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1  ÚVOD 

V době, kdy stále více zařízení je třeba napájet elektrickou energií, vyvstává 

potřeba tuto energii vyrobit a účinně skladovat. Mobilní komunikace se stala 

hlavním tahounem ve spotřební elektronice. Kromě mobilních zařízení jsou 

vyráběny i staniční, které také využívají elektrickou energii uloženou 

v akumulátorech. V posledních letech došlo k velkému rozvoji hybridních a elektro 

automobilů, které jsou napájeny buď nikl - kadmiovými nebo lithno – iontovými 

akumulátory. Všechny tyto zařízení ke své činností potřebují elektrickou energii. 

Více jak 90% veškerých přenosných zařízení jsou napájeny některým druhem 

elektrochemického zdroje elektrického proudu. Výhoda těchto zdrojů je jejich 

dostupnost a rychlost odezvy na požadavek napájení elektrickým proudem, který je 

menší než 5 ms.  

Výzkum v oblasti akumulátorů se snaží o dosažení co největší kapacity a 

současně malých rozměrů a hmotnosti, vysoké cyklické životnosti, minimálního 

nebo nulového samovybíjení, nízké ceny a ekologické nezávadnosti. V neposlední 

řadě je také požární bezpečnost. Nové lithno – iontové akumulátory mají kromě 

výhod jako vysoké svorkové napětí a dobrý poměr mezi měrnou kapacitou a 

hmotností tu nevýhodu, že se pro jejich konstrukci používá hořlavých materiálu. 

V moderních akumulátorech se pro kladnou elektrodu používá různých oxidů jako 

LiCoO2, LiFePO4, LiNiO2 nebo LiMn2O4 potenciálních zdrojů kyslíku. Nově také 

probíhá výzkum systému lithium - síra. V elektrolytu se používají organická 

bezvodá rozpouštědela, která jsou sami o sobě hořlavá. Jako záporná elektroda je 

nejčastěji používán grafit tedy také hořlavý materiál. Proto je třeba vhodným 

způsobem zajistit bezpečný provoz těchto akumulátorů. Existují dva hlavní směry ve 

zvyšování bezpečnosti akumulátorů a to je řízení nabíjecích a vybíjecích procesů, 

maximálního a minimálního napětí tak aby nebyla překročena stanovená bezpečná 

teplota jak článku, tak celé baterie.  

Druhá možnost je materiálový výzkumu, nahrazení nebo vhodná modifikace 

stávajících materiálů, tak aby se snížila jejich hořlavost, případně je bylo možno více 

zatížit bez zvýšení rizika poškození. K tomu leze požít nových materiálů nebo 

retardéru hoření např. triethyl fosfátu (C2H5)3PO4 [1,2,3]. 

 

2  ELEKTROLYTY 

 

Elektrolyt je jednou z klíčových součástí akumulátorů, jeho úkolem je vedení 

iontu mezi elektrodami a je důležitou součástí pro posuzování kapacity baterie, 

cyklovatelnosti a bezpečnosti [4]. Jsou kladeny vysoké požadavky na vlastnosti 

elektrolytů jak z pohledu chemického, fyzikálního tak ekonomického. Elektrolyt 

spolu s elektrodovým materiálem je nejdražší součástí akumulátoru. V komerčních 

akumulátorech se používá lithná sůl většinou LiPF6 rozpuštěná v organickém 

rozpouštědle. Požadovaných vlastností je dosaženo kombinací rozpouštědel, kde 

jedna složka bývá vysoce viskózní s vysokou relativní permitivitou jako ethylen 
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karbonát a druhá je nízko viskózní s nízkou relativní permitivitou, většinou 

rozpouštědlo na bázi lineárních esterů jako dimethyl karbonát nebo ethylmethyl 

karbonát. Směsi rozpouštědel mají vhodné vlastnostmi jako je dobrá iontová 

vodivost a schopnost pasivovat hliníkový proudový kolektor [5]. Většina materiálu v 

akumulátorech je hořlavá a může být zdrojem nebezpečí. Při přebíjení, přehřátí nebo 

mechanické poškození akumulátoru může dojít ke vznícení elektrolytu nebo 

dokonce explozi. Z tohoto důvodu je třeba hledat vhodné materiály, které budou 

méně hořlavé nebo nehořlavé [6,7]. V současnosti patří k nejběžněji používaným 

akumulátorům lithium iontové akumulátory jejich historický vývoj je na obrázku 1.  

 

 
Obr. 1: Vývoj lithium iontových akumulátorů 

 

 

2.1 SOLI PRO LITHNO IONTOVÉ AKUMULÁTORY 

 

Sůl je jednou z nejdůležitější součásti elektrolytů a klíčovou součástí celého 

akumulátoru. V současnosti se nejvíce používá LiPF6 nebo LiTFSI. Ideální 

vlastnosti solí pro použití v litno - iontových akumulátorech jsou: 

 

 schopnost se plně rozpustit v používaných rozpouštědlech v dostatečné 

koncentraci 

 ionty schopné pohybu skrze celý objem roztoku 

 vzniklé anionty odolné vůči rozkladu (oxidaci a redukci) na elektrodách 

 inertní anionty vůči rozpouštědlu elektrolytu a materiálům elektrod 

 netoxický aniont s termodynamickou stabilitou v pracovních podmínkách 

akumulátoru 

 podporovat vznik iontově vodivé a stabilní vrstvy na rozhraní elektrod 

 levná a jednoduše vyrobitelná ve velkých objemech 

 pokud možno stabilní ve vodě 
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3  ROZPOUŠTĚDLA 

 

Rozpouštědla jsou látky, ve kterých se mohou jiné látky rozpustit, aniž s nimi 

chemicky reagují a které mohou být z látky opět odstraněny, aniž by se změnilo 

složení rozpouštědla[8].  

Správná volba rozpouštědla pro jednotlivé aplikace závisí na několika faktorech, 

mezi nimiž fyzikální vlastnosti jsou nejdůležitější. Je třeba brát v úvahu těkavost, 

tepelnou kapacitu, velikost molekul, povrchové napětí, smáčivost. Mezi důležité 

parametry patří také relativní permitivita, dynamická viskozita, bod tuhnutí nebo 

rozkladné napětí.  

Některá kritéria pro výběr vhodného rozpouštědla jsou:  

 

 rozsah teplot pro kapalné skupenství např. (-50 až +50) °C hlavně pro 

aplikace ve spodní části rozsahu  

 nízký tlak par až do maximální pracovní teploty pro danou aplikaci aby 

nedocházelo ke ztrátám nebo nebezpečí exploze  

 vysokou relativní permitivitu, tak že hustota nosičů náboje je dána přímo 

nominální koncentrací elektrolytu (platí do oblasti nasycení roztoku) 

 dobrá rozpustnost pro oba druhy iontů (kationy i aniony) 

 nízká viskozita a malá molární hmotnost pro zajištění vysoké pohyblivost 

(rozpuštěných) iontů  

 chemickou stálost vůči elektrodovému materiálu, dostupnost, nízká cena, 

lehká čistitelnost a nízká toxicita [8-11]. 

 

4  BEZPEČNOST LITHIUM IONTOVÝCH AKUMULÁTORŮ 

 

Jeden z hlavních požadavků lithium iontových akumulátorů je bezpečnost ve 

všech podmínkách použití. Toto je důvod pro výzkum a inovaci materiálů 

akumulátorů, které zvýší požární bezpečnost a eliminují riziko požáru nebo exploze. 

Lithium iontové akumulátory se skládají ze čtyř hlavních částí: kladná elektroda, 

tvořená vhodným oxidem obsahují lithium, elektrolyt, tvořený organickým 

bezvodým rozpouštědlem s rozpuštěnou lithnou solí, záporná elektroda, většinou 

tvořená speciální typem uhlíku a separátor. Všechny části jsou v podstatě hořlavé 

nebo podporují hoření 
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 Hořlavost 

 

Riziko rozpouštědel spočívá ve schopnosti se samovznítit nebo jejich páry jsou 

schopny tvořit hořlavé dokonce i výbušné směsi se vzduchem. Na toto se musí brát 

ohled, při používání nebo skladování za zvýšených teplot, případně v blízkosti 

zdrojů tepla, které mohou způsobit vznícení [8,12]. Práce se zabývá bodem 

vzplanutí jako jedním z kritérií stanovení hořlavosti. Bod vzplanutí je nejnižší 

teplota zkušebního vzorku, přepočítaná na standardní atmosférický tlak, při kterém 

směs par se vzduchem, která se vytváří nad hladinou vzorku, po přiblížení 

zkušebního plaménku vzplane. Plamen se rozšíří po povrchu vzorku a opět zhasne. 

Je to jedna z několika vlastností, která může být považována jako hodnocení celkové 

hořlavosti materiálu. Bod vzplanutí se zjišťuje v otevřeném nebo uzavřeném 

kelímku.   

 

5  RETARDÉRY HOŘENÍ 

 

Retardéry hoření jsou látky, které zpomalují nebo zastavují děje vznikající při 

hoření materiálů. Retardéry mohou být ve všech skupenstvích a zasahují v různých 

fázích hoření a to od zvyšování teploty, během hoření, tepelném rozkladu látek až 

po samotné šíření ohně. Retardéry hoření jsou v elektrotechnické praxi využívány již 

mnoho let a to hlavně v materiálech v pevné fázi jako např. desky plošných spojů, 

epoxidových pryskyřic nebo plastových krytů pro elektrotechnické přístroje. Jejich 

hlavním úkolem je zamezit vzniku plamene a hoření. Existuje mnoho různých 

retardéru hoření, které se dělí podle složení, fáze hoření, ve které jsou aktivovány 

nebo způsobu jakým zasahují proti hoření (fyzikální, chemické) 13-16]. Retardéry 

hoření lze dělit dle mechanismu retardace na: 

 

 Fyzikální mechanismus – hlavními představiteli, patřící do této skupiny je: 

ředění netečným plynem a hašení. Ředění netečným plynem probíhá 

generací netečného plynu a vytlačování O2 z okolí plamene. Hašení pracuje 

s látkou s vysokou tepelnou kapacitou, která pohlcuje tepelnou energii a 

ochlazuje materiál 

 

 Chemický mechanismus – dochází k reakci v plynné fázi, kdy se retardér 

vlivem teploty nebo chemické reakce rozkládá (např. na vodní páry, dusík, 

netečný plyn)a ty posléze substituují radikály jinými netečnými. 

 

Dnešní zavedený standard jsou retardéry na bázi fosforu, které nahradili 

halogenidové. Jsou levné a velmi účinné jedná se o anorganické fosfáty nebo 

organofosfátové sloučeniny [17,18]. Vybrané používané organofosfátové sloučeniny 

a jejich vlastnosti viz Tabulka 1. Chemická struktura retardéru hoření je na obrázku 

2. 
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Tabulka 1: Vlastnosti vybraných retardérů hoření na bázi fosforu 

Název 
Označ

ení 

Chemický 

vzorec 

 

ρ 

(g∙cm-

3) 

ϑ
vz 

(°C) 

ϑ
t
 

(°C) 

ε 

(-) 

triethyl fosfát TEP (C2H5O)3PO 1,069 107 -56,5 13 

dimethyl 

methylfosfonát 
DMMP CH3PO(OH3)2 1,145 69 -50 22,3 

trifenyl fosfát TPP (C6H5O)3PO 1,184 220 48 - 

 

 
 

 
A B C 

Obr.: 2 Chemická struktura retardéru hoření A) TEP, B) DMMP, C) TPP 

 

 

6  IONTOVÉ KAPALINY 

 

Další z možných kapalných elektrolytů, které si v posledních letech zasloužily 

pozornost, jsou iontové kapaliny. Iontové kapaliny jsou soli, látky tvořené ionty 

v tekutém stavu. Iontovými kapalinami se označují soli, které jsou v kapalném stavu 

při teplotě pod 100 °C. Existuje velké množství iontových kapalin, které splňují tuto 

podmínku a jsou dokonce kapalné při pokojových podmínkách. Tyto iontové 

kapaliny se také označují v anglické literatuře jako RTIL (room temperature ionic 

liquids), některé mají bod tání už při -96 °C. Iontové kapaliny se skládají pouze 

z iontových párů a iontů, které vznikly rozkladem z těchto párů. Kapalný stav těchto 

látek je způsoben strukturou, iontové kapaliny musí mít velký a nesymetrický kation 

a aniont musí mít delokalizovaný náboj. Tyto dvě podmínky zabraňují vytvoření 

pravidelné struktury v látce a tím k jejímu tuhnutí [19-22]. Většina reakcí může 

probíhat v iontových kapalinách stejně jako v klasických rozpouštědlech. Chemické 

interakce však probíhají v iontových kapalinách odlišně než v molekulových 

rozpouštědlech, díky tomu mají iontové kapaliny vlastnosti lepší než aprotické 

rozpouštědla jako: 

 široké potenciálové okno  

 vysoká vodivost 

 zanedbatelný tlak par nad kapalinou (pro teploty nižší jako 100 °C) 

 odolnost proti vznícení  

 vysoká tepelná stabilita 

 odolnost vůči oxidaci a redukci  
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7  CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE 

 

Dizertační práce si klade za úkol studium kapalných elektrolytů pro lithno iontové 

akumulátory z hlediska zvýšení požární bezpečnosti.  

 

Jednotlivé cíle disertační práce jsou: 

 

1. Studium vlivu použití nových rozpouštědel s vyšším bodem vzplanutí na 

vlastnosti elektrolytů pro lithium iontové akumulátory. Směsi organických 

aprotických rozpouštědel typu propylen karbonát, ethylen karbonát, 

dimethyl karbonát se běžně používají v současně vyráběných lithno 

iontových akumulátorech. V disertační práci je sledován vliv úplného nebo 

částečného nahrazení těchto rozpouštědel rozpouštědly s vyšším bodem 

vzplanutí a nižší tenzí par. Jako nově zkoumaná rozpouštědla byl zvolen 

sulfolan a dimethyl sulfon. Mezi sledovanými vlastnostmi byly hlavně 

měrná vodivost, bod vzplanutí, permitivita a bod tuhnutí směsí 

rozpouštědel a elektrolytů. 

 

2. Studium použití retardéru hoření jako aditiva do vzniklého systému a jejich 

vliv na vlastnosti elektrolytů. Byly vybrány retardéry hoření na bázi fosforu 

a to hlavně díky nízké ceně a již získaných pozitivních zkušeností při 

použití těchto retardéru v elektrotechnické oblasti hlavně desek plošných 

spojů. Zvolené retardéry hoření byly triethyl fosfát (TEP), trifenyl fosfát 

(TPP) a dimethyl methylfosfonát (DMMP). Mezi sledovanými vlastnostmi 

byla měrná vodivost a bod vzplanutí. 

 

3. Studium možného použití iontových kapalin jako elektrolytů pro lithium 

iontové akumulátory. Bylo provedeno měření několika iontových kapalin 

jako vhodné alternativy pro elektrolyty v lithno iontových akumulátorech. 

Hlavní sledované vlastnosti byly měrná vodivost a rozsah potenciálového 

okna. 
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8  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

Kapitola se věnuje shrnutí studia aprotických rozpouštědel jak standardně 

používaných tak nových s vyšší požární bezpečností. Kapitola je rozdělena do tří 

hlavních oblastí výzkumu a to elektrolyty s vyšší požární bezpečností, vliv retardéru 

hoření na vlastnosti elektrolytu a studium iontových kapalin. Veškeré práce popsané 

v experimentální části byly provedeny v laboratořích Ústavu elektrotechnologie 

VUT v Brně vyjma měření kryoskopických křivek, které bylo provedeno 

v prostorách Akademie věd České Republiky - Ústav přístrojové techniky. 

 

8.1 ROZPOUŠTĚDLA S NIŽŠÍ HOŘLAVOSTÍ 

 

První třetina experimentální části práce se zaměřuje na charakteristiku elektrolytů 

s nižší hořlavostí. Část se zabývá charakterizací systémů ze standartních 

rozpouštědel jako je propylen karbonát, ethylen karbonát nebo dimethyl karbonát a 

nových rozpouštědel s nižší hořlavostí pro použití v elektrolytech. Rozpouštědla 

s nižší hořlavosti byla zvolena dvě a to sulfolan a dimethyl sulfon. Obě tyto 

rozpouštědla mají vyšší bod vzplanutí, než standardně používaná, rozpouštědla pro 

elektrolyty. Chování samotných rozpouštědel a jejich směsí bylo zkoumáno jak 

z elektrického tak fyzikálního pohledu. Z pohledu elektrického byla sledována 

měrná vodivost a potenciálové okno. Z fyzikálního pohledu je důležitý hlavně bod 

vzplanutí, jako ukazatel bezpečnosti. V běžné praxi se pro lithium iontové 

akumulátory používá směs rozpouštědel EC:DMC 1:1 hmotnostně s koncentrací soli 

1 mol·l-1 LiPF6. Pro porovnání byla změřena tato směs s druhou směsí EC:DMC 1:1 

hmotnostně s koncentrací soli 1 mol·l-1 LiClO4, která se častěji používá ve výzkumu 

z důvodu nižší ceny soli a jednoduššího skladování (hlavně z pohledu pohlcování 

vlhkosti). Měrná vodivost elektrolytu EC:DMC 1:1 + 1 mol·l-1 LiPF6 je 

14,02 mS·cm-1, zatímco měrná vodivost téhož poměru rozpouštědel EC:DMC 1:1 

se solí 1 mol·l-1 LiClO4 je 11,47 mS·cm-1. Z výsledků je zřejmé, že měrná vodivost 

se solí LiClO4 je nižší, nicméně je dostačující pro rozsah měření a experimentů 

v této práci.  

 

8.1.1 Charakterizace elektrolytů obsahující sulfolan 

 

První měřený parametr kapalných elektrolytů byla měrná vodivost. Vysoká měrná 

vodivost je důležitou vlastností pro správnou funkci akumulátorů.  Byly proměřeny 

různé kombinace rozpouštědel sulfolan a sekundární rozpouštědlo a jejich vliv na 

měrnou vodivost. Pro porovnání výsledků byla ve všech směsech použita sůl o 

koncentraci 1 mol·l-1 LiClO4. Měření měrné vodivosti probíhalo pomoci 

elektrochemické impedanční spektroskopie na potenciostatu pomocí ponorné 

dvouelektrodové cely. Výsledky měření viz Tabulka 2 a graficky na obrázku 3. 
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Druhým měřeným parametrem byl bod vzplanutí. Měření probíhalo metodou v 

otevřeném kelímku. Výsledky měření bodu vzplanutí viz Tabulka 3 a obrázku 4. 

 
Tabulka 2: Měrné vodivosti elektrolytů se sulfolanem 

SL DMC PC EC DMSX DMFA DMSO 

koncentrace 

 SL 

[vol%] 

γ 

[mS·cm-1] 

γ 

[mS·cm-1] 

γ 

[mS·cm-1] 

γ 

[mS·cm-1] 

γ 

[mS·cm-1] 

koncentrace 

 DMSO 

[vol%] 

γ 

[mS·cm-1] 

0 2,08 7,21 7,64 10,10 20,83 0 2,69 

10 3,54 6,77 8,19 14,38 21,60 3 2,71 

20 4,20 5,69 7,10 9,18 19,05 6 2,76 

40 4,91 5,45 5,89 9,58 11,43 9 2,80 

50 4,74 4,22 5,07 8,86 8,65 12 2,84 

60 4,80 4,58 4,54 6,82 6,71 15 2,87 

80 3,56 3,82 3,44 5,72 3,43 17 2,90 

90 3,15 3,49 3,01 3,66 2,64   

100 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69   

 

 

 

 
Obr. 3: Graf závislosti měrných vodivostí na koncentraci SL [23] 
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Tabulka 3: Body vzplanutí elektrolytů se sulfolanem 

SL DMC PC EC DMSX DMFA DMSO 

koncentrace 

SL 

[vol%] 

ϑvz 

[°C] 

ϑvz 

[°C] 

ϑvz 

[°C] 

ϑvz 

[°C] 

ϑvz 

[°C] 

koncentrace 

DMSO 

[vol%] 

ϑvz 

[°C] 

0 - 130 150 87 60 0 165 

10 21 135 150 89 62 5 158 

20 21 139 150 93 67 10 153 

40 23 140 153 104 74 15 150 

50 23 142 154 110 79 17 150 

60 23 145 156 117 86   

80 155 154 158 143 104   

90 158 156 161 150 130   

100 165 165 165 165 165   

 

 
Obr. 4: Graf závislosti bodu vzplanutí na koncentraci SL [23] 

 

8.1.2 Charakterizace elektrolytů obsahující dimethyl sulfon 

 

Druhé rozpouštědlo testované pro zvýšení bezpečnosti akumulátorů byl dimethyl 

sulfon. Tabulková hodnota bodu vzplanutí je dimethyl sulfonu je 143 °C.  Dimethyl 

sulfon má bod tání 110 °C a za pokojových podmínek se jedná o bílou krystalickou 

látku. Z tohoto důvodu byl použit pouze jako aditivum do elektrolytu. Po stanovení 

saturace rozpustnosti DMSO v sekundárním rozpouštědle byly připraveny vzorky 

elektrolytů vždy se saturovaným DMSO. Směs byla použita na přípravu elektrolytu 
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s koncentrací soli 1 mol·l-1 LiClO4. Výsledky měrných vodivostí pro jednotlivé 

kombinace DMSO a druhého rozpouštědla jsou v Tabulce 4 a graficky na obrázku 5.  
 

Tabulka 4: Měrné vodivosti elektrolytů obsahující dimethyl sulfon 

DMC PC SL EC 

koncentrace 

DMSO 

[vol%] 

γ 

[mS·cm-1] 

koncentrace 

DMSO 

[vol%] 

γ 

[mS·cm-1] 

koncentrace 

DMSO 

[vol%] 

γ 

[mS·cm-1] 

koncentrace 

DMSO 

[vol%] 

γ 

[mS·cm-1] 

0 3,43 0 1,33 0 2,69 0 11,93 

1 3,57 3 1,33 3 2,71 5 11,48 

2 3,74 6 1,31 6 2,76 10 11,21 

3 3,72 9 1,29 9 2,80 15 10,81 

4 3,77 12 1,28 12 2,84 20 10,40 

5 3,91 15 1,27 15 2,87 25 9,99 

- - - - 17 2,90 - - 

 

 

 
Obr. 5: Graf závislosti měrných vodivostí elektrolytů s DMSO 

 

Měřené elektrolyty obsahovaly kombinaci dvou rozpouštědel, dimethyl sulfon a 

druhé rozpouštědlo. Vzorky směsí DMSO - DMC nebylo možno změřit, jelikož 

jejich body vzplanutí ležely pod pokojovou teplotou (v Tabulce 5 označeno h). 

Použité zařízení není schopno chladit testovaný vzorek a vzorky již při pokojové 

teplotě hořely. Výsledky měření bodu vzplanutí viz Tabulka 5. Grafické znázornění 

je na obrázku 6.  
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Tabulka 5: Body vzplanutí elektrolytů obsahující dimethyl sulfon 

DMC PC EC 

koncentrace 

DMSO 

[vol%] 

ϑvz 

[°C] 

koncentrace 

DMSO 

[vol%] 

ϑvz 

 [°C] 

koncentrace 

DMSO 

[vol%] 

ϑvz 

 [°C] 

0 h 0 130 0 150 

1 h 5 133 5 150 

2 h 10 133 10 150 

3 h 15 132 15 150 

4 h - - 20 149 

5 h - - 25 149 

 

 
Obr. 6: Graf závislosti bodu vzplanutí elektrolytů s obsahem DMSO 

 

 

8.2 ROZPOUŠTĚDLA S RETARDÉRY HOŘENÍ 

 

Druhá třetina praktické části se zaměřuje na vliv retardéru hoření jako aditiva do 

elektrolytů pro lithium iontové akumulátory. V předchozí kapitole 8.3 byl prokázán 

příznivý vliv rozpouštědel s nižší hořlavostí na zvýšení požární bezpečnosti 

elektrolytů. Za účelem dalšího navýšení bezpečnosti byl sledován vliv přídavku 

retardéru hoření jako součásti elektrolytu. Výsledná kombinace by mohla přinést 

lepší výsledky, než kdyby byla použita jen jedna složka (retardér nebo rozpouštědlo 

s nižší hořlavostí). 

Jedny z nejběžnějších retardérů hoření jsou retardéry na bázi fosforu. Princip 

retardace fosforových retardérů je založen na fyzikálním procesu. Zvýšená teplota 

způsobí rozpad retardéru a uvolnění netečného plynu, který vytlačí kyslík z oblasti 
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hoření. Mezi výhody retardérů na bázi fosforu jsou nízká cena a relativně vysoká 

schopnost retardace hoření. V práci byly testovány tři retardéry hoření dimethyl 

methylfosfonát (DMMP), trifenyl fosfát (TPP) a triethyl fosfát (TEP). 

V  kapitole je zkoumán vliv retardéru hoření na bod vzplanutí, měrnou vodivost a 

potenciálové okno. Vybrané vlastnosti byly zvoleny tak, aby byly účelné pro použití 

v lithium iontových akumulátorech. Z důvodu snížení objemu dat byly vybrány jen 

některé kombinace rozpouštědel z kapitoly 8.3 a to ty, které měly největší potenciál 

pro použití v bezpečnějších elektrolytech. Byl stanoven jeden poměr rozpouštědel a 

to 1:1. Podíl 1:1 byl zvolen také, protože se jedná o běžný poměr používány 

v současných elektrolytech pro lithium iontové akumulátory.  

 

8.2.1 Charakterizace elektrolytů s retardéry hoření 

 

Prvním testovaným retardérem hoření byl dimethyl methylfosfonát 

CH3PO(OH3)2. Jedná se o čirou bezbarvou kapalinu bez charakteristického zápachu. 

Retardér hoření byl testován ve třech koncentracích a to v 3 vol%, 10 vol% a 20 

vol%. Směs rozpouštědel byla 1:1 objemově a retardér hoření byl přidán nad tento 

objem. Byly použity následující kombinace použitých rozpouštědel: SL+PC, 

SL+EC, SL+DMC a SL+DMSO. Koncentrace lithné soli LiClO4 byla 1 mol·l-1 u 

všech směsí rozpouštědel. 

Druhým testovaným retardérem hoření byl trifenyl fosfát (C6H5O)3PO. Jedná se o 

bílou krystalickou látku bez charakteristického zápachu. Retardér hoření byl 

testován opět ve třech koncentracích a to v 3 vol%, 10 vol% a 20 vol%. Z důvodu 

pevného skupenství retardéru TPP za pokojové teploty byl objem přepočítán na 

hmotnost pomocí znalosti hustoty TPP. Směs rozpouštědel byla 1:1 objemově a 

retardér hoření byl přidán nad tento objem. Kombinace použitých rozpouštědel byly: 

SL+PC, SL+EC, SL+DMC a SL+DMSO. Koncentrace lithné soli LiClO4 byla 1 

mol·l-1 u všech směsí rozpouštědel. 

Třetím a posledním testovaným retardérem hoření byl triethyl fosfát (C2H5O)3PO. 

Jedná se o čirou bezbarvou kapalinu bez charakteristického zápachu. Retardér hoření 

byl opět testován ve třech koncentracích a to v 3 vol%, 10 vol% a 20 vol%. Směs 

rozpouštědel byla 1:1 objemově a retardér hoření byl přidán nad tento objem. 

Kombinace použitých rozpouštědel byly: SL+PC, SL+EC, SL+DMC a SL+DMSO. 

Koncentrace lithné soli LiClO4 byla 1 mol·l-1 u všech směsí rozpouštědel.  

 

8.2.2 Shrnutí vlivu retardéru hoření na parametry elektrolytu 

 

 Parametry měřené v této kapitole 8.2 byly měrná vodivost, bod vzplanutí a 

potenciálové okno elektrolytů, které obsahovaly retardéry hoření. Přehled výsledků 

měrných vodivostí je uveden Tabulce 6. Z výsledků je zřejmé, že retardéry DMMP a 

TEP zvyšují měrnou vodivost elektrolytu a to až o 45% (SL + PC) oproti stejnému 

elektrolytu bez retardéru hoření. Navýšení měrné vodivosti může být způsobeno 
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snížením dynamické viskozity elektrolytu vlivem naředění retardérem hoření. 

Retardér hoření TPP snižoval měrnou elektrickou vodivost a pro použití v 

elektrolytech se zdá jako nevhodný. 
 

 

Tabulka 6: Měrné vodivosti elektrolytů s obsahem retardéru hoření 

  γ [mS·cm-1] 

 koncentrace/retardér DMMP TPP TEP 

SL + DMC 

0 4,74 4,74 4,74 

3 4,68 4,32 4,79 

10 5,04 4,08 4,84 

20 6,59 3,10 5,64 

změna [%]  +39,0 -34,6 +19,0 

SL + PC 

0 4,22 4,22 4,22 

3 3,89 3,64 5,56 

10 4,03 3,30 5,73 

20 4,33 2,76 6,13 

změna [%]  +2,6 -34,6 +45,3 

SL + EC 

0 5,07 5,07 5,07 

3 4,77 4,67 7,41 

10 5,16 4,04 7,63 

20 5,26 3,38 7,18 

změna [%]  +3,7 -33,4 +41,6 

SL + DMSO 

0 2,90 2,90 2,90 

3 2,88 3,01 2,96 

10 3,11 2,40 3,23 

20 3,07 2,20 3,42 

změna [%]  +5,9 -24,1 +17,9 

 

Výsledky vlivu retardéru hoření na bod vzplanutí elektrolytu jsou uvedeny 

v Tabulce 7. Zde byl prokázán nárůst teploty bodu vzplanutí a to u všech 

testovaných retardérů hoření. Nejlepších výsledků bylo dosaženo s retardérem 

hoření DMMP. Retardér hoření DMMP zvyšuje bod vzplanutí až o 14% a to ve 

směsi SL + PC. Nejmenší navýšení teploty bodu vzplanutí vykazoval retardér hoření 

TPP. Retardér hoření TPP se opět projevil jako nejméně vhodný pro použití 

v elektrolytech. Jako kompromis mezi měrnou vodivostí a bodem vzplanutí se jeví 

retardér TEP, který zvyšuje jak měrnou vodivost tak i dostatečně zvyšuje bod 

vzplanutí. 
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Tabulka 7: Body vzplanutí elektrolytů s obsahem retardéru hoření 

  ϑvz [°C] 

 koncentrace/retardér DMMP TPP TEP 

SL + DMC 

0 22* 22* 22* 

3 - - - 

10 - - - 

20 - - - 

změna [%]  x x x 

SL + PC 

0 142 142 142 

3 149 146 150 

10 155 148 154 

20 162 150 157 

změna [%]  +14,1 +5,6 +10,6 

SL + EC 

0 154 154 154 

3 162 159 164 

10 167 162 166 

20 171 163 167 

změna [%]  +11,0 +5,8 +8,4 

SL + DMSO 

0 150 150 150 

3 153 152 153 

10 157 154 155 

20 158 155 155 

změna [%]  +5,3 +3,3 +3,3 

*nebylo možné změřit bod vzplanutí 

Posledním parametrem měřeným na elektrolytech s retardéry hoření bylo 

potenciálové okno, shrnutí výsledků je v Tabulce 8. Z výsledků je patrné, že jediný 

vhodný retardér hoření je TEP, který nesnižoval potenciálová okna jako ostatní 

retardéry. Nejlepších výsledků bylo dosaženo ve směsi SL + EC kde došlo 

k navýšení potenciálového okna o 39%.  
 



 19 

 

Tabulka 8: Potenciálová okna elektrolytů s obsahem retardéru hoření 

  U [V] 

 koncentrace/retardér DMMP TPP TEP 

SL + DMC 

0 3,39 3,39 3,39 

3 3,37 3,50 3,52 

10 3,43 3,53 3,48 

20 3,24 3,54 3,39 

změna [%]  -4,4 +4,4 0 

SL + PC 

0 2,48 2,48 2,48 

3 1,77 1,83 3,48 

10 1,88 1,83 3,65 

20 1,84 1,84 3,43 

změna [%]  -25,8 -25,8 +38,3 

SL + EC 

0 2,52 2,52 2,52 

3 1,82 1,28 3,49 

10 1,89 1,60 3,45 

20 2,08 1,71 3,51 

změna [%]  -17,5 -32,2 +39,3 

SL + DMSO 

0 3,38 3,38 3,38 

3 3,39 3,40 3,39 

10 3,39 3,41 3,40 

20 3,35 3,40 3,40 

změna [%]  -0,9 +0,6 +0,6 

 

Hlavním přínosem kapitoly bylo stanovení vlivu retardéru hoření na fyzikální a 

elektrické vlastnosti elektrolytů s nižší požární bezpečností. Měřením bylo zjištěno, 

že nejvhodnějším retardérem hoření pro použití v elektrolytech je TEP. Retardér 

thiethyl fosfát zvyšoval všechny tři hlavní parametry měrnou vodivost, bod 

vzplanutí a potenciálové okno. Konkrétně TEP zvýšil měrnou vodivost v průměru o 

31%, bod vzplanutí v průměru o 7% a potenciálové okno o 19%. Druhý v pořadí je 

DMMP, který zvyšoval měrnou vodivost a bod vzplanutí ale zužoval potenciálové 

okno. Jako nevhodný retardér hoření pro elektrolyty byl vyhodnocen TPP. 

 

 

8.3 MĚŘENÍ IONTOVÝCH KAPALIN 

Poslední oblastí, kterou se práce zabývá, jsou iontové kapaliny. Možnost použití 

iontových kapalin jako elektrolytu pro lithium iontové akumulátory se zdá být velice 

slibná. Iontové kapaliny mají přijatelnou měrnou vodivost a velice nízkou tenzi par 

což je předpoklad pro bezpečné a nehořlavé elektrolyty. 

U iontových kapalin byla měřena měrná elektrická vodivost a byla sledována 

jejich elektrochemická stabilita pro možné využití v nových „vysokonapěťových“ 
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akumulátorech s napětím okolo 5V. Měrná vodivost byla stanovena pomocí EIS a 

potenciálové okno pomocí lineární voltametrie. Vybrané iontové kapaliny byly dále 

modifikovány buď přídavkem různé soli nebo částečným ředěním aprotickým 

rozpouštědlem. Byly připraveny iontové kapaliny s přídavkem lithné případně sodné 

soli. Seznam měřených vzorků viz Tabulka 9.  
 

Tabulka 9: Seznam vzorků iontových kapalin 

Označení Název Modifikace 

EMIM - BF4 1 ethyl 3 methylimidazolium 

tetrafloroborát 

LiBF4, NaBF4, LiPF6, 

NaPF6, PC 

EMIM - TFSI 1 ethyl 3 methylimidazolium 

Bis(trifluoromethane)sulfonimid 

LiBF4, PC 

BMIM - BF4 1 butyl 3 methylimidazolium 

tetrafloroborát 

LiBF4, NaBF4, LiPF6, 

NaPF6, PC 

 

8.3.1 Vliv přídavku soli na vlastnosti iontové kapaliny 

 

Vzorky byly připraveny rozpuštěním soli v iontové kapalině a to od nízké 

koncentrace až po mez rozpustnosti, tedy v koncentracích od 0,1 mol·l-1 až 

po nejvyšší 0,5 mol·l-1. Příprava vzorků probíhala v rukavicovém boxu s argonovou 

atmosférou za pokojové teploty. Na obrázku 7je graf závislostí měrných vodivostí 

pro iontovou kapalinu a různé soli. Měrná vodivost byla měřena ponornou 

vodivostní celou s parametry EIS: frekvenční rozsah 1 MHz až 1 Hz, napětí Up-p 

10 mV. Na obrázku 8 je graf závislostí koncentrací solí na potenciálové okno pro 

iontovou kapalinu EMIM – BF4. 
 

 
Obr. 7: Graf závislosti měrné vodivosti iontové kapaliny EMIM – BF4 pro různé soli 
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Obr. 8: Graf závislosti mezního napětí v závislosti na koncentraci a druhu soli v EMIM – BF4 

  

Kromě zmíněných grafů byl sledován i vliv aditiva ve formě aprotického 

rozpouštědla na měrnou vodivost a vliv soli na bod tuhnutí ionotové kapaliny. Ze 

závislosti bodu tuhnutí iontové kapaliny na koncentraci soli byla stanovená 

kryoskopická konstanta iontové kapaliny EMIM – BF4. 

 

8.3.2 Shrnutí výsledků iontových kapalin 

 

Účelem části zabývající se iontovými kapalinami bylo porovnat, zda iontové 

kapaliny jsou konkurence schopné v porovnání se standardními elektrolyty pro 

lithium iontové akumulátory. Měřením bylo zjištěno, že v oblasti potenciálových 

oken jsou iontové kapaliny srovnatelné se standardními elektrolyty. Z hlediska 

potenciálového okna nejlépe vycházela kombinace EMIM – BF4 a sůl NaPF6, kde 

mezní napětí bylo 3 V což je vyšší hodnota napětí než mezní napětí běžně užívané 

kombinace rozpouštědel EC/DMC 1:1 hmotnostně. 

  Hlavní výhodou iontových kapalin je jejich vysoká měrná vodivost a téměř 

nulová hořlavost. Měrná vodivost EMIM – BF4 je vyšší než měrná vodivost 

EC/DMC 1:1 hmotnostně + 1 mol·l-1 LiPF6, který je považován za standard v 

současných elektrolytech pro lithium iontové akumulátory. Z pohledu měrné 

elektrické vodivosti je výhodnější použít iontovou kapalinu oproti elektrolytu 

z aprotických rozpouštědel. Měrná elektrická vodivost iontové kapaliny je vyšší a to 

o 28 %.  
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Iontová kapalina EMIM – TFSI má měrnou vodivost srovnatelnou s měrnou 

vodivostí komerčně používaných elektrolytů pro lithium iontové akumulátory.  

Kapalina BMIM – BF4 má měrnou vodivost přibližně třetinovou oproti 

elektrolytu EC/DMC 1:1 hmotnostně + 1 mol·l-1 LiPF6. Z měřených iontových 

kapalin má BMIM – BF4 nejhorší vlastnosti a pro použití v lithium iontových 

kapalinách se hodí nejméně. 

Pozitivní je vliv aprotického rozpouštědla PC použitého jako aditivum do iontové 

kapaliny, kde navyšuje měrnou vodivost ve všech případech. Konkrétně u iontové 

kapaliny EMIM – BF4 o 4%, EMIM – TFSI o 31% a BMIM – BF4 o 46%. 

Přidáním aprotického rozpouštědla do systému přidáváme hořlavou složku, která má 

vliv na celkovou hořlavost. Použití aprotického rozpouštědla jako aditiva do iontové 

kapaliny musí být zvoleno tak, aby došlo ke kompromisu mezi vodivostí a 

bezpečností.  

Pomocí kryoskopie byla stanovena kryoskopická konstanta iontové kapaliny 

EMIM – BF4 a to 39,9 K·kg·mol-1. Bod tuhnutí při nejvyšší koncentraci soli byl 

minus 8 °C. Elektrolyt na bázi iontové kapaliny EMIM – BF4 by bylo možno použít 

pouze pro méně náročné aplikace bez předpokladu vystavování systému extrémním 

teplotním podmínkám. 

Iontové kapaliny jsou, dle měřených parametrů, vhodné pro elektrolyty v lithium 

iontových akumulátorech. Iontová kapalina EMIM – BF4 svými vlastnostmi 

převyšuje standardní elektrolyty používané v komerčních akumulátorech.  

V budoucnu bude třeba provést i studii vlivu iontové kapaliny na funkčnost 

článku. Hlavně vliv na počet cyklů a měrnou kapacitu elektrodových hmot. 

Důležitou roly bude mít i materiálová a environmentální kompatibilita. 
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9  ZÁVĚR 

 

Elektrolyty jsou významnou součástí všech akumulátorů a proto výzkum a vývoj 

v této oblasti je velmi „živý“. S rozvojem mobilních zařízení a elektromobility je 

velice aktuálním tématem bezpečnost provozu akumulátorů.  

Předložená dizertační práce se zabývala elektrolyty pro lithium iontové 

akumulátory a to hlavě z pohledu zvyšování bezpečnosti. Práce je zaměřena na 

testování nových materiálů pro málo hořlavé elektrolyty, vlivu retardéru hoření na 

elektrolyty a testováním iontových kapalin. V teoretické části práce je probrán 

současný  stav vývoje v oblasti lithium iontových akumulátorů a možnosti 

zvyšování jejich bezpečnosti. Dále jsou shrnuty vlastnosti a požadavky základních 

částí akumulátorů a elektrolytů. Praktická části je rozdělena do tří částí tak aby práce 

splnila stanovené cíle.  

V části zabývající se aprotickými rozpouštědly byly testovány dvě 

rozpouštědla s vyšší požární bezpečností a to sulfolan a dimethyl suflon. Bylo 

stanoveno, že sulfolan svými vlastnostmi je vhodnější pro použití v elektrolytech 

než dimethyl sulfon. Sulfolan zvyšoval bod vzplanutí elektrolytů v průměru o 44%. 

Sulfolan však způsobuje i pokles měrné vodivosti a proto o jeho využití lze uvažovat 

pouze jako aditivum do komerčně používaných elektrolytů. Velmi cenné je měření 

kryoskopické konstanty sulfolanu, která byla stanovena v rámci dizertační práce.  

Kryoskopickou konstantu můžeme využít pro predikci minimální teploty, ve které 

by elektrolyt se sulfolanem bylo možno provozovat. Druhé rozpouštědlo dimethyl 

sulfon měl minimální vliv na bod vzplanutí, zvyšoval však měrnou elektrickou 

vodivost ve směsi se sulfolanem. 

Část zabývající se retardéry hoření obsahovala testování tří retardéru hoření 

na bázi fosforu. V této části byly sledovány tří základní parametry elektrolytů a to 

měrná vodivost, bod vzplanutí a rozkladné napětí elektrolytu (potenciálové okno). 

Z výsledků měření je zřejmé, že nejvhodnější z testovaných retardérů hoření pro 

použití v elektrolytech je TEP. Retardér hoření TEP měl pozitivní vliv na všechny 

vyjmenované parametry. Bod vzplanutí komerčního elektrolytu EC/DMC 1:1 se 

pohybuje kolem pokojových teplot (vliv nízkého bodu vzplanutí DMC). Použitím 

sulfolanu (EC/SL) ve stejném poměru došlo k navýšení bodu vzplanutí na 154 °C a 

přidáním retardéru hoření (20% TEP) na 167 °C.  Z výsledků je zřejmý synergický 

účinek kombinace retardér hoření a rozpouštědlo s nižší hořlavostí. Naopak 

měřením bylo stanoveno, že retardér hoření TPP není vhodný pro použití 

v elektrolytech pro lithium iontové akumulátory, protože snižuje jak měrnou 

vodivost, tak potenciálové okno. 

Poslední neméně významnou částí práce bylo testování iontových kapalin a 

jejich použití v elektrolytech. Výhodou iontových kapalin je to, že mají téměř 

nulovou tenzi par a proto není možné je zapálit. Některé iontové kapaliny dosahují 

měrných vodivostí téměř dvojnásobných než standartní elektrolyty na bázi 

aprotických rozpouštědel. Tato část práce se zaměřovala na charakterizaci směsí 

iontových kapalin s různými solemi a vlivu aditiva ve formě aprotického 
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rozpouštědla na vlastnosti iontových kapalin. V práci bylo testováno několik 

iontových kapalin na bázi imidazolia. Hlavní testované parametry byly měrná 

vodivost a potenciálové okno. Důležitým poznatkem také byla mez rozpustnosti 

lithných a sodných solí po možné použití jak v lithium iontový tak sodno iontových 

akumulátorech. Iontová kapalina EMIM – BF4 dosahovala měrných vodivostí až 

18 mS·cm-1 což je o 28% víc než standardní elektrolyt EC:DMC 1:1 hmotnostně 

s koncentrací soli 1 mol·l-1 LiPF6 který je v současnosti nejvíce používán.  

Výzkum elektrolytů není omezen pouze na stanovení základních fyzikálních a 

elektrochemických vlastností elektrolytů ale je třeba sledovat i vliv na kompatibilitu 

s elektrodovým materiálem. Materiálovou kompatibilitu s obaly akumulátorů, vliv 

plastů, manipulaci a skladování nebo korozi měděných či hliníkových folií. Velká 

oblast výzkumu se také zabývá optimalizací samotné soli používané v elektrolytech 

jako vliv disociovaného aniontu na vyšší vodivost, pohyblivost nebo stabilitu. Oblast 

výzkumu elektrolytů je velmi rozsáhlou a komplexní oblastí, která v budoucnu bude 

stále důležitější hlavně s důvodu rozvoje elektromobility.  

Výsledky dosažené v rámci disertační práce byly publikovány v jednom 

impaktovaném časopise a několika neimpaktovaných recenzovaných časopisech 

v databázi SCOPUS jako ECS Transaction. Výsledky byly průběžně publikovány na 

mezinárodních konferencích jako ABAF (Česká republika) nebo ICREQ 

(Španělsko). 
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Abstrakt 

Disertační práce se zabývá studiem kapalných elektrolytů pro lithno iontové 

akumulátory. Jsou sledovány elektrické a fyzikální vlastnosti aprotických elektrolytů 

a to s ohledem na zvýšení jejich požární bezpečnosti. Byly zkoumány bezvodé 

rozpouštědla a jejich směsi, jak běžně používaný v lithno iontových akumulátorech, 

tak i nová rozpouštědla s vyšší požární odolností. Mezi běžné rozpouštědla 

používané v elektrotechnické praxi jsou směsi propylenkarbonátu a 

ethylenkarbonátu. Jako nová rozpouštědla byl použit sulfolan a dimethylsulfon. 

V druhé části práce byl zkoumán vliv retardérů hoření, na bázi fosforu jako aditiv do 

elektrolytů. V poslední části práce je pojednáno o iontových kapalinách a jejich 

možného využití v lithno iontových akumulátorech. 

 

Abstract 

Dissertation thesis is focused on study of liquid electrolytes for lithium ion 

batteries. The electrical and physical properties of aprotic electrolytes are observed. 

The main goal is to increase the fire safety of the batteries. An anhydrous solvents 

and their blends were investigated. The common used solvents mixtures and new 

low flammable solvents were used. The common used solvents were used propylene 

carbonate, ethylene carbonate and others. The new solvents were sulfolane and 

dimethyl sulfone. In the second part of the work the phosphor base flame retardants 

as additive in electrolytes was investigated. The last part deals with ionic liquids and 

their possible use as electrolyte in lithium ion batteries. 

 


