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Vrstevnaté hydroxidy přechodných kovů jsou známé jako elektrodové materiály použitelné

pro konstrukci baterií a superkapacitorů. Mezi jejich hlavní přednosti patří snadná příprava a

následné modifikace, vysoká elektrická kapacita, rychlé elektrochemické děje a nízká cena.

Většina  publikovaných elektrochemických studií  o  vrstevnatých hydroxidech přechodných

kovů se zabývá pouze objemovými materiály, naopak elektrochemické vlastnosti příslušných

nanomateriálů jsou mnohem méně prozkoumané.

Obrázek 1. Schéma delaminace a následného nanesení nanodestiček na vodivý povrch.

Tato dizertační práce se zabývá charakterizací a elektrochemickými vlastnostmi nanodestiček

vrstevnatých hydroxidů niklu a kobaltu připravených levnou a k životnímu prostředí šetrnou

metodou  založenou  na  delaminaci  vrstevnatých  hydroxidů  ve  vodě  (Obrázek 1).  Tyto

vrstevnaté hydroxidy, interkalované laktátovými a dusičnanovými anionty,  byly připraveny

dvěma  odlišnými  metodami,  a  to  přímým  srážením  (Rovnice  1)  a  iontovou  výměnou  z

dodecylsulfátem interkalovaného prekurzoru (Rovnice 2).  Připravené vrstevnaté hydroxidy

niklu a kobaltu se lišily vlastnostmi a složením a byly charakterizovány pomocí rentgenové

difrakce, infračervené a UV-Vis spektroskopie a termální a elementární analýzy.

2M(A-)2 + 3NaOH → M2(OH)3A- + 3NaA- 1

M2(OH)3DS + NaA- + CTABr → M2(OH)3A- + CTA-DS +NaBr 2

(M  =  Ni2+,  Co2+,  A- =  Lac-,  NO3
-,  DS  =  dodecylsulfátový  anion,  CTABr  =

hexadecylammonium bromid)



Obrázek 2.  Difraktogramy vrstevnatých hydroxidů kobaltu;  dodecylsulfátem interkalovaný

prekurzor  (A) a  vrstevnatý hydroxid kobaltnatý interkalovaný laktátem (B).  Posun polohy

bazálních difrakcí je způsoben zmenšením vzdálenosti mezi vrstvami a dokazuje tak úspěšnou

iontovou výměnu. Křivky jsou vertikálně posunuté z důvodu lepší čitelnosti.

Příslušné nanodestičky byly připraveny delaminací výše zmíněných hydroxidů ve vodě za

vzniku transparentních a stabilních koloidních roztoků (Obrázek 3.A). Ve všech případech

byla delaminace dobře reprodukovatelná a kvantitativní. Při vyšších koncentracích (>30 mg

mL-1) měly připravené disperze podobu transparentních gelů. Tloušťka, laterální rozměr a tvar

nanodestiček byl studován pomocí měření rozptylu rentgenového záření koloidem při malých

úhlech  (SAXS)  a  mikroskopických  technik  AFM  a  TEM.  Spojením  těchto  metod  byl

prokázán vznik separovaných šestihranných hydroxidových nanodestiček s tloušťkou kolem

1 nm a laterálním rozměrem od 50 do 80 nm (Obrázek 3.C).

Obrázek  3.  Koloidní  roztok  nanodestiček  hydroxidu  kobaltnatého  (A),  samonosný  film

tvořený nanodestičkami hydroxidu nikelnatého (B), TEM snímek šestihranných nanodestiček

hydroxidu nikelnatého (C).



Připravené koloidní  roztoky byly použity pro přípravu tenkých nanometrických filmů pro

měření cyklické voltametrie a to metodou spin-coating na vodivou HOPG podložku. Silnější

samonosné  nanodestičkové  filmy  lze  připravit  odpařením  koloidu  na  vhodném  povrchu

(Obrázek 3.B). Tyto filmy vzkazují silnou preferenční orientaci nanodestiček, což lze dokázat

pomocí rentgenové difrakce měřené v transmisním a reflexním uspořádání (Obrázek 4). 

Obrázek  4.  Difraktogramy  samonosných  filmů  tvořených  nanodestičkami  hydroxidu

nikelnatého  dokazují  preferenční  orientaci  nanodestiček  ve  filmu;  bazální  difrakce  jsou

viditelné  pouze  v  reflexním  uspořádání  (B),  zatímco  nebazální  difrakce  v  transmisním

uspořádání (C). Difraktogram práškového vzorku s náhodně orientovanými nanodestičkami

(A).  Označení  Mylarovy fólie  použité  při  měření  (●).  Křivky jsou  vertikálně  posunuté  z

důvodu lepší čitelnosti.

Depozice  nanodestiček  za  vzniku  tenkých  nanometrických  elektrod  dovoluje  studium

hydroxidů niklu a kobaltu v tenké vrstvě nezatížené jevy probíhajícími v objemové elektrodě.

Připravené  tenké  nanometrické  elektrody nejsou  díky  své  nanometrické  tloušťce  zatížené

pomalou difuzí iontů do elektrody a jsou tak schopny velmi rychlé elektrochemické odezvy.

Dále  bylo  zjištěno,  že  tenké  nanodestičkové  filmy  obsahující  kobalt  potřebují  k

elektrochemické aktivaci mnohem méně cyklů než filmy tvořené pouze čistým hydroxidem

nikelnatým, což činí elektrochemickou aktivaci kobaltových elektrod mnohem rychlejší.  Z

výsledků  vyplývá,  že  nanodestičky vrstevnatých  hydroxidů kobaltu  a  niklu  jsou  slibnými

nanokompozitními materiály pro konstrukci baterií nebo superkapacitorů.


