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Abstrakt 

Tato práce se bude zabývat problematikou lithiace záporné elektrody u lithium-

ionových akumulátorů V práci je použito několik typů materiálů na výrobu elektrod: 

uhlík, FeCl3, lithiované uhlíkové elektrody a karbid křemíku. Zmenšení nevratné 

kapacity lithno-ionových baterií by vedlo nejenom k větší kapacitě, ale bylo by možné 

využívat jiné materiály pro jejich kladnou elektrodu. Práce se zabývá rozdíly ve 

vlastnostech materiálů při použití lithiace materiálů a možné využití v praxi.  

 
 

Klí čová slova 

Lithium-iontové baterie, uhlík grafit, interkalační sloučeniny, záporná elektroda, anoda, 

butyllithium, sloučeniny s chlorem, expandovaný grafit, karbid křemíku 

 

 
 
 
 
 
 

Abstract 

This thesis deals with lithiation of negative electrode li-ion batteries. In this thesis is 

used several electrode materials: carbon, FeCl3, lithiated carbon electrodes and silicon 

carbide. Reduction of irreversible capacity lithium-ion batteries leads to increased 

capacity and also we can use new materials as a positive electrode. Thesis deals with the 

differences in the properties of materials using lithiation and their use in practice 

 

Keywords 

Lithium-ion battery, carbon, graphite, carbon intercalation compounds, negative 

electrode, anode, butyllithium, chlorine compounds, expanded graphite, silicon carbide 
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1 ÚVOD 

V této diplomové práci se budeme zaobírat problematikou nevratné kapacity 

lithium-iontových baterií a možností lithiace záporné elektrody lithium-iontových 

baterií. A to jednak teoreticky, kdy vysvětlíme, s čím tato nevratná kapacita souvisí a 

jaké by mělo důsledky její zmenšení či odstranění, ale i prakticky, kdy se pomocí 

lithiace anodových materiálů pokusíme její vliv omezit. Tato práce bude porovnávat 

lithiace, kapacity atd. jednotlivých vzorků anodových materiálů s různým poměrem 

chloridu železitého (FeCl3), grafitu. Dále se budou porovnávat různé druhy grafitu 

s ohledem, zda došlo, či nedošlo k lithiaci. Nakonec budeme testovat možné využití 

karbidu křemíku jako materiálu pro zápornou elektrodu lithium-iontových baterií.  Tyto 

materiály budou připraveny v laboratořích Ústavu elektrotechnologie Vysokého učení 

technického v Brně.  
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2 LITHIUM -INONTOVÉ BATERIE 

Jako lithium – iontové akumulátory se nazývá skupina akumulátorů, ve kterých 

se při vybíjení pohybují lithiové ionty od anody ke katodě, při nabíjení se pohybují zpět. 

Patří mezi nejpoužívanější akumulátory ve spotřební elektronice. Mezi jejich výhody 

patří možnost výroby v  požadovaných tvarech. Nízká úroveň samostatného vybíjení, 

která je okolo 5% za měsíc. Oproti 30% u NiMH akumulátorů [1]. Obě úrovně vybíjení 

jsou uvažovány při pokojových teplotách. Nemají, paměťový efekt tzn., nesnižuje se 

jim kapacita v případě částečného vybití a následného nabití akumulátoru. Z důvodu 

vyšší kapacity energie jsou značně lehčí než jiné typy akumulátorů.  

Mezi hlavní nevýhody patří stárnutí baterie. Neustále se snižuje jejich kapacita 

nehledě na jejich používání. Vysoké teploty, přebíjení a udržování akumulátoru na 

vysoké úrovni nabití tuto ztrátu jenom urychluje. Proces stárnutí lze výrazně zpomalit 

udržováním na 40% maximální kapacity a uložením při 0°C. Každý akumulátor má 

ochranný obvod, který zabraňuje tomu, aby nekleslo napětí příliš nízko při vybíjení. 

V případě poklesu pod určitou hladinu napětí u kobaltových 2,8V je obtížné ji oživit. 

Dále omezuje výkyvy napětí při dobíjení a monitoruje teplotu z důvodu, že celý článek 

může explodovat. V případě že se napětí baterie dostane, mimo bezpečný rozsah vypne 

celou baterii, aby nedošlo k nehodě. Tento ochranný obvod zvětšuje vnitřní odpor. Ten 

se zvyšuje i se stářím a používáním akumulátoru nakonec vzroste natolik, že akumulátor 

není schopen pracovat rozumnou dobu. 

Schematická reprezentace jedné lithium iontové buňky je na obrázku 2.1. Obě 

elektrody se využívají na vratné vkládání a odjímání lithia. Elektrolyt funguje pouze 

jako cesta pro lithiové ionty a do celého procesu vůbec nezasahuje. Lithium-iontové 

baterie potřebují tedy jenom velmi malé množství elektrolytu pro oddělení obou 

elektrod. Lithium je velmi dobré pro svoje schopnosti uchování energie pro svoji lehkou 

váhu a velkou specifickou kapacitu viz tabulka 3.1. Bohužel v případě opakovaných 

nabíjecích a vybíjecích cyklů se začnou na lithiu vytvářet krátké výběžky. Tyto výběžky 

dokážou, vytvořit zkrat z tohoto důvodu není lithium široce používáno jako materiál pro 

anodu. Bylo zjištěno, že uhlík dovoluje bezpečné vkládání a vyjímání lithia během 



 14

stovek nabíjecích a vybíjecích cyklů. Pro případ že používáme uhlíkovou anodu a 

katodu složenou z oxidu kobaltito-lithného, můžeme celý proces nabíjení, vybíjení a 

dva základní případy, které vedou k nevratným poškozením, vyjádřit chemickými 

rovnicemi popsanými dále 2.1 - 2.4.  

 

Obrázek 2.1: Schéma Li-ion akumulátoru 

Na katodě tedy probíhá následující reakce. V případě vybíjení se oxid kobaltito-

lithný rozpadá na oxid kobaltičitý, lithný kation a elektron v případě nabíjení se jedná o 

opačný proces: 

������ ↔ ���	
���� + ��� + ��	                    (2.1) 
Na anodě probíhá následující reakce při vybíjení se lithný kation a elektron 

sloučí s uhlíkem, kterým je tvořena anoda a vzniká hexakarbid lithný při nabíjení je 

proces opačný: 

��� + ��	 + 6� ↔ ��
��              (2.2) 

Tyto reakce mají ale své limity. Při nadměrném vybíjení se přesytí oxid 

kobaltito-lithný a za účasti elektronu a lithného kationu vznikne oxid lithný a oxid 

kobaltnatý. Jedná se o nevratný proces. 

������ + �� + �	 → ���� + ���             (2.3) 
Nabíjení nad maximální napětí vede k rozpadu oxidu kobaltito-lithného na 

lithiové kationy a oxid kobaltičitý podle následující chemické rovnice. Stejně jako 

v předchozím případě se jedná o nevratný proces snižující životnost akumulátoru. 

������ → �� + ����            (2.4) 
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3 KAPACITA ZÁPORNÉ ELEKTRODY 

Je známa schopnost uhlíku vázat lithium do šestiúhelníkové struktury. 

V ideálním případě tedy na šest atomů uhlíku připadá jeden atom lithia. Grafit 

používaný jako anodový materiál se skládá z rovinných šestiúhelníkových vrstev.  

Existují dva druhy grafitu 2H a 3R. Tyto druhy mají posunuté vrstvy u 2H grafitu tvoří 

ABAB, u 3R tvoří ABCABC viz obrázek 2.2.  

 

 Obrázek 3.1:Schematické znázornění 2H a 3R grafitu 

Z uhlíkových materiálů se nejčastěji používá přírodní grafit jednak pro jeho 

dostupnost a také pro vysokou cenu syntetického grafitu. Další typy materiálů pro 

anodu jsou expandovaný grafit a nanotrubice. Expandovaný grafit lze připravit 

následujícím způsobem. Kus přírodního grafitu vysušíme ve vakuové peci po dobu 24 

hodin při teplotě 80°C. Následně je smíchán s koncentrovanými kyselinami, které 

obsahují síru například kyselinou sírovou. Vytvoří se tak grafit s vloženou kyselinou. 

Jakmile je tato směs vysušena rapidně expanduje při 900°C tím se vytvoří expandovaný 

grafit [7]. Velkou nevýhodou nanotrubic je velký povrch, na kterém se může tvořit SEI 

a tím způsobit velkou ireverzibilní kapacitu. Grafit také vykazuje nízké napětí oproti 

lithiu a tak můžeme získat vysoké napětí li-ion akumulátoru viz tabulka 3.1.  

Uhlík není ale jediným materiálem využívaným pro anodu li-onových baterií. 

Další používané prvky jsou cín (Sn), hliník (Al), hořčík (Mg), bismut (Bi), antimon (Sb) 

a v poslední době se nejvíce uvažuje především s křemíkem (Si). V tabulce 3.1 převzaté 

z disertační práce [3] je uvedena hustota, výsledné navázání lithia v anodě, teoretickou 
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maximální kapacitu v závislosti na váze, změna objemu a počáteční potenciál před 

reakcí lithia na anodě. 

Tabulka 3.1: Porovnání různých materiálů používaných pro anodu Li-onových 

akumulátorů[8] 

 
Materiál Li C Si Sn Sb Al Mg Bi 

 
Hustota [gcm-3] 0,53 2,25 2,33 7,29 6,7 2,7 1,3 9,78 

  

Teoretická maximální 
kapacita mAhg-1 3862 372 4200 994 660 993 3350 385 

  
Změna objemu [%] 100 12 320 260 200 96 100 215 

  
Potenciál [V] 0 0,05 0,4 0,6 0,9 0,3 0,1 0,8 

  
Lithiovaná anoda Li LiC6 Li 22Si5 Li 22Sn5 Li 3Sb LiAl  Li 3Mg Li3Bi 
Z tabulky tedy zjistíme, že konvenčně používaná uhlíková anoda má nejmenší 

specifickou kapacitu 372 mAhg-1, ale také pouze 12% změnu objemu anody při vybití 

baterie. Uhlík tedy nevytvoří vysokokapacitní akumulátor. Nízká změna objemu anody 

znamená malé strukturální změny a díky tomu mohou být provedeny stovky až tisíce 

nabíjecích cyklů. 

 

3.1 Nevratná kapacita Li-ion akumulátorů 

Nevratná kapacita lithium-ionových akumulátorů je spojena s tvořením filmů na 

záporné elektrodě. Jsou produktem reakce elektrolytu a lithia a tvoří je různé sloučeniny 

lithia (Li2CO3, LiO2, LiOH, lithiové alkoholáty, LiF a redukce elektrolytických solí). 

Tyto filmy se jednotně pojmenovávají SEI (Solid Electrolyte Interphase). Tento 

polymerní film je iontově vodivý, ale elektronově nevodivý. Část lithia může být také 

„uvězněna“ v anodě. Tím vzniká rozdíl mezi vloženým lithiem a vyjmutým lithiem ze 

záporné elektrody. Tento jev se volně nazývá „nevratná kapacita“. Ta závisí nejen na 

úrovni lithiace při formovacích cyklech a teplotě, ale i na dalších cyklech nabíjení a 

vybíjení, při kterých může film růst. Tato nevratná kapacita je součtem rozdílů kapacit 

po pěti cyklech (v některých případech jednom) nabíjení a vybíjení, po nich se poměr 

kapacity při nabíjení a vybíjení ustálí. [2]  
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Tímto prvotním formátováním se v uhlíkových záporných elektrodách ztratí až 

25% při formování polymerní vrstvy SEI. Množství těchto ztrát může být zmenšeno 

pomocí lithiace, tedy interkalováním lithia do záporné elektrody ještě před prvotním 

formátováním. Na formování by se tedy nespotřebovala část lithia z kladné elektrody, 

ale ze záporné a zmenší se tak množství ztrát lithia. Dojde tedy k navýšení kapacity celé 

baterie. Druhou výhodou tohoto postupu je to, že v případě velmi dobré lithiace by 

nebyla nutnost mít na kladné elektrodě lithium a šlo by využívat další katodové 

materiály, které by mohly zvýšit rychlost nabíjení akumulátoru, či přinést další pozitivní 

efekty. Na lithiaci grafitu je potřeba silné redukční činidlo. V našem případě používáme 

2,5 molární n-Butyllithium rozpuštěné v n-hexanu. Butyllithium je organokovová 

sloučenina butylu a lithia. Butyl (C4H9-) obklopuje lithný kationt (Li+). S butyllithiem je 

nutno pracovat v ochranné atmosféře, jelikož je prudce reaktivní s vodou. Práce byly 

prováděny v argonové atmosféře v rukavicovém boxu MBRAUN Labmaster SP. 

 

 

Obrázek 3.2: Strukturní vzorec butyllithia 

Během prvního cyklu nabíjení/vybíjení se elektrolyt rozkládá na povrchu 

uhlíkové anody, na obrázku číslo 3.3 lze vidět, jak se SEI vrstva formuje v prvních 

cyklech. Tím se vytvoří film složený z anorganických a organických složek elektrolytu 

nazývaných SEI. Tato vrstva zajišťuje stabilitu elektrolytu proti dalšímu rozpadu a tím 

zajišťuje dobrou cyklovatelnost, nevratně váže část lithia a snižuje tak kapacitu. Složení, 

tloušťka, morfologie a hutnost SEI výrazně ovlivňuji výkon baterie. Vlastnosti SEI jsou 

ještě významnější během vyšších cyklů a větších úrovní vybíjení. Například během 

výkonového cyklování je elektroda velice namáhána a může dojít k popraskání SEI. 

Znovu se odhalí grafit, vyroste nová SEI vrstva a zvýší se ztráta lithia. Proto je důležité 

porozumět formovacímu mechanismu, složení a struktuře SEI pro návrh baterií 

s dlouhou životností a velkým výkonem. 

Po dlouhou dobu ovšem skutečná struktura SEI vrstvy nebyla jasná. Modely 

předpokládaly, že se jedná o hustou vrstvu anorganických sloučenin na anodě 
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následovanou porézní vrstvou organických sloučenin či polymerní vrstvou blízkou 

k elektrolytu.  

V článku [10] studovali složení SEI vrstvy s ohledem na různé typy elektrolytu. 

Použili, ethylen karbonát (EC), dimethyl karbonát (DMC) a směs obou dvou. Pro 

lithium je složení SEI vrstvy silně závislé na použitém elektrolytu. SEI vrstva v případě 

EC je složena především z Li2O a Li2CO3. Dalšími složkami jsou uvězněné plyny C2H4 

a CO. Na počátku tvorby SEI vrstvy se vytvoří dilithium ethylene dicarbonate (LiEDC), 

ten se dále rozloží na další sloučeniny při interakci s atomy lithia. U tohoto elektrolytu 

koncentrace lithia silně ovlivňuje výsledné složení. V prostředí velmi bohatém na 

lithium se vytvořené LiEDC takřka okamžitě rozpadne, především na Li2O. Také vazby 

mezi C2H4 a CO3 mohou být snadno rozbity atomy lithia a vytvoří hydrokarbidové 

plyny. Karbidy, jež jsou odpadem těchto reakcí, reagují s dalším lithiem a vzniknou 

lithiové soli jako např. Li2CO3 a Li2O. 

 

 

Obrázek 3.3: Formování SEI v prvních cyklech [10] 
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V případě DMC je SEI složena z Li2O, LiOCO2CH3, Li2CO3 a LiCH3 spolu 

s LiOCH3, který je výrazně dominantní složkou. Během první disociace se LiOCH3 

může vytvořit spolu s CO, ale pokud lithiový atom reaguje s uhlíkovou částí DMC 

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

radikály. Li2CO3 vznikne, když dva lithiové atomy nahradí dva methylové radikály, 

zatímco LiOCO2CH3 vzniká náhradou jednoho radikálu. Podobně jako u EC se vytvoří 

C2H4 a může se vytvořit ethan (C2H6). Ten ale vzniká ve velmi malém množství kvůli 

malé pravděpodobnosti reakce dvou methylových radikálů. Místo něj vznikají LiCH3, 

kdy lithium reaguje s tímto radikálem. U DMC elektrolytu je CO významnou vznikající 

molekulou (jedná se o 30% složky SEI).  

V případě, že máme směs DMC, EC je dominantní složkou Li2O. Důvodem je, 

že se jedná o produkt sekundárních reakcí u rozkladu DMC i EC elektrolytu. Poměry 

jednotlivých složek lze vidět na obr č 3.4. 

 

Obrázek 3.4. Rozložení složek SEI vrstvy v různých elektrolytech [10] 

Plyny uvězněné u lithia mohou časem uniknout pomocí difúze a anorganické 

soli (Li2CO3, Li2O) bývají výrazně blíže lithiové elektrodě. Organické soli jako 

například (LiOCO2CH3, LiOCH3). 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Měřící metody pro li-ion baterie 

4.1.1 Galvanostatická metoda 

U galvanostatického měření nastavíme mezi pracovní elektrodou a 

protielektrodou (counter) konstantní proud a sledujeme odezvu. Pomocí polarity tohoto 

proudu nabíjíme nebo vybíjíme elektrodu. Díky tomuto měření zjistíme velmi důležité 

charakteristiky, mezi které patří nevratná kapacita či coulombická účinnost. Tyto 

vlastnosti nezměříme pomocí cyklické voltametrie. 

 Složení cely na galvanostatické měření je popsáno v kapitole 4.2.2. Tato měření 

lze provádět jednak dvouelektrodově (jako jsme měřili my) nebo s námi použitou celou 

lze měřit i tříelektrodově. 

 

4.1.2 Cyklická voltametrie 

Cyklická voltametrie (CV) patří mezi základní metody pro výzkum 

elektrodových pochodů nejen u li-ion baterií, ale pro všechna elektrochemická měření. 

Pro měření se využívá tříelektrodové zapojení. Měříme napětí mezi pracovní a 

referenční elektrodou a proud protéká mezi pracovní a zápornou (někdy nazývanou 

counter) elektrodou. Tímto eliminujeme vliv odporu elektrolytu a samotných elektrod. 

Každý cyklus v CV je složen ze dvou lineárních změn potenciálů z jedné mezní 

hodnoty do druhé a zase zpátky. Základními parametry tedy jsou meze a rychlost 

nárůstu potenciálu. Na obrázku 4.1 je vidět příklad chování potenciálu v průběhu 

jednoho cyklu. Přiložené napětí se zvyšuje od času t0 do času t´ a pak stejnou dobu opět 

klesá. [8] 

Odezvou systému je voltamogram, neboli závislost proudu protékajícího 

elektrodou na jejím potenciálu. Při vratné reakci jedna proudová špička („pík“ od 

anglického peak – vrchol, špička, dále jen jako pík) odpovídá jedné reakci. V případě, 

že si jsou rovnovážné potenciály blízké, může dojít k jejich překrytí.  
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Obrázek 4.1: Pilovitý průběh přiloženého napětí u CV [8] 

Na obr. 4.2 je vidět jeden pík při oxidaci (horní část voltamogramu), kdy 

v případě záporné elektrody li-ion baterie dochází k vybíjení. Při redukci (spodní část 

voltamogramu) naopak dochází k nabíjení. Každý pík je charakterizován základními 

údaji. Mezi ty patří potenciál (Ep) a proud (Ip) píku. [12] 

 

Obrázek 4.2: Voltamogram [12] 
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4.2 Vybavení laboratoře 

4.2.1 Box s inertní atmosférou 

Experimenty zahrnující konstrukci lithium-iontových článků mají svoje 

specifika. Jedním z důležitých prvků je dodržení prostředí bez vlhkosti při manipulaci 

s elektrodovými materiály před a v průběhu měření. K tomu slouží rukavicový box 

MBRAUM Labmaster SP (anglicky dry box). Probíhala v něm veškerá manipulace 

s elektrodami. Také s lithiem, které je náchylné na vlhkost, kdy dochází k oxidaci jeho 

povrchu a především s n-butyllithiem, které je i ve vzdušné vlhkosti silně reaktivní. 

Tyto materiály byly a jsou uchovávány v dry boxu. 

MBRAUN Labmaster SP je naplněn inertní atmosférou. V našem případě 

Argonem 4,8 (čistota 99,998 %). V boxu dosahovaly hodnoty O2 <  5ppm a hodnoty 

vlhkosti H2O < 1ppm. 

 

 Obrázek 4.3: Glove box MBRAUN Labmaster SP[6]   
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4.2.2 Příprava měřící cely na galvanostatická měření 

Na obrázku číslo 4.4 se pod číslem 1 nachází základní část měřící cely, do které 

se vše umisťuje. Umělohmotná výplň má číslo 2, kovová zátka sloužící ke stlačení 

elektrod k sobě má číslo 3, do dutiny se vkládá pružina sloužící k lepšímu stlačení (číslo 

6). Kroužek s výstupky sloužící ke správnému sestavení celé cely má číslo 4, těsnící 

umělohmotný kroužek číslo 5.  Zátka sloužící k zašroubování je na čísle 7 a víčko celé 

cely na čísle 8. Svěráček je pak na obrázku číslo 4.5a. Tuto celu jsme použili pro 

galvanostatické měření. To slouží k proměření několika cyklů daného akumulátoru. 

 

 Obrázek 4.4: Jednotlivé části měřící cely 

Měřící celu sestavíme následujícím způsobem, sestavená cela je pak vidět na 

obrázku 4.5b:  

• Čistou celu přeneseme do argonového boxu. 

• V boxu vysekneme kolečko lithia o průměru 16mm, očistíme ho od 

oxidů, aby bylo lesklé, a umístíme na střed dna měřící cely. 

• Nyní umístíme umělohmotnou výplň do základní části měřící cely, slouží 

jednak pro přidržení lithia a pro umístění dalších částí Li-ion baterie. 
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• Do výplně umístíme separátor ze skelné tkaniny, který namočíme do 90 

µl elektrolytu LiPF6 (hexafluorfosfát lithný), nad něj umístíme naši 

elektrodu hmotou na separátor. 

• Nad elektrodu umístíme kovovou zátku, která poslouží k přitlačení 

součástí baterie k sobě. Poté umístíme kolečka s výstupky. Ty slouží ke 

správnému sestavení. 

• Na zátku umístíme pružinu, nad ní víčko a vložíme do svěráčku, ve 

kterém je cela umístěna. Před utažením ještě zepředu zašroubujeme 

umělohmotnou zátku. Při umístění víčka dbáme na to, abychom měli 

měřící výstupy symetrické pro snazší orientaci. Pro upevnění cely ji lze 

vyndat z boxu a provést měření. 

• Samotné měření je prováděno na potenciostatu VMP3. 

 

 Obrázek 4.5: a) svěráček pro upevnění cely b)sestavená měřící cela 

 

4.2.3 Příprava měřící cely na cyklickou voltametrii 

Na obrázku 4.6 vidíme rozloženou tříelektrodovou celu. Číslo 1 je hlavní 

skleněná část měřící cely. Zátka pod číslem 2 slouží jako referenční elektroda pro celý 

systém. Pod číslem 3 se nachází kladná elektroda, pod číslem 4 pak záporná. Na 

obrázku 4.7 je sestavená cela v boxu. Pomocí této cely jsme měřili cyklickou 

voltametrii. Celu sestavíme následujícím způsobem: 

• Čistou celu přeneseme do argonového boxu 

• Z nevyužitelných kusů lithia (při vysekávání koleček o průměru 16mm 

zbude nevyužitelné lithium pro jiná měření) vytvarujeme kuličku lithia 

(cca 3mm průměr), kterou napíchneme na šroubek procházející zátkou. 
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Takto připravenou referenční elektrodu umístíme do otvoru na spodku 

skleněné cely. 

• Na zápornou elektrodu je také využito zbytkové lithium. Do krokosvorky 

je vložen dlouhý (cca 10mm) tenký proužek (cca 1mm). Musí být také 

rovný, aby se náhodou nepřilepil na stěny skleněné cely. 

• Referenční elektroda a lithium na záporné elektrodě je zalito 

elektrolytem, který je tvořen 1 molárním LiClO4 rozpuštěném 

v DMC:EC (DMC:EC jsou v hmotnostním poměru 1:1). Zalijeme tak, 

aby spodní propojení obou nádob bylo zalito. Na obrázku 4.7 jasně 

vidíme, do jaké výšky naléváme elektrolyt. Přívodní měděné vodiče 

k záporné elektrodě jsou dostatečně dlouhé, aby bylo lithium ponořeno. 

U kladné elektrody stačí, aby v elektrolytu byla ponořena pouze část 

s aktivní hmotou. 

• Do krokosvorky na kladné elektrodě umístíme měřený vzorek. Ten je 

držen za čistě měděnou část bez aktivní hmoty. Na obrázku č. 4.9 je vidět 

nalithiovaný proužek použitý na měření cyklické voltametrie(CV). 

• Přívodní vodiče jsou pak barevně rozlišeny následujícím způsobem: 

zelený na zápornou elektrodu, černý na referenční a tmavě modrý a 

červený na kladnou.  Tmavě modrý a černý jasně rozlišíme díky tomu, že 

je část vodiče neizolovaná. 

• Měření CV je prováděno na potenciostatu VMP3. 

 

Obrázek 4.6: Rozložená tříelektrodová cela  
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Obrázek 4.7: Složená tříleketrodová cela v rukavicovém boxu 

4.3 Experimentální práce 

4.3.1 Přírodní grafit CR5995 

První pokusy sloužící pro srovnání u dalších pokusů byly prováděny s přírodním 

grafitem CR5995. Výroba jednotlivých elektrod probíhala následujícím způsobem. 

Nejprve jsme se rozhodli, kolik chceme vyrobit hmoty. Grafit propíraný v hexanu jsme 

nechali nejprve po dobu 24hodin čistit v dry boxu.  Poté jsme do vialky s míchátkem 

přidali NMP (C5H9NO, N-methyl-2-pyrrolidon) a definované množství PVDF 

(polyvinyliden difluorid), které slouží jako pojivo aktivní hmoty. Na míchačce jsme 

nechali PVDF rozpustit a dodali jsme do směsi grafit a nechali po dobu 24 hodin 

míchat. Po té jsme je nanesli na měděnou fólii a nechali 24 hodin schnout. Vysekli jsme 

elektrody o průměru 18 mm, zalisovali je a zvážili. Po té byla sestavena měřící cela. 

Tabulky číslo 4.1-4.3 obsahují jednotlivé změřené či použité hodnoty.  
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Tabulka 4.1: Hmotnost grafitových hmot a množství použitého NMP a PVDF 

  
Hmotnost připravené 

hmoty[g] 
Množství 
NMP[µl] 

Množství 
PVDF [hm. %] 

Grafit propraný v hexanu 0,2 900 10 
Přírodní grafit CR5995 0,2 600 10 

Tabulka 4.2: Hmotnost jednotlivých grafitových hmot, množství použitého NMP 

a napětí po připojení cely 

  
Hmotnost 

elektrody[mg] 
Hmotnost 
hmoty[mg] 

Nastavený 
proud[mA] 

Napětí po 
připojení cely [V] 

Grafit propraný v 
hexanu 30 2,3 0,14 1,8 

Přírodní grafit CR5995 32 4,3 0,28 1,54 
Hmotnost nanesené hmoty na elektrodě je vypočítána ze zvážené elektrody a 

známé hodnoty referenčního prázdného kolečka. Referenční váha je 27,7 mg.  

m����� = m��������� − m�� = 32 − 27,7 = 2,3 mg       (4.1) 

Proud, který nastavujeme v programu EC-Lab Software zjistíme tak, že nejprve 

odhadneme kapacitu elektrody. My jsme ve všech případech u chloridových záporných 

elektrod uvažovali kapacitu 320 mAhg-1, a to proto, abychom se vyhnuli jejímu zničení 

a dosáhli lepšího proměření elektrody. Nastavili jsme proud jako jednu pětinu 

vypočítaného. Získáme tak více naměřených hodnot pro elektrodu. Jeden cyklus měření 

by měl teoreticky probíhat po dobu pěti hodin. Napětí po připojení cely ukazuje 

potenciál mezi lithiem a naší elektrodou. Čím je nižší, tím došlo k větší lithiaci 

materiálu na záporné elektrodě.  

& = ' ∗ )*+,-. = 320 ∗ 2,3 ∗ 10	1 = 0,736 )2ℎ            (4.2) 

&456-5784ý =
:

;
=

<,=1�

;
= 0,1472 )2                                                                       (4.3) 

Vybíjecí cykly byly pro první i druhé nabíjení takřka stejné. Rozdíl mezi prvním 

a druhým nabíjecím cyklem je nevratná kapacita. U vzorku propraného v hexanu byla 

kapacita po prvním cyklu 245,28 mAhg-1, po prvním vybíjecím 190,11 mAhg-1. 

Jednoduchým odečtením zjistíme, nevratnou kapacitu vzorku a následně vypočteme, 

kolik originální kapacity se stalo nedostupným. V případě že vzorec 4.5 vynásobíme 

100, vypočteme kolik procent originální kapacity je nevratně ztraceno. 
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'487@ = '�.45B − '�.7.B = 245,28 − 190,11 = 55,17 )2ℎF	�        (4.4) 

�G@@ =
HIJKLMHINOL

HIPQR
=

�S;,�T	�U<,��

�S;,�T
= 0,224                     (4.5) 

�G@@ =
HIJKLMHINOL

HIPQR
∗ 100 =

�S;,�T	�U<,��

�S;,�T
∗ 100 = 22,49 %       (4.6) 

Coulombická účinnost je vztah mezi vybíjecí a nabíjecí nábojovou kapacitou. 

�W =
HIXYZ

HI[\Z
∗ 100 =

�U<,��

�S;,�T
∗ 100 = 77,51%         (4.7) 

 Tabulka 4.3: Nevratná kapacita a coulombická účinnost u grafitových vzorků 

Q1nab[mAhg-1] Q1Vyb[mAhg-1] Qnevr[mAhg-1] Cirr[%] CE[%] 
Grafit promytý v 

hexanu 245,28 190,11 55,17 22,49 77,51 
Přírodní grafit 

CR5995 246,398 187,889 58,509 23,75 76,25 
 

  Z grafu v příloze č.1 je jasně patrné, že čištění grafitu pomocí n-hexanu nemá 

žádný vliv na zvýšení kapacity záporné elektrody lithium-iontových baterií. První 

předpoklady byly, že takové neproprání v hexanu může ničit jednotlivé grafitové vrstvy 

a tak snižovat jeho kapacitu.  Hexan tedy nemá žádný vliv na rozpad uhlíkových vrstev. 

Slouží pouze k pročištění materiálu. Na to se dají použít i ostatní uhlovodíky, my jsme 

ale použili hexan, jelikož slouží jako rozpouštědlo pro butyllithium. 

Další pokusy byly prováděny s lithiovanou zápornou elektrodou, a to jak 

s propranou v n-hexanu, tak s nepropranou elektrodou. Oba vzorky jsou porovnány 

s přírodním grafitem CR5995 změřeným v předchozím měření a použitým jako 

reference. 

4.3.2 Lithiovaný grafit 

Výroba elektrodových hmot probíhala stejně jako u přírodního grafitu CR5995. 

Pouze místo něj byl použít LiC6. Byl zde tedy další mezi článek, kdy byly vzorky 

přírodního grafitu CR5995 míchány s butyllithem po dobu 24 hodin. Tento lithiovaný 

grafit byl v jednom případě promíchán s hexanem po dobu 24 hodin, v druhém případě 

se rovnou přistoupilo k vlastní výrobě hmoty pro zápornou elektrodu. Čištění v hexanu 

probíhalo po dobu 24 hodin. Použitá množství PVDF, NMP a množství připravené 
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hmoty je v tabulce č. 4.4. Hmotnost samotné elektrody, nastavený proud a změřené 

napětí po připojení se nachází v tabulce č. 4.5.  

 Tabulka 4.4: Hmotnost lithiovaných hmot a množství použitého NMP a PVDF 

  
Hmotnost připravené 

hmoty[g] Množství NMP[µl] 
Množství PVDF 

[hm. %] 
Propraný LiC6 0,1 1000 10 

Nepropraný LiC6 0,4 800 10 
Přírodní grafit 

CR5995 0,2 900 10 

 Tabulka 4.5: Hmotnost jednotlivých lithiovaných hmot, množství použitého 

NMP a napětí po připojení cely 

Hmotnost 
elektrody[mg] 

Hmotnost 
hmoty[mg] 

Nastavený 
proud[mA] 

Napětí po 
připojení cely [V] 

Propraný LiC6 34 6,3 0,403 1,9 
Nepropraný LiC6 28,7 1 0,064 1,8 

Přírodní grafit 
CR5995 30 2,3 0,14 1,8 
 

Výpočty v tabulce č 4.5 probíhali podle vzorců číslo 4.1 pro výpočet hmotnosti 

nanesené hmoty a 4.2, 4.3 pro nastavený proud. 

 Tabulka 4.6: Nevratná kapacita a coulombická účinnost pro lithiované vzorky 

Q1nab[mAhg-1] Q1Vyb[mAhg-1] Qnevr[mAhg-1] Cirr[%] CE[%] 

propraný LiC6 159,181 75,4309 83,7501 52,61 47,39 
nepropraný LiC6 543,277 281,656 261,621 48,16 51,84 
Přírodní grafit 

CR5995 246,398 187,889 58,509 23,75 76,25 
 

Výpočty nevratné kapacity byly provedeny podle vzorců 4.4 a procenta nevratné 

kapacity podle vzorce 4.6, coulombická účinnost podle vzorce 4.7. Z grafu v příloze 2 

je vidět, že u propraného LiC6 je výrazně nižší kapacita oproti referenční hodnotě 

přírodního uhlíku CR5995, ale i oproti nepropranému LiC6. Kapacita nepropraného 

LiC6 ale přesahuje maximální teoretickou kapacitu grafitu (372 mAhg-1). Toto měření 

bylo zopakováno a při opakovaných měření byla kapacita vždy menší než teoretická 
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kapacita grafitu. Možným důvodem mohlo být zbytkové butyllithium, které uměle 

zvyšuje kapacitu. My jako kladnou elektrodu používáme lithiový plíšek, který si pro 

naše účely můžeme představit jako nekonečný zdroj iontů. 

Další pokusy byly prováděny na základě článku R. Yazamiho [3], který používal 

směsí uhlíku s chloridy. Ve své práci používá tyto čtyři: chlorid manganatý (MnCl2), 

chlorid železitý (FeCl3), chlorid kobaltnatý (CoCl2) a chlorid nikelnatý (NiCl2) 

v molárním poměru čtyři atomy uhlíku na jednu molekulu chloridu. My jsme pro naše 

zkoumání použili různé molární poměry chloridu železitého. 

 

4.3.3 Výpočet hmotnosti chloridových směsí 

Poměry vychází z prací R. Yazamiho [4-5], kde uvádí jako použitý molární 

poměr při výrobě hmot pro zápornou elektrodu 4 uhlíky na 1 molekulu chloridu. Pro 

porovnání úrovně lithiace jsme použili další poměry. Výpočty hmotnosti vycházely 

z předpokladu použití 0,3g přírodního uhlíku CR 5995 od společnosti Graphite. Byl 

použit na všechny záporné elektrody s FeCl3(obrázek č. 4.8). Roztoky chloridu 

železitého se používají v elektrotechnice při výrobě plošných spojů, kde slouží jako 

leptadlo pro odleptání nechráněné vrstvy mědi. 

 

Obrázek 4.8: Chlorid železitý[9] 

Dále v práci byla změněna váha jednotlivých směsí s FeCl3. U poměru 2:1 a 

10:1 bylo množství uhlíku a tedy i množství chloridu železitého změněno z toho 

důvodu, aby po proprání hexanem a vyfiltrování nebylo směsi hodně (poměr 2:1) nebo 

málo (poměr 10:1).  
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Molární hmotnost:C = 12,01078 gmol-1 

        FeCl3 = 162,2048 gmol-1 

 Tabulka 4.7: Hmotnost jednotlivých práškových složek 

Poměr C:FeCl3 Hmotnost C[g] Hmotnost FeCl3[g] 
2:1 0,15 1,012 
4:1 0,3 1,012 
6:1 0,3 0,675 
10:1 0,6 0,810 
 

Příklad výpočtu pro poměr 4:1: 

Z 0,3g vypočítáme látkové množství uhlíku 

]^ =
+_

`a_
=

<,1

��,<�
= 0,024977 )�b           (4.8) 

Látkové množství vydělíme daným poměrem pro získání látkového množství 

FeCl3 

]c8^de
=

4_

S
=

<,<�SU==

S
= 0,006244 )�b          (4.9) 

Z látkového množství FeCl3 spočítáme jeho hmotnost 

)c8^de
= f+c8^de

∗ ]c8^de
= 162,2048 ∗ 0,006244 = 1,012 F     (4.10) 

Množství použitého butyllithia bylo vypočítáno z práce R. Yazamiho [3], kde 

používali 1,5 ml 1,6molárního butyllithia na 100 mg hmoty. My jsme připravovali 300 

mg hmoty a měli jsme k dispozici 2,5 molární butyllithia. Jednoduchým výpočtem tedy 

zjistíme potřebné množství našeho butyllithia. 



�,;
=

�,�

�,;
→ � = 0,96 )b          (4.11) 

V naší práci tedy používáme 1ml butyllithia na 100 mg hmoty. 

Po umytí a vysušení jsme pomocí přechodové komory přenesli do argonového 

boxu vialky s míchátky. Zde také probíhala veškerá příprava elektrodových hmot. 

Pouze samotné měření v měřící cele bylo prováděno mimo argonovou atmosféru. Po 

navážení byly všechny poměry hmot čištěny v 8ml n-hexanu po dobu uvedenou 

v tabulce č. 4.8. Po té byly filtrovány a vysušeny na prášek. Do další vialky bylo dáno 

0,3 g tohoto prášku a 3 ml n-hexanu. A pomalu byly velmi opatrně přidávány 3ml n-

Butyllithia. Čím více FeCl3 v poměru k uhlíku, tím byla reakce bouřlivější a bylo nutno 
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zachovávat větší opatrnost. Reakce byla způsobena tím, že jsme používali chlorid 

železitý, který měl na sobě navázány atomy vody. Doba lithiace prášku je uvedena ve 

stejné tabulce jako doba čištění práškové směsi.  

 Tabulka 4.8: Doba čištění a lithiace prášku pro výrobu hmot 

Poměr C:FeCl3 Doba čištění v n-hexanu Čas míchání s Bu-Li 
2:1 1 den 1 den 
4:1 4 dny 1 den 
6:1 1 den 1 den 
10:1 1 den 1 den 
 

4.3.4 Příprava elektrod s FeCl3 

U všech čtyř hmot je 10 % jejich hmotnosti vyhrazeno pro PVDF, které slouží 

jako pojivo aktivní hmoty 

 Tabulka 4.9: Hmotnost jednotlivých chloridových hmot a množství použitého 

NMP 

Poměr C:FeCl3 Hmotnost připravené hmoty[g] Množství NMP[µl] 
2:1  0,25 800  
4:1 0,25 850 
6:1  0,25 800 
10:1  0,25 800  
 

Nejprve je PVDF rozpuštěno v 500 µl NMP. Po plném rozpuštění PVDF je 

přidáno 0,225 gramu aktivní hmoty, aby celkové množství bylo 0,25 g. Množství NMP 

je obvykle navýšeno pro lepší míchání, ale nesmí ho být příliš, aby nebyla směs moc 

řídká. Po 24 hodinách míchání je směs nanesena na tenkou měděnou fólii a nechá 

se sušit dalších 24 hodin. Poté byly vyraženy elektrody o průměru 18 mm. Ty jsou 

zalisovány a zvážena jejich hmotnost. Díky znalosti váhy čisté měděné folie lze spočítat 

váhu nanesené hmoty na elektrodě a je sestavena měřící cela. 

 

 



 33

 Tabulka 4.10: Hmotnosti chloridových elektrod, nastaveného proudu pro měření 

a napětí po připojení cely 

Poměr 
C:FeCl3 

Hmotnost 
elektrody[mg] 

Hmotnost 
hmoty[mg] 

Nastavený 
proud[mA] 

Napětí po 
připojení cely [V] 

2:1 32 4,3  0,258  2,073 
4:1 38 10,3 0,618 1,8 
6:1 30 2,3  0,138  1,98 
10:1  33 5,3   0,318 1,8 

Hmotnost nanesené hmoty na elektrodě o průměru 18 mm spočítáme stejně jako 

v předchozích případech. Použijeme tedy vzorec číslo 4.1. 

Proud, který nastavujeme v programu EC-Lab Software zjistíme tak, že nejprve 

odhadneme kapacitu elektrody. My jsme ve všech případech u chloridových záporných 

elektrod uvažovali kapacitu 300 mAhg-1. 

& = ' ∗ )*+,-. = 300 ∗ 10,3 ∗ 10	1 = 3,09 )2ℎ      (4.12) 

&456-5784ý =
:

;
=

1,<U

;
= 0,618 )2         (4.13) 

Poměrné množství uhlíku a FeCl3 je vypočítáno v tabulce číslo 4.11. Lze z ní 

zjistit i kapacitu grafitové části elektrody. Výpočty byly prováděny tak, že váhu 

elektrody jsme vydělili celkovou váhou naváženou na práškové směsi, které se čistily 

v n-hexanu. A následně vynásobeny danou složkou. Kapacita grafitové části byla 

vypočítána tak, že jsme vzali váhu grafitu na elektrodě a vynásobili ji kapacitou 300 

mAhg-1. 

)g@5hG- =
+ijiklmnoY

+_+piqje

∗ )r =
�<,1∗�<Me

�,1
0,3 = 2,37 ∗ 10	1F = 2,37 )F      (4.14) 

'g@5hG- = 300 ∗ 2,37 ∗ 10	1 = 0,76 )2ℎ        (4.15) 

 Tabulka 4.11: Poměr jednotlivých složek v elektrodě a vypočtená kapacita 

grafitové složky elektrody 

Poměr C:FeCl3 
Hmotnost grafitu 
v elektrodě[mg] 

Hmotnost FeCl3 
v elektrodě[mg] 

Kapacita grafitové 
části[mAh] 

2:1 0,56 3,73 0,18 
4:1 2,37 7,92 0,76 
6:1 0,707 1,59 0,23 
10:1 2,27 3,03 0,73 
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Tabulka 4.12: Nevratná kapacita a coulombická účinnost pro chloridové vzorky  

Poměr C:FeCl3 Q1nab[mAhg-1] Q1Vyb[mAhg-1] Qnevr[mAhg-1] Cirr[%] CE[%] 

2:01 93,07 15,74 77,33 83,09 16,91 
4:01 93,46 27,75 65,71 70,31 29,69 

6:01 161,47 135,81 25,66 15,89 84,11 
10:01 171,01 70,86 100,15 58,56 41,44 

 

Nevratná kapacita chloridových záporných elektrod je počítána podle vzorce 4.4 

a procenta nevratné kapacity podle vzorce 4.6, coulombická účinnost podle vzorce 4.7. 

V přílohách 3-5 jsou vidět molární poměry 2:1, 6:1 a 10:1 vždy v poměru s referenční 

hodnotou 4:1. Zjistili jsme, že čím více je grafitu v elektrodě, tím větší má kapacitu a 

menší nevratnou kapacitu. U poměru 6:1 došlo k tomu, že ve druhém nabíjecím cyklu je 

kapacita záporné elektrody vyšší, než při prvním cyklu oproti všem ostatním měřením. 

Tuto vyšší kapacitu může způsobovat ještě navázané butyllithium v záporné elektrodě, 

které se po prvním cyklu nabíjení a vybíjení uvolnilo a uměle tak zvýšilo kapacitu. Ve 

třetím až pátém cyklu měření byla kapacita menší, než při prvním cyklu, a to odpovídá 

všem předchozím měřením.  

 

4.3.5 Lithiace bez přítomnosti vnějšího náboje  

Vzhledem k neuspokojivým výsledkům lithiace pomocí butyllithia jsme dále 

zkusili jiný postup lithiace. Vytvořili jsme několik proužků mědi, na které jsme nanesli 

různé grafitové materiály: přírodní grafit CR5995, expandovaný grafit a SFG-6 (uhlík 

používaný v průmyslovém prostředí). Postup výroby je podobný jako v předchozích 

případech. U všech vzorků PVDF odpovídá 10% vytvořené hmoty. Množství NMP u 

CR5995 jsme použili stejné jako v předchozích případech. U SFG-6 lze použít stejné 

množství NMP jako u CR5995.Tento postup nelze uplatnit u expandovaného grafitu, 

jelikož má velkou měrnou plochu. Potřebujeme tedy výrazně více NMP na smočení. 

Abychom minimalizovali množství NMP, je třeba přidat expandovaný grafit do směsi 

PVDF a NMP (např. 1ml) v malém množství (v případě že máme 0,18g expandovaného 

grafitu, rozdělíme ho na 5 i více částí), které se postupně budou přidávat do vialky. 
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Výsledné množství NMP v našem případě bylo 4,5ml. Expandovaný grafit jsme do 

směsi NMP a PVDF přidávali v šesti stejných dávkách. Tato směs byla řidší. Pro její 

zahuštění by bylo třeba přidat expandovaný grafit v menších dávkách. Vzorky byly 24 

hodin míchány a dalších 24 hodin byly ponechány, aby se vysušily. Tyto tři vzorky byly 

přeneseny do boxu s inertní atmosférou. Spolu s nimi byly přeneseny tři kádinky, tři 

zkratovací propojky (krokosvorky spojený s měděným vodičem) a parafilm. Následně 

byla na konci měděného špičatého vodiče vytvořena kulička lithia. Do zubů je vzata 

grafitová část, a ta je umístěna do kádinky tak, aby mezi grafitem a lithiem byl prostor. 

To je zalito elektrolytem, který je tvořen 1 molárním LiClO4 rozpuštěném v DMC:EC 

(stejný, jaký se využívá na měření CV). Parafilm slouží k zakrytí kádinky, aby se 

výpary z elektrolytu neuvolňovaly do boxu. Tato lithiace probíhala po dobu 14 dnů u 

všech tří materiálů. Následně byly vyndány z kádinek a sušeny v boxu. Povrch všech tří 

získal zlatavý nádech. Původní barva byla černá, změněnou barvu po lithiaci lze vidět 

na obrázku 4.9, tento proužek sloužil k měření CV. 

 

Obrázek 4.9: Nalithovaný proužek CR5995 

Z jednoho souvislého nalithiovaného pruhu byly odstřihovány pruhy na měření 

CV nebo vysekávána kolečka pro měření v dvouelektrodové cele. Postup při složení 

cely je stejný jako v předchozích případech. Jako reference pro tato měření slouží 

měření s nelithiovanými stejně připravenými materiály. U SFG-6 ovšem nastal 

podstatný problém, po usušení se materiál začal lehce drolit a při vysekávání elektrod 
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došlo k delaminaci veškeré hmoty z měděného kolečka. Z tohoto důvodu bylo množství 

PVDF zvýšeno na 20% celkové hmoty. V tomto případě již nedocházelo k delaminaci 

materiálu a šel tedy proměřit. Nevýhodou velkého množství PVDF ovšem může 

grafitovou hmotu slepit a tím snížit kapacitu grafitové hmoty. 

Tabulka 4.13: Hmotnosti elektrod vytvořených z CR5995, nastaveného proudu 

pro měření a napětí po připojení cely 

  
Hmotnost 

elektrody[mg] 
Hmotnost 

hmoty[mg] 
Nastavený 
proud[mA] 

Napětí po 
připojení cely [V] 

CR5995 

Nelithiovaný 41 13,3 0,851 1,948 
Lithiovaný 

nejprve vybíjen 51 23,3 1,491 0,048 
Nelithiovaný 

nejprve nabíjen 59 31,3 2 0,107 
 

Hmotnost vlastní hmoty na elektrodě byla vypočítána pomocí vzorce 4.1, vzorci 

4.2 a 4.3 je vypočítán proud, který se použije pro vlastní měření. Napětí bylo odečteno 

na potenciostatu po připojení cely. Stejné vzorce jsou použity pro tyto výpočty u 

expandovaného grafitu a SFG-6. Váhu nelithiovaného expandovaného grafitu je třeba 

vážit na co nejpřesnějších vahách. Vzhledem k velmi malému množství hmoty na mědi 

i malá nepřesnost dokáže silně ovlivnit měření a výsledná kapacita by byla ovlivněna 

nepřesností měření. 

Tabulka 4.14: Hmotnosti elektrod vytvořených z SFG-6, nastaveného proudu 

pro měření a napětí po připojení cely 

Hmotnost 
elektrody[mg] 

Hmotnost 
hmoty[mg] 

Nastavený 
proud[mA] 

Napětí po 
připojení cely [V] 

SFG-6 

Nelithiovaný 51 23,3 1,5 2,013 
Lithiovaný 

nejprve vybíjen 75 47,3 3,027 0,089 
Nelithiovaný 

nejprve nabíjen 108 80,3 2,6 0,071 
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Tabulka 4.15: Hmotnosti elektrod vytvořených z expandovaného grafitu, 
nastaveného proudu pro měření a napětí po připojení cely 

Hmotnost 
elektrody[mg] 

Hmotnost 
hmoty[mg] 

Nastavený 
proud[mA] 

Napětí po 
připojení 
cely [V] 

Expandovaný 
grafit 

Nelithiovaný 
nelisovaný 31 3,3 0,212 1,967 

Nelithiovaný 
lisovaný 33 5,3 0,339 1,928 

Lithiovaný 
nejprve vybíjen 52 24,3 1,555 0,141 

Lithiovaný 
nejprve nabíjen 55 27,3 1,74 0,133 

U všech tří lithiovaných grafitů vidíme, že napětí po připojení cely je velmi 

nízké. Muselo tedy dojít k výraznému dotování lithia na záporné elektrodě. V případě 

nelithiovaných grafitů (a i grafitů v předchozích měřeních) odpovídá napětí záporné 

elektrody vůči kovovému lithiu na kladné elektrodě zhruba 2V, jak je patrné z tabulek. 

U tohoto systému lithiování vytváříme na záporné elektrodě přímo SEI vrstvu bohatou 

na lithiové ionty, která nám zajistí, že se kapacita baterie nesníží o 20-25% v prvním 

cyklu baterie. Pro výpočty nevratné kapacity a coulombické účinnosti v tabulkách 4.16 

a 4.18 byly použity následující vzorce: 

�G@@ =
HJKLítuJíMHNOLítuJí

HJKLvtuJv
=

�U�,�S�	�S�,SS;

�U�,�S�
= 0,169             (4.16) 

�G@@ =
HJKLítuJíMHNOLítuJí

HJKLvtuJv
∗ 100 =

�U�,�S�	�S�,SS;

�U�,�S�
∗ 100 = 16,9%       (4.17) 

Coulombická účinnost je vztah mezi vybíjecí a nabíjecí nábojovou kapacitou. 

�W =
HXYZíwi[í

H[\Zíwi[í
∗ 100 =

�U�,�S�

�S�,SS;
∗ 100 = 83,131%       (4.18) 

V tabulkách 4.16 - 4.18 jsou v části „1. cyklus“ hodnoty získány z měření 

následujícím způsobem. Nelithiovaný grafit byl při měření nejprve nabíjen, proto 

hodnoty kapacity odpovídají prvnímu cyklu nabíjení/vybíjení.U lithiovaného, nejprve 

nabíjeného, grafitu získáváme hodnoty stejně. Z důvodu, že elektroda je již nabitá 

lithiem, trvá první nabíjecí cyklus velmi krátce (kapacita byla do 50mAhg-1). U 

nevratné kapacity a coulombické účinnosti získáváme nesmyslné hodnoty. U 

lithiovaného, nejprve vybíjeného, grafitu první cyklus vybíjení úplně vypustíme. A 

získáme opět hodnoty nabíjení a poté vybíjení, kde první cyklus nabíjení je skutečný 

první změřený cyklus nabíjení. První cyklus vybíjení je změřený druhý vybíjecí cyklus. 

U dalších cyklů postupujeme stejným způsobem. 
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Tabulka 4.16: Nevratná kapacita a coulombická účinnost pro  CR5995 

  CR5995 

  Nelithiovaný 
Lithiovaný 

nejprve vybíjen 
Lithiovaný nejprve 

nabíjen 

1. 
cyklus 

QNabíjení[mAhg-1] 291,642 305,159 - 
QVybíjení[mAhg-1] 242,445 297,285 - 

Nevratná kapacita [%] 16,9 2,6 - 
Coulombická 
účinnost[%] 

83,131 97,420 - 

2. 
cyklus 

QNabíjení[mAhg-1] 251,518 220,310 332,661 
QVybíjení[mAhg-1] 234,953 216,930 302,375 

Nevratná kapacita[%] 6,6 1,5 9,1 
Coulombická 
účinnost[%] 

93,414 98,466 90,896 

3. 
cyklus 

QNabíjení[mAhg-1] 234,416 170,61 310,528 

QVybíjení[mAhg-1] 224,637 168,639 289,512 
Nevratná kapacita[%] 4,2 1,2 6,8 

Coulombická 
účinnost[%] 

95,828 98,845 93,232 

Tabulka 4.17: Nevratná kapacita a coulombická účinnost pro  SFG-6 

SFG-6 

Nelithiovaný 
Lithiovaný 

nejprve vybíjen 
Lithiovaný nejprve 

nabíjen 

1. 
cyklus 

QNabíjení[mAhg-1] 113,802 121,273 - 
QVybíjení[mAhg-1] 67,2598 119,539 - 

Nevratná kapacita[%] 40,9 1,4 - 
Coulombická 
účinnost[%] 

59,102 98,570 - 

2. 
cyklus 

QNabíjení[mAhg-1] 54,61 119,43 95,2664 
QVybíjení[mAhg-1] 47,233 118,168 92,7815 

Nevratná kapacita[%] 13,5 1,1 2,6 
Coulombická 
účinnost[%] 

86,492 98,943 97,392 

3. 
cyklus 

QNabíjení[mAhg-1] 42,606 116,942 94,0129 

QVybíjení[mAhg-1] 37,897 115,927 91,758 
Nevratná kapacita[%] 11,1 0,9 2,4 

Coulombická 
účinnost[%] 

88,948 99,132 97,601 
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Tabulka 4.18:Nevratná kapacita a coulombická účinnost pro expandovaný grafit 

Expandovaný grafit 
 

Nelithiovaný 
nelisovaný 

Nelithiovaný 
lisovaný 

Lithiovaný 
nejprve 
vybíjen 

Lithiovaný 
nejprve 
nabíjen 

1. cyklus 

QNabíjení[mAhg-1] 362,247 223,866 106,152 - 
QVybíjení[mAhg-1] 211,441 149,824 147,165 - 

Nevratná 
kapacita[%] 

41,6 33,1 -38,6 - 

Coulombická 
účinnost[%] 

58,369 66,926 138,636 - 

2. cyklus 

QNabíjení[mAhg-1] 242,722 156,652 98,3762 130,357 
QVybíjení[mAhg-1] 199,178 141,72 122,515 147,93 

Nevratná 
kapacita[%] 

17,9 9,5 -24,5 -13,5 

Coulombická 
účinnost[%] 

82,060 90,468 124,537 113,481 

3. cyklus 

QNabíjení[mAhg-1] 223,314 148,877 95,261 122,014 
QVybíjení[mAhg-1] 189,426 137,217 111,458 134,149 

Nevratná 
kapacita[%] 

15,9 7,8 -17 -9,9 

Coulombická 
účinnost[%] 

84,825 92,168 117,003 109,946 

 

V přílohách na straně 7 až 12 lze vidět povrch lithiované záporné elektrody po 

cyklování. Tato elektroda byla vytvořena z materiálu CR5995. Snímky byly pořízeny 

environmentálním elektronovým mikroskopem (AQUASEM II). Prostředí, ve kterém 

byly snímky pořízeny, tvoří vodní páry. Velikost rozlišení se mění vždy po dvojicích 

snímků, přičemž jako první je snímek detektoru ze zpětně odražených elektronů 

následovaný snímkem z ionizačního detektoru.  

 

4.3.6 Elektrody s využitím karbidu k řemíku 

Karbid křemíku (SiC) je sloučenina křemíku a uhlíku.  Mezi atomy křemíku a 

uhlíku jsou velmi krátké, a díky tomu velmi silné vazby. To způsobuje, že tento materiál 

je extrémně chemicky a mechanicky pevný. Vyznačuje se velkou tvrdostí (9,5 na 
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Mohsově stupnici), a proto se využívá jako brusný materiál. Mezi jeho další využití 

patří polovodičová technika a keramika. My jsme zkoušeli tento běžný průmyslový 

materiál využít pro zápornou elektrodu lithium-iontových baterií. Na obrázku 4.10 lze 

vidět, jak vypadá karbid křemíku v prášku [11] 

 

Obrázek 4.10:Karbid křemíku  

Karbid křemíku jsme testovali, protože uhlík i křemík patří mezi známé 

materiály pro zápornou elektrodu li-ion baterií.  U uhlíku dochází k interkalaci lithia, 

křemík zase mění svoji krystalickou strukturu při nabíjení a vybíjení záporné elektrody. 

Z tohoto důvodu jsme chtěli proměřit tento materiál, abychom viděli, zda se dá využít 

jako anodový materiál. 

Výroba jednotlivých elektrod probíhala stejně jako v předchozích případech. 

Zde pouze přichází mezičlánek, kdy jsme museli vypočítat váhu jednotlivých složek při 

vytváření hmoty. V případě, že celková hmota je 0,2g. PVDF vždy tvoří 10% hmoty, 

tedy na něj připadá 0,02g. Uvažujeme-li poměr 60% CR5995 a 30% SiC, dostaneme 

hodnoty, kdy pro SiC vychází 0,06g a pro CR5995 zbylých 0,12g. V průběhu pokusů 

jsme zkoušeli několik různých poměrů CR5995 a SiC, abychom zjistili, jak se mění 

kapacita s přírůstkem karbidu křemíku. Další poměry byly naváženy stejným způsobem. 

Stejně dokážeme zpětně dopočítat váhu jednotlivých složek na samotné měřené 

elektrodě. U poměru 60% CR5995 a 30% SiC víme z tabulky č. 4.19, že váha vlastní 

hmoty je 16,6mg. Potom 10% hmoty, které připadá na PVDF je 1,66mg, na SiC 4,98mg 

a CR5995 9,96mg. 
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Tabulka 4.19: Hmotnosti elektrod vytvořených ze SiC a CR5995 a nastaveného 

proudu pro měření  

    
Hmotnost 

elektrody[mg] 
Hmotnost 
hmoty[mg] 

Nastavený 
proud[mA] 

SiC 

80%CR5995 10%SiC 42,64 14,94 0,96 
60%CR5995 30%SiC 44,3 16,6 1,06 

40%CR5995 50%SiC 39,13 11,43 0,73 
20%CR5995 70%SiC 43,99 16,29 1,04 
 

Výpočty byly provedeny podle vzorců 4.1 až 4.3. Napětí po připojení není 

uvedeno, ale odpovídá nelithiovanému stavu u jiných měření (1,9V). Nevratná kapacita 

a coulombická účinnost v tabulce 4.20 byly spočítány podle vzorců 4.16 - 4.18 

Tabulka 4.20: Nevratná kapacita a coulombická účinnost pro elektrody 

z CR5995 a SiC 

SiC s CR5995 
10%SiC 

80%CR5995  
30%SiC 

60%CR5995  
50%SiC 

40%CR5995  
70%SiC  

20%CR5995  

1. 
cyklus 

QNabíjení[mAhg-1] 260,059 236,296 236,258 172,172 
QVybíjení[mAhg-1] 199,788 142,074 142,072 94,262 

Nevratná kapacita[%] 23,5 39,9 39,9 45,3 
Coulombická 
účinnost[%] 

76,824 60,125 60,134 54,749 

2. 
cyklus 

QNabíjení[mAhg-1] 200,239 162,034 162,034 103,57 
QVybíjení[mAhg-1] 187,95 138,358 138,347 87,128 

Nevratná kapacita[%] 6,1 14,6 14,6 15,9 
Coulombická 
účinnost[%] 

93,863 85,388 85,381 84,125 

3. 
cyklus 

QNabíjení[mAhg-1] 183,175 150,242 150,18 92,605 

QVybíjení[mAhg-1] 175,916 134,838 134,838 83,771 
Nevratná kapacita[%] 4 10,3 10,2 9,5 

Coulombická 
účinnost[%] 

96,037 89,747 89,784 90,461 

Kapacitu části karbidu křemíku vypočítáme takto. Nejprve si vypočítáme 

hmotnosti jednotlivých složek (PVDF, SiC a CR5995) jak je zmíněno výše. Kapacita 

karbidu křemíku poté bude vypočítána následujícím způsobem: 
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)xG^ ∗ 'xG^ + )^y;UU; ∗ '^y;UU; = )B8z {|}| ∗ '45Bí~84í     (4.19)  

Pro výpočet používáme hmotnost bez PVDF, protože kapacita PVDF je nulová. 

Pro příklad výpočtu uvažujeme první nabíjecí cyklus poměru 70% SiC, 20%CR5995. 

V tabulce 4.16 má první nabíjecí cyklus CR5995 kapacitu 291 mAhg-1. Tuto hodnotu 

dosadíme za QCR5995. 

11,403 ∗ 10	1 ∗ 'xG^ + 3,259 ∗ 10	1 ∗ 291 = 14,661 ∗ 10	1 ∗ 172     

11,403 ∗ 10	1 ∗ 'xG^ + 0,948 = 2,524  

'xG^ =
�,;=�

��,S<1∗�<Me
= 138,2 )2ℎF	�  

Tímto zjistíme, že v prvním nabíjecím cyklu má SiC kapacitu 138,2mAhg-1 

obdobný výpočet provedeme pro všechny poměry. Vypočítané hodnoty kapacity SiC 

najdeme v tabulce 4.22. 

Tabulka 4.21: Hmotnosti jednotlivých složek elektrod s karbidem křemíku 

    
Hmotnost 
SiC[mg] 

Hmotnost 
CR5995[mg] 

Hmotnost elektrody 
bez PVDF[mg] 

SiC 

80%CR5995 
10%SiC 1,494 11,952 13,446 

60%CR5995 
30%SiC 4,98 9,96 14,94 

40%CR5995 
50%SiC 5,715 4,572 10,287 

20%CR5995 
70%SiC 11,403 3,258 14,661 

Tabulka 4.22:Vypočítaná kapacita části karbidu křemíku 

 
1. cyklus 2. cyklus 

 
QNabíjení[mAhg-1] QVybíjení[mAhg-1] QNabíjení[mAhg-1] QVybíjení[mAhg-1] 

80%CR5995 10%SiC 7,4 58,3 -9,7 0,1 

60%CR5995 30%SiC 126,6 -11,3 37,1 -9 

40%CR5995 50%SiC 191,9 61,8 122,8 88,7 

20%CR5995 70%SiC 138 51,9 76,1 57,3 
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 V několika případech nám kapacita vyšla záporná. Tato záporná kapacita je 

pravděpodobně způsobená rychlým nabíjením CR5995, kdy nedojde k lithiaci karbidu 

křemíku. Hodnoty v tabulce 4.22 jsou pouze orientační, slouží ke zjištění praktické 

kapacity karbidu křemíku.  

4.4 Zhodnocení měření 

4.4.1 Lithiace pomocí Bu-li 

Z naměřených hodnot pro jednotlivé vzorky je patrné, že nejlepších hodnot 

kapacit dosahoval přírodní grafit CR5995. Hodnoty propraného v n-hexanu a 

nepropraného se neliší. Jediná výjimka s vyšší kapacitou je nepropraný LiC6. Ten i po 

druhém cyklu nabíjení, kdy se má ustálit nevratná kapacita, přesahoval teoretické 

hodnoty kapacity. Toto měření bylo opakováno a zjistili jsme, že se nejspíše jednalo o 

zbytkové bu-li, které se uvolnilo a uměle navýšilo kapacitu. Rozdíl po prvním nabíjecím 

cyklu u propraného a nepropraného materiálu činil skoro 400 mAhg-1. To je jasný 

následek zbytkového bu-li. Tento jev se ale u opakovaných měření již nevyskytl a 

kapacita nepropraného materiálu odpovídá v těchto dalších měřeních propranému. U 

chloridových směsí se kapacita zvyšuje se snižujícím se poměrem FeCl3 oproti grafitu. 

Pravděpodobně zde dochází k výskytu sloučenin, které nepříznivě ovlivňují nevratnou 

kapacitu. Ta u čistě uhlíkových elektrod činní mezi 20-25%, u směsí s chloridem činní 

více než 50% kromě jediného případu. V případě molárního poměru 6:1 činí nevratná 

kapacita po prvním cyklu pouze 15 %, vyšší kapacita ve druhém cyklu je způsobena 

zbytkovým bu-li uvolněným při cyklování, které uměle zvyšuje kapacitu. V příloze č. 6 

je společný graf pro nepropraný přírodní grafit CR5995, nepropraný LiC6 a referenční 

hodnotu chloridových sloučenin (poměr 4:1). Je zde patrný veliký rozdíl kapacit mezi 

přírodním grafitem a směsi s chloridem. Ta je více než dvojnásobná při prvním cyklu 

nabíjení a při druhém cyklu je již čtyřnásobná. Jasně tedy můžeme říci, že chlorid 

železitý nám snižuje kapacitu. Jedná se tedy o hmotu, která neumožňuje interkalaci 

lithia. Bu-li v anodové hmotě tedy nezvyšuje dlouhodobě kapacitu. Pokud ke zvýšení 

dojde, je pouze nárazové v jednom cyklu a tato vyšší kapacita rychle mizí v dalších 

cyklech. 
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4.4.2 Karbid k řemíku 

U tohoto materiálu jsme doufali, že vlastnosti uhlíku a křemíku se projeví na 

kapacitě této sloučeniny. U karbidu křemíku, stejně jako u chloridu železitého, dochází 

ke snižovaní kapacity se zvyšujícím se množstvím v anodovém materiálu. Samostatná 

kapacita karbidu křemíku je velmi nízká, při měření čisté hmoty dosahuje v prvním 

cyklu do 50mAhg-1 a dále se snižuje. Tato hmota se neukázala jako vhodný materiál pro 

zápornou elektrodu lithium iontových baterií. V příloze 20 je jako referenční měření pro 

karbid křemíku použita směs 60% CR5995 30% SiC. V příloze 21 je vidět její porovnání 

s čistým přírodním grafitem (příloha 13).  

 

4.4.3 Lithiace bez přítomnosti vnějšího náboje 

U všech třech druhů grafitů jsme po lithiaci dosáhli zvýšené kapacity oproti 

nelithiovanému grafitu. U SFG-6 je výsledná kapacita nelithiovaného i lithiovaného 

grafitu poměrně malá oproti ostatním grafitům (ve druhém cyklu ~ 50mAhg-1u 

nelithiovaného, u lithiovaného ~ 100mAhg-1). To je velmi pravděpodobně způsobeno 

větším množstvím PVDF, které slepilo více grafit a neumožňuje tak větší interkalaci. 

V příloze 18 je vidět, jak se mění kapacita nelithiovaného v prvních dvou cyklech. Na 

tyto, stejně jako další nelithiované grafity, jsme použili jako referenci pro lithiovaná 

měření stejného typu grafitu.  

U expandovaného grafitu nastal jiný problém. Po lithiaci získáme velkou 

kapacitu, která výrazně přesahuje ostatní lithiované kapacity, v příloze 17 je vidět, že 

kapacita přesahuje 450mAhg-1. Tato kapacita ale je silně nestabilní a po prvním 

vybíjecím cyklu se vybije a již se znovu nenabije do anodové hmoty. Výsledná kapacita 

pak odpovídá nelithiovanému expandovanému grafitu. Další podstatnou změnou u 

expandovaného grafitu je změna váhy aktivní hmoty na elektrodě. CR5995 a SFG-6 po 

lithiaci svoji váhu zhruba zdvojnásobily. Expandovaný grafit svoji váhu znásobil 

pětkrát. Měřili jsme také vliv zalisování elektrod na kapacitu u expandovaného grafitu. 

Kapacita se zalisováním výrazně snížila. Ve druhém cyklu měření byla kapacita 

zalisovaného expandovaného grafitu o 100mAhg-1 menší. U zalisovaného jsme ale 
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zjistili větší coulombickou účinnost. Ta u nezalisovaného dosahuje 82% u zalisovaného 

je o 8% vyšší. Jako reference je zvoleno měření s nelithiovaným lisovaným grafitem.  

U lithiovaného grafitu CR5995 se zvýšila jeho kapacita tato kapacita. Tato 

kapacita je ovšem stabilní pouze u nejprve nabíjeného. Ten byl měřen jako první krátce 

po usušení. CR5995, který je nejprve vybíjen byl měřen s cca měsíčním časovým 

odstupem. Po vyndání z elektrolytu byl materiál tři dny sušen a již po týdnu byly jasně 

patrné mapy tmavších čar. Vytvořená vrstva tedy není dlouhodobě stabilní ani 

v argonové atmosféře. CR5995 byl také proměřen pomocí cyklické voltametrie 

v přílohách 22 a 23 jsou grafy pro druhý a třetí cyklus nelithiovaného grafitu, kde při 

oxidaci jasně vidíme pík, který znamená vybíjení lithia z grafitového materiálu. 

V přílohách 24 a 25 vidíme porovnání druhého respektive třetího cyklu nelithiovaného a 

lithiovaného grafitu. Jasně vidíme nejen výrazný nárůst píku, ale i to, že při napětí 

0,11V máme druhý výraznější pík. Tento pík může být způsobený lithiem 

interkalovaným do dalších krystalických fází (struktura ABC a AB).  Při rychlém 

nabíjení se lithium pravděpodobně nainterkaluje pouze do jedné z krystalických 

struktur. Při pomalém nabíjení (proužky sloužící k proměření CV byly lithiovány 4 dny 

a po usušení okamžitě měřeny) pravděpodobně dochází k nabití i dalších fází struktur. 

Z tohoto důvodu tento pík také poměrně rychle mizí. Při druhém cyklu dosahoval 

proudu 5,7mA při třetím to bylo pouze 4,7mA. Také vidíme, že nabíjení záporné 

elektrody je v obou dvou cyklech stejné i když vybíjíme výrazně více lithia, než 

nabíjíme. To je způsobeno právě předchozí lithiací materiálu.  Grafy pro CV končí při 

0,5V přestože jsme měřili do 1,5V. Nad 0,5V se neděje nic zajímavého a proud se blíží 

k 0mA  této hodnoty dosáhne při 1,5V. 

V tabulkách 4.23 a 4.24 jsou upravené tabulky 4.16 a 4.18 sloužící pro snadnější 

porovnání nelithiovaného a lithiovaného CR5995 a expandovaného grafitu. 
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Tabulka 4.23: Porovnání nelithiovaného CR5995 a expandovaného grafitu 

  
CR5995 Expandovaný grafit 

  
Nelithiovaný 

Nelithiovaný 
nelisovaný 

Nelithiovaný 
lisovaný 

1. cyklus 

QNabíjení[mAhg-1] 291,642 362,247 223,866 

QVybíjení[mAhg-1] 242,445 211,441 149,824 

Nevratná kapacita [%] 16,9 41,6 33,1 

Coulombická účinnost[%] 83,131 58,369 66,926 

2. cyklus 

QNabíjení[mAhg-1] 251,518 242,722 156,652 

QVybíjení[mAhg-1] 234,953 199,178 141,72 

Nevratná kapacita[%] 6,6 17,9 9,5 

Coulombická účinnost[%] 93,414 82,06 90,468 

3. cyklus 

QNabíjení[mAhg-1] 234,416 223,314 148,877 

QVybíjení[mAhg-1] 224,637 189,426 137,217 

Nevratná kapacita[%] 4,2 15,9 7,8 

Coulombická účinnost[%] 95,828 84,825 92,168 

Tabulka 4.24: Porovnání lithiovaného CR5995 a expandovaného grafitu 

  
CR5995 Expandovaný grafit 

  

Lithiovaný 
nejprve 
vybíjen 

Lithiovaný 
nejprve 
nabíjen 

Lithiovaný 
nejprve 
vybíjen 

Lithiovaný 
nejprve 
nabíjen 

1. 
cyklus 

QNabíjení[mAhg-1] 305,159 - 106,152 - 

QVybíjení[mAhg-1] 297,285 - 147,165 - 

Nevratná kapacita [%] 2,6 - -38,6 - 

Coulombická účinnost[%] 97,42 - 138,636 - 

2. 
cyklus 

QNabíjení[mAhg-1] 220,31 332,661 98,3762 130,357 

QVybíjení[mAhg-1] 216,93 302,375 122,515 147,93 

Nevratná kapacita[%] 1,5 9,1 -24,5 -13,5 

Coulombická účinnost[%] 98,466 90,896 124,537 113,481 

3. 
cyklus 

QNabíjení[mAhg-1] 170,61 310,528 95,261 122,014 

QVybíjení[mAhg-1] 168,639 289,512 111,458 134,149 

Nevratná kapacita[%] 1,2 6,8 -17 -9,9 

Coulombická účinnost[%] 98,845 93,232 117,003 109,946 
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5 ZÁVĚR 

V teoretické části byl vysvětlen princip SEI vrstvy, která tvoří velkou část 

nevratné kapacity lithium-iontových baterií. Ta se vytváří při prvním cyklu nabíjení a 

vybíjení a zmenší nám kapacitu o 20-25 % u grafitových elektrod. Dále jsme se 

v teoretické části zabývali butyllithiem. 

V další části byly popsány metody sloužící pro měření v elektrochemii. 

Seznámili jsme se s postupem pro sestavení měřících cel. Dále jsou zde postupy pro 

výrobu jednotlivých použitých elektrodových materiálů. Byly zde uvedeny příklady 

jednotlivých výpočtů potřebných hodnot. Nepropraný LiC6 se po prvním měření ukázal 

jako zajímavý kandidát díky vyšší kapacitě než teoretické kapacitě. Při opakovaných 

měřeních se tato vyšší kapacita neukázala. Ani lithiace FeCl3 nebyla úspěšná, navíc 

samotný chlorid železitý snižoval kapacitu. Stejný případ nastává u karbidu křemíku, 

jeho přítomnost v elektrodě také nepřispívá k vyšší kapacitě. 

Mnohem lepších výsledků jsme dosáhli u dlouhotrvající lithiace bez přítomnosti 

vnějšího náboje. U všech tří druhů grafitu se nám podařilo v laboratorních podmínkách 

zvýšit kapacitu. Tato kapacita ale rychle mizí u expandovaného grafitu. U SFG-6 a 

CR5995 je toto navýšení kapacity stabilnější. Pokud není dodrženo prostředí s inertní 

atmosférou, kapacita rychle mizí a vlastnosti lithiovaného materiálu mohou být horší 

než bez lithiace. To se jasně ukázalo u dvou měření CR5995, kdy nejprve nabíjen byl 

změřen ihned po usušení a jeho kapacita je o 80mAhg-1 vyšší než u nelithiovaného. 

CR5995 nejprve vybíjen zůstal v boxu po dobu jednoho měsíce, kdy došlo k degradaci 

materiálu a jeho kapacita je nižší o 60mAhg-1 oproti nelithiovanému.  SFG-6 má nízkou 

kapacitu. To je způsobené větším množství PVDF. To bylo nutné přidat, aby se materiál 

nedelaminoval.  Pokud by materiál obsahoval pouze 10% PVDF jeho kapacita by byla 

výrazně vyšší.  

U všech tří druhů lithiovaného grafitu se nám podařilo snížit nevratnou kapacitu. 

V případě nelithiovaného SFG-6 je nevratná kapacita po prvních třech cyklech 65%, u 

obou dvou lithiovaných dosahuje nevratná kapacita do 5%. U Expandovaného grafitu, 

který je lithiován, vychází nevratná kapacita záporná. To znamená, že získáme při 
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vybíjení větší kapacitu, než jsme nabili. V případě, že nedojde k lisování, tak nám 

vychází výrazně vyšší nevratná kapacita. To je dáno výrazně větší plochou materiálu, na 

kterém se vytváří SEI vrstva.  U nelithiovaného grafitu CR5995 dosahuje nevratná 

kapacita po třech cyklech 30%. U lithiovaného nejprve nabíjeného je pouze 15% a 

v případě nejpve vybíjeného dosahuje pouhých 5% po třech cyklech. 
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