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1  ÚVOD 

Litno-iontové baterie patří do skupiny elektrochemických akumulátorů energie 

založených na přesunu iontů lithia mezi anodou a katodou přes iontově vodivé 

médium – elektrolyt. Tyto akumulátory byly poprvé uvedeny na trh firmou Sony v 

roce 1992. Tím byla zahájena etapa komerčního využití nové generace 

elektrochemických akumulátorů energie. Lithno-iontové baterie jsou lehčí, mají 

vyšší specifickou energii a kapacitu, velmi nízké samovybíjení, nulový paměťový 

efekt a velmi vysokou životnost. Díky svým vlastnostem jsou tyto baterie do dnešní 

doby velice rozšířené, a to zejména v přenosných zařízeních, kde je vyžadována 

nízká hmotnost a vysoká hustota energie. Všechny tyto možnosti jsou založeny na 

vlastnostech třetího nejlehčího prvku – lithia. Lithium je alkalický kov, vizuálně 

podobný stříbru, velmi měkký, s nízkou hustotou (0,534 g/cm3) a velikou 

specifickou kapacitou (3860 Ah/kg). U lithných a lithno-iontových baterií se 

využívá především faktu, že ze všech kovů má právě tento nejzápornější napětí v 

Becketově řadě potenciálu kovů. Tato skutečnost umožňuje vytvořit články s 

vysokým napětím a tím otevírá možnost dodávat vysoké výkony. Jakožto alkalický 

kov je ovšem lithium velmi reaktivní a tím pádem nebezpečné kvůli možnosti 

vznícení. Při hoření článku s kovovým lithiem se uvolní značné množství energie, a 

proto je kovové lithium v bateriích pro civilní použití nežádoucí. Zejména v 

aplikacích pro vojenské účely se akumulátory a baterie s kovovým lithiem stále 

používají, nicméně v civilní sféře jsou dostupné výhradně akumulátory využívající 

pouze lithné ionty. 

2  DOSAVADNÍ VÝVOJ 

2.1 LIFEPO4 - MATERIÁL PRO KLADNOU ELEKTRODU 

Již existuje řada přístupů, které si kladou za cíl překonat nízkou vodivost a využít 

celou kapacitu materiálu. Jako příklad můžeme uvést dopování LiFePO4 

vícemocnými kationty, které zlepší vodivost materiálu na krystalové úrovni[1], 

potahování částic aktivního materiálu vysoce vodivými materiály – např. potahování 

uhlíkem z organických prekurzorů [1-4] . Důležitá je také minimalizace velikost 

částic LiFePO4 a zkrácení difúzních délek lithných iontů. Existuje celá řada metod 

výroby práškových materiálů LiFePO4. Zde bych rád uvedl stručný přehled výroby 

tohoto materiálu z pevné fáze. 

Do oblasti syntézy z pevné fáze spadají metody, jako je vysokoteplotní sintrování, 

aktivace pomocí mechanické energie, redukce při vysoké teplotě za přítomnosti 

uhlíku a syntéza za použití mikrovlnného ohřevu. Těmito metodami lze vytvořit 
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dobře uspořádanou krystalickou strukturu poměrně jednoduchým způsobem za 

vysokých teplot. 

Tab. 2-1: Přehled prekurzorů a produktů syntézy LiFePO4 z pevné fáze 

 

Zdroj Li Zdroj Fe Zdroj PO4 Dopant Molární 

poměr 

Zdroj uhíku Produkt Vybíjecí 

kapacita 

(mAh/g) 

Li2CO3 Fe(CH3CO2)2 NH4H2PO4  1:1:1  LiFePO4 162 

Li2CO3 FeC2O4∙2H20 NH4H2PO4  1:1:1  LiFePO4 92 

Li2CO3 FeC2O4∙2H20 NH4H2PO4  1:1:1 PVA LiFePO4/C 156 

Li2CO3 FeC2O4∙2H20 NH4H2PO4  1,03:1:1 kys. 

malonová 

LiFePO4/C 149 

Li2CO3 FePO4(H2O)2  1:1 Celulózá, 

sacharóza 

LiFePO4/C 160 

LiF FePO4(H2O)2 NH4H2PO4  1:1:1  LiFePO4 151 

LiOH2∙2H2O FePO4(H2O)2 NH4H2PO4  1:1:1 glukóza, 

uhlíkový gel 

LiFePO4/C 163 

Li2CO3 Fe(C2O4)2 NH4H2PO4 MnCO3 0,5:y:1:1-y  LiFeyMn1-yPO4 160 

 

2.1.1 Syntéza vysokoteplotním sintrováním 

Syntéza vysokoteplotním sintrování využívá k výrobě materiálů extrémních 

podmínek, nejčastěji vysokých tlaků nebo teplot. Použití je ve velkovýrobě 

speciálních typů keramiky, například pro piezokrystaly nebo scintilační detektory. 

V tabulce 1 můžeme vidět přehled typických prekurzorů u tohoto způsobu výroby. 

Příprava pomocí vysokoteplotního sintrování obvykle začíná dobrým promísením, 

případně mletím prekurzorů v kulovém mlýnu. Časy se v jednotlivých pramenech 

liší v rozsahu 3 až 18 hodin. Záleží na tvrdosti a zrnitosti prekurzorů. Mletí je možné 

též provést za použití různých rozpouštědel a tekutých disperzantů, které se pak 

následně odpaří.  Před samotným vypékáním je možné z prekurzorů vytvořit peletky 

a ty pak následně buď rovnou sintrovat, nebo vložit ještě jeden mezikrok – sušení za 

teploty okolo 300°C. Tento mezikrok má za účel zbavit vzorek plynů, vázané vody a 

rozložit prekurzory. Kvalita výsledného materiálu je závislá také na použité teplotě, 

nicméně optimální teploty s nejlepšími výslednými kapacitami se značně liší. Bývá 

uváděn rozsah 500-600°C, stejně jako v případě článku Takashiho a kol. [5] 675°C. 

Kromě teploty je také třeba hlídat složení atmosféry, zejména je třeba se vyhnout 

oxidaci železa s výslednými nečistotami typu Fe2O3 a Fe2(PO4). Použité atmosféry 

můžou být interní (Ar), lehce redukční (Ar-H2), redukční (H2-N2 nebo N2), případně 

může být použito vakuum. 

Pro zvýšení elektronové vodivosti materiálů je možné v rámci vysokoteplotní 

přípravy z pevné fáze použít potahování uhlíkem z organických prekurzorů a 
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dopování ionty vícemocných prvků. Jako příklad takového prekurzoru použitého pro 

potahování částic a zároveň zamezujícího jejich růstu je PVA. Další možnosti jsou 

například celulóza, glukóza, octany, chitosan a sacharóza. Zároveň s  potahováním 

lze v tomto procesu použít i dopanty, jako jsou Nb (Nb2O) a Mn (MnCO3). [1; 6] 

Syntéza z pevné fáze je důležitá zejména při snahách získat unikátní struktury, 

nicméně reakce probíhají v pevných skupenstvích látek, což vyžaduje vysoké 

teploty, s tím spojenou vysokou vynaloženou energii, dlouhé časy, opakované mletí 

a speciální čistou atmosféru. Ve výsledku může být tento proces poměrně nákladný.  

2.1.2 Aktivace chemické reakce pomocí mechanické energie 

Tato metoda se často používá především v technologii výroby slitin různých 

kovů, mimo jiné i metalhydridů pro NiMH baterie. Zvýšení chemické reaktivity je 

v tomto případě způsobeno působením třecích sil během míchání metodou tzv. 

vysokoenergetického kulového mletí. Hlavní důvody takto zvýšené reaktivity jsou 

dány vznikem volných vazeb na vnějších vrstvách částic působením dodané 

termomechanické energie a prudkým zvýšení plochy díky redukci jejich velikosti. 

Výsledkem jsou připravené prášky s velmi malými částicemi a velikým měrným 

povrchem. Nevýhodou této metody může být zanesení nečistot do mletého 

materiálu. Tyto nečistoty vznikají otíráním a erozí mlecích nádob.  Při 

vysokoenergetickém mletí vzniká značné množství tepla, které je dostatečné 

k rozkladu prekurzorů, nicméně k formování LiFePO4 s pravidelnou krystalickou 

strukturou nestačí. Tento typ mletí lze proto považovat spíše za předpřípravu 

materiálu, která musí být následována vysokoteplnotní reakcí.  

1.1 ELEKTRODOVÉ MATERIÁLY PRO ZÁPORNOU ELEKTRODU – 

POLYMORFY OXIDU TITANIČITÉHO A JEHO VLASTNOSTI 

Existuje 11 známých polymorfů oxidu titaničitého TiO2, které se liší 

krystalografickou strukturou. V přírodě se vyskytují především tři z nich -  rutil, 

anatas a brookit a dále pak dvě formy, které vznikají při vysokém tlaku – TiO2 s 

baddeleyitovou strukturou (jednoklonná mřížka) a kosočtverečný TiO2 se strukturou 

oxidu olovičitého (obojí nalezeno v kráteru Ries v Bavorsku v roce 2001). Anatas a 

brookit jsou přírodní metastabilní formy oxidu titaničitého, které přecházejí nevratně 

na stabilní rutil při ohřevu nad teplotu v rozmezí 600-800°C. 

Kromě přírodních fází existují také další tři metastabilní fáze, které je možné 

připravit chemicky v laboratorních podmínkách (TiO2(B) s jednoklonnou mřížkou, 

tetragonální TiO2(H) se strukturou hollanditu, kosočtverečný TiO2(R) s 

ramstellitovou strukturou a dalších pět forem vznikajících při velmi vysokých 

tlacích (jednoklonný TiO2 s baddeleyietovou strukturou, kosočtverečný TiO2-OI, 

kubický). 

Tab. 2-2 Přehled forem oxidu titaničitého 
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Forma TiO2 
Krystalografická 

soustava 
Poznámka 

Rutil Čtverečná   

Anatas Čtverečná   

Brookit Kosočtverečná   

TiO2(B)[7] Monoklinická Hydrolýza K2Ti4O9 následovaná žíháním 

TiO2(H), hollanditová struktura[8] Čtverečná 
Oxidace patřičného draselného titanátového 

bronzu K0.25TiO2 

TiO2(R), ramsdelliová struktura[9] Kosočtverečná 
Oxidace patřičného lithiovaného titanátového 

bronzu Li0.5TiO2 

TiO2(II)[10] Kosočtverečná   

TiO2 se strukturou 

baddeleyitu[11] 
Monoklinická 

  

TiO2 -OI[12] Kosočtverečná   

TiO2 s kubickou mřížkou[13] Kubická P > 40 GPa, T > 1600 °C 

TiO2 -OII, se 

strukturou cotunnitu(PbCl2)[14] 
Kosočtverečná P > 40 GPa, T > 700 °C, nejtvrdší známý oxid 

 

Při hledání vhodných oxidických materiálů pro elektrody lithno-iontových 

akumulátorů byla vytvořena řada studií, které se zabývají interkalačními vlastnostmi 

různých forem oxidu titaničitého. Oxid titaničitý vykazuje teoretickou kapacitu až 

335 mAh/g při předpokladu jednoho iontu Li
+
 na strukturní jednotku TiO2.  

Elektrochemická charakterizace v rámci výzkumu aktivních hmot pro elektrody 

lithno-iontových akumulátorů byla provedena především u přírodních forem, tzn. 

rutilu, anatasu, brookitu[23; 24]. 

Interkalace lithných iontů do struktury TiO2 se dá vyjádřit rovnicí 

22 TiOLiexTiOxLi x 
,      (1) 

Tato redoxní reakce zahrnuje nejen interkalaci xLi
+
, ale také vznik nábojové 

kompenzace změnou oxidačního čísla titanu na Ti
3+

 u x iontů v původní Ti
4+

 

podmřížce, což bylo dokázáno pomocí rentgenové fotoelektronové 

spektroskopie[25; 26] a podpořeno teoretickými výpočty. Redoxní reakce daná 

rovnicí (1.1) probíhá obvykle při potenciálech 1.5 – 1.8V vs. Li
+
/Li a tento relativně 

vysoký potenciál aktivní oblasti titanátových materiálů umožňuje absenci SEI vrstvy 

a rapidně omezuje riziko rozkladu elektrolytu a jeho reakce se složkami elektrodové 

hmoty. 

Hlavní nevýhodou oxidu titaničitého je nízká iontová i elektronová vodivost, což 

lze částečně kompenzovat zmenšením primárních částic a tím zlepšení iontově 

difúzních vlastností. Studovány byly také různé dopanty a jejich vliv na 

elektronovou vodivost. 
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Tab. 2-3 Přehled základních elektrochemických vlastností aktivních titanátových materiálů 

  

Teoretická kapacita 

[mAh/g] 

Potenciál 

inzerce [V] 

Li4Ti5O12 175 1.55 

LiTi2O4 168 1,3 - 2 

Li2Ti4O7 235 1,3 - 2 

TiO2 Anatas 335 1,75 

TiO2 Brookit 335 1,6 

TiO2 Rutil 335 1,8 

TiO2(B) 335 1,6 

  

1.2 MONOKLINICKÝ OXID TITANIČITÝ TIO2(B) 

Monoklinický TiO2(B) je také nazýván jako oxid titaničitý s bronzovou 

strukturou, titanátový bronz. Tato forma je stejně jako rutil a anatas složena ze 

schodovitých vrstev osmistěnů, které sdílejí buď hrany, nebo vrcholy, ale na rozdíl 

od nich jsou tyto struktury orientovány tak, že vytvářejí tunely obdobné jako u 

perovskitu. Tyto pak umožňují bezproblémový transport Li
+
 iontů. Struktura 

TiO2(B) je ve srovnání s rutilem, který má hustotu 4,25 gcm
-3

, a anatasem s hustotou 

3,89g cm
-3

 více objemově otevřená a má z nich nejmenší hustotu 3,73 g∙cm
-3

. 

 

Obr. 2.1 Struktura TiO2(B)[22] 
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TiO2(B) má jednoklonnou krystalografickou mřížku (skupina C2/m) 

s mřížkovými parametry a = 1.21787 nm, b = 0.37412 nm, c = 0.65249 nm a β = 

107.054˚. Struktura TiO2(B) je přirovnávána k bronzu  NaxTiO2, x = 0,2, ze kterého 

vzniklo označení v závorce u TiO2(B). Stejnou strukturu má např. také minerál 

freudenbergit Na2Fe2Ti6O16. Pro strukturu TiO2(B) jsou charakteristické dva hranově 

spojené TiO6 osmistěny, které jsou se sousedními dvojicemi osmistěnů napojeny 

svými rohy. Hustota TiO2(B) je 3.64 - 3.76 g/cm
3
, což je méně než u převažujících 

fází – anatasu, rutilu a brookitu. 

Struktura elektronové konfigurace byla objasněna pomocí počítačové simulace a 

bylo zjištěno, že TiO2(B) je polovodič typu N se šířkou zakázaného pásu o velikosti 

3 – 3.22 eV, čímž se podobá rutilu a anatasu, vykazuje také fotokatalytickou aktivitu 

v oblasti UV záření. TiO2(B) má tzv. otevřenou tunelovou strukturu a umožňuje tak 

interkalaci různých iontů, nejznámější experimenty byly provedeny s vodíkem a 

lithiem. 

1.2.1 Elektrochemické vlastnosti monoklinického TiO2(B) 

V reakci s Li
+
 ionty tvoří TiO2(B) LixTiO2(B), kde se interkalační koeficient x 

pohybuje v rozmezí 0,75 – 0,85 v případě lithiace pomocí butyl-lithia a 0,5 – 0,75 

při lithiaci elektrochemické[23]. Obecný historický názor z výzkumů prováděných 

v 80. letech byl, že elektrochemická reverzibilita interkalace lithia do struktury 

TiO2(B) není příliš dobrá[27] a tento materiál se nejevil jako perspektivní. 

V nedávné době vyšla řada publikací, které se věnují přípravě tohoto materiálu 

s různou strukturou a morfologií a bylo prokázáno, že existují různé strukturní 

konfigurace, při kterých je reverzibilita procesu elektrochemické lithiace tohoto 

materiálu velmi dobrá. V roce 2004 byl prokázán vysoký koeficient lithiace (x = 

0,82 – tzn. 275 mAh/g) v případě hydrotermálně připravených nanodrátků 

TiO2(B)[28; 29]. Armstrong a kol. připravili TiO2(B) ve formě nanovláken právě 

pomocí hydrotermální reakce hydroxidu sodného a anatasu[30; 29; 28]. Následná 

elektrochemická charakterizace prokázala kapacitu 305mAhg
-1
v prvním cyklu a 

výsledky cyklické voltametrie u těchto nanovláken prokázaly, že během 

interkalačních cyklů nedochází k žádným strukturním změnám. Nanovlákna dle 

autorů vykazovala kapacitu srovnatelnou s materiálem ve formě nanočástic, ale na 

rozdíl od nich měla mnohem lepší stabilitu kapacity v čase. Po 50 cyklech byla 

kapacita dvakrát větší než v případě nanočástic. 

Vznikla také velmi zajímavá teoretická komparativní studie založená na 

výpočtech krystalových orbitalů, která porovnává interkalační proces v anatasu a 

TiO2(B). Z této studie vyplývá, že TiO2(B) je svou strukturou výhodnější než anatas. 

Struktura TiO2(B) má nekonečné paralelní kanály, ve kterých mohou být fixovány 

Li
+
 ionty bez jakékoli změny nebo deformace výchozí struktury. 

Z literatury je patrné, že stejně jako ostatní formy vykazuje monoklinický TiO2 

nevratnou kapacitu v prvním cyklu, která bývá přisuzována nízké vodivosti těchto 

materiálů obecně. Dle článku prof. Kavana a prof. Exnara [31; 32] je 

elektrochemický princip fungování odlišný od anatasu.  Zatímco u anatasu a většiny 
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keramických materiálů pro li-ion baterie je reakční kinetika limitována difuzí 

v pevné fázi, v TiO2(B) bylo poukázáno na předpoklad, že se zde lithné kationty 

uchovávají ve formě pseudokapacitního faradaického procesu, který za stejných 

podmínek není omezen difuzí v pevné fázi. 

Stanovení krystalografické struktury TiO2(B) bylo provedeno pomocí 

teoretických metod [33] a pomocí rentgenové a neutronové difrakce. 
 

1.2.2 Příprava TiO2(B) 

Pro přípravu termodynamicky stabilních i metastabilních fází oxidu titaničitého je 

možné použít i procesy spadající do tzv. chimie douce, tzn. oblasti nízkoteplotních 

syntéz keramických materiálů v podmínkách velmi blízkých běžným okolním 

podmínkám; zejména se jedná o nízkou teplotu. Takto připravené materiály mohou 

vykazovat nové a zajímavé vlastnosti, jako je tomu například u metastabilní 

monoklinické fáze oxidu titaničitého, označované jako TiO2(B), kterou je možné 

připravit například z různých vrstevnatých titanátových prekurzorů. Poprvé byl 

monoklinický TiO2(B) připraven z vrstevnatého titanátu alkalického kovu K2Ti4O9 

způsobem objeveným skupinou R. Marchanda [7] v roce 1980.   

Obecně jde o transformaci dvourozměrného vrstevnatého titanátového materiálu 

na trojrozměrný TiO2(B) pomocí nízkoteplotní syntézy s využitím iontové výměny. 

Titanáty s obecným vzorcem A2TinO2n+1 vykazují různé vrstevnaté struktury, kde n 

je v rozmezí 3 až 6 a A je kationt alkalického kovu, který se nachází v prostoru mezi 

vrstvami titanátu. 

 Takovéto struktury jsou složené ze zvlněných pruhů složených z osmistěnů TiO6, 

které mezi sebou sdílejí jednotlivé hrany[34]. Tyto pruhy mají šířku právě n a sdílejí 

vrcholy tak, že formují “schodovitou” vrstevnatou strukturu. Takto se dají vzniklé 

materiály rozdělit na struktury, kde se nacházejí tři, čtyři nebo pět osmistěnů 

sdílejících hranu mezi pozicemi osmistěnů sdílejícími vrchol.  

 

Obr. 2.2 Schodovitá struktura K2Ti4O9 délky n = 4[35] 

Délka schodu je pro dané složení určena poměrem množství alkalického kovu A
+
 

a Ti
4+

 iontů. Vrstvy Ti-O oktaedrů jsou na sebe vrstveny ve směru y a ionty 

alkalického kovu s oxidačním číslem 
+1

 jsou umístěny mezi těmito vrstvami. Mimo 

tyto vrstevnaté struktury je také možné dosáhnout struktury tunelové, kdy dojde 

k propojení vrcholů protějších vrstev a vytvoření tunelů. Takovéto tunelové 



 12 

struktury se objevují v případě, že n ve struktuře A2TinO2n+1 přesáhne 5, jako 

například u Na2Ti6O13. 

 

Obr. 2.3 Tunelová struktura K2Ti6O13 [35] 

Vrstevnatá dvourozměrná struktura umožňuje dostatečnou pohyblivost 

mezivrstevních kationtů a je prokázána možnost iontové výměny u celé řady 

organických i anorganických iontů. Iontová výměna alkalických iontů vmezeřených 

mezi vrstvy propojených oktaedrů za H
+
 nebo H3O

+
, která probíhá ve struktuře 

alkalických titanátů s monoklinickou strukturou, je tzv. topotaktická. Protonizací 

proto vznikají hydratované titanáty, které mají také monoklinickou strukturu a které 

lze nejčastěji popsat obecným vzorcem H2TinO2n+1∙mH2O. Tyto vrstevnaté krystaly 

tíhnou k tomu, že během se protonizace trhají po jednotlivých rovinách - exfoliují a 

následně vykazují dvojrozměrnou anizotropii: tloušťku cca 1nm a délku 0.1 až 1um. 

Marchand a kol.[27] hydrolyzovali titanát K2Ti4O9 v 3M kyselině dusičné na 

H2Ti4O9∙H2O, který následně přeměnili na TiO2(B) zahřátím na 500°C. 

Naproti tomu u tunelových struktur jsou ionty fixovány uvnitř struktury a není 

možné je extrahovat, provézt iontovou výměnu. Tyto fáze jsou proto při syntéze 

parazitní, protože je nelze převést na hydratovaný protonizovaný titanát. 

Struktura TiO2(B) se, stejně jako její vrstevnatý prekurzor, skládá ze schodovitých 

vrstev hranově a vrcholově sdílených TiO6 oktaedrů, ale vrstvy jsou spojeny 

dohromady do třírozměrné tunelové struktury. TiO2 (B) má shodnou strukturu 

s VO2(B) a se sodno- titanátovým NaxTiO2, tzv. Wadsleyho bronzem. V porovnání 

se stabilními formami TiO2 vykazuje monoklinický TiO2(B) výraznější 

elektrochemické a katalytické vlastnosti.  Bylo dokázáno, že celá transformace 

z vrstevnatých titanátů na monoklinický TiO2(B) je závislá na struktuře výchozího 

prekurzoru, zejména pak v případě schodu s délkou 4 je reakce topotaktická a 

přechod na monoklinický TiO2(B) dobře vysvětlitelný. V tomto případě struktura 

obsahuje pruhy se čtyřmi osmistěny, každá tato jednotka může být rozdělena, aby 

vytvořila dvojité osmistěnné bloky, ze kterých se skládá TiO2(B). Skutečnost je 

nicméně taková, že zde není ekvivalentní topotaktická cesta vzniku monoklinického 

TiO2 z vrstevnatých prekurzorů, které jsou složeny ze schodů o liché délce, přesto i 

tyto prekurzory produkují po protonizaci a dehydrataci monoklinický TiO2(B).  
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3  CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE 

3.1 CÍLE V OBLASTI MATERIÁLŮ PRO KLADNÉ ELEKTRODY LI-

ION AKUMULÁTORŮ 

I přes intenzivní výzkum v oblasti aktivního materiálu LiFePO4 pro kladné elektrody Li-ion 

akumulátorů stále existují limitující faktory vyplývající z fyzikálně-chemických vlastností tohoto 

materiálu. Nízká elektronová vodivost intrinzického materiálu a omezená rychlost difuze lithných 

iontů do vlastního objemu materiálu jsou výzvou ve snaze připravit a zkoumat elektrodový 

materiál s nanostrukturní morfologií aktivní hmoty a zejména volba vodivé příměsi, která by 

zvyšovala mezičásticovou elektronovou vodivost na nanoúrovni, se jeví jako klíčová.  

Dílčí cíle části Materiály pro kladnou elektrodu jsou následující: 

 Syntéza kompozitního elektrodového materiálu LiFePO4/C 

s nanostrukturně distribuovaným uhlíkem na částicích aktivního 

materiálu. Cílem bude ověřit možnost přípravy lithno-železnatého fosfátu 

jednokrokovou metodou v tuhé fázi, kde bude použit organický prekurzor 

uhlíku pro zvýšení mezičásticového kontaktu a omezení růstu částic 

aktivního materiálu v tuhé fázi.  

 Bude provedena tuhofázová syntéza kompozitního LiFePO4/C materiálu, 

kde bude společně se základním uhlíkem z organického polymeru 

zkoumán vliv přídavku různých uhlíkatých materiálů. Bude zkoumána 

příměs exfoliovaného grafitu, amorfního uhlíku a uhlíkových nanotrubic. 

 Bude provedena strukturní a elektrochemická charakterizace připravených 

materiálů a provedeno jejich porovnání. 

3.2 CÍLE V OBLASTI MATERIÁLŮ PRO ZÁPORNÉ ELEKTRODY LI-

ION AKUMULÁTORŮ 

Cílem této části práce bude vyhodnotit strukturní a elektrochemické vlastnosti 

monoklinického TiO2(B) a najít nejlepší kombinaci procesních parametrů vzhledem 

k jeho využití jako aktivního materiálu pro zápornou elektrodu. 

Dílčí cíle části Materiály pro zápornou elektrodu jsou následující: 

 Budou uvedeny strukturní vlastnosti a vyhodnocena fázová čistota 

draselného titanátu K2Ti4O9 v závislosti na poměru reaktantů a teplotě 

kalcinace 

 Bude provedena strukturní charakterizace prekurzoru K2Ti4O9 pro 

přípravu TiO2(B) 

 V rámci porozumění procesu přípravy TiO2(B) a vlivu procesních 

parametrů na elektrochemické vlastnosti bude zkoumána struktura 

protonizovaných meziproduktů 

 Bude zkoumán vliv teploty kalcinace a obsahu zbytkového draslíku u 

protonizovaného titanátu na fázovou strukturu a elektrochemické 

vlastnosti TiO2(B). 
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 Bude zkoumána povaha řídícího elektrodového procesu při lithiaci a 
delithiaci TiO2(B)  

4  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 MĚŘÍCÍ PRACOVIŠTĚ, INSTRUMENTACE A POUŽITÉ 

MATERIÁLY 

Veškerá elektrochemická měření jsou provedena na potenciostatech z řad VSP a 

VMP firmy Bio-Logic Science Instruments. Pro měření elektrochemických 

vlastností byly použity dva přípravky: experimenty na kladné elektrodové hmotě 

jsou provedeny v přípravku EL-CELL® ECC-Ref® v tříelektrodovém zapojení. 

Experimenty na elektrodových materiálech pro zápornou elektrodu byly provedeny 

v modifikované Swagelok T tříelektrodové cele vlastní konstrukce. Průměr elektrod 

byl v případě kladné elektrody 18 mm a v případě záporné elektrody 12 mm. 

Elektrody jsou připravovány tak, že je smíchána připravená aktivní hmota, která 

je předmětem zkoumání, s vodivým uhlíkem Super P a polymerním pojivem 

polyvinilydene fluoridem (PVDF) v hmotnostním poměru 80:10:10. Takto vzniklá 

směs je rozmíchána v rozpouštědle N-methylpyrrolidonu (NMP). Tato pasta je pak 

nanesena na kovový kolektor pomocí tyčového nanášeče (bar coateru) v tloušťce 

100 µm. Kovový kolektor se liší pro kladnou a zápornou elektrodu, pro kladnou 

elektrodu je použita hliníková fólie a pro zápornou fólie měděná. Po nanesení pasty 

je vysušeno rozpouštědlo a elektroda je lisována na kalandru. Z fólie se zalisovaným 

elektrodovým materiálem je vyseknut disk o patřičném průměru a ten je opět sušen a 

to minimálně 12h při 110°C.Připravená elektroda je přenesena do rukavicového 

boxu Mbraun s Ar atmosférou, která obsahuje méně než 1 ppm O2 a H2O. V tomto 

boxu je v patřičném přípravku složen elektrochemický poločlánek takovým 

způsobem, že připravená elektroda je použita jako elektroda pracovní, pomocná 

elektroda a elektroda referentní jsou obě z kovového lithia. Elektrody jsou od sebe 

oddělený separátorem Whatmann ze skelných vláken, který je napuštěn elektrolytem 

ve formě 1M LiPF6 ve směsi EC:DMC ve váhovém poměru 1 : 1. Po sestavení 

přípravku a jeho hermetickém uzavření je přípravek vyňat z rukavicového boxu a 

připojen k potenciostatu. 

Všechny zmiňované chemikálie pro syntézu kladné elektrodové hmoty byly 

dodány firmou Sigma-Aldrich. Vodivý uhlík jako příměs do elektrod lithno-

iontových článků s označením Super P je výrobek firmy Timcal. Exfoliovaný grafit 

poskytla firma Graphite Týn. 

Vzorky všech materiálů pro měření vlastností elektrodových materiálu záporné 

elektrody byly dodány firmou Precheza.  
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4.2 MATERIÁLY A MĚŘÍCÍ METODY 

4.2.1 Metody elektrochemické charakterizace 

Všechny metody elektrochemické charakterizace byly provedeny na multikanálovém 

zařízení Biologic firmy Science Instruments, který může pracovat v režimu galvanostatu, 

potenciostatu a frekvenčního analyzátoru. Byly použity tyto metody: 

 Cyklická voltametrie  

 Galvanostatické cyklování 

 Zátěžový test galvanostatickým cyklováním s potenciálovým omezením 

4.2.2 Metody strukturní charakterizace 

Byly použity tyto metody: 

 Rentgenová difrakční spektroskopie (XRD) 

 Skenovací a skenovací transmisní mikroskopie 

 Transmisní elektronová mikroskopie 

 BET – Stanovování měrného povrchu 

 Termogravimetrická analýza (TG) a diferenční termogravimetrie (DTG) 

4.3 KLADNÁ ELEKTRODA – KOMPOZITNÍ ELEKTRODOVÝ 

MATERIÁL LIFEPO4/C 

4.3.1 Postup přípravy materiálu 

Byly připraveny vzorky LiFePO4 metodou vysokoteplotní syntézy v pevné fázi za 

přítomnosti organického prekurzoru uhlíku, který v důsledku teploty karbonizuje 

[11]. Tato metoda byla vybrána proto, že je poměrně nová a je možné s jejím 

použitím vytvořit stabilní materiály s vysokou specifickou kapacitou, pokryté 

nanovrstvou uhlíku. Reakčními prekurzory byly dusičnan lithný, 

dihydrogenfosforečnan amonný, šťavelan železnatý a glycín. Stechiometrický poměr 

dusičnanu lithného, šťavelanu železnatého a dihydrogenfosforečnanu amonného byl 

rozpuštěn v destilované vodě a za stálého míchání zahříván, dokud nebylo dosaženo 

homogenní hmoty. Do takto připraveného horkého roztoku byl přidán ve vodě 

rozpuštěný glycin. Celá směs byla dále míchána do dosažení homogenní směsi. 

Molární poměr LiFePO4 a glycinu byl stanoven na 1:2. 

V této fázi byla do roztoku přidána vodivá složka kompozitu. Přehled použitých prekurzorů 

a připravených vzorků je uveden v Tab. 4.1. 

Tab. 4.1: Přehled prekurzorů při přípravě LiFePO4/C kompozitních elektrodových materiálů a 
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připravené vzorky 

 

Vzorek Zdroj 

Li 

Zdroj Fe Zdroj PO4 Prekurzor 

uhlíku 

Vodivé aditivum Množství [%] 

A LiNO3 FeC2O4 NH4H2PO4 C2H5NO2 Super P 2 

B LiNO3 FeC2O4 NH4H2PO4 C2H5NO2 Super P 12 

C LiNO3 FeC2O4 NH4H2PO4 C2H5NO2 MWCNT 3-10 nm 12 

D LiNO3 FeC2O4 NH4H2PO4 C2H5NO2 Expandovaný grafit 2 

 

Jednotlivé vzorky se od sebe liší složením parazitních fází obsažených ve vzorku 

a jejich poměry. Nejvyšší čistotu má vzorek C s přídavkem uhlíkových nanotrubic. 

U některých fází, které jsou ve vzorku označeny jako parazitní, bylo nicméně 

prokázáno interkalační chování. FePO4 je materiál, který se v elektrodě nachází 

v nabitém stavu a bude v prvním cyklu převeden na LiFePO4 [61]. Fe2P se naproti 

tomu používá ke stabilizaci elektrodového materiálu, využívá se zejména jeho 

vysoké vodivosti, čímž kompenzuje nízkou intrinzickou elektronovou vodivost 

LiFePO4[62-65]. Z tohoto hlediska má vzorek C jen velmi malý obsah 

krystalografických fází, které se aktivně nepodílejí na kapacitě nebo zvyšování 

vnitřní vodivosti elektrodového materiálu, tento obsah je v řádech jednotek procent. 

Vzorek D s expandovaným grafitem má nízkou čistotu 78 % LiFePO4, kde jsou 

významnou složkou lithno deficitní fáze Fe2P a FePO4. 

Tab. 4-1 Kvantitativní vyjádření krystalografického složení vzorků LiFePO4/C 

Vzorek Krystalografická fáze     

 LiFePO4 Li3PO4 FePO4 Fe2P FeP Fe2O3 Fe3O4 

Vzorek A 81% 2% 7% 9% 1% 0% 0% 

Vzorek B 67% 15% 1% 9% 1% 3% 3% 

Vzorek C 90% 2% 6% 1% 1% 0% 1% 

Vzorek D 78% 2% 6% 13% 1% 0% 0% 

 Termogravimetrie 

Pro určení kapacity aktivní složky kompozitního materiálu (LiFePO4) je třeba 

znát množství uhlíku a vzhledem k této snaze je předmětem zájmu především úbytek 

materiálu v teplotních oblastech spalování uhlíku. Nejprve byla provedena 

termogravimetrie samotných uhlíkových nanovláken a uhlíku Super P (uvedeno v 

Příloze A) z nichž je patrné, že uhlíkové nanotrubice začínají spalovat při teplotě 

500°C a Super P při teplotě 600°C.  

Termogravimetrické křivky úbytku materiálu v závislosti na teplotě spolu 

s derivací tohoto úbytku jsou znázorněny na Obr. 4.1.  
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Obr. 4.1 Výsledek termogravimetrických měření Vzorku A (Super P 2 %) - procentuální úbytek a 

derivace úbytku hmotnosti. 
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Obr. 4.2  Nabíjecí charakteristiky materiálů LiFePO4/C s různými vodivostními přídavky 

TGA – LiFePO4/C Vzorek 
A 

Spalování Super P 

Teplota oxidace Fe 

Hranice odpařování vlhkosti 
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Obr. 4.3. Závislost kapacity materiálu na velikosti specifického vybíjecího proudu 

Závislost dodaného náboje na velikosti specifického vybíjecího proudu na obr. 4.7 ukazuje 

zásadní vylepšení materiálu použitím uhlíkových nanovláken [68; 69]. Vzorek s přidanými 

uhlíkovými nanovlákny je díky zvýšené vnitřní vodivosti, tzn. lepšímu přístupu náboje 

k nanočásticím aktivní hmoty, schopen dodávat při zvýšené zátěži větší množství náboje. Zvyšuje 

se tím efektivita využití aktivního materiálu a je potlačeno jedno ze zásadních omezení využití 

aktivních hmot s nízkou intrinzickou vodivostí. 

Transmisní elektronová mikroskopie 

Pomocí transmisní elektronové mikroskopie byla zkoumána submikronová struktura 

vytvořených materiálů, a to zejména ve vztahu ke krystalinitě a morfologii částic. Foceny byly 

pouze dva vzorky s nejlepšími vlastnostmi, tzn. Vzorek A, s 2 % Super P a Vzorek C s příměsí 

MWCNT. 

Materiál Vzorku A je tvořen z nanočástic o velikosti v rozmezí 50 nm – 150 nm, které mají 

tzv. core-shell strukturu, což znamená, že jsou složeny ze dvou fází, z nichž jedna tvoří obal a 

druhá střed. V tomto případě se jedná o uhlík na povrchu částic, který má nízkou krystalinitu, v 

němž je uzavřena částice LiFePO4. Tloušťka povrchové vrstvy je cca 5 nm. Takovéto kompozitní 

částice jsou dále uloženy v uhlíkovém loži, které jednotlivé nanočástice spojuje do 

makroskopických shluků.  
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4.4 MONOKLINICKÝ TIO2(B) PRO ZÁPORNOU ELEKTRODU LI-ION 

AKUMULÁTORŮ 

Metodou protonizace vysokoteplotně připraveného draselného titanátu K2Ti4O9 s 

následnou kalcinací této hydratované protonizované formy bude připravena série 

vzorků. První fází přípravy je syntéza fázově čistého alkalického titanátu, což 

znamená nalezení optimálního poměru vstupních prekurzorů společně s optimální 

teplotou kalcinace. Další fází je vymývání iontů alkalického kovu z vrstevnaté 

struktury titanátu kyselinou a jeho náhrada protonem. Posledním krokem je 

kalcinace protonizované hydratované formy titanátu při teplotách do 500°C, čímž je 

docílen přechod na TiO2(B) 

Na obrázcích Obr. 4.5 Obr. 4.30 jsou grafy s výsledky fázového složení vzorků 

připravených při různých poměrech reaktantů a různých teplotách.  

Čistota materiálu roste s rostoucím obsahem draslíku a rostoucí teplotou, při 

kombinaci molárního poměru 3,6 a teploty 900°C je výsledkem fázově čistý 

materiál K2Ti4O9. 

 

 

Z grafu na Obr. 4.5 je možné vidět, jaké parazitní fáze se nacházejí ve vzorcích 

s různým postupem přípravy. Je zřejmé, že teplota 900°C je první nejnižší teplotou 

v této řadě, při které je možné dosáhnout fázové čistoty materiálu. V principu se 

v materiálech nacházejí dva druhy fází – se stechiometrií v přebytku a nedostatku 

draslíku. Fáze s nejnižším obsahem draslíku K2Ti8O17 je zejména projevem toho, že 

teplota nebyla dostatečná a díky nízké rychlosti difuze pravděpodobně vznikly 

oddělené regiony s nedostatkem a přebytkem draslíku.  

Obr. 4.5 Přehled fázové čistoty K2Ti4O9 připraveného při čase žíhání 1h za různých 

teplot a různém molárních poměru reaktantů 
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Obr.4.6 Rentgenová difrakční spektra protonizovaného tetratitanátu z poměru prekurzorů 3,5 

čistého po dvou a třech opakováních protonizace. 

Tab. 4-2 Přehled přípravy zkoumaných vzorků TiO2(B) 

 

Označení vzorku Prekurzorový titanát 
Molární 

poměr 

Počet operací 

protonizace 

Kalcinační 

teplota 

KTO3,6 OP3 300 K2Ti4O9 3,6 3 300 

KTO3,6 OP3 400 K2Ti4O9 3,6 3 400 

KTO3,6 OP5 300 K2Ti4O9 3,6 5 300 

KTO3,6 OP5 400 K2Ti4O9 3,6 5 400 

KTO3,5 OP3 200 K2Ti4O9 3,5 3 200 

KTO3,5 OP3 300 K2Ti4O9 3,5 3 300 

KTO3,5 OP3 400 K2Ti4O9 3,5 3 400 

KTO3,5 OP3 500 K2Ti4O9 3,5 3 500 

 

4.4.1 Elektrochemická měření 

Cyklická voltametrie 

Jako vstupní test, který má potvrdit, zda materiál vykazuje elektrochemickou 

aktivitu v předpokládaném rozsahu napětí, byla použita série cyklických voltametrií 

se dvěma rychlostmi přeběhu. Podle tvaru křivek a intenzity vrcholů a jejich 

progrese se zvyšujícím počtem cyklů je možné určit elektrochemickou aktivitu 

materiálu a její vývoj. Lze říci, zda je materiál při cyklování stabilní a stanovit 

některé charakteristické parametry kinetiky reakce. 
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Obr. 4.8 Galvanostatický zátěžový test vzorků připravených z draselného titanátu 

Na Obr. 4.8 je výsledek galvanostatického zátěžového testu vzorků TiO2(B) 

připravených z draselného titanátu. Počáteční kapacity pro proudy C/10 se pohybují 

v rozmezí 100 mAh/g až 149 mAh/g a je patrné, že průběh úbytku vybíjecí kapacity 

y = -16,11ln(x) + 62,386
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Obr 4.7 CV rychlostí přeběhu 2mV/s vzorků připravených z draselného titanátu s prekurzory 

v poměru 3,6 protonizované ve třech (OP3) a pěti (OP5) cyklech a žíhané při 300°C a 

400°C. Šipka označuje směr vývoje. 
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má u většiny vzorků veskrze logaritmický charakter, v rozmezí zatěžovacích proudů 

0,1 C – 2 C dochází k rychlému poklesu. Tento efekt obvykle svědčí o nízké 

vodivosti materiálu. Nejlepšího výsledku dosahuje materiál KTO 3,6 OP5 400 

s nevyšší kalcinační teplotou v řadě 3,6 a zároveň s nejmenším obsahem zbytkového 

draslíku (0,84 % K). Nejvyšší relativní počáteční pokles kapacity vykazuje vzorek 

KTO 3,5 OP3 500, jediný vzorek s kalcinační teplotou 500°C má také zároveň 

největší rozdíl počáteční a koncové kapacity.  

Tab. 4-3 souhrnné informace ze zátěžového testu, maximální kapacity při 0,1C, minimální při 20C a 

procentuální úbytek mezi těmito dvěma proudy. 

Vzorek Počáteční 
kapacita 
[mAh/g] 

Koncová 
kapacita 
[mAh/g] 

Pokles 

KTO 3,6 OP3 300 124 26 79% 

KTO 3,6 OP3 400 130 44 66% 

KTO 3,6 OP5 300 116 33 72% 

KTO 3,6 OP5 400 149 71 53% 

KTO 3,5 OP3 400 97 14 85% 

KTO 3,5 OP3 500 113 8 93% 

 

5  ZÁVĚREČNÁ DISKUZE VÝSLEDKŮ 

Hodnocení výsledků bude provedeno ve vztahu k vytyčeným dílčím cílům 

dizertační práce, které jsou předestřeny v Kapitole 3. 

Byla použita metoda přípravy materiálu v tuhé fázi, která vycházela ze směsi 

prekurzorů železa, lithia, fosfátové skupiny a glycinu společně s dvěma procenty 

vodivostní příměsi uhlíku Super P. Smísením prekurzorů LiFePO4 s prekurzory 

uhlíku dle přesně daného postupu vznikla pěnovitá hmota, která byla žíháním 

v argonové atmosféře převedena na porézní kompozit, jehož základem je LiFePO4. 

Zkoumáním tohoto vzorku pomocí XRD bylo zjištěno, že vzorek obsahuje kromě 

LiFePO4 také další krystalické fáze, u kterých bylo dříve ukázáno, že jsou buď také 

elektroaktivní (FePO4), nebo svou vysokou vodivostí přispívají ke zlepšení 

výkonových charakteristik (Fe2P). Tento vzorek obsahoval 81% LiFePO4, 9 % Fe2P, 

7% FePO4 a 3 % elektrochemicky neaktivních látek. Zkoumáním vzorku pomocí 

TEM bylo dokázáno, že se materiál skládá ze sférických nanočástic aktivního 

materiálu o velikostech v rozmezí 20 – 200 nm potažených vrstvou amorfního 

uhlíku. Tyto kompozitní dvousložkové nanočástice jsou zakotveny v uhlíkové 

matrici. 

Pomocí termogravimetrie byl zkoumán obsah nízkoteplotně spalitelných složek 

kompozitního vzorku. Nejdříve bylo provedeno TGA samotného uhlíku Super P, 

aby tak bylo zjištěno, že se Super P začíná spalovat při 600°C. Připravený vzorek 

elektrodového materiálu vykazoval ještě další úbytek v okolí teploty 450°C a dá se 

předpokládat, že jde o uhlík z organického prekurzoru. 
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Elektrochemická charakterizace pomocí cyklické voltametrie ukázala dobrou 

stabilitu a předpokládaný průběh s jedním proudovým maximem odpovídající 

výměně jednoho elektronu. První delithiační cyklus ukazuje na pravděpodobný 

deficit lithia v materiálu, který nejspíš odpovídá nelithiované fázi FePO4, ta se pak 

prvním cyklem lithiuje. Zátěžový test ukázal stabilní plateau a vybíjecí kapacitu 

vzorku 135 mAh/g při 0,1 C a 20 mAh/g při specifickém proudu 10 C. Kapacity 

jsou vztaženy na obsah LiFePO4, tzn. po odečtení hmotností uhlíku z různých zdrojů 

a vedlejších krystalografických fází. 

 Bude provedena tuhofázová syntéza kompozitního LiFePO4/C materiálu, 

kde bude společně se základním uhlíkem z organického polymeru 

zkoumán vliv přídavku různých uhlíkatých materiálů. Bude zkoumána 

příměs exfoliovaného grafitu, amorfního uhlíku a uhlíkových nanotrubic. 

Kromě vzorku s příměsí 2 % Super P, popsaného v předchozích odstavcích, byl 

ještě zkoumán vliv množství tohoto uhlíku. Snahou bylo vytvořit materiál s takovým 

obsahem Super P, aby tento uhlík nebylo nutné míchat do směsi elektrodové pasty 

(směs je obvykle 80 % aktivní materiál, 10 % PVDF, 10 % Super P). Další vzorek 

byl proto připraven s 12 % Super P přidanými do směsi během syntézy. V rámci 

strukturní charakterizace pomocí XRD se ukázalo, že má materiál velmi nízkou 

čistotu. Aktivní materiál LiFePO4 zaujímal pouze 67 %, dále se v něm nacházelo 9 

% Fe2P, a zejména 15 % Li3PO4. Díky vysokému obsahu porézního uhlíku s nízkou 

sypnou hmotností pravděpodobně došlo k oddělení jednotlivých prekurzorů a dá se 

očekávat, že zde uhlík také působil jako difúzní bariera. Elektrochemická 

charakterizace prokázala mizivou elektrochemickou aktivitu tohoto materiálu. 

Dalším připraveným materiálem byl kompozit, kde bylo Super P nahrazeno 12 % 

vícestěnných uhlíkovými nanotrubice MWCNT s vnitřním průměrem 3 – 10 nm. 

Tento materiál vykázal nejvyšší čistotu ze všech vzorků s 90 % LiFePO4, 6 % 

FePO4, 2 % Li3PO4 a 1 % Fe2P. Na snímcích TEM je patrné, jak jsou částice aktivní 

hmoty uloženy v matrici ze směsi amorfního uhlíku a uhlíkových nanotrubic, tvar a 

struktura částic jsou nicméně odlišné od výchozího srovnávacího vzorku se 2 % 

Super P. Částice jsou o něco větší a tvarově rozmanitější, nicméně jde opět o 

dvousložkové objekty s jádrem a jeho obalem.  

Výsledky cyklické voltametrie ukazují na velmi stabilní materiál, z malé šířky 

peaků je patrné, že materiál má dobrou vnitřní vodivost a rychlou difúzní odezvu.  

Z galvanostatického zátěžového testu je zřejmé, jakým způsobem příměs 

nanotrubic ovlivnila výkonové charakteristiky. Počáteční kapacita při vybíjecím 

specifickém proudu 0,1 C je shodná s referenčním vzorkem 2 % Super P, ale při 

rostoucím zatěžovacím proudu dodává vzorek mnohem vyšší vybíjecí kapacity. Při 

specifickém vybíjecím proudu 10 C má vzorek s MWCNT kapacitu 90 mAhg
-1
, což 

je 4,5 krát vyšší kapacita, než byla naměřena v případě výchozího vzorku se Super 

P.  

Dalším připraveným vzorkem byl vzorek se 2 % exfoliovaného grafitu, který 

nicméně vykazoval čistotu pouze 78 % LiFePO4 s velkým obsahem Fe2P. Ten má 

sice vysokou vodivost, ale není elektrochemicky aktivní. Tento materiál vykázal 
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během galvanostatického cyklování kapacitu 73 mAg
-1

 při specifickém proudu 0,1 

C. Při takto nízké dodané kapacitě nebyl na vzorku proveden zátěžový test, protože 

vzorek nemá perspektivní kapacitu ani při nízkém zatížení. 

 Bude provedena strukturní a elektrochemická charakterizace připravených 
materiálů a jejich vlastnosti budou porovnány. 

Strukturní a elektrochemická charakterizace byla provedena a popsána u každého 

vzorku a popsána jak v Kapitole 4.3.3, tak v předchozích odstavcích závěru. 

Nejlepší elektrochemické vlastnosti vykázal vzorek s přídavkem vícestěnných 

uhlíkových nanotrubic následovaný vzorkem s 2 % Super P. 

Byla provedena křížová studie, při které byly pomocí reakce v tuhé fázi vytvořeny 

vzorky K2Ti4O9 v rozsahu teplot od  750°C do 900°C a v rozsahu molárního poměru 

prekurzorů od 1 : 4 do 1 : 3,5; pomocí XRD byla stanovena fázová čistota. Kromě 

fázové čistoty byl také vypracován rozbor fázového složení jednotlivých vzorků 

studie a byl určen vliv teploty a molárního poměru na obsah různých parazitních 

složek. Z této studie byly vybrány dva vzorky s nejvyšší čistotou K2Ti4O9 připravené 

při teplotě 900°C z molárních poměrů 1 : 3,6 a 1: 3,5. Pomocí SEM a STEM byla 

studována mikrostruktura připravených tetratitanátu a bylo zjištěno, že se skládají 

s jehlicovitých struktur, tzv. whiskerů. Tato forma je výhodná vzhledem k následné 

iontové výměně, protože má krátké difúzní délky alkalických iontů ven 

z mezivrstevních prostorů. Tyto dva materiály byly následně použity pro další 

zpracování jako prekurzory pro přípravu TiO2(B). 

Byla provedena iontová výměna draselných K
+
 iontů z mezivrstevních prostorů 

K2Ti4O9 za H
+
 vymýváním v HCl. Pomocí XRD, SEM a BET byla studována 

struktura protonizovaných produktů v závislosti na počtu cyklů vymývání a bylo 

zjištěno, že struktura K2Ti4O9, tvořená aglomeráty whiskerů, se vypíráním v HCl 

rozpadá na jednotlivé jehlice, ale z dostupných snímků není patrné, že by docházelo 

k jejich exfoliaci. K největší změně struktury a s tím i měrné plochy dochází 

v počátečních cyklech vypírky, kde se původní plocha tetratitanátu 3,2 m
2
g

-1
 mění 

v druhém cyklu vypírky na 9,8 m
2
g

-1
, ale ve třetím cyklu dochází k minimální 

změně na 10 m
2
g

-1
. Tuto tendenci potvrzují také snímky ze SEM. 

Pomocí rentgenové difrakční spektroskopie byla provedena studie transformace 

směsi protonizovaných a hydratovaných titanátů získaných vypíráním v HCl na 

TiO2(B). U prekurzoru vzniklého z poměru 1 : 3,5 po třech operacích vymývání 

(OP3) byla provedena kalcinace při teplotách 100°C, 200°C, 300°C, 400°C a 500°C. 

Výsledky byly studovány pomocí XRD. Při teplotách do 400°C se ve vzorcích 

postupně nacházejí hydratované formy titanátů a nestechiometrických draselných 

titanátů. K přechodu na strukturu TiO2(B) dochází při teplotě 400°C a rozdíl 

v difraktogramech mezi teplotou 400°C a 500°C je jen velmi těžko zachytitelný, 

jedná se v obou případech o TiO2(B). Při porovnání výsledků rentgenové difrakce 

vzorků z řady KTO 3,6 OP3 a KTO 3,5 OP3 (se třemi operacemi vypírání), 

klacinovaných při teplotě 300°C, je patrné, že v případě KTO 3,6 s obsahem 

draslíku 0,84 % se již jedná o TiO2(B), kdežto v případě KTO 3,5 OP3 (obsah 
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draslíku 1,39 %) jde ještě o směs prekurzorů H2Ti4O9•nH2O a K0,3Ti4O0,73. Tímto je 

dokázáno, že zvýšený obsah draslíku blokuje transformaci na TiO2(B). 

Všechny difraktogramy TiO2(B) mají téměř totožný průběh a společnou vlastnost: 

v porovnání s ostatními strukturami, které se v průběhu přípravy vyskytují, jsou 

XRD reflexe u TiO2(B) neostré, vrcholy nízké, rozšířené a je zde patrné intenzivní 

pozadí na nízkých úhlech 2θ. Z tohoto důvodu není možné použít Rietveld proložení 

a blíže charakterizovat tuto strukturu. Na základě uvedených výsledků XRD bylo 

předpokládáno, že vzorky vykazují nízkou krystalinitu. Rozštěpení hlavního vrcholu 

difraktogramu pravděpodobně poukazuje na přítomnost anatasu, což nicméně 

nebylo prokázáno na TEM SAED. Na cyklických voltamogramech je ale přítomen 

peak na potenciálu 2 V Li/Li
+
, který může odpovídat anatasu, stejně jako rutilu. 

V každém případě se jedná o další fázi TiO2. 

TEM snímky provedené na vzorcích KTO 3,5 připravených při teplotách 300°C, 

400°C a 500°C ukazují tyčinkovité či lístečkové monokrystalické částice s velmi 

dobrou krystalinitou. To do značné míry vysvětluje obsah XRD difraktogramů, který 

bude s největší pravděpodobností způsoben shodnou orientací krystalitů, kdy je 

v případě tyčinek a tenkých lístků možná přednostní orientace krystalitů, jež 

způsobuje rapidní rozšíření peaků, nebo nevyvolává reflexe (XRA).  

Na TEM snímcích připravených při teplotě 300°C byly nalezeny částice se dvěma 

odlišnými strukturami, kde jedna z nich byla pomocí TEM SAED a FFT snímků 

identifikována látka s monoklinickou strukturou. Elektrochemická charakterizace 

byla provedena pomocí cyklické voltametrie a galvanostatického cyklování.  

Výsledky elektrochemické charakterizace ukazují, že celá řada KTO 3,5 má horší 

vlastnosti než řada KTO 3,6. Na cyklických voltamogramech je patrný značný 

úbytek aktivity už při počátečních rychlých scanech, dále je patrné rozšíření peaků a 

ztráta aktivity s rostoucími cykly. Vzorky připravené při 300°C mají největší ztrátu 

mezi prvním a dalšími cykly ze všech vzorků, mají nejmenší stabilitu. Vzorek KTO 

3,5 OP3 300°C byl díky špatným výsledkům na CV a následnému zjištění jiného 

fázového složení než TiO2(B) vyřazen z dalších experimentů. U vzorků z řady 

s nižším obsahem draslíku KTO 3,6 kalcinovaných při 300°C došlo při navýšení 

počtu cyklů protonizace, a tím snížení obsahu draslíku, k poklesu kapacity na 

polovinu. Teplota 300°C není dostatečná k vytvoření stabilní struktury. S rostoucí 

teplotou se v obou řadách vždy zvýšila dodaná kapacita při nízkých zatěžovacích 

proudech. 

Kapacity vzorků TiO2(B) při nízkých zátěžích se pohybují v rozmezí                     

60 mAhg
-1 

a 150 mAhg
-1
. Měrné kapacity vzorků vykazují korelaci s obsahem 

draslíku a dále je zřejmé maximum měrné kapacity při kalcinační teplotě 400°C. 

Vzorek připravený při teplotě 300°C z řady s vyšším obsahem draslíku byl vyřazen 

již před galvanostatickým experimentem díky své nízké stabilitě. Vzorek z řady 

s nízkým obsahem draslíku připravený při teplotě 300°C vykázal nejnižší kapacitu 

ze všech testovaných – 60 mAhg
-1 
a lze obecně říci, že takto nízká teplota není 

dostatečná pro vznik stabilního materiálu. Se zvýšením počtu vypírek se navíc 

snížila kapacita tohoto vzorku, což může být vlivem exfoliace a částečného rozpadu 
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protonizovaného hydratovaného prekurzoru, kde teplota 300°C není dostatečná 

k opětovnému uspořádání struktury. Vzorky připravené při teplotě 400°C obecně 

vykazovaly nejlepší výsledky a vzorek s nejnižším obsahem draslíku připravený při 

této teplotě měl nejvyšší měrnou kapacitu ze všech vzorků – 150 mAhg
-1

. 

Vzorek kalcinovaný při 500°C byl připraven pouze z řady s vyšším obsahem 

draslíku a ve srovnání se vzorkem na teplotě 400°C ze stejné řady, zde došlo 

k nárůstu počáteční kapacity na nízkých proudech. Zároveň ale vzorek vykázal 

největší úbytek kapacity při zátěžovém testu, téměř 93 % při zvýšení proudu z 0,1 C 

na 20 C. Tento jev je obecně pozorován v materiálech s nízkou vnitřní vodivostí 

nebo špatným mezičásticovým kontaktem. Dá se předpokládat, že je tento jev 

vyvolán zvýšením obsahu parazitní fáze TiO2 ve vzorku, vliv zbytkového draslíku 

v tomto případě není možné vyhodnotit. 

Nejlepší kapacity a zároveň i nejlepší zátěžové odezvy dosahuje vzorek KTO 3,5 

OP5 400 z řady poměru prekurzorů 1: 3,6 s pěti opakováními vypírání v HCl 

kalcinovaný při teplotě 400°C s obsahem zbytkového draslíku 0,64 %. Při 

specifickém proudu 0,1 C vykazoval kapacitu 150 mAh/g a při 20 C 70 mAh/g. 

Obecně mají všechny zatěžovací charakteristiky exponenciální úbytek kapacity 

s rostoucím specifickým proudem, což bývá známkou nízké vodivosti materiálu. 

Součástí práce je také studie, která si klade za cíl zmapovat řídící proces 

elektrodové kinetiky jednotlivých vzorků. V literatuře se objevují zmínky o 

pseudokapacitní povaze chování TiO2(B), kde bývá náboj vázán v kapacitní 

dvojvrstvě a nedochází tak k difúzi. Tento jev se u připravených materiálů 

neprojevoval, některé ze vzorků sice při měření CV na čerstvě sestavených článcích 

vykazovaly mírnou odchylku od linearity závislosti proudových maxim 

voltamogramů na odmocnině rychlosti přeběhu, nicméně cyklované elektrody vždy 

vykazovaly čistě difúzně řízenou kinetiku elektrodové reakce. Je pravděpodobné, že 

je tento jev vázán na relativně malou měrnou plochu všech připravených materiálů 

v řádech desítem m
2
g

-1
. 

6  ZÁVĚR 

Aplikace lithno-iontových akumulátorů se stále rozvíjí společně s požadavky na 

vyšší kapacitu a výkon elektrodových hmot. Cílem této práce bylo připravit jeden 

typ elektroaktivního materiálu pro kladnou a jeden pro zápornou elektrodu lithno-

iontových akumulátorů, provézt strukturní a elektrochemickou charakterizaci a 

stanovit vliv procesních parametrů přípravy na výsledky těchto charakterizací. 

Postupy přípravy byly modifikovány takovým způsobem, aby bylo dosaženo 

zvýšení měrné kapacity a zatížitelnosti výchozích materiálů. 

 Základním připraveným materiálem pro kladnou elektrodu byl elektrodový 

materiál, u něhož byly zjištěno, že je složen z nanočástic elektroaktivního LiFePO4 

potažených vrstvou amorfního uhlíku o tloušťce několik nanometrů. Potažené 

částice byly navíc uloženy v propojovací síti tvořené amorfní uhlíkovou vodivostní 
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příměsí. Materiál sice vykazoval při nízkých proudech kapacitu 135 mAhg
-1

, ale 

prudký pokles kapacity při rostoucích proudech poukázal na potřebu zlepšení 

vodivého propojení jednotlivých nanočástic aktivního materiálu. Změnami druhu a 

množství vodivostní příměsi byl nalezen materiál s vysokou fázovou čistotou a 

velmi dobrou zatěžovací charakteristikou. Specifická kapacita vzorku s příměsí 12 

% vícestěnných uhlíkových nanotrubic byla při zátěži 20 C pětinásobná ve srovnání 

s výchozím vzorkem, proto je tento katodový materiál vhodný do aplikací 

s vysokými specifickými zatěžovacími proudy. 

Druhá část práce se zabývala přípravou monoklinického TiO2(B) a jeho 

charakterizací ve vztahu k využití v záporných elektrodách lithno-iontových 

akumulátorů. V rámci ověření fázové čistoty připravovaného prekurzoru K2Ti4O9 

pro přípravu TiO2(B) bylo zjištěno, že dříve publikovaný postup se 

stechiometrickým poměrem zdroje draslíku a oxidu titaničitého nevede při námi 

použitém teplotním profilu k fázově čistému materiálu. Byla proto provedena studie 

závislosti fázové čistoty na teplotě kalcinace a molárním poměru prekurzorů 

přípravy K2Ti4O9 v rámci které byl nalezen fázově čistý produkt při teplotě 900°C a 

molárním poměru 1 : 3,6 K2CO3 : TiO2. Byla prostudována závislost obsahu 

zbytkového draslíku na počtu cyklů protonizace a zejména vliv obsahu zbytkového 

draslíku na elektrochemické vlastnosti. Rostoucí obsah draslíku blokuje přechod 

hydratovaných protonizovaných titanátů na TiO2(B). Vzorky s obsahem draslíku 

0,86 % byly transformovány při teplotě 300°C, kdežto vzorky s obsahem 1,39 % 

jsou transformovány až při 400°C. 

Bylo zjištěno, že materiály TiO2(B) připravené pomocí iontové výměny z 

alkalického titanátu syntetizovaného v pevné fázi a následnou kalcinací této 

protonizované formy mají měrnou plochu v řádech desítek m
2
g

-1
. Takto nízká plocha 

je příčinou toho, že se u materiálu uplatňuje zejména difúzně limitovaná kinetika 

reakce a předpokládaná faradaická kapacitní složka nebyla pozorována. Nejlepších 

výsledků 150 mAh/g při 0,1C bylo dosaženo u vzorku s nejnižším pozorovaným 

obsahem zbytkového draslíku 0,69 %, kalcinovaném na teplotě 400°C. Předpokládá 

se, že optimalizací velikosti aglomerátů tohoto materiálu společně se studiem 

distribuce jeho částic v elektrodové pastě bude možné tuto kapacitu dále zvyšovat. 
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