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1  ÚVOD 

Obrovský nárůst poptávky po skladování energie v bateriích je hnací silou pro návrh a dodávání 

stále účinnějších a inovativnějších baterií. Provádění špičkového, tržně orientovaného výzkumu 

a inovací nebylo nikdy vyšší prioritou pro vlády i pro společnosti. Proto se Consortium for Battery 

Innovation (CBI), jehož podporu získaly i laboratoře olověných akumulátorů na Ústavu 

elektrotechnologie, zaměřuje na výzkumné projekty, které povedou ke skutečnému pokroku 

v oblasti zvýšení výkonu baterií a které budou splňovat stále rostoucí požadavky koncových 

uživatelů. 

  U systémů na skladování energie, které podporují projekty v oblasti užitkových 

a obnovitelných zdrojů energie, roste poptávka v důsledku toho, že vlády po celém světě stanovují 

ambiciózní cíle pro dekarbonizaci a elektrifikaci. Tento růst je tak výrazný, že poptávku nemůže 

uspokojit pouze jedna technologie. Olověné baterie jsou jednou z technologií, jejichž rozsah 

a výkonnost jsou tyto požadavky schopny splnit a zajistit dosažení těchto ambiciózních cílů. Hlavní 

prioritou technického výzkumu se tak stalo zvyšování hustoty akumulované energie na jednotku 

hmotnosti (objemu). Prodloužení životnosti (cyklovatelnosti) baterií by přispělo ke snížení 

provozních nákladů, což je klíčový parametr pro veřejné služby a aplikace obnovitelných zdrojů 

energie. 

   Za 25 let od svého založení bylo Consortium velmi úspěšné v oblasti výzkumu 

cyklovatelnosti, zavedení automobilových baterií v mikrohybridních aplikacích a mnoha dalších 

aplikacích. Zavedení technologie start-stop v automobilech, je jen jedním z příkladů inovace v tomto 

odvětví. Touto novou technologií se přispívá ke snížení emisí ve vozidlech a k cílům vedoucím ke 

zlepšení v oblasti změny klimatu. 

 Průmysl baterií zaznamenal v posledních letech nebývalý růst. Olověné baterie se stále 

používají v automobilových a průmyslových aplikacích a představují 75 % podíl z celosvětového 

množství dobíjecích akumulátorů. Na trh vstoupily nové technologie a zejména lithium-iontové 

baterie zaznamenaly výrazný růst aplikací v elektrických vozidlech všech typů a ve skladování 

energie. Prognózy analytické firmy Avicenne [1] naznačují, že dojde k nárůstu olověných baterií, 

zejména pro automobilové aplikace.  

 Dle dosavadního vývoje se v příštích 5 – 10 letech také předpokládá výrazný nárůst poptávky 

po skladování energie:   

- V roce 1990 byl trh s nabíjitelnými bateriemi rozdělen na dvě skupiny: olověné baterie 

celosvětově zaujímaly ~ 15 miliard USD a nikl-kadmiové baterie ~ 3 miliardy USD. 

- Do roku 2017 se trh s hlavními bateriemi rozrostl na 37 miliard USD a prodej 

lithium- iontových baterií činil 36 miliard USD (včetně ~ 3 miliard USD pro trh zahrnující 

nikl- metal hydrid baterie, které tak vytlačily nikl-kadmium)  

- Olověné baterie však představují 75% trhu v MWh díky velkému cenovému rozdílu 

v  $ /MWh. 

- Do budoucna bude prodej Li-ion baterií nadále růst a očekává se, že celkový trh baterií se do 

roku 2025 zdvojnásobí na hodnotu ~ 150 miliard USD.  

 Existují významné příležitosti pro růst pokrokových olověných baterií v oblasti systému 

skladování energie (ESS – Energy Storage Systems), zejména ve třech klíčových odvětvích: 

1. Integrace obnovitelné energie: K podpoře inteligentních sítí a vzdálených zdrojů energie, pro 

které jsou olověné baterie ideálně vhodné, bude zapotřebí široká škála systémů. CBI vytvořilo 

případové studie po celém světě, ve kterých se prokazuje účinnost olověných baterií. 
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2. ESS pro rezidenční aplikace: Tento trh je sdílen s lithium-iontovými bateriemi a lze očekávat, 

že se bude podíl na trhu vyvíjet v závislosti na nákladech a výkonu. Olověné baterie se 

v současnosti v těchto aplikacích používají v Indii, Číně a Africe. 

 

3. ESS pro komerční a průmyslové aplikace: V tomto odvětví existují vynikající příležitosti pro 

rozšíření použití olověných baterií, zejména pro obytné aplikace v Indii, Číně a Africe 

Problematice olověných akumulátorů se v současné době na světě věnuje několik 

výzkumných skupin zařazených do CBI. K analýze se, kromě klasických elektrochemických metod, 

využívají studie pomocí elektronové mikroskopie (SEM), cyklické voltametrie (CV) v kombinaci 

s elektrochemickou mikroskopií atomárních sil (EC-AFM), elektrochemická impedanční 

spektroskopie (EIS) a rentgenové difrakce (XRD). 

 

2  PRINCIP FUNGOVÁNÍ OLOVĚNÉHO AKUMULÁTORU 

Olověné akumulátory se řadí mezi sekundární články. Sekundární články a baterie lze znovu 

nabít, stokrát až tisíckrát. Chemické reakce, které zde probíhají, jsou reversibilní, s nábojovou 

účinností často přes 95 %. 

Po ponoření dvou stejných olověných destiček do zředěné kyseliny sírové probíhají 

následující procesy: 

- molekuly kyseliny sírové H2SO4 ve vodném roztoku jsou disociovány na anionty SO4
2- , 

HSO4- a kationty H+ 

- olověné elektrody v prostředí kyseliny sírové začnou uvolňovat olověné kationty Pb2+, 

čímž získají záporný náboj 

- v nejbližší blízkosti povrchu olověných destiček se kationty olova a anionty SO4
2- 

chemicky navážou a vytvoří síran olovnatý PbSO4. Na obou deskách se vytvoří tenká 

vrstva PbSO4. 

Napětí mezi deskami je nulové; dostali jsme pouze nenabitou baterii. 

Nabíjení (Obr. 1): obě elektrody jsou připojeny ke zdroji stejnosměrného proudu - začíná 

elektrolýza. Kationty H+ se přesouvají na desku připojenou k zápornému pólu zdroje stejnosměrného 

proudu, zatímco anionty HSO4- a SO4
2- se pohybují ke kladnému pólu. 

Na záporné elektrodě probíhají reakce:  

 

PbSO4 + 2e- → Pb + SO4
2-  

a  

PbSO4 + H+ + 2e- → Pb + HSO4-                            E0 = -0.358 V  

 

Na kladné elektrodě: 

PbSO4 + 2H2O → PbO2 + SO4
2- + 4H+ + 2e- 

a 

PbSO4 + 2H2O → PbO2 + HSO4- + 3H+ + 2e-        E0 = +1.690 V  

 

Celková reakce pak vypadá následovně: 

2PbSO4 + 2H2O → PbO2 + Pb + 2H2SO4                E
0 = +2.048 V  
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Obr. 1: nabíjení olověného akumulátoru [2] 

 

 
Obr. 2: vybíjení olověného akumulátoru [2] 

 
Během nabíjení se vytvářejí molekuly kyseliny sírové v roztoku a elektrolyt se stává více 

koncentrovaným. Po ukončení nabíjení je záporná elektroda pokryta šedým houbovitým olovem, 

zatímco kladná elektroda je pokryta červenohnědým oxidem olovičitým. 

Napětí olověného článku je mezi 2,0 - 2,1 V. 

Množství materiálů obsažených v elektrolytu a na elektrodách zůstává nezměněno, elektrická 

energie byla přeměněna na chemickou energii vazeb aktivních hmot. 

Na konci nabíjení, po přeměně většiny síranů, prudce roste napětí baterie a začíná se vyvíjet 

vodík na záporné elektrodě. Kladná elektroda začíná uvolňovat molekulární kyslík, když se článek 

blíží stavu nabití 85 – 90 %. Proto je běžnou praxí dodávat do baterie alespoň 10 % přebití, aby se 

získala plná vybíjecí kapacita. Toto přebití je doprovázeno tvorbou velkého množství kyslíku 

a vodíku při elektrolýze (slangově plynování). Tato elektrolýza zkracuje životnost baterie. Z tohoto 

důvodu je tedy užitečné omezit elektrolýzu například úpravou nabíjecího režimu - nabíjení 

s omezením napětí blízko plynovacího napětí kolem 2,45 V. 

Vybíjení (Obr. 2) - na obou elektrodách probíhají opačné reakce než během nabíjení. 

V obou případech aktivní hmota pracující jako proudotvorná síť - vodič elektronů (polovodivý oxid 

olovnatý, PbO2, v pozitivní desce; kovové olovo, Pb, v negativní) reaguje s kyselinou sírovou za 

vzniku nevodivého pevného produktu síranu olovnatého, PbSO4.  

PbO2 + Pb + 2H2SO4 → PbSO4 + 2H2O 

Obě vybíjecí reakce jsou doprovázeny zvýšením objemu pevné fáze. Zvýšení objemu při 

transformaci PbO2 na PbSO4 je cca o 92 %, zatímco pro Pb na PbSO4 je cca o 164 % [3]. 

Zásadní vlastností elektrod je jejich porézní struktura, která umožňuje pronikání elektrolytu 

do objemu elektrod. Pórovitost nabitých elektrod je asi 50 % a velikost pórů je na kladné elektrodě 

od 0,2 do 2 m a na záporné elektrodě kolem 10 m. Specifický povrch kladných elektrod je asi 

6 m2/g (30 m2/cm3). Během vybíjení poréznost povrchu elektrod značně klesá, protože měrný objem 

vyrobeného PbSO4 (48,2 cm3/mol) je vyšší než měrný objem Pb (18,26 cm3/mol) a PbO2 

(24,6 cm3/mol), PbSO4 pak vyplňuje póry obou elektrod [3, 4]. 

Při maximalizaci výkonu baterie je nutno dbát na: dostatečný přísun iontů kyseliny, množství 

pevných reakčních složek s vysokou povrchovou plochou, udržování dobrého elektronového 

kontaktu mezi částicemi aktivního materiálu (zejména v pozitivních elektrodách, které vykazují 

během nabíjení-vybíjení tendenci k expanzi) a minimalizaci izolačních účinků PbSO4. 

V ideálním případě by byla vybíjecí kapacita při cyklování článku konstantní. Praktické 

využití aktivních materiálů je však obecně omezeno na podstatně méně než 50 %, když je vybíjení 

prováděno rychlostí 5 C nebo méně. Jak cyklování postupuje, řada dalších procesů („tzv. degradační 

mechanismy“) může tento omezený výkon dále rychle snižovat. 
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Kapacita baterie (v Ah nebo Wh) je vysoce závislá jak na rychlosti vybíjení, tak na teplotě. 

Při nižším vybíjecím proudu narůstá hloubka vybití, a proto se snižuje životnost olověné baterie - 

při vybíjení se reakcí účastní více aktivní hmoty, čímž se urychlují degradační mechanismy.  

Dalším důležitým parametrem článku je jeho vnitřní odpor (většinou v m). Jeho hodnota 

závisí na teplotě, hustotě elektrolytu a stavu aktivní hmoty. Během vybíjení naroste přibližně dvakrát 

ve srovnání s nabitým stavem a také roste s klesající teplotou. Průběh změn vnitřního odporu závisí 

zejména na tvorbě a na následné zpětné přeměně krystalů PbSO4 v aktivní hmotě, zejména 

v pozitivní elektrodě, která bývá většinou limitující (má menší kapacitu ve srovnání s negativní 

elektrodou) a také v nabitém stavu má vyšší odpor než záporná elektroda. Tento průběh silně závisí 

na rychlosti nabíjení/vybíjení, protože tento parametr řídí tvar a velikost krystalů PbSO4. 

 

3  KONSTRUKCE OLOVĚNÉHO AKUMULÁTORU 

Podle použití a konstrukce se olověné akumulátory se dělí na staniční, trakční a automobilové 

startovací (SLI) baterie: 

- Staniční baterie zajišťuje nepřetržité napájení elektrickou energií v případě poruchy 

v distribuční síti. Během svého života prochází jen několika cykly. Životnost baterie je 

až 20 let. 

- Trakční baterie se používá k napájení průmyslových vozíků, dodávkových vozidel, 

elektromobilů atd. Funguje v cyklickém režimu hlubokého nabíjení - vybíjení. Životnost 

baterie je asi 5 let (1 000 cyklů nabití - vybití) 

- Startovací baterie se používá pro startování motorů automobilů s vnitřním spalováním 

a pro podpůrná zařízení v automobilu, která vyžadují elektrickou energii, když motor 

neběží. Musí být schopna dodávat krátký, ale velký vybíjecí proud o velikosti vyšší než 

5 C (velikost vybíjecího proudu je zde dána pomocí násobku jmenovité kapacity 

(značeno písmenem C). Jmenovitá kapacita se liší podle výrobců, obvykle odpovídá 

kapacitě akumulátoru při vybíjení po dobu 10, nebo 20 hodin. Hodnota 1 C znamená pro 

baterii o kapacitě 100 Ah vybíjecí proud 100 A, 5 C tedy bude znamenat vybíjet proudem 

velikosti 500 A. Po nastartování se nabíjí během chodu motoru, takže při běžném 

provozu je téměř stále nabitá. 

V Tab. 1 je provedeno srovnání základních vlastností výše zmíněných olověných 

akumulátorů. 

Tab. 1: charakteristiky olověných akumulátorů 

Typ akumulátoru Měrná energie 

[Wh/kg] 

Životnost v cyklech Doba provozu 

v rocích 

Startovací  26 až 30  100 až 300  3 až 5  

Trakční  20 až 30  1000 až 1500  4 až 6  

Staniční  8 až 12  - 10 až 20  

 

Hlavní části olověné baterie jsou: elektrody, separátory, elektrolyt, nádoba s víkem, 

přetlakové ventily a některé další prvky. 

Elektroda se skládá z nosné části (mřížky) a aktivní hmoty. Mřížka jako nosná struktura 

elektrody musí být mechanicky odolná a pozitivní elektrodová mřížka musí být odolná vůči korozi. 

Mřížky jsou vyráběny ze slitin olova (čisté olovo by bylo příliš měkké); používá se slitin 

Pb   - Ca nebo Pb - Sb se směsí přísad jako Sn, Cd a Se, které zlepšují odolnost proti korozi. Tyto 

slitiny mají současně vyšší mechanickou pevnost. 

Negativní elektrody se vyrábějí pro všechny typy automobilových, trakčních a stacionárních 

baterií jako pastované elektrody. Mřížky jsou lité nebo štěrbinové popř. vyrobeny tažením 

z olověného plechu (tahokov). 
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Pozitivní elektrody jsou vyráběny ve třech formách - jako Plantého, pastované a trubkové 

elektrody. 

 

Separátory oddělují pozitivní elektrodu od záporné. Mají čtyři funkce: 

1) zajistit izolaci toku elektronů mezi každou sousední kladnou a zápornou deskou a zabránit 

tak zkratům, 

2) působit jako mechanická rozpěrka, která drží elektrody v předepsané poloze, 

3) pomáhat udržovat aktivní materiály v pevném kontaktu s mřížkou, 

4) umožnit jak volnou difúzi elektrolytu, tak migraci iontů. 

 

Materiály používané pro separátory: 

 - vyrobené z přírodně se vyskytujících materiálů, např. dřevěné dýhy, celulózy (papír), 

obvykle ztužené pojivem na bázi fenolformaldehydové pryskyřice, 

- vyrobené ze syntetických materiálů, např. pryže, polyvinylchloridu (PVC), polyethylenu 

(PE) a skleněného mikrovlákna. 

Použití separátorů ze skleněných mikrovláken („skleněné rohože“) se stalo důležitým se 

zavedením technologie VRLA (Valve Regulated Lead Acid – viz. kapitola níže). Mikrovlákna jsou 

vyrobena z borosilikátového skla velmi vysoké čistoty. Skelná mikrovlákna mají průměr obvykle 

v rozmezí 0,25 až 4 m a délku ~ 1 mm. Separátory ze skelných mikrovláken mají dobrou 

smáčivost, malou velikost pórů a vysokou pórovitost (90 – 95 %) a vysokou stlačitelnost. Expanzi 

aktivní hmoty, ke které může dojít během cyklování vybíjení/nabíjení, se u konstrukce AGM 

(Absorbed Glass Material) nelze zcela vyhnout. 

Elektrolyt je vodný roztok H2SO4. Změnou hustoty je možné výrazně ovlivnit kapacitu 

a životnost baterie. Elektrolyt je většinou tekutý a v něm jsou ponořené desky baterií. Někdy je však 

zahuštěn do formy gelu nebo zcela absorbován v separátorech. 

Nádoba, ve které je baterie sestavena, musí odolat namáhání způsobenému hmotností 

vnitřních částí baterie a vnitřním tlakem plynů stoupajících během výroby nebo cyklování. 

Nejpoužívanějším materiálem je polypropylen, ale také PVC, guma atd. Pokud během nabíjení 

vzroste přetlak uvnitř klasické baterie, je problém vyřešen ventilem umístěným většinou ve víku. 

 

4  MIKROSKPICKÉ METODY 

4.1 MIKROSKOPIE ATOMÁRNÍCH SIL (AFM) 

Mikroskopy obecně vytvářejí obraz pomocí světla nebo elektronů.  Na AFM je tedy lepší se 

dívat jako na mechanickou sondu, než na optický nebo elektronový zobrazovací systém (viz Obr. 

3). V AFM se malá jehla (hrot) pohybuje po povrchu vzorku nahoru a dolů. Interakce doteku 

s povrchem se měří jako výchylka konzolového nosníku. Měření se provádí pozorováním vychýlení 

laserového paprsku odraženého od zadní strany nosníku.  

Původ interakčních sil mezi nosníkem a vzorkem: 

- Přitažlivá van der Waalsova síla – relativně dlouhý rozsah (0,1 až 100 nm). 

- Odpudivá síla při dotyku plynoucí z coulombického odpuzování jader a z Pauliho principu. 

- Kapilární síly mezi hrotem a kapalinou na povrchu vzorku díky povrchovému napětí. 

- Adhezní síly. 

- Vazební síly aj. 

Kombinace pohybů (tam a zpět pro vzorek a nahoru a dolů pro hrot) vytváří 3D obraz 

povrchu. AFM je schopno rozlišení v řádech nanometrů a navíc umožňuje sledovat vzorek ve vakuu, 

na vzduchu i v kapalinách. 
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Obr. 3: měřící systém v AFM  [5] 

 
Konstrukce mikroskopu - základní uspořádání velmi podobné pro všechny typy mikroskopů 

skenující sondou: 

- sonda – tvořena hrotem a nosníkem (konstrukce závisí na typu mikroskopie) 

- skener – piezoelektrický pohybový prvek (jeho úkolem je vytvářet měřící rastr 

a kontrolovat vzdálenost sondy od vzorku) 

- detektor – dle typu mikroskopie snímá měrnou veličinu  

- elektronika - obvody zpětné vazby, řídící elektronika, záznam a vizualizace dat  

- stolek – pro hrubý posuv vzorku (upevnění, manipulace)  

- optický systém – pro snadnou orientaci na povrchu vzorku 
 

V AFM lze obvykle použít tři různé režimy měření: kontaktní režim, bezkontaktní režim 

a režimu poklepový. Na Obr. 4 jsou tyto různé režimy vyobrazeny.  

 
Obr. 4: měřící režimy v AFM [6] 

 
Kontaktní režim, ve kterém hrot na konci nosníku skenuje vzorek v těsném kontaktu 

s povrchem, je nejčastěji používanou metodou pro měření povrchových sil. U kontaktního režimu 

AFM existují určité potíže kvůli vyšší míře opotřebení a selhání hrotů během skenování. Hrot je 

neustále v jemném v kontaktu se vzorkem, síla působící na vzorek je v rozmezí ~  0,1- 1000 nN. 
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Měření v kontaktním režimu lze provádět ve dvou nastaveních: 

a) Kontaktní režim s konstantní výškou – zde je udržována určená hodnota výšky z0 (poloha 

základny nosníku); měří se ohnutí nosníku 

b) Kontaktní režim s konstantní silou – udržuje se konstantní ohnutí nosníku; během 

skenování se mění posun vzorku ve směru osy z. Výhoda: tento režim eliminuje závislost 

prohnutí nosníku na kapilárních silách. 

V bezkontaktním režimu se špička obvykle pohybuje ve vzdálenosti asi 1–10 nm nad 

povrchem vzorku. Využívá se zde van der Waalsových sil (řádově 10-12 N). Oproti kontaktnímu 

režimu zde nehrozí možnost poškození vzorku hrotem. Při měření se používá pružný nosník (hrozí 

zachycení na povrchu) nebo nosník kmitající. 

Poklepový režim řeší problémy spojené se třením, interakce hrotu s drsnými povrchy, 

elektrostatickými silami, adhezí a dalšími obtížemi kontaktního režimu. Princip měření je podobný 

bezkontaktnímu režimu. Rozkmit nosníku je zde ale tak velký, že dochází ke kontaktu s povrchem. 

Uplatní se především při snímání větších ploch s členitým povrchem. 

 Požadavky na měřený vzorek: 

- velikost – tloušťka musí být menší, než je maximální posun mikroskopu vertikálním 

směrem (několik mm)  

- tvar – vzhledem k technice je potřeba, aby byl vzorek makroskopicky rovný nebo mírně 

vypouklý   

- povrch – neměly by se zde vyskytovat lokální nerovnosti větší než několik µm  

- fixace – vzorek musí být upevněn, aby se nepohyboval při skenování (důležité pro 

práškové nebo měkké vzorky)  

- odrazivost – příliš lesklé vzorky snižují viditelnost a orientaci na monitorufixace – vzorek 

musí být upevněn, aby se nepohyboval při skenování (důležité pro práškové nebo měkké 

vzorky)  

- odrazivost – příliš lesklé vzorky snižují viditelnost a orientaci na monitoru 

4.2 EC – AFM 

Elektrochemický mikroskopický režim atomové síly umožňuje měření AFM, zatímco 

probíhají elektrochemická reakce. Samotné AFM není součástí elektrochemické reakce, funguje 

pouze jako pozorovatel. Zejména hrot AFM nevede proud a má plovoucí potenciál, aby bylo 

zajištěno, že nebude rušit elektrochemickou reakci. Se zvláštním elektrochemickým článkem lze 

sledovat změny na povrchu elektrody v roztoku elektrolytu. Lze studovat jak redukční reakce na 

katodě, tak oxidační reakce na anodě. Znalost těchto reakcí je zásadní v aplikacích, jako je koroze, 

baterie a fotovoltaika. EC-AFM tedy umožňuje in situ monitorování struktury elektrod během těchto 

reakcí. V důsledku toho lze stanovit vztah mezi strukturou / morfologií elektrody a její 

elektrochemickou aktivitou. 

 

5  CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Dizertační práce si klade za úkol studium vlivu aditiv na záporné elektrodě olověného 

akumulátoru v různých režimech provozu. Doposud se vliv aditiv vyhodnocoval na základě měření 

kritických vlastností článků (napětí, potenciály, kapacita, maximální počet cyklů atd.). Cílem této 

práce je zaměřit se přímo na rozhraní aditivum/aktivní hmota a přesně zdokumentovat a popsat vliv 

aditiv na chemické reakce probíhající během redukce a oxidace. 

Některé složky záporné aktivní hmoty (NAM) nebyly dosud blíže zkoumány a tudíž nelze 

říci, jaký mají nebo nemají vliv na provozní vlastnosti celého experimentálního článku v různých 

režimech provozu. Práce je zaměřena především na zkoumání vlivu komerčních i experimentálních 

aditiv používaných v NAM – zkoumána jsou skelná vlákna, uhlík, TiO2 a aditivum Indulin AT. 

Během měření se vyhodnocuje velikost proudu při nabíjení a vybíjení, velikost zbytkového proudu, 
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velikost náboje dodaného, resp. odevzdaného při nabíjení, resp. vybíjení, a schopnost růstu resp. 

rozpouštění krystalů PbSO4 pozorováním povrchu elektrody. Cyklování a zkoumání povrchu je 

provádí pomocí potenciostatu připojeného k elektrochemické cele AFM. 

Jednotlivé fáze měření jsou doplněny snímky z elektronového rastrovacího mikroskopu 

(SEM), který umožňuje prvkovou analýzu (EDS), čímž se získává přesná představa o změnách na 

povrchu elektrod. Především se pak jedná o rozložení a velikosti krystalů PbSO4. 

 

6  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Tato kapitola se věnuje souhrnu experimentů a výsledků dosažených při studiu povrchu 

záporné elektrody olověného akumulátoru se zabudovanými aditivy. Byla zkoumána interakce 

celkem 4 aditiv zabudovaných do povrchu základního materiálu (Pb plechu) – skelných vláken, 

uhlíku s typovým označením CR2996, TiO2 a lignosulfátu s označením Indulina AT. 

 

6.1 PŘÍPRAVA PŘED MĚŘENÍM 

Plech z olověné slitiny (obsahující 1.5 hm% Sn) o tloušťce 0,7 mm byl homogenizován na 

válcovačce, čištěn a leštěn AGM separátorem zasucha, následně zamokra v destilované vodě 

a v ethanolu. Do očištěné elektrody bylo vtlačeno aditivum (C, TiO2, skelná vlákna) lisem pod 

definovaným přítlakem (80 N/cm2). Lis byl předem očištěn, aby nedošlo ke kontaminaci cizími 

nečistotami. 

Poté byl na elektrodu v H2SO4 přiveden proud 70 mA po dobu 5 min - tvorba plynného 

vodíku pomohla k finálnímu očištění a odstranění zbytků oxidů a síranů olova z povrchu elektrody. 

Elektroda se stále zvlhčeným povrchem byla umístěna do AFM cely.   

Po nastavení mikroskopu (což trvalo asi 30 minut) byl zaznamenán první povrchový obraz. 

Z tohoto obrázku bylo vybráno místo, které bude snímáno AFM sondou při nabíjení nebo vybíjení 

elektrody. Doba cyklu vyplývá ze schopnosti AFM.  Velikost pozorovaného povrchu je 5 x 20 µm, 

vykreslení celého pozorovaného povrchu cca 2 min 10 sec.  Olověná elektroda byla nabíjena 

ponecháním na potenciálu 20 mV vs. Cd referentní elektroda po dobu 10 minut. Vybíjení probíhalo 

připojením na potenciál 200 mV po dobu 30 s. Takto bylo provedeno 5 cyklů vybíjení/nabíjení. 

Následovalo poslední nabití 30 minut a poté vybití na 50 % kapacity zjištěné při posledním cyklu 

vybití. Pak již následovalo ponechání elektrod v režimu stání a pozorování změn na povrchu. 

Původně preferované 2D pozorování (sledování jedné úsečky povrchu) bylo nahrazeno 3D 

pozorováním (sledování celého povrchu vzorku elektrody). Přišli jsme sice o možnost sledovat 

změny povrchu s vyšší obnovovací frekvencí, ale získali jsme 3D představu o dějích na dané části 

povrchu elektrody.  

  

6.2 AFM POZOROVÁNÍ POVRCHU ELEKTROD SE ZABUDOVANÝM 

SKELNÝM VLÁKNEM 

 

AFM pozorování v této části práce bylo zaměřeno na pozorování dějů na povrchu vzorku 

elektrody se zabudovaným skelným vláknem, jinak bez dalších přidaných aditiv. Na elektrodě byly 

provedeno úvodní nabíjení následované 4 cykly vybíjení/nabíjení. Výsledky jsou na Obr. 5 až Obr. 

16. 

Obr. 5 zobrazuje povrch vzorku v ustáleném stavu před prvním nabíjením, Obr. 6 zobrazuje 

totéž místo po začátku nabíjení. Zobrazení téhož místa bylo s časovým odstupem cca 2 minuty, viz 

výše. Na Obr. 5 je patrný povrch elektrody pokrytý vrstvičkou oxidů olova a několika výraznějšími 

krystalky síranů, které vystupují z povrchu vzorku jako jasně viditelné, ostře ohraničené útvary 

velikosti do cca 0,2 µm. Jsou zde také patrná skelná vlákna zabudovaná do povrchu elektrody. 
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Po začátku nabíjení (Obr. 6) je patrno, že došlo k postupnému odstranění vrstvičky oxidů a síranů 

na povrchu a obnažení původního povrchu elektrody i skelných vláken. K odstranění vrstvičky 

oxidů a síranů nedošlo hned po přivedení nabíjecího potenciálu, ale až zhruba v polovině obrázku, 

tedy cca po 60 až 70 sekundách. 

 

 
Obr. 5: AFM obraz povrchu elektrody ustálený stav, stání před začátkem nabíjení 

 
Obr. 6: AFM obraz povrchu elektrody po změně potenciálů stání/nabíjení 2 minuty 

 
Krystaly síranů, které měly velikost větší než cca 0,8 µm se během nabíjení nerozpustily (ve 

shodě s předchozími měřeními). Stejně tak krystaly menších velikostí, které jsou na povrchu 

skelného vlákna vpravo, nereagovaly na nabíjení. Zde předpokládáme, že došlo ke ztrátě vodivého 

kontaktu s povrchem elektrody a tedy k izolaci těchto krystalů. V okolí skelných vláken se zdá, že 

došlo k “podleptání” nejbližšího okolí vláken, což může souviset s mechanickou deformací 

podkladového materiálu (olova) elektrody, nebo změnou lokálních parametrů elektrolytu (zvýšení 

hustoty, rychlejší odvod produktů reakce).  

Po 4 minutách od přivedení nabíjecího potenciálu na elektrodu je prakticky celý povrch 

obnažen a povrchová vrstvička oxidů a síranů odstraněna. Nabíjení probíhalo ještě následujících 

6 minut (celkem 10 min), nicméně v této době již na povrchu elektrody nedocházelo k viditelným 

změnám. Na Obr. 7 je znázorněn průběh proudu při nabíjení a prvním cyklu vybíjení/nabíjení. 

Součástí obrázku je také průběh náboje dodaný, resp. odevzdaný při nabíjení, resp. vybíjení. Z grafu 

je zřejmé, že ustálení proudu při počátečním nabíjení trvalo cca 60 s, což koresponduje s Obr. 6. 

Zbytkový proud cca 0,35 mA se po celou dobu počátečního nabíjení nemění, což přisuzujeme 

přeměně posledních reziduí krystalů na povrchu a parazitním reakcím. Drobné fluktuace proudu 
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souvisí zřejmě s HW podobou měřící cely a řídící elektronikou potenciostatu. Maximální proud na 

počátku nabíjení dosáhl 272 mA a svědčí o velmi malém odporu povrchu elektrody  

Na Obr. 8 je první cyklus, tedy změna potenciálů elektrody vybíjení/nabíjení. Změna 

potenciálu (tedy přechod nabíjení/vybíjení/nabíjení) je vždy na AFM obrázku vyznačena 

vodorovnou červenou čarou. V horní části obrázku nad čarou je zaznamenaný stav této části 

elektrody při nabíjecím potenciálu. Prakticky okamžitě při změně potenciálu na vybíjecí (část 

obrázku mezi čarami) dojde k tvorbě drobných jasně ohraničených krystalů síranu do velikosti cca 

0,2 µm. Obdobně jako v předchozím měření vzniklé krystaly nepokrývají celou plochu elektrody 

rovnoměrně. Předpokládáme roli nukleačních center, případně existenci nerovnoměrné pasivační 

vrstvy. Povrch skelných vláken není sírany zasažen z důvodu dielektrických vlastností skelných 

vláken bez elektronové vodivosti. Jiná situace je však na rozhraní skelné vlákno/olovo a v jeho 

v bezprostředním okolí. Zde dochází k výrazné tvorbě síranových krystalů v několika vrstvách, které 

částečně pokrývají povrch skelných vláken a „narůstají” na něj. 

 

 
Obr. 8: AFM obraz povrchu elektrody, cyklus č. 1, změna potenciálů nabíjení/vybíjení/nabíjení; 

1- nabíjení, 2 – vybíjení 

 
Z grafu průběhu proudu při prvním cyklu vybíjení/nabíjení (Obr. 7) je zřejmé, že k ustálení 

proudu při vybíjení dochází výrazně rychleji, než při počátečním nabíjení. Po prvních cca 8 

sekundách přechází průběh proudu do ustalovací fáze. V porovnání s Obr. 8  tato rychlá tvorba 

Obr. 7: průběh proudu a náboje na počátku experiment: nabíjení a první cyklus 
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síranů není nijak výrazně viditelná, může být snad indikována krystaly s ne zcela jasnou konturou 

obrysů a několika světlými artefakty - vše na počátku vybíjecí části obrázku. Předpokládáme, že 

obojí souvisí s právě probíhajícím procesem nukleace a počátečním růstem krystalů síranu. 

Zbytkový proud 0,37 mA na konci vybíjení nedosáhl svého minimálního limitního stavu a vykazuje 

opět drobné fluktuace. Maximální proud na počátku vybíjení dosáhl 152 mA.  
Ve spodní třetině Obr. 8 (pod druhou červenou čárou), je zobrazen přechod vybíjení/nabíjení. 

Na Obr. 9 resp. Obr. 10 je pokračující nabíjení po 2, resp. po 10 minutách. Je zde patrno, že 

u nejmenších viditelných krystalů dochází k přeměně prakticky okamžitě. U středně velkých 

krystalů (do cca 0,2 µm) dochází k postupné zpětné přeměně většiny krystalů síranu zpět na olovo. 

Tato přeměna proběhne především v prvních 2 minutách. V delším časovém intervalu již tato 

přeměna probíhá minimálně. U krystalů větších než cca 0,6 µm je nabíjecí proces prakticky 

neúčinný. Přeměna neprobíhá na celém sledovaném povrchu rovnoměrně - zdá se, že jsou na 

povrchu místa s obdobně velkými krystaly, kde dojde k úplnému rozpuštění, a naopak místa, kde 

jsou krystaly nabíjením nedotčené. Nejvýraznější takovéto místo je na Obr. 10 v horní části 

u pravého skelného vlákna, vyznačené červeným kroužkem. V tomto místě se dokonce jeví nárůst 

velikosti krystalů i přes nabíjecí režim. 

 
Obr. 9: AFM obraz povrchu elektrody, cyklus č. 1, nabíjení 2 minuty 

 
Obr. 10: AFM obraz povrchu elektrody, cyklus č. 1, nabíjení 10 minut 

 
Odpovídající průběh proudu při nabíjení v prvním cyklu je na Obr. 7. Je patrno, že průběh 

proudu má odlišný charakter než při počátečním nabíjení. Po počátečním proudovém impulzu (335 

mA) proud klesá během 3 sekund k limitní minimální hodnotě, která je v porovnání s počátečním 

nabíjením téměř poloviční (0,17 mA). Je zřejmé, že nabíjecí proces po prvním vybíjení probíhá 

výrazně obtížněji. Aktivní část přeměny krystalů síranů zpět na olovo probíhá pouze první 3 - 4 

sekundy nabíjení. Výrazně nižší zbytkový nabíjecí proud souvisí s větším vnitřním odporem 

povrchu elektrody.  
Porovnání AFM snímků povrchů elektrody s průběhy proudu vede k závěru, že ačkoliv 

vybíjení trvalo pouze 30 sekund a konečný vybíjecí proud nebyl zdaleka ustálený, došlo na povrchu 

elektrody k tvorbě kompaktní vrstvičky síranů s částečně pasivačními účinky. Následující nabíjení 

bylo účinné především v prvních 3-4 sekundách, kdy došlo ke zpětné konverzi pouze části krystalů. 

Velké krystaly se stávají pro nabíjení neaktivní a pasivační vrstvička síranů na povrchu se nabíjením 

narušila jen zčásti. 

Na Obr. 11 a Obr. 12 je zobrazen druhý cyklus. Změny při vybíjení jsou zachyceny na Obr. 

11. Na Obr. 12 je nabíjení po 10 minutách. Změna potenciálu nabíjení/vybíjení/nabíjení je na AFM 

obrázku opět vyznačena vodorovnou červenou čarou. Stejně jako v prvním cyklu prakticky okamžitě 
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při změně potenciálu na vybíjecí (část obrázku mezi čarami) dojde k tvorbě drobných jasně 

ohraničených krystalů síranu do velikosti cca 0,2 µm.  

 
Obr. 11: AFM obraz povrchu elektrody, cyklus č. 2, změna potenciálů nabíjení/vybíjení/nabíjení; 

1- nabíjení, 2 – vybíjení 

 
Obr. 12: AFM obraz povrchu elektrody, cyklus č. 2, nabíjení 10 minut 

 
Proces nabíjení probíhá obdobně jako v předchozím cyklu, snadno se přeměňují pouze 

krystaly s nejmenší velikostí do cca 0,2 µm. U krystalů, které dosáhnou hraniční velikosti cca 1 µm, 

nemá nabíjecí proces vliv a jejich velikost i přes nabíjení postupně narůstá.  

Při pozorování je bohužel zřejmé, že dochází k vzájemnému ovlivňování hrotu AFM 

mikroskopu a povrchu vzorku. Některé krystaly větších velikostí zřejmě nejsou k povrchu vzorku 

vázány dostatečnou silou a hrot AFM mikroskopu je při rastrování “utrhne” – patrné je to opět v 

místě původního červeného kroužku z Obr. 10, kde v této oblasti krystaly síranu i přes nabíjení 

postupně narůstají, až dojde k jejich “odtržení.” 

Z grafu průběhu proudu při druhém a třetím cyklu vybíjení/nabíjení je zřejmé, že 

charakteristika vybíjení je stejná jako při prvním cyklu. K ustalování proudu dochází stále po 

prvních cca 8 s. Zbytkový proud postupně klesá, na konci vybíjení ve třetím cyklu dosahuje 0,25 

mA. Maximální proud na počátku vybíjení v druhém, resp. třetím cyklu dosáhl 122, resp. 128 mA. 

Průběh proudu při nabíjení v druhém, resp. třetím cyklu má obdobný charakter, jako 

v prvním cyklu. Po počátečním proudovém impulzu (277 mA, resp. 250 mA) proud klesá během 

3 sekund k limitní minimální hodnotě, která je v prakticky totožná s prvním cyklem (0,16 mA).   

Porovnání AFM snímků povrchů elektrody s průběhy proudu ve druhém a třetím cyklu vede 

k závěru, že nabíjecí proces vykazuje stejné parametry jako v prvním cyklu. Nabíjení je účinné 

především v prvních 3-4 sekundách, kdy dochází ke zpětné konverzi pouze krystalů optimálních 

velikostí. Velké krystaly se staly pro nabíjení neaktivní a dochází k postupnému nárůstu jejich 

velikosti. Vzhledem ke klesající velikostí maximálních i konečných limitních proudů 

předpokládáme vzrůst odporu povrchu elektrody z důvodu postupné pasivace. 

Na Obr. 13 a Obr. 14 je zobrazen třetí cyklus. Změny při vybíjení jsou zachyceny na Obr. 

13. Na Obr. 14 je nabíjení po 10 minutách. Vybíjecí i nabíjecí procesy probíhají obdobně jako 

v předchozích cyklech. U krystalů větších než cca 1 µm pokračuje nárůst jejich velikosti 

i v nabíjecím módu. Je patrná také pokračující interakce hrotu AFM s největšími síranovými 

krystaly – dochází k postupnému “vymetání” těchto neaktivních krystalů, které mají zároveň malou 

soudržnost s povrchem vzorku.  
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Obr. 13: AFM obraz povrchu elektrody, cyklus č. 3, změna potenciálů nabíjení/vybíjení/nabíjení; 

1- nabíjení, 2 - vybíjení  

 
Obr. 14: AFM obraz povrchu elektrody, cyklus č. 3, nabíjení 10 minut 

Na Obr. 15 a Obr. 16 je zobrazen čtvrtý cyklus. Obdobně jako v předchozích cyklech jsou 

změny při vybíjení zachyceny na Obr. 15. Na Obr. 16 je nabíjení po 10 minutách. Na Obr. 16 je 

patrná interakce AFM hrotu nejen s krystaly síranu, ale dokonce i se skelným vláknem, kdy došlo k 

“vymetení” pravého skelného vlákna. Po vláknu zůstal jen “kráter” s mechanickou deformací 

směrem vpravo. Předpokládáme, že tímto směrem došlo k “vymetení” skelného vlákna.  

 

 
Obr. 15: AFM obraz povrchu elektrody, cyklus č. 4, změna potenciálů nabíjení/vybíjení/nabíjení; 

1- nabíjení, 2 - vybíjení  

 
Obr. 16: AFM obraz povrchu elektrody, cyklus č. 3, nabíjení 10 minut 

 

Po posledním cyklu bylo pokračováno v pozorování povrchu vzorku ve stání. Při posledním 

nabíjení i závěrečném stání docházelo postupně k nárůstu největších krystalů síranu do kritické 

velikosti a následnému “vymetení” hrotem AFM. Rychlost nárůstu síranových krystalů nebyla 

ovlivněna potenciálem povrchu a růst probíhal stejně rychle při nabíjení, jako při stání. 

Předpokládáme tedy, že tyto velké krystaly síranů ztrácí elektronově vodivé spojení s povrchem 

elektrody a stávají se neaktivní bez možnosti podílet se na nabíjecích/vybíjecích procesech.  
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6.3 AFM POZOROVÁNÍ POVRCHU ELEKTROD SE ZABUDOVANÝM 

SKELNÝM VLÁKNEM A TIO2 

 

AFM pozorování v této části bylo zaměřeno na pozorování dějů na povrchu vzorku elektrody 

se zabudovaným skelným vláknem a TiO2. Na elektrodě, stejně jako v předchozím případě, byly 

provedeno úvodní nabíjení následované 4 cykly vybíjení/nabíjení. Výsledky jsou na Obr. 17 až 

Obr. 27. 
Obr. 17 zobrazuje povrch elektrody s aditivem TiO2 a skelným vláknem v ustáleném stavu 

před prvním nabíjením. Vystupující útvary trojúhelníkovitého tvaru o velikosti 0,2 – 0,4 µm jsou 

krystaly oxidu titaničitého zabudované do povrchu vzorku. V pravé části obrázku je patrné skelné 

vlákno. Rovinný povrch mezi krystaly TiO2 bez viditelné struktury je směs oxidů a síranů stejně 

jako u předchozí elektrody bez aditiv (jen se skelným vláknem). Předpokládáme, že velké 

ohraničené krystaly o velikosti 1 µm a více jsou krystaly síranů. Pro ověření přítomnosti TiO2 na 

povrchu elektrody zkoumané pomocí AFM byl povrch nasnímán také pomocí ESEM a byla 

provedena EDS analýza. Lze tak konstatovat, že krystalky pozorované pomocí AFM odpovídají 

krystalkům TiO2. 

 
Obr. 17: AFM obraz povrchu elektrody ustálený stav, stání před začátkem nabíjení 

 
Na Obr. 18 je zobrazeno totéž místo při přechodu ze stání do nabíjení. Okamžik přechodu 

do nabíjení je vyznačen červenou čarou. Zobrazení elektrody při nabíjení po 2 minutách, resp. 8 

minutách je na Obr. 19, resp. Obr. 20. Mezi obrázky je viditelný mírný posuv, který se s probíhajícím 

experimentem minimalizuje. Posuv mezi obrázky, stejně jako nižší ostrost obrázků jsou způsobeny 

uvolněním zbytkového množství aditiva do elektrolytu, čímž došlo k útlumu a ovlivnění průchodu 

laserového paprsku odráženého od AFM hrotu.  

 

 
Obr. 18: AFM obraz povrchu elektrody změna potenciálů stání/nabíjení 

 
Obr. 19: AFM obraz povrchu elektrody po změně potenciálů stání/nabíjení 2 minuty 
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Obr. 20: AFM obraz povrchu elektrody po změně potenciálů stání/nabíjení 8 minut 

 
Stejně jako v předchozím experimentu je patrno, že po připojení nabíjení došlo k odstranění 

vrstvičky oxidů a síranů na povrchu, obnažení původního povrchu elektrody se zabudovanými 

krystalky TiO2 i skelnými vlákny. Vzhledem k velkému množství zabudovaného TiO2 je povrch 

značně zvrásněný a postup odstranění vrstvičky oxidů a síranů není tak patrný jako v předchozím 

měření s elektrodou bez aditiv. Průběh nabíjecího proudu nicméně nasvědčuje stejně jako 

v předchozím experimentu postupnému odstraňování počáteční vrstvy oxidů a síranů, viz odstavce 

níže. 

S probíhajícím nabíjením došlo k obnažení původně překrytých dalších skelných vláken, viz 

červeně vyznačené oblasti na Obr. 19, resp. Obr. 20. V okolí původně viditelného skelného vlákna, 

podobně jako v předchozím experimentu, došlo k “podleptání” nejbližšího okolí vlákna. Toto 

“podleptání” je však daleko výraznější a přikláníme se k názoru, že kombinace skelného vlákna 

a TiO2 výrazně mění lokální parametry rozhraní skelné vlákno/TiO2/Pb/elektrolyt a urychluje 

probíhající elektrochemickou reakci.  
Po 2 minutách od přivedení nabíjecího potenciálu na elektrodu je prakticky celý povrch 

elektrody obnažen, povrchová vrstvička oxidů a síranů odstraněna - zůstávají pouze viditelné 

krystaly TiO2, viz Obr. 19. Prvotní nabíjení probíhalo celkem 10 min, ke konci nabíjení na povrchu 

elektrody nedocházelo již k viditelným změnám, viz Obr. 20.  

Na Obr. 21 je znázorněn průběh proudu při prvotním nabíjení a prvním cyklu 

vybíjení/nabíjení. Součástí obrázku je také průběh náboje dodaného, resp. odevzdaného při nabíjení, 

resp. vybíjení. Z obrázku je zřejmé, že ustálení proudu při počátečním nabíjení trvalo obdobně jako 

u předchozího experimentu s elektrodou bez aditiv (pouze se skelným vláknem) cca 60 s. 

 
Obr. 21: průběh proudu a náboje na počátku experimentu: nabíjení a první cyklus 
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Zbytkový proud cca 0,44 mA je v porovnání s předchozím AFM pozorováním na vzorku bez 

aditiv (0,37 mA) o 70 mA vyšší. Elektroda obdržela při nabíjení asi o třetinu větší množství náboje. 

Vyšší zbytkový proud může být způsoben intenzivnější přeměnou posledních reziduí síranových 

krystalů na povrchu a parazitními reakcemi. Druhou možností je větší aktivní povrch elektrody 

způsobený zabudováním aditiva TiO2 do povrchu elektrody. Maximální proud na počátku nabíjení 

dosáhl 137 mA, což je v porovnání s elektrodou bez aditiv poloviční hodnota (bez aditiv 272 mA). 

Nižší počáteční nabíjecí proud může být důsledek většího odporu povrchu elektrody při pokrytí části 

povrchu elektrody nevodivým aditivem TiO2. 

Na Obr. 22 je první cyklus, tedy změna potenciálů elektrody vybíjení/nabíjení. Změna 

potenciálu (přechod nabíjení/vybíjení/nabíjení) je opět vyznačena vodorovnou červenou čarou. 

Prakticky okamžitě při změně potenciálu na vybíjecí (část obrázku mezi čarami) dojde k tvorbě 

krystalů síranu do velikosti cca 0,2 – 0,4 µm. Na rozdíl od předchozího experimentu s elektrodou 

bez aditiv, vzniklé krystaly pokrývají plochu elektrody rovnoměrněji. Došlo také ke vzrůstu povrchu 

vzorku v ose “z” - zdá se, že dochází k tvorbě síranových krystalů v několika vrstvách. 

Předpokládáme, že krystaly TiO2 mohou hrát roli dalších nukleačních center a usnadnit vznik 

dalších síranových krystalů. Na rozdíl od předchozího experimentu je povrch skelných vláken sírany 

částečně pokryt ve směru od kraje vlákna směrem ke středu, což opět potvrzuje pozitivní vliv TiO2. 

 
Obr. 22: AFM obraz povrchu elektrody, cyklus č. 1, změna potenciálů nabíjení/vybíjení/nabíjení; 

1- nabíjení, 2 – vybíjení 

 

Z grafu průběhu proudu při prvním cyklu vybíjení/nabíjení (Obr. 21) je patrné, že k ustálení 

proudu při vybíjení dochází rychleji než při počátečním nabíjení. Po prvních cca 10 s přechází 

průběh proudu do ustalovací fáze. Průběh proudu je velmi podobný s prvním experimentem 

s elektrodou bez aditiv, maximální proud na počátku vybíjení dosáhl 186 mA (bez aditiv 152 mA), 

zbytkový proud na konci vybíjení 0,28 mA (bez aditiv 0,37 mA). Porovnání dat obou elektrod 

naznačuje po prvotním nabití zlepšení parametrů elektrody s aditivem TiO2 a nižší odpor než 

u elektrody bez aditiv. Elektroda při vybíjení odevzdala 48,7 nAh, což je v porovnání s prvním 

experimentem dvojnásobek (24,0 nAh). 

Na Obr. 23 je pokračující nabíjení po 8 minutách. Je patrno, že u většiny krystalů dochází 

k přeměně na olovo v prvních 2 minutách. V delším časovém intervalu přeměna probíhá minimálně, 

patrná je např. u skleného vlákna, kde přeměna krystalů síranu v nejbližším okolí probíhá v delším 

časovém intervalu. Předpokládáme, že delší čas potřebný na zpětnou konverzi síranových krystalů 

v tomto místě je z důvodu zhoršeného přenosu elektronů (nevodivé skelné vlákno). Stejně jako 

v předchozím experimentu je patrné “zametání” krystalů z povrchu elektrody hrotem AFM, nicméně 

v menší míře. Toto zametání se projevilo i u skelného vlákna (na Obr. 20 označené kroužkem).  
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Obr. 23: AFM obraz povrchu elektrody, cyklus č. 1, nabíjení 8 minuty 

 

Odpovídající průběh proudu při nabíjení v prvním cyklu je na Obr. 21. Průběh proudu má 

opět obdobný charakter jako v prvním experimentu s elektrodou bez aditiv. Na rozdíl od prvního 

experimentu však po počátečním proudovém impulzu 143 mA (bez aditiv 335 mA) proud klesá 

k limitní hodnotě cca 10 sekund, tedy výrazně pomaleji než v prvním experimentu a zbytkový 

nabíjecí proud je v porovnání s počátečním nabíjením obdobný (0,38 mA). Je zřejmé, že nabíjecí 

proces po prvním vybíjení probíhá snadněji než v prvním experimentu. Aktivní část přeměny 

krystalů síranů zpět na olovo, probíhala po delší dobu a s vyšším zbytkovým nabíjecím proudem.  

Porovnání výsledků elektrody bez aditiva (pouze se skelným vláknem) s elektrodou s TiO2 

vede k závěru, že ačkoliv při vybíjení elektroda s TiO2 odevzdá náboj o dvojnásobné velikosti než 

elektroda bez aditiva, nedochází k tvorbě kompaktní pasivační vrstvičky na povrchu elektrody. 

Naopak na povrchu elektrody s TiO2 vzniká vrstevnatá struktura síranových krystalů. Tato 

“bohatší” vrstevnatá struktura síranových krystalů zřejmě způsobuje větší polarizační odpor 

na počátku nabíjení, kdy elektroda s TiO2 je schopna přijmout nižší maximální proud na 

počátku nabíjení než elektroda bez aditiv 

Celkové nabíjení je však účinnější u elektrody s TiO2, elektroda je schopna aktivně přijímat náboj 

po delší dobu s vyšším konečným limitním proudem. Z obrázků je patrné, že na konci nabíjení 

elektrody s TiO2 v prvním cyklu nejsou patrné žádné velké neaktivní krystaly, při nabíjení dojde ke 

zpětné konverzi větší části síranových krystalů. To vše vede k nižšímu odporu povrchu elektrody 

s TiO2 při následujícím vybíjení, kdy je elektroda schopna dodat vyšší proud než elektroda 

bez aditiv. 

Na Obr. 24 a Obr. 25 je zobrazen druhý cyklus. Na Obr. 24 jsou zachyceny změny při 

vybíjení, na Obr. 25 jsou změny při nabíjení po 8 minutách. Okamžik změny potenciálu 

nabíjení/vybíjení/nabíjení je opět na AFM obrázku vyznačen vodorovnou červenou čarou. Stejně 

jako v prvním cyklu prakticky okamžitě, při změně potenciálu na vybíjecí, dojde k tvorbě drobných 

krystalů síranu do velikosti cca 0,2  µm, které nově pokrývají pozorovaný povrch elektrody. 

Na rozdíl od předchozího experimentu krystaly síranu pokrývají povrch elektrody hustěji a ve více 

vrstvách. Sírany postupně pokrývají i povrch skelného vlákna, viz Obr. 24. 

 

 
Obr. 24: AFM obraz povrchu elektrody, cyklus č. 2, změna potenciálů nabíjení/vybíjení/nabíjení; 

1- nabíjení, 2 – vybíjení 
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Obr. 25: AFM obraz povrchu elektrody, cyklus č. 1, nabíjení 8 minuty 

 
Proces nabíjení probíhá obdobně jako v předchozím cyklu, dochází k postupné přeměně 

síranových krystalů, na rozdíl od elektrody bez aditiv, dochází k přeměně většiny krystalů a přeměna 

probíhá po celou dobu nabíjení, i když zpočátku výrazně rychleji. Při pozorování je opět zřejmé, že 

stejně jako v prvním experimentu dochází k vzájemnému ovlivňování hrotu AFM mikroskopu 

a povrchu vzorku. Na rozdíl od předchozího experimentu se však zdá, že nedochází k „vymetení” 

samostatných krystalů větších velikostí, ale spíše celých konglomerátů menších krystalů. I v tomto 

druhém experiment došlo k “vymetení” celého skelného vlákna, viz vyznačení skelného vlákna na 

Obr. 20. 

Z grafu průběhu proudu při druhém a třetím cyklu vybíjení/nabíjení je zřejmé, že 

charakteristika vybíjení i nabíjení je obdobná jako při prvním cyklu. K ustalování proudu při 

vybíjení dochází stále po prvních cca 10 s. Zbytkový proud postupně klesá, na konci vybíjení ve 

třetím cyklu dosahuje 0,22 mA. Maximální proud na počátku vybíjení v druhém i třetím cyklu 

dosáhl 137 mA, což je méně než v prvním cyklu, ale vice než u elektrody bez aditiv (122 mA).  

Při nabíjení proud po počátečním proudovém maximu 141 mA, resp. 125 mA (elektroda bez 

aditiv 277 mA, resp. 250 mA) postupně klesá během 10 sekund k limitní minimální hodnotě 0,35 

mA, která je v prakticky totožná s prvním cyklem (elektroda bez aditiv 0,16 mA). Předpokládáme 

tedy, že aktivní hmota je stabilizovaná, nabíjecí proces je u elektrody s TiO2 účinnější než 

u elektrody bez aditiv a množství síranových krystalů (stejně jako pasivační vrstva) na konci nabíjení 

narůstá pozvolna. Přesto se s počtem cyklů postupně zvyšuje polarizační odpor, nárůst je však nižší 

než u elektrody bez aditiv (pouze se skelným vláknem). 

Na Obr. 26 a Obr. 27 je zobrazen třetí cyklus. Změny při vybíjení jsou zachyceny na Obr. 

26. Na Obr. 27 je nabíjení po 8 minutách. Vybíjecí i nabíjecí procesy probíhají obdobně jako 

v předchozích cyklech. Je patrné postupné “zarůstání” největšího skelného vlákna aktivní hmotou. 

Dále je patrné postupné obnažování skelného vlákna, zobrazeného v kroužku na Obr. 20, až dojde 

k jeho “vymetení” interakcí hrotu AFM na Obr. 27. Zůstává otázka, zda postupné obnažování 

skelného vlákna souvisí spíše s interakcí s AFM hrotem, nebo s “podleptáváním,” které bylo 

diskutováno při prvotním nabíjení. 

 
Obr. 26: AFM obraz povrchu elektrody, cyklus č. 3, změna potenciálů nabíjení/vybíjení/nabíjení; 

1- nabíjení, 2 – vybíjení 
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Obr. 27: AFM obraz povrchu elektrody, cyklus č. 1, nabíjení 8 minuty 

 

7  ZÁVĚR 

Hlavním cílem této práce bylo vyvinout metodiku pro in-situ pozorování dějů na povrchu 

záporné elektrody olověného akumulátoru během jejího nabíjení/vybíjení. Měření pomocí AMF 

bylo zaměřeno na pozorování dějů probíhajících na rozhraní aditivum/aktivní hmota. Úkolem bylo 

tedy zdokumentovat a popsat vliv aditiv na chemické reakce probíhající během oxidace a redukce 

záporné elektrody olověného akumulátoru. Jako experimentální aditiva byla zvolena skelná vlákna, 

uhlík, TiO2, BaSO4 a Indulin AT. 

AFM mikroskopie dosahuje velmi vysokého rozlišení. Její nevýhodou je omezení 

vertikálního rozsahu (maximální výška vzorku), která bývá jednotky až desítky mikrometrů. 

Z tohoto důvodu bylo nutné před samotným experimentem zajistit dostatečnou rovinnost 

pozorovaného podkladu. Jako základní materiál byl použit Pb plech komerčně používaný pro 

kolektor záporné elektrody. Byly testovány „horké“ způsoby (lití roztaveného olova na různé 

podkladové materiály – laboratorní sklo, Si wafer, Cu folie) a „chladné“ způsoby úpravy vzorku 

(broušení a leštění různými druhy brusných materiálů za sucha i smáčení ve vodných i bezvodých 

prostředcích). Ze všech testovaných způsobů a materiálů bylo, jako nejlepší metoda přípravy vzorku, 

zvoleno leštění povrchu pomocí separátorů ze sklených vláken s označením H&V BG280GB180 a 

NIPPON SHEET GLASS BMSK200-5. Díky tomuto jsme dosáhli rovinného povrchu 

v požadovaných mezích a zároveň tímto docházelo k nanášení sklených vláken do podkladového 

materiálu. 

Námi používaný AFM mikroskop sice umožňuje provádět elektrochemická měření, ale pro 

naše účely je tento zabudovaný měřící mód nedostačující, zejména pak kvůli proudovému rozsahu 

(max. hodnota proudu zde nesmí přesáhnout 10 mA). Z tohoto důvodu musela být upravena 

elektrochemická cela tak, aby ji bylo možné připojit na externí potenciostat umožňující cyklování 

elektrody v plném napěťovém a proudovém rozsahu. Byla tedy vytvořena měřicí cela pro mikroskop 

AFM, která umožňuje pozorování povrchu záporné elektrody in-situ, měření elektrochemických 

parametrů (CV), cyklování článku a úpravu provozních podmínek během měření. Po sestrojení cely 

byly provedeny první experimenty na AFM za účelem optimalizace rozlišení mikroskopu v 

experimentálním stavu. On-line růst krystalů síranu olovnatého byl pozorován v roztoku kyseliny 

sírové s pH 2 (c = 5 mmol / dm3). Byla provedena pozorování změn na povrchu elektrody během 

nabíjení / vybíjení. Během vybíjení bylo pozorováno, že růst krystalů síranů nenastává rovnoměrně 

po celém povrchu elektrody. Po otestování metody byl elektrolyt s pH2 vyměněn za vodný roztok 

kyseliny sírové s koncentrací 1,24 g/cm3 (4M) a pokus se, za dodržení stejných vstupních podmínek, 

opakoval. Na rozdíl od předchozího experimentu s nižší koncentrací kyseliny sírové o pH 2 

v oxidačních režimech experimentu (tvorba PbSO4) nebyl pozorován přednostní růst krystalů síranu 

olovnatého na specifických místech v pozorované oblasti. Naměřené výsledky vedou k závěru, že 

se na povrchu vzorku ještě před prvním nabíjením vytvoří neprostupná bariéra síranu a následující 

nabíjení probíhá pouze ve vnitřní vrstvě pod touto povrchovou pasivační síranovou bariérou. 

Síranová bariéra je zřejmě velmi kompaktní, velmi málo vodivá a prakticky se neúčastní 

následujícího nabíjení (resp. cyklů nabíjení/vybíjení). Při porovnání s předchozími experimenty 

s kyselinou sírovou o pH 2 se zdá, že při nižší koncentraci se pasivační vrstva vytvořila také, 
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nicméně nebyla tolik hutná a kompaktní a dovolila v určité míře procesy nabíjení/vybíjení na 

povrchu vzorku. Tyto experimenty byly prováděny ve 2D zobrazení. Po analýze těchto prvních 

experimentů byl modifikován postup přípravy podkladového materiálu, byly upraveny časy pro 

cykly nabíjení a vybíjení elektrody a také se, z důvodu předpokladu preferenčních míst, kde dochází 

přednostně k tvorbě a rozpouštění síranů, upustilo od sledování jedné úsečky povrchu (2D 

pozorování) a přešlo se na sledování celého povrch vzorku elektrody (3D pozorování). 

Původní postup přípravy vzorků pro pozorování AFM byl upraven pro minimalizaci vzniku 

pasivační vrstvy na povrchu elektrody. Dle naměřených výsledků byla také modifikována měřící 

procedura. 

Pozorování povrchu elektrod se zabudovanými skelnými vlákny: jelikož tyto elektrody 

obsahují pouze skelná vlákna, která jsou do povrchu elektrody zanesena vždy při přípravě elektrod, 

je dále tato elektroda označována jako elektroda „bez aditiv“. Příznivý účinek skelných vláken 

v aktivní hmotě byl prokázán v několika publikacích [41-43]. Pozorování pomocí AFM odhalilo 

vytvoření rozhraní skelné vlákno/aktivní hmota (houbovité olovo na povrchu elektrody). Vzhledem 

k hydrofilnosti skelných vláken a maximálnímu úhlu smáčení tak lze předpokládat vytvoření 

„koridorů“ pro transport reaktantů do hlubších vrstev aktivní hmoty, což celkově zvětší její plochu. 

Po začátku nabíjení došlo k postupnému odstranění vrstvičky oxidů a síranů na povrchu a obnažení 

původního povrchu elektrody i skelných vláken. Prakticky okamžitě při změně potenciálu na 

vybíjecí dojde k tvorbě drobných jasně ohraničených krystalů síranu do velikosti cca 0,2 µm. 

Krystaly nepokrývají celou plochu elektrody rovnoměrně. Předpokládáme roli nukleačních center, 

případně existenci nerovnoměrné pasivační vrstvy. Povrch skelných vláken není sírany zasažen z 

důvodu dielektrických vlastností skelných vláken bez elektronové vodivosti. Na rozhraní skelné 

vlákno/olovo a v jeho bezprostředním okolí dochází k výrazné tvorbě síranových krystalů v několika 

vrstvách, které částečně pokrývají povrch skelných vláken a „narůstají” na něj. S počtem cyklů se 

staly velké krystaly pro nabíjení neaktivní a dochází tak k postupnému nárůstu jejich velikosti. 

Vzhledem ke klesající velikostí maximálních i konečných limitních proudů předpokládáme vzrůst 

odporu povrchu elektrody z důvodu postupné pasivace.  

  Pozorování povrchu elektrod se zabudovanými skelnými vlákny a TiO2: Stejně jako 

v předchozím experimentu je patrno, že po připojení nabíjení došlo k odstranění vrstvičky oxidů a 

síranů na povrchu a k obnažení původního povrchu elektrody se zabudovanými krystalky TiO2 i 

skelnými vlákny. Vzhledem k velkému množství zabudovaného TiO2 je povrch značně zvrásněný a 

postup odstranění vrstvičky oxidů a síranů není tak patrný jako v předchozím měření s elektrodou 

bez aditiv. S probíhajícím nabíjením došlo k obnažení původně překrytých dalších skelných vláken. 

Kombinace skelného vlákna a TiO2 výrazně mění lokální parametry rozhraní skelné 

vlákno/TiO2/Pb/elektrolyt a urychluje probíhající elektrochemickou reakci. Na rozdíl od 

předchozího experimentu s elektrodou bez aditiv, vzniklé krystaly pokrývají plochu elektrody 

rovnoměrněji. Předpokládáme, že krystaly TiO2 mohou hrát roli dalších nukleačních center 

a usnadnit vznik dalších síranových krystalů. Na rozdíl od předchozího experimentu je povrch 

skelných vláken sírany částečně pokryt ve směru od kraje vlákna směrem ke středu, což opět 

potvrzuje pozitivní vliv TiO2. Porovnání dat obou elektrod naznačuje po prvotním nabití zlepšení 

parametrů elektrody s aditivem TiO2 a nižší odpor než u elektrody bez aditiv.  

Pozorování povrchu elektrod se zabudovanými skelnými vlákny a uhlíkem: Na konci prvního 

nabíjení je struktura povrchu velmi podobná předchozímu experimentu s TiO2. Po zahájení nabíjení 

byla opět z povrchu odstraněna vrstva oxidu a síranů a původní povrch elektrody se zabudovaným 

uhlíkem a skelnými vlákny byl postupně odhalován. V okolí skelných vláken, stejně jako v 

předchozích experimentech, došlo k „podleptání“ nejbližšího okolí. Toto „podleptání“ však není ve 

srovnání s TiO2 tak významné, odpovídá spíše elektrodě bez aditiv. Povrch elektrody (jako u 

elektrody s TiO2) je značně zvrásnělý a proces odstraňování oxidové a sulfátové vrstvy není tak 

znatelný jako v experimentu s elektrodou bez aditiv. Krystaly síranu mají menší velikost a pokrývají 

elektrodovou plochu rovnoměrněji. Znovu je zřejmé, že krystaly síranu jsou tvořeny v několika 
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vrstvách. Stejně jako v experimentu s TiO2 (a na rozdíl od experimentu s elektrodou bez aditiv) je 

povrch skelných vláken částečně pokryt sírany od okraje vlákna směrem ke středu.  

Porovnání dat všech tří elektrod ukazuje na podobné množství převedené aktivní hmoty na 

nabitou formu (proces formování) pro elektrody s TiO2 a uhlíkem. U elektrody bez aditiv bylo 

množství aktivní hmoty výrazně nižší. Schopnost přijímat a dodávat náboj byla jednoznačně 

nejvyšší u elektrody obsahující uhlík. Zde by však mělo být poznamenáno, že elektroda obsahující 

uhlík přijala při nabíjení ve srovnání s ostatními dvakrát až třikrát větší množství náboje, ale při 

vybíjení dodala stejné množství náboje jako elektroda s TiO2. Nebyly nalezeny významné 

morfologické změny povrchu elektrod mezi uhlíkem a TiO2. Zvýšené množství náboje přijaté na 

elektrodě obsahující uhlík je tedy na úkor jiných reakcí (tvorba CO2). 

Pozorování povrchu elektrod se zabudovanými skelnými vlákny a aditivem Indulin AT: Na 

elektrodě, stejně jako v předchozích případech, bylo provedeno úvodní nabíjení a pět cyklů 

vybíjení/nabíjení. Na rozdíl od předchozího experimentu s elektrodami s uhlíkem a částečně 

s elektrodami bez aditiv a elektrodami s TiO2 se jeví krystaly síranu mírně větších velikostí. Podobně 

jako u elektrody bez aditiv (a na rozdíl od elektrod s TiO2 a uhlíkem) je zřejmé, že se krystaly síranu 

netvoří v několika vrstvách. Krystaly síranů se tvoří odděleně bez většího mechanického kontaktu a 

vzájemného propojení. Stejně jako v předchozích experimentech jsou výsledné síranové krystaly na 

rozhraní mezi skleněnými vlákny a okolní hmotou zcela zřejmé. Porovnání údajů elektrod 

s Indulinem AT a elektrodou bez aditiv ukazuje stejné množství přeměněné aktivní hmoty v nabité 

formě během procesu formování. U elektrody bez aditiv byla schopnost dodávat náboj na začátku 

vybíjení výrazně nižší než u elektrody s Indulinem AT. Na základě těchto výsledků a porovnání 

obrázků AFM povrchových elektrod lze konstatovat, že použití Indulinu AT zabraňuje tvorbě 

pasivační vrstvy na povrchu elektrody, přičemž se udržuje členitá struktura povrchu elektrody. Na 

druhé straně výrazně nižší zbytkový proud na elektrodě s Indulinem AT naznačuje vyšší polarizační 

odpor této elektrody. 

 

Shrnutí: 

Pozorování AFM odhalily největší změny na rozhraní skelných vláken / TiO2 / aktivní hmota 

(NAM). Během cyklování zůstává na povrchu elektrody s uhlíkem, TiO2 a Indulinem AT vrstvená 

struktura částic NAM. Tato „bohatší“ struktura vrstev spolu s nevodivým TiO2 zjevně způsobuje 

vyšší odpor NAM na začátku nabíjení elektrody. Elektroda s uhlíkem je schopna přijmout pouze asi 

polovinu nebo třetinu maximálního proudu než elektroda s uhlíkem nebo elektroda bez aditiv. 

Elektroda s Indulinem AT je schopna absorbovat nejvyšší proudový impuls na začátku 

nabíjení, avšak nejvyšší polarizační odpor způsobí celkový nejnižší přijatý náboj po dobu nabíjení. 

Během vybíjení elektrody s TiO2 a uhlíkem odevzdají dvojnásobný náboj než elektrody bez 

aditiv nebo s Indulinem AT. 

Porovnání výsledků elektrody s Indulinem AT s jinými elektrodami (bez aditiva, s TiO2, 

s uhlíkem) vede k závěru, že Indulin AT zabraňuje tvorbě pasivační vrstvy na povrchu elektrody a 

stejně jako TiO2 a uhlík pomáhá zachovat členitou strukturu povrchu elektrody. Na druhou stranu 

Indulin AT způsobuje vyšší polarizační odpor této elektrody a snižuje příjem náboje během nabíjení. 

Mechanicky nejstabilnější je struktura aktivního materiálu s uhlíkem i TiO2. Na elektrodě s 

Indulinem AT nebo bez aditiv je propojení jednotlivých částic aktivní hmoty mnohem horší. 

Proces nabíjení a vybíjení je nejúčinnější na elektrodě s uhlíkem, protože množství krystalů 

síranu (stejně jako pasivační vrstva) se na konci procesu nabíjení prakticky nezvyšuje. Povrch 

elektrody s uhlíkem je nejstabilnější a během cyklování se nezvyšuje odpor NAM ani polarizační 

odpor. 

AFM mikroskopie přinesla vůbec první pozorování in-situ reakcí probíhajících na záporné 

elektrodě. Tato metoda potvrdila, že k růstu krystalů síranů nedochází na povrchu elektrody 

homogenně, ale s předností na místech s predispozicí. Bylo provedeno první in-situ pozorování dějů 
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v nativním prostředí což nám v budoucnu umožní tuto metodu použít pro online sledování dějů na 

elektrodách nejen v olověném systému, ale i v dalších. 

Tato disertační práce vznikla za podpory konsorcia ALABC (Advanced Lead Acid Battery 

Consortium), dnes již CBI (Consortium for Battery Innovation), jako část řešeného projektu 

ALABC Project 1618 BS_CNP1 (Investigation of the mutual interaction of carbon and other 

additives on the performance of negative lead accumulator electrodes during PSoC operation). 

Výsledky jsou uvedeny v závěrečných zprávách k projektu a byly prezentovány na konferencích 

LABAT (Bulharsko), NZEE a ABAF (obě ČR) a vzniklo několik článků publikovaných v ECT 

Transactions (citace jsou uvedeny v kapitole „Vybraná publikační činnost autora“). 
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