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Abstrakt 
Tato diplomová práce se zabývá studiem stability elektrolytů a elektrod pomocí 

elektrochemických metod Li-ion baterií. První část práce obsahuje charakteristiku Li-ion 

baterií, elektrochemické reakce a vlastnosti elektrodových materiálů. Dále je věnována 

pozornost přípravě a měření elektrolytu EC : DMC s 1M LiPF6. Elektrolyt byl zkoumám 

pomocí metody galvanostatického měření, cyklickou voltametrií a impedanční spektroskopií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Abstract 
This semestral´s thesis deals with stability of electrolytes and electrodes using electrochemical 

methods of Li-ion batteries. The first part of the project is devoted to the characteristics of Li-

ion batteries, electrochemical reactions and characteristics of electrode materials. 

Consenquetial part is concentrated on preparation and measurement of elektrolyte EC : DMC 

with 1M LiPF6. The elektrolyte was investigated using galvanostatic method, cyclic 

voltammetry and impedance spectroscopy. 
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Úvod  

V dnešní době se lithno-iontové baterie používají ve spotřební elektronice, ale i v 

automobilech. Akumulátory nám slouží v situacích, kdy nemáme možnost využít jiný zdroj 

elektrické energie z obnovitelných nebo neobnovitelných zdrojů. Jedná se o jeden 

z nejoblíbenějších typů baterií pro přenosné elektrické přístroje, protože mají vynikající 

poměr energie/hmotnost. 

Problematika lithno-iontových akumulátorů se neustále vyvíjí. Patří mezi zdroje 

elektrické energie zvlášť vhodné pro mobilní účely a pro vyrovnávání rozdílu mezi kolísavou 

výrobou a spotřebou energie například získávané z alternativních zdrojů. Na tyto zdroje jsou 

kladeny čím dál vyšší nároky, proto je nutné se jimi zabývat. Díky své vysoké energetické 

hustotě vytlačují NiCd a NiMH článků z mobilních přístrojů a dalších přenosných zařízení. 

[23]  

Trh je těmito zdroji plný a liší se pouze ve velikosti, hmotnosti, tvaru a především svojí 

výdrží a výkonností. Výrobci se snaží tyto vlastnosti minimalizovat až na výdrž dodávané 

energie, kterou se naopak snaží maximalizovat. [23] 

Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku Li-ion akumulátorů specificky na 

elektrolyty a elektrody. V teoretické části práce je popsaná historie a vývoj, následuje 

vysvětlení principu funkčnosti těchto akumulátorů a popis jejich vlastností. Součástí této 

práce jsou i výhody a nevýhody. Praktická část se zabývá výrobou elektrolytu EC:DMC ve 

váhovém poměru 1:1 s jednomolární LiPF6 a následné proměření tohoto elektrolytu a 

komerčně prodávaného firmou Sigma – Aldrich v určitém časovém rozestupu od výroby 

s následným porovnáním vlastností.  
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1 Historie 

 

Primární lithiové články byly vynalezeny v polovině šedesátých let dvacátého století. Od 

prvopočátku se vyznačovaly vysokou měrnou energií a kapacitou, nízkým samovybíjením a 

dalšími kladnými vlastnostmi. Postupný výzkum ukázal, že se tyto články dají vyrobit nejen 

jako primární články, ale i jako články sekundární. 

V polovině sedmdesátých let byly provedeny pokusy, kde kladnou elektrodu tvořily sulfidy 

kovu a zápornou kovové lithium. Výsledky nebyly uspokojivé, neboť na elektrodách 

docházelo ke korozi. Dalším problémem těchto článků bylo, že při nabíjení nízkými proudy 

lithium mělo snahu tvořit tzv. dendrity, které pak perforovaly separátor, a následkem toho 

docházelo k vnitřním zkratům v akumulátoru. Zároveň vznikaly nepředvídatelné teplotní 

pochody. [23] 

Začátkem osmdesátých let začaly pokusy, kde záporná katoda byla vytvořena sloučeninami 

typu LiWO2, LiFe2O3 nebo Li9MoSe6 a kladnou katodu tvořily  sloučeniny titanu, wolframu, 

niobu, vanadia nebo molybdenu. Tyto články se neujaly díky velmi nízkému napětí (1,8 V – 

2,7 V), nízké kapacitě a energeticky náročné, komplikované a drahé výrobě. 

Velký pokrok nastal v roce 1990, kdy firma Sony představily novou technologii, která 

využívala jako aktivní materiál pro zápornou elektrodu směs grafitu (uhlíku) obohaceného 

lithiem a polyolefinu. [23] 

Název Li-ion akumulátory pro zdroj spojený s vysokým napětím, možností nabíjení a 

vybíjení, s dlouhou životností, vysokou kapacitou a dobrou bezpečností, zavedl výkonný 

ředitel firmy Sony Energytek pan K. Tozawa. Název ,,Ion“ je použit díky iontům Li+, které 

přecházejí při nabíjení z kladné elektrody na zápornou a při vybíjení je tomu naopak. 

Většinou se setkáváme s označením lithiový akumulátor, lithno-iontový akumulátor, 

akumulátor Li nebo Li-Ion akumulátor. Do této kategorie ale patří i akumulátor Lithium-

polymer, většinou označovaný jako Li-Pol. [23] 

První komerční aplikace s Li-Ion technologií se na trhu objevila v lednu 1991. Jednalo se o 

mobilní telefon Sony ,,Handyphone HP-211“, který přinesl okamžitý úspěch. O rok později, 

v září 1992, se objevuje první videokamera od firmy Sony s Li-Ionovým akumulátorem. 

Japonští výrobci akumulátoru využily zkušeností firmy Sony a získávají tím velký náskok ve 

výrobě Li-Ionových akumulátorů a přichází s vlastními verzemi válcových a prizmatických 

akumulátorů. Ve skutečnosti dominují světové produkci. [1] 

Koncem roku 1996, Padhi a Goodenough objevili jako vhodný materiál pro kladnou 

elektrodu Li-Ion baterií kombinaci železa, fosforu (LiFePO4) a dalších prvků. Vzhledem 

k obrovské převaze nad ostatními materiály vhodnými pro kladnou elektrodu, které se týkaly 
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nákladů, bezpečnosti, stability a výkonu, LiFePO4 je používané především jako napájení 

přenosných zařízení, např. přenosné počítače a elektrické nářadí. LiFePO4 je nejvhodnější pro 

velké baterie do automobilů. [23] 

V roce 1997 bylo vyrobeno 193 milionů Li-iontových článků. Z toho bylo 98% vyrobeno na 

území Japonska v osmi továrnách. Produkce Li-iontových akumulátorů v této zemi je větší 

než produkce NiCd a NiMH akumulátorů. [1] 

Rok 2002, Ming Chiang s jeho skupinou publikovali inovaci, která vedla k dramatickému 

zlepšení výkonnosti Li-ion baterií. Inovace spočívala v posílení materiálu tzv. dopingem 

hliníku, niobu a zirkonu. Tyto prvky tvoří nepatrnou část celkového materiálu použitého pro 

kladnou elektrodu. [23] 

V únoru 2005 malý podnik Altair nanotechnologie se sídlem v Renu vynalezl 

nanoelektrodové materiály pro lithium-ion baterie. Tento prototyp baterie má třikrát vyšší 

výkon než stávající baterie a může být plně nabita za šest minut. [23] 

Zároveň v tomto roce také Toshiba vyrobila další rychlonabíjecí Li-ion baterie, které byly 

založeny na nové nanotechnologii, která umožňuje ještě rychlejší nabíjení, větší kapacitu a 

delší životnost. Tyto baterie byly použity především v průmyslových odvětvích v roce 2006. 

Další výzkumy se zabývají převážně těmito nanomateriály a jejich postupným inovováním. 
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2 Výhody a nevýhody Li-ion akumulátorů 

 

Výhody: 

 Vysoké napětí – typické jmenovité napětí 3,6 V 

 Vysoká energie 

 Nízká hmotnost  

 Bezúdržbové 

 Velký teplotní rozsah použití (-40°C přibližně 60°C u komerčních typů 

akumulátorů) 

 Vysoká variabilita tvarů, možnost přizpůsobení rozměrů požadavkům aplikace, 

možnost vytvářet tenké články vhodné pro mobilní telefony a obdobná zařízení 

 Dobrá dobíjecí účinnost (80-90%) 

 Dlouhá životnost – lze dosáhnout 500 až 1500 cyklů a vývoj neustále pokračuje 

 Nízké samovybíjení – okolo 8% za měsíc při +20°C 

 Nemají tzv. paměťový efekt 

 Dobrá bezpečnost a možnost dopravy bez jakéhokoliv omezení – oproti 

primárním lithiovým článkům neobsahují lithium v čistě kovovém stavu 

 Nezávadné pro životní prostředí – neobsahují olovo, rtuť nebo kadmium [23] 

 

Nevýhody: 

 Nabíjecí proud je ve většině případů omezen – nabíjí se konstantním napětím, 

plně je akumulátor nabit za 2 až 3 hodiny 

 Rychlé stárnutí baterie (životnost 2 – 3 roky, snížení kapacity o 20%/rok při 

20°C) 

 Nízký maximální vybíjecí proud 

 V průběhu vybíjení dochází k poklesu napětí 

 Velký vnitřní odpor 

 Pracovní teplota je do -20°C 
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 Velká náchylnost na přebíjení a podvybíjení, proto většina baterií musí obsahovat 

řídicí elektronické obvody. Při poklesu napětí při vybíjení pod povolenou mez 

dochází k trvalému zničení akumulátorové baterie 

 Nabíječe lithiových akumulátorů nejsou zaměnitelné s nabíječi pro NiCd a NiMH 

akumulátory. Li-ion baterie opatřené elektronickým obvodem je však možné 

nabíjet nabíječem pro NiCd nebo NiMH akumulátory. Tím je umožněna vzájemná 

zaměnitelnost těchto zdrojů např. v mobilních telefonech [23] 

 

 

2.1 Konstrukce Li-ion akumulátorů 

Každý Li-ion článek se skládá: 

 Záporná elektroda – tvořena uhlíkovými materiály do jejichž struktury se 

interkaluje lithium 

 Kladná elektroda – tvořena interkalačními látkami. Interkalační látky jsou 

různé druhy krystalických materiálů sloužící jako zdroj lithia při nabíjení lithno 

iontového akumulátoru 

 Separátor – jedná se o nevodič, odděluje kladnou elektrodu od záporné. Bývá 

vyroben z plstěného nebo tkaného nylonu. Musí být dost porézní, aby zajistil co 

největší iontovou propustnost elektrolytu. [23] 

 
Obrázek 1:Řez prizmatickým Li-ion akumulátorem [19] 
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2.1.1 Interkalační proces a princip funkce Li-ion akumulátoru 

Pojem interkalace  je proces, při kterém se molekula nebo iont jedné látky začleňuje do 

hostitelské mřížky druhé látky. I když se v mřížce hostitele nyní vyskytuje jiná částice, 

zůstává tato nově vzniklá mřížka téměř stejná jako mřížka původní. 

Mnohdy jsou pro termín interkalace používané i jiné formulace jako například: inzerce, 

inkluze nebo topotaktická reakce, ovšem veškeré tyto termíny spadají do uvedené definice. 

Probíhající interkalační reakce jsou chemicky nebo termálně reverzibilní a funkčností nám 

umožňují cestu k syntéze nových pevných látek, které nám umožňují systematické fyzikální 

změny jejich vlastností. Tento druh materiálu se především hodí jako senzory, 

elektrochemické displeje a hlavně v našem případě pro sekundární lithno-iontové články. [3] 

 
Obrázek 2:Model interkalační reakce [3] 

 

Základní princip funkce lithno-iontových akumulátorů je naznačen na Obr.3. Z tohoto 

obrázku je patrné, že v okamžiku, kdy je akumulátor nabíjen, dochází k deinterkalaci iontu 

lithia a elektrony prochází vnějším obvodem do anody do níž se interkalují ionty lithia po 

průchodu elektrolytem. V případě vybíjení akumulátoru dochází k přesně opačnému procesu. 

[23] 
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Obrázek 3:Princip přenosu volných iontů při vybíjení a nabíjení [20] 

Elektrochemické procesy probíhající při nabíjení a vybíjení lze zjednodušeně vyjádřit 

následujícími rovnicemi: 

Děje na kladné elektrodě: 

 

                            

 

kde M představuje některý z kovů tvořících aktivní sloučeninu kladné elektrody. 

 

 

Děje na záporné elektrodě: 
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3 Materiály pro zápornou elektrodu 

 

První vyrobená záporná elektroda byla z kovového lithia díky vysoké kapacitě. Avšak 

kvůli bezpečnostním problémům s kovovým lithiem se začal průmysl soustředit na využití 

interkalace lithných iontů do uhlíku, protože tyto elektrody jsou stabilnější. 

První Li-ion baterie, které byly uvedené na trh, využívaly jako záporný elektrodový 

materiál koks. Materiály z koksu nabízejí kapacitu 180 mAh/g a jsou stabilnější v přítomnosti 

propylenu karbonátu (PC – základ elektrolytů) oproti grafitovým materiálům. Poruchy, které 

mohou nastat v koksových materiálech jsou přichycení vrstev potlačující reakce nebo jejich 

odlupování v přítomnosti propylen karbonátu.  

Většina Li-ion článků v polovině devadesátých let využívala elektrody z grafitu, zejména 

Mesocarbon Microbead (MCMB) carbon. MCMB uhlík nabízí kapacitu 300 mAh/g a malou 

povrchovou plochu. Takto jsou zajištěny nižší ztráty kapacity a dobré bezpečnostní vlastnosti.  

V současné době je u Li-ion baterií anoda založena na bázi uhlíku. Uhlík utváří grafitové 

vrstvy hexagonálně uspořádaných atomů, kdy atomy jsou od sebe vzdáleny 0,142 nm a tvoří 

tak obrovskou rovinnou molekulu. V této molekule jsou k sobě vázány silnými kovalentními 

vazbami. Vrstvy atomů jsou složeny ze dvou fází: 2H fáze a 3R fáze. Fáze 2H je tvořena 

dvěma vrstvami, které jsou oproti sobě posunuty. V případě 3R fáze jsou oproti sobě 

posunuty tři vrstvy. Vzdálenost mezi uhlíkovými atomy i mezi jednotlivými vrstvami je stejná 

pro obě fáze. [23] 

V grafitových materiálech majoritní část představuje fáze 2H, fáze 3R zabírá cca 5-20% 

podíl. Vyšší stabilitu vykazuje 2H fáze, 3R při teplotách nad 2000°C přechází do uspořádání 

2H. [8] 

Mezi další používané materiály pro anody Li-ion baterií jsou cín (Sn), hliník (Al), hořčík 

(Mg), bismut (Bi), antimon (Sb) a v neposlední řadě křemík (Si). [23] 

Nejvíce pozornosti si získal křemík kvůli extrémně vysoké gravimetrické a objemové 

kapacitě, ceně, chemické stálosti a netoxicitě. Podobné vlastnosti má také cín až na jeho nižší 

gravimetrickou kapacitu, nižší napětí článku, ale vyšší elektrickou vodivost. Nicméně u cínu 

dochází ke snadnému štěpení. [23] 
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Tabulka 1: Porovnání různých materiálů používaných pro anodu Li-ion akumulátorů [35] 

 

 

 Z tabulky zjistíme, že běžně používaná uhlíková anoda má nejmenší specifickou 

kapacitu, ale při vybíjení u ní dojde k nejmenší změně objemu. Vysoká změna objemu anody 

znamená velké strukturální změny a nižší počet nabíjecích cyklů. Z těchto důvodů se tyto 

materiály nepoužívají v praxi. [23] 



21 

 

4 Materiály pro kladnou elektrodu 

 

4.1.1 LiCoO2  

LiCoO2 je dosud nejvíce používaný katodový materiál v Li-ion bateriích díky vysokému 

pracovnímu napětí a dlouhou životností. Byl jako první využit v sériově vyráběné baterii 

firmy Sony s anodou z ropného koksu. Tento katodový materiál se vyznačuje vrstvenou 

strukturou. Plný napěťový potenciál kobaltitou litného se pohybuje na hodnotě 4,7 V, což by 

bylo pro aplikace velice dobré, ale při takto vysoké hodnotě napětí dochází k nevratným 

strukturálním změnám, které jsou převážně způsobeny exotermními reakcemi s elektrolytem. 

Z tohoto důvodu se v komerčních bateriích dovoluje extrahovat pouze jedna polovina lithia. 

Proto hodnota napětí nikdy nepřekročí 4,2 V s teoretickou kapacitou 130 mAhg
-1

. Nicméně od 

tohoto materiálu se postupně upouští a to hned ze dvou důvodů. Kobalt jako samostatný prvek 

periodické soustavy je příliš drahý a druhý problém vyvstává z environmentálního hlediska, 

protože kobalt je dosti toxický. Z těchto důvodů se hledají jiné přijatelnější materiály, které 

budou mít lepší dopad na ekologii a také se budou vyznačovat lepšími elektrochemickými 

vlastnostmi. Strukturu a uspořádání prvků ve sloučenině LiCoO2 ukazuje obr.4. [5] 

 
Obrázek 4: Struktura a uspořádání prvků [4] 

 

4.1.2 LiNiO2 

Byl vytvořen jako náhrada k  LiCoO2. Stejně jako LiCoO2 má vrstvenou strukturu, ale má 

mnohem vyšší specifickou kapacitu 200 mAh/g. Články na bázi niklu poskytují až o 30% více 

energie než je tomu například u kobaltu. Nicméně jejich napěťová hodnota je nižší a pohybuje 

se okolo 3,6 V. Protože materiály LiNiO2 a LiCoO2 jsou tvořené pevným roztokem, byly 

důkladně zkoumány jejich kombinace. Vykazují mnohem vyšší teplotní nestabilitu Vyznačují 

se také tím, že mají vyšší exotermické reakce při nižších teplotách. Zvláště pokud by se 

použili u aplikací s vyšším výkonem. Kvůli tomuto se tyto články mnoho nevyužívají. [5] 
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Obrázek 5:Nabíjecí a vybíjecí charakteristika LiNiO2 [13] 

 

4.1.3 LiNiCoO2 modifikace z LiNiO2 

Vznikl jako další náhrada LiCoO2. Kombinuje vlastnosti LiNiO2 a LiCoO2. Velikost 

kapacity a napětí proti lithiu závisí na zastoupení Co. Nabízí kapacitu větší než LiCoO2 a 

pohybuje se v rozmezí 190 mAh/g až 220 mAh/g. Napětí se pohybuje kolem 3,75 V opět 

v závislosti zastoupení Co. Nicméně jejich provozní napětí, které je nižší než u LiCoO2, po 

přepočítání na energetickou hustotu, znehodnotí jejich vyšší kapacitu. [23] 

 
Obrázek 6:Vybíjecí a nabíjecí charakteristika LiNiCoO2 [17] 
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4.1.4 LiFePO4 

Lithno železnatý fosfát byl objeven roku 1997. Díky olivínové struktuře má výbornou 

stabilitu při vyšším zatížením. Má vynikající tepelnou i chemickou stabilitu než LiCoO2 a 

nedochází v něm k degradaci struktury během interkalace a deinterkalace Li iontů. Je 

nehořlavý a teplotně odolný, proto není náchylný na nesprávné zacházení při nabíjení či 

vybíjení. Je šetrnější k životnímu prostředí a jeho náklady na výrobu jsou nízké. Teoretická 

kapacita je 170 mAh/g. Napětí vůči lithiu je nižší než u ostatních typů katodových materiálů, 

pohybuje se okolo 3,3 V, maximální nabíjecí napětí 3,6 V. Minimální napětí, na které je 

možné článek vybít, se pohybuje obvykle kolem 2,8 V. Některé akumulátory jsou schopny 

dodat pracovní proud i 40 A. Životnost je vyšší než 500 cyklů a lze jej použít v teplotním 

rozmezí -20°C až 70°C. Nevýhoda je nízká vodivost a to má za následek sníženou schopnost 

nabíjení a vybíjení vysokými proudy. Další jeho nevýhodou je jeho nízká vodivost pohybující 

se kolem 10
-9

 S/cm, která umožňuje dosažení vyšších kapacit pouze při nízkém zatížení. [23] 

4.1.5 LiMn2O4 

Byl vyvinut jako alternativa k materiálu LiCoO2, má stejné uspořádání částic 

jako LiCoO2 nicméně dosahuje nižší kapacity. LiMn2O4 ve spinelové struktuře je považován 

jako perspektivní katoda díky vysoké teplotní stabilitě při cyklování (vyšší než LiCoO2), 

nízkým nákladům, hojnosti a afinitě životního prostředí. Má spinelovou strukturu, dosahuje 

napětí 3,95 - 4,1 V a teoretickou kapacitu 148 mAh/g. Nicméně dochází k povrchovému 

rozpouštění Mn v elektrolytu při zvýšené teplotě, zejména nad 60°C, což vede ke snížení 

kapacity. Díky využití Mn je tento materiál málo toxický a málo exotermicky rozkladatelný. 

[23] 

 
Obrázek 7:Materiály pro kladnou elektrodu LiCoO2, LiMn2O4, LiFePO4 [6] 

 

4.1.6 LiNi0,5Mn1,5O4 

Tento materiál lze nabíjet do 5 V a jeho napětí proti lithiu se pohybuje okolo 4,7 V tj. o 

1V více než u ostatních materiálů. Teoretická kapacita je cca 147 mAh/g, díky své kapacitě a 

vysokému napětí je jeho energetická hustota blížící se 700Wh/kg přibližně o 20% vyšší než u 

LiCoO2 a o 30% vyšší než u LiFePO4. Díky spinelové struktuře je tento materiál dlouhodobě 

stabilní při cyklování a dobře zvládá zatížení vyššími proudy. Tato vlastnost se dá využít 

například pro automobily. [23] 
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Obrázek 8: Nabíjecí a vybíjecí charakteristiky některých materiálů [9] 

 

 K poklesu kapacity tohoto materiálu při cyklování za pokojové teploty proudem 0,2 C 

dojde po 400 nabíjecích/vybíjecích cyklech okolo 6%, obdobný pokles nastane i při cyklování 

proudem 1C. [23] 
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5 Elektrolyty 

Elektrolytem je nazývána soustava minimálně dvou látek – může se jednat o kyseliny, 

soli, roztoky nebo taveniny, které vedou elektrický proud, z nichž jedna látka bývá oproti 

druhé ve významném nadbytku. Tato složka bývá obvykle nazývána rozpouštědlem. 

V rozpouštědle jsou rozloženy elektroneutrální molekuly na kladně (kationty) a záporně 

(anionty) nabité ionty. Jev, kdy jsou látky v elektrolytu rozkládány na ionty je nazýván 

disociace. [24] 

 Elektrolytická disociace – jedná se o chemický děj, při němž polární molekuly 

rozpouštědla buď štěpí chemické vazby molekul či krystalů rozpouštěné látky, nebo 

naopak jsou štěpeny molekuly elektrolytu, přičemž vzniká roztok obsahující volně 

pohyblivé ionty. [25] 

Podle stupně disociace dělíme elektrolyty do 3 hlavních skupin: 

 Silné elektrolyty – jsou v roztoku o libovolné koncentraci úplně disociované na 

ionty (soli anorganických kyselin a soli organických kyselin, hydroxidy a silné 

kyseliny) 

 Středně silné elektrolyty 

 Slabé elektrolyty – jsou v roztoku přítomny částečně ve formě svých 

nedisociovaných molekul a solvatovaných iontů [25] 

 

Ve většině případů jsou elektrolyty pro dané baterie složeny ze soli, která je 

rozpuštěna ve dvou nebo také více rozpouštědlech, neboť na elektrolyty jsou kladeny 

velice často velmi protichůdné požadavky, které nemůžeme splnit pouze jedinou 

sloučeninou. [26] 

Elektrody se mohou dělit podle použitého rozpouštědla na vodné a bezvodé 

(aprotické). Základem vodných elektrolytů je voda smíchaná s kyselinou (např. 

H2SO4) nebo s hydroxidem. Aprotické elektrolyty jsou roztokem bezvodého 

organického rozpouštědla a soli. Výhodou aprotického elektrolytu, ve srovnání 

s vodným, je větší potenciálové okno, avšak na úkor nižší vodivosti. Požadavky na 

aprotické elektrolyty jsou: dobrá vodivost, velké potenciálové okno, dobrá smáčivost 

elektrod a velký rozsah pracovních teplot. [27] 

Podstata jejich vodivosti je jiná než u kovů. Elektrolyty se průchodem elektrického 

proudu rozkládají a nazývají se vodiče druhé třídy a u nich naopak s rostoucí teplotou 

odpor klesá. [27] 
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5.1 Druhy elektrolytů 

5.1.1 Pevné elektrolyty 

Pevný elektrolyt je tvořen iontovými krystaly, u kterých dochází k transportu iontů skrz 

krystal díky poruchám v krystalové mřížce. Jsou rozlišovány Schottkyho a Frenkelovy 

poruchy. U Schottkyho poruchy dochází k neobsazenosti místa v krystalové mřížce a 

Frenkelova porucha spočívá v pohybu iontů ze stabilní do intersticiální polohy – částice 

v mimomřížkovém prostoru. Může být vlastní nebo příměsová. Mezi pevné elektrolyty lze 

zařadit i některé iontově vodivé polymery přestože je mechanismus jejich vodivosti blízký 

spíše transportu iontů v roztocích elektrolytů. [23] 

5.1.2 Kapalné elektrolyty 

Kapalné elektrolyty jsou složené ze dvou složek – lithná sůl a organické rozpouštědlo. 

Lithná sůl umožňuje iontovou vodivost a interkalační proces. Kapalné elektrolyty můžeme 

rozdělit na silné a slabé. Pokud se původní materiál kompletně rozloží na ionty (byly 

kompletně disociovány), mluvíme o silných elektrolytech. U slabých elektrolytů se vyskytují 

ionty i nedisociované molekuly. Další dělení elektrolytů může být následující: vodné roztoky, 

bezvodé roztoky, roztavené soli. Představitelem vodných roztoků lze zařadit např. kyselinu 

sírovou H2SO4, hydroxid draselný KOH nebo roztok chloridu sodného NaCl. Bezvodé 

elektrolyty jsou tvořeny organickými rozpouštědly, ve kterých je disociovaná vhodná lithná 

sůl. Příkladem lithné soli může být LiPF6, LiClO4 nebo LiBF4. Vhodným rozpouštědlem může 

být etylen karbonát C3H4O3, dimetyl karbonát C3H6O3, propylen karbonát C4H6O3, dimetyl 

formami C3H7NO případně jejich směsi. Mezi roztavené soli můžeme zařadit fluoridy, 

chloridy, bromidy, jodidy a oxidy Li,Na, K, Rb, Cs. [23] 

5.1.3 Gelové elektrolyty 

Tyto elektrolyty jsou vhodné pro lithno-iontové baterie díky vysoké iontové vodivosti, 

ale na druhou stranu mají špatné mechanické vlastnosti. 

O výhodnosti tohoto použití svědčí výsledky z galvanické tvorby kovů v kapalných a 

v gelových elektrolytech. Základním nedostatkem lithiových akumulátorů je tvorba a 

prorůstání dendritů lithia na záporné elektrodě a tím možnost vzniku vnitřních zkratů. [23] 

5.2 Elektrolytické soli 

5.2.1 LiClO4 – Chloristan lithný 

Bílá nebo bezbarvá krystalická sůl charakteristická vysokou rozpustností v mnoha 

rozpouštědlech. Jedná se o oblíbený elektrolyt díky snadnému rozpouštění v mnoha 

rozpouštědlech, vysoké vodivosti, pro vysokou anodickou stabilitu a nízkou cenu. Je to 

anorganická sloučenina, která se vyrábí reakcí chloristanu sodného s chloridem lithným. 
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Nevýhodou je vysoký oxidační stav chloru, což z něj činí silný oxidant, který při určitých 

podmínkách reaguje snadno a bouřlivě s většinou organických látek. [23] 

 

Tabulka 2: Některé vlastnosti LiClO4 [23] 

Molární hmotnost 106,392 g/mol 

Hustota 2,42 g/cm3 

Bod tání 236 °C 

Bod varu 430°C 

Rozpustnost ve vodě 60 g/100ml 

5.2.2 LiBF4 – Lithium tetrafluoroborát 

Šedobílá krystalická látka bez zápachu, která při reakci s kůží způsobuje popáleniny. 

Používán v bateriích díky své snadné rozpustnosti v nepolárních rozpouštědlech. Vykazuje 

lepší tepelnou stabilitu a toleranci vlhkosti oproti LiPF6. Nevýhoda je relativně nízká 

vodivost. 

 

Tabulka 3: Některé vlastnosti LiBF4 [23] 

Molární hmotnost 93,745 g/mol 

Hustota 0,852 g/cm3 

Bod tání 296,5°C 

 

5.2.3 LiPF6 – Lithium hexafluorofosfát 

Hexafluorofosfát je nejvíce používaným elektrolytem z důvodu plnění mnohostranných 

požadavků, které jsou kladeny při různých kompromisech a omezeních. Je citlivý na okolní 

vlhkost, rozpouštědla a na vysoké teploty. Tato nevýhoda spočívá v problému při její přípravě 

a čištění. 

Tabulka 4:Některé vlastnosti LiPF6 [23] 

 Molární hmotnost 151,905 g/mol 

Hustota 1,50 g/cm3 

Bod tání 200 °C 

5.2.4 NaClO4 – Chloristan sodný 

Nejvíce rozpustná anorganická sloučenina z běžných chloristanových solí. Je to bílá, 

krystalická, hygroskopická pevná látka velmi dobře rozpustná ve vodě i alkoholu. Vyrábí se 

anodickou oxidací z chlorečnanu sodného na platinové elektrodě. Urychluje spalování 

hořlavých materiálů, přestože je nehořlavý. Při dlouhodobém vystavení ohni nebo horku, 

může způsobit výbuch. 
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Tabulka 5: Některé vlastnosti NaClO4 [23] 

Molární hmotnost 122,44 g/mol 

Hustota 2,50 g/cm3 

Bod tání 468 °C 

Bod varu 482°C 

Rozpustnost ve vodě 209,6 g/100ml 
  

 

5.3 Typy rozpouštědel 

5.3.1 Sulfolan 

 Sulfolan, zkráceně SL. Kapalinou se stává až nad bodem tání 27,5°C. Je to čirá, 

bezbarvá kapalina, která se běžně používá v chemickém průmyslu jako aprotické 

rozpouštědlo. Vyznačuje se snadnou odstranitelností a stabilitou dovolující opětovné použití. 

 

Tabulka 6:Některé vlastnosti SL [23] 

Chemické složení C4H8O2S 

Molární hmotnost 120,17 g/mol 

Bod tání 27,5°C 

Bod varu 285°C 

Bod vzplanutí 165°C 

Hustota  1261 kg/m3 

Viskozita (při 30°C) 10,07 mPa.s 

Teplota samovznícení 528°C 

Dipólový moment 4,35D 

Relativní permitivita 44 

 

5.3.2 Propylen karbonát 

Jedná se o bezbarvé polární aprotické rozpouštědlo obvykle bez zápachu. Vzniká jako 

vedlejší produkt při syntéze polypropylenkarbonátu s karbon dioxidem, ale může být vytvořen 

z močoviny a propylenglykolu s použitím katalyzátorů. Běžně se používá jako aprotické 

rozpouštědlo např. při získávání sodíku, draslíku a dalších alkalických kovů pomocí 

elektrolýzy z jejich solí. 

Pro svou vysokou permitivitu se často používá v elektrolytech pro lithiové baterie a 

akumulátory. Jeho nevýhodou u Li-ion baterií je rozklad uhlíku. Propylen karbonát se dále 

používá při výrobě lepidel, plastů, barev, změkčovadlo při výrobě polymerů. 
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Tabulka 7:Některé vlastnosti Propylen karbonátu [23] 

Chemické složení C4H6O3 

Molární hmotnost 102,09 g/mol 

Bod tání  - 55°C 

Bod varu 241,7°C 

Bod vzplanutí 122°C 

Hustota  1190 kg/m3 

Viskozita (při 30°C) 2,5 mPa.s 

Teplota samovznícení 455°C 

Dipólový moment 4,92D 

Relativní permitivita 65 
  

5.3.3 Etylen karbonát 

Bezbarvé aprotické rozpouštědlo bez zápachu. Při pokojové teplotě vytváří čirou 

krystalickou strukturu. Etylen karbonát je obvykle vyráběn při reakci etylen oxidu s oxidem 

uhličitým. Má vynikající rozpustnost, vysoký bod varu, nízkou toxicitu a je biologicky 

odbouratelný. Jeho nevýhodou je vysoký bod tuhnutí. Je obvykle využíván v aplikacích pro 

iontové baterie, dále výroba barev, maziv, pohonných hmot, inkoustů a hnojiv. 

 

Tabulka 8: Některé vlastnosti Etylen karbonátu [23] 

Chemické složení C3H4O3 

Molární hmotnost 88,06 g/mol 

Bod tání  36,3°C 

Bod varu 248,2°C 

Bod vzplanutí 152°C 

Hustota  1321 kg/m3 

Viskozita (při 30°C) 1,5 mPa.s 

Teplota samovznícení 465°C 

Dipólový moment 5,35D 

Relativní permitivita 89,78 

5.3.4 Dimetyl sulfoxid 

Aprotické polární rozpouštědlo, bezbarvé a bez zápachu. Rozpouštědlo je mírně kyselé, 

plně mísitelné s vodou a dalšími organickými rozpouštědly. Velmi snadno proniká do kůže či 

jiné buněčné membrány, proto je často používán v lékařství a farmaceutickém průmyslu. 
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Tabulka 9:Některé vlastnosti Dimetyl sulfoxidu [23] 

Chemické složení C2H6OS 

Molární hmotnost 78,13 g/mol 

Bod tání 18,5°C 

Bod varu 189°C 

Bod vzplanutí 89°C 

Hustota  1100 kg/m3 

Viskozita (při 30°C) 1,99 mPa.s 

Teplota samovznícení 215°C 

Dipólový moment 4,1D 

Relativní permitivita 48 

5.3.5 Dimetyl karbonát 

Dimetyl karbonát je těkavá organická sloučenina založená na uhlíku, která se vypařuje za 

běžných teplot. Jedná se o netoxickou, hořlavou sloučeninu, která nemá nepříznivé účinky na 

lidský organismus při kontaktu nebo vdechnutí. Využívá se v Li-ion bateriích, kde je lithiová 

anoda v organickém rozpouštědle. [30] 

 

Tabulka 10:Některé vlastnosti Dimetyl karbonátu [23] 

Chemické složení C3H6O3 

Molární hmotnost 90,08 g/mol 

Bod tání 2,0 - 4,0°C 

Bod varu 153°C 

Bod vzplanutí 17°C 

Hustota  1170 kg/m3 

Viskozita (při 30°C) 0,584 mPa.s 

Teplota samovznícení 458°C 

Dipólový moment 0,91D 

Relativní permitivita 3,17 
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6 Použité zařízení a elektrochemické měřící metody 

Jeden z důležitých prvků při konstrukci lithium-iontových článků je dodržení prostředí 

bez vlhkosti při manipulaci s elektrodovými materiály před a v průběhu měření. K tomu 

slouží rukavicový box Jacomex, který je naplněn inertní argonovou atmosférou s trvale 

udržovaným množstvím vody a kyslíku. {23] 

 
Obrázek 9:Rukavicový box Jacomex [23] 

 

Elektrochemická měření probíhala v měřících celách El-Cell ECC-STD. Tyto cely jsou 

určeny k měření lithno-iontových článků a aprotických chemikálií. Cely se sestavovaly v  

rukavicovém boxu.  

Pro samotné měření se používal potenciostat-galvanostat firmy BioLogic s 16ti kanály a 

PC programem EC-Lab. [22] 

 
Obrázek 10: Měřící cela El-Cell ECC-STD [23] 
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6.1 Galvanostatické nabíjení/vybíjení 

Tuto metodu používáme pro analýzu a předpověď výkonu aktivních materiálů v reálných 

provozních podmínkách. Pracovní elektrodou prochází konstantní proud (nabíjecí nebo 

vybíjecí) a zaznamenáváme napětí jako funkci času mezi minimálními a maximálními 

hodnotami. Proud je nastavován jako podíl nebo jako násobek stanovené vybíjecí kapacity 

elektrody (C), kde C je náboj dodaný za jednu hodinu. Primární poznatky získané z těchto 

měření jsou kapacita elektrody, změna potenciálu jako funkce stavu nabití, cyklovatelnost a 

odhad poklesu odporu. Testování materiálů citlivých na vlhkost je nejvhodnější provádět 

v boxu s argonovou atmosférou nebo ve speciálních uzavřených celách. Cyklování může být 

také prováděno v termostatickém boxu pro zjišťování vlivu teploty. [22] 

6.2 Cyklická voltametrie 

Cyklická voltametrie (CV) je metoda založená na postupném zvyšování napětí na 

pracovní elektrodě v čase při měření proudu protékající systémem. Výrazné zvýšení proudu 

v systému značí probíhající elektrochemickou reakci. Každá elektrochemická reakce probíhá 

při určitém potenciálu, a proto lze dobře určit, která reakce převládá a při jakém napětí 

nastává. 

Neboli, cyklická volumetrie je jednou z mnoha metod odvozených od polarografie, při 

které prochází zkoumanou soustavou elektrický proud. Zkoumaný roztok je podroben 

potenciálu vloženému na elektrody následujícím způsobem: potenciál je lineárně zvyšován od 

počátečního (Ein) k ,,zlomovému“ potenciálu (Ever), což je tzv. dopředný scan a poté je 

snižován ke konečnému potenciálu Efin tzv. zpětný (reverse) scan – tzv. ,,potenciál 

trojúhelníkového tvaru“ (Obr.11). Počáteční potenciál je zpravidla shodný s konečným 

potenciálem, dopředný a zpětný scan pak tvoří jeden cyklus. Podle potřeby se provádí jeden 

nebo více cyklů, pokud je technika omezena jen na polovinu cyklu, hovoříme o LSV technice 

(linear sweep voltammetry). Rychlost, s jakou je potenciál měněn, určuje časové okno 

experimentu. Výsledkem CV experimentu je závislost proudu protékajícího soustavou na 

vloženém napětí, tj. voltamogram. Moderní přístroje pro měření voltamogramů 

(potenciostaty) používají tříelektrodové zapojení. Proto je pro provedení experimentu 

zapotřebí tří elektrod: pracovní (např. skelný uhlík, Pt, Au), referentní (kalomelová nebo 

argentochloridová elektroda), pomocná (zpravidla Pt drátek či plíšek). [28] 
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Obrázek 11: Potenciál trojúhelníkového tvaru 

6.3 Impedanční spektroskopie 

Prochází-li elektrochemickým článkem proud, dochází na elektrodách k polarizačním 

jevům, které průchodu proudu brání. Příčinou je pomalost některého z kroku, z nichž se 

skládá elektrodový proces. Jednotlivé kroky, v nejjednodušším případě transport elektro 

aktivního materiálu mezi povrchem elektrody a roztokem, reakce přenosu náboje a odpor 

v roztoku elektrolytu, přispívají k celkové polarizaci příspěvky, jimiž jsou koncentrační, 

aktivační a ohmická polarizace. Příspěvky jednotlivých kroků si lze proto představit jako 

,,odpory“ a ,,impedance“, které, dle aktuálních podmínek v elektrochemické cele, více či 

méně ovlivňují velikost proudu procházející elektrodou. Elektrodu tak lze popsat náhradním 

elektrickým obvodem elektrodu ve voltametrické cele popisuje např. tzv. Randlesův 

ekvivalentní obvod. [33] 

 
Obrázek 12: Randlesův ekvivalentní obvod [33] 
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Obsahuje kapacitu elektrické dvojvrstvy Cdl, odpor elektrolytu R, rekční odpor Rct 

reprezentující aktivační polarizaci a tzv. Warburgovu impedanci Zw, reprezentující transport 

reagující částice z roztoku k povrchu elektrody. [33]  

 Pokud takto charakterizovanou elektrodou prochází střídavý proud o programové 

řízené frekvenci (v intervalu řádově jednotek MHz až stovky kHz a o amplitudách řádově 

jednotek mV), jednotlivé komponenty se projevují při různých frekvencích různě. Fázově 

citlivým usměrněním proudu a vhodným zobrazením a interpretací získaných dat lze hodnoty 

jednotlivých komponent náhradního obvodu určit a tak charakterizovat vlastnosti studované 

elektrody. [33] 

 Celková impedance obvodu Z, jímž prochází střídavý proud sinusového tvaru lze 

vyjádřit součtem reálné a imaginární složky  
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 Kde j je imaginární jednotka definována jako j
2
=-. Reálná složka je frekvenčně 

nezávislá, imaginární na frekvenci závisí. V impedanční spektroskopii se zpravidla zobrazuje 

závislost Zimag na Zreal při různých frekvencích, tzv. Nynquistův graf. Na tomto grafu se různé 

kombinace odporu a kapacit projevují různě. [33] 

  
Obrázek 13: Impedanční spektra různých obvodů, převzato z [34] 
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7 Praktická část 

7.1 Analýza aktivního materiálu LiFePO4 pomocí SEM mikroskopu 

Pomocí SEM (skenovacího elektronového mikroskopu) TESCAN VEGA 3 XMU 

s LaB6 katodou. Veškerá pozorování probíhala ve vakuu s použitím urychlovacího napětí 5 

kV. Byla pozorována morfologie a struktura komerčního katodového materiálu LiFePO4, 

který byl následně použit pro přípravu pasty a elektrod. 

 
Obrázek 14:Snímek částic katodového materiálu LiFePO4 pořízený pomocí SEM, použité zorné pole 104 μm 

 
Obrázek 15:Snímek částic katodového materiálu LiFePO4 pořízený pomocí SEM, použité zorné pole 10,4 μm 
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Bylo pořízeno několik obrázků částic komerčního katodového materiálu LiFePO4. Na 

Obr. 15 vidíme shluky jednotlivých částic katodového materiálu LiFePO4. Na Obr.16 je 

detail struktury materiálu LiFePO4, z obrázku je patrné, že veškeré částice mají velikost 

menší než 1 μm.  

 

7.2 Příprava elektrod 

Na výrobu elektrodové hmoty o celkovém množství pasty 0,4 g použijeme: 80% aktivní 

hmoty LiFePO4 = 0,32 g, pojiva PVDF (polyvinylfluorid) 10% = 0,04 g a 10% super P 

(uhlík) = 0,04 g. Celé zakápneme rozpouštědlem NMP (N-methy 2-pyrrolidone) množstvím 

18ul a necháme směs míchat 24 h. Vzniklou elektrodovou hmotu naneseme na hliníkovou 

folii a necháme vysušit v sušičce 24 h při 50°C. Pomocí výsečníku vysekneme elektrody o 

průměru 18 mm a slisujeme v lisu silou přibližně 600 kg/ cm
2
. Následuje dvojí sušení: 12 h 

v přechodové komoře a sušení v boxu sušáku po 12 h při 60°C. Takto připravené elektrody 

se vloží do měřících cel a proměří. [23] 

7.3 Výroba elektrolytu 

Byl připraven elektrolyt EC : DMC ve váhovém poměru 1 : 1 s jednomolární LiPF6. Bylo 

použito 2 g EC, 2g DMC a 4 ml elektrolytu. 

Příklad výpočtu hmotnosti LiPF6: 

         
            

  
 

    
 

    
 

              
                           

Jednotlivá rozpouštědla a sůl byly umístěny do rukavicového boxu, aby nedošlo ke styku 

soli s vlhkostí. Byl odměřen poměr dvou smíchaných rozpouštědel (2g EC, 2g DMC) a 

promícháno s 0,6076g soli.  

Na připraveném elektrolytu bylo provedeno měření. [23] 

 

7.4 Měření a dosažené výsledky  

V prvním kroku byly elektrody LiFePO4 proměřeny cyklickou voltametrií s nastaveným 

potenciálovým oknem 2,5 V – 4,2 V a rychlostí 0,5 mV/s. Dále následovaly dva nabíjecí a 

vybíjecí cykly při 0,5 C za předpokladu, že aktivní materiál elektrody má kapacitu 120 

mAh/g, kde potenciálové okno bylo nastaveno v rozmezí 2,5 V – 4,2 V. 
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Obrázek 16: Cyklická voltametrie LiFePO4 s vyrobeným elektrolytem měřená bezprostředně po výrobě 

 

 
Obrázek 17: Cyklická voltametrie LiFePO4 elektrody s použitím komerčního elektrolytu 
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Obrázek 18: Průběh nabíjecího a vybíjecího cyklu elektrody LiFePO4 s vyrobeným elektrolytem 

 

 
Obrázek 19:Průběh nabíjecího a vybíjecího cyklu elektrody LiFePO4 s komerčním elektrolytem 

 

Na Obr. 14 a 15 jsou voltametrické křivky elektrod LiFePO4 s použitím komerčně 

prodávaného a vyrobeného elektrolytu změřené v napěťovém rozsahu 2,5 – 4,5 V. Vyrobený 

elektrolyt funguje stejně jako zakoupený, neboť pozice píků se shoduje. Také z Obr. 16 a 17 

můžeme usoudit stejnou funkčnost vyrobeného a komerčně prodávaného elektrolytu, protože 

grafy jsou téměř identické. 
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Obrázek 20: První dva vybíjecí cykly LiFePO4 elektrody s vyrobeným elektrolytem 

 

 
Obrázek 21:První dva vybíjecí cykly LiFePO4 elektrody s komerčním elektrolytem 

 

 

 Následovalo měření pomocí galvanostatického cyklování po dobu 20 cyklů. Z Obr. 18 

je patrné, že kapacita nepatrně klesla. První cyklus dosáhla kapacita 151,961 mAh/g a 

v druhém cyklu došlo k nepatrnému poklesu na 150,696 mAh/g. Také si můžeme všimnout 

dlouhého vybíjecího plata na 3,4 V. Na Obr. 19 jsou dva první vybíjecí cykly komerčního 

elektrolytu, kde v prvním cyklu byla dosažena kapacita 142,67 mAh/g a v druhém cyklu 

142,51 mAh/g. 
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Obrázek 22: Pokles kapacity v závislosti na počtu cyklů LiFePO4 elektrody s komerčním elektrolytem a vyrobeným 

elektrolytem v 1.týdnu 

 

 Na Obr. 20 můžeme vidět, jak s rostoucím počtem cyklů klesala kapacita LiFePO4 

elektrod s elektrolytem vyrobeným a komerčním. Maximální dosažená kapacita LiFePO4 

elektrod s vyrobeným elektrolytem byla v prvním týdnu 149,67 mAh/g a naopak nejnižší 

kapacita 145,98 mAh/g, což odpovídá procentuálnímu poklesu o 2,4%. 

 Nejvyšší dosažená kapacita u komerčního elektrolytu byla 142,66 mAh/g a nejnižší 

kapacita 140,81 mAh/g, což procentuelně odpovídá poklesu o 1,2%. Nižší kapacita může být 

způsobená nejspíše odchylkou elektrody, protože další měření téměř vždy kapacita vycházela 

mezi 140 – 145 mAh/g. 

 
 

7.5 Stárnutí elektrolytu 

Proměřování stárnutí elektrolytu spočívalo v opakovaném měření nabíjecích/vybíjecích 

cyklů LiFePO4 elektrod s elektrolytem vyrobeným již v zimním semestru. První 3 elektrody 

se proměřovaly 10ti cykly, poté se změnil měřící postup zvýšením z 10ti měřících cyklů na 20 

cyklů. Pro zachování přehlednosti v grafech je vyneseno vždy 5 cyklů z 20ti naměřených. 
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Obrázek 23: Vybíjecí charakteristiky LiFePO4 elektrody s vyrobeným elektrolytem   v 1. týdnu 

 

 
Obrázek 24: Vybíjecí charakteristiky LiFePO4 elektrody s vyrobeným elektrolytem  ve  3. týdnu 

 

 
Obrázek 25: Vybíjecí charakteristiky LiFePO4 elektrody s vyrobeným elektrolytem   v 6. týdnu 
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Obrázek 26: Vybíjecí charakteristiky LiFePO4 elektrody s vyrobeným elektrolytem v 10. týdnu 

 

 
Obrázek 27: Vybíjecí charakteristiky LiFePO4 elektrody s vyrobeným elektrolytem ve 14. týdnu 

 

 
Obrázek 28: Vybíjecí charakteristiky LiFePO4 elektrody s vyrobeným elektrolytem v 16. týdnu 
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Obrázek 29: Vybíjecí charakteristiky LiFePO4 elektrody s vyrobeným elektrolytem v 18. týdnu 

 

 
Obrázek 30: Vybíjecí charakteristiky LiFePO4 elektrody s vyrobeným elektrolytem ve 20. týdnu 
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Obrázek 31:Pokles kapacity vyrobeného elektrolytu v závislosti na počtu cyklů v jednotlivých týdnech 

  

 
 

Tabulka 11:Souhrnný pokles kapacit v mAh/g  v 1. a posledním měřeném cyklu 

Týden 

Cyklus Pokles kapacity [%] 

1. 10. 20. 
10. 

cyklus 20.cyklus 

1 149,68 144,98 / 3,1 / 

2 143,93 141,24 / 1,9 / 

3 134,87 130,33 / 3,4 / 

6 144,22 145,06 144,58 -0,6 -0,2 

10 146,28 146,35 145,78 0,0 0,3 

14 148,59 146,54 144,03 1,4 3,1 

16 144,15 143,64 143,03 0,4 0,8 

18 141,73 141,48 139,57 0,2 1,5 

20 144,81 144,38 143,59 0,3 0,8 

 

Ve všech měřených týdnech materiál vykazoval stabilní dlouhé vybíjecí plato při napětí 

3,4 V. Jedinou výjimku tvoří měření ve 14. týdnu (Obr. 25), kde má materiál kratší vybíjecí 

plato. V tomto týdnu byla v prvním cyklu měření kapacita 146,27 mAh/g, v posledním cyklu 

145,78 mAh/g , což činí pokles kapacity o 0,3%. 

Následuje Obr. 29, na kterém je pokles kapacit LiFePO4 elektrod s vyrobeným 

elektrolytem v závislosti na počtu cyklů. Vidíme zde, že kapacita klesá postupně bez žádných 

výrazných odchylek. Tab. 11 poukazuje na souhrnný pokles kapacit vždy v prvním a 

posledním měřeném cyklu. Největší pokles kapacity nastal ve 3. týdnu, kdy kapacita v prvním 

cyklu byla 134,87 mAh/g a v 10. cyklu poklesla na 130,33 mAh/g, což je procentuelní pokles 
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kapacity o 3,4%. Jelikož elektroda dosahovala podstatně nižší hodnoty naměřené kapacity, 

můžeme si to vysvětlit jako chybu při složení měřící cely.  

Nejmenší pokles kapacity byl v 6. týdnu, kde kapacita v prvním cyklu byla 144,22 mAh/g 

a v posledním cyklu vzrostla na 144,58 mAh/g. Během 20ti týdnů nedošlo k žádným 

předpokládaným strukturálním změnám elektrolytu. 

7.6 Porovnání EIS 

Impedanční spektroskopie se měřila vždy před a po cyklování v rozsahu frekvencí 100 

mHz do 1 MHz a napětím o amplitudě 10 mV na OCV potenciálu.  

 
Obrázek 32: Porovnání impedancí po cyklování 
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Obrázek 33: Porovnání impedancí po cyklování – detail 

 
Tabulka 12:Porovnání odporu přenosu náboje po cyklování 

Týden Rct [] - po cyklování 

1 19,9 

3 164,0 

6 10,8 

10 11,2 

14 36,0 

16 4,7 

18 7,4 

20 10,2 

Na Obr. 32 a 33 je porovnání impedancí po cyklování v jednotlivých týdnech. Z obrázků 

vidíme, že nejvyšší odpor má elektroda ve 3. a 14. týdnu. V těchto dvou týdnech byl i nejvyšší 

pokles kapacity. Tento pokles můžeme přisuzovat chybě při skládání cely, neboť ostatní 

odpory jsou téměř totožné. V Tab. 12 je porovnání odporu přenosu náboje po cyklování 

v jednotlivých týdnech. I zde je vidět, že ve 3. týdnu hodnota odporu po cyklování dosahuje 

mnohonásobně vyšší hodnotu než v ostatních týdnech. 
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8 Závěr 

Tato práce se zabývá studiem stability elektrolytů a elektrody LiFePO4 pomocí 

elektrochemických metod. V teoretické části byly popsány výhody a nevýhody Li-ion 

akumulátorů, materiály pro kladné i záporné elektrody, druhy elektrolytů, konstrukce a 

princip funkce Li-ion akumulátorů, použité zařízení a elektrochemické měřící metody. 

Byl vyroben elektrolyt EC : DMC ve váhovém poměru 1 : 1 s jednomolární solí LiPF6, 

který se proměřoval pro zjištění elektrochemických vlastností metodami cyklickou 

voltametrií, nabíjecích/vybíjecích charakteristik a impedanční spektroskopií. 

Úkolem praktické části práce bylo proměřit připravený elektrolyt EC : DMC v poměru 1 : 

1 s LiPF6 a vliv LiFePO4 na jeho elektrochemické vlastnosti především kapacitu a stabilitu 

během cyklování v závislosti na době uplynulé od data přípravy daného elektrolytu. 

Byla vyrobena sada LiFePO4 elektrod, které byly postupně proměřovány s vyrobeným 

elektrolytem. Složeno bylo 12 měřících cel. Proměřování stárnutí elektrolytu spočívalo 

v opakovaném měření nabíjecích/vybíjecích cyklů elektrod LiFePO4 s elektrolytem 

vyrobeným v zimním semestru. Prvně se elektrody proměřovaly 10ti cykly. Po třech týdnech 

se zvýšil počet měřících cyklů elektrod z 10ti cyklů na 20 cyklů.  

Z jednotlivých grafů vidíme, že po všechna měření kapacita klesá postupně bez žádných 

výrazných odchylek. Největší pokles kapacity nastal ve 3.týdnu, kdy kapacita poklesla o 3,4 

% za 10 měřících cyklů, konkrétně z hodnoty 134,87 mAh/g na 130,33 mAh/g. Avšak tento 

pokles můžeme považovat za chybu měření, neboť v následujících týdnech kapacita opět 

vzrostla. Nejmenší pokles kapacity vykazovala elektroda v 6.týdnu, z počáteční kapacity 

144,22 mAh/g, po 20ti cyklech kapacita vzrostla na 144,58 mAh/g. Během 20ti týdnů 

průběžného měření nedošlo k žádnému výraznému zhoršení vlastností elektrod v kombinaci 

s testovaným elektrolytem, jak co se týká dosažených kapacit, tak co se týká stability při 

cyklování. 

Vyrobený elektrolyt nevykazoval žádné změny, které se předpokládaly, že nastanou. 

Z tohoto můžeme usoudit, že stárnutí elektrolytu je dlouhodobější proces než byl čas pro 

měření a napsání této práce. Navíc toto měření bylo předčasně ukončeno, neboť elektrolyt byl 

použit jinými doktorandy pro měření.  
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