutné akumulátory udržovat opakovaným plným vybitím a nabitím. 

‒ Snadné indikování stavu nabití akumulátoru dle výrazné změny napětí článku 

během vybíjení, přibližně 1 V. 

 

1.1.2 Hlavní nedostatky lithium-iontových akumulátorů 

 

‒ Lithiové akumulátory jsou velice náchylné na přebíjení a podvybíjení, musí proto 

obsahovat dodatečné řídící elektronické obvody. Při poklesu napětí při vybíjení 

pod povolenou mez dochází k trvalému poškození akumulátoru. 

‒ Vysoká minimální provozní teplota, - 20 °C oproti NiCd které mohou pracovat 

až do teploty - 40 °C. Všeobecně se přisuzuje jako příčina poklesu výkonu 

lithium-iontového akumulátoru při nízké teplotě, souběh několika faktorů: nízká 

vodivost elektrolytu, pomalá kinetika přenosu náboje, zvýšená rezistivita SEI 

(Solid Electrolyte Interface) vrstvy, nízká rychlost difúze lithných iontů do zrn 

aktivního elektrodového materiálu. 

‒ Velká vnitřní rezistivita akumulátoru v porovnání s NiCd. 

‒ Maximální vybíjecí proud limitovaný přibližně dvojnásobkem jmenovité 

kapacity (2C), u NiCd je možné dosáhnout vybíjecí proud až 20C. 

‒ Stárnutí lithium-iontových akumulátorů je výraznější v případě, když nejsou 

používány. Skladovací doba by neměla překročit 6 měsíců od data výroby. 

Akumulátory by měly být skladovány při teplotě kolem 20 °C v částečně vybitém 

stavu, asi 40 % plného nabití akumulátoru. 

 

 Lithium-iontové akumulátory jsou neustále předmětem výzkumu a vývoje 

vedoucího k odstranění jejich nedostatků, optimalizací vlastností jakožto i 

samotného výrobního procesu. Proto jsou u nejnovějších modelů lithium-iontových 

akumulátorů výše uvedené nedostatky potlačeny či plně odstraněny. Například 

lithium-iontové akumulátory využívající jako kladný elektrodový materiál LiMnO2 

(lithium-mangan-oxid), dokáží dosáhnout vybíjecího proudu až 30 C. [8-14] 
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2  ZÁPORNÉ ELEKTRODOVÉ MATERIÁLY PRO LITHIUM-

IONTOVÉ AKUMULÁTORY 

2.1 GRAFIT JAKO ZÁPORNÝ ELEKTRODOVÝ MATERIÁL 

 Uhlík tvoří jak krystalickou tak amorfní formu. Grafit je jednou ze dvou 

krystalických forem uhlíku (alotropie uhlíku), další forma je diamant. Má velmi 

vysoký bod tání, přibližné 3500 °C taktéž je do značné míry také chemický stálý. 

Grafit tvoří aktivní elektrodovou hmotu záporné elektrody všech dnes běžně 

vyráběných lithium-iontových akumulátorů. Jsou rozlišovány dva základní druhy 

grafitu a to přírodní a umělý (syntetický). Každý druh má své specifické vlastnosti, 

které mohou být výhodou v konkrétní aplikaci jako například anodové materiály pro 

lithium-iontové akumulátory, palivové články, těsní apod. Běžný syntetický grafit 

nemá vlastností požadované pro použití v lithium-iontových akumulátorech, 

složitým procesem tepelného zpracování, mletí lze dosáhnout požadovaných 

vhodných vlastností pro lithium-iontové akumulátory. Takto připravený syntetický 

grafit je ale několikanásobně dražší nežli přírodní grafit mající obdobné fyzikální, 

morfologické a elektrochemické vlastnosti. Vývoj technologií pro proces zpracování 

a purifikací přírodního grafit produkuje vysoce krystalizovaný přírodní grafit, který 

je velmi dobře tepelně a elektricky vodivý. Cena za tunu syntetického grafitu (v roce 

2013) vhodného pro použití v lithium-iontových akumulátorech se pohybovala 

kolem 20 000 USD oproti přírodnímu grafitu, jehož cena za tunu se pohybovala 

kolem 6 000 USD. 

Zdroje přírodního grafitu se nachází po celém světě, obvykle se dělí do tří 

základních kategorií: 

 

2.2 VLOČKY  

 Vločkový nebo též šupinkový přírodního grafitu (flake graphite) se těží 

z karbonových slojí. Je pravděpodobně nejvíce známý, jeho podíl na trhu tvoří asi 

55 %. Krystalická struktura bývá zastoupena v rozmezí od 80 % do 98 %. 

Z morfologického pohledu má materiál jasně patrný tvar šupinek či vloček různých 

velikostí od 2 µm do 800 µm. Velikost jednotlivých vloček je velmi důležitý 

parametr které výrazně ovlivňuje vlastnosti materiálu. Při těžbě a zpracování je 

důležité získat pokud možno co největší vločky, jejichž velikost muže byt při 

následném procesu zmenšena. Opačný postup, tedy výroba větších vloček z malých 

není možný.  

 

2.3 ŽILNÍ GRAFIT 

 Nejvzácnější a komerčně nejcennější forma přírodního grafitu je žilní grafit. 

Vyznačuje se velmi vysokou čistotou a stupeň krystaliniky (míra hmotnostního 

podílu krystalických oblastí). V současné době se tento typ grafitu těží pouze na Srí 

Lance (Moores). Tato forma je velmi ceněna jak z pohledu výrobců jelikož výrazně 
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snižuje náklady na její zpracování, purifikaci a rafinaci, tak z pohledu spotřebitelů 

pro svoji kvalitu a vlastnosti.  

 

2.4 MIKROKRYSTALICKÝ (AMORFNÍ) 

 Amorfní grafit je z pohledu tepelné a elektrické vodivosti nejméně ceněný ale 

nejčastěji se vyskytující formou přírodního grafitu. Zabírá přibližně 60% podíl na 

trhu s grafitem, vyskytuje se s vysokým obsahem popela oproti ostatním formám 

přírodního grafitu. Amorfní grafit je často spojen s výskytem uhlí, obsahuje 

přibližně 70 % až 75 % uhlíku. Využívá se v různých aplikacích jako výroba oceli, 

maziv, těsnění, v lithium-iontových akumulátorech se používá jako přísada do 

elektrodových hmot, kde zabezpečuje dobrou vodivost aktivní elektrodové hmoty. 

[15–17] 

 

3  ZÁPORNÁ ELEKTRODA LITHIUM-IONTOVÝCH 

AKUMULÁTORŮ 

 Záporná elektroda, též anoda, je dle definice označována ta elektroda, na které 

dochází k oxidaci. Naproti tomu jako kladná elektroda, též katoda je označována 

elektroda, na které dochází k redukci. V případě primárního článku (opakovaně 

nenabíjitelného) je popsané označení elektrod a procesů dostačující, v případě 

sekundárního článku je situace složitější.  

U sekundárního článku existují dvě operační fáze a to nabíjení a vybíjení.  

Při nabíjení sekundárního článku dochází na záporné elektrodě k redukci – tedy 

katodickému ději, v tomto případě je tedy anoda katodou. Obdobně je tomu pro 

kladnou elektrodu, kde při nabíjení dochází k oxidaci, tedy anodickému ději tudíž je 

při nabíjeni katoda anodou.  

Proces vybíjení je shodný s výše popsaným případem primárního článku. Na 

základě konvence je anodický děj označení pro oxidační proces a katodický děj 

označení pro redukční proces. 

V případě záporné elektrody v lithiu-iontovém akumulátoru dochází k interkalaci 

lithných iontů (kationtů Li
+
) do struktury hostitele. Jako hostitel lithných iontů se 

nejčastěji mezi komerčně dostupnými lithium-iontovými akumulátory používá 

grafit. Grafit umožňuje inzerci lithných iontů do své struktury (mezi grafénové 

roviny) jak naznačuje Obr. 2. Tyto ionty jsou následně redukovány jedním 

elektronem z vnějšího obvodu na Li
0
.  

Interkalace je označení pro proces při kterém je iont nebo molekula (host) 

vpravován do struktury hostitelské mřížky (hostitele). Struktura hostitele zůstává v 

systému host-hostitel neboli v interkalační sloučenině (interkalátu) stejná. Tedy 

nedochází ke změně oxidačních čísel (mocenství) mezi interagujícími účastníky. 

Například při vzniku nestechiometrické sloučeniny LiC6 dochází pouze k redukci 

lithných kationtů, Li
+
→ Li

0
 (hosta), oxidační stav grafitu (hostitele) zůstává stejný, 

jako byl výchozí. 
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Oproti tomu chemická reakce (též konverze) označuje proces, při kterém dochází 

k zanikání původních vazeb mezi atomy v molekulách původní látky a vzniku 

nových vazeb mezi atomy v molekulách nových látek. Tedy dochází ke změně 

oxidačních stavů hosta i hostitele. V případě chemické reakce křemíku (Si) s lithiem 

(Li) dochází ke vzniku různých stechiometrických fází LiXSY, např. Li15Si4. 

Princip typického lithium-iontového akumulátoru založeného na grafitové anodě a 

spinelové struktuře katody je zobrazen na Obr. 2 níže. Zjednodušeně: jedná se o 

přesouvání lithných atomů ze jedné elektrody do druhé v závislosti na cyklu 

(nabíjení nebo vybíjení), v angličtině se touto sytému říká  

„rocking chair“ – houpací křeslo. [18] 

 

 

Obr. 2. Princip lithium-iontového článku.[19] 

 

 Redoxní chemické reakce probíhající v lithium-iontovém akumulátoru mohou 

být rozděleny z pohledu nabíjecího a vybíjecího cyklu akumulátoru. Zápis 

jednotlivých poloreakcí je uveden v rovnicích 1 až 5 níže. Rovnice popisu reakci při 

použití nejběžnějších elektrodových materiálů pro lithium-iontové akumulátory, 

LiCoO2 (kobaltitan lithný) – kladná elektroda, C6 (grafit) – záporná elektroda. 

Nabíjení lithium-iontového akumulátoru lze popsat pomocí následujících 

elektrochemických  poloreakcí 
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Kladná elektroda – Katoda 

 

           (1) 

 

Záporná elektroda – Anoda 

 

             (2) 

 

Vybíjení lithium-iontového akumulátoru 

 

Kladná elektroda – Katoda 

 

           (3) 

 

Záporná elektroda – Anoda 

 

             (4) 

 

Souhrnná chemická reakce probíhající v lithium-iontovém akumulátoru 

 

                 (5) 

 

 Jak již bylo uvedeno dříve, sloučenina LiC6, která nemá pevné slučovací 

poměry je charakterizována jako nedaltonická (Berthollidova) sloučenina. Z tohoto 

důvodu nemohou být vyjádřeny oxidační stupně, uhlíkové atomy tvořící 

krystalickou strukturu grafitu se při redukci lithných kationtů Li
+ 

 neoxidují, pracují 

pouze jako vodiče mezi lithnými kationty a vnějším obvodem (zdrojem elektronů). 

Každá z výše uvedených poloreakcí se vyznačuje svým typickým (standardním) 

elektrodovým potenciálem E
0
, též nazývaným redoxní potenciál. 

 

              (6) 

 

kde 

 

ΔG …. standardní volná Gibbsova energie [J] 

n….počet vyměněných elektronů v reakci (náboj elektronu e = 1,602   

  176 565.10
-19

 C) 

F…. Faradayova konstanta (96485, 3365 C.mol
-1

) 

 

 Standardní elektrodový potenciál, jak jej popisuje rovnice (6) výše je uváděn 

vůči potenciálu standardní vodíkové elektrody, H2 za normovaných podmínek. Za 

tyto standardní podmínky se považuje teplota t = 25 °C, parciální tlak 101 325 Pa a 
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molární koncentrace všech roztoků  

1 mol.l
-1

. Pokud nastanou nestandartní podmínky reakce, je třeba použít Nernstovu 

rovnici (7). Tato rovnice popisuje výsledný elektrodový potenciál poločlánku, tento 

potenciál je složen ze standardního elektrodového potenciálu (za standartních 

podmínek) – první člen rovnice a z nestandardního potenciálu (za nestandardních 

podmínek) – druhý člen rovnice. 

 

             (7) 

 

kde 

 

R …. molární plynová konstanta (8,31441 J.K
-1

.mol
-1

) 

T …. termodynamická teplota [K] 

ao …. aktivita oxidované složky 

ar …. aktivita redukované složky 

 

 Výsledný potenciál celého článku se spočte, jako součet potenciálů obou 

elektrod viz rovnice (8) níže. Tento výsledný elektrochemický potenciál E [V] se 

taktéž nazývá elektromotorické napětí značené U [V]. 

 

         (8) 

 

kde 

EClanku …. je výsledný elektrochemický potenciál (napětí) článku 

EKladna elektroda …. potenciál redukované složky  

EZaporna elektroda …. potenciál oxidované složky 

 

 V případě poločlánku dosadíme do rovnice za potenciál kladné či záporné  

složky 0 V reprezentující potenciál standardní vodíkové elektrody (SHE – Standard 

Hydrogen Electrode). Tento potenciál představuje mezní referenční hodnotu za 

standardních podmínek. Pro určení zdali potenciál standardní vodíkové elektrody 

bude vystupovat v posuzované reakci jako kladná elektroda – katoda nebo záporná 

elektroda – anoda poslouží empiricky stanovená řada standardních 

elektrochemických potenciálů viz Obr. 3. Tuto řadu sestavil Nikolaj Nikolajevič 

Beketov na počátku 20. Století. [19] 
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Obr. 3. Baketova řada standardních elektrochemický potenciálů. 

 

 Referenčním bodem je standardních elektrochemický potenciál vodíku H2, 

Kov stojící vlevo od vodíku je schopen kov (v kladném oxidačním stavu) stojící 

vpravo zredukovat a sám se oxiduje. Kov (v kladném oxidačním stavu) stojící 

vpravo je schopen kov stojící vlevo zoxidovat a sám se redukuje. Dále pak Kov 

stojící vlevo - před vodíkem je schopen vodík (v kladném oxidačním stavu) 

zredukovat (např. z kyselin) a sám se oxiduje. Kovy stojící velmi daleko před 

vodíkem ho zredukují i z vody. Kov (v kladném oxidačním stavu) stojící vpravo  za 

vodíkem je schopen vodík zoxidovat a sám se redukuje. Z důvodu rozdílných 

pracovních potenciálů kladné a záporné elektrody jsou použity různé druhy kovu 

představující elektronový kolektor viz Obr. 2. U kladné elektrody je kolektor tvořen 

hliníkem (Al), u záporné elektrody je kolektor tvořen mědí (Cu). V případě mědi. 

která vystupuje jako kladná elektroda s vysokým oxidačním potenciálem, dochází 

k uvolňování (rozpouštění) Cu
+
 a Cu

2+
 kationtů do roztoku z nepasivovaného 

povrchu. Z tohoto důvodu se měď používá jako záporný elektrodový kolektor.  

 

3.1 VRSTVA NA ROZHRANÍ ELEKTRODA – ELEKTROLYT 

 S pracovním potenciálem záporné elektrody souvisí vznik pevného 

polymerního firmu na rozhraní mezi pevnou elektrodou a kapalným elektrolytem. 

Tato vrstva anglicky nazývaná Solid Electrolyte Interface (SEI) se vyznačuje 

charakteristickými vlastnostmi ovlivňující celý systém lithium-iontového 

akumulátoru. Tato vrstva vzniká jak na rozhraní mezi zápornou elektrodou a 

elektrolytem tak také na rozhraní mezi kladnou elektrodou a elektrolytem. Její 

chemické a fyzikální vlastnosti se liší v závislosti na pracovním potenciálovém okně 

jednotlivých elektrod. V případě záporné elektrody se při nízkém redukčním 

potenciálu, přibližně 0,2 V vs. Li/Li
+
 začíná na rozhraní vytvářet polymerní vrstva 

tvořená rozkladnými produkty elektrolytu. 

Vytvoření SEI vrstvy je nutné pro funkci lithium-iontového akumulátoru. Funkce 

této vrstvy spočívá především (z pohledu záporné elektrody) v zamezení redukce 

lithných kationtů nacházejících se v elektrolytu, tedy udržuje elektronový náboj v 

záporné elektrodě. SEI vrstva představuje selektivní membránu, díky které mohou 

vrstvou procházet lithné ionty, ovšem pro elektrony je vrstva izolační, tedy 

nevodivá. Ke vzniku vrstvy dochází během prvního a druhého nabíjecího cyklu tzv. 

formovací cykly, v následujících cyklech je již vrstva stabilní. Elektrolyt se rozkládá 

na povrchu záporné elektrody a dává tak vzniknou polymernímu filmu složenému z 
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anorganických a organických složek elektrolytu a elektrody. Tato vrstva zajišťuje 

stabilitu mezi elektrolytem a elektrodou a brání dalšímu rozkladu, na druhou stranu 

vrstva pří svém formování konzumuje a nevratně váže část lithia a snižuje tak 

kapacitu lithium-iontového článku. Složení, tloušťka, morfologie a hustota SEI 

vrstvy výrazně ovlivňuji výkon celého článku.  

Například během vysokého zatížení článku (vysoká proudová hustota) je 

elektroda velice namáhána a může dojít k popraskání SEI vrstvy. Znovu se odhalí 

povrch elektrody, na tomto povrchu vyroste nová SEI vrstva a zvýší se ztráty 

kapacity v podobě lithných iontů, které je nutné dodat na znovuvybudování části 

SEI vrstvy, která byla porušena. Proto je důležité porozumět formovacímu 

mechanismu, složení a struktuře SEI pro návrh akumulátorů s dlouhou životností a 

vysokým výkonem. Po dlouhou dobu ovšem skutečná struktura SEI vrstvy nebyla 

známá. Modely předpokládaly, že se jedná o hustou vrstvu anorganických sloučenin 

pouze na záporné elektrodě, která je následována porézní vrstvou organických 

sloučenin či polymerní vrstvou blízkou k elektrolytu. Na Obr. 4 níže jsou 

rozkresleny jednotlivé fáze formování SEI vrstvy na rozhraní záporné elektrody 

tvořené grafitem. Velikost nevratných ztrát lithia při formovaní SEI vrstvy závisí na 

měrné ploše elektrody, tedy plochy rozhraní elektroda – elektrolyt.  Čím větší je 

měrný povrch elektrody (poréznost), tím větší plocha je pokryta SEI vrstvou, a tedy 

tím větší jsou ztráty kapacity článku. Obecně se uvádí velikost ztráty teoretické 

kapacity článku způsobené formováním SEI vrstvy v rozmezí 18 % až 45 %. 
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Obr. 4. Princip formování SEI vrstvy na rozhraní záporné elektrody a elektrolytu. [33] 

 

 Složení SEI vrstvy závisí na jednotlivých aprotických rozpouštědlech 

použitých v elektrolytu a na použité lithné soli. Nejběžněji používaná organická 

aprotická rozpouštědla v lithium-iontových akumulátorech jsou ethylen-karbonát 

(EC) a dimethyl-karbonát (DMC) resp. jejich směs v hmotnostním podílu 50 % EC a 

50 % DMC. V případě EC je SEI vrstva složena především z Li2O (oxid lithný) a 

Li2CO3 (uhličitan lithný). Dalšími složkami jsou uvězněné plyny C2H4 (Ethen) CO 

(oxid uhelnatý) a CO2 (oxid uhličitý). Na počátku tvorby SEI vrstvy se vytvoří 

LiEDC (dilithium ethylene dicarbonate), tento meziprodukt se dále rozkládá na další 

sloučeniny při interakci s atomy lithia. Složení SEI vrstvy je výrazně ovlivněno 

množstvím dostupného lithia. V prostředí velmi bohatém na lithium se vytvořené 

LiEDC takřka okamžitě rozpadne, především na Li2O. Také vazby mezi C2H4 a CO2 

mohou být snadno rozbity atomy lithia a vytvoří se hydrokarbidové plyny. Karbidy, 

které tvoří odpad těchto reakcí, reagují s dalším lithiem za vzniknou lithné soli jako 

Li2CO3 a Li2O. 
 V případě DMC je SEI složena z Li2O, LiOCO2CH3, Li2CO3 a LiCH3 spolu s 

LiOCH3, který je výrazně dominantní složkou. Během první disociace se LiOCH3 
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může vytvořit spolu s CO, ale pokud atom lithia reaguje s uhlíkovou částí DMC 

molekuly, je typ meziproduktu určen množstvím lithia, které nahradí methylové 

radikály. Molekula Li2CO3 vznikne v případě kdy dva lithné atomy nahradí dva 

methylové radikály, zatímco LiOCO2CH3 vzniká náhradou pouze jednoho radikálu. 

Podobně jako u EC se vytvoří C2H4, může se také vytvořit i plyn C2H6 (ethan). 

Ethan vzniká ve velmi malém množství kvůli malé pravděpodobnosti reakce dvou 

methylových radikálů. Místo něj vzniká LiCH3 (methyl lithium) kdy lithium reaguje 

s jedním radikálem. U DMC elektrolytu je CO významně zastoupenou molekulou,  

přibližně 30 % složky SEI. [11] 

U směsi DMC a EC je dominantní složkou SEI vrstvy Li2O jakožto produkt 

sekundárních reakcí probíhajících při rozkladu DMC a EC elektrolytu. Uvězněné 

plyny mohou časem uniknout pomocí difúze nebo pomocí tepelného rozkladu. 

Poměry jednotlivých složek SEI vrstvy pro jednotlivá rozpouštědla jsou zobrazeny 

na Obr. 5 níže.  

 

 

 

Obr. 5. Produkty tvořící vrstvu SEI. [12] 

 

 Z grafů na Obr. 5 lze vyvodit procentuální zastoupení jednotlivých sloučenin, 

které tvoří SEI vrstvu ve směsi EC–DMC. Tato směs je v současnosti jednou 

z nejrozšířenějších směsí aprotických rozpouštědel v lithium-iontových 

akumulátorech. Z grafu je také patrné, že nejhojněji je zastoupena sloučenina Li2O a 

plyny CO a  C2H4. [11] 
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4  CHARAKTERIZACE PARAMETRŮ ZÁPORNÝCH 

ELEKTRODOVÝCH MATERIÁLŮ 

 

4.1 PŘÍRODNÍ GRAFIT 

 Z důvodů uvedených výše byly v práci použit přírodní grafitový materiál 

CR5995. Výrobce přírodního grafitu pochází z tuzemska, Graphite Týn. Hlavním 

morfologický rozdíl ve struktuře  grafituy představuje velikost jejich zrn a měrný 

povrch, velikosti zrn pro jednotlivé vzorky grafitu jsou uvedeny v přílohách 

uvedených výše. Měrný povrch přírodního grafitu spolu se souvisejícím měrným 

povrchem a objemem pórů jsou důležité parametry silně ovlivňující smáčivost, 

nasákavost materiálu a následné ztráty způsobené tvorbou SEI vrstvy. Tyto 

charakteristické parametry byly stanoveny pomocí porozimetrické analýzy, tato 

analýza využívá metodou Brunauer-Emmett-Teller (BET), bylo použito zařízení od 

společnosti Quantachrome, model NovaWin, výsledky analýzy jsou zaznamenány 

Tabulka 1 níže. 

Tabulka 1. Výsledky BET analýzy. 

Vzorek 

předního 

grafitu 

Měrný 

povrch 

[m
2
/g] 

Analýza pórů 

Měrný objem 

póru [cm
3
/g] 

Měrný 

povrch pórů 

[m
2
/g] 

Průměr 

pórů 

[nm] 

CR5995 17,03 0,084 75,49 1,83 

 
 Tento vzorek přírodního grafitu byl následně charakterizovány pomoci 

techniky GCPL za účelem zjištění jejich vratné kapacity a stability během 

cyklického nabíjení a vybíjení. Základní průběh cyklické voltametrie, tato křivka je 

společné pro všechny vzorky přírodního grafitu, je zobrazen na Obr. 6 níže. Z této 

charakteristiky lze zjistit reakční potenciály grafitu vůči kovovému lithium. 

Jednotlivé píky představují interkalaci lithných iontů do struktury grafitu a vytváření 

nestechiometrické sloučeniny LiCx. 
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Obr. 6. Cyklická voltametrie přírodního grafitu. 

 

 V záporné části osy Y (pod osou X) se nachází redukční oblast představující 

nabíjení záporné elektrodové hmoty. Nad osou X se nachází se nachází oxidační 

oblast, která představuje vybíjení elektrodové hmoty. Pík A představuje redukční 

(nabíjecí) pík poukazující na interkalaci lithných kationtů do grafitu. Oproti tomu 

pík B a C představují oxidační (vybíjecí) píky, tedy deinterkalaci lithných iontů 

z grafitu. Pík B představuje oxidaci sloučeniny LiC6 která je představuje nejhojnější 

koncentraci lithných iontů tedy i elektronů, oproti tomu pík B představuje oxidaci 

sloučeniny LiC12. 

Vzorek přírodního grafitu, uvedený v Tabulka 1 byly následně charakterizovány 

pomocí techniky GCPL pro stanovení jejich kapacitních parametrů.  
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Obr. 7. Jeden úplný cyklus záporné elektrody tvořené přírodním grafitem. 

 

4.2 VYHODNOCENÍ PŘÍRODNÍHO GRAFITU 

 Vzorek přírodního grafitu byl následně vyšetřen z pohledu vratné a nevratné 

kapacity během cyklování. Charakteristiky vzorku přírodního grafitu 

(Galvanostatické nabíjecí křivky) s označením CR5995 je prezentován na Obr. 8, 

Obr. 9 a Obr. 10 níže.  
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Obr. 8. První dva nabíjecí a vybíjecí cykly vzorku přírodního grafitu CR5995. 

 

Kapacita pro vybíjení je v druhém cyklu rovněž vyšší, i když rozdíl oproti 

předchozímu vzorku není tak nápadný. 

 

 

Obr. 9. Nabíjecí a vybíjecí kapacity v každém z deseti cyklů vzorku CR5995. 
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Obr. 10. Vývoj nevratné kapacity vyjádřené v procentech pro každý z deseti cyklů pro vzorek 

CR5995. 

 Přírodního grafit s označením CR5995 disponoval nevratnou kapacitou 

v prvním cyklu (29 %). Jeho předností je stabilní vratná kapacita a malá nevratná 

kapacita v dalších cyklech, např. pro 10. cyklus má vzorek vratnou kapacitu  

233 mA.h.g
-1

 spolu s nevratnou kapacitou < 1 %.  

 

5  ÚPRAVA MATERIÁLU – PRINCIP LITHIACE 

 Byly provedeny pokusy s přírodním grafitem CR5995 za účelem zvýšení 

vratné kapacity a zlepšení výkonnostních charakteristik. Tato metoda nazývaná 

lithiace je založena na dopování záporných elektrodových materiálů ještě předtím 

nežli jsou naneseny na kolektor a sestaveny v článek. Tyto upravené materiály tedy 

v sobě již před prvním cyklem mají zabudovány lithné atomy, které mohou sloužit 

především na pokrytí nevratných kapacitních ztrát při prvních nabíjecích-vybíjecích 

cyklech. Takto upravené materiály mohou pomoci zvýšit kapacitu lithium-iontového 

článku o 18 % až 45 %. Celý systém je ponořen do (koncentrace 1 mol.l
-1

) roztoku 

aprotického elektrolytu s lithnou solí, například chloristan lithný – LiClO4. Po 

ustálení potenciálu (napětí naprázdno, což je pro přírodní grafit přibližně 3 V), je 

kovové lithium spojeno s kovovým vodičem, tento vodič představuje vnější obvod. 

Dochází k vyrovnání potenciálu přes vnější obvod, kterým tečou elektrony, tyto 

elektrony vznikly oxidací záporného kovového lithia, jehož ionty jsou elektrolytem 

transportovány do lithiovaného materiálu. Tento proces je řízen vlastní změnou 

potenciálu článku což zpětně upravuje velikost protékajícího proudu. Doba po 

kterou tento proces probíhá byla experimentálně stanovena na přibližně 15 hodin, 

vzhledem k nejlepším výsledkům.  

Takto lithiovaná elektrodová hmota byla následně odstraněna z kolektoru a 

použita jako aktivní elektrodová hmota s přídavkem aditiv, totožně s postupem 

uvedeným v části práce popisující výrobu vzorků elektrodových materiálů. Tyto 
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elektrody byly následně vyšetřovány prostřednictvím stejných potenciodynamických 

metod použitých při předešlých měřeních. 

  

5.1 LITHIACE PŘÍRODNÍHO GRAFITU CR5995 

 Vzorek přírodního grafitu s označením CR5995 byl vybrán pro lithiační 

pokusy na základě výsledků prezentovaných výše. Výsledky měření vratné a 

nevratné kapacity během cyklování ukazují Obr. 11, Obr. 12, Obr. 13 a Obr. 14. 

 

 

Obr. 11. Průběh napětí na čase lithiovaného přírodního grafitu CR5995. 

 

 

Obr. 12. První dva nabíjecí a vybíjecí cykly vzorku lithiovaného přírodního grafitu. 

 

Z Obr. 11 je vidět první že k nabití v prvním cyklu nedošlo, jelikož lithiovaný 

grafit po nanesení na kolektor dosáhnul napětí menší než 50 mV proti kovovému 
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lithiu. Naproti tomu byl lithiovaná grafit vybit s kapacitou přibližně  

394 mA.h.g
-1

.Tato kapacita převyšující teoretickou kapacitu grafitu je 

pravděpodobně způsobena částečkami kovového lithia které v grafitu vznikly při 

lithiaci. Obr. 12 výše zobrazuje první dva kompletní nabíjecí cykly, jak je patrno 

tyto cykly disponují podobnými hodnotami s velmi nízkou nevratnou kapacitou (jak 

je zobrazeno na Obr. 14). V případě lithiovaného přírodního grafitu nevratná 

kapacita poklesla spolu se současným zvýšením vratné kapacity jak ukazuje Obr. 13 

níže, např. v 10.cyklu dosáhla vratní kapacita 309 mA.h.g
-1

. Neupravený přírodní 

grafit CR5995 dosáhnul vratné kapacity 233 mA.h.g
-1

v10. cyklu viz Obr. 10 výše. 

 

 

Obr. 13. Vývoj nabíjecích a vybíjecích kapacit napříč cykly. 

 

 

Obr. 14. Nevratná kapacita vyjádřené v procentech pro každý z deseti cyklů lithiovaného 

přírodního grafitu. 
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5.2 VYHODNOCENI LITHIACE PŘÍRODNÍHO GRAFITU 

 Numerické porovnání výsledků galvanostatického cyklováni pro lithiovaný a 

neupravený přírodní grafit CR5995 poskytuje Tabulka 2 níže. 

 

Tabulka 2. Výsledky galvanostatického cyklování přírodního grafitu. 

Číslo cyklu 

Neupravený grafit Lithiovaný grafit 

Vybíjecí 

kapacita 

[mA.h.g
-1

] 

Účinnost 

[%] 

Vybíjecí 

kapacita 

[mA.h.g
-1

] 

Účinnost 

[%] 

1. 219 71,1 394 0,0* 

2. 228 93,4 328 99,1 

3. 232 96,3 323 98,5 

4. 233 97,1 318 99,1 

5. 236 97,9 317 99,4 

6. 235 98,3 315 99,4 

7. 235 98,7 310 99,7 

8. 232 98,7 312 99,4 

9. 235 99,2 311 99,7 

10. 233 99,1 309 99,7 

 

 

Srovnání výsledků proudového zatěžování metodou RC pro lithiovaný a 

neupravený přírodní grafit CR5995 je uvedeno v Tabulka 3.  

 

Tabulka 3. Výsledky proudového zatěžování přírodního grafitu. 

Číslo 

cyklu 

Poměr 

vybíjecího 

proudu x · 

C 

[–] 

Neupravený grafit Lithiovaný grafit 

Vybíjecí 

kapacita 

[mA.h.g
-1

] 

Účinnost 

[%] 

Vybíjecí 

kapacita 

[mA.h.g
-1

] 

Účinno

st [%] 

1. 0,2 218 98,2 341 0,0* 

2. 0,5 196 93,8 272 97,8 

3. 1 179 95,2 269 98,2 

4. 2 175 94,1 276 101,5 

5. 5 149 83,7 258 96,3 

6. 0,2 203 102,5 284 109,2 
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Výsledky shrnuté v Tabulka 2 a Tabulka 3 ukazují na výrazné zlepšení ve všech 

směrech při použití lithiovaného grafitu jako aktivní elektrodové hmoty. Nevratná 

kapacita (ztráty) v důsledku formování SEI vrstvy u grafitových materiálů byly plně 

eliminovány, jelikož elektrodová hmota po nanesení byla plně nabita, tudíž první 

cyklus lze označit jako polo-cyklus zahrnující pouze vybití hmoty (v tabulkách 

označeno symbolem *). Procesem lithiace došlo k zlepšení vratné kapacity o 

přibližně 35 %při zachování vysoké účinnosti viz Tabulka 2. U proudového zatížení 

lithiovaná hmota vykazuje také viditelné zlepšení kapacity spolu s účinností a to 

v průměru o 52 % viz Tabulka 3. Uvedené výsledky byly publikovány 

v impaktovaném Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2015, 51, 3, 

196-201, [20]. 

 

6  ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ 

 Lithno-iontové akumulátory jsou ve světovém měřítku nejrozšířenějším 

druhem akumulátorů. Lze usuzovat, že s rozvojem dopravních prostředků 

poháněných elektromotory tento podíl bude dále růst. Teze dizertační práce se 

zabývají základním výzkumem materiálů pro zápornou elektrodu lithno-iontových 

akumulátorů. Cílem práce bylo připravit materiál, vycházející z komerčně 

rozšířeného elektrodového materiálu a upravit je takovým způsobem, aby bylo 

dosaženo jeho výhodnějších vlastností. K tomu byla navržena a vyzkoušena 

nekonvenční metoda, zvaná lithiace. Tato metoda spočívá krátkodobém kontaktu 

materiálu nebo elektrody z něho vyrobené v přímém kontaktu s elektrodou z 

kovového lithia v aprotickém elektrolytu. Přínos této metody byl prokázán na 

měřeních přírodního grafitu, kde došlo k snížení nevratné kapacity během nabíjecích 

a vybíjecích cyklů, např. pro 10. cyklus neupravený přírodní grafit disponoval 

kapacitou 233 mA.h.g
-1

 a účinností 99,1 % naproti tomu upravený (lithiovaný) grafit 

dosáhnul vratné kapacity 309 mA.h.g
-1

 v 10. cyklu a účinnosti 99,7 % což 

představuje zlepšení vratné kapacity o 32,6 %. Tímto způsobem byla téměř zcela 

potlačena tvorba vrstvy SEI během prvních cyklů formováním méně než 1 % 

(neupravený přírodní grafit 29 %). Metoda lithiace je jednoduchá a do procesu 

výroby záporných elektrodových hmot dobře integrovatelná metoda přinášející 

zlepšení v kapacitních a výkonnostních charakteristikách přírodního grafitu. 
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ABSTRACT 

 

 The dissertation thesis deals with investigation of electrode materials for 

Lithium-ion batteries. The main aim of investigation was focused to materials for 

negative electrode of Litihum-ion batteries. These negative electrode materials 

operate on intercalation principle. Object of interest are carbonaceous materials, 

especially their graphite forms. Graphite plays host role in lithium ion – graphite 

interactions that provides LiC6 compound. As a result of that investigation can be 

considered improving of graphite materials from stability, irreversible capacity and 

other parameters points of view. This kind of investigation takes  

an important part in field of elementary investigation work engaged to the next 

generation of Lithium-ion batteries. The work also describes the fire safety issue of 

Lithium-ion batteries along with compatibility of negative electrode materials and 

aprotic electrolytes. 


