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Spis najważniejszych oznaczeń i akronimów

ANOVA – analiza wariancji
BMS – system zarządzania pracą akumulatora
CA – chronoamperometria
CEI – katodowa warstwa przejściowa
CMC - karboksymetyloceluloza
CV – chronowoltamperometria cykliczna
DEC – węglan dietylu
DMC – węglan dimetylu
DOE – projektowanie eksperymentu
EC – węglan etylenu
EIS – elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna
EOL – koniec życia układu/ogniwa
EV – pojazd elektryczny
HEV – pojazd hybrydowy
ICP-OES – optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie
sprzężonej
IPO – model wejście-proces-wyjście
IUPAC – Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej
LCO – litowany tlenek kobaltu
LFP – litowany fosforan żelaza
LMO – litowany tlenek manganu
LNMO – litowany tlenek niklowo-manganowy
LP – polaryzacja liniowa
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LTO – litowany tlenek tytanu
MC – mikroskopia cyfrowa
MT – metoda Taguchi
NCA – litowany tlenek kobaltowo-glinowy
NMC – litowany tlenek niklowo-manganowo-kobaltowy
PC – węglan propylenu
PVDF – poli(fluorek winylidenu)
SEI – warstwa pasywna na elektrodzie ujemnej w ogniwie litowo-jonowym
SEM – skaningowa mikroskopia elektronowa
SEW – standardowa elektroda wodorowa
S/N – stosunek sygnału do szumu
SOC – stan naładowania układu/ogniwa
SOH – stan zdrowia układu/ogniwa
TKK – transformacja Kramersa-Kröniga
XRD – dyfraktometria rentgenowska
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I WSTĘP
Postęp technologiczny przyspiesza z roku na rok, przyczyniając się do wzrostu
możliwości produkcyjnych oraz poprawy warunków życia ludzi. Te nieocenione korzyści
pociągają za sobą konsekwencje: wyczerpywanie złóż surowców mineralnych, globalne
ocieplenie i wzmożoną produkcję odpadów. Aby przeciwdziałać presji środowiskowej
wywołanej działalnością człowieka, opracowano szereg działań umożliwiających
ograniczenie eksploatacji zasobów naturalnych. Najważniejsze z nich to recykling
surowcowy, materiałowy oraz energetyczny. Umożliwiają one przetworzenie odpadów
w nowe produkty lub energię elektryczną i cieplną.
Energia elektryczna jest – obok surowców mineralnych – czynnikiem warunkującym
postęp technologiczny. W związku z tym jej zużycie stale rośnie zarówno w zakładach
produkcyjnych, jak i w gospodarstwach domowych. Jej generowanie w wielu krajach,
również w Polsce, nadal opiera się na zastosowaniu paliw kopalnych. Uniezależnienie się
od ich złóż jest konieczne nie tylko dla zachowania środowiska naturalnego,
ale i dla utrzymania wzrostu gospodarczego. Zgodnie z prognozami złoża paliw kopalnych
wyczerpują się, dlatego rośnie zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii.
Problemem, który należy rozwiązać, jest ich okresowa dostępność. Aby zapewnić ciągłość
dostaw energii elektrycznej, należy ją magazynować. W tym celu coraz częściej stosuje się
ogniwa litowo-jonowe.
Ogniwa litowo-jonowe zyskały popularność ze względu na wysokie napięcie pracy,
stosunkowo niewielką masę oraz największą pojemność właściwą wśród komercyjnie
dostępnych ogniw wtórnych. Cechy te pozwalają na ich zastosowanie w niewielkich
urządzeniach przenośnych, pojazdach elektrycznych oraz systemach magazynowania
energii. Z czasem ogniwa litowo-jonowe ulegają procesom starzenia, które zauważalnie
zmniejszają ich sprawność. Procesy starzenia są złożone i często powiązane ze sobą. Jedną
z ich najważniejszych składowych jest korozja kolektorów prądowych. Szczególną uwagę
należy zwrócić na korozję kolektora prądowego elektrody dodatniej, która limituje
pojemność ogniwa. Ograniczenie i spowolnienie tego procesu może przyczynić się
do wydłużenia żywotności ogniw, a przez to do zmniejszenia ilości surowców potrzebnych
do ich wyprodukowania. Aby to osiągnąć, powinno zadbać się o dobór odpowiednich
materiałów i elektrolitów, a także opracować procedury badawcze umożliwiające szybkie
wytypowanie właściwych składowych. W tym celu niezbędne jest głębsze poznanie
korozji w kontekście starzenia ogniw litowo-jonowych.
10
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II WPROWADZENIE LITERATUROWE
1. Ogniwa litowo-jonowe
1.1. Budowa ogniwa litowo-jonowego
Ogniwa litowo-jonowe (Li-ion) w znanej dziś formie zostały opatentowane w 1991
roku przez firmę Sony. Wynalazek ten stanowił zwieńczenie ponad 20 lat badań
nad mechanizmem odwracalnej interkalacji materiałów węglowych jonami litu, stabilnymi
i wysokoenergetycznymi materiałami elektrodowymi oraz organicznymi elektrolitami.
Od tamtej pory ogniwa Li-ion znalazły zastosowanie jako źródło zasilania urządzeń
przenośnych takich jak laptopy, czytniki książek i telefony komórkowe. Obecnie wzrasta
ich znaczenie w zasilaniu sztucznych satelitów oraz samochodów elektrycznych
(ang. electric vehicles, EV) i hybrydowych (ang. hybrid electric vehicles, HEV).
Komercyjny sukces ogniw litowo-jonowych przyczynił się do kontynuowania badań nad
ich komponentami, procesami degradacji oraz recyklingiem. W 2019 roku za wynalezienie
ogniw litowo-jonowych przyznano nagrodę Nobla z chemii, której laureatami zostali John
Goodenough, Stanley Whittingham oraz Akira Yoshino.
Konstrukcja ogniwa litowo-jonowego odpowiada budowie ogólnej wszystkich ogniw
galwanicznych. Dwie elektrody – dodatnia i ujemna – zwilżane są roztworem elektrolitu
i rozdzielone

cienkim,

mikroporowatym

separatorem.

Elektrody

składają

się

z materiału elektrodowego naniesionego na kolektor prądowy, który stanowi cienka folia
wykonana z aluminium (elektroda dodatnia) lub miedzi (elektroda ujemna). Materiał
elektrodowy najczęściej wytwarza się, mieszając trzy komponenty: materiał aktywny,
lepiszcze i dodatek poprawiający przewodnictwo. Zwykle jako lepiszcze stosuje się
poli(fluorek

winylidenu)

(PVDF)

ze

względu

na

jego

odporność

termiczną

i elektrochemiczną oraz pożądane właściwości adhezyjne [1]. Większa świadomość
ekologiczna powoduje jednak coraz częstsze stosowanie jego zamienników takich jak
karboksymetyloceluloza (CMC) lub kauczuk butadienowo-styrenowy (SBR). Dodatkiem
poprawiającym przewodnictwo obu elektrod zazwyczaj jest czerń acetylenowa lub sadza.
Wypełnia ona przestrzenie pomiędzy cząstkami lub aglomeratami cząstek materiału
aktywnego, przez co zapewnia ich kontakt elektryczny. W przypadku elektrody dodatniej
uzyskuje się większą poprawę przewodnictwa, mieszając sadzę lub czerń z niewielką
ilością

grafitu

[2].

Wymienione

komponenty

umieszczone

są

w

obudowie

z wyprowadzeniami prądowymi umożliwiającymi ładowanie ogniwa oraz połączenie go
z zasilanym urządzeniem. Pakiety ogniw wyposażone są dodatkowo w system zarządzania
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pracą akumulatora (ang. battery management system, BMS), który zapobiega zwarciom
elektrycznym i innym awariom, odcina dopływ prądu elektrycznego po naładowaniu,
przeciwdziała całkowitemu lub nierównomiernemu wyładowywaniu ogniw w baterii.
Poniżej zostaną omówione najważniejsze elementy konstrukcyjne ogniw litowo-jonowych.

1.1.1. Elektroda ujemna
Materiał aktywny

elektrody ujemnej w ogniwie litowo-jonowym powinien

charakteryzować się właściwościami takimi jak:


duże przewodnictwo jonowe i elektryczne,



stabilność elektrochemiczna i chemiczna, które zapobiegają degradacji
materiału aktywnego oraz rozkładowi elektrolitu na elektrodzie podczas
cyklicznego ładowania i wyładowania,



zdolność do odwracalnej interkalacji/deinterkalacji lub konwersji jonów litu,



zdolność do przyjmowania dużej liczby jonów litu, która zapewnia wysoką
pojemność właściwą.

Pierwsze wtórne ogniwa litowe komercjalizowane w latach 70. i 80. XX wieku
posiadały elektrodę ujemną wykonaną z metalicznego litu [3]. Rozwiązanie to
zaproponował Whittingham pracujący w firmie Exxon Mobile, patentując w 1978 roku
ogniwo zbudowane z litowej elektrody ujemnej i siarczku tytanu TiS2 jako elektrody
dodatniej. Pomysł ten następnie rozwijano w firmach takich jak Duracell, Bell Telephone,
Toshiba czy Kanebo, nadal bazując na metalicznym licie [3,4]. Użycie tego metalu było
spowodowane jego dużą teoretyczną pojemnością właściwą wynoszącą 3860 mAh g–1 oraz
najniższym wśród metali potencjałem redoks (redukcji) równym –3,045 V vs. SEW [4].
Wadę tego rozwiązania stanowiło osadzanie się litu w postaci dendrytów na elektrodzie
ujemnej podczas ładowania ogniwa. Prowadziło to do znacznego wzrostu objętości
elektrody ujemnej, który w wielu przypadkach skutkował zwarciem wewnętrznym.
Postępujący wzrost objętości, zmniejszająca się wydajność podczas pracy cyklicznej
oraz niewystarczające bezpieczeństwo użytkowania hamowały prace nad wtórnym
ogniwem litowym o dużej wydajności cyklicznej i gęstości energii [5]. Stworzenie takiego
ogniwa

wymagało

rozwiązania

wymienionych

problemów,

przy

jednoczesnym

zachowaniu korzyści płynących z niskiego potencjału redoks litu. Rozwiązanie
zaproponowane w ogniwach litowo-jonowych polegało na zastąpieniu metalicznego litu
12
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materiałem, którego struktura umożliwia magazynowanie i oddawanie jonów litu. Do tej
pory opracowano kilka rodzajów elektrod ujemnych, które klasyfikuje się ze względu
na mechanizm wiązania litu jako: materiały interkalacyjne (litowane tlenki tytanu
i wanadu, interkalacyjne związki materiałów węglowych), konwersyjne (siarczki, fluorki,
azotki lub fosforki litu, tlenki niektórych metali przejściowych) oraz stopowe (stopy litu
z glinem, antymonem, cyną, krzemem, germanem itp.) [6,7]. W produkcji masowej nadal
dominują materiały węglowe i litowany tlenek tytanu (LTO). Ze względu na ich
ograniczoną pojemność właściwą coraz więcej badań dotyczy ich kompozytów z metalami
takimi jak krzem czy cyna, a także materiałów konwersyjnych i stopowych.
MATERIAŁY INTERKALACYJNE
Grafit
Grafit jest odmianą alotropową węgla o strukturze heksagonalnej, w której wszystkie
atomy posiadają po jednym wiązaniu σ i π oraz hybrydyzację sp2. Zbudowany jest
z równoległych warstw grafenowych oddalonych od siebie o 0,335 nm i połączonych
słabymi oddziaływaniami van der Waalsa [7]. Posiada on teoretyczną zdolność
do przyjęcia ładunku równego 372 mAh g–1. Zastosowanie grafitu jako nośnika jonów litu
zmniejsza całkowitą pojemność właściwą – a przez to energię – elektrody ujemnej
w porównaniu do metalicznego litu. Wydłuża on natomiast żywotność cykliczną oraz
zmniejsza częstość występowania zwarć wewnętrznych. Grafit charakteryzuje się niskim
potencjałem pracy (ok. 0,01 V vs. Li/Li+), co przekłada się na napięcie pracy ogniwa
porównywalne do napięcia ogniwa z elektrodą ujemną wykonaną z metalicznego litu.
Dodatkową zaletą tego materiału jest niska cena i duża dostępność prekursorów służących
do jego wytwarzania.
Budowa warstwowa grafitu umożliwia jego odwracalną interkalację jonami litu. Proces
interkalacji polega na wbudowywaniu się jonów lub cząsteczek w strukturę materiału
osnowy za pomocą słabych oddziaływań (np. wiązań van der Waalsa lub wodorowych).
W jego trakcie nie zachodzi zmiana struktury krystalicznej grafitu, natomiast jego objętość
wzrasta o ok. 10% wskutek zwiększenia odległości pomiędzy warstwami grafenowymi
z 0,335 do 0,372 nm [8]. Interkalacja grafitu zachodzi etapami, które najczęściej opisuje
się za pomocą modeli Rüdorffa lub Daumasa-Herolda (Rys. 1a) [9]. Etap interkalacji n jest
determinowany przez liczbę wolnych warstw grafenowych pomiędzy dwiema najbliższymi
warstwami obsadzonymi przez interkalującą molekułę (interkalant). Na każdym z tych
13
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etapów powstaje związek interkalacyjny o wzorze sumarycznym LixC6, w którym x
przyjmuje wartości od 0 do 1. Proces interkalacji grafitu jonami litu rozpoczyna się poniżej
potencjału 1,2 V vs. Li/Li+. Kolejne etapy n = 3, 2 i 1 przebiegają kolejno przy
potencjałach 0,19, 0,10 i 0,07 V względem Li/Li+ (Rys. 1b). Wtedy faza Li0,25C6
przekształca się w Li0,33C6 (n = 3), następnie powstaje Li0,5C6 (n = 2) i ostatecznie LiC6
(n = 1) [10]. Każdy z tych etapów charakteryzuje się inną kinetyką ze względu na zmianę
współczynnika dyfuzji jonów litu w zależności od etapu interkalacji.

a.

b.

Rys. 1. Etapy interkalacji według modeli Rüdorffa i Daumasa-Herolda (a) (skopiowane z [9]
za zgodą wydawnictwa na podstawie licencji CC BY), zależność potencjału od pojemności
właściwej dla kolejnych etapów interkalacji (b) (skopiowane z [10] za zgodą wydawnictwa)
14
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Proces interkalacji był intensywnie badany na przełomie lat 70. i 80. XX w. przez
wielu naukowców. Przyjmuje się, że kamienie milowe pod zastosowanie interkalacyjnych
związków grafitu w ogniwach litowo-jonowych położyli Besenhard, Armand, Yazami
i Basu.

Pierwszy

z

nich

wykazał

możliwość

przeprowadzenia

odwracalnej

elektrochemicznej interkalacji grafitu jonami litu w celu uzyskania związku o wzorze LiC6
[11]. Zastosowanie rozwiązania Besenharda w praktyce uniemożliwiła intensywna
współinterkalacja cząsteczek rozpuszczalnika, która powodowała szybkie niszczenie
grafitu poprzez eksfoliację. Zjawisko to zahamował Armand, wprowadzając do układu
elektrolit polimerowy (sól litu w poli(tlenku etylenu)) i potwierdzając dzięki temu
użyteczność interkalacyjnych związków grafitu do wytwarzania elektrod ujemnych
opartych na odwracalnej interkalacji [12]. Niedługo później Armand zaproponował ogniwo
zbudowane z dwóch różnych elektrod interkalacyjnych, tworząc mechanizm transportu
jonów litu działający na zasadzie „krzesła bujanego” (ang. rocking chair) [13]. Jego idea
była pierwowzorem mechanizmu działania znanych dzisiaj ogniw litowo-jonowych.
Grafit interkalowany jonami litu stanowi obecnie najpowszechniej stosowaną elektrodę
ujemną w ogniwach komercyjnych. Jednak jego ograniczona pojemność właściwa
w porównaniu do litu oraz przyczynianie się redukcji elektrolitu podczas ładowania, której
towarzyszy powstawanie warstwy pasywnej (SEI) spowodowały, że zaczęto rozwijać inne
materiały aktywne.
Węgle twarde i miękkie
Węgle twarde otrzymuje się z prekursorów takich jak żywica fenolowa czy materiały
roślinne (np. lignina). Charakteryzują się one nieuporządkowaną strukturą, która nie ulega
grafityzacji. Węgle miękkie natomiast otrzymuje się ze smoły ponaftowej czy paku
węglowego. Stopień uporządkowania ich struktury jest mniejszy niż grafitu. Poszczególne
warstwy grafenowe zorientowane są przypadkowo, występują też fragmenty amorficzne,
które spajają materiał. Dzięki temu węgle miękkie są mniej podatne niż grafit
na współinterkalację składników elektrolitu i reakcje z produktami ich rozkładu [14].
W 1985 roku A. Yoshino odkrył, że elektroda z węgla miękkiego może ulegać odwracalnej
interkalacji przy potencjale ok. 0,5 V vs. Li/Li+. Powstający w czasie ładowania interkalat
charakteryzuje wzór chemiczny Li0.5C6. Niższa zawartość litu w interkalacie jest
przyczyną dwukrotnie niższej pojemności niż w przypadku grafitu, wynoszącej
186 mAh g–1 [15]. Jest to znaczne ograniczenie, jednakże bezpieczeństwo użytkowania
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takiego materiału oraz jego duża stabilność podczas pracy cyklicznej spowodowały,
że zastosowano go jako elektrodę ujemną w pierwszym skomercjalizowanym ogniwie
Li-ion [15].
Li4Ti5O12 (LTO)
Litowany tlenek tytanu jest to stosunkowo prosty w produkcji materiał interkalacyjny
o strukturze spinelu. W czasie pracy cyklicznej ogniwa jego struktura krystaliczna nie
ulega zmianom. Zachodzi natomiast odwracalna przemiana fazowa – podczas interkalacji
faza uboga w lit Li4Ti5O12 do bogatego w lit Li7Ti5O12 zgodnie z równaniem (x):
Li4Ti5O12 + 3Li+ + 3e− ⇆ Li7Ti5O12

(1)

Przemiana ta powoduje zmianę objętości komórki elementarnej tego związku
chemicznego jedynie o ok. 0,2% [16]. Mała zmiana objętości przekłada się na niewielkie
naprężenia wewnętrzne wywołane zmianą objętości komórek elementarnych w trakcie
insercji i deinsercji. Dzięki temu elektroda wykonana z LTO cechuje się długą
żywotnością cykliczną. Każda cząsteczka LTO może zmagazynować do trzech jonów litu,
co skutkuje pojemnością właściwą materiału równą 175 mAh g−1 [17,18]. Jest to wartość
porównywalna do pojemności materiałów węglowych o mniej uporządkowanej strukturze,
lecz znacznie niższa niż grafitu czy stopów litu z krzemem czy cyną. Ponadto LTO
charakteryzuje się stosunkowo wysokim potencjałem pracy ze stabilnym plateau
wynoszącym ok. 1,55 V vs. Li/Li+ [19]. Powoduje to wprawdzie zmniejszenie energii
właściwej ogniwa, ale jednocześnie zapobiega rozkładowi elektrolitu i powstawaniu
warstwy pasywnej SEI na powierzchni elektrody. Do wad LTO oprócz niewielkiej
pojemności właściwej należy niskie przewodnictwo elektryczne (10−13 S cm−1) [19,20].
MATERIAŁY KONWERSYJNE
Podstawą działania materiałów konwersyjnych jest reakcja wymiany zachodząca
podczas ładowania i wyładowania zgodnie z równaniem:

MaXb + (n·b)Li+ + (n·b)e− ⇆ aM + bLinX

(2)

gdzie: M – metal przejściowy lub ich mieszanina; X – anion z grupy fluorowców,
tlenowców, azotowców lub ich kombinacja; n – stopień utlenienia; a, b – współczynniki
stechiometryczne [6]. Najczęściej badane materiały konwersyjne to tlenki, azotki, fosforki,
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fluorki, siarczki i wodorki. Cechują się one zróżnicowanymi pojemnościami z przedziału
200 – 1600 mAh g–1, a synteza większości z nich jest stosunkowo tania. Możliwości ich
komercjalizacji ograniczają właściwości takie jak duża różnica pomiędzy potencjałami
insercji i deinsercji litu podczas ładowania i wyładowania, niskie przewodnictwo, krótka
żywotność cykliczna spowodowana opadaniem materiału z elektrody wskutek cyklicznych
zmian objętości [6].
Jednym z podtypów materiałów konwersyjnych są tlenki metali przejściowych MaOb,
gdzie M oznacza metal przejściowy, np. Cu, Co, Ni, Fe, Mn, Sn, Zn itd. [6]. Materiały te
klasyfikuje się ze względu na liczbę atomów tlenu w cząsteczce (tlenki, dwutlenki,
trójtlenki itd.). Cechują się one dość dużą pojemnością właściwą wynoszącą najczęściej
od 600 do 1100 mAh g−1 [21]. W przypadku mezoporowatego dwutlenku molibdenu MoO2
początkowa pojemność może wynosić nawet 1814 mAh g−1, a po 50 cyklach ładowania
i wyładowania 1607 mAh g−1, co świadczy o retencji pojemności sięgającej 89% [22].
Właściwością

ograniczającą

możliwość

komercyjnego

zastosowania

materiałów

konwersyjnych jest ich niskie przewodnictwo elektryczne. Niektóre tlenki wykazują
również słabą wydajność podczas cyklicznego ładowania i wyładowania, szczególnie przy
dużych szybkościach, oraz znaczne zmiany objętości podczas konwersji (np. MnO, CoO,
NiO, CuO) [23-25]. Ich przewodnictwo, a przez to kinetykę procesu konwersji
i wydajność, poprawia się poprzez mieszanie z materiałami węglowymi (np. grafit, grafen,
redukowany tlenek grafenu, nanorurki węglowe) [26,27].
Do azotków metali przejściowych badanych w ogniwach litowo-jonowych zaliczają
się między innymi VN, CrN, Ni3N, Fe3N, Co3N, Cu3N, Ge3N4, Zn3N2, Sn3N4 [6].
Odznaczają się one dobrą stabilnością termiczną i chemiczną, niektóre z nich są także
odporne na działanie śladowych ilości wody i korozję [28]. Większość z nich nie
zapobiega redukcji elektrolitu i powstawaniu warstwy pasywnej (SEI) na powierzchni
elektrody, co zmniejsza liczbę jonów litu zdolnych do reakcji oraz zmniejsza żywotność
cykliczną ogniwa.
MATERIAŁY STOPOWE
Stopy litu z metalami takimi jak krzem, cyna, antymon czy glin wykazują duże
pojemności właściwe rzędu 300 – 4000 mAh g–1, spowodowane zdolnością tych
pierwiastków do magazynowania znacznej ilości litu (więcej niż jeden jon Li+ na każdy
atom metalu) [29]. Na przykład krzem ma zdolność magazynowania ładunku równego
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A. Gabryelczyk – Rozprawa doktorska

3579 mAh g–1, tworząc z litem stop o wzorze sumarycznym Li15Si4. Właściwość ta
umożliwia badania nad ogniwami o dużej energii i mocy właściwej. Materiały stopowe
wykazują też szereg innych zalet takich jak stosunkowo niska cena, powszechne
występowanie niektórych pierwiastków (np. Si, Al) w skorupie ziemskiej oraz niska
szkodliwość dla otoczenia.
Najpoważniejszą wadą stopów litu jest największy spośród omawianych materiałów
elektrodowych wzrost objętości podczas ładowania i wyładowania. W przypadku stopów
litu z glinu objętość rośnie o 98% w stosunku do metalicznego glinu, natomiast objętość
stopu litu z cyną rośnie aż o 358% [30,31]. Ponadto na powierzchni części stopów
zachodzi redukcja elektrolitu skutkująca powstawaniem warstwy pasywnej (SEI). Ciągłe
zmiany objętości elektrody prowadzą do cyklicznego niszczenia i odbudowywania tej
warstwy, a to z kolei skutkuje wiązaniem jonów litu w formy nieaktywne
elektrochemicznie oraz degradacją elektrolitu [32]. Konsekwencją tych zjawisk jest spadek
wydajności cyklicznej materiałów stopowych. Mimo to duża energia właściwa ogniw
wykorzystujących materiały stopowe lub ich kompozyty z grafitem sprawia, że są one
intensywnie badane i coraz częściej stosowane w prototypach ogniw nowej generacji.
Między innymi Tesla wprowadza niewielką ilość krzemu do grafitu, aby zwiększyć
pojemność i energię właściwą [33]. Dodatek do 10% krzemu nie powoduje znacznego
wzrostu objętości materiału elektrodowego podczas pracy cyklicznej, natomiast znacznie
zwiększa jego pojemność. Sila Nanotechnologies natomiast stworzyła kompozytową
elektrodę ujemną opartą na materiałach nie-grafitowych, w której 50% stanowi krzem [34].

1.1.2. Elektroda dodatnia
Materiał aktywny elektrody dodatniej powinien spełniać szereg kryteriów takich jak:


wysokie przewodnictwo jonowe i elektryczne,



obecność w cząsteczce jonu łatwo podlegającego utlenianiu i redukcji,



zdolność do odwracalnej reakcji z litem, podczas której nie dochodzi
do niszczenia struktury krystalicznej materiału,



szybka kinetyka reakcji z litem, aby uzyskiwać ogniwa o dużej mocy,



bierność chemiczna względem składników elektrolitu.

W poszukiwaniu takich związków na przestrzeni lat zsyntezowano i przebadano
szeroką gamę materiałów aktywnych elektrody dodatniej do wtórnych ogniw litowych,
18
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a później litowo-jonowych. W latach 70. XX wieku rozpoczęto prace nad chalkogenkami
metali przejściowych, które wykazywały zdolność do odwracalnej insercji i deinsercji
jonów litu. Pierwszym tego typu związkiem zastosowanym komercyjnie był wspomniany
wcześniej TiS2. Kolejne patentowane ogniwa litowe posiadały elektrody dodatnie
wykonane m.in. z NbSe3, MoS2, V2O5 lub polipirolu [4]. W pierwszym opatentowanym
ogniwie litowo-jonowym elektroda dodatnia wykonana była z litowanego tlenku kobaltu
LiCoO2 (LCO). Możliwość jego użycia w ogniwach drugiego rodzaju udowodnił profesor
John B. Goodenough wraz z grupą, przeprowadzając odwracalną deinsercję jonów litu
przebiegającą bez zmiany struktury krystalicznej tego tlenku [35].
Materiały aktywne elektrody dodatniej (popularnie: „materiały katodowe”) klasyfikuje
się zgodnie z mechanizmem ich funkcjonowania na dwie grupy: materiały interkalacyjne
i konwersyjne (Rys. 2). Obecnie wyłącznie związki chemiczne należące do pierwszej
grupy stosowane są w produkcji masowej ogniw litowo-jonowych [36].

Rys. 2. Podział materiałów aktywnych elektrody dodatniej w ogniwach litowo-jonowych:
warstwowe (a), spinele (b), oliwiny (c), taworyty (d), konwersyjne (e) (skopiowane z [36] za zgodą
wydawnictwa)
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MATERIAŁY INTERKALACYNE
Podstawą działania materiałów interkalacyjnych elektrody dodatniej jest odwracalny
proces deinsercji i insercji jonów litu, który zachodzi odpowiednio podczas ładowania
i wyładowania ogniwa. Proces insercji co do zasady jest analogiczny do interkalacji:
interkalant (jony litu) ulega wbudowaniu do struktury nośnika (materiał aktywny elektrody
dodatniej). IUPAC uznaje insercję za pojęcie ogólne o szerszym znaczeniu niż interkalacja
[37]. W tym przypadku jako kryterium zastosowania pojęcia „insercja” uznaje się większą
ingerencję interkalantu ulegającego insercji w materiał nośnika. Taką ingerencją mogą być
np.

łączenie

się

interkalantu

z

nośnikiem

za

pomocą

wiązań

chemicznych

(np. kowalencyjnych, jonowych) lub ewentualna zmiana struktury krystalicznej nośnika
pod wpływem zubożenia w lit. W procesie ładowania jony litu migrują z elektrody
dodatniej będącej ich nośnikiem do drugiego nośnika – elektrody ujemnej. W procesie
wyładowania migracja odbywa się w kierunku przeciwnym. Materiały interkalacyjne
dzielą się na tlenki warstwowe (np. LiCoO2, LiNixMnyCozO2, LiNiCoAlO2, LiNiO2),
spinele (np. LiMn2O4), oliwiny (np. LiFePO4) oraz taworyty (np. LiFeSO4F, LiVPO4F).
Na skalę przemysłową produkuje się wybrane związki chemiczne należące do trzech
pierwszych grup. Ich najważniejsze właściwości zebrano w tabeli 1.

Tabela 1. Właściwości elektryczne i fizykochemiczne najważniejszych skomercjalizowanych
materiałów aktywnych elektrody dodatniej [36,38–40]
Struktura
(układ

Związek

Średnie

Pojemność

Pojemność

chemiczny

napięcie

właściwa

wolumetryczna

ogniwa

teoretyczna/rzeczy

krystaliczny)

[V]

–1

wista [mAh g ]

teoretyczna/
rzeczywista
[mAh cm–3]

Tlenek
warstwowy
(układ
heksagonalny)
Spinel (układ
regularny)
Oliwin (układ
rombowy)

LiCoO2

3,8

274/145

1363/550

LiNi0,33Mn0,33Co0,33O2

3,7

280/170

1333/600

LiNi0,6Mn0,2Co0,2O2

3,8

277/175

LiNi0,8Mn0,1Co0,1O2

3,8

275/200

LiNi0,8Co0,15Al0,05O2

3,7

279/200

1284/700

LiMn2O4

4,1

148/120

596

LiFePO4

3,4

170/165

589
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Związki o strukturze warstwowej
Tlenki mieszane litu i metali przejściowych tworzą związki o wzorze ogólnym LiMO2,
gdzie M to metal przejściowy lub ich mieszanina. Charakteryzują się one strukturą
warstwową, która umożliwia dość szybką insercję i deinsercję jonów litu i zapewnia dużą
pojemność właściwą sięgającą 200 – 210 mAh g–1 [41]. Związki tego typu krystalizują
w układzie heksagonalnym, o symetrii kryształów zgodnej z grupą przestrzenną R3̅m [42].
Pierwszy dostępny komercyjnie tlenek warstwowy, LiCoO2 (LCO), cechuje się niskim
samowyładowaniem, dobrą żywotnością cykliczną i wysokim potencjałem wyładowania
[36]. Ma jednak poważne wady, do których należą toksyczność, stosunkowo wysoka cena
spowodowana ograniczoną dostępnością kobaltu, najniższa stabilność termiczna wśród
komercyjnych materiałów katodowych oraz szybki spadek pojemności podczas
wyładowania przy dużym obciążeniu prądowym [36,42]. Szczególnie niebezpieczna jest
niska stabilność termiczna, która prowadzi do awarii termicznej wskutek reakcji tlenku
LCO z organicznymi składnikami ogniwa już po przekroczeniu ok. 200 ºC [43]. Ponadto
LCO jest wrażliwe na przeładowanie – po przekroczeniu 4,2 V, kiedy więcej niż 50%
jonów litu ulegnie deinsercji, dochodzi do przebudowy struktury krystalicznej
z heksagonalnej na jednoskośną [36,43]. Związek ten nadal jest wykorzystywany
w produkcji ogniw litowo-jonowych, coraz częściej jednak modyfikuje się jego skład lub
zastępuje się go innymi materiałami aktywnymi.
Jedną z modyfikacji było całkowite zastąpienie kobaltu niklem, który jest tańszy niż
kobalt. Jednakże powstały w ten sposób litowany tlenek niklu LiNiO2 (LNO)
charakteryzuje się jeszcze mniejszą stabilności termiczną niż LCO. Jest to spowodowane
dużym stężeniem łatwo redukowalnego Ni3+ [36]. Częściowe zastąpienie kobaltu niklem
oraz glinem okazało się znacznie lepszym rozwiązaniem zarówno pod względem
zapewnienia

stabilności

termicznej,

jak

i

wydajności

elektrochemicznej

[44].

Wprowadzony w ten sposób do masowej produkcji LiNi0,8Co0,15Al0,05 (NCA) jest
najczęściej wykorzystywany w akumulatorach do samochodów elektrycznych Tesla
[33,36]. Pojemność wyładowania NCA wynosi ok. 200 mAh g–1, co umożliwia
wytwarzanie ogniw o dużej energii właściwej.
Po roku 2000 do produkcji przemysłowej wprowadzono grupę tlenków warstwowych
o wzorze sumarycznym LiNixMnyCozO2 (NMC), gdzie x + y + z = 1. Wzajemny stosunek
udziałów molowych poszczególnych metali przejściowych można dopasowywać
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w zależności od oczekiwanych właściwości materiału aktywnego. Odkryto, że im większy
udział molowy niklu, tym większa pojemność właściwa ze względu na jego odwracalną
zmianę stopnia utlenienia zgodnie ze schematem Ni2+/Ni4+. Reakcjom redoks podczas
ładowania i wyładowania ulega również kobalt (Co3+/Co4+), który odpowiada za kinetykę
ładowania i wyładowania [45,46]. Mangan natomiast nie uczestniczy w reakcjach redoks,
dlatego stabilizuje strukturę krystaliczną NMC [42]. W związkach tych zachodzi zjawisko
mieszania kationów: jony metali przejściowych dyfundują ze swoich położeń w sieci
krystalicznej do położeń obsadzanych przez jony litu. Spowodowane jest to zbliżonym
rozmiarem jonów litu Li+ (69 pm) oraz jonów niklu Ni2+ (76 pm) [47]. Zjawisko to jest
niekorzystne, ponieważ prowadzi do niszczenia materiału, utrudnienia dyfuzji litu podczas
insercji/deinsercji, a przez to skraca żywotność cykliczną elektrody dodatniej. Można je
zahamować, modyfikując skład tlenków warstwowych dodatkiem innych metali
lub nanosząc na nie ochronne warstwy powierzchniowe. Metody te nie tylko mogą
ograniczyć mieszanie kationów, ale również rozszerzyć stabilność elektrochemiczną
materiałów katodowych nawet do 4,5 – 4,7 V [48]. Pierwszym przedstawicielem i do tej
pory

najczęściej

stosowanym

spośród

NMC

w

komercyjnych

ogniwach

jest

LiNi0,33Mn0,33Co0,33O2 (NMC333). Związek ten został wprowadzony przez grupę
T. Ohzuku w 2001 roku [45]. Wykazuje on dość wysoką rzeczywistą pojemność właściwą
równą ok. 170 mAh g–1, a ponadto cechuje się stosunkowo dobrą żywotnością
i wydajnością cykliczną w porównaniu do LCO. Zmniejszenie zawartości kobaltu
o ok. 67% skutkuje redukcją ceny oraz szkodliwego wpływu na otoczenie [42]. Materiał
ten stosowany jest między innymi do produkcji akumulatorów zasilających samochody
elektryczne takie jak Nissan Leaf, BMW i3, ChevyBolt, Daimler Smart EV [49].
Nowszymi

przedstawicielami

grupy

NMC

są

LiNi0,6Mn0,2Co0,2O2

(NMC622)

i LiNi0,8Mn0,1Co0,1O2 (NMC 811). Oba związki wykazują większą pojemność rzeczywistą
niż NMC333, lecz duża zawartość niklu zmniejsza ich stabilność termiczną. Zwłaszcza
NMC811 jest podatny na szybki rozkład termiczny rozpoczynający się w temperaturze
ok. 170 ºC, który skutkuje wydzieleniem znacznej ilości tlenu oraz zmianą struktury
krystalicznej NMC, a w konsekwencji awarią ogniwa [50].
Związki o strukturze spineli
Litowane związki o strukturze spineli opisuje się wzorem ogólnym LiM2O4, gdzie M
najczęściej oznacza Mn lub Co. Spinel manganowy LiMn2O4 (LMO) cechuje się znacznie
niższą ceną niż związki bogate w kobalt, a poza tym jest stosunkowo bezpieczny
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dla środowiska. Wykazuje dość wysoki i stabilny potencjał pracy. Tworzy on kryształy
o strukturze regularnej ściennie centrowanej i grupie przestrzennej Fd3m. Jony litu
w spinelu obsadzają pozycje 8a w koordynacji czworościennej, natomiast jony manganu
zajmują pozycje 16d w koordynacji ośmiościennej [36]. Struktura ta jest trójwymiarowa,
a jony litu mogą ulegać dyfuzji międzywęzłowej. Wadą LMO jest ograniczona żywotność
cykliczna spowodowana roztwarzaniem się manganu w elektrolicie, utratą tlenu
oraz przemianą

struktury

krystalicznej.

Przemiana

struktury

rozpoczyna

się

w powierzchniowych warstwach materiału i prowadzi do zmiany układu krystalicznego
z regularnego na tetragonalny. Przebiega ona, kiedy nadmiar jonów litu zaczyna obsadzać
położenia 16c w koordynacji ośmiościennej przy potencjale 3,0 V vs. Li/Li+. Prowadzi to
do powstania związku o wzorze sumarycznym Li2Mn2O4. Skutkiem tej przemiany jest
ograniczenie pojemności LMO do ok. 140 mAh g–1 [51]. Aby poprawić omawiane
właściwości, można modyfikować materiał aktywny, np. poprzez zastąpienie niewielkiej
części manganu jonami niklu, cynku, kobaltu, indu itd. [52].
Związki o strukturze oliwinów
Materiały

aktywne

o

strukturze

oliwinów

nazywa

się

inaczej

związkami

polianionowymi. Krystalizują one w układzie rombowym. Duże grupy (XO4)3–, w których
X = S, P, Si, As, Mo, W, stabilizują strukturę, dzięki czemu zyskują znaczną stabilność
termiczną [36]. Ponadto ich potencjał pracy mieści się w zakresie stabilności
elektrochemicznej elektrolitu, co dodatkowo sprzyja bezpieczeństwu użytkowania ogniw
opartych na tych materiałach. Najważniejszym przedstawicielem tej grupy jest LiFePO4
(LFP). Charakteryzuje się dużą pojemnością odwracalną, długą żywotnością cykliczną
oraz stabilnością chemiczną i termiczną. Podczas jego cyklicznego ładowania
i wyładowania nie dochodzi do wydzielania tlenu, co jest częstą przyczyną awarii ogniw
bazujących na innych materiałach. Uznawany jest za najbardziej stabilny komercyjny
materiał aktywny elektrody dodatniej. Jego wadą jest niskie przewodnictwo i stosunkowo
niski potencjał pracy (ok. 3,4 V vs. Li/Li+) [53].
MATERIAŁY KONWERSYJNE

Podstawą działania materiałów konwersyjnych elektrody dodatniej są odwracalne
reakcje utleniania i redukcji zachodzące w stanie stałym [36]. Podczas tych reakcji
dochodzi do przerywania i tworzenia nowych wiązań chemicznych. Mechanizm reakcji
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konwersji zależy od typu materiału. Wyróżnia się typ A (m.in. halogenki metali) oraz B
(m.in. siarczki, selenki, tellurki i jodki metali) [36].

Typ A:

MXz + yLi ⇆ M + zLi(y/z)X

(3)

Typ B:

yLi + X ⇆ LiyX

(4)

Dotychczas zastosowanie materiałów konwersyjnych nie wykracza poza badania
naukowe. Wiele spośród tych związków wykazuje nawet dziesięciokrotnie większe
teoretyczne pojemności właściwe niż materiały interkalacyjne. Na przykład siarka
charakteryzuje się teoretyczną pojemnością sięgającą 1675 mAh g–1, a przy tym jest tania
i występuje w dużym stężeniu w skorupie ziemskiej. Dane literaturowe wskazują,
że niektóre materiały konwersyjne wykazują żywotność cykliczną sięgającą 400 (Li2S),
a nawet 1000 cykli (S) [36]. Z zastosowaniem tych materiałów wiąże się jednak szereg
niekorzystnych zjawisk. Przede wszystkim większość z nich jest podatna na rozpuszczanie
w elektrolitach organicznych. W przypadku materiałów bazujących na siarce i selenie
w trakcie pracy ogniwa powstają rozpuszczalne związki przejściowe – polisiarczki
i poliselenki [54]. Kolejne utrudnienia to dość niskie przewodnictwo właściwe materiałów
konwersyjnych, a także duże zmiany objętości podczas cyklicznego ładowania
i wyładowania. Pod uwagę brana jest także histereza potencjałów – jest to różnica wartości
potencjału przy danej pojemności pomiędzy procesem ładowania a wyładowania.
Właściwości te dla wybranych materiałów konwersyjnych zostały przedstawione
w tabeli 2.
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Tabela 2. Właściwości wybranych konwersyjnych materiałów aktywnych elektrody dodatniej
[36,54–57]
Teoretyczny

Histereza

Zmiana objętości

Rozpuszczalność

potencjał vs.

potencjału vs.

podczas pracy [%]

w organicznym

Li/Li+ [V]

Li/Li+ [V]

Li2S

2,38

0,12–0,40

b.d.

Rozpuszczalne

Li2Se

2,28

b.d.

b.d.

produkty

S

2,38

0,12-0,40

79

przejściowe

FeF2

2,66

0,7–1,0

16,7

b.d.

CoF2

2,85

0,8–1,2

21

Rozpuszczalny

BiF3

3,18

0,5–0,7

1,76

b.d.

FeCl2

2,41

b.d.

19,9

NiCl2

2,64

b.d.

30,3

CoCl2

2,59

1
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LiCl

b.d.

b.d.

b.d.

Związek
chemiczny

elektrolicie

Rozpuszczalny

1.1.3. Elektrolit
Elektrolit pełni w ogniwie funkcję przewodnika jonowego pomiędzy elektrodą
dodatnią a ujemną. Powinien wykazywać następujące właściwości [58,59]:


wysokie przewodnictwo jonowe,



dużą stabilność elektrochemiczną (najlepiej wykraczająca poza napięciowy
zakres pracy ogniwa),



bierność chemiczną wobec składników materiałów elektrodowych, kolektorów
prądowych oraz separatora,



stabilność termiczną,



niską toksyczność,



zdolność do pasywacji elektrody ujemnej.

Elektrolit w ogniwach Li-ion można wytwarzać w następujących postaciach: ciekłego
elektrolitu organicznego, żelowego elektrolitu polimerowego, stałego elektrolitu
polimerowego lub ceramicznego, cieczy jonowej [58]. Najczęściej stosuje się elektrolit
w postaci ciekłej lub żelowej, które dominują nie tylko w badaniach, ale i w warunkach
przemysłowych. Ciekły elektrolit składa się z soli przewodzącej oraz rozpuszczalnika,
czasem wprowadzane są również dodatki stabilizujące i inhibitory korozji. W przypadku
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elektrolitu żelowego przewodzącą sól litu należy połączyć z polimerem i plastyfikatorem
(substancją osłabiającą oddziaływania międzycząsteczkowe i zwiększającą odległości
pomiędzy łańcuchami polimerowymi). Plastyfikatorem mogą być rozpuszczalniki
stosowane w elektrolitach ciekłych.
Początkowo solą przewodzącą w ogniwach Li-ion był heksafluoroarsenian(V) litu
LiAsF6, lecz zrezygnowano z niego z powodu wysokiej ceny oraz dużej toksyczności
wynikającej z wydzielania związków arsenu [59]. Chloran(VII) litu LiClO4 został
odrzucony jako potencjalnie niebezpieczny, ponieważ tworzy mieszaniny wybuchowe
z organicznymi rozpuszczalnikami, a ponadto znacznie zmniejsza wydajność prądową
ogniwa [59]. Obecnie najczęściej stosowaną solą przewodzącą jest heksafluorofosforan litu
LiPF6. Wykazuje on dość wysokie przewodnictwo jonowe w rozpuszczalnikach
organicznych (10,7 mS cm–1 w mieszaninie węglanu etylenu i węglanie etylu-metylu 1:1
obj. [60]). Co więcej, posiada zdolność do odbudowy warstwy ochronnej na powierzchni
kolektora prądowego elektrody dodatniej. Mimo tych korzystnych właściwości, poszukuje
się zamienników ze względu na wrażliwość LiPF6 na działanie wilgoci i niektórych
rozpuszczalników organicznych, niską stabilność termiczną, a także generowanie
produktów reakcji rozkładu, które niszczą materiał aktywny elektrody dodatniej [60].
Prowadzone

są

badania

na

innych

solach

litu

takich

jak

bis(trifluorometylosulfonylo)imidek litu (LiTFSI), bis(fluorosulfonylo)imidek litu (LiFSI),
tetrafluoroboran litu LiBF4 i bis(szczawiano)boran litu LiBOB. LiTFSI charakteryzuje się
wysokim przewodnictwem (ok. 9 mS cm–1 w mieszaninie węglanu etylenu i węglanu etylumetylu 1:1 obj.) oraz stabilnością termiczną i odpornością na działanie wilgoci,
lecz przyczynia się do szybkiej korozji aluminiowego kolektora prądowego elektrody
dodatniej [60]. LiFSI również jest bardzo stabilny chemicznie i termicznie, lecz poza silną
korozyjnością cechuje się niskim przewodnictwem jonowym i tworzeniem grubej warstwy
SEI [61]. LiBF4 cechuje się mniejszą toksycznością niż LiAsF6 oraz większą stabilnością
niż LiClO4, lecz jego atrakcyjność zmniejsza umiarkowane przewodnictwo jonowe
(4,9 mS cm–1 w mieszaninie węglanu etylenu i węglanie etylu-metylu 1:1 obj.) [61].
Z kolei LiBOB zauważalnie inhibituje korozję kolektora prądowego elektrody dodatniej,
lecz nie posiada zadowalającego przewodnictwa jonowego ani dużej rozpuszczalności
w mediach organicznych [62].
Ogniwa

litowo-jonowe

od

momentu

ich

wprowadzenia

na

rynek

bazują

na elektrolitach, których rozpuszczalnik jest mieszaniną cyklicznych i alifatycznych estrów
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węglanów. Do tej grupy związków należą: węglan etylenu (EC), węglan propylenu (PC),
węglan dietylu (DEC), węglan dimetylu (DMC), węglan etylu-metylu (EMC) oraz węglan
winylidenu (VC). Wybrano je, ponieważ są stosunkowo tanie, a większość soli litu jest
w nich bardzo dobrze rozpuszczalna. Powstające roztwory cechują się zadowalającym
przewodnictwem jonowym. W pierwszych ogniwach stosowano mieszaninę węglanu
propylenu i węglanu dietylu, lecz w pierwszej połowie lat 90. XX w. zastąpiono ją
mieszaniną węglanu etylenu i węglanu dimetylu [4]. Powodem zmiany składu była silna
eksfoliacja materiałów węglowych

wskutek

współinterkalacji

elektrody ujemnej

cząsteczkami PC. Węglan etylenu uczestniczy w tworzeniu warstwy pasywnej
na powierzchni elektrody ujemnej (SEI), co zwiększa stabilność elektrochemiczną
elektrolitu i ogranicza eksfoliację węglowej elektrody ujemnej [63]. Nie zapobiega to
jednak wszystkim negatywnym zjawiskom. Elektrolity bazujące na organicznych estrach
węglanów wykazują niską stabilność termiczną. Ponadto ulegają elektrochemicznemu
rozkładowi, ponieważ zakres pracy ogniw wykracza poza ich zakres stabilności. Wady te
utrudniają rozszerzanie średniego napięcia pracy ogniw oraz zmniejszają bezpieczeństwo
ich użytkowania. Co więcej, ciekły elektrolit może być niebezpieczny w przypadku awarii
ogniwa: ulega rozkładowi w trakcie przeładowania i przegrzania z wytworzeniem
gazowych, palnych produktów. Dlatego znaczną uwagę przykuwają żelowe elektrolity
polimerowe. Ich użycie znacznie poprawia bezpieczeństwo użytkowania ogniw,
choć pogorszeniu ulega przewodnictwo jonowe [64]. Żelowe elektrolity bazują
na standardowych, opisanych powyżej solach litu, pewnej ilości rozpuszczalnika
organicznego (np. estry węglanów) jako plastyfikatora oraz związku polimerowego jako
osnowy. Najczęściej stosowane polimery to: poli(tlenek etylenu) PEO, poli(metakrylan
metylu) PMMA, poliakrylonitryl PAN, poli(chlorek winylu) PVC i poli(fluorek
winylidenu) PVDF [65].

1.1.4. Separator
Separator jest porowatą membraną, który rozdziela elektrodę dodatnią od ujemnej,
aby zapobiec zwarciu elektrycznemu i zniszczeniu ogniwa. Jednocześnie musi on
umożliwiać migrację jonów pomiędzy elektrodami. Separator jako element konstrukcyjny
ogniwa wpływa na jego całkowity opór wewnętrzny. W związku z tym musi on spełniać
następujące wymogi, aby jego udział w oporze ogniwa był akceptowalny [66,67]:
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izolator elektryczny,



stabilność wymiarowa,



wytrzymałość mechaniczna,



przepuszczalność i selektywność dla wybranych jonów,



zwilżalność (szybkie zwilżanie całego separatora przez elektrolit zmniejsza
jego opór, ułatwiając transport jonów),



odpowiednia porowatość i wielkość porów (porowatość rzędu ok. 30-50%,
oraz wielkość porów ok. 0,03 – 0,1 μm w przypadku separatorów
wykonanych z poliolefin),



odpowiednio dobrana i równomierna grubość (ogniwa w urządzeniach
przenośnych mają cieńsze separatory, ok. 20-25 μm, aby zwiększyć
pojemność i zdolność szybkiego ładowania i wyładowania; ogniwa
w pojazdach elektrycznych wymagają separatorów o większej wytrzymałości
mechanicznej, co zwiększa ich grubość do grubości ok. 40 μm),



odporność chemiczna na działanie składników elektrolitu, zanieczyszczeń,
materiałów elektrodowych itp.

Separatory w ogniwach litowo-jonowych najczęściej wykonane są z poliolefin
(np. polietylen, polipropylen) [66]. Ich zastosowanie umożliwia kontrolę wielkości porów
i grubości separatora, lecz obarczone jest niską stabilnością termiczną. Separatory są
wytwarzane w różnych postaciach: pojedynczych warstw wykonanych z jednego polimeru,
włókniny, kompozytów polimeru z napełniaczem, membran wykonanych z włókien,
polimeru z modyfikowaną powierzchnią, mieszanin dwóch lub więcej polimerów [68].
Coraz więcej uwagi poświęca się elektrolitom w stanie stałym, które również pełnią
funkcję membrany rozdzielającej elektrody. Rozwiązanie to zapobiega nadmiernemu
rozkładowi elektrolitu oraz zmniejsza jego palność, lecz wiąże się z obniżeniem
przewodnictwa jonowego membrany i pogorszeniem zwilżania elektrod przez elektrolit,
przez co wzrasta opór wewnętrzny w ogniwie [68].

1.1.5. Systemy sterujące
Wykorzystywanie ogniw w instalacjach magazynowania energii oraz do zasilania
pojazdów elektrycznych wymaga nie tylko wysokiego napięcia, ale i dużej energii i mocy
właściwej. Dlatego w takich przypadkach ogniwa łączone są w pakiety, które tworzą
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systemy bateryjne przeznaczone do danego zastosowania. Pakiety takie wymagają
dodatkowego sterowania, które będzie monitorować parametry pracy takie jak: prądy
rozruchowe, prądy ładowania i wyładowania akumulatora, średnie napięcie, temperaturę.
Niezbędnym elementem pakietu ogniw, który może kontrolować i regulować powyższe
parametry, jest system zarządzania pracą akumulatora (ang. Battery Management System,
BMS). Na podstawie pomiarów BMS może obliczać i szacować stan naładowania
(ang. state-of-charge, SOC), pozostałą użyteczną pojemność (ang. remaining-useful-life,
RUL) i żywotność (ang. state-of-health, SOH) [69]. BMS poprawia bezpieczeństwo pracy
akumulatora litowo-jonowego, zapobiegając głębokiemu wyładowaniu, przeładowaniu
oraz chroni przed gwałtownymi zmianami temperatury (ang. thermal runaway) [70].
W przypadku przekroczenia bezpiecznej wartości jednego z kontrolowanych parametrów,
BMS powinien odłączyć źródło zasilania. Kontroli wymaga nie tylko cały pakiet,
lecz także każde ogniwo z osobna na wypadek niespodziewanej awarii jednego z nich.
BMS może wyrównywać średnie napięcie ogniw oraz ich prądy ładowania/wyładowania,
dzięki czemu pakiet będzie charakteryzował się większą żywotnością.
Systemy magazynowania energii oparte na akumulatorach litowo-jonowych mogą być
wyposażone w system kontroli magazynowanej energii (ang. Battery Energy Storage
System, BESS) który kontroluje między innymi bieżące zapotrzebowanie na energię
i obciążenie sieci elektrycznej [69].

1.2. Zasada działania ogniwa litowo-jonowego
Ogniwo litowo-jonowe oparte na materiałach interkalacyjnych działa zgodnie
z mechanizmem „krzesła bujanego”: w czasie ładowania ogniwa jony litu migrują
z elektrody dodatniej do elektrody ujemnej, gdzie dyfundują pomiędzy warstwy grafenowe
w graficie. Po wymianie elektronu jony litu zostają związane ze strukturą materiału
aktywnego. Powstaje w ten sposób interkalacyjny związek grafitu, w którym
zmagazynowany jest ładunek. Podczas wyładowania ogniwa (Rys. 3) jony litu
spontanicznie dyfundują spomiędzy warstw elektrody ujemnej i migrują poprzez elektrolit
i separator do elektrody dodatniej. Tam ulegają ponownej insercji w materiale aktywnym.
Zachodzi wtedy spontaniczna konwersja energii chemicznej na energię elektryczną.
Kationy litu nie zmieniają stopnia utlenienia podczas przebiegających procesów – ich
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magazynowanie w elektrodzie ujemnej w postaci jonów zmniejsza ryzyko powstawania
dendrytów metalicznego litu [61].

Rys. 3. Zasada działania ogniwa litowo-jonowego podczas wyładowania (skopiowane z [61]
za zgodą wydawnictwa)

Odwracalną reakcję faradajowską, która zachodzi na elektrodzie ujemnej (grafit)
podczas ładowania można przedstawić za pomocą następującego równania:

(–)

xLi+ + 6C + xe– ⇆ LixC6

(5)

Jednocześnie na elektrodzie dodatniej zachodzi wtedy reakcja, wskutek której materiał
aktywny zostaje zubożony w jony litu (deinsercja). Równanie tej reakcji można zapisać
następująco w zależności od budowy materiału aktywnego:
a) tlenki warstwowe (litowany tlenek kobaltu):
(+)

LiCoO2 – xe– ⇆ xLi+ + Li1-xCoO2

(6)
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b) oliwiny (fosforan litowo-żelazowy):
LiFePO4 – xe– ⇆ xLi+ + (1-x)LiFePO4 + xFePO4

(+)

(7)

c) spinele (litowany tlenek manganu):
LiMn2O4 – xe– ⇆ xLi+ + Li1-xMn2O4

(+)

(6)

Sumaryczną reakcję ogólną zachodzącą w ogniwie litowo-jonowym można zapisać w
następujący sposób:
LiMnOm + 6C ⇆ LixC6 + Li1-xMnOm

(8)

W omawianych równaniach x odnosi się do liczby moli wymienionych elektronów
oraz jonów litu biorących udział w reakcji, M oznacza metal przejściowy lub ich
mieszaninę, n oraz m stanowią indeksy stechiometryczne we wzorach sumarycznych.
Ogniwo litowo-jonowe można opisać za pomocą parametrów elektrycznych takich jak:


pojemność właściwa Q (ilość zmagazynowanego w ogniwie ładunku),
najczęściej przeliczana na masę, objętość lub – rzadziej – powierzchnię
materiału aktywnego; pojemność wyraża się wzorem:
𝑄=

𝑖 𝑑𝑡

(9)

gdzie i – gęstość prądu [A g-1] lub [A dm-3], t – czas poboru/dostarczania prądu
[h], jednostki opisujące pojemność to [Ah], [Ah kg-1], [Ah dm-3]);


gęstość energii E (przedstawia się ją za pomocą wzoru:
𝐸=

𝑈 ∙ 𝑖 𝑑𝑡

gdzie U – napięcie ogniwa, i – gęstość prądu [A g-1] lub [A dm-3], t – czas
poboru/dostarczania prądu [h], jednostki opisujące pojemność to [Wh],
[Wh kg- 1], [Wh dm-3]);
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moc P (energia dostarczona w określonym czasie; wyraża się ją następującym
wzorem:
𝑃=

𝐸
𝑡

(10)

gdzie E – energia właściwa, t – czas, jednostki mocy ogniwa to [W], [W kg-1],
[W dm-3]);


retencja

pojemności

(miara

zdolności

ogniwa

do

zachowywania

zmagazynowanego ładunku; w przypadku ogniw Li-ion oblicza się ją jako
stosunek pojemności wyładowania (n+1) cyklu do pojemności wyładowania
cyklu n) [71]);


wydajność

prądowa/wydajność

kulombowska

(stosunek

ładunku

dostarczonego do ogniwa w trakcie ładowania do ładunku odzyskanego
w trakcie wyładowania, najczęściej wydajność przedstawia się w postaci
procentowej).

1.3. Rynek ogniw litowo-jonowych
W roku 2017 ogniwa litowo-jonowych stanowiły 23% całkowitej wyprodukowanej
energii zmagazynowanej w ogniwach wtórnych [72]. Udział ten będzie systematycznie
rósł wskutek nabierania znaczenia przez trzy główne sektory zastosowań ogniw Li-ion:
urządzenia przenośne, systemy magazynowania energii (26% całkowitej zmagazynowanej
energii w 2017 roku) oraz pojazdy elektryczne i hybrydowe (55% całkowitej
zmagazynowanej energii w 2017 roku) [72]. Ostatni sektor rozwija się najprężniej,
co obserwuje się w ciągu ostatniej dekady. Obecnie do największych producentów
samochodów elektrycznych należą Tesla, BYD, Nissan, Volkswagen, Chevrolet, Mercedes
Benz-Daimler, BMW i Renault. Prognozuje się, że do roku 2025 średni skumulowany
roczny wskaźnik wzrostu rynku ogniw Li-ion utrzyma się na poziomie ok. 17% [73].
Wzrost ten przekłada się na rosnące zapotrzebowanie na surowce do ich wytwarzania takie
jak nikiel, lit, kobalt, aluminium i miedź. W roku 2017 ogniwa Li-ion zużywały 50%
światowej produkcji kobaltu oraz 46% światowej produkcji litu [74]. Mimo że tak duże
zapotrzebowanie obciąża środowisko naturalne, ma ona też pozytywne aspekty:


rozwinięcie technologii recyklingu metali przejściowych i litu ze zużytych
ogniw,
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wprowadzenie

w

niektórych

krajach

regulacji

dotyczących

odbioru,

składowania i przetwarzania zużytych ogniw,


spadek ceny 1 kWh uzyskiwanej z akumulatora Li-ion o ok. 73% w latach
2010 – 2016 [74].

Możliwy jest dalszy spadek ceny ogniw Li-ion. Aby go osiągnąć, należy skupić się
na następujących dziedzinach:


wprowadzić na rynek nowe lub modyfikowane materiały elektrodowe oparte
na tańszych i bardziej dostępnych pierwiastkach,



ograniczyć zawartość kobaltu w elektrodzie dodatniej,



zoptymalizować konstrukcję ogniwa,



zwiększyć sprawność elektryczną ogniwa,



ograniczyć skutki starzenia ogniwa, dzięki czemu wydłuży się jego żywotność.

Jednym z najważniejszych aspektów koniecznych do wydłużenia żywotności i redukcji
ceny ogniw Li-ion jest elektroda dodatnia, której koszt stanowi ok. 30-40% ceny ogniwa
[75]. Do tej pory spośród skomercjalizowanych materiałów aktywnych elektrody dodatniej
LCO – najdłużej stosowany związek – pozostaje najczęściej wykorzystywany w produkcji
niewielkich akumulatorów do urządzeń przenośnych. Producenci pojazdów elektrycznych
i hybrydowych najczęściej sięgają po materiały zdolne do dostarczenia większej energii
(np. NCA – Tesla; NMC, kompozyty LMO/NMC – inni producenci) lub zapewniające
wyższy poziom bezpieczeństwa (np. LFP – część chińskich producentów) [74]. Coraz
większy zasięg odnotowuje zastosowanie najnowszej komercyjnie dostępnej od 2019 roku
odmiany tlenku warstwowego – bogaty w nikiel NMC811 [76]. W maju 2019 używano go
w 2% wyprodukowanych na świecie ogniw. Co więcej, w tym samym czasie jego udział
stanowił 4% rynku chińskiego ze względu na wprowadzenie do sprzedaży nowego modelu
samochodu elektrycznego bazującego na tym materiale. Zainteresowanie tym materiałem
wyraża

Tesla,

dzięki

czemu

utrzyma

wysoką

gęstość

energię

akumulatorów

samochodowych, jednocześnie znacznie redukując ich cenę. Również Volkswagen
zapowiedział, że od roku 2021 wprowadzi na rynek samochody elektryczne
z akumulatorami opartymi na elektrodzie dodatniej z NMC811 oraz prawdopodobnie
w uboższą w nikiel odmianie NMC622 [49].
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2. Korozja jako składowa starzenia ogniw litowo-jonowych
2.1. Procesy starzenia ogniw litowo-jonowych
Na funkcjonowanie ogniwa litowo-jonowego wpływa wiele czynników, do których
należą: temperatura składowania i pracy, czas składowania, szybkość ładowania
i wyładowywania, stan naładowania (ang. state-of-charge, SOC), głębokość wyładowania
(ang. depth-of-discharge, DOD) oraz samorzutne procesy zachodzące w ogniwie [77-79].
Czynniki

te

powodują,

że ogniwo

z

czasem

traci

wydajność,

a

zdolność

do magazynowania ładunku spada i przestaje zaspokajać potrzeby zasilanego urządzenia.
Opisane zjawisko stałego pogarszania wydajności ogniwa nazywa się starzeniem [77].
Starzenie obejmuje szereg nieodwracalnych procesów, które prowadzą do powolnej
degradacji elementów składowych ogniwa. Mierzalnym skutkiem tych procesów jest
systematyczny ubytek pojemności oraz wzrost rezystancji wewnętrznej. Równolegle
obserwuje się spadek energii i mocy właściwej, których wartości są matematycznie zależne
od pojemności, czasu lub oporu [80]. Starzenie rozpoczyna się zaraz po wyprodukowaniu
ogniwa i przebiega niezależnie od tego, czy jest ono magazynowane czy poddawane
cyklicznemu ładowaniu i wyładowywaniu. Z tej cechy wynika klasyfikacja starzenia
na kalendarzowe (zachodzące w trakcie magazynowania) oraz cykliczne (zachodzące
w trakcie pracy) [81,82]. Starzenie cykliczne przyczynia się do przynajmniej 85%
całkowitych efektów starzenia [83,84]. Ta dysproporcja wynika z przebiegu większej
liczby procesów ubocznych w trakcie ładowania i wyładowania, drgań w trakcie
użytkowania zasilanego urządzenia, a także lokalnego wzrostu temperatury w trakcie pracy
ogniwa.
Opracowano szereg wielkości empirycznych, za pomocą których można ocenić stan
zaawansowania starzenia ogniwa oraz oszacować jego dalszą przydatność. Najważniejsze
z nich to stan naładowania (SOC), stan zdrowia (ang. state-of-health, SOH), koniec życia
(ang. end-of-life, EOL) oraz pozostały okres użytkowania (ang. remaining-useful-life,
RUL) [85]. Definicje większości tych wielkości opierają się na pojemności właściwej.
Na przykład SOH wyraża się jako stosunek bieżącej pojemności ogniwa do pojemności
początkowej. Natomiast EOL określa się jako ułamek początkowej pojemności ogniwa,
poniżej której ogniwo nie spełnia wymogów do zasilania danego urządzenia. Wymogi te
zależą od rodzaju urządzenia: dla telefonów komórkowych dopuszczalny EOL jest niższy,
natomiast ogniwom zasilającym pojazdy elektryczne stawia się wyższe wymagania – ich
EOL przypada na moment, gdy pozostała pojemność ogniwa spada do ok. 80% wartości
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początkowej [86,87]. Dokładniejsze szacowanie starzenia ogniw litowo-jonowych wymaga
uwzględnienia rezystancji wewnętrznej, która zależy od temperatury ogniwa i stanu
naładowania (SOC). W związku z tym pomiary pojemności należy prowadzić w tych
samych warunkach temperatury i SOC. Po zastosowaniu tego warunku definicję EOL
można wyrazić jako ułamek pojemności początkowej ogniwa w momencie, kiedy jego
rezystancja wewnętrzna dwukrotnie wzrasta [85].
Procesy degradacyjne składające się na całkowite starzenie ogniwa zachodzą
we wszystkich jego komponentach: w materiałach aktywnych elektrody dodatniej
i ujemnej, kolektorach prądowych, lepiszczu, dodatkach poprawiających przewodnictwo,
w elektrolicie oraz na ich granicach międzyfazowych. Do przebiegających zjawisk należą
między innymi elektrochemiczny, chemiczny i termiczny rozkład elektrolitu, powstawanie
pasywnej warstwy przejściowej na granicy międzyfazowej obu elektrod, degradacja
chemiczna i mechaniczna materiałów aktywnych, korozja i roztwarzanie kolektorów
prądowych, utrata adhezji pomiędzy składnikami elektrod, pogorszenie kontaktu
elektrycznego itp. Co istotne, często zjawiska te są wzajemnie powiązane, przez co jedno
z nich przyczynia się do wystąpienia drugiego lub do jego nasilenia. Główne mechanizmy
degradacji ogniw Li-ion zostaną omówione poniżej.

2.1.1. Procesy starzenia elektrody ujemnej
Na starzenie elektrody ujemnej składa się szereg zjawisk (Rys. 4), wśród których
dominują tworzenie się warstwy pasywnej na jej powierzchni, osadzanie się litu i metali
przejściowych na powierzchni elektrody, eksfoliacja i pękanie materiału aktywnego,
rozkład lepiszcza oraz pękanie i roztwarzanie kolektora prądowego. Procesy starzenia
elektrody ujemnej rozpoczynają się podczas pierwszego ładowania ogniwa, kiedy elektrolit
składający się z soli przewodzącej litu oraz rozpuszczalnika (najczęściej mieszaniny
liniowych i cyklicznych estrów węglanów) ulega rozkładowi. Rozkład ten spowodowany
jest tym, że zakres napięciowy pracy ogniwa wykracza poza zakres stabilności
elektrochemicznej rozpuszczalnika. W procesie ładowania ogniwa większość etapów
procesu interkalacji grafitu zachodzi przy potencjale niższym niż 0,2 V vs. Li/Li+.
Natomiast elektrochemiczna redukcja rozpuszczalnika na elektrodzie ujemnej zachodzi już
poniżej 0,8 V vs. Li/Li+, a redukcja soli litu LiPF6 rozpoczyna się ok. 1,5 V vs. Li/Li+
[88,89]. Powoduje to zużywanie części ładunku elektrycznego na procesy degradacji
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elektrolitu. Powstające produkty elektrochemicznego rozkładu elektrolitu reagują z jonami
litu lub ulegają dimeryzacji i polimeryzacji. Następnie wytrącają się na powierzchni
elektrody w postaci nierozpuszczalnych związków chemicznych. W ten sposób tworzy się
pasywna warstwa przejściowa na granicy faz elektroda ujemna/elektrolit (ang. solid
electrolyte interphase, SEI). Po początkowym uformowaniu w skład SEI wchodzą związki
nieorganiczne (Li2CO3, Li2O, LiF, LiOH itd.) i organiczne (ROLi, LiOCOOR, RCOOLi,
poliwęglany, polietylen itd.) [90-94]. Zaobserwowano, że produkty nieorganiczne
wykazują tendencję do tworzenia bardziej zwartej, wewnętrznej części SEI, natomiast
produkty organiczne najczęściej składają się na jej porowatą część zewnętrzną [95].
Zarówno nieorganiczna, jak i organiczna część SEI umożliwiają migrację jonów litu,
co pozwala na swobodną interkalację i deinterkalację grafitu [95].
Uznaje się, że doskonała przejściowa warstwa pasywna powinna być rezystorem
i blokować przepływ elektronów. Dzięki tym cechom po pierwszych cyklach ładowania
i wyładowania zostaje zahamowana redukcja elektrolitu na powierzchni elektrody ujemnej,
która początkowo prowadzi do powstania SEI. W ten sposób następuje rozszerzenie
stabilności elektrochemicznej elektrolitu oraz ograniczenie korozji elektrody ujemnej [96].
Mimo że powstawanie SEI w czasie pierwszych cykli ładowania i wyładowywania jest
korzystne oraz warunkuje długoterminową żywotność cykliczną i wydajność prądową
ogniwa, tworzenie SEI ma jednak poważne wady:


ubytek jonów litu, który jest bezpośrednią przyczyną wystąpienia pojemności
nieodwracalnej podczas pierwszego cyklu ładowania i wyładowania (następuje
wtedy spadek początkowej pojemności nawet o 10% [97] w zależności
od powierzchni właściwej elektrody; jony litu w ogniwie pochodzą z elektrolitu
oraz elektrody dodatniej),



wzrost impedancji ogniwa, spowodowany przyrostem warstwy pasywnej
na powierzchni elektrod,



wydzielanie się produktów gazowych rozkładu elektrolitu (np. CO2).

Warstwa ta narasta, ulega przemianom oraz stanowi podłoże do osadzania się
roztworzonych metali przez cały okres użytkowania i magazynowania ogniwa. Zjawiska te
stanowią procesy starzenia SEI. Na jej grubość, właściwości i szybkość degradacji silnie
wpływają temperatura, SOC, gęstość prądu wyładowania, obecność zanieczyszczeń
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w elektrolicie (np. woda) i skład elektrolitu (np. PC powoduje tworzenie się porowatej SEI
o niskiej stabilności) [90].
Należy zaznaczyć, że warstwa ta – a w szczególności jej porowata, organiczna część
zewnętrzna [98] – nie jest doskonała pod względem właściwości elektrycznych ani w pełni
selektywna dla jonów litu. W związku z tym zachodzi migracja/dyfuzja anionów,
elektronów, solwatowanych kationów oraz cząsteczek elektrolitu przez SEI do wnętrza
elektrody ujemnej [96]. Molekuły te – w szczególności solwatowane kationy, aniony soli
litu PF6–, TFSI– i cząsteczki elektrolitu – mogą ulegać permeacji przez warstwę pasywną
SEI i współinterkalować grafitową elektrodę ujemną wraz z jonami litu [99]. Narastają
przez to naprężenia wewnętrzne w elektrodzie, a poddawany eksfoliacji grafit staje się
podatny na pękanie. Wskutek tej mechanicznej degradacji zmieniają się porowatość
i powierzchnia właściwa grafitowej elektrody ujemnej. Pękanie cząstek grafitu skutkuje
pogorszeniem kontaktu elektrycznego cząstek materiału aktywnego z cząsteczkami
lepiszcza i kolektorem prądowym [96]. Wzrost naprężeń mechanicznych wewnątrz
materiału elektrodowego oraz wydzielanie gazowych produktów rozkładu elektrolitu
powodują także pękanie SEI, wskutek czego jej przyrost staje się nierównomierny
lub rozpoczyna się w miejscach, w których pęknięcia spowodowały odsłonięcie świeżych
warstw materiału elektrodowego.
SEI może reagować z produktami rozkładu elektrolitu (np. H+, HF) oraz produktami
rozkładu materiału aktywnego elektrody dodatniej (np. Mn2+). Ponadto składające się
na nią metastabilne organiczne związki chemiczne ulegają egzotermicznym reakcjom
rozkładu, które przebiegają zgodnie z przykładowymi równaniami reakcji [100]:

(CH2OCO2Li)2 → Li2CO3 + C2H4 + CO2 + ⅟₂O2

(11)

2Li + (CH2OCO2Li)2 → 2Li2CO3 + C2H4

(12)

Powstające gazowe produkty rozkładu podnoszą ciśnienie panujące w ogniwie oraz
stanowią dodatkowy czynnik zwiększający opór w układzie. Generowana energia cieplna
powoduje wzrost temperatury wewnątrz ogniwa. Z kolei temperatura ma kluczowy wpływ
na stabilność, grubość i szybkość degradacji SEI. Oddziaływanie podwyższonej
temperatury powoduje zjawiska takie jak [100]:
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znaczny przyrost grubości SEI o dużej rezystancji,



większy udział produktów rozkładu heksafluorofosforanu litu w składzie SEI,



roztwarzanie SEI w elektrolicie [80,85].

Produkty rozkładu i roztwarzania SEI w elektrolicie często ulegają ponownemu wytrąceniu
na powierzchni SEI, powodując ciągły, lecz nierównomierny przyrost jej grubości.
Postępująca degradacja SEI skutkuje ubytkiem elektrolitu i aktywnych elektrochemicznie
jonów litu oraz wydzielaniem gazu na elektrodzie ujemnej. Z użytkowego punktu widzenia
prowadzi to do obniżenia bezpieczeństwa użytkowania ogniwa oraz zmniejszenia mocy
ogniwa [101].

Rys. 4. Schemat procesów starzenia elektrod ujemnej i dodatniej (skopiowane z [80] za zgodą
wydawnictwa na podstawie licencji CC-BY)

Z czasem następuje drugi główny mechanizm starzenia elektrody ujemnej – osadzanie
się metalicznego litu na jej powierzchni [77]. Przyczynia się on do dalszego ubytku litu,
a przez to do spadku pojemności i mocy ogniwa. Osadzający się lit tworzy dendryty, które
w skrajnym przypadku mogą przebić separator i doprowadzić do zamknięcia obwodu
elektrycznego wewnątrz ogniwa (tzw. zwarcie elektryczne). Tworzenie dendrytów
na elektrodzie ujemnej zaobserwowano również w przypadku elektrochemicznego
osadzania się metali przejściowych pochodzących z degradacji elektrody dodatniej.
W mniejszym stopniu do starzenia elektrody ujemnej przyczyniają się korozja
miedzianego kolektora prądowego przebiegająca zwłaszcza przy niskim napięciu ogniwa.
Roztwarzająca się miedź może osadzać się w postaci dendrytów na powierzchni elektrody
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ujemnej. Do innych mechanizmów starzenia elektrody ujemnej należy rozkład lepiszcza.
Na szybkość i rodzaj omówionych procesów starzenia mają wpływ zarówno parametry
elektryczne, jak i fizyczne, a nawet stechiometria reakcji (tabela 3). Na przykład
podwyższona temperatura (nadbudowa i rozkład SEI, rozkład elektrolitu) lub bardzo niska
temperatura (osadzanie litu). Procesy te prowadzą do spadku pojemności właściwej i mocy
ogniwa, a także przyspieszają samowyładowanie [102].

Tabela 3. Mechanizmy starzenia grafitowej elektrody ujemnej i ich skutki (oznaczenia przyczyn
starzenia użytych w tabeli: T – temperatura, t – czas, SOC – stan naładowania, i – obciążenie
prądowe, s – naprężenia mechaniczne) [80,85,102]

Mechanizm starzenia
Nadbudowa SEI

Skutki –

Skutki –

zjawisko

parametry

fizyczne

prądowe

Ubytek jonów litu

Spadek

zdolnych do

pojemności

interkalacji

właściwej

Niska T, niski SOC

Ubytek jonów

Spadek

(wysoki potencjał

litu/degradacja

pojemności

elektrody)

elektrody ujemnej

właściwej i mocy

Przyczyny
t, wysoka T, wysoki
SOC, i

Rozkład SEI

Wysoka T, wysoki SOC
(niski potencjał
elektrody), i

Rozkład elektrolitu
Tworzenie się dendrytów
litu

Wysoka T, wysoki SOC

Eksfoliacja grafitu

Wysoki SOC, i

Rozkład lepiszcza

Wysoka T, wysoki SOC

elektrody ujemnej

Korozja kolektora
prądowego (Cu)
Utrata kontaktu
elektrycznego

Degradacja

Niski SOC
Niski SOC, i, s

– nośnika jonów

Spadek mocy

litu

2.1.2. Procesy starzenia elektrody dodatniej
Elektroda dodatnia odgrywa znaczną rolę w kształtowaniu parametrów elektrycznych
i użytkowych ogniwa Li-ion, do których zaliczają się wartości oporu wewnętrznego,
pojemności, mocy i energii właściwej całego ogniwa. Przede wszystkim limituje ona
całkowitą pojemność ogniwa, ponieważ jej pojemność właściwa jest znacznie niższa
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niż materiałów anodowych. Oprócz tego ma również większy udział w całkowitej
impedancji ogniwa niż elektroda ujemna ze względu na właściwości materiałów
aktywnych, które cechuje niższe przewodnictwo elektryczne niż pochodne materiałów
węglowych. Czynniki te powodują, że skutki procesów starzenia elektrody dodatniej
zauważalnie przekładają się na właściwości użytkowe i szybkość starzenia ogniwa.
Procesy starzenia elektrody dodatniej są bardzo zróżnicowane (Rys. 4). Obejmują one
szereg przemian fazowych i chemicznych w materiale aktywnym (np. zmiana struktury
krystalicznej, mieszanie kationów pomiędzy płaszczyznami krystalicznymi, roztwarzanie
metali przejściowych, rozkład), mechaniczną degradację elektrody wskutek propagacji
mikronaprężeń, powstawanie pasywnej warstwy przejściowej na powierzchni elektrody,
migrację rozpuszczalnych produktów rozkładu, korozję kolektora prądowego i rozkład
lepiszcza. Dostępność wielu materiałów katodowych o różnej strukturze krystalicznej
i składzie chemicznym – a przez to o różnych właściwościach – powoduje różnice
w mechanizmach i szybkości procesów starzenia elektrody dodatniej. Mimo to uznaje się,
że procesy te przebiegają wolniej niż na elektrodzie ujemnej [85]. Największy wpływ
na ich przebieg wywiera oddziaływanie czynników takich jak podwyższona temperatura,
wysokie SOC, duże gęstości prądów ładowania i wyładowania oraz naprężenia
wewnętrzne w materiale [103].
Podobnie jak w przypadku elektrody ujemnej starzenie elektrody dodatniej inicjowane
jest przez przemiany zachodzące na granicy międzyfazowej elektrolit/elektroda: rozkład
termiczny, elektrochemiczny i chemiczny soli przewodzącej oraz jej rozpuszczalnika.
Procesy rozkładu soli litu zostaną dokładniej omówione w części poświęconej korozji
kolektora prądowego. Elektrochemiczne utlenianie rozpuszczalnika na elektrodzie
dodatniej zachodzi podczas ładowania i przeładowania ogniwa do wartości potencjałów
elektrody przekraczających 4,2 V vs. Li/Li+, kiedy warunki pracy ogniwa wymuszone
przepływem prądu przekraczają zakres stabilności termodynamicznej elektrolitu.
Zasadniczo proces ten nie powinien mieć miejsca podczas wyładowania i poprawnego
ładowania ogniw, których napięcie nominalne wynosi ok. 3,8 V [36,88]. Jednakże
rozkładowi rozpuszczalnika organicznego przy niższych wartościach potencjału elektrody
sprzyja budowa chemiczna i krystaliczna materiału aktywnego. Utlenianie estrów kwasu
węglowego (o wzorze ogólnym HRCO3) może przebiegać zgodnie z ogólnym równaniem
reakcji:
HRCO3 → RO* + CO2 + H+ + e−

(13)
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Zaobserwowano, że przypowierzchniowe atomy tlenu budujące sieć krystaliczną
materiałów interkalacyjnych zdolne są do nukleofilowego ataku na liniowe estry
węglanów, które wykazują właściwości elektrofilowe [104]. Wskutek zainicjowanej w ten
sposób reakcji powstają produkty takie jak ROCO2Li, (ROCO2)yM, ROLi i (RO)xM,
które mogą następnie ulegać polimeryzacji, tworząc poliwęglany (np. poliwęglan etylenu)
[105]. Rozkładowi elektrolitu często towarzyszy również wydzielanie produktów w stanie
gazowym (np. CO2, O2, CnHm), które zwiększają opór elektryczny ogniwa oraz ciśnienie
w jego wnętrzu [106,107]. Z kolei mechanizm utleniania cyklicznych estrów węglanów
(np. węglan etylenu) zależy od odsłoniętej płaszczyzny krystalicznej na powierzchni
międzyfazowej elektrody [105,108]. W spinelach typu LMO płaszczyzny (111) sprzyjają
sorpcji fizycznej cząsteczek EC: tlen z grupy karbonylowej w EC adsorbuje
na przypowierzchniowych kationach litu w LMO [105]. Następuje oderwanie protonu
od cząsteczki EC. Proton ten zostaje przyłączony do przypowierzchniowego anionu tlenu
w LMO, tworząc grupę hydroksylową. Omówionym etapom procesu towarzyszy wymiana
dwóch elektronów między cząsteczką EC a LMO. Następnie EC ulega reorientacji i pęka
wiązanie kowalencyjne C–O między karbonylowym atomem węgla a tlenem w grupie
etylowej, powodując otwarcie pierścienia. Temu etapowi towarzyszy wymiana jednego
elektronu. Przekazane elektrony biorą udział w utlenieniu kationów manganu [108].
Odwrotną kolejność zaobserwowano w przypadku płaszczyzn (100), które obsadzane są
przez kationy manganu [108]. Cząsteczka EC ulega sorpcji fizycznej na powierzchni
kationu manganu, pierścień cykliczny ulega otwarciu, a następnie kation wodoru odrywa
się od cząsteczki EC i przyłącza do LMO. Reakcje te skutkują wydzielaniem zarówno
organicznych, jak i nieorganicznych produktów rozkładu (np. LiF, CO2, ROH, H+, rodniki
RO* itp.) [105].
Obecność wymienionych wcześniej produktów reakcji rozkładu jest drugim
czynnikiem, który może przesuwać położenie równowagi reakcji, sprzyjając inicjacji
reakcji rozkładu przy niższym potencjale elektrody dodatniej. Ponadto produkty reakcji
uczestniczą

w tworzeniu

stałej

warstwy

przejściowej

na elektrodzie

dodatniej

(ang. cathode electrolyte interphase, CEI), degradacji materiału aktywnego i lepiszcza oraz
w korozji kolektora prądowego [82]. CEI powstaje na powierzchni elektrody dodatniej
podczas pierwszych cykli pracy ogniwa. Początkowo CEI ma zbliżoną budowę chemiczną
oraz właściwości do SEI utworzonej na elektrodzie ujemnej. CEI wykazuje jednak większą
stabilność i najczęściej jest cieńsza [102,106]. Cechy te wynikają z faktu, że materiał
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aktywny elektrody dodatniej poddawany jest mniejszym zmianom objętości podczas
ładowania i wyładowania (NCA do 5%, NMC 1-2% [107]) niż grafitowa elektroda ujemna
(ok. 10%), a proces utleniania elektrolitu na elektrodzie dodatniej przebiega w trakcie
ładowania z mniejszą intensywnością niż redukcja na elektrodzie ujemnej [102]. Z czasem
CEI ulega pogrubieniu, a jej skład zostaje wzbogacony o metale przejściowe pochodzące
z degradacji elektrody dodatniej. Zaobserwowano, że warstwa ta jest wrażliwa na działanie
podwyższonej temperatury oraz fluorowodoru HF pochodzącego z termicznego lub
chemicznego rozkładu soli przewodzącej LiPF6 [109].
Duże znaczenie dla żywotności ogniwa Li-ion ma stabilność struktury krystalicznej
materiałów aktywnych elektrody dodatniej. Podczas insercji i deinsercji jonów litu
naprzemiennie powstają i zanikają fazy bogate i ubogie w lit. Jednocześnie wymiary
komórki elementarnej w sieci krystalicznej – a przez to jej objętość – ulegają cyklicznym
zmianom, mimo że sam typ sieci krystalicznej nie powinien ulegać transformacji. Skutkuje
to wzrostem naprężenia i obciążenia mechanicznego w sieci. Cykliczne powstawanie
i zanikanie faz o różnych zawartościach litu może prowadzić do trwałego odkształcenia
komórki krystalicznej i dalszego wzrostu naprężeń mechanicznych [81]. Pod tym
względem naprężenia często prowadzą do pękania cząstek materiału aktywnego,
co powoduje utratę kontaktu elektrycznego pomiędzy cząsteczkami a kolektorem
prądowym [83]. Stabilność struktury krystalicznej w znacznym stopniu determinuje
pojemność oraz zakres potencjału pracy materiałów elektrodowych. Układy krystaliczne
materiałów interkalacyjnych ulegają przemianom przy pewnych wartościach potencjałów.
Przykładowo poniżej potencjału ok. 3 V vs. Li/Li+ spinele LiMn2O4 krystalizujące
w układzie regularnym ulegają konwersji do odkształconej fazy Jahna-Tellera Li2Mn2O4
w układzie tetragonalnym [81]. Faza ta powstaje wskutek nierównomiernej dyfuzji
kationów litu, a jej obecność jest jedną z głównych przyczyn pękania cząstek elektrody
wykonanej ze spineli [110]. Z kolei w przypadku tlenków warstwowych odnotowuje się
dyfuzję kationów metali przejściowych wewnątrz sieci krystalicznej i zajmowanie przez
nie położeń przypisanych jonom litu (tzw. mieszanie kationów). W ten sposób powstają
defekty struktury krystalicznej. Zjawisku temu najczęściej ulegają kationy niklu Ni2+,
których rozmiar zbliżony jest do rozmiaru jonów litu Li+ (odpowiednio 69 i 76 pm).
Aby zahamować opisane zjawisko, wprowadza się kobalt do struktury chemicznej
materiału. Na wzrost nieuporządkowania wpływają wielkości takie jak gęstość prądu
ładowania i wyładowania oraz głębokość wyładowania (DOD).
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Kolejną składową procesów starzenia jest roztwarzanie metali przejściowych
z materiału aktywnego w elektrolicie. Największą podatność na to zjawisko wykazują
mangan (spinele: LMO, LNMO) i żelazo (oliwiny: LFP). Czynnikiem przyspieszającym
ten proces jest podwyższona temperatura [81,83]. Mangan w spinelach może ulegać
roztworzeniu na dwa sposoby [81]:


wskutek reakcji dysproporcjonowania Mn(III),



wskutek rekcji w środowisku kwaśnym (pod wpływem fluorowodoru HF).

W większości przypadków przyjmuje się, że w elektrolicie rozpuszczalne są związki
manganu na +2 stopniu utlenienia Mn(II), jednak Aurbach z zespołem zaobserwował,
że roztworzeniu w elektrolitach zawierających LiPF6 w największym stopniu ulegają
związki Mn(III) [110,111]. Pierwszy mechanizm polega na jednoczesnym utlenieniu
i redukcji jonów manganu(III) do jonów manganu Mn(IV) oraz Mn(II) zgodnie
z równaniem reakcji:
LiMn2O4 → Li[LixMn2-x]O4 + Mn2+

(14)

Do tej pory przeważa stwierdzenie, że reakcja dysproporcjonowania zachodzi w zakresie
niskich potencjałów i ulega zahamowaniu ok. potencjału 4 V względem Li/Li+ wraz
z malejącą zawartością Mn(IV) [110]. Jednakże kilkakrotnie zaobserwowano zjawisko
odwrotne: roztwarzanie kationów manganu może ponownie przyspieszać powyżej
4,0 – 4,1 V vs. Li/Li+ [110,112]. Z kolei drugi mechanizm – reakcja z HF – powoduje
powstawanie między innymi fluorku manganu MnF2 i węglanu manganu MnCO3 oraz
związków żelaza, które wytrącają się na powierzchni elektrody dodatniej, zwiększając jej
rezystancję [82]. Co więcej zubożenie powierzchniowych warstw LMO w mangan
prowadzi do powstawania odkształconej fazy Jahna-Tellera [110]. Niezależnie
od mechanizmu dwuwartościowe kationy Mn2+ cechuje grubsza powłoka solwatacyjna
i wyższa liczba koordynacyjna niż w przypadku jonów litu [113]. Przez to jony manganu
konkurują z jonami litu o solwatujące je cząsteczki, do których w przypadku manganu
należą głównie PF6– i EC. Solwatacja Mn2+ obniża stabilność tych cząsteczek,
przez co stają się one podatne na rozkład zarówno w głębi elektrolitu (zwłaszcza
w podwyższonych temperaturach ok. 55 ºC [113]), jak i na redukcję na powierzchni
elektrody ujemnej. W materiałach z grupy NMC obserwuje się roztwarzanie niklu,
manganu i kobaltu w wysokich potencjałach (> 4,2 V vs. Li/Li+) i ich osadzanie się
na elektrodzie ujemnej [114]. Roztworzone w elektrolicie kationy metali przejściowych
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ulegają włączeniu w skład przejściowych warstw pasywnych lub osadzają się
na powierzchni elektrod (głównie SEI). W ten sposób omawiane zjawisko przyczynia się
do degradacji SEI oraz do przyspieszonej redukcji elektrolitu wskutek obniżenia potencjału
tej reakcji na elektrodzie ujemnej [82]. Do skutków roztwarzania metali przejściowych
należą ubytek materiału aktywnego elektrody dodatniej, spadek pojemności i mocy ogniwa
[80,81,85].
Procesy starzenia elektrody dodatniej obejmują ponadto termiczny rozkład materiałów
aktywnych oraz CEI, na który podatne są szczególnie tlenki warstwowe, utlenianie
cząsteczek dodatków poprawiających przewodność materiału elektrodowego oraz rozkład
lepiszcza [80,96,115]. Nie bez znaczenia jest korozja kolektora prądowego elektrody
dodatniej, która prowadzi nie tylko do utraty adhezji i kontaktu elektrycznego,
ale i generuje produkty, które mogą wchodzić w niepożądane reakcje z materiałem
elektrodowym. Dlatego też zostanie ona omówiona w kolejnym podrozdziale.
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Tabela 4. Mechanizmy starzenia interkalacyjnej elektrody dodatniej i ich skutki (oznaczenia
przyczyn starzenia użytych w tabeli: T – temperatura, t – czas, SOC – stan naładowania, i –
obciążenie prądowe, s – naprężenia mechaniczne) [80,85,96,100]

Mechanizm starzenia
Nadbudowa CEI

Przyczyny

Skutki –

Skutki –

zjawisko

parametry

fizyczne

prądowe

t, wysoka T, wysoki
SOC, i

Rozkład elektrolitu

Wysoka T, wysokie
SOC

Zmiana
uporządkowania
strukturalnego
Roztwarzanie metali
przejściowych
Pękanie cząstek
materiału aktywnego
Rozkład lepiszcza

i, niskie SOC,
przeładowanie

Degradacja

Niskie SOC (niski

elektrody

potencjał elektrody)

dodatniej –

s, i

nośnika jonów

Spadek pojemności
właściwej i mocy

litu

Wysoka T, wysokie
SOC

Korozja kolektora
prądowego (Al)
Utrata kontaktu
elektrycznego

Wysokie SOC
Niskie SOC, i, s

2.2. Korozja kolektora prądowego elektrody dodatniej
Materiałem najczęściej używanym do produkcji kolektorów prądowych elektrody
dodatniej jest glin (w naukach o materiałach i praktyce przemysłowej przeważnie
posługuje się nazwą „aluminium”). Czyste aluminium zanurzone w organicznym
roztworze składającym się z estrów kwasu węglowego ulega utlenieniu przy potencjale
ok. 1,39 V vs. Li/Li+ [116,117]. Wartość ta przypada znacznie poniżej potencjałowego
zakresu pracy elektrody dodatniej ogniwa Li-ion. Skuteczne zastosowanie aluminium jako
kolektora prądowego w warunkach wyższego potencjału jest możliwe dzięki tworzeniu się
na jego powierzchni pierwotnej warstwy tlenkowej. Warstwa ta ma grubość ok. 5 – 20 nm
i składa się głównie z tlenku glinu Al2O3 oraz wodorotlenku glinu Al(OH)3. [117,118].
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Powstaje ona spontanicznie w atmosferze tlenowej i przesuwa potencjał utleniania
aluminium do ok. 3,5 – 3,8 V vs. Li/Li+ (w zależności od dokładnego składu elektrolitu
bazującego na estrach kwasu węglowego), znacznie rozszerzając zakres stabilności
termodynamicznej kolektora prądowego [116,119]. Kiedy aluminium zostanie poddane
polaryzacji anodowej powyżej tych wartości warstwa tlenkowa na powierzchni kolektora
prądowego staje się podatna na pękanie, które może zostać wywołane na dwa sposoby
[120]:


reakcja z protonem H+, który generowany jest podczas utleniania organicznych
węglanów

(np.

omówionego

we

wcześniejszym

podrozdziale

elektrochemicznego rozkładu EC).


elektrochemiczne utlenianie.

W przypadku pierwszego mechanizmu, kiedy protony osiągną odpowiednio duże stężenie,
mogą prowadzić do roztwarzania warstwy tlenkowej [120]. Ponadto ich obecność
przyspiesza

reakcję

utleniania

elektrolitu.

Odsłonięty

kolektor

prądowy

ulega

elektrochemicznemu utlenieniu, podczas którego powstaje Al3+. W drugim przypadku
nie jest konieczny udział protonów. Początkowo polaryzacja anodowa jest siłą napędową
powstawania jonów glinu z jego tlenku zgodnie z równaniem reakcji [121]:
Al2O3 → 2Al3+(ad) + 3/2O2 + 6e–

(15)

Jeśli w danym punkcie kolektora prądowego nastąpi całkowite zużycie warstwy ochronnej
i odsłonięcie czystego metalu, w tym miejscu będzie miała miejsce reakcja:
Al → Al3+(ad) + 3e–

(16)

W obu reakcjach głównym produktem korozji jest trójwartościowy jon glinu, który
początkowo pozostaje zaadsorbowany na powierzchni kolektora prądowego. Al3+ jest
mocnym kwasem Lewisa, dlatego wykazuje znaczną skłonność do reagowania w celu
uzyskania stabilnej postaci [121]. Aby to osiągnąć, tworzy związki kompleksowe
z ligandami takimi jak zasady Lewisa (np. cząsteczki rozpuszczalnika, aniony soli
przewodzącej) na drodze następującej reakcji:
Al3+(ad) + ligand → [Al3+– kompleks](ad)

(17)
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Jeśli powstały kompleks jest rozpuszczalny w danym elektrolicie, desorbuje z powierzchni
kolektora prądowego i migruje w głąb elektrolitu:
[Al3+– kompleks](ad)→ [Al3+– kompleks](rozp)

(18)

Zauważalnym skutkiem korozji są punktowe wżery na powierzchni kolektora
prądowego. Długofalowe konsekwencje korozji kolektora prądowego dla całego ogniwa
Li-ion obejmują zjawiska takie jak: pogorszenie adhezji i kontaktu elektrycznego między
kolektorem prądowym a materiałem elektrodowym, spadek przewodności elektrycznej
kolektora prądowego, spadek wydajności kulombowskiej ogniwa podczas pracy cyklicznej
ogniwa wskutek zachodzenia niepożądanych reakcji, wzrost impedancji elektrody
dodatniej (a przez to całego ogniwa) oraz wzrost pojemności nieodwracalnej elektrod
[120]. Wszystkie wymienione zjawiska składają się na starzenie elektrody dodatniej,
a przez to – całego ogniwa Li-ion. Stabilność korozyjna kolektora prądowego wykonanego
z aluminium zależy od składu elektrolitu (zarówno rozpuszczalnika, jak i soli
przewodzącej), obecności zanieczyszczeń (np. śladowych ilości wody, alkoholi
pozostałych po syntezie rozpuszczalników organicznych), potencjału elektrody dodatniej,
grubości i stopnia pokrycia kolektora prądowego materiałem elektrodowym, składu
materiału aktywnego, temperatury. W literaturze brakuje natomiast konsekwentnej analizy
wpływu budowy i składu materiału aktywnego na korozję kolektora prądowego, choć
niezaprzeczalnie korozja kolektora prądowego wpływa na funkcjonowanie tych
materiałów poprzez generowanie produktów degradujących materiał, odpadanie materiału
od kolektora prądowego, propagację pęknięć w materiale wskutek utraty adhezji i utratę
kontaktu elektrycznego. Aby zapewnić ochronę przed korozją kolektora prądowego
elektrody dodatniej, można zastosować działania, które mieszczą się w trzech
następujących grupach: modyfikacja elektrolitu poprzez zmianę soli przewodzącej
lub/i składu rozpuszczalnika, zastosowanie dodatku inhibitującego korozję, pokrycie
powierzchni kolektora warstwą ochronną. Przesłanki eksperymentalne świadczą o tym,
że skład chemiczny elektrolitu – w tym wybór soli litu, jej stężenie, struktura anionu,
wybór rozpuszczalnika – wydaje się odgrywać kluczową rolę w omawianym procesie
[122]. W związku z tym jako następne zostaną omówione przypadki korozji w zależności
od środowiska jej występowania. Omówione elektrolity bazują na solach przewodzących,
które dominują w komercyjnych ogniwach (LiPF6) oraz są najintensywniej badane przez
wzgląd na ich właściwości (LiTFSI, LiDFOB, LiBOB). We wszystkich przypadkach
rozpuszczalnik elektrolitu stanowić będzie mieszanina estrów kwasu węglowego.
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LiPF6
Korozja aluminiowego kolektora prądowego w komercyjnych elektrolitach ogniwach
bazujących na LiPF6 może przebiegać zgodnie z przedstawionym wcześniej mechanizmem
ogólnym (Rys. 5). Towarzyszą jej jednak reakcje, które wyróżniają tę sól litu na tle
pozostałych i częściowo odpowiadają za to, że od trzydziestu lat nie została wyparta
z przemysłowego użytku. Jedną z najważniejszych jest hydroliza higroskopijnej soli litu
LiPF6. Sól ta jest podatna nie tylko na rozkład pod wpływem śladowych ilości wody,
ale i na oddziaływanie z organicznym elektrolitem, w tym m.in. z protonami oraz
alkoholami powstałymi jako produkty utleniania estrów kwasu węglowego [123]. Śladowe
ilości wody znajdują się w ogniwach Li-ion z powodu niewystarczającego dosuszenia
higroskopijnych materiałów budujących ogniwo, rozszczelnienia lub zniszczenia
obudowy. Skupiają się one w przede wszystkim w soli litu, separatorze oraz materiałach
elektrodowych.

Rys. 5. Przebieg korozji i powstawania wtórnej warstwy ochronnej na powierzchni kolektora
prądowego w elektrolicie zawierającym LiPF6 (skopiowane z [124] za zgodą wydawnictwa)

LiPF6 w znacznym stopniu ulega dysocjacji w środowisku wodnym oraz organicznym
(np. alkohole, estry kwasu węglowego) (równanie 19), a ponadto pozostaje w równowadze
z cząsteczkowymi produktami dysocjacji: fluorkiem litu LiF oraz pentafluorkiem fosforu
PF5 (równanie 20) [123]. Reakcje te przebiegają tym szybciej, im wyższa jest temperatura,
ale zachodzą również w warunkach otoczenia z powodu obecności rozpuszczalników
takich jak EC i DEC, które przesuwają położenie równowagi reakcji.
LiPF6 ⇆ Li+ + PF6–

(19)

LiPF6 ⇆ LiF(s) + PF5(g)

(20)
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Toksyczny gaz PF5 jest mocnym kwasem Lewisa i reaguje ze śladowymi ilościami wody
w organicznym elektrolicie, wskutek czego powstają fluorowodór HF oraz fluorek
fosforylu POF3:
PF5 + H2O → 2HF + POF3

(21)

Fluorek fosforylu uważany jest za produkt przejściowy reakcji hydrolizy, który szybko
ulega dalszym przemianom, ponieważ wykrywany jest jedynie w śladowych ilościach.
Reaguje on dalej zgodnie z następującym równaniem [125]:
POF3 + H2O → HF + HPO2F2

(22)

Produktami tej reakcji są HF oraz kwas difluorofosforowy HPO2F2. Zaobserwowano,
że najczęściej kwas difluorofosforowy i HF stanowią główne produkty dysocjacji LiPF6
[125]. Proces dysocjacji może przebiegać dalej: HPO2F2 może ulegać kolejnym dwóm
etapom dysocjacji z utworzeniem odpowiednio kwasu monofluorowodorowego H2PO3F
i HF oraz kwasu fosforowego(V) H3PO4 i HF. Jednakże te dwa etapy najczęściej zachodzą
w środowisku wodnym [125], a środowisko organiczne przesuwa położenie równowagi
tych reakcji w kierunku tworzenia HPO2F2. Śladowe ilości wody w elektrolicie oraz skład
rozpuszczalnika organicznego mogą spowodować, że H2PO3F i H3PO4 wydzielą się
w pewnej ograniczonej ilości i mogą zostać wykryte technikami chromatograficznymi
lub za pomocą spektrometrii mas sprzężonej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS)
[125,126].
Największy wpływ na funkcjonowanie ogniwa Li-ion mają HF oraz LiF. HF jest
toksycznym związkiem chemicznym, generowanym w dużej ilości w procesie dysocjacji
LiPF6 (sumarycznie 3 moli na każdy 1 mol LiPF6). Przekłada się to na jego znaczny wpływ
na właściwości korozyjne oraz żywotność cykliczną ogniwa. Przede wszystkim HF bierze
udział w degradacji materiału aktywnego elektrody dodatniej poprzez ługowanie z niego
metali przejściowych, a ponadto roztwarza SEI znajdującą się na powierzchni elektrody
ujemnej, niszczy strukturę lepiszcza oraz reaguje z niektórymi dodatkami, które powinny
inhibitować reakcje niepożądane w ogniwie [127-129]. Co więcej uczestniczy w dalszych
procesach na powierzchni kolektora prądowego. Jony fluorkowe F– pochodzące z HF są
zasadą Lewisa silnie wiążącą kationy Al3+ powstałe wskutek reakcji numer 13 i 14 [121]:
Al3+ + 3F– → AlF3

(23)
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Trifluorek glinu AlF3 będący produktem tej reakcji wytrąca się na powierzchni pocienionej
pierwotnej warstwy tlenkowej lub odsłoniętego metalicznego aluminium [121,130]. W ten
sposób powstaje nieporowata cienka warstwa (ok. 1–5 nm), która zapewnia wtórną
ochronę kolektorowi prądowemu do ok. 6 V vs. Li/Li+ [131] i inhibituje jego dalszą
korozję [120]. Zjawisko to zaobserwowano również w obecności innych soli litu
zawierających jony fluorkowe zdolne do dysocjacji (np. LiBF4) oraz po dodaniu
do elektrolitu HF [132].
Jako drugi obok PF5 produkt rozkładu LiPF6 podaje się LiF. Stwierdzono, że powstaje
on nie tylko jako związek współistniejący z LiPF6 i PF5 w równowadze termodynamicznej.
Powstaje on w dość dużej ilości wskutek reakcji kationów litu Li+ z anionami F–, których
źródłem jest HF [123]:
Li+ + F– → LiF

(24)

Związek ten jest nierozpuszczalny w elektrolicie organicznym i wytrąca się
na powierzchni elektrody ujemnej i dodatniej w postaci stałej, wchodząc w skład SEI
i CEI. Powoduje tym samym wzrost rezystancji obu elektrod [133].
T. Ma z zespołem zaproponował alternatywne wyjaśnienie mechanizmu korozji
kolektora prądowego w obecności LiPF6, postulując, że śladowe ilości wody w elektrolicie
nie wystarczą, aby omówione procesy zachodziły w ogniwie Li-ion na dużą skalę [120].
Zespół ten przedstawił badania, z których wynika, że reakcja dysocjacji LiPF6 zachodzi
pod wpływem protonów H+ uwolnionych w dużej ilości wskutek elektrochemicznego
utleniania rozpuszczalnika organicznego (równanie 14). Reakcji tej towarzyszy
wydzielanie HF i PF5. HF roztwarza pierwotną warstwę tlenkową Al2O3, a w mniejszym
stopniu przyczyniają się do tego protony. Zachodzący proces można wyrazić równaniem:
Al2O3 + 6HF → 2AlF3 + 3H2O

(25)

Zaobserwowano również, że reakcje 21 i 22 mogą zachodzić z udziałem alkoholu o wzorze
ogólnym

ROH

zamiast

wody.

Alkohol

może

pochodzić

z

reakcji

rozkładu

rozpuszczalników organicznych [134]. Jako produkty otrzymuje się wówczas HF oraz
fosfoniany (alkilofluorofosfoniany alkilu oraz alkilodifluorofosfoniany). Reakcje te można
wyrazić następującymi równaniami:
PF5 + ROH → RF + HF + POF3
POF3 + ROH → HF + POF2OR

(26)
(27)
50

„Wpływ korozji kolektora prądowego na pracę elektrody dodatniej…”

P. Handel wraz z zespołem [135] zaobserwował, że w podwyższonej temperaturze
zachodzi zarówno powstawanie HF, kwasów mono- i difluorofosforowego, związków
fluorofosfonianowych (fosfonioorganicznych), jak i rosnącą ilość wody. Sugeruje to,
że mechanizm rozkładu LiPF6 silnie zależy od ilości wody i rodzaju rozpuszczalnika,
jednak nieodłączne powstawanie HF będzie prowadziło do powstania warstwy ochronnej
na powierzchni kolektora prądowego. Lux z zespołem wykazał rosnącą zawartość wody
w pieczołowicie dosuszonym elektrolicie (do poziomu ok. 40 ppb) w podwyższonej
temperaturze (60 ºC) [127]. Ponadto zdiagnozowano obecność HF, lecz w mniejszej ilości
niż oczekiwana przez autorów doświadczenia. Może to sugerować, że mechanizm opisany
równaniem 23 jest prawidłowy, a niedomiar HF wynika z tego, iż kwas ten ulega zużyciu
podczas reakcji ubocznych z materiałami aktywnymi oraz składnikami warstw
przejściowych. Wskutek opisanego w tym akapicie alternatywnego mechanizmu dysocjacji
LiPF6 i korozji kolektora prądowego również tworzy się warstwa ochronna AlF3
na powierzchni kolektora prądowego [120]. Inhibituje ona dalszą korozję nawet przy
wysokich potencjałach, przedłużając żywotność ogniwa [121].
LiTFSI
LiTFSI charakteryzuje się znacznie wyższą stabilnością termiczną i chemiczną niż
LiPF6 [136]. Właściwości te powodują, że sól ta nie ulega szybkiemu rozkładowi
w elektrolicie złożonym z estrów kwasu węglowego. Co więcej, mimo że LiTFSI jest
higroskopijny, nie hydrolizuje w obecności śladowych ilości wody w ogniwie. Powoduje
to, że nie uwalniają się aniony fluorkowe, które mogłyby reagować z glinem i regenerować
warstwę ochronną na powierzchni kolektora prądowego. W związku z tym w ogniwie
Li-ion nieprzerwanie zachodzą reakcje 15 i 16, prowadząc do ciągłego roztwarzania
pierwotnej warstwy tlenkowej i utleniania glinu. Uznaje się, że w warunkach otoczenia
procesy korozji kolektora prądowego w obecności LiTFSI mają miejsce powyżej
3,5 V vs. Li/Li+ [137,138]. Kationy glinu Al3+ reagują wtedy z anionami TFSI– i tworzą
związek kompleksowy Al(TFSI)3. Związek ten jest rozpuszczalny w mieszaninie estrów
kwasu węglowego, a więc ulega desorpcji z powierzchni kolektora prądowego i dyfunduje
w głąb elektrolitu [139,140].
Al3+(ad) + TFSI– → [Al(TFSI)3](ad)
[Al(TFSI)3](ad) → [Al(TFSI)3](rozp)

(28)
(29)
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Szybka migracja powstałego związku kompleksowego z powierzchni kolektora prądowego
powoduje, że odsłonięciu ulegają kolejne warstwy glinu, a przypowierzchniowe stężenie
Al3+ pozostaje niskie i nie hamuje dalszej reakcji [121]. Analogicznie postępuje proces
korozji w obecności LiFSI w elektrolicie [121].
Krämer z zespołem zauważyła, że w przypadku reakcji glinu z LiTFSI w środowisku
estrów kwasu węglowego używanie terminu „korozja” nie jest do końca poprawne [141].
Opisanym zjawiskom nie towarzyszy reakcji katodowa, która przyjmowałaby wydzielone
podczas reakcji elektrony – zachodzą one dzięki zewnętrznemu przepływowi prądu.
W związku z tym proces nazywany potocznie „korozją” w obecności LiTFSI jest
w rzeczywistości roztwarzaniem anodowym.
Intensywne w przebiegu niszczenie kolektora prądowego przez LiTFSI oraz LiFSI
powoduje propagację pęknięć w kolektorze prądowym, a przez to odpadanie materiału
elektrodowego, co skutkuje spadkiem pojemności, skróceniem żywotności cyklicznej
ogniwa, a nawet wystąpieniem problemów związanych z bezpieczeństwem jego
użytkowania [142].
LiBOB i LiDFOB
LiBOB oraz LiDFOB poprawiają stabilność termiczną i chemiczną elektrolitu
w ogniwach Li-ion. Przeprowadzone badania sugerują, że sole te przyczyniają się
do powstawania stabilnych SEI i CEI, w których przeważa nieporowata warstwa
nieorganiczna [143,144]. Są też uznawane za dodatek współtworzący warstwę pasywną
na powierzchni kolektorów prądowych elektrody dodatniej – zaleta ta jednak prowadzi
do nieuniknionego wzrostu impedancji na granicy faz elektroda/elektrolit (choć wzrost
oporu zwykle jest mniejszy w przypadku LiDFOB) [145].
LiBOB ulega zarówno dysocjacji do Li+ i BOB–, jak i hydrolizie, lecz nie zawiera
w cząsteczce atomów fluoru, dlatego w tym procesie nie powstają produkty, które
mogłyby prowadzić do roztwarzania metali przejściowych. Zauważono, że dodatek LiBOB
może nawet inhibitować korozję kolektora prądowego elektrody dodatniej w elektrolitach
zawierających agresywny LiTFSI [146]. Jest to możliwe dzięki powstawaniu AlBO3,
którego obecność potwierdza obecność wiązań B–O na powierzchni kolektora prądowego.
Powstawanie takiej warstwy ogranicza zasięg korozji i wydłuża żywotność ogniwa Li-ion.
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Właściwości inhibitujące korozję wykazuje także LiDFOB [147]. W elektrolitach
organicznych ulega on dysocjacji, podczas której powstają Li+ i DFOB– [148]. Sól ta jest
bardziej odporna na hydrolizę niż LiPF6 [149], lecz w pewnym stopniu jej ulega, generując
produkty takie jak m.in. H3BO3, BF4– oraz pewnej ilości BOB–, [BF3OH]–, [BF2(OH)2]–,
[BF(OH)3]– [150]. Badania F-NMR nie wykazały obecności silnie korozyjnego HF [150].
Stwierdzono, że w wysokich temperaturach (ok. 100 ºC) w roztworach organicznych
zachodzi wymiana ligandów w cząsteczce LiDFOB, a reagenty tej reakcji będą
pozostawały we wzajemnej równowadze, która pozostaje przesunięta w kierunku
tworzenia LiDFOB [151]. W niewielkim stopniu reakcję tę można zaobserwować
w warunkach otoczenia. Proces ten przebiega zgodnie z równaniem:
2LiDFOB → LiBF4 + LiBOB

(30)

Powstałe w ten sposób aniony tetrafluoroboranowe i szczawianowe zdolne są do dalszych
reakcji, które skutkują powstaniem produktów wchodzących w skład warstw ochronnych
powstających na powierzchni kolektorów prądowych [152]. W produktach tych dominują
wiązania B–O, B–F i Al–F, które odpowiadają za powstawanie warstw o dużej odporności
na korozję. Zastosowanie LiDFOB jako soli litu lub dodatku powoduje nie tylko
zahamowanie korozji, ale i przyczynia się do poprawy wydajności kulombowskiej ogniwa
podczas pracy cyklicznej. Zaobserwowano też, że LiDFOB ulega elektrochemicznemu
rozkładowi na elektrodzie dodatniej przy potencjale 4,3 V vs. Li/Li+, tworząc dimer
(CO2BF2)2, który wbudowuje się w CEI [152].
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3. Zapobieganie korozji kolektora prądowego
3.1. Modyfikacja składu elektrolitu
Jak wspomniano w poprzednim rozdziale, przesłanki eksperymentalne świadczą
o dużym wpływie składu elektrolitu na mechanizm i szybkość korozji kolektora
prądowego elektrody dodatniej [96]. Stąd wynika tendencja do wprowadzania modyfikacji
elektrolitu w celu zahamowania korozji. Pierwotny kierunek modyfikacji elektrolitu
obejmował zmianę soli przewodzącej na taką, która nie jest silnie korozyjna lub powoduje
odnawianie warstwy ochronnej na powierzchni kolektora prądowego, a jednocześnie
wykazuje odpowiednio wysokie przewodnictwo jonowe w roztworze estrów kwasu
węglowego, stabilność termiczną, chemiczną i elektrochemiczną [60,62,153]. Do tej pory
przetestowano szereg soli, które wymienione są w podrozdziale 1.1.3. Mimo tych działań
w komercyjnym zastosowaniu dominuje LiPF6, co jest rozwiązaniem kompromisowym:
z jednej strony sól ta umożliwia osiągnięcie wysokiego przewodnictwa jonowego
elektrolitu i zahamowanie początkowej korozji aluminium, lecz z drugiej znacznie obniża
zakres stabilności termicznej i chemicznej elektrolitu. W 2013 roku Matsumoto z zespołem
zaproponował drugi kierunek modyfikacji, który zyskał szersze zainteresowanie
w ostatnich czterech latach. Jest nim kilkukrotne zwiększenie stężenia soli przewodzącej
w elektrolicie [154]. Wspomniana grupa wykazała, że zastosowanie roztworu LiTFSI
o stężeniu 1,8 mol dm–3 w EC:DEC (3:7 obj.) znacznie zahamowuje korozję wżerową
kolektora prądowego elektrody dodatniej aż do potencjału 4,5 V vs. Li/Li+ [154,121].
Badania tej grupy wykazały, że na powierzchni kolektora prądowego zanurzonego
w podanym elektrolicie tworzy się gruba warstwa LiF (> 110 nm). Niedawne badania
potwierdziły antykorozyjną skuteczność stężonych elektrolitów, zastosowując w półogniwie Li-ion roztwór LiFSI w acetonitrylu o stężeniu 5 mol dm–3 [121] oraz stężony
roztwór LiTFSI w EC [155]. Wykazano, że kluczowe znaczenie dla ochrony korozyjnej
ma stała dysocjacji soli w elektrolicie. W wysokich stężeniach LiFSI oraz LiTFSI
wykazują niską stałą dysocjacji, przez co jony soli są w niewielkim stopniu odseparowane
cząsteczkami rozpuszczalnika. Ponadto brakuje wolnych cząsteczek rozpuszczalnika,
które mogłyby solwatować utlenione jony Al3+, wskutek czego pozostają one
zaadsorbowane na powierzchni kolektora prądowego. Powoduje to, że produkty reakcji
zachodzących na granicy międzyfazowej elektrolit/kolektor prądowy (tu: Al(FSI)3 [121]
i Al(TFSI)3 [155]) nie ulegają desorpcji z powierzchni kolektora prądowego i dyfuzji
w głąb elektrolitu. Dzięki temu produkty reakcji Al3+ z anionem soli litu tworzą cienką
warstwę, która chroni kolektor prądowy elektrody dodatniej przed dalszą korozją. Opisana
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metoda ma jednak poważne ograniczenia: elektrolity o tak dużych stężeniach soli
wykazują znacznie niższe przewodnictwo jonowe niż ich odpowiedniki o stężeniu
1 mol dm–3 wskutek zmniejszającej się ruchliwości jonów, poza tym większe zużycie soli
powoduje wzrost kosztu elektrolitu w ogniwie [155]. Trzecim podejściem do modyfikacji
elektrolitu jest zmiana rozpuszczalnika – na przykład poprzez zamianę estrów kwasu
węglowego na ciecze jonowe, które cechują się większą stabilnością termiczną
i elektrochemiczną niż konwencjonalne rozpuszczalniki organiczne [156]. Kühnel
z zespołem [157] zaproponował zastąpienie węglanu propylenu pirolidyniową cieczą
jonową (Pyr14TFSI) i wprowadzenie do niej LiTFSI w ilości 3 mol dm–3. Badanie to
wykazało, że korozja w elektrolicie zawierającym ciecz jonową zamiast organicznych
węglanów korozja kolektora prądowego została znacznie zahamowana mimo użycia silnie
korozyjnej soli litu. Powstający produkt korozji Al(TFSI)3 jest bardzo trudno
rozpuszczalny w zastosowanej cieczy jonowej, dlatego nie ulega desorpcji do elektrolitu.
Dzięki temu powierzchnia kolektora prądowego pokrywa się cienką warstwą tego związku
chemicznego, który zapobiega dalszemu przedostawaniu się jonów TFSI– do powierzchni
kolektora prądowego. Innym rozwiązaniem tego typu jest zastąpienie konwencjonalnego
elektrolitu roztworem soli litu o stężeniu 1 mol dm–3 w równoobjętościowej mieszaninie
γ-butyrolaktonu (GBL) i maślanu metylu [158]. GBL wykazuje bardzo obiecujące
właściwości inhibitujące korozję kolektora prądowego nawet w elektrolitach bazujących
na LiTFSI, a ponadto jego zastosowanie przyczynia się do spadku impedancji elektrody
dodatniej [159].

3.2. Dodatki inhibitujące korozję
Sole takie jak LiTFSI oraz LiFSI działają silnie korozyjnie na kolektor prądowy
elektrody dodatniej. Lecz ich właściwości takie jak szeroki zakres stabilności termicznej
i chemicznej oraz poprawa wydajności cyklicznej elektrody ujemnej zarówno w ogniwach
Li-ion, jak i w ogniwach litowo-metalicznych sprawiają, że rozwiązanie problemu korozji
w ich obecności jest podejmowanym tematem badawczym. Cho z zespołem [137]
zaproponował elektrolit złożony z 0,9 mol dm–3 LiTFSI i 0,1 mol dm–3 LiPF6
w pirolidynowej cieczy jonowej z anionem FSI– (PMPyr-FSI). Aluminiowy kolektor
prądowy w elektrolicie o takim składzie pokrywał się zwartą warstwą ochronną fluorku
glinu AlF3, która powstawała dzięki hydrolizie niewielkiego dodatku LiPF6. Bez udziału
LiPF6 kolektor prądowy ulegał ciągłemu niszczeniu. Jako dodatki antykorozyjne
przebadano również LiBOB oraz LiDFOB, które wykazują nieprzeciętne właściwości
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ochronne nie tylko wobec kolektorów prądowych, ale i materiałów elektrodowych,
współtworząc stabilne i nieporowate SEI i CEI [160]. Wadą tego rozwiązania jest to,
że powstawanie warstw ochronnych i przejściowych z udziałem tych soli skutkuje
wzrostem impedancji w układzie, co negatywnie przekłada się na szybkość procesów
na granicy faz elektroda/elektrolit [80,96].
3.3. Powłoki ochronne
Ostatnią grupą modyfikacji są powłoki ochronne wytwarzane w czasie produkcji
kolektora prądowego. Jest to najmniej intensywnie eksploatowane pole badawcze
w odniesieniu do ochrony przed korozją w ogniwach Li-ion. Większość badań skupia się
na powłokach bazujących na materiałach węglopochodnych. Prakabar z grupą [161]
przedstawił badania nad powłoką z tlenku grafenu (ang. graphene oxide, GO)
na powierzchni kolektora prądowego, którą wykonano z dyspersji o gęstości 0,3 mg ml–1.
Powłoka taka znacznie zmniejszyła prąd anodowy, co świadczy o zahamowaniu
roztwarzania kolektora prądowego. Z kolei Wang z zespołem [162] przebadał właściwości
grafenowego zbrojenia na powierzchni kolektora prądowego elektrody dodatniej. Powłoki
takie oprócz zmniejszania szybkości korozji przyczyniają się do spadku oporu w ogniwie
i szybkości samowyładowania, a ponadto poprawiają właściwości adhezyjne między
aluminium a materiałem elektrodowym. Powłoki grafenowe z podobnym skutkiem
zastosowały grupy Kima [163] i Li [164]. Niewęglowe powłoki reprezentuje warstwa
powierzchniowa wykonana z tlenku cynku substytuowanego glinem ZnO+Al [165].
Uzyskana jednorodna powłoka o grubości ok. 100 nm zapewniała kolektorowi prądowemu
ochronę przed korozją do ok. 5 V vs. Li/Li+.

56

„Wpływ korozji kolektora prądowego na pracę elektrody dodatniej…”

III CEL PRACY
Celem pracy było określenie wpływu korozji kolektora prądowego na funkcjonowanie
elektrody dodatniej w ogniwie litowo-jonowym. Podkreślony został fakt, że kinetyka
procesu korozji silnie zależy od wielu zmiennych, do których należą budowa ogniwa (sól
przewodząca litu, skład rozpuszczalnika w elektrolicie) oraz czynniki zewnętrzne
(temperatura). Podwyższone temperatury są często pomijanym aspektem, lecz zwrócono
na niego szczególną uwagę w przedstawionej pracy, ponieważ odpowiadają one
rzeczywistym warunkom panującym w ogniwie podczas jego cyklicznego ładowania
i wyładowania – w związku z tym w takich warunkach temperaturowych przebiega
większość procesów starzenia. Uzyskane wyniki badań korozyjnych posłużyły
do wytypowania warunków, w których wykonano testy właściwości elektrochemicznych
elektrody dodatniej wykonanej z modyfikowanego tlenku litowo-niklowo-manganowokobaltowego o zwiększonej zawartości niklu (NMC622). Wybór materiału do badań
związany jest nie tylko z jego właściwościami, ale i jego niedawną komercjalizacją. W tym
kontekście niezbędne są ciągłe badania mające na celu opracowanie sposobów wydłużenia
żywotności ogniw litowo-jonowych.
Istotnym aspektem pracy jest zastosowanie i weryfikacja statystycznej metody
planowania eksperymentu – metody Taguchi. Metoda ta umożliwia przeprowadzenie
badań nad układem, który zależy jednocześnie od wielu zmiennych o istotnym wpływie
na jego zachowanie. Do jej zalet należą zachowanie jakości przeprowadzonych
eksperymentów i jednoczesne zmniejszenie nakładu czasu i odczynników, co znacznie
usprawnia proces badawczy. Weryfikacja tej metody ma na celu upowszechnienie
zastosowania

narzędzi

statystycznych

w

naukowych

badaniach

podstawowych,

aby zwiększyć ich użyteczność na dalszych etapach (np. badania stosowane, wdrożeniowe,
powiększenie skali itd.).
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IV CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA
1. Planowanie eksperymentu za pomocą metody Taguchi
Jednym z zagadnień statystyki jest tak zwana Teoria Eksperymentu (ang. design
of experiment, DOE), która zajmuje się planowaniem doświadczeń w taki sposób,
aby uzyskać jak najwięcej informacji przy jak najmniejszym nakładzie środków (np. czas,
surowce, energia elektryczna i cieplna, zasoby ludzkie itp.). Najczęściej stosowana jest
wtedy, gdy na jakość wyrobu lub procesu wpływa wiele czynników jednocześnie [166].
W ogólnym przypadku należy ustalić czynniki zakłócające (tzw. szum) oraz wielkości
wejściowe i wyjściowe. Uwagę zwraca się na czynniki najważniejsze, natomiast eliminuje
się te, których wpływ jest statystycznie nieistotny. Przeprowadzone badania mają na celu
określenie optymalnych wartości (tzw. poziomów) wielkości wejściowych, które
zapewniają pożądaną jakość wyrobu lub procesu. Jakość wyrobu lub procesu ocenia się
na podstawie wartości wielkości wyjściowych. Uzyskanie optymalnych wartości
wyjściowych oznacza, że ustalone warunki wejściowe zapewniają wymaganą jakość
wyrobu lub procesu. Jedną z technik optymalizacyjnych wywodzących się z DOE jest
metoda Taguchi (MT).
Metoda Taguchi została opracowana w latach 50. XX wieku przez japońskiego
inżyniera i statystyka o nazwisku Genichi Taguchi [167]. Jest to statystyczna metoda
służąca do poprawy jakości produkowanych wyrobów oraz procesów technologicznych
w warunkach, które trudno kontrolować (tzn. przy dużym obciążeniu czynnikami
zakłócającymi) [168]. Głównym celem MT jest optymalizacja i doskonalenie jakości
wyrobów lub procesów technologicznych poprzez dobór odpowiednich właściwości
wyrobów lub parametrów procesowych (tzw, czynników kontrolnych) [169]. Miernikiem
jakości wyrobu lub procesu w MT jest zmniejszenie ich zmienności w odpowiedzi
na czynniki zakłócające. Taguchi uznawał zmienność za przeciwieństwo jakości [168].
Dlatego niewrażliwość na zmienność oznacza uzyskiwanie powtarzalnego wyrobu
o ustalonych – optymalnych – cechach. Optymalizacja polega na wprowadzeniu takich
zmian do produktu lub procesu, aby poprawić pewne jego cechy bez pogorszenia innych.
Najczęściej dokonuje się tych zmian w celu zmniejszenia kosztów lub zwiększenia
wydajności. Zgodnie z założeniami MT wyznaczone wartości optymalne należy poddać
weryfikacji empirycznej, która potwierdzi przewidziane wyniki lub wykaże konieczność
powtórzenia procesu optymalizacji przy innych wartościach parametrów. MT umożliwia
optymalizację zarówno procesów statycznych (zmienne nie zależą od czasu),
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jak i dynamicznych (przynajmniej część zmiennych zależy od czasu; dodatkowo rozpatruje
się czynniki sygnałowe). W pracy omówiony zostanie przypadek statyczny, w którym
zmienne nie są zależne od czasu oraz nie mogą być zmieniane przez użytkownika.
Poprawa jakości wyrobu lub procesu za pomocą MT składa się z trzech etapów
[168,170]:


projektowanie wyrobu/procesu (konceptualizacja problemu; na tym etapie
wykonuje się działający model wyrobu/procesu, m.in. dobiera się materiały,
części składowe, wyposażenie, wstępnie dobiera się parametry procesowe itp.),



projektowanie

parametrów (rozpoznanie czynników,

które zmniejszają

zmienność wyrobu/procesu, i ustalenie ich nominalnych wartości; testowanie
ustalonych wartości nominalnych, określenie kombinacji czynników i ich
wartości najbardziej odpornej na zmienność i zakłócenia zewnętrzne),


projektowanie tolerancji (ustalenie i kontrola tolerancji wartości nominalnych
tych parametrów, które powodują największą zmienność wyrobu/procesu).

Drugi etap – projektowanie parametrów – obejmuje osiem kroków [171]:


rozpoznanie kryteriów, skutków niepożądanych i awarii,



rozpoznanie czynników zakłócających,



rozpoznanie funkcji kryterialnej do zoptymalizowania,



rozpoznanie czynników kontrolnych i ich poziomów,



wybranie

tablicy

ortogonalnej,

zgodnie

z

którą

przeprowadza

się

doświadczenia,


przeprowadzenie doświadczeń zgodnie z warunkami ustalonymi w tablicy
ortogonalnej,



analiza danych, ustalenie optymalnych poziomów parametrów procesowych,



empiryczna weryfikacja poczynionych przewidywań oraz zaplanowanie
dalszych działań.

Rozpoznanie

czynników

kontrolnych,

zakłócających

i

wyjściowych

można

przeprowadzić, korzystając z graficznego modelu wejście-wyjście (ang. input-processoutput model, IPO) [168]. W modelu tym (Rys. 6) wyrób lub proces traktowane są jako
czarna skrzynka, w której czynniki wejściowe (parametry kontrolne i zakłócenia)
przetwarzane są na sygnał wyjściowy. Sposób przetworzenia tych czynników (np. reakcja
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chemiczna, proces technologiczny, obróbka maszynowa itp.) uznawany jest za nieistotny
i nie podaje się go analizie [171].

Rys. 6. Model wejście-proces-wyjście dla problemu statycznego; Z – czynniki kontrolne, x –
czynniki zakłócające, Y – parametry wyjściowe

Czynnikiem kontrolnym jest taki wejściowy parametr procesowy lub projektowy,
który pozostaje pod kontrolą projektanta (np. materiały, surowce, kształt i wielkość
wyrobu, ustawienia aparatury). Czynniki zakłócające (szum tła) są takimi parametrami
procesowymi lub projektowymi, które pozostają poza kontrolą projektanta lub ich kontrola
jest

nieproporcjonalnie

kosztowna

w

porównaniu

do

uzyskiwanych

korzyści

(np. wilgotność, temperatura otoczenia). Oddziaływanie konkretnych wartości parametrów
wejściowych skutkuje uzyskaniem określonych wartości parametrów wyjściowych.
Parametry wyjściowe są mierzalnymi cechami ukończonego wyrobu lub procesu
(np. właściwości fizykochemiczne, wymiary geometryczne itp.), które służą do oceny ich
jakości. Taguchi opracował szereg logarytmicznych funkcji kryterialnych sygnału
do szumu (ang. signal-to-noise ratio, S/N), na podstawie których statystycznie ocenia się
jakość wyrobu lub procesu i wybiera optymalne parametry wejściowe, dzięki którym
uzyskuje się najbardziej powtarzalne i korzystne wielkości wyjściowe. Najczęściej
do oceny jakości wyrobu lub procesu korzysta się z następujących funkcji kryterialnych
[169]:


im mniejsze, tym lepsze (gdy korzystniejsza jest jak najmniejsza wartość
parametru wyjściowego; np. liczba defektów powierzchni):
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𝑆/𝑁 = −𝑙𝑜𝑔


∙ ∑(𝑦 )

(31)

im mniejsze, tym lepsze (gdy korzystniejsza jest jak największa wartość
parametru wyjściowego, np. wydajność procesu):
𝑆/𝑁 = −𝑙𝑜𝑔



∙∑

(32)

najlepsze nominalne (gdy parametr wyjściowy powinien mieć stałą wartość
(np. jednorodna grubość warstwy wierzchniej):
𝑆/𝑁 = −𝑙𝑜𝑔

(33)

gdzie n – liczba eksperymentów, y – zmierzona wartość parametru wyjściowego
(odpowiedzi), σ2 – zmienność (odchylenie standardowe). Stosunek sygnału do szumu tła
w podanych wzorach jest wielkością bezwymiarową. Czasem wyraża się ją również
w decybelach (dB), zwłaszcza gdy sygnał jest wielokrotnie silniejszy od szumu.
Następnym krokiem jest ustalenie poziomów (wartości) parametrów wejściowych.
Wyboru można dokonać np. poprzez ustalenie wartości nominalnej każdego parametru
wejściowego i obniżenie/podwyższenie go o jednakową wartość. W ten sposób uzyskuje
się 3 poziomy zmienności każdego z parametrów. Dopuszczalne jest również wybranie
dwóch poziomów, czterech i więcej lub mieszanej liczby poziomów w zależności
od rozpatrywanego parametru. Po wybraniu poziomów parametrów wejściowych należy
wybrać właściwą tablicę ortogonalną. Tablica ortogonalna (ang. orthogonal array, OA)
jest tabelarycznym przedstawieniem procedury eksperymentalnej, którą należy wykonać,
aby przeprowadzić optymalizację problemu. Każdy rząd w OA odpowiada jednemu
eksperymentowi. Wszystkie rzędy odzwierciedlają minimalną liczbę eksperymentów,
którą należy wykonać, aby uzyskać niezbędne wartości wyjściowe do obliczenia S/N
zgodnie z wybranymi kryteriami i wybrania warunków optymalnych. Natomiast każda
kolumna OA przypisana jest do jednego parametru wejściowego. Wartości w komórkach
odpowiadają poziomom każdego parametru wejściowego. W każdej próbie doświadczalnej
planowanej w MT zmienia się wartości kilku parametrów jednocześnie zgodnie
ze schematami OA. Dzięki temu znacznie zmniejsza się całkowita liczba eksperymentów
niezbędna do oceny wpływu każdego z czynników na badany problem. Odróżnia to DOE
i MT od konwencjonalnego podejścia eksperymentalnego, w którym zmienia się wartość
wyłącznie jednego czynnika w każdej próbie eksperymentalnej (ang. one-factor-at-a-time,
OFAT). Po wyborze OA następuje przeprowadzenie eksperymentów w podanych
konfiguracjach.
61

A. Gabryelczyk – Rozprawa doktorska

Przeprowadzenie eksperymentów zgodnie z OA dostarcza informacji niezbędnych
do obliczenia S/N. Na tej podstawie określa się zmienność badanego problemu.
Po przeprowadzeniu eksperymentów należy przejść do analizy wariancji (ang. analysis of
variance, ANOVA), która określa procentowy wpływ poszczególnych czynników
wejściowych na odpowiedź układu w każdym eksperymencie zaplanowanym w OA [172].
ANOVA opiera się na obliczeniu całkowitej sumy kwadratów odchyleń standardowych
(całkowitej zmienności w eksperymencie). Umożliwia to uszeregowanie testowanych
parametrów według ich znaczenia dla jakości wyrobu lub procesu [168,170]. Wybór
optymalnych poziomów parametrów wejściowych można potwierdzić, przeprowadzając
doświadczenia weryfikujące. Przeprowadzenie optymalizacji problemu za pomocą metody
Taguchi ułatwia oprogramowanie komputerowe takie jak m.in. Minitab, Qualitek,
Statistika.
Metoda Taguchi jest usystematyzowanym podejściem do planowania eksperymentów
i optymalizacji problemu badawczego. Znalazła ona zastosowanie w masowej produkcji
dóbr, inżynierii, biotechnologii, a w ostatnich latach również w badaniach naukowych
[168]. W obszarze elektrochemicznych źródeł prądu do tej pory stosowana była między
innymi do optymalizacji procesu ładowania pakietów ogniw litowo-jonowych [173,174]
oraz do doboru korzystnych parametrów wytwarzania i nakładania anodowych materiałów
elektrodowych [175].
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2. Koncepcja przeprowadzonych badań
2.1. Planowanie eksperymentu za pomocą metody Taguchi
Jednym z założeń przedłożonej pracy jest weryfikacja metody Taguchi w kontekście
jej użyteczności w podstawowych badaniach naukowych chemicznych źródeł prądu.
Zakłada się, że podejście takie umożliwi dokładną charakterystykę procesu degradacji
kolektora prądowego i wytypowanie warunków pomiarowych do testów wydajności
elektrody dodatniej ogniwa Li-ion. W tym celu należało spełnić wymagania metody
Taguchi i wykonać kolejne jej etapy. Założenia projektowe i obliczenia przeprowadzono
w programie Minitab19.
Projektowanie wyrobu/procesu
Badanym elementem konstrukcyjnym ogniwa litowo-jonowego jest elektroda dodatnia.
Składa się ona z kolektora prądowego wykonanego z aluminium oraz naniesionej na niego
pasty z materiału elektrodowego. Problemem w tym układzie jest zjawisko korozji
lub roztwarzania anodowego kolektora prądowego, które przyczynia się do spadku
pojemności i mocy ogniwa, a także wzrostu oporu wewnętrznego i przyspieszenia
samowyładowania, co składa się na starzenie ogniwa. Kinetyka tego zjawisko zależy
od wielu czynników, dlatego problem ten zostanie poddany analizie statystycznej przed
badaniem wydajności elektrody dodatniej. Eksperymenty zostały przeprowadzone na folii
aluminiowej, której nie poddano obróbce powierzchniowej u producenta. Zastosowane
potencjałowe zakresy badań odpowiadają warunkom, w których zazwyczaj pracuje
elektroda dodatnia wykonana z tlenków warstwowych w ogniwie Li-ion.
Projektowanie parametrów
Powstawanie wżerów na powierzchni kolektora prądowego elektrody dodatniej jest
niepożądanym skutkiem procesów międzyfazowych zachodzących w ogniwie. Pojawienie
się ubytków zmniejsza kontakt elektryczny materiału elektrodowego z kolektorem
prądowym, powoduje opadanie materiału elektrodowego, prowadzi do uwalniania
produktów reakcji, które zmieniają właściwości elektrochemiczne elektrolitu. W skrajnym
przypadku zjawisko to może prowadzić do przedwczesnego EOL oraz pośrednio
przyczynić się do uszkodzeń wewnętrznych skutkujących zwarciem elektrycznym
i zagrażać bezpieczeństwu użytkownika.
Występowaniu ubytków i nieprzewidywalnym awariom sprzyjają czynniki zakłócające
(źródła szumu tła), do których należą m.in. temperatura otoczenia, zanieczyszczenia
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w elektrolicie (np. śladowe ilości wody), siła docisku przyłożona podczas montowania
celki pomiarowej itp. Do dalszej analizy wybrano temperaturę, ponieważ stanowi ona
czynnik zakłócający, który podczas użytkowania ogniwa poza warunkami laboratoryjnymi
nie jest ustalany przez użytkownika, natomiast zależy od niego kinetyka reakcji w ogniwie.
Wybrano trzy wartości temperatury: 25, 35, 45 ºC. Pomiary rozpoczęto od temperatury
standardowej wynoszącej 25 ºC (wg IUPAC), która jest bliska temperaturze otoczenia
panującej w pomieszczeniach zamkniętych. Ponadto wartości 25 i 35 ºC zawierają się
w optymalnym przedziale użytkowania ogniwa (15–35 ºC [176]). Temperatury 35 i 45 ºC
stanowią wartości bliższe rzeczywistym warunkom panującym w ogniwie i pakietach
ogniw, które wynikają z częściowego rozpraszania generowanej energii na sposób ciepła.
Wpływ pozostałych składowych szumu został zminimalizowany za pomocą dosuszania
elektrolitów i kontrolowania zawartej w nich wody oraz poprzez stosowanie celek
pomiarowych wykonanych przez jednego producenta i montowanych przez jedną osobę.
Dosuszanie jest kluczowe, ponieważ śladowe ilości wody mogą wpływać na mechanizm
korozji w ogniwie Li-ion i prowadzić do hydrolizy soli przewodzącej w elektrolicie.
Odporność korozyjną kolektora prądowego oraz szybkość korozji w danych warunkach
otoczenia ocenia się na podstawie wartości potencjału korozji, gęstości prądu korozji
oraz wartości rezystancji lub impedancji układu. O wystąpieniu korozji lokalnej
aluminiowego kolektora prądowego świadczy również jego morfologia, a zwłaszcza
pojawienie się wżerów. Dzięki temu analiza danych elektrochemicznych może zostać
poparta danymi takimi jak liczba wżerów, średnia powierzchnia i średnica wżeru, odsetek
skorodowanej/zniszczonej powierzchni. W omawianym przypadku wybrano do analizy
statystycznej następujące kryteria: potencjał korozji, gęstość prądu korozji i opór przejścia
ładunku. Ich wartości wyznaczane były w każdej próbie eksperymentalnej dwukrotnie,
aby ocenić przebieg procesu niszczenia kolektora prądowego w czasie. Natomiast wybór
tych wielkości podyktowany jest ich użytecznością w badaniach korozyjnych. Potencjał
korozji informuje o tym, w jakich warunkach zainicjowany zostaje proces korozji próbki
w danych warunkach. Jego wyższe wartości świadczą o szerszym zakresie odporności
korozyjnej, a więc odpowiednią funkcją kryterialną S/N jest „im większe, tym lepsze”.
Gęstość prądu korozji związana jest matematycznie z szybkością korozji w taki sposób,
że im większa wartość gęstości prądu, tym szybciej ulega zniszczeniu badany materiał.
W związku z tym wartość tego parametru powinna być możliwie najniższa, aby kolektor
prądowy jak najdłużej zachowywał właściwości mechaniczne i elektryczne. Wartość S/N
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oblicza się więc na podstawie funkcji kryterialnej „im mniejsze, tym lepsze”. Natomiast
na podstawie wartości oporu przejścia ładunku można wnioskować o wystąpieniu reakcji
na granicy faz aluminium/elektrolit. Im większa ta wartość, tym większą bariera
energetyczna musi zostać pokonana, aby utlenić glin, co może świadczyć o obecności
pasywnej trudno przepuszczalnej warstwy powierzchniowej. Powoduje to, że stosowaną
funkcją kryterialną do obliczenia S/N jest ponownie „im większe, tym lepsze”.
Następnym krokiem jest ustalenie istotnych dla badanego zjawiska czynników
kontrolnych. W rozpatrywanym przypadku czynnikami kontrolnymi są skład elektrolitu,
w tym: budowa chemiczna soli litu (LiPF6, LiTFSI, LiBOB) i skład rozpuszczalnika soli
litu (stosunek objętościowy EC do DEC – 1:1, 1:2, 1:4). LiPF6 wybrano jako
najpowszechniej stosowaną sól litu w ogniach komercyjnych i badaniach naukowych. Jako
wrażliwa na hydrolizę i rozkład termiczny nie jest ona idealna, lecz jej roztwory mają dość
wysokie przewodnictwo jonowe i stanowią układy odniesienia dla nowszych modyfikacji.
LiTFSI z kolei poprawia wydajność kulombowską pracy ogniwa, lecz jest silnie
agresywny wobec kolektora prądowego elektrody dodatniej. LiBOB natomiast należy
do soli inhibitujących korozję kolektora prądowego, lecz jest rzadko stosowane jako
samodzielna sól w elektrolicie ze względu na ograniczoną rozpuszczalność. Wszystkie sole
litu zastosowano w stężeniu 1 mol dm–3 (w dalszej części pracy stężenie jest oznaczane
jako 1M), ponieważ wartość ta zapewnia kompromis między szeroko akceptowanym
kosztem ogniwa oraz odpowiednim przewodnictwem jonowym elektrolitu, które
umożliwia wysoką wydajność cykliczną. Natomiast mieszaniny organicznych węglanów
zawierają różne udziały objętościowe węglanu etylenu. Związek ten powoduje
powstawanie stosunkowo stabilnej SEI na elektrodzie ujemnej, lecz ulega termicznemu
i elektrochemicznemu rozkładowi, generując produkty uczestniczące w roztwarzaniu
pierwotnej warstwy tlenkowej na powierzchni aluminiowego kolektora prądowego [177].
Po rozpoznaniu czynników wpływających na badane zjawisko oraz wybraniu ich
wartości, należy dobrać odpowiednią do badanego problemu tablicę ortogonalną. Tabela 5
prezentuje tablicę ortogonalną typu L9, która została wybrana do przeprowadzenia
eksperymentów zgodnie z metodą Taguchi. Uwzględnia ona liczbę niezbędnych prób
eksperymentalnych, wybrane zmienne (temperatura, sól przewodząca, skład objętościowy
rozpuszczalnika) oraz ich poziomy zmienności (po 3 wartości dla każdej ze zmiennych).
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Tabela 5. Tablica ortogonalna L9 przedstawiająca niezbędne sekwencje pomiarowe
do przeprowadzenia optymalizacji za pomocą metody Taguchi
Numer
eksperymentu

T / ºC

1
2
3
4
5
6
7
8
9

25
25
25
35
35
35
45
45
45

Zmienne
Stosunek
obj. EC:DEC
1:1
1:2
1:4
1:2
1:4
1:1
1:4
1:1
1:2

Sól litu
LiPF6
LiTFSI
LiBOB
LiBOB
LiPF6
LiTFSI
LiTFSI
LiBOB
LiPF6

Następnie obliczono wartości stosunku sygnału do szumu S/N, kierując się
wcześniejszymi ustaleniami. Korzystając z analizy wariancji (ANOVA), oszacowano
oddziaływanie poszczególnych czynników na zjawisko korozji/anodowego roztwarzania
aluminiowego kolektora prądowego. Ustalono optymalne i niekorzystne warunki pracy
ogniwa litowo-jonowego.
Weryfikacji przydatności metody Taguchi dokonano w oparciu o konwencjonalne
podejście (OFAT), w którym zmienia się wartość wyłącznie jednego parametru w każdej
sekwencji eksperymentalnej, aż wykona się wszystkie możliwe kombinacje. Liczba
możliwych kombinacji wynika z liczby permutacji w układzie. Omawiany układ posiada
trzy zmienne, z których każda ma trzy stopnie zmienności. Oznacza to 33 permutacji,
co daje 27 eksperymentów niezbędnych do zaplanowania, opisania i optymalizacji
problemu badawczego. Tabela 6 przedstawia warunki, w których przeprowadzono
wszystkie eksperymenty.
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Tabela 6. Pełna macierz eksperymentalna prezentująca warunki eksperymentalne
w podejściu klasycznym (OFAT)
Numer
eksperymentu

T / ºC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

25
25
25
25
25
25
25
25
25
35
35
35
35
35
35
35
35
35
45
45
45
45
45
45
45
45
45

Zmienne
Stosunek obj.
EC:DEC
1:4
1:2
1:1
1:4
1:2
1:1
1:4
1:2
1:1
1:4
1:2
1:1
1:4
1:2
1:1
1:4
1:2
1:1
1:4
1:2
1:1
1:4
1:2
1:1
1:4
1:2
1:1

Sól litu
LiPF6
LiPF6
LiPF6
LiTFSI
LiTFSI
LiTFSI
LiBOB
LiBOB
LiBOB
LiPF6
LiPF6
LiPF6
LiTFSI
LiTFSI
LiTFSI
LiBOB
LiBOB
LiBOB
LiPF6
LiPF6
LiPF6
LiTFSI
LiTFSI
LiTFSI
LiBOB
LiBOB
LiBOB

Doświadczenia wykonane w oparciu o metodę planowania Taguchi oraz
doświadczenia

weryfikujące posłużyły do wytypowania

warunków,

w

których

przeprowadzono badania elektrody dodatniej. Przeprowadzone badania pozwoliły na ocenę
wpływu zjawiska korozji/roztwarzania kolektora prądowego na właściwości użytkowe
elektrody dodatniej. Jako materiał aktywny wybrano tlenki warstwowe z grupy NMC622.
Wybór ten spowodowany jest stosukowo dużą pojemnością tego materiału oraz jego
upowszechnieniem w komercyjnych ogniwach Li-ion.
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Etap planowania tolerancji pominięto, ponieważ roztwory wykonywano w warunkach
laboratoryjnych z dokładnością analityczną, temperatura badania ustalana była w komorze
termicznej, a zawartość wody w odczynnikach kontrolowano.

2.2. Procedury doświadczalne
Fazę eksperymentalną rozpoczęto od oceny stanu powierzchni kolektora prądowego
wykonanego z folii aluminiowej. W tym celu dokonano obserwacji morfologii
powierzchni próbek folii aluminiowej za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej
(SEM) oraz mikroskopii cyfrowej (MC). Na podstawie uzyskanych zdjęć oceniono,
czy folia może zawierać wtrącenia niemetaliczne lub ślady obróbki plastycznej,
które mogą stanowić ognisko dla inicjacji procesu korozji.
Po ocenie morfologii folii aluminiowej przystąpiono do badań elektrochemicznych,
które przeprowadzano w polipropylenowych układach typu Swagelok® ze stalowymi
kolektorami prądowymi (stal austenityczna 316L). Złożone ogniwa umieszczano
w komorze klimatycznej, w której utrzymywano je przez 3 h w warunkach obwodu
otwartego (ang. open-circuit potential, OCP), aby separator i elektrody uległy zwilżeniu
przez elektrolit, a temperatura i OCP ustabilizowały się. Komorę klimatyczną (Rys. 7)
wyposażono w moduł Peltiera o mocy 60 W umożliwiający ogrzewanie i schładzanie
komory w zakresie od 0 do 50 ºC z dokładnością do 0,1 ºC. Temperaturą w komorze
sterowano za pomocą dostrojonego kontrolera PID sprzężonego z czterema czujnikami
temperatury. Komora została zaprojektowana przez mgr inż. Agnieszkę Gabryelczyk
i dra Michaela Sticha, wykonano ją na Uniwersytecie Technicznym w Ilmenau (Niemcy).
Rejestracji pomiarów elektrochemicznych dokonano za pomocą wielokanałowego
potencjostatu/galwanostatu VMP3 (BioLogic, Francja) z kanałami wyposażonymi
w moduł impedancyjny. Analizę otrzymanych wyników przeprowadzono z zastosowaniem
oprogramowania EC-Lab (V. 11.26).
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Rys. 7. Komora klimatyczna z regulatorem PID i cztero-punktowym pomiarem temperatury
(a), wnętrze komory z umieszczonymi w środku ogniwami (b) (skopiowano z [178] za zgodą
wydawnictwa)

Badania elektrochemiczne składały się z trzech części. W pierwszej części wykonano
badania impedancyjne na oczyszczonej folii aluminiowej. Po tym badaniu przeprowadzono
pomiar techniką chronowoltamperometrii cyklicznej. Chronowoltamperometria cykliczna
została powtórzona czterokrotnie, aby oszacować postęp procesów degradacji folii
aluminiowej zachodzący wraz z upływem czasu. Na zakończenie tej sekwencji
powtórzono badania impedancyjne. Pozwoliły one scharakteryzować stan granic
międzyfazowych w układzie w warunkach bezprądowych oraz po badaniach w zakresie
potencjałowym odpowiadającym cyklicznemu ładowaniu i wyładowaniu ogniwa. Jako
drugą część przeprowadzono badanie wykorzystując technikę polaryzacji liniowej
na świeżych próbkach aluminium w różnych temperaturach i elektrolitach. Na podstawie
tych pomiarów wyznaczono wielkości charakteryzujące kinetykę procesu korozji
(potencjał korozji Ekor, gęstość prądu korozji jkor). Badanie to wykonano dla każdej próbki
dwukrotnie: pierwsze badanie na próbce świeżej, drugie po 1 godzinie od zakończenia
pierwszego pomiaru. Jako ostatnią część badań elektrochemicznych dokonano porównania
wartości prądu anodowego w kolejnym układzie pomiarowym w zależności od składu
elektrolitu i temperatury dzięki chronoamperometrii. Techniki te umożliwiły oszacowanie
postępującego niszczenia aluminiowego kolektora prądowego, którym towarzyszyły
zmiany w morfologii folii aluminiowej i składzie elektrolitu poprzez zanieczyszczenie
np. produktami korozji lub rozkładu elektrolitu.
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Po badaniach elektrochemicznych ogniwa rozmontowano, aby odzyskać elektrolit
i krążki z folii aluminiowej. W wybranych próbkach elektrolitu oznaczono zawartość
jonów glinu, aby potwierdzić zajście korozji/roztwarzania anodowego i ocenić ich
intensywność. Następnie dokonano obserwacji mikroskopowych (SEM i MC) powierzchni
kolektorów prądowych, aby opisać ich morfologię po badaniach korozyjnych i porównać
z próbką odniesienia. Zebrane informacje posłużyły do wytypowania elektrolitów
do dalszych badań na podstawie analizy wyników metody Taguchi.
Kolejnym etapem pracy doświadczalnej była synteza i charakterystyka materiałów
katodowych oraz zbadanie ich właściwości elektrochemicznych. Zsyntezowano kilka
tlenków warstwowych o wzorze ogólnym NMC622: trzy materiały z dodatkiem tytanu
LiNi0,6-xMn0,2Co0,2TixO2, materiał z dodatkiem magnezu LiNi0,55Mn0,2Co0,2Mg0,05O2 oraz
trzy materiały z dodatkiem magnezu i glinu LiNi0,58Mn0,2Co0,2Mg0,01Al0,01O2. Syntezę
przeprowadzono metodą zol-żel ze spontanicznym zapłonem mieszaniny reakcyjnej (ang.
sol-gel self-propagating combustion) z sacharozą lub kwasem cytrynowym jako paliwem
reakcji i substancją redukującą. Zweryfikowano strukturę krystalograficzną materiałów,
a następnie oceniono ich właściwości elektrochemiczne (np. pary redoks) za pomocą
chronowoltamperometrii cyklicznej. Otrzymane wyniki porównano z danymi uzyskanymi
dla materiału komercyjnego (BASF).
Ostatnim etapem części doświadczalnej było zbadanie pojemności oraz charakterystyk
ładowania i wyładowania zsyntezowanych materiałów katodowych w warunkach
wybranych na postawie MT. Posłużyła do tego technika galwanostatycznego ładowania
i wyładowania z ograniczeniem potencjałowym. Pozwoliło to na ocenę wpływu degradacji
kolektora prądowego na pracę elektrody dodatniej w ogniwie Li-ion. Elektrody
po badaniach metodą GCPL oczyszczono z naniesionego materiału, aby poddać
obserwacjom mikroskopowym kolektory prądowe.
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3. Odczynniki i materiały
Poniżej przedstawiono spis użytych odczynników i materiałów wraz z ich
producentami i cechami szczególnymi (np. wymiary, czystość).
a) naczynia do badań elektrochemicznych


polipropylenowe układy typu Swagelok®



stalowe kolektory prądowe do powyższych układów, stal austenityczna
kwasoodporna o obniżonej zawartości węgla 316L (Italinox Polska Sp. z o. o.)

b) aluminium do wykonania kolektorów prądowych w ogniwach Li-ion


folia aluminiowa ze stopu Al 1100 przeznaczona do wytwarzania ogniw
w przemyśle akumulatorowym; skład: Al 99,95%; grubość 20 μm (Li-Tec,
Niemcy)

c) przewodzące sole litu


heksafluorofosforan litu, LiPF6 (≥ 99,99%, śladowe ilości zanieczyszczeń
metalicznych, Sigma Aldrich)



bis(trifluorometylosulfonylo)imidek litu, LiTFSI (≥ 99,95%, śladowe ilości
zanieczyszczeń metalicznych, Sigma Aldrich)



bis(szczawiano)boran litu, LiBOB (≥ 99,9%, śladowe ilości zanieczyszczeń
metalicznych, Sigma Aldrich)

d) rozpuszczalniki organiczne


węglan etylenu, C3H4O3 (> 99%, Alfa Aesar)



węglan dietylu, C5H10O3 (> 99%, Alfa Aesar)



aceton, C3H6O (>99%, ChemPur)

e) sole nieorganiczne i inne związki chemiczne do syntezy materiału aktywnego
elektrody dodatniej (materiału katodowego)


azotan(V) litu, LiNO3 (99%, Alfa Aesar)



azotan(V) niklu (heksahydrat), Ni(NO3)2 ∙ 6H2O (98%, Alfa Aesar)



azotan(V) kobaltu (heksahydrat), Co(NO3)2 ∙ 6H2O (98%, Alfa Aesar)



azotan(V) manganu (nonahydrat), Mn(NO3)2 ∙ 9H2O (99,98%, Alfa Aesar)



azotan(V) wapnia (tetrahydrat), Ca(NO3)2 ∙ 4H2O (98%, Alfa Aesar)
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azotan(V) magnezu (heksahydrat), Mg(NO3)2 ∙ 6H2O (98%, Alfa Aesar)



azotan(V) glinu (nonahydrat), Al(NO3)2 ∙ 9H2O (99%, Alfa Aesar)



chlorek tytanu (IV), TiCl4 (Sigma Aldrich)



amoniak, NH3 (Sigma Aldrich)

f) paliwo do syntezy materiału aktywnego elektrody dodatniej


sacharoza, C12H22O11 (99%, Alfa Aesar)



kwas cytrynowy, C6H8O7 (> 99%, Alfa Aesar)

72

„Wpływ korozji kolektora prądowego na pracę elektrody dodatniej…”

4. Metodyka badań
4.1. Badania fizykochemiczne i morfologiczne
Przed przystąpieniem do badań morfologii i właściwości korozyjnych aluminiowego
kolektora prądowego sporządzono dziewięć 1M elektrolitów do ogniw litowo-jonowych.
Składały się one z soli litu (LiPF6, LiBOB, LiTFSI) rozpuszczonej w mieszaninie węglanu
etylenu i węglanu dietylu w różnych stosunkach objętościowych (1:1, 1:2, 1:4). Składy
elektrolitów odpowiadały danym przedstawionym w tabelach 5 i 6. Odczynniki
wykorzystane do przygotowania elektrolitów zostały dosuszone przed użyciem: sole litu
suszono próżniowo, korzystając z linii gazowo-próżniowej Schlenka (T = 70 ºC, t = 48 h),
natomiast rozpuszczalniki suszono na sitach molekularnych (typ 3A, Alfa Aesar).
Wszystkie odczynniki i elektrolity przechowywane były w komorach rękawicowych
wypełnionych argonem, w których zawartość pary wodnej i tlenu nie przekraczała 1 ppm
(GP Campus, Jacomex, Francja; GS Glovebox Systemtechnik GmbH, Niemcy). Zawartość
wody w solach przewodzących, rozpuszczalnikach i sporządzonych elektrolitach
zmierzono przy użyciu kulometru do miareczkowania metodą Karla Fischera
wyposażonego w elektrodę z diafragmą (KF Titrino 831, Metrohm, Szwajcaria). Pomiar
zawartości wody w próbkach stałych przeprowadzono poprzez ogrzewanie próbki soli litu
o znanej masie do 120 ºC w komorze grzewczej, przez którą przepływał obojętny gaz
nośny (suchy argon). Gaz nośny transportował odparowaną wodę do naczynia
pomiarowego kulometru, w którym odbywało się oznaczenie ilości wody. Metoda ta miała
duże znaczenie ze względu na użycie LiBOB. Jony szczawianowe pochodzące z LiBOB
reagują z metanolem (równanie 34), który jest jednym z kluczowych składników titrantu
w metodzie Karla Fischera. Produktem tej reakcji jest woda, której powstawanie
uniemożliwia precyzyjny pomiar zawilgocenia ciała stałego. W związku z tym zmierzono
zawartość wody w tej soli oraz mieszaninach rozpuszczalników, z których wykonano
rozpuszczalniki. Pomiar zawartości wody w elektrolicie na bazie LiBOB z użyciem
kulometru wypełnionego mieszaniną miareczkującą zawierającą metanol obarczony byłby
dużym błędem.
Li(C4O8B) + 2CH3OH → (C2O4)BOLi + (CH3OCO)2 + H2O

(34)

Wyniki pomiarów zawartości wody w użytych substancjach oraz ich mieszaninach zebrano
w tabeli 7.
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Tabela 7. Zawartości wody w próbkach soli litu, rozpuszczalników i elektrolitu oznaczone
za pomocą miareczkowania metodą Karla Fischera
Badana substancja
EC:DEC (1:1 obj.)
EC:DEC (1:2 obj.)
EC:DEC (1:4 obj.)
LiTFSI
LiBOB
1M LiPF6 w EC:DEC (1:1 obj.)
1M LiPF6 w EC:DEC (1:2 obj.)
1M LiPF6 w EC:DEC (1:4 obj.)
1M LiTFSI w EC:DEC (1:1 obj.)
1M LiTFSI w EC:DEC (1:2 obj.)
1M LiTFSI w EC:DEC (1:4 obj.)

Zawartość wilgoci
ppm
3,4
3,2
3,6
25,1
44,9
8,4
12,5
15,0
28,5
31,7
37,2

Krążki folii aluminiowej wycięto za pomocą ręcznego wycinaka do materiałów
elektrodowych MSK-T-06 (MTI Co., USA) o maksymalnej sile docisku 600 kN. Następnie
przemyto je acetonem i suszono w 105 ºC przez 24 godziny w suszarce próżniowej
(VO 400, Memmert). Przygotowane próbki poddano obserwacjom mikroskopowym
za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (S4800, Hitachi, Japonia). Analizę
wykonano w trybie niskopróżniowym przy napięciu przyspieszającym wiązkę elektronów
równym 2 kV i prądzie emisji wiązki 10,1 μA. Porównawcze badanie wykonano
za pomocą mikroskopu cyfrowego (VHX 7000, Keyence, Japonia), używając obiektywu
z powiększeniem w zakresie 50–1000x. Zastosowanie obu typów mikroskopów było
konieczne, aby wykonać ostre zdjęcia dużych ubytków w celu opisania morfologii
wżerów. Analogiczne badania mikroskopowe wykonano na oczyszczonych próbkach
aluminium po badaniach elektrochemicznych. Analizy wykonanych zdjęć dokonano przy
użyciu programu ImageJ.
Ilość jonów glinu roztworzonych w elektrolitach zbadano za pomocą atomowej
spektroskopii emisyjnej z indukcyjnie sprzężoną plazmą (ang. inductively coupled plasma
optical emission spectroscopy, ICP-OES, Optima 5300 V, Perkin-Elmer). Do kalibracji
urządzenia użyto wielopierwiastkowych wzorców kalibracyjnych.
Strukturę krystalograficzną zsyntezowanych tlenków warstwowych przeprowadzono
w celu potwierdzenia prawidłowej budowy, ustalenia czystości i jakości otrzymanych
związków chemicznych. Zastosowaną techniką była dyfraktometria rentgenowska
(ang. X-ray diffraction, XRD) wykonana za pomocą dyfraktometru rentgenowskiego
74

„Wpływ korozji kolektora prądowego na pracę elektrody dodatniej…”

D5000 (Siemens) w zakresie 2θ wynoszącym 10-90º. Skok pomiarowy goniometru
wynosił 0,02º.

4.2. Badania elektrochemiczne
Wszystkie badania elektrochemiczne przeprowadzono w układach typu Swagelok®
przeznaczonych do pomiarów w układzie trójelektrodowym (Rys. 8). Umożliwia to
zbadanie procesów zachodzących na granicy faz Al/elektrolit. Elektroda odniesienia
(metaliczny lit naniesiony na drut platynowy) znajdowała się nad kapilarą Ługina, która
jest zlokalizowana w górnej części układu pomiędzy elektrodą badaną (krążek folii
aluminiowej, φ = 12 mm) a elektrodą pomocniczą (metaliczny lit, φ = 12 mm). Elektrody
badane były wcześniej przemywane i suszone jak opisano w podrozdziale 4.1.
Jako separatora użyto krążka wykonanego z włókna szklanego (Whatman, φ = 12 mm),
który po wycięciu został poddany suszeniu w temperaturze 80 ºC przez 8 h.

Rys. 8. Układ pomiarowy typu Swagelok® z elektrodą badaną (Al), pomocniczą (Li) i odniesienia
(Li)

Polaryzacja liniowa
Polaryzacja liniowa (LP, ang. linear polarisation) jest techniką potencjodynamiczną,
w której elektroda badana zostaje spolaryzowana (wytrącona ze stanu spoczynkowego)
w kierunku katodowym o daną wartość potencjału. Następnie zmiana potencjału zostaje
odwrócona i przebiega w kierunku anodowym, kiedy metal lub stop ulega aktywnemu
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roztworzeniu. W przypadku metali lub stopów pokrytych naturalną warstwą wierzchnią,
w obszarze anodowym może również dojść do zniszczenia warstwy tlenkowej
na powierzchni elektrody. Na podstawie uzyskanych danych można wyznaczyć potencjał
korozji Ekor i gęstość prądu korozji jkor.
Początkowo spolaryzowano elektrodę o –200 mV względem potencjału obwodu
otwartego, a następnie odwrócono kierunek i prowadzono pomiary do osiągnięcia
potencjału +200 mV względem wartości początkowej potencjału obwodu otwartego.
Szybkość przesuwu potencjału w tym badaniu wynosiła 0,05 mV s–1.
Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna
Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna (EIS, ang. electrochemical impedance
spectroscopy) jest techniką działającą w oparciu o prąd zmienny. Elektrodę badaną
poddaje się przemiennemu w czasie zakłóceniu prądowemu lub potencjałowemu o niskiej
amplitudzie [179]. W niniejszej pracy zastosowano wariant potencjostatyczny tej techniki
(ang. potentiostatic electrochemical impedance spectroscopy, PEIS), w którym sygnałem
wzbudzającym jest potencjał. W tym przypadku mierzoną odpowiedzią układu
elektrochemicznego jest prąd przemienny w czasie oraz przesunięty w fazie o wartość
tzw. kąta fazowego. Wartość przesunięcia fazowego zależy od częstotliwości sygnału.
Stosunek wzbudzenia potencjałowego oraz odpowiedzi prądowej przemiennych w czasie
to impedancja układu elektrochemicznego (równanie 35).
𝑍=

(35)

𝐸(𝑡)
cos (𝜔𝑡)
=𝑍
𝐼(𝑡)
cos (𝜔𝑡 + 𝜃)

gdzie Z – impedancja układu [Ω], E(t) – potencjał przemienny w czasie [V],
I(t) – natężenie prądu przemienne w czasie [A], Zm – moduł impedancji [Ω], t – czas [s],
ω – częstotliwość [s–1], θ – kąt przesunięcia fazowego.
Analiza wyników badania przedstawianych w postaci widm impedancyjnych
umożliwia wnioskowanie na temat stanu granicy międzyfazowej elektroda/elektrolit oraz
procesów, które na niej zachodzą. Aby ułatwić interpretację danych do uzyskanych
wyników dopasowuje się elektryczne obwody zastępcze (ang. eqivalent electrical circuit,
EEC). Składają się one z elementów fizycznych takich jak opornik (R), cewka (L), element
transmisyjny (M), element Warburga (W), kondensator (C) oraz element stałofazowy (CPE
lub

Q).

Każdemu

z

nich

przypisuje

się

dane

zjawisko

fizykochemiczne
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lub elektrochemiczne. Należy jednak zwrócić uwagę na to, iż każdemu widmu
impedancyjnemu można najczęściej przypisać kilka elektrycznych obwodów zastępczych.
Wyboru dokonuje się w oparciu o interpretację znaczenia poszczególnych elementów
fizycznych obwodu.
Pomiary zostały przeprowadzone przy potencjale obwodu otwartego w zakresie
częstotliwości od 100 kHz do 10 mHz, przy amplitudzie sygnału ±10 mV. Badanie
techniką EIS nastąpiło przed wykonaniem chronowoltamperometrii cyklicznej i po niej
(po utrzymywaniu ogniwa przez 1h w warunkach obwodu otwartego). Wyniki
przedstawiono w postaci wykresów Nyquista. Na wykresach oznaczono to dopiskiem
w indeksie dolnym: „in” w przypadku widm impedancyjnych poprzedzających badania
metodą chronowoltamperometrii cyklicznej oraz „fin” w przypadku widm następujących
po tych badaniach.
Podjęto próbę oceny teoretycznej poprawności widm impedancyjnych za pomocą
transformaty Kramera-Kröniga (TKK). W metodzie tej dokonuje się dopasowania
impedancji

obliczonej

elektrochemicznych

teoretycznie

znacznie

do

uzyskanych

odbiegających

od

pomiarów.

idealnych

W

można

układach

dopasowywać

admitancję układu zamiast impedancji.
Chronowoltamperometria cykliczna
Chronowoltamperometria cykliczna (CV, ang. cyclic voltammetry) jest techniką
potencjodynamiczną,

w

której

rejestruje

się

odpowiedź

prądową

układu

elektrochemicznego na wzbudzenie w postaci zmiany potencjału. Potencjał zmienia się
o jednakową wartość w ramach ustalonego wcześniej przedziału wartości względem
elektrody odniesienia. Zmiany te następują w równych przedziałach czasu, co wyrażane
jest w postaci szybkości przesuwu potencjału (najczęściej podawany w [mV s–1]). Cechą
odróżniającą woltamperometrię cykliczną od liniowej jest odwrócenie kierunku
zadawanego sygnału, a więc kierunku pomiaru po osiągnięciu skrajnej wartości przedziału
potencjałowego. Uzyskuje się w ten sposób pomiar w kierunku anodowym
oraz katodowym, które składają się na jeden cykl. Mierzona wartość natężenia prądu
informuje o tym, jakie procesy zachodzą na elektrodzie badanej przy danej wartości
potencjału

(np.

adsorpcja,

interkalacji/deinterkalacji

utlenianie/redukcja

jonów

litu)

[180].

składników

Ponadto

elektrolitu,

technika

ta

proces

często

jest

wykorzystywana w celu wykazania korozji wżerowej w obszarze transpasywnym próbki.
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W przypadku próbek wykonanych z folii aluminiowej wykonano 4 cykle CV
w zakresie potencjałowym 2,5 – 4,4 V vs. Li/Li+. Zaprezentowane zostały pierwszy
czwarty cykl badań, oznaczone na wykresach indeksami „in” oraz „fin”. Przedziały
potencjałowe odpowiadają zakresowi pracy elektrody dodatniej na bazie tlenków
warstwowych w ogniwie Li-ion. Szybkość zmiany potencjału wynosiła 0,05 mV s–1; niska
wartość tego parametru jest niezbędna do niezakłóconego przebiegu dyfuzji jonów z głębi
elektrolitu do powierzchni elektrody.
Elektrody badane wykonane z aluminium pokrytego materiałem elektrodowym
na bazie zsyntezowanych związków NMC622 również poddano 4 cyklom CV w zakresie
2,5 – 4,4 V vs. Li/Li+. Umożliwiło to zbadanie właściwości elektrochemicznych
zsyntezowanych materiałów katodowych oraz porównanie morfologii folii aluminiowej
czystej

i pokrytej

materiałem

elektrodowym

po

przeprowadzonych

badaniach

elektrochemicznych. Szybkość przesuwu potencjału wynosiła 0,05 mV s–1.
Chronoamperometria
Chronoamperometria (CA, ang. chronoamperometry) jest techniką elektrochemiczną,
w której mierzoną wielkością jest natężenie prądu rejestrowane w funkcji czasu
dla E = const Wykorzystywana jest ona do badania procesów dyfuzji i adsorpcji, kinetyki
reakcji chemicznych, a także do oceny wartości lub wzrostu prądu zużywanego przez
przebieg reakcji niepożądanych (np. korozja lub roztwarzanie anodowe).
W

omawianych przypadkach skok potencjałowy ustalany

był

na

wartość

4,4 V vs. Li/Li+, która odpowiadała potencjałowi odcięcia podczas badań technikami CV
i GCD. Wartość ta została wybrana w celu modelowania zjawisk zachodzących
na elektrodzie dodatniej w trakcie utrzymywania ogniwa w stanie naładowania. Wartości
natężenia prądu rejestrowano przez 12 h.
Metoda chronopotencjometryczna
Metodą chronopotencjometryczną zastosowaną w pracy było galwanostatyczne
ładowanie i wyładowanie (ang. galvanostatic charge/discharge, GDC lub galvanostatic
cycling with potential limitation, GCPL). Metoda ta polega na cyklicznym ładowaniu
i wyładowywaniu elektrody lub ogniwa w reżimie stałoprądowym w zadanym przedziale
potencjałowym/napięciowym.

Stała

wartość

gęstości

prądu

dobierana

jest

tak,
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aby odpowiadała ułamkowi lub wielokrotności teoretycznej pojemności elektrody/ogniwa,
która może zostać dostarczona w danym czasie.
Badania galwanostatycznego ładowania/wyładowania zsyntezowanych materiałów
elektrodowych przeprowadzono, stosując dwudziestogodzinny prąd wyładowania I20.
Oznacza to, że elektroda powinna teoretycznie ulec wyładowaniu takim prądem w ciągu
dwudziestu godzin, dostarczając w każdej godzinie średnio 1/20 pojemności, czyli C/20.
Obliczeń dokonano w oparciu o teoretyczną pojemność materiału równą 170 mAh g–1. Jest
to ładowanie/wyładowanie wolne, które nie powoduje zakłócenia dyfuzji jonów wewnątrz
elektrody. Badanie prowadzono w zakresie 2,5 – 4,4 V względem Li/Li+.
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5. Analiza morfologii folii aluminiowej przed badaniami korozyjnymi
Odtłuszczone i wysuszone krążki

folii

aluminiowej poddano obserwacjom

mikroskopowym. Na zdjęciach (Rys. 9) widoczna jest wzdłużna orientacja folii będąca
wynikiem obróbki plastycznej (walcowanie). Zdjęcia SEM w powiększeniu 4000x
(Rys. 9a) oraz zdjęcia wykonane mikroskopem cyfrowym w powiększeniu 200x (Rys. 9b)
ujawniają niewielkie ubytki oraz wtrącenia na powierzchni folii, które są zorientowane
wzdłuż linii powstałych wskutek obróbki plastycznej folii przez walcowanie.

Rys. 9. Zdjęcia SEM (a) i MC (b) powierzchni folii aluminiowej przed badaniami
elektrochemicznymi

Analiza zdjęć w programie ImageJ wykazała, że nierówności powierzchni
aluminiowego

kolektora

prądowego

sięgają

średnio

2,09%,

co

daje

97,91%

nieuszkodzonej powierzchni. Drobne ubytki i wtrącenia (np. domieszki innych metali,
zanieczyszczenia

niemetaliczne),

których

brzegi

charakteryzuje

wyższa

energia

powierzchniowa mogą być centrami, w których rozpocznie się proces korozji
lub roztwarzania anodowego.
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6. Analiza właściwości elektrochemicznych kolektora prądowego w zależności
od zmiennych w metodzie Taguchi
W tym rozdziale przedstawiono wyniki stało- i zmiennoprądowych badań
elektrochemicznych, które przeprowadzono na próbkach folii aluminiowej w warunkach
zaplanowanych za pomocą metody Taguchi. Rozdział kończy się analizą wariancji,
która wskazuje kluczowe zmienne i ich procentowy wpływ na przebieg zachodzących
procesów niszczenia kolektora prądowego. Każdy wykres przedstawia krzywe uzyskane
w danej temperaturze, natomiast odnoszące się do różnych składów elektrolitów.
Obliczone lub wyznaczone dane liczbowe przedstawiono w postaci stabelaryzowanej.

6.1. Badania chronowoltamperometryczne
Elektrody badane wykonane z folii aluminiowej przeznaczonej do wytwarzania
kolektorów prądowych w ogniwach Li-ion poddano badaniu metodą woltamperometrii
cyklicznej w różnych elektrolitach oraz temperaturach (Rys. 10 a-c) zgodnych z planem
przedstawionym w tabeli 5. Na wykresach zamieszczono skrajne cykle w celach
porównawczych. We wszystkich temperaturach rejestrowana odpowiedź prądowa układu
(gęstość prądu, j) jest najwyższa w przypadku soli litu LiTFSI. Tendencja ta utrzymuje się
niezależnie od stosunku objętościowego EC do DEC w rozpuszczalniku. Zaobserwowano,
że gwałtowny wzrost odpowiedzi prądowej rozpoczyna się powyżej 3,7 V vs. Li/Li+.
Zjawisko to można przypisać niezahamowanemu anodowemu roztwarzaniu aluminium,
które postępuje przy wysokich wartościach potencjału elektrody wskutek trwałego
zniszczenia pierwotnej warstwy tlenkowej Al2O3. Ponadto zauważono, że wartość gęstości
prądu gwałtownie wzrasta w kolejnych cyklach badań (stosunek maksymalnej wartości
gęstości prądu podczas pierwszego cyklu do ostatniego wzrósł ok. czterokrotnie,
dwukrotnie i pięciokrotnie w temperaturze odpowiednio: 25 ºC, 35 ºC, 45 ºC). Niższa
gęstość prądu w pierwszym cyklu CV może wynikać z konieczności roztworzenia
pierwotnej warstwy Al2O3, np. poprzez atak protonów powstających wskutek utleniania
i deprotonacji węglanu etylenu [120]. Natomiast wartości gęstości prądu gwałtownie rosną
w kolejnych cyklach, kiedy aluminium ulega niezahamowanemu utlenieniu i reakcji
z jonami TFSI–. Obserwacje te świadczą to o tym, że na powierzchni elektrody badanej
nie powstaje trwała warstwa ochronna, a utleniony metal reaguje z jonami TFSI–, tworząc
związek kompleksowy rozpuszczalny w estrach węglanów, który migruje w głąb
elektrolitu. Wskutek nakładania się działania temperatury oraz składu rozpuszczalnika soli
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litu na kinetykę roztwarzania aluminium niemożliwe jest wskazanie, który z tych dwóch
czynników ma większy wpływ na układ. W badanym zakresie wartości nie są one jednak
dominujące i odgrywają drugorzędną rolę w stosunku do soli litu.
a.

b.

c.

Rys. 10. Krzywe woltamperometryczne (CV) elektrody wykonanej z aluminium zanurzonej
w roztworach soli litu w temperaturze 25 ºC (a), 35 ºC (b) i 45 ºC (c); na wykresie przedstawiono
pierwszy cykl (in) oraz czwarty (fin); szybkość przesuwu potencjału 0,05 mV s–1 [178]

Inną tendencję można zauważyć w przypadku układów zawierających LiPF6 i LiBOB.
W obecności tych soli w elektrolicie odpowiedź prądowa elektrody badanej jest bardzo
niska w porównaniu do układów z LiTFSI. Układy, w których zastosowano LiPF6
wykazują niewielki spadek odpowiedzi prądowej w kolejnych cyklach badania. Zjawisko
to świadczy o spowolnieniu kinetyki zachodzących procesów i sugeruje wzmocnienie
lub odnowienie warstwy ochronnej na powierzchni elektrody badanej postępujące
w czasie. Obserwacje te odzwierciedlają

zachowanie aluminium w elektrolicie
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składającym się z LiPF6 w estrach węglanów, kiedy początkowo dochodzi do korozji
aluminium w warunkach bezprądowych wskutek oddziaływania ze środowiskiem –
kwasami Lewisa powstającymi wskutek rozkładu LiPF6. W przypadku układu z LiBOB
nie odnotowano znaczących różnic pomiędzy pierwszym a ostatnim cyklem CV. Świadczy
to o dużej stabilności układów zawierających tę sól niezależnie od temperatury podczas
pomiaru oraz rozpuszczalnika użytego w elektrolicie. Zachowanie takie sugeruje,
że LiBOB w przeciwieństwie do LiPF6 nie przyczynia się do przebiegu korozji aluminium
w ogniwie Li-ion. W przypadku obu soli dochodzi do niewielkiego wzrostu wartości
gęstości prądu powyżej 4,2 V vs. Li/Li+, który świadczy o rozpoczęciu reakcji
elektrochemicznego rozkładu elektrolitu.

6.2. Badania impedancyjne
Wyniki uzyskane za pomocą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej
przedstawiono w formie wykresów Nyquista (Rys. 11a-c). Każdy punkt na wykresie
odpowiada wybranej częstotliwości przemiennego sygnału. Dla każdego układu
wykreślono widma impedancyjne przed pomiarami potencjodynamicznymi (indeks in)
i po nich (indeks fin). Można zaobserwować, że w zakresie wysokich i pośrednich
częstotliwości (100 kHz – 1 Hz) widma impedancyjne pokrywają się w układach
zawierających

LiBOB.

Świadczy

to

o

tym,

że

powierzchnia

międzyfazowa

aluminium/elektrolit nie ulega znaczącym zmianom pod wpływem soli boranowej
niezależnie od temperatury oraz warunków elektrycznych wymuszonych badaniami
potencjodynamicznymi. Obserwacja ta wykazuje zgodność z pomiarami omówionymi w
punkcie 6.1. Obecność LiPF6 w elektrolicie również sprzyja uzyskaniu zbliżonych
przebiegów krzywych, zwłaszcza w zakresie wysokich częstotliwości. Przebieg widm
impedancyjnych odbiega od siebie w zakresie niskich częstotliwości. Największe różnice
w kształcie widm impedancyjnych aluminium zaobserwowano w przypadku układów
z LiTFSI. Do zrozumienia przyczyny tej obserwacji niezbędna jest analiza elektrycznych
obwodów zastępczych badanych układów i wartości przypisanych ich elementom
składowym. Linie na wykresach Nyquista (Rys. 11) ilustrują dopasowanie teoretycznego
elektrycznego obwodu zastępczego do danych eksperymentalnych (Rys. 12).
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a.

b.

c.

Rys. 11. Wykresy Nyquista elektrody wykonanej z aluminium zanurzonej w roztworach soli litu
w warunkach obwodu otwartego w temperaturze 25 ºC (a), 35 ºC (b) i 45 ºC (c); na wykresie
przedstawiono widmo impedancji przed badaniem CV (in) oraz po nim (fin) [178]

Interpretacja widma impedancyjnego rzadko jest jednoznaczna, ponieważ zbiory
wartości eksperymentalnych w układach rzeczywistych można zilustrować za pomocą
kilku elektrycznych obwodów zastępczych. Dopasowania takie będą matematycznie
poprawne, lecz ich sens fizyczny należy zanalizować pod kątem rodzaju i umiejscowienia
zjawisk, które mogą zachodzić w układzie. Rys. 12 przedstawia zaproponowane obwody
zastępcze, za pomocą których można opisać charakter procesów fizykochemicznych
na granicach międzyfazowych elektroda/elektrolit oraz warstwa tlenkowa/elektroda
metaliczna w badanych układach. Składają się one z elementów takich jak R – rezystor,
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C – kondensator, W – element Warburga, CPE lub Q – element stałofazowy (ang. constant
phase element).

Rys. 12. Obwody zastępcze zaproponowane dla badanych próbek aluminium w różnych
środowiskach

Oba obwody przedstawione na Rys. 12 prowadzą do uzyskania podobnego
teoretycznego dopasowania przebiegu widm impedancyjnych do tych otrzymanych
empirycznie. Jednak znacznie różnią się interpretacją. Obwód zastępczy na Rys. 12a jest
podobny do tego, który zaproponował Braithwaite ze współpracownikami dla przypadku
korozji aluminium w roztworach soli litu z estrami węglanów [181]. Różnica polega
na obecności dodatkowego elementu stałofazowego Q2, który znacznie poprawia
dokładność dopasowania krzywej teoretycznej do danych empirycznych w zakresie
niskoczęstotliwościowym. Element Rs w obwodzie zastępczym odpowiada rezystancji
elektrolitu. Rcoat i C1 odpowiadają odpowiednio rezystancji warstwy tlenkowej
na powierzchni kolektora prądowego i pojemności tej warstwy. Rc informuje o oporze
procesu przeniesienia ładunku przez granicę międzyfazową, z kolei elementy stałofazowe
Q1 i Q2 odnoszą się do nieidealnego charakteru pojemnościowego zachodzących zjawisk.
Q1 można przypisać pojemności warstwy podwójnej, a Q2 – wżerom powstającym
wskutek utlenienia glinu do jonów glinu Al3+. W obwodzie tym brakuje jednak elementu
świadczącego o zachodzącej dyfuzji. Kształt uzyskanych widm impedancyjnych sugeruje
kontrolę dyfuzyjną szybkości procesów korozji/anodowego roztwarzania, z czego wynika
potrzeba uwzględnienia elementu dyfuzyjnego w obwodzie zastępczym [182]. Świadczą
o tym na przykład słabo wykształcone półokręgi w zakresie wysokich częstotliwości,
których rozmycie wskazuje na zjawiska hamowane przez dyfuzję. W związku z tym
do dalszej analizy wybrano obwód zastępczy przedstawiony na Rys. 12b. Element Rs
przypisano rezystancji elektrolitu, a jego wartości uwzględnia się w obliczeniach metodą
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Taguchi. Zmiana wartości tego elementu na różnych etapach badania ogniwa może
pośrednio wskazywać na zmianę właściwości elektrolitu, która świadczy np. o wzroście
stężenia jonów Al3+ w elektrolicie wskutek roztworzenia materiału elektrody. Rcoat
zinterpretowano jako rezystancję naturalnej warstwy tlenkowej Al2O3 powstającej
na powierzchni folii aluminiowej po jej wyprodukowaniu. Wielkość ta również została
uwzględniona w obliczeniach MT. Q1 jest elementem stałofazowym reprezentującym
niedoskonały kondensator, a więc odzwierciedla pojemność warstwy powierzchniowej. Rct
i Q2 przypisano odpowiednio rezystancji i pojemności podczas procesu przeniesienia
ładunku przez warstwę tlenkową. W czasie tego procesu warstwa tlenkowa ulega
zniszczeniu wskutek oddziaływania produktów rozkładu soli litu i węglanu etylenu
(np. H+), przez co metaliczne aluminium ulega odsłonięciu i następnie ulega utlenieniu.
Dochodzi do powstawania wżerów w folii aluminiowej, a utlenione jony Al3+ reagują
z anionami obecnymi w elektrolicie (np. TFSI–, F–). Dyfuzję tych jonów do wewnątrz
porów wyraża element dyfuzyjny W (impedancja Warburga). Elementy R4 i Q3 zostały
przypisane rezystancji i niedoskonałym właściwościom pojemnościowym w obszarze
tworzących się wżerów. Należy jednak wziąć pod uwagę, że niestabilność spowodowana
zachodzącymi procesami (korozja, roztwarzanie, przyrost wtórnej warstwy wierzchniej)
może powodować pewne problemy z przypisaniem odpowiedniego sensu fizycznego
elementom obwodu zastępczego znajdującym się w obszarze niskich częstotliwości [178].
Wartości omówionych elementów przedstawiono w tabeli 8 dla pierwszego pomiaru (in),
a w tabeli 9 dla pomiaru po badaniach potencjodynamicznych (fin). Kolejność prób
pomiarowych reprezentuje warunki badań zaplanowane za pomocą metody Taguchi
i zebrane w tabeli 5.
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Tabela 8. Wartości poszczególnych elementów elektrycznego obwodu zastępczego
dopasowanego do wyników PEIS świeżych próbek aluminium (in)
Próba
pomiarowa
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Rs_in
Ω
1,36
3,22
4,49
4,76
1,28
2,09
2,24
7,43
1,88

Rcoat_in
Ω
71,46
141,2
12852
3714
113,4
4501
2779
4208
1752

Q1_in
F s(α-1)
48,4∙10-6
50,6∙10-6
52,3∙10-6
10,9∙10-6
57,6∙10-6
13,7∙10-6
2,38∙10-6
14,4∙10-6
53,0∙10-6

Wyniki
Rct_in
Q2_in
Ω
F s(α-1)
104507
0,16∙10-3
35,57
42,3∙10-9
43467
0,22∙10-3
1976
68,4∙10-6
7536
1,19∙10-9
36,93
72,5∙10-6
0,84
0,23∙10-9
295100
0,63∙10-3
173539
61,1∙10-6

R4_fin
Ω
1,88
1,09
6,95
1,82
0,39
3243
3848
3970
5,23

W_in
Ω∙s-1/2
4938
28223
457,8
170600
7490
97891
6205
1191
22,6

Q3_in
F s(α-1)
0,52∙10-3
0,11∙10-3
0,29∙10-3
0,16∙10-3
71,9∙10-6
0,13∙10-3
35,3∙10-6
51,8∙10-6
0,9∙10-6

Tabela 9. Wartości poszczególnych elementów elektrycznego obwodu zastępczego
dopasowanego do wyników PEIS próbek aluminium po badaniach potencjodynamicznych (fin)
Próba
pomiarowa
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Rs_fin Rcoat_fin
Ω
Ω
2,09
80,42
3,20
65,51
4,44
8414
5,03
3105
1,57
921,5
2,89
233,2
2,79
2107
8,01
4529
2,01
1981

Q1_fin
F s(α-1)
48,9∙10-6
3,84∙10-6
29,3∙10-6
1,49∙10-6
8,91∙10-6
15,8∙10-6
12,4∙10-6
32,2∙10-6
53,9∙10-6

Wyniki
Rct_fin
Q2_fin
Ω
F s(α-1)
104702 85,8∙10-6
0,692 76,5∙10-6
1031
20,5∙10-3
1915
0,13∙10-3
7361
66,5∙10-6
148,4 79,6∙10-6
3,679
0,3∙10-6
6158
2,81∙10-6
366912 17,7∙10-6

R4_fin
Ω
0,36
409,4
5818
373411
579215
4,05
4,69
13456
0,27

W_fin
Ω∙s-1/2
419,3
96393
48088
2032
1328
160500
14654
1038
21,3

Q3_fin
F s(α-1)
10,1∙10-6
92,4∙10-6
74,7∙10-6
0,13∙10-3
0,22∙10-3
0,11∙10-3
23,5∙10-6
26,5∙10-6
15,8∙10-6

W układach z 1M LiPF6 rezystancja elektrolitu Rs wzrasta w kolejnym etapie badania,
co świadczy o zmianie składu elektrolitu. Zmianę tę można przypisać produktom rozkładu
LiPF6 oraz przechodzącym do roztworu związkom glinu, który początkowo utlenia się,
zanim korozja nie zostanie zahamowana wskutek wytworzenia na powierzchni elektrody
cienkiej warstwy AlF3. Tendencja zmiany wartości Rs jest jeszcze wyraźniejsza
w obecności LiTFSI, który powoduje intensywne roztwarzanie aluminium, z którego
jonami tworzy związki kompleksowe Al(TFSI)3. W przypadku LiBOB nie zaobserwowano
znacznych zmian wartości elementu Rs. Z kolei wartości oporu warstwy powierzchniowej
Rcoat w obecności LiPF6 rosną, wskazując na zachodzącą z czasem pasywację. Dzieje się
tak po początkowej korozji, kiedy narasta wtórna warstwa ochronna na powierzchni folii
aluminiowej. Wartości tego elementu są wyższe w przypadku LiBOB, który ma
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stabilizujący wpływ na powierzchnię międzyfazową aluminium. W przypadku układów
z LiTFSI zaobserwowano ogólną tendencję odwrotną: Rcoat spada w kolejnym etapie
badania. Świadczy to o zmniejszeniu grubości warstwy powierzchniowej wskutek jej
roztwarzania. Ponadto w temperaturze 25 i 35 ºC zaobserwowano najwyższe wartości
części urojonej i rzeczywistej impedancji w przypadku świeżych próbek przy niskich
częstotliwości przemiennego sygnału elektrycznego. Po badaniach potencjodynamicznych
wartości te są zauważalnie mniejsze. Zależności tej nie zaobserwowano w temperaturze
45 ºC. Możliwe wyjaśnienie tego przypadku związane jest z odsłonięciem stalowego
kolektora prądowego będącego elementem konstrukcyjnym naczynia pomiarowego
wskutek roztworzenia znacznej powierzchni aluminium. W celu potwierdzenia tego
przypuszczenia, należy dokonać analizy morfologii folii aluminium po badaniach
elektrochemicznych. Kolejnym rozpatrywanym elementem obwodu zastępczego jest opór
przeniesienia ładunku Rct. Jego wartości są najmniejsze w układach zawierających LiTFSI,
co sugeruje najmniejszą barierę energetyczną reakcji utleniania glinu. Jest to możliwe
wskutek omówionego wcześniej zniszczenia ochronnej warstwy tlenkowej pokrywającej
powierzchnię aluminium. Wartości Rct dla próbek badanych w obecności LiPF6 są
znacznie większe i w umiarkowanych temperaturach zbliżone do siebie. Takie zachowanie
nie wskazuje na znaczne hamowanie lub przyspieszenie zachodzącej reakcji utleniania
glinu. Natomiast w temperaturze 45 ºC zaobserwowano prawie dwukrotny wzrost wartości
Rct po badaniu potencjodynamicznym. Obserwacja ta wspiera tezę o powstawaniu
na powierzchni

elektrody

badanej

wtórnej

warstwy

ochronnej

złożonej

z nierozpuszczalnych produktów korozji aluminium (np. AlF3). Wskazuje to również na to,
że proces ten jest znacznie szybszy w podwyższonych temperaturach, kiedy znacznemu
przyspieszeniu ulega kinetyka termicznego rozkładu i hydrolizy LiPF6. Układy z LiBOB
również wykazują większy opór procesu przeniesienia ładunku niż te z LiTFSI. Ponadto
wartości tego elementu rosną nie tylko po badaniach potencjodynamicznych, ale i wraz
ze wzrostem temperatury procesu niezależnie od składu rozpuszczalnika. Świadczy to
o hamowaniu procesów na granicy faz aluminium/elektrolit, na przykład wskutek wzrostu
szczelności warstwy powierzchniowej. W każdym przypadku wartości elementów
stałofazowych są bardzo małe, co świadczy o znikomej pojemności rozpatrywanych
elementów. Wyznaczone współczynniki α zawierają się w zakresie 0,55–0,97. Wskazuje to
na przewagę charakteru pojemnościowego elementów Q nad oporowym, gdyż α = 1
oznacza idealny kondensator, a α = 0 idealny rezystor.
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Tabela 10. Walidacja pomiarów metodą transformacji Kramersa-Kröniga przed badaniami
potencjodynamicznym (in) [178]
Wyniki KKT
Próba
pomiarowa

Δ Re(Z)

Δ Im(Z)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

4.54
4.31
3.66
2.85
5.04
4.10
24.43
9.60
6.92

11.67
16.90
13.92
31.72
12.28
11.93
16.48
31.35
25.81

Δ |Z|

Δ Kąt
fazowy(Z)

7.01
10.38
7.60
6.61
6.78
6.06
13.63
11.25
10.59

7.83
12.62
10.66
31.66
9.11
9.14
17.43
31.50
24.95

%

Omówione dane eksperymentalne zweryfikowano, przeprowadzając w programie
EC-Lab matematyczną transformację Kramersa-Kröniga (KKT, ang. Kramers-Krönig
transformation), która umożliwia walidację pomiarów wyrażanych za pomocą liczb
zespolonych. Jest to użyteczne zwłaszcza w przypadku, kiedy dopasowuje się elektryczny
obwód zastępczy do danych empirycznych. W uproszczeniu KKT umożliwia sprawdzenie
teoretycznego prawdopodobieństwa uzyskania wyników eksperymentalnych. Polega to
na przeliczeniu części rzeczywistej z części urojonej, a urojonej z rzeczywistej. Aby ocenić
jakość dopasowania danych eksperymentalnych do teoretycznego dopasowania metodą
KKT, należy spełnić cztery warunki: liniowość, skończona odpowiedź, przyczynowość,
stabilność [183]. Wyznaczone wartości zebrano w tabeli 10 (przed badaniem
potencjodynamicznym) i tabeli 11 (po badaniu potencjodynamicznym).
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Tabela 11. Walidacja pomiarów metodą transformacji Kramersa-Kröniga po badaniach
potencjodynamicznych (fin) [178]
Wyniki KKT
Próba
pomiarowa

Δ Re(Z)

Δ Im(Z)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10.58
5.75
3.84
17.28
10.15
9.56
13.22
8.91
6.80

13.67
17.17
16.20
16.46
14.13
16.21
15.96
15.43
25.72

Δ |Z|

Δ Kąt
fazowy(Z)

9.61
12.23
9.55
12.48
7.40
9.25
9.03
5.20
10.84

14.84
10.17
12.17
16.97
12.35
18.75
15.88
14.89
24.75

%

Oczekiwanym rezultatem KKT są jak najmniejsze zmienności części urojonej
i rzeczywistej impedancji, moduły impedancji i kąta fazowego. Można zauważyć,
że wyniki walidacji przedstawione zarówno w tabeli 10, jak i 11 są silnie zróżnicowane.
Duże odchylenia wyników doświadczalnych od teoretycznych mogą wynikać z naruszenia
zasady stabilności układu poddawanego KKT. Naruszenie to wynika z zachodzącej korozji
lub anodowego roztwarzania aluminium i następującemu po nich odpowiednio narostowi
wtórnej warstwy ochronnej lub migracji rozpuszczalnych produktów korozji w głąb
elektrolitu [181]. Procesy te oddalają układ od stanu równowagi, co znajduje przełożenie
w jakości dopasowania.

6.3. Polaryzacja liniowa
Rys. 13 przedstawia krzywe polaryzacji liniowej świeżych próbek aluminium
badanych w różnych elektrolitach i temperaturach w odstępie 1 godziny od zakończenia
pierwszego pomiaru. Tabela 12 prezentuje wartości gęstości prądu korozji jkor i potencjału
korozji Ekor wyznaczone przy użyciu programu EC-Lab. Wyznaczone wartości wykazują
silną zależność od soli litu tak jak we wcześniej omówionych badaniach. Tym razem
jednak można zaobserwować także wyraźną zależność tych wielkości od temperatury
i składu rozpuszczalnika.
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a.

b.

c.

Rys. 13. Krzywe polaryzacji liniowej próbek aluminium przebadanych w warunkach MT
w temperaturze 25 ºC (a), 35 ºC (b) i 45 ºC (c); szybkość przesuwu potencjału 0,05 mV s–1

Tabela 12. Wyznaczone wartości gęstości prądu korozji i potencjału korozji
w pierwszej próbie (in) i drugiej (fin) [178]
Próba
pomiarowa
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Wyniki
ikrr_in jkor_fin Ekor_in Ekor_fin
μA cm-2
V
0.0326 0.0284 3.79
3.82
0.1221 0.2537 3.55
3.38
0.0768 0.0642 4.12
4.14
0.0257 0.0205 4.00
4.03
0.1179 0.0916 3.59
3.54
0.7663 0.5558 3.45
3.47
0.4590 0.5012 3.49
3.15
0.0856 0.0817 3.94
3.96
0.0338 0.0315 3.45
3.51
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Sens fizyczny potencjału korozji związany jest z wartością potencjału elektrody,
w której szybkość reakcji anodowej i katodowej w mikroogniwie korozyjnym jest
jednakowa. Na podstawie tej wielkości można porównywać moment rozpoczęcia procesu
korozji w zależności od badanego materiału i środowiska (temperatura, skład i właściwości
fizykochemiczne elektrolitu, zanieczyszczenia itp.). Ponadto zmiana tej wielkości może
być związana ze zmianą wartości gęstości prądu korozji. W większości przebadanych
przypadków (Rys. 13, tabela 12) zaobserwowano spadek Ekor wraz ze wzrostem
temperatury. Oznacza to, że w wysokich temperaturach zwiększa się podatność próbek
aluminium na korozję. Najwyższe wartości Ekor charakteryzują próbki w środowisku
zawierającym sól LiBOB. Co więcej w drugim pomiarze (fin) przeprowadzonym na każdej
próbce po 1 godzinie wartości te są większe, choć różnice wartości między pierwszym
a drugim pomiarem wynoszą średnio jedynie ok. 23 mV. Świadczy to, że sól ta ma
wyraźnie stabilizujące działanie na badany układ. Zaobserwowano także, że nieznaczny
spadek Ekor wraz ze wzrostem temperatury pokrywa się z rosnącym udziałem
objętościowym

węglanu

etylenu

w rozpuszczalniku

soli

litu.

W

środowiskach

zawierających LiPF6 odnotowano niższe wartości potencjału korozji niż w przypadku
LiBOB. Konsekwentnie spadają one wraz ze wzrostem temperatury. Widoczny jest
również niewielki wzrost wartości Ekor w drugim pomiarze każdej serii w temperaturach
25 i 45 ºC. To przesunięcie wartości potencjału korozji aluminium w kierunku wyższych
wartości świadczy o rozszerzeniu zakresu, w którym materiał nie ulega korozji. Popiera to
wcześniejsze obserwacje dotyczące możliwości tworzenia się wtórnej warstwy ochronnej
w obecności LiPF6. Natomiast w temperaturze 35 ºC zaszło odstępstwo od wcześniejszych
obserwacji: wartość potencjału korozji spada w kolejnym pomiarze tej próbki. Wobec tego
należy rozpatrzyć wpływ zarówno temperatury, jak i zawartości węglanu etylenu i węglanu
dietylu w elektrolicie. Stosunek objętościowy EC:DEC dla tej próbki wynosił 1:4,
a więc elektrolit zawierał najmniejszą badaną ilość EC. Spadek potencjału korozji
w drugim pomiarze może świadczyć o zmianie środowiska reakcji. Można przypuszczać,
że w tym przypadku agresywne produkty rozkładu soli litu roztwarzają pierwotną warstwę
ochronną na powierzchni aluminium z większą szybkością niż powstają nierozpuszczalne
produkty korozji, które odnawiają właściwości ochronne. Mała zawartość EC
prawdopodobnie skutkuje zmniejszeniem stężenia protonów i rodników uwalnianych
podczas jego rozkładu, które biorą udział w roztwarzaniu pierwotnej warstwy tlenkowej,
ale i reagują z jonami PF6–, wskutek czego powstaje wtórna warstwa ochronna [120].
W przypadku środowiska zawierającego LiTFSI potencjały korozji są wyraźnie najniższe.
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W literaturze podano, że korozja aluminium w środowisku zawierającym LiTFSI
rozpoczyna się przy potencjale ok. 3,55 V vs. Li/Li+ w temperaturze otoczenia [157].
Wyznaczona wartość Ekor w pierwszym pomiarze próbki w temperaturze 25 ºC jest zgodna
z danymi literaturowymi. W temperaturach 25 i 45 ºC widoczny jest silny spadek
potencjału korozji na drugim etapie pomiarów. Świadczy to o pogarszaniu właściwości
korozyjnych aluminium poprzez roztworzenie jego powierzchniowej warstwy ochronnej.
Z kolei w temperaturze 35 ºC wartości potencjałów korozji są prawie jednakowe w obu
pomiarach.
Gęstość prądu korozji jest bezpośrednio związana z szybkością korozji. Im większa jej
wartość, tym szybciej postępuje korozja badanej próbki. Wyznaczone wartości (tabela 12)
potwierdzają wcześniejsze obserwacje. Najniższe wartości jkor odnotowano dla aluminium
w środowisku LiBOB. Co ciekawe, w temperaturze 25 ºC są one dwukrotnie niższe niż
45 ºC, co wskazuje na wpływ rozpuszczalnika. Na tym etapie wydaje się, że LiBOB
tworzy łagodne dla aluminium środowisko przy dużych zawartościach EC. Potwierdzenie
tego wymaga analizy statystycznej oraz większej liczby przypadków. Wartości jkor są
podobnego rzędu w układach z LiPF6. Można również zauważyć ich spadek w drugim
pomiarze każdej z próbek, co informuje o tym, że szybkość korozji spada wraz z czasem
pomiaru – a przez to wraz z powstawaniem i przyrostem grubości wtórnej warstwy
ochronnej. Z kolei gęstość prądu korozji jest o jeden rząd wartości wyższa w środowisku
LiTFSI niż w poprzednich przypadkach. Wartości jkor wzrastają w drugim pomiarze
badanych próbek nawet dwukrotnie, co świadczy o akceleracji niszczenia aluminium
w tym środowisku. Wyjątkiem jest jedynie próbka w temperaturze 35 ºC, dla której
zaobserwowano niewielki spadek jkor idący w parze ze znikomym wzrostem Ekor.
6.4. Badania chronoamperometryczne
Badania metodą chronoamperometrii wykorzystano do celów porównawczych,
aby przeanalizować dwa aspekty: stan świeżych próbek aluminium w warunkach obwodu
otwartego (OCP) oraz zachowanie próbek w warunkach utrzymującego się potencjału
odcięcia elektrody dodatniej ogniwa Li-ion (4,4 V vs. Li/Li+). Pierwszy aspekt w badanych
temperaturach przedstawiają Rys. 14a, 14c, 14e, natomiast drugi Rys. 14b, 14d, 14f.
W literaturze technika ta najczęściej służy do porównywania wartości prądu anodowego
próbek aluminium poddanych badaniom w warunkach potencjału odcięcia w elektrolitach
o różnych składach [121,146,157].
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Krzywe chronoamperometryczne w temperaturze 25 ºC w warunkach OCP (Rys. 14a)
pokazują zarejestrowaną zależność gęstości prądu od czasu. Zależność ta jest liniowa
i stała w przypadku elektrod aluminiowych w 1M roztworach LiBOB i LiTFSI. Obecność
LiPF6 powoduje z kolei stopniowy spadek gęstości prądu, który następuje po czterech
godzinach trwania pomiaru. Odzwierciedla to wcześniejsze obserwacje dotyczące
stabilizacji stanu powierzchni międzyfazowej aluminium/elektrolit przez sole boranowe
oraz powstawania wtórnej warstwy ochronnej na powierzchni aluminium. Z kolei
zachowanie elektrody badanej w obecności LiTFSI nie wskazuje na postępującą korozję
w warunkach potencjału obwodu otwartego. Obserwacja ta popiera hipotezę dotyczącą
tego, że zjawiska niszczenia aluminium w roztworach LiTFSI nie mają charakteru
spontanicznego, lecz następują wyłącznie w sposób wymuszony pod wpływem
przepływającego prądu. Po raz pierwszy napisała o tym Krämer z zespołem, zwracając
uwagę na to, że nazywanie korozją procesu niszczenia aluminiowego kolektora prądowego
w ogniwach Li-ion jest niepoprawne w przypadku roztworów zawierających LiTFSI
[130,141]. Zjawisko to powinno się określać terminem „anodowe roztwarzanie”, mimo to
w literaturze termin „korozja” stosowany jest jako skrót myślowy lub uproszczenie.
Znaczne różnice pojawiają się po zastosowaniu kroku potencjałowego do wartości
4,4 V vs. Li/Li+ (Rys. 14b). Odpowiedź prądowe w przypadku LiBOB i LiPF6 początkowo
wzrasta do 4 i 2 μA cm–2, po czym szybko spada. Obecność soli imidkowej LiTFSI
w elektrolicie powoduje gwałtowny wzrost prądu anodowego aż do wartości 225 μA cm–2
w czwartej godzinie pomiaru. Następnie wartość spada, co może sugerować kontrolę
dyfuzyjną procesu.
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a.

b.

c.

d.

e.

f.

Rys. 14. Krzywe chronoamperometryczne próbek aluminium przebadanych w temperaturze 25 ºC
w warunkach OCP (a) i przy 4,4 V (b); w 35 ºC w warunkach OCP (c) i przy 4,4 V (d) i 45 ºC (c)
w warunkach OCP (e) i przy 4,4 V (f). Elektroda odniesienia we wszystkich pomiarach: Li/Li+.
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W temperaturze 35 ºC w warunkach OCP (Rys. 14c) próbki aluminium wykazują
większą destabilizację. Wartości gęstości prądu fluktuują wokół niskich wartości,
a fluktuacje te narastają wraz z czasem pomiaru. Z kolei podczas utrzymywania potencjału
przy wyższej wartości (Rys. 14d) ponownie maksymalną gęstość prądu osiągnął układ
z LiTFSI – wartość była ponad dwukrotnie wyższa niż w temperaturze 25 ºC i wyniosła
ok. 500 μA cm–2 w drugiej godzinie pomiaru. Przez kolejne dziesięć godzin gęstość prądu
spadała, w miarę jak aluminium ulegało roztworzeniu. Gęstość prądu w układach z LiBOB
wzrosła do 6 μA cm–2 po skoku potencjału do zadanej wartości, a następnie szybko spadła
i ustabilizowała się po ok. trzech godzinach pomiaru. W przypadku LiPF6 wzrost
przekroczył 8 μA cm–2, lecz po godzinie gęstości prądu zaczęły spadać przez pozostały
czas pomiaru, co może wskazywać na zahamowanie korozji.
W stanie OCP w najwyższej temperaturze (Rys. 14e) zaobserwowano znaczny wzrost
gęstości prądu w porównaniu do wcześniejszych przypadków. Podwyższona temperatura
wydatnie wpływa na kinetykę procesów zachodzących w ogniwie, m.in. migrację jonów.
Podczas utrzymywania potencjału przy wartości 4,4 V vs. Li/Li+ (Rys. 14f) również
odnotowano najwyższe wartości gęstości prądu. Elektrolity zawierające 1M roztwory
LiBOB i LiPF6 ponownie spowodowały stabilizację gęstości prądu rejestrowanej
dla każdej próbki aluminium. Wartości gęstości prądu ponownie nieznacznie wzrosły,
co wskazuje na wpływ temperatury. Obecność LiTFSI w elektrolicie powoduje gwałtowny
wzrost prądu anodowego, co świadczy o postępującym roztwarzaniu elektrody badanej.
W przeciwieństwie do wcześniejszych przypadków gęstość prądu nie maleje z czasem.
Na podstawie tego badania można wyraźnie zaobserwować wpływ temperatury
na szybkość badanego zjawiska.

6.5. Ocena morfologii próbek po badaniach elektrochemicznych
Po przeprowadzonych badaniach potencjodynamicznych (CV) rozmontowano naczynia
pomiarowe i odzyskano elektrody aluminiowe. Elektrody te zostały oczyszczone i poddane
badanom mikroskopowym (Rys. 15-17) w celu oceny zmian w morfologii folii
aluminiowej i oszacowania zmienionego pola powierzchni. Kolejność zaprezentowanych
zdjęć jest zgodna z warunkami badań zaplanowanymi w metodzie Taguchi (tabela 5).
Tabela 13 prezentuje średni odsetek skorodowanej powierzchni.
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Rys. 15 przedstawia zdjęcia mikroskopowe próbek aluminium po badaniach
elektrochemicznych w temperaturze 25 ºC. Można zauważyć, że na Rys. 15a osadziła się
nowa warstwa wierzchnia, co można rozpoznać po przebarwieniach powierzchni. Próbkę
tę badano w elektrolicie zawierającym LiPF6, a więc obserwacja ta jest zgodna
z wcześniejszymi przypuszczeniami. W przypadku próbki badanej w środowisku
zawierającym LiBOB nie zaobserwowano znaczących zmian stanu powierzchni. Z kolei
LiTFSI najsilniej zmienił morfologię powierzchni aluminium. Wcześniejsze badania
ukazywały znaczny wpływ soli imidkowej na wzrost gęstości prądu anodowego
w badanych układach i ich niestabilne zachowanie. Znalazło to odzwierciedlenie w stanie
powierzchni aluminium po badaniach potencjodynamicznych. Przede wszystkim
powierzchnia aluminium pokryta jest wżerami o kształcie zbliżonym do okrągłego. Małe,
nowo powstałe wżery najczęściej mają bardziej okrągły kształt niż większe, które
rozrastając się, łączą się z innymi.
a.

b.

c.

Rys. 15. Zdjęcia mikroskopowe (SEM) próbek aluminium przebadanych w temperaturze 25 ºC;
składy elektrolitów: 1M LiPF6 w EC:DEC (1:1) (a), 1M LiTFSI w EC:DEC (1:2) (b) i 1M LiBOB
w EC:DEC (1:4) (c)
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Ponadto rozkład wżerów na powierzchni próbki nie jest równomierny. Przypuszczalnie
nukleacja wżerów rozpoczyna się w miejscach o wyższej powierzchniowej energii
swobodnej lub o innym potencjale standardowym niż otoczenie. Takimi miejscami mogą
być wcześniej zaobserwowane bruzdy będące śladami po obróbce plastycznej, obrzeża
próbki lub wtrącenia niemetaliczne/domieszki obcych metali w stopie aluminium [184].
Wżery powstają również na granicach ziaren w strukturze krystalicznej folii aluminiowej,
które są wydłużone w skutek obróbki plastycznej [185]. Różnice właściwości między
takimi miejscami stwarzają siłę napędową do przebiegu nukleacji wżerów i ich rozrostu.
a.

b.

c.

d.

Rys. 16. Zdjęcia mikroskopowe (SEM: a, c, d; MC: b) próbek aluminium przebadanych
w temperaturze 35 ºC; składy elektrolitów: 1M LiBOB w EC:DEC (1:2) (a), 1M LiPF6 w EC:DEC
(1:4) (b) oraz 1M LiTFSI w EC:DEC (1:1) oddalenie (c) i zbliżenie wżeru (d)

Rys. 16 przedstawia powierzchnie próbek aluminium po badaniach wykonanych
w temperaturze 35 ºC. W tym przypadku bardziej widoczne są depozyty na powierzchni
próbki aluminium w środowisku zawierającym LiPF6. Można też z bliska ocenić budowę
wżeru (Rys. 16c-d). Jest on wyraźnie kolisty w kształcie, otoczony porowatą otoczką
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(jasne pole na zdjęciu SEM) złożoną z częściowo roztworzonego aluminium. Ciemne tło
wewnątrz wżeru pokazuje, że przechodzi on na wskroś próbki, tworząc perforację
materiału. Taka budowa sugeruje, że nukleacja wżeru postępuje od punktu centralnego
w głąb i stopniowo rozszerza się na boki.
Rys. 17 prezentuje ostatnie trzy próbki przebadane w temperaturze 45 ºC. Układ
zawierający LiTFSI wykazuje najsilniej zmienioną morfologię. Wżerów jest znacznie
więcej niż poprzednio – wyraźnie rozrastają się i łączą, a średnica największych
przekracza 0,5 mm. Nawet niewielkie wżery perforują folię aluminiową, czyli sięgają
na głębokość 20 μm. Pozostałe próbki nie zostały silnie zmienione, podobnie jak
we wcześniejszych przypadkach.
a.

b.

c.

Rys. 17. Zdjęcia mikroskopowe (MC) próbek aluminium przebadanych w temperaturze 45 ºC;
składy elektrolitów: 1M LiTFSI w EC:DEC (1:4) (a), 1M LiBOB w EC:DEC (1:1) (b) i 1M LiPF6
w EC:DEC (1:2) (c)
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Tabela 13 przedstawia wyniki analizy zdjęć mikroskopowych uzyskanych za pomocą
programu Fiji (ImageJ). Mierzonym parametrem był odsetek roztworzonej powierzchni
każdej z wykonanych próbek, z którego następnie obliczano wartość średnią dla każdego
badanego układu. Nie wzięto pod uwagę średniej liczby wżerów w próbce, ponieważ kilka
z nich ulega połączeniu w trakcie wzrostu, zwłaszcza w podwyższonych temperaturach,
gdy proces ten przebiega szybciej.

Tabela 13. Średni odsetek skorodowanej powierzchni próbek aluminium
po badaniach potencjodynamicznych
Próba
pomiarowa
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Czynniki wejściowe
Temperatura
Stosunek
objętościowy
°C
EC:DEC
25
1:1
25
1:2
25
1:4
35
1:2
35
1:4
35
1:1
45
1:4
45
1:1
45
1:2

Sól litu
LiPF6
LiTFSI
LiBOB
LiBOB
LiPF6
LiTFSI
LiTFSI
LiBOB
LiPF6

Wyniki
%
% pozostałej
skorodowanej
powierzchni
powierzchni
1,62
98,38
6,02
93,98
0,386
99,614
0,874
99,126
1,07
98,93
14,77
85,23
18,92
81,08
1,08
98,92
1,23
98,77

Można zauważyć, że elektrolity zawierające LiPF6 powodują prawie dwukrotne
zmniejszenie pola powierzchni pokrytej ubytkami w porównaniu do stanu wyjściowego
folii aluminiowej. Oznacza to, iż produkty hydrolizy soli fosforanowej litu weszły
w reakcję z jonami Al3+ utlenionymi wskutek korozji i wytworzyły na powierzchni folii
szczelną warstwę wierzchnią, która pokryła część ubytków i zahamowała dalszą korozję.
Ponadto można zauważyć, że LiBOB powoduje jeszcze większą stabilizację powierzchni
międzyfazowej i sprzyja zahamowaniu korozji nawet przy wysokich potencjałach
elektrody badanej. Odpowiedzialne za to zjawisko jest powstawanie warstwy wierzchniej,
o czym świadczy zmniejszenie się uszkodzonej powierzchni poprzez pokrycie jej filmem.
Zhang i Devine postulowali, że warstwa ta może być zbudowana między innymi z AlBO3
[146]. Ponownie największe różnice uzyskano w przypadku układów zawierających
LiTFSI w elektrolicie. Folia aluminiowa ulega roztworzeniu, które przyspiesza
wraz ze wzrostem temperatury i powoduje zniszczenie znacznej powierzchni materiału.
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W temperaturze 45 ºC roztworzeniu uległo prawie 20% folii, co wyraźnie przekłada się
na przewodnictwo elektryczne elektrody i jej kontakt z pozostałymi elementami ogniwa.

6.6. Analiza statystyczna danych doświadczalnych
Tabela 14 podsumowuje wielkości każdego z układów przebadanych w ramach metody
Taguchi, które zostaną uwzględnione w obliczeniach stosunku sygnału do szumu (S/N)
i poddane dalszej analizie. Wzięto pod uwagę zarówno wartości wyznaczone na podstawie
pierwszego pomiaru, jak i ostatniego, ponieważ pozwala to śledzić przebieg zmian
w czasie lub pod wpływem sygnału elektrycznego. Gęstość prądu korozji jkor i rezystancję
elektrolitu Rs poddano analizie zgodnie z funkcją kryterialną „im mniejsze, tym lepsze”,
ponieważ niska wartość jkor świadczy o wolnej korozji, a niska wartość Rs o odpowiednim
przewodnictwie roztworu elektrolitu. Z kolei wartości Rcoat i Ekor uwzględniono
w obliczeniach zgodnych z kryterium „im większe, tym lepsze”, ponieważ większe
wartości potencjału korozji przekładają się na lepsze właściwości antykorozyjne, a większe
wartości oporu warstwy wierzchniej świadczą o lepszej pasywacji materiału i istnieniu
zwartej bariery hamującej niszczenie.

Tabela 14. Dane eksperymentalne wykorzystane do obliczeń w metodzie Taguchi [178]
Próba
pomiarowa
1
2
3
4
5
6
7
8
9

jkor_in ikor_fin
μA cm-2
0.0326 0.0284
0.1221 0.2537
0.0768 0.0642
0.0257 0.0205
0.1179 0.0916
0.7663 0.5558
0.4590 0.5012
0.0856 0.0817
0.0338 0.0315

Wyniki
Rs_in Rs_fin Rcoat_in Rcoat_fin Ekor_in Ekor_fin
Ω
Ω
V
1.36
2.09
71.46
80.42
3.79
3.82
3.22
3.20
141.2
65.51
3.55
3.38
6.72
6.39
12852
8414
4.12
4.14
4.76
5.03
3714
3105
4.00
4.03
1.28
1.57
113.4
921.5
3.59
3.54
2.09
4.69
4501
233.2
3.45
3.47
2.24
2.79
2779
2107
3.49
3.15
7.43
8.01
4208
4529
3.94
3.96
1.88
2.01
1752
1981
3.45
3.51

Im większe różnice wartości S/N, tym większa zmienność badanego układu. Sens
praktyczny tego związku matematycznego polega na ocenie liczbowej znaczenia danej
zmiennej dla funkcjonowania całego układu – im ważniejszą rolę ogrywa dany czynnik,
tym większą zmienność układu wywołuje. Wyniki obliczeń średniej wartości S/N
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przedstawiono na Rys. 18. Rys. 18a przedstawia wyniki obliczeń dokonanych za pomocą
funkcji kryterialnej „im większe, tym lepsze”. Temperatura spowodowała zmienność
stosunku sygnału do szumu obliczoną dla wielkości w tym kryterium (Ekor, Rs) wynoszącą
0,51. Rodzaj soli litu odpowiada za zmienność S/N na poziomie 1,48. Z kolei stosunek
objętościowy EC:DEC w elektrolicie jedynie 0,19. Dzięki tym wartościom można
uporządkować badane czynniki zgodnie z rosnącym wpływem na zachowanie korozyjne
aluminium następująco: zawartość EC w elektrolicie, temperatura, rodzaj soli litu.
Natomiast rysunek 18b prezentuje wyniki uzyskane dla funkcji „im mniejsze, tym lepsze”.
W tym przypadku zmienność układu jest większa. Temperatura przyczynia się
do zmienności

rozpatrywanych

parametrów

na poziomie

15,63.

Zawartość

EC

w elektrolicie 12,01, natomiast rodzaj soli litu podnosi wartość S/N analizowanych
wielkości aż do 21,60. Można zauważyć, że porządek ten nie zmienia się w zależności
od rozpatrywanych kryteriów, mimo znacznej zmiany wartości S/N. Rodzaj soli litu jest
zdecydowanie najważniejszy, ponieważ wpływa na mechanizm reakcji zachodzących
w badanym układzie. Pozostałe czynniki mają drugorzędne znaczenie. Na podstawie
wykonanych obliczeń można przyjąć następujące warunki jako optymalne: roztwór LiBOB
w mieszaninie EC:DEC 1:1 (obj.), temperatura 25 ºC.
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Rys. 18. Stosunki S/N obliczone na podstawie funkcji kryterialnej „im większe, tym lepsze” (a),
„im mniejsze, tym lepsze” (b) w eksperymentach przeprowadzonych
za pomocą metody Taguchi [178]

Następnie przeprowadzono analizę wariancji, korzystając z równań umożliwiających
obliczenie całkowitych sum kwadratów (SS, ang. sum of squares):
(36)
𝑆𝑆 =

𝑥 − 𝑥̅

gdzie: SS – całkowita suma kwadratów, m – liczba prób pomiarowych od 1 do i, n – liczba
obserwacji/pomiarów od 1 do j, xij – wartość obserwacji j w grupie i.
Tabela 15 zawiera podsumowanie obliczeń dla Ekor i Rcoat. Można zauważyć,
że średnie zmienności odpowiedzi układu wyrażone w postaci sum kwadratów
w przeważającej części pokrywają się z wcześniejszymi obliczeniami wykonanymi
w programie Minitab19 (Rys. 18). Największy wpływ na zmienność ponownie wywiera
sól litu, która odpowiada średnio za 81% wariancji układu. Znacznie mniejszy wpływ
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na zmienność omawianych parametrów mają temperatura (średnie SS wynosi ok. 7,7%)
i stosunek objętościowy węglanu etylenu do węglanu dietylu w rozpuszczalniku soli litu
(średnie SS wynosi ok. 11,1%). Uporządkowanie to potwierdza hierarchię przypisaną
badanym czynnikom na podstawie wartości S/N obliczonych na podstawie metody
Taguchi (Rys. 18). Dodatkowo zaobserwowano, że temperatura ma znacznie większy
wpływ na potencjał korozji (średnio 10,65%), natomiast skład rozpuszczalnika na opór
warstwy wierzchniej (średnio 19,7%).

Tabela 15. Wyniki analizy wariancji odpowiedzi układu dla parametrów Ekor i Rcoat [178]

Temperatura
EC:DEC
Sól litu

Rcoat_in
SS
%SS
4,3∙106
4,99
7
1,8∙10
20,34
7
6,5∙10
76,67

Odpowiedzi
Rcoat_fin
Ekor_in
SS
%SS
SS
%SS
3,9∙106
4,53
0,060
11,44
9,8∙106
18,98
0,008
1,55
7
3,8∙10
73,49
0,455
87,01

Ekor_fin
SS
%SS
0,087
9,86
0,033
3,69
0,765
86,45

Całkowicie

8,7∙107

5,1∙107

0,885

Czynniki

100

100

0,523

100

100

Tabela 16 przedstawia analogiczne wyniki obliczeń dokonane dla wielkości jkor i Rs,
które rozpatrywane były zgodnie z funkcją kryterialną „im mniejsze, tym lepsze”.
Dokonane obliczenia potwierdzają wcześniejsze obserwacje i uporządkowanie czynników
kontrolnych układu na jego zmienność. W największym stopniu na układ oddziałuje sól
litu. Wpływ temperatury i zawartości EC w rozpuszczalniku jest znacznie mniejszy
i w obu przypadkach wynosi ok. 9%.

Tabela 16. Wyniki analizy wariancji odpowiedzi układu dla parametrów jkor i Rs [178]
Odpowiedzi
Czynniki
Temperatura
EC:DEC
Sól litu

Rs_in
SS
%SS
2,507
6,13
0,174
0,43
38,184
93,44

SS
1,99
3,39
31,67

%SS
5,37
9,14
85,49

SS
0,077
0,086
0,299

%SS
16,60
18,53
64,87

Całkowicie

40,865

37,05

100

0,462

100

100

Rs_fin

jkor_in

jkor_fin
SS
%SS
0,020
5,77
0,028
8,21
0,295
86,02
0,343

100
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Uśredniono sumy kwadratów wszystkich badanych czynników i uzyskano następujące
uporządkowanie ogólne: dobór sól litu w największym stopniu przekłada się
na właściwości korozyjne aluminium (średnia SS 81,8%), następnie stosunek objętościowy
EC do DEC (średnia SS 10,1%) oraz temperatura (średnia SS 8,1%). Wyniki obu analiz
sugerują, że wpływ składu rozpuszczalnika oraz temperatury na badany układ jest
porównywalny.
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7. Analiza właściwości elektrochemicznych kolektora prądowego w zależności
od zmiennych w podejściu klasycznym (OFAT)
Rozdział siódmy dotyczy badań wykonanych w sposób konwencjonalny, w którym
zmianie ulega wyłącznie jeden czynnik w każdej próbie badawczej (OFAT).
Przeprowadzenie pomiarów za pomocą tej metody i ich analiza są niezbędne,
aby zweryfikować przydatność i skuteczność metody Taguchi do typowania optymalnych
warunków prowadzenia procesu i wyznaczania tych, które są najmniej korzystne. Wiedza
ta jest tym istotniejsza, im więcej czynników zmiennych w znacznym stopniu wpływa
na badany problem.
Ponownie jak w poprzednim rozdziale pierwszy pomiar w każdej serii badań
oznaczono indeksem „in”, natomiast pomiar powtórzony lub ostatni z kolei – indeksem
„fin”.

7.1. Badania chronowoltamperometryczne
Rys. 19, 20 oraz 21 prezentują woltamperogramy próbek aluminium przebadanych
kolejno w temperaturze 25, 35 oraz 45 ºC. Podobnie jak we wcześniej omówionych
eksperymentach najwyraźniejszy jest wpływ soli litu na odpowiedź prądową badanych
układów. We wszystkich temperaturach potwierdza się wcześniej zaobserwowana
zależność o nadrzędnym znaczeniu soli litu dla procesów niszczenia kolektora prądowego
elektrody dodatniej w ogniwie Li-ion. Woltamperogramy próbek aluminiowych
wykonanych w elektrolicie zawierającym LiBOB nie różnią się znacząco w kolejnych
cyklach. Układy takie cechują się znaczną stabilnością – największą spośród przebadanych
układów. Można natomiast zaobserwować nieznaczny wzrost odpowiedzi prądowej
po przekroczeniu 4,2 V vs. Li/Li+. Dzieje się tak, ponieważ powyżej tej wartości
obserwuje się szybsze elektrochemiczny rozkład organicznego elektrolitu bazującego
na estrach węglanów. Potwierdziły się również obserwacje dotyczące pozostałych soli litu.
Odpowiedź prądowa próbek badanych w obecności LiPF6 przyjmuje ten sam rząd
wielkości jak w przypadku LiBOB. W większości badanych układów obserwuje się
niewielki spadek gęstości prądu wraz z kolejnymi cyklami, co przypisywane jest
powstawaniu wtórnej warstwy wierzchniej złożonej głównie z AlF3. Obecność LiTFSI
w elektrolicie we wszystkich przypadkach powoduje zarówno wyższą gęstość prądu
anodowego badanych próbek, jak i wzrost tej wartości w kolejnych cyklach. Świadczy to
106

„Wpływ korozji kolektora prądowego na pracę elektrody dodatniej…”

o gwałtownym przebiegu anodowego roztwarzania aluminium. Ponadto kinetyka procesu
anodowego roztwarzania jest tak szybka, a mierzona przy tym gęstość prądu wysoka,
że przesłonięciu ulega odpowiedź prądowa wywołana przebiegiem procesu rozkładu
rozpuszczalnika. W przypadku elektrolitów zawierających 1M LiTFSI w EC:DEC
w stosunku objętościowym 1:1 i 1:2 można zauważyć swego rodzaju pętlę histerezę
zmieniającą kierunek przy wyższych potencjałach (> 3,75 V vs. Li/Li+), którą najczęściej
utożsamia się z powstawaniem wżerów. W temperaturze 25 ºC w układzie o najmniejszej
zawartości EC (Rys. 19c) zjawisko to jest widoczne, lecz mniej wyraźnie. Określenie
wpływu składu objętościowego rozpuszczalnika w roztworze na układ jest możliwe dzięki
przeprowadzeniu większej liczby prób pomiarowych. W przypadku LiTFSI gęstość prądu
anodowego zauważalnie spada wraz ze spadkiem zawartości węglanu etylenu w roztworze.
W porównaniu do układów o największej i pośredniej zawartości EC gęstość prądu spada
dwudziestokrotnie w przypadku zastosowania najmniejszej ilości EC (Rys. 19c).
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a.

b.

c.

Rys. 19. Krzywe woltamperometryczne (CV) elektrody wykonanej z aluminium w temperaturze
25 ºC zanurzonej w roztworach soli litu w EC:DEC 1:1 (a), 1:2 (b), 1:4 (c); szybkość przesuwu
potencjału 0,05 mV s–1

Rys. 20 przedstawia woltamperogramy uzyskane dla analogicznych układów, które
poddano badaniom w temperaturze 35 ºC. Ponownie można przedstawić ogólne zależności
dotyczące wpływu soli litu na stabilność (LiBOB) lub niszczenie (LiTFSI) aluminium.
Potwierdza się również wpływ zawartości węglanu etylenu, którego duży udział
objętościowy w elektrolicie sprzyja przyspieszeniu kinetyki anodowego roztwarzania
aluminium. Z kolei w przypadku LiPF6 wartości odpowiedzi prądowej wzrastają wraz
ze spadkiem zawartości EC w elektrolicie. Świadczy to o odmiennej naturze reakcji
chemicznych, które zależą od składu zarówno od soli litu, jak i jej rozpuszczalnika.
Co więcej można dokonać pierwszych założeń dotyczących działania temperatury.
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Mierzona gęstość prądu jest wyższa i wzrasta – zauważalnie w przypadku układów
z LiTFSI i w mniejszym stopniu w obecności LiBOB i LiPF6.

a.

b.

c.

Rys. 20. Krzywe woltamperometryczne (CV) elektrody wykonanej z aluminium w temperaturze
35 ºC zanurzonej w roztworach soli litu w EC:DEC 1:1 (a), 1:2 (b), 1:4 (c); szybkość przesuwu
potencjału 0,05 mV s–1

Rys. 21 przedstawia próby wykonane w temperaturze 45 ºC. Tym razem
zaobserwowano jeszcze gwałtowniejszy wzrost rejestrowanych wartości gęstości prądu
w obszarze anodowego roztwarzania aluminium w środowisku zawierającym LiTFSI.
Maksymalna gęstość prądu osiąga wartość niemal 1,4 mA cm–2 podczas ostatniego cyklu
CV w elektrolicie o składzie 1M LiTFSI w EC:DEC 1:1. Jest to prawie trzykrotnie więcej
niż w elektrolicie, którego rozpuszczalnik zawiera najmniej EC (EC:DEC 1:4).
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a.

b.

c.

Rys. 21. Krzywe woltamperometryczne (CV) elektrody wykonanej z aluminium w temperaturze
45 ºC zanurzonej w roztworach soli litu w EC:DEC 1:1 (a), 1:2 (b), 1:4 (c); szybkość przesuwu
potencjału 0,05 mV s–1

Największą odpornością na działanie temperatury i proporcji węglanu etylenu
do węglanu dietylu cechują się układy zawierające LiBOB, który wyraźnie stabilizuje
powierzchnię aluminium. Z kolei największą wrażliwość na wpływ tych czynników
cechuje układy zawierające LiTFSI. Sól ta prowadzi do intensywnego roztwarzania
aluminium, które przyspiesza wraz z powiększającym się ubytkiem tlenkowej warstwy
wierzchniej Al2O3 w każdym kolejnym cyklu badania. Przyspieszenie reakcji wzmaga
wzrost temperatury. Ponadto zjawisko to jest znacznie nasilone w układach o największej
zawartości węglanu etylenu. Rozpuszczalnik ten cechuje się budową cykliczną oraz
wysoką wartością stałej dielektycznej ε (ok. 90,4 [155]), która świadczy o jego
właściwościach polarnych i wynikającej z nich zdolności do odseparowania ładunków
110

„Wpływ korozji kolektora prądowego na pracę elektrody dodatniej…”

(np. podczas dysocjacji soli litu) [155]. Właściwość ta odgrywa ważną rolę w mechanizmie
reakcji. T. Ma z grupą proponuje wyjaśnienie, zgodnie z którym wysoka wartość stałej
dielektrycznej zapobiega tworzeniu wtórnej warstwy ochronnej na powierzchni aluminium
wskutek ułatwionej desorpcji i dysocjacji wydzielonych produktów roztwarzania
o budowie jonowej [120]. Dodatkowo McOwen wraz z zespołem postuluje, że wysoka
wartość ε sprzyja adsorpcji, a następnie utlenianiu większej ilości rozpuszczalnika
na powierzchni dodatnio spolaryzowanego aluminium [155]. Rozkład rozpuszczalnika
prowadzi do zniszczenia pierwotnej warstwy tlenkowej, a dalej do roztwarzania
lub utleniania odsłoniętej elektrody [155]. Wydaje się, że oba zaproponowane mechanizmy
nie wykluczają się, lecz mogą występować równolegle na różnych etapach procesu
niszczenia aluminium.

7.2. Badania impedancyjne
Rys. 22-24 przedstawiają widma impedancyjne próbek aluminium wykonane przed
badaniem metodą potencjodynamiczną i po nim w coraz wyższych temperaturach. Kształt
zaprezentowanych krzywych Nyquista jest dość skomplikowany, a poszczególne elementy
nachodzą na siebie, co może świadczyć o występowaniu kilku stałych czasowych
o zbliżonych wartościach. Wysunięcie takiej hipotezy jest uzasadnione ze względu
na budowę powierzchni aluminium: na etapie produkcji metal ten spontanicznie utlenia się
tlenem atmosferycznym, dzięki czemu powstaje cienka warstwa Al2O3. Obecność
cienkiego filmu tlenkowego na powierzchni elektrody powoduje następujące zjawiska
[186]:


wzrost impedancji elektrody badanej,



utlenianie metalu na granicy międzyfazowej warstwa tlenkowa/metal,



możliwą zmianę mechanizmu przewodzenia lub mieszany mechanizm
przewodnictwa jonowego i elektronowego, a przez to procesu przeniesienia
ładunku.

Zaprezentowane na Rys. 22-24 wykresy Nyquista cechują się dość wysokimi
całkowitymi wartościami impedancji, co przypisywane jest obecności warstwy pasywnej
na powierzchni elektrody badanej. W temperaturze 25 ºC (Rys. 22) można zauważyć trend
rosnący części urojonej i rzeczywistej impedancji w próbkach zawierających aniony
heksafluorofosforanowe, zwłaszcza w roztworach o znacznym udziale objętościowym
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węglanu etylenu. Obserwacja ta stanowi kolejny argument świadczący o odtwarzaniu
warstwy powierzchniowej o właściwościach inhibitujących korozję wskutek rozkładu
LiPF6 i jego reakcji z utlenionymi jonami glinu.

a.

b.

c.

Rys. 22. Wykresy Nyquista w warunkach obwodu otwartego w temperaturze 25 ºC dla elektrody
wykonanej z aluminium zanurzonej w roztworach soli litu w EC:DEC 1:1 (a), 1:2 (b), 1:4 (c)
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a.

b.

c.

Rys. 23. Wykresy Nyquista w warunkach obwodu otwartego w temperaturze 35 ºC dla elektrody
wykonanej z aluminium zanurzonej w roztworach soli litu w EC:DEC 1:1 (a), 1:2 (b), 1:4 (c)

W układach z LiTFSI całkowita impedancja najczęściej spada w drugim badaniu,
co może świadczyć o tym, że doszło do rozwinięcia powierzchni rzeczywistej elektrody
poprzez powstanie wżerów. Obserwacja ta zostaje zaburzona w temperaturach 35 i 45 ºC
w elektrolitach z rozpuszczalnikiem zawierającym 1:4 EC:DEC (odpowiednio Rys. 23c,
Rys. 24c). Zaproponowane wyjaśnienie wiąże się z morfologią próbki po badaniach
potencjodynamicznych. W podwyższonych temperaturach rośnie szybkość anodowego
roztwarzania aluminium, co powoduje nie tylko powstawanie wżerów, ale i odsłanianie
znacznej

powierzchni

stalowego

kolektora

prądowego

będącego

elementem

konstrukcyjnym naczynia pomiarowego. Wskutek tego część odpowiedzi układu może
pochodzić od stali kwasoodpornej zamiast wyłącznie od aluminium.
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a.

b.

c.

Rys. 24. Wykresy Nyquista w warunkach obwodu otwartego w temperaturze 45 ºC dla elektrody
wykonanej z aluminium zanurzonej w roztworach soli litu w EC:DEC 1:1 (a), 1:2 (b), 1:4 (c)

Ponadto wszystkie warstwy międzyfazowe obecne w układzie biorą udział
w kształtowaniu właściwości elektrycznych elektrody (np. zachowanie pojemnościowe).
Skomplikowanie mechanizmu korozji w układach z warstwą pasywną przez omówione
wyżej zjawiska wzrasta liczba stałych czasowych. W takich przypadkach do danych
eksperymentalnych z dużym powodzeniem dopasowuje się teoretyczne obwody zastępcze,
w których w główny obwód wpisuje się równolegle podobwody [186]. Dodatkowo
w przypadkach, gdy elektrolit (zarówno sól przewodząca, jak i rozpuszczalnik) nie jest
elektrochemicznie bierny powinien wystąpić element dyfuzyjny (impedancja Warburga),
aby uzyskać lepsze dopasowanie obwodu do danych eksperymentalnych i interpretację
znaczenia fizycznego poszczególnych elementów. W związku z tym dane dopasowanego
do wytypowanego obwodu zastępczego zaprezentowanego na Rys. 12b. Rys. 25
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przedstawia kształt elektrycznego obwodu zastępczego zastosowanego do uzyskania
teoretycznego dopasowania danych eksperymentalnych z dodatkowo zaproponowanym
podziałem stref elektrody badanej. Zweryfikowanie hipotezy o większej liczbie stałych
czasowych jest możliwe między innymi poprzez analizę wykresów Bode’ego. Ponadto
odchylenia

standardowe

elementów

obwodu

rozpatrywanych

podczas

obliczeń

statystycznych zawarto w aneksie w tabeli A1.

Rys. 25. Zaproponowany elektryczny obwód zastępczy dopasowany do badanych układów [178]

Tabele 17 i 18 zawierają wartości elementów elektrycznego obwodu zastępczego
dopasowanego do każdego układu na postawie Rys. 12b oraz Rys. 25. W większości
przypadków świeżych i przebadanych próbek wartości oporu warstwy powierzchniowej
Rcoat maleją wraz z rosnącą ilością EC w elektrolicie. Taka zależność wydaje się mieć
związek z polarnością (wysoką stałą dielektryczną) węglanu etylenu, który może ułatwiać
adsorpcję elektrolitu na powierzchni międzyfazowej elektrolit/warstwa powierzchniowa
i w ten sposób zmieniać jej właściwości. Duża ilość niepolarnego węglanu dietylu sprawia,
że rezystancja filmu powierzchniowego jest na ogół większa. Świeże i przebadane próbki
różnią się natomiast wartościami tego elementu: w układach zawierających LiBOB
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wartości pozostają zbliżone. Z kolei w układach zawierających LiPF6 i LiTFSI
przeprowadzenie badania potencjodynamicznego powoduje spadek wartości Rcoat
w porównaniu do próbek świeżych bez zmiany ogólnego trendu opisanego wcześniej.
We wszystkich omawianych przypadkach wartości elementów stałofazowych Q są bardzo
małe. Dodatkowo wartości współczynników α zawierają się w przedziale 0,6 – 1,
co świadczy o przewadze charakteru pojemnościowego tego elementu. Następną
charakterystyczną wielkością jest opór przeniesienia ładunku Rct, który wykazuje
zależność odwrotnie proporcjonalną do szybkości korozji. Najmniejsze wartości tego
parametru wykazują układy zawierające LiTFSI, co świadczy o znacznej podatności tych
układów na przebieg reakcji. Ponadto wartości tego elementu wykazują ogólny trend
spadkowy wraz ze wzrostem udziału objętościowego EC w elektrolicie. Może to
świadczyć o tym, że polarny EC ułatwia przebieg reakcji faradajowskich.
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Tabela 17. Wartości poszczególnych elementów elektrycznego obwodu zastępczego
dopasowanego do wyników PEIS świeżych próbek aluminium (in)
Próba
pomiarowa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Rs_in
Ω
1,45
1,16
1,36
2,03
3,22
2,68
6,72
5,33
2,99
1,28
2,16
1,88
2,37
4,09
2,09
4,89
4,76
4,03
1,85
1,88
1,99
2,24
3,31
1,71
7,86
7,58
7,43

Rcoat_in
Ω
4286
224,7
71,46
2946
141,2
87,88
12852
10793
8015
113,4
175,6
209,7
2917
3909
4501
4836
3714
3057
4787
1752
1103
2779
502,6
832
5773
4992
4208

Q1_in
F s(α-1)
54,0∙10-6
0,17∙10-3
48,4∙10-6
35,9∙10-6
50,6∙10-6
56,5∙10-6
52,3∙10-6
32,9∙10-6
30,1∙10-6
57,6∙10-6
0,13∙10-3
51,9∙10-6
50,7∙10-6
0,73∙10-6
13,7∙10-6
34,8∙10-6
10,9∙10-6
25,7∙10-6
2,35∙10-6
53,0∙10-6
11,9∙10-6
2,38∙10-6
3,85∙10-6
3,02∙10-6
4,45∙10-6
20,8∙10-6
14,4∙10-6

Rct_in
Ω
16160
10199
10450
22,69
35,57
11,51
43467
43422
40982
7536
3762
11091
11,54
3181
36,93
1991
1976
16130
425001
173539
473,7
0,84
311506
15446
388,8
4855
295100

Wyniki
Q2_in
F s(α-1)
50,6∙10-6
0,49∙10-3
0,16∙10-3
29,7∙10-9
42,3∙10-9
1,44∙10-3
0,22∙10-3
5,7∙10-3
39,2∙10-12
1,19∙10-9
63,3∙10-6
73,2∙10-6
0,45∙10-6
68,3∙10-6
72,5∙10-6
15,4∙10-12
68,4∙10-6
0,20∙10-3
90,3∙10-6
61,1∙10-6
0,12∙10-9
0,23∙10-9
68,9∙10-6
0,16∙10-3
0,39∙10-3
0,16∙10-6
0,63∙10-3

R4_in
Ω
2,17
0,92
1,88
14,28
1,09
39,68
6,95
10820
38948
0,39
144,2
0,35
5651
0,39
3243
270,7
1,82
0,15
332,6
5,23
261805
3848
5,06
2,51
982,3
154,3
3970

W_in
Ω∙s-1/2
431
5925
4938
1154
28223
85970
457,8
5174
14574
7490
3796
18670
345918
131900
97891
390102
170600
2010
14247
22,6
4593
6205
12831
15307
11736
24478
1191

Q3_in
F s(α-1)
49,9∙10-6
0,13∙10-3
0,52∙10-3
75,9∙10-6
0,11∙10-3
0,16∙10-3
0,29∙10-3
3,4∙10-9
71,6∙10-6
71,9∙10-6
0,24∙10-3
0,38∙10-12
0,19∙10-3
0,18∙10-3
0,13∙10-3
76,5∙10-6
0,16∙10-3
51,6∙10-6
0,37∙10-3
0,9∙10-6
61,1∙10-6
35,3∙10-6
0,26∙10-3
0,25∙10-3
3,15∙10-9
24,5∙10-6
51,8∙10-6

Zaobserwowana ogólna tendencja nie zawsze jest spełniona w podwyższonych
temperaturach (35-45 ºC), np. w układach z LiPF6. Co może świadczyć o tym,
że temperatura nabiera tym większego znaczenia na zachowanie badanego układu,
im wyższa jest jej wartość. Taki wniosek byłby zgodny z prawem Arrheniusa, z którego
wynika wymierna zależność kinetyki reakcji od temperatury. Wartości elementu Warburga
W są dość duże zarówno w przypadku próbek świeżych jak i poddanych badaniu metodą
CV, co wskazuje na zachodzące reakcje determinowane szybkością dyfuzji jonów.
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Tabela 18. Wartości poszczególnych elementów elektrycznego obwodu zastępczego
dopasowanego do wyników PEIS próbek aluminium po badaniu potencjodynamicznym (fin)
Próba
pomiarowa Rs_fin Rcoat_fin
Ω
Ω
1
1,51
2106
2
1,31
988,2
3
2,09
80,42
4
2,62
3858
5
3,20
65,51
6
2,97
20,98
7
6,39
8414
8
5,08
7873
9
3,32
4290
10
1,57
921,5
11
3,01
1027
12
1,95
1159
13
4,32
108,7
14
5,87
132,5
15
4,69
233,2
16
5,51
3181
17
5,03
3105
18
5,05
4641
19
1,93
4875
20
2,01
1981
21
2,51
1549
22
2,79
2107
23
3,36
411,7
24
2,90
110,4
25
8,94
5975
26
8,25
5023
27
8,01
4529

Q1_fin
F s(α-1)
53,7∙10-6
9,7∙10-6
48,9∙10-6
34,3∙10-6
3,84∙10-6
2,58∙10-6
29,3∙10-6
5,08∙10-6
5,41∙10-6
8,91∙10-6
1,25∙10-6
2,49∙10-6
1,58∙10-3
0,18∙10-3
15,8∙10-6
1,76∙10-6
1,49∙10-6
6,24∙10-6
48,6∙10-6
53,9∙10-6
3,16∙10-6
12,4∙10-6
6,32∙10-6
40,8∙10-6
6,03∙10-6
26,9∙10-6
32,2∙10-6

Rct_fin
Ω
8533
3840
1947
5102
0,692
197,9
1031
2729
16791
7361
1076
5969
5,36
4130
148,4
702,5
1915
1343
450,1
366912
949,3
3,679
0,18
57,6
6584
1857
6158

Wyniki
Q2_fin
F s(α-1)
79,8∙10-6
0,21∙10-3
85,8∙10-6
15,3∙10-6
76,5∙10-6
0,39∙10-3
20,5∙10-3
17,6∙10-15
56,1∙10-6
66,5∙10-6
0,69∙10-3
89,7∙10-6
0,11∙10-3
1,96∙10-3
79,6∙10-6
19,4∙10-6
0,13∙10-3
0,26∙10-12
9,37∙10-6
17,7∙10-6
56,4∙10-6
0,3∙10-6
35,1∙10-16
1,63∙10-12
1,25∙10-6
9,73∙10-6
2,81∙10-6

R4_fin
Ω
0,11
82,84
0,36
47072
409,4
0,537
5818
9533
26915
579215
107600
1631
51,43
6,25
4,05
5496
373411
50092
1221
0,27
0,39
4,69
1966
367068
270659
55,54
13456

W_fin
Ω∙s-1/2
42,5
127,4
419,3
69512
96393
86189
48088
4915
1808
1328
1256
39450
124160
10760
160500
5836
2032
15000
18845
21,3
15221
14654
33162
179600
1304
138117
1038

Q3_fin
F s(α-1)
9,32∙10-63
0,60∙10-3
10,1∙10-6
38,6∙10-6
92,4∙10-6
0,13∙10-12
74,7∙10-6
46,6∙10-6
0,16∙10-3
0,22∙10-3
0,21∙10-3
0,16∙10-6
0,40∙10-6
76,6∙10-6
0,11∙10-3
7,79∙10-6
0,13∙10-3
31,6∙10-6
0,10∙10-6
15,8∙10-6
28,1∙10-6
23,5∙10-6
35,1∙10-6
1,31∙10-3
47,5∙10-6
31,4∙10-6
26,5∙10-6

Dane eksperymentalne poddano walidacji przy pomocy transformacji KramersaKröniga, analogicznie jak w przypadku danych uzyskach na podstawie metody Taguchi.
Tabele 19 i 20 prezentują wartości wyznaczone przez program EC-Lab kolejno dla próbek
świeżych i po poddaniu ich badaniom potencjodynamicznym. Różnice między danymi
eksperymentalnymi i teoretycznymi wyznaczonymi na podstawie KKT często przekraczają
5%. Oznacza to, że błąd dopasowania przekracza standardowo przyjmowaną tolerancję
statystyczną, zakładającą zgodność danych na poziomie 95%.
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Tabela 19. Walidacja pomiarów metodą transformacji Kramersa-Kröniga w układach świeżych
przed badaniami potencjodynamicznymi (in) [178]
Czynniki
Próba
EC:DEC
pomiarowa Temperatura
(obj.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

°C
25
25
25
25
25
25
25
25
25
35
35
35
35
35
35
35
35
35
45
45
45
45
45
45
45
45
45

1:4
1:2
1:1
1:4
1:2
1:1
1:4
1:2
1:1
1:4
1:2
1:1
1:4
1:2
1:1
1:4
1:2
1:1
1:4
1:2
1:1
1:4
1:2
1:1
1:4
1:2
1:1

Wyniki transformacji KKT
Sól litu

Δ
Re(Z)

Δ
Im(Z)

LiPF6
LiPF6
LiPF6
LiTFSI
LiTFSI
LiTFSI
LiBOB
LiBOB
LiBOB
LiPF6
LiPF6
LiPF6
LiTFSI
LiTFSI
LiTFSI
LiBOB
LiBOB
LiBOB
LiPF6
LiPF6
LiPF6
LiTFSI
LiTFSI
LiTFSI
LiBOB
LiBOB
LiBOB

5,28
5,39
4,54
4,25
4,31
5,50
3,66
3,32
4,75
5,04
3,71
4,17
4,31
4,35
4,10
4,94
2,85
5,91
24,87
6,92
5,37
24,43
5,01
6,19
18,19
13,85
9,60

15,04
16,38
11,67
12,92
16,90
16,90
13,92
12,18
13,07
12,28
12,13
12,07
16,92
16,24
11,93
26,1
31,72
14,86
22,45
25,81
18,28
16,48
21,77
12,75
17,14
39,54
31,35

Δ |Z|
%
10,36
10,69
7,01
7,44
10,38
9,77
7,60
5,83
6,21
6,78
6,06
7,25
9,55
9,34
6,06
10,71
6,61
7,11
18,24
10,59
13,21
13,63
15,90
8,63
22,52
10,83
11,25

Δ Kąt
fazowy(Z)
9,08
11,07
7,83
9,49
12,62
13,45
10,66
9,64
10,81
9,11
9,51
8,63
13,63
12,24
9,14
22,37
31,66
13,70
20,59
24,95
10,84
17,43
11,71
14,01
51,12
46,16
31,50

Wartości takiego rzędu mogą świadczyć o tym, że układ nie do końca spełnia
założenia KKT. Biorąc pod uwagę naturę chemiczną omawianych zjawisk problemem
może być stabilność badanych próbek (np. korozja w środowisku LiPF6). W takich
przypadkach można rozważyć transformację matematyczną admitancji układu zamiast
impedancji, skrócenie czasu badania lub zmniejszenie zakresu częstotliwościowego
w obszarze niskich częstotliwości, aby nie oddalać układu od stanu stacjonarnego/quasistacjonarnego.
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Tabela 20. Walidacja pomiarów metodą transformacji Kramersa-Kröniga w układach
po badaniach potencjodynamicznych (fin) [178]
Czynniki
Próba
EC:DEC
pomiarowa Temperatura
(obj.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

°C
25
25
25
25
25
25
25
25
25
35
35
35
35
35
35
35
35
35
45
45
45
45
45
45
45
45
45

1:4
1:2
1:1
1:4
1:2
1:1
1:4
1:2
1:1
1:4
1:2
1:1
1:4
1:2
1:1
1:4
1:2
1:1
1:4
1:2
1:1
1:4
1:2
1:1
1:4
1:2
1:1

Wyniki transformacji KKT
Sól litu

Δ
Re(Z)

Δ
Im(Z)

LiPF6
LiPF6
LiPF6
LiTFSI
LiTFSI
LiTFSI
LiBOB
LiBOB
LiBOB
LiPF6
LiPF6
LiPF6
LiTFSI
LiTFSI
LiTFSI
LiBOB
LiBOB
LiBOB
LiPF6
LiPF6
LiPF6
LiTFSI
LiTFSI
LiTFSI
LiBOB
LiBOB
LiBOB

5,07
4,74
10,58
2,38
5,75
5,32
3,84
9,53
4,05
10,15
4,13
15,22
8,81
23,47
9,56
18,94
17,28
17,45
7,03
6,80
4,01
13,22
7,2
6,23
23,96
8,57
8,91

16,38
17,10
13,67
8,92
17,17
15,80
16,20
15,06
15,66
14,13
15,76
17,08
31,67
28,58
16,21
32,94
16,46
18,59
25,53
25,72
23,74
15,96
6,09
24,42
20,39
41,31
15,43

Δ |Z|
%
10,78
11,08
9,61
2,86
12,23
10,37
9,55
9,54
8,86
7,40
8,29
10,85
7,97
19,47
9,25
13,94
12,48
12,87
9,60
10,84
11,46
9,03
22,85
10,28
18,38
5,79
5,20

Δ Kąt
fazowy(Z)
10,84
11,77
14,84
7,74
10,17
10,04
12,17
16,29
11,91
12,35
12,59
14,56
43,13
35,30
18,75
34,20
16,97
22,47
25,79
24,75
18,43
15,88
6,05
23,22
20,26
56,49
14,89

7.3. Polaryzacja liniowa
W tym podrozdziale przedstawiono krzywe polaryzacyjne badanych układów w takim
samym porządku jak w poprzednich sekcjach. Każdy rysunek odnosi się do kolejnej
temperatury, przy której prowadzono pomiar, natomiast na pojedynczym diagramie
zebrano układy zawierające różne soli litu, lecz rozpuszczone w rozpuszczalniku o danym
stosunku objętościowym EC do DEC. Rys. 26 przedstawia krzywe uzyskane
w temperaturze 25 ºC. Niezależnie od zawartości węglanu etylenu powierzchnia próbek
aluminium przebadanych w obecności jonów TFSI– ulega znacznym zmianom. Obniżenie
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potencjału korozji w drugim pomiarze świadczy o roztworzeniu przynajmniej części
pierwotnej warstwy tlenkowej. LiBOB wywołuje inny wpływ na próbki – lokalizacja
krzywych ulega niewielkiemu przemieszczeniu w kierunku wartości bardziej dodatnich,
co może świadczyć o stabilizacji warstwy.
a.

b.

c.

Rys. 26. Krzywe polaryzacji liniowej w temperaturze 25 ºC dla elektrody wykonanej z aluminium
zanurzonej w roztworach soli litu w EC:DEC 1:1 (a), 1:2 (b), 1:4 (c); szybkość przesuwu
potencjału 0,05 mV s–1

Próbki aluminium reagują podobnie na obecność LiPF6 w elektrolitach o dużej
zawartości węglanu etylenu. Z kolei w kompozycji zawierającej jedynie 20% tego
rozpuszczalnika (EC:DEC 1:4) dochodzi do przesunięcia krzywej w kierunku niższych
wartości, co sugeruje pogorszenie właściwości warstwy tlenkowej – prawdopodobniej
warstwa wtórna nie uległa wytworzeniu na całej powierzchni.
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Rys. 27 przedstawia analogiczne krzywe odpowiadające temperaturze 35 ºC. LiBOB
w dalszym ciągu utrzymuje stabilizujący wpływ na powierzchnię aluminium. Większe
różnice zaobserwowano w przypadku obecności LiPF6 i LiTFSI. Krzywe wyznaczone dla
próbek aluminium odbiegają od poprzednio zaobserwowanych zależności. Może to
oznaczać wzrost znaczenia temperatury na kinetykę przebiegających procesów, m.in.
dyfuzji jonów.
a.

b.

c.

Rys. 27. Krzywe polaryzacji liniowej w temperaturze 35 ºC dla elektrody wykonanej z aluminium
zanurzonej w roztworach soli litu w EC:DEC 1:1 (a), 1:2 (b), 1:4 (c); szybkość przesuwu
potencjału 0,05 mV s–1

Również w temperaturze 45 ºC (Rys. 28) zaobserwowano niezmienną tendencję
próbek w środowisku LiBOB do nieznacznego przesunięcia ku wartościom wyższym
w drugim pomiarze. Jednocześnie dochodzi do niewielkiego przesunięcia krzywych
w lewo w porównaniu do niższych temperatur. Ponownie zaobserwowano spadek
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potencjału korozji podczas drugiego pomiaru w obecności LiPF6 (Rys. 28a) oraz wzrost
w obecności LiTFSI (Rys. 28b). Wzrost wartości w przypadku układów z LiTFSI mógł
zostać wywołany np. poprzez częściowe odsłonięcie stalowego elementu konstrukcyjnego
o innych właściwościach elektrochemicznych wskutek roztworzenia części próbki
aluminium.
a.

b.

c.

Rys. 28. Krzywe polaryzacji liniowej w temperaturze 45 ºC dla elektrody wykonanej z aluminium
zanurzonej w roztworach soli litu w EC:DEC 1:1 (a), 1:2 (b), 1:4 (c); szybkość przesuwu
potencjału 0,05 mV s–1

Tabela 21 zawiera podsumowanie wartości potencjału korozji Ekor i gęstości prądu
korozji jkor w pierwszym pomiarze i kolejnym wykonanym po 1 godzinie. Z podanych
danych empirycznych wynikają ogólne zależności układów o danym składzie elektrolitu:
potencjał korozji spada wraz ze wzrostem temperatury, z kolei gęstość prądu korozji
rośnie. Jest to obserwacja zbieżna z obecnym stanem wiedzy, ponieważ wzrost
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temperatury informuje o zwiększeniu się energii kinetycznej w układzie, co przekłada się
na wzrost częstości skutecznych zderzeń między molekułami. Wskutek tego wzrasta
szybkość reakcji.

Tabela 21. Wyznaczone wartości gęstości prądu korozji i potencjału korozji
w pierwszej próbie (in) i drugiej (fin) [178]
Czynniki
Próba
EC:DEC
pomiarowa Temperatura
(obj.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

°C
25
25
25
25
25
25
25
25
25
35
35
35
35
35
35
35
35
35
45
45
45
45
45
45
45
45
45

1:4
1:2
1:1
1:4
1:2
1:1
1:4
1:2
1:1
1:4
1:2
1:1
1:4
1:2
1:1
1:4
1:2
1:1
1:4
1:2
1:1
1:4
1:2
1:1
1:4
1:2
1:1

Wyznaczone wyniki
Sól litu

jkor_in

jkor_fin Ekor_in

LiPF6
LiPF6
LiPF6
LiTFSI
LiTFSI
LiTFSI
LiBOB
LiBOB
LiBOB
LiPF6
LiPF6
LiPF6
LiTFSI
LiTFSI
LiTFSI
LiBOB
LiBOB
LiBOB
LiPF6
LiPF6
LiPF6
LiTFSI
LiTFSI
LiTFSI
LiBOB
LiBOB
LiBOB

μA cm–2
0,0189 0,0347
0,0284 0,0263
0,0326 0,0284
0,1095 0,1389
0,1221 0,2537
0,4578 0,2126
0,0768 0,0642
0,0779 0,0716
0,0600 0,0526
0,1179 0,0916
0,0989 0,0874
0,2221 0,1800
0,1674 0,4263
0,1168 0,1053
0,7663 0,5558
0,0443 0,0345
0,0257 0,0205
0,0842 0,0674
0,0298 0,0458
0,0338 0,0315
0,0526 0,0558
0,4590 0,5012
0,5684 1,0695
0,7684 1,1368
0,0904 0,0905
0,0742 0,0702
0,0856 0,0817

Ekor_fin
V

3,87
3,82
3,79
3,62
3,55
3,72
4,12
4,01
4,04
3,59
3,45
3,47
3,38
3,51
3,45
4,02
4,00
3,96
3,52
3,45
3,59
3,49
3,58
3,52
3,86
3,92
3,94

3,62
3,86
3,82
3,44
3,38
3,01
4,14
4,11
4,12
3,54
3,20
3,41
3,19
3,55
3,47
4,05
4,03
4,01
3,57
3,51
3,52
3,15
3,70
3,17
3,95
3,95
3,96

Najmniejsze wartości gęstości prądu korozji wyznaczono w układach, które zawierają
LiBOB. Obserwacja ta idzie w parze z wysokimi wartościami potencjału korozji
i potwierdza właściwości stabilizujące LiBOB. Wartości gęstości prądu w układach
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z LiPF6 są tego samego rzędu, lecz wykazują inną zależność. Można zauważyć, że wyższe
wartości gęstości prądu korozji – a zatem wyższą jej szybkość – odnotowuje się
w przypadku świeżych układów, w których elektrolit zawiera więcej EC. Z kolei
w badaniu

powtórzonym na tych samych próbkach tendencja ulega odwróceniu:

w układach z większą ilością EC szybkość korozji spada lub utrzymuje się na podobnym
poziomie (gdy T = 45 ºC). Obserwacja ta wydaje się odpowiadać proponowanemu
wcześniej mechanizmowi procesu. Duża ilość EC w elektrolicie powoduje, że większa
liczba jego cząsteczek ulega utlenieniu i deprotonacji. Następnie uwolnione protony
roztwarzają pierwotną warstwę tlenkową i uczestniczą w rozkładzie LiPF6, równolegle sól
ta może ulegać hydrolizie w śladowych ilościach wody zanieczyszczających układ.
Prowadzi to do początkowego przyspieszenia roztwarzania warstwy ochronnej i utleniania
próbki

aluminium,

lecz

po

nim

następują

dalsze

reakcje

z

wytworzeniem

nierozpuszczalnego AlF3, który wytrąca się na powierzchni próbki i odnawia warstwę
ochronną, która hamuje korozję. Grupa układów zawierających ostatnią sól litu LiTFSI
wykazuje zupełnie inne zachowanie: najniższym wartościom potencjału korozji
towarzyszą najwyższe gęstości prądu korozji, średnio o rząd wielkości większe
niż w poprzednio opisanych grupach. Ponadto wartości te rosną w drugim badaniu,
po tym jak część warstwy ochronnej na powierzchni aluminium zostanie zniszczona.
Uwolnione protony uczestniczą w roztworzeniu warstwy ochronnej, która nie ulega
odtworzeniu

wobec

braku

nierozpuszczalnych

produktów

reakcji

zdolnych

do wytworzenia nieporowatej warstwy wierzchniej. Tym razem wyraźnie większe wartości
jkor wykazują układy bogatsze w EC i ta tendencja nie ulega zmianie w czasie.

7.4. Badania chronoamperometryczne
Jako ostatnia technika elektrochemiczna w tym rozdziale zostanie omówiona
chronoamperometria, którą przeprowadzono w warunkach obwodu otwartego oraz przy
utrzymywaniu potencjału odcięcia elektrody dodatniej. Uzyskane wyniki przedstawiono
na Rys. 29-31, które kolejno prezentują krzywe wyznaczone w różnych temperaturach
w zależności od udziału objętościowego węglanu etylenu w elektrolicie.
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Rys. 29. Krzywe chronoamperometryczne próbek aluminium przebadanych w elektrolitach
zawierających różne sole litu w EC:DEC (1:1 obj.) w temperaturze 25 ºC w warunkach OCP (a)
i przy 4,4 V (b); w temperaturze 35 ºC w warunkach OCP (c) i przy 4,4 V (d) i w temperaturze
45 ºC (c) w warunkach OCP (e) i przy 4,4 V (f). Elektroda odniesienia: Li/Li+.
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Rys. 30. Krzywe chronoamperometryczne próbek aluminium przebadanych w elektrolitach
zawierających różne sole litu w EC:DEC (1:2 obj.) w temperaturze 25 ºC w warunkach OCP (a)
i przy 4,4 V (b); w temperaturze 35 ºC w warunkach OCP (c) i przy 4,4 V (d) i w temperaturze
45 ºC (c) w warunkach OCP (e) i przy 4,4 V (f). Elektroda odniesienia: Li/Li+.
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Rys. 31. Krzywe chronoamperometryczne próbek aluminium przebadanych w elektrolitach
zawierających różne sole litu w EC:DEC (1:4 obj.) w temperaturze 25 ºC w warunkach OCP (a)
i przy 4,4 V (b); w temperaturze 35 ºC w warunkach OCP (c) i przy 4,4 V (d) i w temperaturze
45 ºC (c) w warunkach OCP (e) i przy 4,4 V (f). Elektroda odniesienia: Li/Li+.
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Rys. 29 prezentuje krzywe wyznaczone w elektrolitach, w których udział obu
rozpuszczalników stanowi po 50% objętości (EC:DEC 1:1). Można zauważyć,
że rejestrowana gęstość prądu próbek w warunkach OCP cechują się znaczną stabilnością.
Wraz ze wzrostem temperatury wzrasta szum pomiarowy, co widać zwłaszcza
w przypadku LiPF6. Widać też, że sól ta powoduje spadek wartości prądu w czasie,
co świadczy o spowolnieniu procesu z czasem. Z kolei sygnał potencjałowy równy
potencjałowi odcięcia elektrody dodatniej (4,4 V vs. Li/Li+) przyczynia się do znacznych
zmian w badanych układach. Wprawdzie odpowiedź prądowa układów zawierających sole
LiBOB i LiPF6 spada, świadcząc o ich stabilności, lecz gęstość prądu anodowego
w obecności LiTFSI gwałtownie rośnie. Najczęściej wzrost ten jest proporcjonalny
do temperatury, lecz zdarzają się odstępstwa od takiego zachowania. Dodatkowo
maksymalna gęstość prądu najczęściej osiągana jest po 2-6 h od rozpoczęcia pomiaru,
dalej zaś spada i zaczyna fluktuować wokół niższej wartości.
Rys. 30 odpowiada elektrolitowi o składzie EC:DEC 1:2. Tym razem również nie
zachodzą zauważalne przemiany w warunkach OCP w środowiskach LiBOB i LiTFSI.
Sugeruje to, że druga sól wywiera wpływ na aluminium pod wpływem wyższego
potencjału. Próbki zawierające LiPF6 wykazują ogólną malejącą odpowiedź prądową, przy
czym w temperaturze 35 ºC początkowo obserwuje się wzrost – nieznaczny w porównaniu
do wartości rejestrowanych w warunkach potencjału odcięcia w obecności LITFSI
(Rys. 30d).
Rys. 31 prezentuje pomiary wykonane w elektrolicie zawierającym EC:DEC 1:4.
W podwyższonych temperaturach w warunkach OCP ponownie pojawia się szum tła, który
nie zasłania trendu mierzonych wartości gęstości prądu. Trend ten pokazuje spadek
wartości w obecności LiPF6 i względną stabilność przy użyciu pozostałych soli. Sytuacja
ponownie zmienia się przy wyższym sygnale potencjałowym. Można poczynić
analogiczne obserwacje do wcześniejszych. W badaniu tym trudniej ustalić dokładne
działanie zawartości węglanu etylenu. Najczęściej gęstość prądu w pewnym stopniu rośnie
podczas zwiększania temperatury badania.
Po wykonaniu badań w 25 ºC w warunkach potencjału odcięcia zebrano wybrane
próbki elektrolitu, aby określić zawartość jonów Al3+ w elektrolicie po badaniu. Ich
obecność będzie świadczyła o częściowym zniszczeniu próbki aluminium. Wyniki badania
metodą ICP-OES przedstawiono w tabeli 22.
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Tabela 22. Zawartość jonów Al3+ w elektrolicie po badaniach w temperaturze 25 ºC
Środowisko próbki Al
1M LiBOB w EC:DEC (1:2)
1M LiBOB w EC:DEC (1:4)
1M LiPF6 w EC:DEC (1:2)
1M LiPF6 w EC:DEC (1:4)
1M LiTFSI w EC:DEC (1:2)
1M LiTFSI w EC:DEC (1:4)

Zawartość Al3+
mg l–1
44
54
136
188
2410
1140

Na podstawie tego badania wykazano obecność jonów Al3+ nawet w układach
zawierających stabilizujący i inhibitujący korozję LiBOB, Może to być związane
z roztwarzaniem pierwotnej warstwy tlenkowej przez protony pochodzące z rozkładu
rozpuszczalnika. W porównaniu do pozostałych dwóch soli stężenie jonów jest niewielkie,
co nadal wspiera tezę o stabilizującym oddziaływaniu soli LiBOB. Komercyjnie
stosowany LiPF6 przyczynia się do trzykrotnego wzrostu stężenia Al3+ w elektrolicie
w porównaniu

do poprzedniego

przypadku.

Roztwarzaniu

warstwy

wierzchniej

pod wpływem czynników chemicznych towarzyszy korozja aluminium. Ponadto
w roztworze o większej zawartości węglanu etylenu zawartość jonów jest mniejsza
– prawdopodobnie część z nich związała się na powierzchni elektrody z jonami fluoru,
tworząc wtórną warstwę ochronną. Stąd mniejsza zawartość jonów w elektrolicie.
Obecność LiTFSI spowodowała wzrost stężenia jonów Al3+ w elektrolicie o kolejny rząd
wielkości. Wynik taki wykazuje zgodność z badaniami elektrochemicznymi, które
wskazują na przebieg gwałtownego roztwarzania metalu w tych układach. Ponadto
dwukrotnie większą wartość odnotowano w elektrolicie o większej zawartości EC,
co świadczy o tym, że jego duża ilość ma niekorzystny wpływ na folię aluminiową.

7.5. Ocena morfologii próbek po badaniach elektrochemicznych
Ponownie po badaniach potencjodynamicznych (CV) wyjęto folię aluminiową
z naczynek pomiarowych i przemyto węglanem dietylu, aby ocenić ich morfologię
za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej i mikroskopii cyfrowej. Rys. 32-34
prezentują wykonane zdjęcia kolejno dla próbek aluminium w środowisku LiPF6, LiBOB
i LiTFSI dla różnych składów rozpuszczalników i temperatur. Pominięto zdjęcia próbek
z układów, które omawiano wcześniej przy okazji badań zaplanowanych metodą Taguchi.
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Rys. 32. Zdjęcia mikroskopowe próbek (SEM: a-d; MC: e-f) aluminium przebadanych w obecności
LiPF6 w temperaturze 25 ºC: w EC:DEC (1:2) (a), w EC:DEC (1:4) (b); temperaturze 35 ºC:
w EC:DEC (1:1) (c), w EC:DEC (1:2) (d); temperaturze 45 ºC: w EC:DEC (1:1) (e),
w EC:DEC (1:4) (f)
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Rys. 33. Zdjęcia mikroskopowe (SEM: a-c; MC: d-f) próbek aluminium przebadanych w obecności
LiBOB w temperaturze 25 ºC: w EC:DEC (1:1) (a), w EC:DEC (1:2) (b); temperaturze 35 ºC:
w EC:DEC (1:1) (c), w EC:DEC (1:4) (d); temperaturze 45 ºC: w EC:DEC (1:2) (e),
w EC:DEC (1:4) (f)
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Rys. 34. Zdjęcia mikroskopowe (SEM: a-d; MC: e-f) próbek aluminium przebadanych w obecności
LiTFSI w temperaturze 25 ºC: w EC:DEC (1:1) (a), w EC:DEC (1:4) (b); temperaturze 35 ºC:
w EC:DEC (1:2) (c), w EC:DEC (1:4) (d); temperaturze 45 ºC: w EC:DEC (1:1) (e),
w EC:DEC (1:2) (f)
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W przypadku próbek badanych w środowisku zawierającym LiPF6 (Rys. 32) i LiBOB
(Rys. 33) widać, że stan próbki w nieznacznym stopniu odbiega od wyjściowego
niezależnie od temperatury i składu rozpuszczalnika. Można natomiast zauważyć
przebarwienia świadczące o zmianach na powierzchni międzyfazowej, np. o wytworzeniu
nowej warstwy powierzchniowej. Po raz kolejny największe różnice zaobserwowano
w przypadku LiTFSI (Rys. 34), który powoduje powstawanie wyraźnych i dużych wżerów,
których średnica często przekracza 100 μm. Wżery te często przechodzą na wskroś próbek,
pogarszając w takich miejscach właściwości adhezyjne (w przypadku naniesienia
na aluminium pasty z materiałem elektrodowym) i przewodnictwo elektryczne. Ponadto
wżery te powstają niezależnie od temperatury i proporcji węglanu etylenu do węglanu
dietylu. Jednakże ocena wstępna wskazuje na to, że powierzchnia zajęta przez wżery jest
znacznie większa w temperaturze 45 ºC. Kształt i wygląd wżerów omówiono z rozdziale 6,
a zaprezentowane tutaj przykłady spełniają te same reguły.
Jako że informacja o średnim polu zniszczonej powierzchni jest istotna do oceny
wpływu czynników zmiennych na układ, każdy przypadek zanalizowano za pomocą
programu Fiji. Wyznaczone wyniki zebrano w tabeli 23. Uzyskane informacje
potwierdzają

wcześniejsze

przypuszczenia

poczynione

na

podstawie

badań

elektrochemicznych. Procentowy ubytek powierzchni aluminium jest najmniejszy
w przypadku LiBOB, którego obecność w elektrolicie sprzyja stabilizacji powierzchni
międzyfazowej i często stanowi dodatek inhibitujący korozję w obecności innych soli litu
[152]. Ubytki zajmują ok. 1% powierzchni, co jest dwukrotnie mniejszą wartością
niż w przypadku czystej folii. Może to popierać wnioski Zhanga i Devine o powstawaniu
trwałej, nieporowatej warstwy złożonej z AlBO3 podczas działania wysokiego potencjału
na folię aluminiową [146]. W układach zawierających LiPF6 wykazano niewiele większy
ubytek powierzchni (ok. 1,5%). Ponownie jest to wartość mniejsza niż w przypadku
czystego materiału, co świadczy o tym, że zaszły przemiany skutkujące wytrąceniem się
produktów korozji we wżerach. W przypadku obu soli można zauważyć tendencję
do większego ubytku powierzchni w elektrolitach o większej zawartości EC, którego
rozkład generuje produkty silniej oddziałujące z pierwotną warstwą tlenkową. Natomiast
elektrolity bazujące na LiTFSI powodują zdecydowanie największy i zauważalny
nieuzbrojonym okiem ubytek powierzchni. Ponadto szybkość roztwarzania aluminium
silnie rośnie wraz ze wzrostem temperatury, co było mniej jednoznaczne w przypadku
poprzednich soli ze względu na mniejsze i zbliżone do siebie pola powierzchni
134

„Wpływ korozji kolektora prądowego na pracę elektrody dodatniej…”

uszkodzonej. Skutkuje to powstawaniem coraz większej liczby nowych wżerów
i rozrostem wcześniejszych. Ponownie można zauważyć, że kinetyka roztwarzania
aluminium w środowisku LiTFSI spada wraz ze zmniejszeniem udziału objętościowego
EC w elektrolicie.

Tabela 23. Odsetek ubytków w powierzchni próbek aluminium w zależności od warunków badania
Próba
pomiarowa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Czynniki wejściowe
Temperatura
Stosunek
obj.
°C
EC:DEC
25
1:4
25
1:2
25
1:1
25
1:4
25
1:2
25
1:1
25
1:4
25
1:2
25
1:1
35
1:4
35
1:2
35
1:1
35
1:4
35
1:2
35
1:1
35
1:4
35
1:2
35
1:1
45
1:4
45
1:2
45
1:1
45
1:4
45
1:2
45
1:1
45
1:4
45
1:2
45
1:1

Wyniki
Sól litu
LiPF6
LiPF6
LiPF6
LiTFSI
LiTFSI
LiTFSI
LiBOB
LiBOB
LiBOB
LiPF6
LiPF6
LiPF6
LiTFSI
LiTFSI
LiTFSI
LiBOB
LiBOB
LiBOB
LiPF6
LiPF6
LiPF6
LiTFSI
LiTFSI
LiTFSI
LiBOB
LiBOB
LiBOB

%
skorodowanej
powierzchni
1,43
1,56
1,62
5,52
6,02
9,23
0,89
0,93
1,03
1,27
1,36
1,48
9,70
12,33
14,77
0,90
0,98
1,07
1,51
1,23
1,50
18,92
23,35
28,15
0,94
0,91
1,08

% pozostałej
powierzchni
98,57
98,54
98,38
94,48
93,98
90,77
99,61
99,49
99,10
98,93
98,74
98,52
90,30
87,67
85,23
99,10
99,13
98,93
98,99
98,77
98,50
81,08
76,65
71,85
99,26
99,09
98,92

Wcześniej dyskutowaną kwestią była spontaniczność reakcji, która jest warunkiem
koniecznym przebiegu procesu korozji. Jak wspomniano, Krämer ze współpracownikami
postuluje, że jest to proces wymuszony w środowisku zawierającym LiTFSI,
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ponieważ nie odbywa się na szeroką skalę w warunkach potencjału obwodu otwartego,
lecz wyłącznie w wyższych potencjałach. W związku z tym złożono naczynka pomiarowe
ze świeżymi elektrodami aluminiowymi i elektrolitem zawierającym LiPF6. Układy te
przechowywano przez tydzień w warunkach obwodu otwartego w temperaturze 45 ºC,
a następnie rozmontowano i odzyskano folię aluminiową. Rys. 35 przedstawia zdjęcia
przemytych próbek aluminium po wykonaniu tego testu. Powierzchnia aluminium
zwilżonego elektrolitem bazującym na LiPF6 wykazuje bardzo drobne zmiany, ciemniejsze
wżery (Rys. 35a). Dodatkowo pojawiły się dość liczne drobne wybrzuszenia
w powierzchni materiału, które wyglądają, jakby warstwa wierzchnia miała w tym miejscu
pęknąć. Morfologia drugiej próbki zwilżonej elektrolitem z LiTFSI również ulega
drobnym zmianom. Mianowicie pojawiają się drobne wżery i wtrącenia (ciemne plamki
na Rys. 35b). Podwyższenie temperatury powoduje wzrost OCP, co przesuwa położenie
stanu równowagi w układzie. Może to skutkować rozpoczęiem procesu korozji aluminium,
co tłumaczyłoby drobne wżery. Jednakże w warunkach badania zaobserwowane zmiany są
nieporównywalnie

mniejsze

od

zmierzonych

wcześniej

podczas

badań

elektrochemicznych, co świadczy o tym, że za gwałtowne roztwarzanie aluminium
odpowiedzialne są procesy wymuszone.

Rys. 35. Zdjęcia mikroskopowe (MC) wykonane na folii aluminiowej po tygodniu magazynowania
w temperaturze 45 ºC w warunkach OCP w środowisku 1M LiPF6 w EC:DEC (1:2) (a) 1M LiTFSI
w EC:DEC (1:2) (b)
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7.6. Analiza statystyczna danych doświadczalnych
Klasyczne podejście do analizy wpływu czynników kontrolnych na badane zjawisko
(OFAT) obejmowało wykonanie 27 prób pomiarowych w warunkach zgodnych
z podanymi w tabeli 6. Próby pomiarowe zostały wykonane w celu weryfikacji
skuteczności metody Taguchi i wyciągnięcia dodatkowych wniosków na temat czynników
wpływających na korozję i wymuszone anodowe roztwarzanie aluminium. Tabela 24
zawiera

podsumowanie

uzyskanych

wyników,

które

poddano

dalszej

analizie

i obliczeniom S/N oraz ANOVA.

Tabela 24. Dane eksperymentalne wykorzystane do obliczeń w metodzie klasycznej
(OFAT) [178]
Próba
pomiarowa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

jkor_in jkor_fin
μA cm-2
0,0189 0,0347
0,0284 0,0263
0,0326 0,0284
0,1095 0,1389
0,1221 0,2537
0,4578 0,2126
0,0768 0,0642
0,0779 0,0716
0,0600 0,0526
0,1179 0,0916
0,0989 0,0874
0,2221 0,1800
0,1674 0,4263
0,1168 0,1053
0,7663 0,5558
0,0443 0,0345
0,0257 0,0205
0,0842 0,0674
0,0298 0,0458
0,0338 0,0315
0,0526 0,0558
0,4590 0,5012
0,5684 1,0695
0,7684 1,1368
0,0904 0,0905
0,0742 0,0702
0,0856 0,0817

Wyniki
Rs_in Rs_fin Rcoat_in Rcoat_fin Ekor_in Ekor_fin
Ω
Ω
V
1,45
1,51
4286
2106
3,87
3,62
1,16
1,31
224,7
988,2
3,82
3,86
1,36
2,09
71,46
80,42
3,79
3,82
2,03
2,62
2946
3858
3,62
3,44
3,22
3,20
141,2
65,51
3,55
3,38
2,68
2,97
87,88
20,98
3,72
3,01
6,72
6,39
12852
8414
4,12
4,14
5,33
5,08
10793
7873
4,01
4,11
2,99
3,32
8015
4290
4,04
4,12
1,28
1,57
113,4
921,5
3,59
3,54
2,16
3,01
175,6
1027
3,45
3,20
1,88
1,95
209,7
1159
3,47
3,41
2,37
4,32
2917
108,7
3,38
3,19
4,09
5,87
3909
132,5
3,51
3,55
2,09
4,69
4501
233,2
3,45
3,47
4,89
5,51
4836
3181
4,02
4,05
4,76
5,03
3714
3105
4,00
4,03
4,03
5,05
3057
4641
3,96
4,01
1,85
1,93
4787
4875
3,52
3,57
1,88
2,01
1752
1981
3,45
3,51
1,99
2,51
1103
1549
3,59
3,52
2,24
2,79
2779
2107
3,49
3,15
3,31
3,36
502,6
411,7
3,58
3,70
1,71
2,90
832
110,4
3,52
3,17
7,86
8,94
5773
5975
3,86
3,95
7,58
8,25
4992
5023
3,92
3,95
7,43
8,01
4208
4529
3,94
3,96
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Układy badane zgodnie z procedurą MT, które omówiono w rozdziale 6, wykazywały
określone tendencje, np. silną zależność od soli przewodzącej w elektrolicie i drugorzędny
wpływ pozostałych czynników. Wyniki rozszerzonych badań potwierdzają te obserwacje.
Natomiast jest między nimi wyraźna różnica: klasyczna metoda umożliwia wyodrębnienie
wpływu ilości węglanu etylenu w elektrolicie na proces niszczenia aluminium spośród
pozostałych czynników. Okazuje się, że wpływ zawartości węglanu etylenu w elektrolicie
na niszczenie aluminium różni się w zależności od zastosowanej soli litu. Niszczenie folii
aluminiowej w środowisku zawierającym LiPF6 w rozpuszczalnikach o większej ilości
węglanu etylenu. Z kolei aluminium wykazywało większą stabilność, gdy LiTFSI i LiBOB
rozpuszczone były w większej ilości węglanu dietylu. Może mieć to związek z większą
ilością protonów generowanych w elektrolitach o dużej ilości EC. Protony roztwarzają
pierwotną warstwę tlenkową, co jest niekorzystne szczególnie w obecności LiTFSI.
Jednakże z drugiej strony zachodzące wtedy reakcje towarzyszą rozkładowi LiPF6,
który prowadzi do wytworzenia nowej warstwy ochronnej na powierzchni folii
aluminiowej [120]. W korzystniejszych warunkach obserwuje się spadek gęstości prądu
korozji oraz wzrost oporu warstwy wierzchniej, które świadczą o wolniejszym przebiegu
korozji/roztwarzania oraz o lepszych właściwościach ochronnych warstwy wierzchniej.
Dane z tabeli 24 wykorzystano do obliczenia stosunku sygnału do szumu S/N,
którego wartości dla wszystkich badanych układów (prób pomiarowych) przedstawiono
w postaci wykresów na Rys. 36. Wartości S/N obliczano osobno dla każdego czynnika
zmiennego w przedstawionym problemie badawczym. Rys. 36a zawiera podsumowanie
obliczeń dokonanych na podstawie odpowiedzi podporządkowanych funkcji kryterialnej
„im większe, tym lepsze”. Układ wartości S/N w zależności od czynników kontrolnych jest
zbieżny z danymi uzyskanymi na podstawie metody Taguchi. Różnica wartości S/N
obliczonych w celu oszacowania wpływu temperatury wyniosła 0,34. Z kolei wpływ
proporcji węglanu etylenu do węglanu dietylu w elektrolicie oszacowano na 0,11. Z kolei
sól litu spowodowała zmienność na poziomie 1,38. Wartości te hierarchizują trzy zbadane
czynniki kontrolne od najważniejszego tak samo jak w metodzie Taguchi: sól litu,
temperatura, skład rozpuszczalnika.
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Rys. 36. Stosunki S/N obliczone na podstawie funkcji kryterialnej „im większe, tym lepsze” (a),
„im mniejsze, tym lepsze” (b) w eksperymentach przeprowadzonych
zgodnie z metodą klasyczną (OFAT) [178]

Ten sam trend potwierdzono w przypadku danych spełniających założenia funkcji
kryterialnej „im mniejsze, tym lepsze” (Rys. 36b). Największą wariancją cechuje się
zastosowany rodzaj soli litu (różnica S/N wynosi 10,046), następnie temperatura (2,002)
i na końcu stosunek objętościowy EC:DEC w elektrolicie (1,513). Na podstawie
klasycznego podejścia do testowania wpływu czynników kontrolnych na badany problem
można wytypować następujące warunki optymalne: utrzymywanie ogniwa w temperaturze
25 ºC w elektrolicie zawierającym LiBOB w równoobjętościowej mieszaninie węglanu
etylenu i węglanu dietylu. Wytypowane warunki są zbieżne z tymi, które wyznaczono
za pomocą MT. Porównywalnego zachowania można oczekiwać, używając elektrolitu
o składzie 1M LiPF6 w mieszaninie EC:DEC o składzie objętościowym 1:2 i prowadząc
badania w temperaturze 25 ºC. W obu podejściach eksperymentalnych (MT, OFAT)
największy wpływ na przebieg procesu korozji aluminium stwierdzono w układach
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zawierających sól LiTFSI, zwłaszcza w podwyższonych temperaturach. Obserwacja
dotycząca temperatury pokrywa się ze stanem wiedzy dotyczącym kinetyki reakcji
– dostarczenie do reagujących cząsteczek większej ilości energii skutkuje wzrostem liczby
skutecznych zderzeń, a więc przyspiesza reakcję. W praktyce jest to jednak niepokojące
dla użytkowników pakietów ogniw (np. samochody elektryczne), w których część energii
ulega rozpraszaniu na sposób ciepła, a przez to temperatura pakietu przekracza temperaturę
otoczenia.
Jako następny krok przeprowadzono analizę wariancji na podstawie odpowiedzi
badanego układu zaprezentowanych w tabeli 24. Obliczenia sum kwadratów wartości S/N
dla każdego z optymalizowanych parametrów zebrano w tabelach 25 i 26. Wykonane
obliczenia po raz kolejny potwierdzają wcześniejsze zależności. Bezsprzecznie największy
wpływ na niszczenie aluminium w ogniwach Li-ion ma dobór soli litu. Drugorzędny,
choć niepomijalny

wpływ

mają

temperatura

panująca

w

ogniwie

oraz

skład

rozpuszczalnika soli litu.

Tabela 25. Wyniki analizy wariancji odpowiedzi układu dla parametrów Ekor i Rcoat

Temperatura
EC:DEC
Sól litu

Rcoat_in
SS
%SS
6
5,2∙10
8,70
7,6∙106
12,74
4,7∙107
78,56

Odpowiedzi układu
Rcoat_fin
Ekor_in
SS
%SS
SS
%SS
6
3,8∙10
9,38
0,071
16,94
4,5∙106
10,96
0,001
0,20
7
3,2∙10
79,66
0,345
82,86

Ekor_fin
SS
%SS
0,027
3,32
0,013
1,66
0,758
95,02

Całkowicie

5,9∙107

4,1∙107

0,798

Czynniki

100

100

0,417

100

100

Średnie wartości sum kwadratów poszczególnych czynników wynoszą: 85,57%
w przypadku soli litu, 9,83% w odniesieniu do temperatury oraz 6,60% w odniesieniu
do stosunku objętościowego EC:DEC. Wyniki powyższych obliczeń porządkują czynniki
zmienne zgodnie z ich rosnącym wpływem na układ.
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Tabela 26. Wyniki analizy wariancji odpowiedzi układu dla parametrów jkor i Rs
Czynniki
Temperatura
EC:DEC
Sól litu

SS
1,88
1,02
26,99

Całkowicie

29,89

Rs_in
%SS
6,28
3,41
90,31
100

Odpowiedzi układu
Rs_fin
jkor_in
SS
%SS
SS
%SS
1,47
5,11
0,026
9,12
0,88
3,06
0,048
17,09
26,36
91,83
0,209
73,79

jkor_fin
SS
%SS
0,094
19,81
0,017
3,62
0,363
76,57

28,71

0,474

100

0,283

100

100

Analiza oddziaływania wyłącznie jednego czynnika w każdej próbie pomiarowej
umożliwia dokonanie większej liczby precyzyjnych obserwacji niż MT, choć obie z nich
pozwalają na skuteczne wytypowanie optymalnych i niekorzystnych warunków pracy
badanego układu. Pełna analiza danych eksperymentalnych OFAT potwierdza wnioski
z metody Taguchi: optymalne warunki temperaturowe pracy ogniw oscylują wokół
temperatury otoczenia, choć sprawne odprowadzanie ciepła stanowi większy problem
w przypadku pakietów ogniw. Rozpuszczalnik elektrolitu powinien być dobrany do danej
soli litu: korzystniej byłoby rozpuszczać LiTFSI w mieszaninie o ograniczonej ilości EC.
W przypadku LiPF6 oraz LiTFSI nie jest to czynnik krytyczny, zawartość EC do 50% jest
dopuszczalna, ponieważ może promować szybsze powstawanie wtórnej warstwy
ochronnej na powierzchni aluminium, mimo że początkowo składnik ten uczestniczy
w niszczeniu pierwotnej warstwy tlenkowej i rozkładzie LiPF6. W związku z tym
do dalszych badań wybrano elektrolity o składach 1M LiTFSI w EC:DEC 1:2 i 1:4,
ponieważ te mieszaniny rozpuszczalników powinny łagodniej oddziaływać na kolektor
prądowy. Mimo że środowisko zawierające LiTFSI jest agresywne dla aluminium, użycie
tej soli w praktyce jest bardzo perspektywiczne. Do celów porównawczych wybrano
natomiast 1M LiPF6 w EC:DEC 1:2.
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8. Wpływ korozji kolektora prądowego na pracę elektrody dodatniej
8.1. Synteza tlenków warstwowych z grupy NMC
Zsyntezowano siedem materiałów katodowych należących do grupy tlenków
warstwowych bogatych w nikiel, które zwyczajowo oznacza się akronimem NMC622.
Cechują się one dość dużą pojemnością właściwą i są obiecującym materiałem
elektrodowym pod kątem rozszerzania zakresu napięciowego pracy ogniw Li-ion.
Rozszerzenie zakresu napięciowego pracy ogniwa może oznaczać wystawienie kolektora
prądowego na warunki, które sprzyjają jego niszczeniu, co uzasadnia wykorzystanie tych
związków chemicznych w przedstawionej pracy. Ponadto podjęto próbę poprawy
stabilności cyklicznej grupy materiałów NMC622, wprowadzając drobne modyfikacje ich
składu chemicznego, które potencjalnie mogą ograniczać m.in. zjawisko mieszania
kationów. Pierwiastkami modyfikującymi były tytan, magnez i glin. Wprowadzano je w
niewielkiej ilości 1-5% molowych względem sumarycznej liczby moli metali
przejściowych w związku, jednocześnie w tym samym stopniu redukując ilość kobaltu,
który jest pierwiastkiem drogim, trudno dostępnym i silnie rakotwórczym. Tabela 27
prezentuje wzory sumaryczne zsyntezowanych związków oraz ich akronimy, które będą
stosowane w tekście. Właściwości elektrochemiczne modyfikowanych materiałów
porównano do materiału komercyjnego firmy BASF bez modyfikacji.

Tabela 27. Wykaz zsyntezowanych związków katodowych
Wzór sumaryczny

Akronim

LiNi0,6Mn0,2Co0,19Ti0,01O2
LiNi0,6Mn0,2Co0,18Ti0,02O2
LiNi0,6Mn0,2Co0,15Ti0,05O2
LiNi0,6Mn0,2Co0,19Mg0,005Al0,005O2
LiNi0,6Mn0,2Co0,18Mg0,005Al0,015O2
LiNi0,6Mn0,2Co0,18Mg0,01Al0,01O2
LiNi0,6Mn0,2Co0,19Mg0,01O2

NMC-1Ti
NMC-2Ti
NMC-5Ti
NMC-0,5Mg0,5Al
NMC-0,5Mg1,5Al
NMC-1Mg1Al
NMC-1Mg

Ilość modyfikatora
[% molowy]
1% Ti
2% Ti
5% Ti
0,5% Mg + 0,5% Al
0,5% Mg + 1,5% Al
1% Mg + 1% Al
1% Mg

Wszystkie materiały zsyntezowano metodą zol-żel ze spontanicznym zapłonem.
Metodę tę przeprowadza się w powietrzu atmosferycznym. Do jej przeprowadzenia
niezbędne jest wykonanie wodnych 1M roztworów substratów reakcji (tu: azotany(V)
odpowiednich metali przejściowych). Większość substratów reakcji jest łatwo dostępna
komercyjnie. Jednakże w przypadku materiałów modyfikowanych dodatkiem tytanu,
należy wcześniej zsyntezować substrat reakcji będący źródłem jonów Ti4+. Zastosowano
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w tym celu metodę opisaną przez Yamamurę [187]. Na początku tetrachlorek tytanu TiCl4
rozpuszczono w stechiometrycznej ilości wody destylowanej, cały czas intensywnie
mieszając. Należy zachować ostrożność, ponieważ reakcji tej towarzyszy wydzielanie
chlorowodoru. Następnie dodaje się roztwór amoniaku o stężeniu 12%. Na obu etapach
reaktor musi znajdować się w łaźni wodnej z lodem, aby zapobiec wytrącaniu się
dwutlenku tytanu TiO2. Na trzecim etapie otrzymaną zawiesinę należy odwirować, a osad
przemywać wodą destylowaną do uzyskania pH = 7. Następnie osad rozpuszcza się
w stechiometrycznej ilości 3M roztworu kwasu azotowego(V). W ten sposób powstaje
azotan(V) tytanylu TiO(NO3)2, który wykorzystywany jest do syntezy materiałów
katodowych w postaci otrzymanego roztworu bez dalszej obróbki. Stężenie jonów Ti4+
w roztworze

sprawdzono

za

pomocą

fluorescencji

rentgenowskiej

(ang.

X-ray

fluorescence, XRF).
Po przygotowaniu roztworów wszystkich substratów, ich stechiometryczne ilości
w przypadku azotanów metali przejściowych i 5% nadmiar azotanu litu przenosi się
do naczynia reakcyjnego, następnie dodaje się stechiometryczną ilość paliwa, która wynika
z ogólnego równania reakcji:

1,05LiNO3 + xNi(NO3)2 + yMn(NO3)2 + (1-x-y)Co(NO3)2 + 2/3C12H22O11

(37)

→ LiNixMnyCo(1-x-y)O2 + NOx + N2+ CO2 + H2O

Nadmiar litu w mieszaninie reakcyjnej stosuje się z powodu częściowego
odparowywania tego pierwiastka w czasie reakcji. Powstałą mieszaninę reakcyjną należy
mieszać przez 0,5 h, aby równomiernie rozprowadzić wszystkie substancje. Następnie
mieszaninę reakcyjną przenosi się do rozgrzanej do 250 ºC łaźni piaskowej,
która zapewnia homogeniczny rozkład ciepła.
Na pierwszym etapie procesu następuje odparowanie rozpuszczalnika mieszaniny
reakcyjnej. Kiedy większa część wody odparuje, mieszanina reakcyjna przyjmuje
porowatą, gąbczastą teksturę o żółto-brunatnej barwie. Z czasem zaczyna pękać wskutek
odparowania wody, aż do momentu zmagazynowania odpowiedniej ilości energii.
W krytycznym momencie następuje propagacja silnie egzotermicznej reakcji samozapłonu,
która rozszerza się na kolejne warstwy gąbczastej mieszaniny reakcyjnej. Reakcja ta trwa
kilka sekund i towarzyszą jej efekty akustyczne i wizualne (płomienie, żarzenie). Paliwem
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podtrzymującym spalanie jest związek organiczny o dużej ilości atomów węgla,
najczęściej sacharoza lub kwas cytrynowy. Produktem syntezy jest litowany tlenek metali
przejściowych barwy czarnej, o strukturze amorficznej, która jest skutkiem procesu
o szybkiej kinetyce. Materiałowi takiemu należy nadać odpowiednią strukturę krystaliczną
poprzez obróbkę cieplną. Standardowo przeprowadza się wyżarzanie, to znaczy
nagrzewanie materiału do zadanej temperatury (T = 800 ºC, szybkość nagrzewania
5 ºC min.–1) i wytrzymywanie w tej temperaturze przez 12 h, po których następuje
naturalne chłodzenie z piecem do temperatury otoczenia. Długi czas działania wysoką
temperaturą i powolne chłodzenie umożliwiają dyfuzję jonów w obrębie materiału, która
skutkuje przywróceniem budowy warstwowej i heksagonalnej struktury krystalicznej.
Rys. 37 przedstawia dyfraktogramy rentgenowskie wybranych materiałów, które
potwierdzają uzyskanie struktury krystalicznej charakterystycznej dla materiałów z grupy
NMC. Badanie wykazało, że zastosowana niewielka modyfikacja składu chemicznego
materiałów nie wpływa negatywnie na stabilność jego struktury krystalicznej.
Charakterystyczne sygnały wypisanych na rysunku płaszczyzn krystalicznych NMC
pojawiają się we właściwych miejscach. Można jednak zauważyć, że większa ilość tytanu
(Ti 2%) powoduje przesunięcie płaszczyzny (104) w kierunku niższych kątów 2θ,
co świadczy o zauważalnym wpływie tej ilości modyfikującego jonu na wymiary komórki
elementarnej. Obserwacja ta sugeruje, że duże ilości modyfikatorów mogą nie być
korzystne, jeśli ich promienie jonowe w znacznym stopniu odbiegają od promienia
jonowego Co3+ (54,3 pm), którego miejsce w przestrzeni krystalicznej powinny obsadzać.
Tak może się dziać w przypadku większego Ti4+ (61 pm).

Rys. 37. Dyfraktogramy rentgenowskie zsyntezowanych materiałów
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Warto zwrócić uwagę na intensywności sygnałów płaszczyzn (003) i (104), ponieważ
stosunek ich wartości stanowi parametr do oceny rozkładu kationów w sieci krystalicznej
[42]. Im większa wartość (003)/(104), tym mniejszy stopień mieszania kationów. Wartości
te przekraczają 1 w materiale komercyjnym oraz modyfikacjach poprzez niewielką
substytucję kobaltu tytanem, magnezem oraz magnezem i glinem. Może to przekładać się
na poprawę stabilności cyklicznej tych materiałów. Z kolei 2% dodatku tytanu i więcej
skutkuje znacznym spadkiem tego parametru (< 1), co świadczy o szybszej kinetyce
mieszania kationów, które powoduje utrudnienie dyfuzji jonów litu w materiale poprzez
blokowanie ścieżek dyfuzji jonów litu i obsadzanie położeń przypisanych litowi.
Z wyżej opisanych materiałów wykonano elektrody dodatnie o składzie wagowym:
91% materiał aktywny, 1% sadzy (Timcal C65), 8% lepiszcza (w postaci 10% roztworu
PVDF, Solef 5130, w n-metylopirolidonie, NMP). Materiały naniesiono na tę samą folię
aluminiową, którą użyto do badań elektrochemicznych w rozdziale 6 i 7. Do nanoszenia
wykorzystano automatyczne urządzenie do rozprowadzania pasty elektrodowej Zehnter
ZAA 2300. Następnie suszono elektrody w powietrzu w temperaturze 50 ºC przez 8h,
po którym przeprowadzono suszenie próżniowe w temperaturze 120 ºC przez 12 h.
W podrozdziale 8.2. badano właściwości elektrochemiczne zsyntezowanych materiałów
w elektrolicie o składzie 1M LiPF6 w EC:DEC:DEM (1:1:1 obj.).

8.2. Właściwości elektrochemiczne zsyntezowanych tlenków warstwowych
Jako pierwsze wykonano badania woltamperometryczne (CV) w celu określenia
potencjałów insercji i deinsercji jonów litu oraz odwracalności tych reakcji. Rys. 38
prezentuje woltamperogramy zsyntezowanych materiałów. Pierwszy cykl CV jest cyklem
aktywacyjnym, podczas którego zachodzi m.in. powstawanie katodowej warstwy
przejściowej (CEI) na powierzchni materiału elektrodowego. Zużywanie jonów litu
i elektrolitu na powstanie CEI podczas pierwszego utleniania tłumaczy znaczny spadek
wartości gęstości prądu w kolejnych cyklach CV (ok. 2-3-krotny). Najlepszymi wynikami
charakteryzują się materiały, w których dokonano niewielkiej substytucji kobaltu innymi
metalami: NMC-1Ti, NMC-0,5Mg0,5Al, NMC-1Mg. W wymienionych przypadkach
krzywe w kolejnych trzech cyklach pokrywają się (NMC-1Mg) lub są do siebie zbliżone
i wykazują niewielki spadek (NMC-1Ti, NMC-0,5Mg0,5Al).
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g.

h.

Rys. 38. Woltamperogramy elektrod dodatnich wykonanych z następujących materiałów:
komercyjny NMC (a), NMC-1Ti (b), NMC-2Ti (c), NMC-5Ti (d), NMC-0,5Mg0,5Al (e), NMC1Mg1Al (f), NMC-0,5Mg1,5Al (g), NMC-1Mg (h); szybkość przesuwu potencjału 0,05 mV s–1

Pozostałe materiały elektrodowe cechują się niesatysfakcjonującą odwracalnością,
np. NMC-2Ti, NMC-5Ti. W ostatnim przypadku po cyklu aktywacyjnym nie obserwuje
się już odwracalnej insercji i deinsercji jonów litu. Prawdopodobnie doszło do zwiększenia
liczby defektów struktury krystalicznej tych materiałów – struktura ta już po wyżarzaniu
wykazywała destabilizację poprzez deformację wymiarów komórki elementarnej.
Wskazywały

na

to

przesunięte

płaszczyzny

krystalograficzne

zaobserwowane

na dyfraktogramach. Materiały NMC-1Mg1Al i NMC-0,5Mg1,5Al wykazują większą
odwracalność reakcji, lecz spadek gęstości prądu po pierwszym cyklu jest większy
niż w przypadku Rys. 38a-b. Co więcej gęstość prądu dalej spada w kolejnych cyklach
CV, co może oznaczać dalsze przemiany na granicy międzyfazowej elektroda/elektrolit,
które negatywnie wpłyną na pojemność materiału podczas pracy cyklicznej. Ponadto
obserwuje się niewielkie przesunięcia potencjałów utleniania i redukcji.
Z wykresów odczytano wartości potencjałów insercji i deinsercji jonów litu z sieci
krystalicznej materiałów podczas drugiego cyklu CV. Wartości zaprezentowano
na Rys. 39. Można zauważyć, że modyfikacja materiałów poprzez częściową substytucję
kobaltu powoduje wzrost potencjałów insercji i deinsercji w stosunku do materiału
komercyjnego. W odpowiednim elektrolicie może to zostać wykorzystane do rozszerzenia
zakresu pracy ogniw Li-ion. Istotnym wskaźnikiem odwracalności omawianych procesów
jest różnica pomiędzy potencjałami deinsercji i insercji jonów litu. Wartość ta jest
najmniejsza w materiale komercyjnym (0,12 V) oraz NMC-1Mg, NMC-1Ti, NMC-2Ti
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(ok. 0,25 – 0,27 V). Wartości te oznaczają, że kinetyka procesów deinsercji i insercji
jonów litu jest w tych materiałach quasiodwracalna. Jednakże NMC-2Ti cechuje się
szybkim spadkiem prądu deinsercji/insercji w kolejnych cyklach CV, a piki prądowe są
słabo wykształcone. W pozostałych przypadkach różnica wartości przekracza 0,35 V,
co spowodowało, że materiały te nie zostaną użyte do dalszych badań jako najmniej
stabilne.

Rys. 39. Potencjały deinsercji i insercji litu w drugim cyklu CV

Do kolejnego etapu badania wytypowano materiały NMC-1Ti, NMC-0,5Mg0,5Al
oraz NMC-1Mg. W kolejnych etapach przeprowadzono badania galwanostatyczne
w zakresie potencjałów 2,5 – 4,4 V vs. Li/Li+ w celu wybrania jednego materiału,
na którym przeprowadzone zostaną dalsze testy. Do badań zastosowano reżim prądowy
C/20 (5 cykli) i C/5 (10 cykli), kończąc procedurę ładowaniem i wyładowaniem w reżimie
C/20 (3 cykle). Miało to na celu oszacowanie wpływu szybkości dostarczania i odbierania
ładunku na stabilność cykliczną i zdolność materiału do magazynowania energii.
Zarejestrowane profile ładowania i wyładowania posłużyły do obliczenia pojemności
wyładowania elektrod, które przedstawiono na Rys. 40. Wszystkie przebadane tlenki
warstwowe cechują się pojemnością początkową wynoszącą ok. 127-130 mAh g–1.
Materiał aktywny modyfikowany tytanem (Rys. 40a) najszybciej traci pojemność
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w pierwszych cyklach C/20. Z kolei jednoczesne zastosowanie modyfikacji magnezem
i glinem (Rys. 40b) przyczynia się do dość dużej pojemności nieodwracalnej w pierwszym
cyklu pracy, która powoduje znaczną różnicę między pojemnościami wyładowania
w pierwszym i drugim cyklu C/20. Jednakże wartości pojemności wyładowania
w kolejnych cyklach nie spadają tak szybko jak w poprzednim przypadku. Materiał
modyfikowany wyłącznie poprzez substytucję magnezem (Rys. 40c) utrzymuje stabilne
wartości pojemności właściwej przy małym obciążeniu, jednak utrata pojemności
przyspiesza po zwiększeniu obciążenia prądowego przy wyładowaniu. Te właściwości
razem ze stabilnością procesu deinsercji i insercji jonów litu spowodowały, że do dalszych
badań wytypowano materiał NMC-1Mg. Wybór ten podyktowany był łatwiejszą
dostępnością substratów do reakcji niż w przypadku np. tytanu.

a.

b.

c.

Rys. 40. Pojemności wyładowania prądem C/20 (I = 8,5 mA g–1) i C/5 (I = 34 mA g–1) elektrod
z materiału NMC-1Ti (c), NMC-0,5Mg0,5Al (b), NMC-1Mg (c)
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8.3. Wpływ korozji kolektora prądowego na pracę elektrody dodatniej
Na ostatnim etapie badań dokonano oceny wpływu zastosowanego elektrolitu na pracę
elektrody dodatniej wykonanej z tlenku warstwowego modyfikowanego poprzez
substytucję 1% molowego kobaltu za pomocą magnezu. Wybrano elektrolity zawierające
heksafluorofosforan litu, który jest solą często stosowaną komercyjnie w ogniwach Li-ion,
a jednocześnie wykazującą skłonność do hydrolizy, rozkładu elektrochemicznego
i termicznego oraz właściwości korozyjne wobec aluminium. Sól tę rozpuszczono
w mieszaninie EC:DEC o stosunku objętościowym 1:2. Wybór tego składu uzasadnia się
wynikami wcześniejszej analizy danych eksperymentalnych przedstawionej w rozdziałach
6 i 7. Mieszanina ta zawiera ok. 30% obj. węglanu etylenu, który początkowo przyspiesza
niszczenie aluminium, lecz w przypadku LiPF6 może to prowadzić do szybszego
odtworzenia

wtórnej

warstwy

ochronnej.

Drugą

zastosowaną

solą

był

bis(trifluorometylosulfonylo)imidek litu, który z kolei wykazuje działanie silnie agresywne
wobec aluminium, zwłaszcza w wysokich potencjałach. Z drugiej zaś strony sól ta
poprawia sprawność pracy elektrody ujemnej, dlatego warto kontynuować prace nad nią.
W tym przypadku wybrano rozpuszczalniki zawierające węglanu etylenu i węglan dietylu
w proporcji 1:2 i 1:4. Nie wzięto pod uwagę mieszaniny równoobjętościowej,
ponieważ w przypadku

LiTFSI

powoduje

wyraźne

pogorszenie

właściwości

elektrochemicznych.
Aby ocenić wpływ procesu niszczenia aluminiowego kolektora prądowego na pracę
elektrody dodatniej, przeprowadzono badanie galwanostatyczne C/20. Rys. 41 przedstawia
przebieg ładowania i wyładowania elektrod wykonanych z NMC-1Mg. W temperaturze
25 ºC (Rys. 41a) materiał wykazywał pojemność 176 mAh g-1. Jest to wartość zbliżona
do teoretycznie oczekiwanej w przypadku tego materiału i o ok. 30 mAh g-1 wyższa
w porównaniu do wcześniej wykonanych badań, co świadczy o tym, że elektrolit
o składzie 1M LiPF6 w EC:DEC (1:2) jest korzystny w przypadku badania pracy
cyklicznej. Jednak w ostatnim cyklu pojemność wyładowania wyniosła już 78 mAh g-1,
co oznacza ok. 2,5-krotny spadek w ciągu 10 cykli pracy. Jednakże nie można tego spadku
w całości przypisać korozji, ponieważ dochodzi również do zużywania litu i elektrolitu
na tworzenie CEI, rozkładu elektrolitu i w pewnym zakresie do degradacji materiału
aktywnego. Wpływ tych procesów trudno odseparować, dlatego najczęściej polega się
na metodzie porównawczej. Rys. 41b przedstawia przebieg ładowania i wyładowania
elektrod wykonanych z NMC-1Mg w temperaturze 45 ºC. Zauważalnie skrócił się czas
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potrzebny na wykonanie 10 cykli ładowania i wyładowania, co świadczy o przyspieszeniu
kinetyki reakcji degradujących elektrodę dodatnią. Pojemność pierwszego wyładowania
wynosi 122 mAh g-1. Z kolei w ostatnim cyklu wartość ta wyniosła 90 mAh g-1. Wartości
pojemności w tym zakresie są dużo niższe, ponieważ procesy degradacji przyspieszają
przez intensywny rozkład LiPF6. Spadek tych wartości jest mniej gwałtowny niż w niższej
temperaturze. Możliwe, że odpowiada za to szybsza kinetyka migracji jonów w układzie.

a.

b.

Rys. 41. Przebieg ładowania i wyładowania C/20 (I = 8,5 mA g–1) elektrody dodatniej NMC-1Mg
w 1M LiPF6 (EC:DEC 1:2) w temperaturze 25 ºC (a), 45 ºC (b)

Elektrody po badaniu odzyskano z naczynia pomiarowego, usunięto materiał
elektrodowy i przemyto w celu dokonania obserwacji mikroskopowych (Rys. 42).
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Powierzchnia aluminium w obu

przypadkach pokryta jest nieznacznymi płytkimi

wżerami. Wzdłużne ślady powstały podczas usuwania materiału elektrodowego.

Rys. 42. Zdjęcia mikroskopowe (MC) powierzchni aluminium po usunięciu materiału
elektrodowego wykonane mikroskopem cyfrowym; NMC-1Mg w 1M LiPF6 (EC:DEC 1:2)
w temperaturze 25 ºC (a), 45 ºC (b)

Kolejnym przebadanym przypadkiem jest elektroda dodatnia zwilżona elektrolitem
zawierającym 1M LiTFSI w EC:DEC (1:2). Przebieg ładowania i wyładowania w różnych
temperaturach przedstawiono na Rys. 43. W obu temperaturach można zauważyć zmianę
kształtu przebiegu ładowania i wyładowania – przede wszystkim wyładowanie jest bardzo
strome, bez poprawnie wykształconego obszaru, w którym zachodzi insercja jonów litu.
Świadczy to o zużywaniu energii na procesy pasożytnicze, prawdopodobnie w dużej części
na anodowe roztwarzanie. W temperaturze 25 ºC (Rys. 43a) pojemność właściwa
pierwszego wyładowania wyniosła już 60 mAh g-1, co stanowi niecałe 30% wartości
uzyskanej w przypadku układu z roztworem LiPF6 w rozpuszczalniku o tym samym
składzie. Ponadto podczas pierwszego ładowania przyjmuje ok. dwukrotnie więcej
ładunku niż jest w stanie oddać. W kolejnych cyklach pojemność zauważalnie spada
aż do 4 mAh g-1 po ostatnim wyładowaniu. W temperaturze 45 ºC (Rys. 43b) należy
dostarczyć prawie trzykrotnie więcej ładunku niż odzyskuje się podczas pierwszego
wyładowania, w którym pojemność elektrody wyniosła 52 mAh g-1. Z kolei po czwartym
cyklu elektroda ulega awarii i przestaje być zdatna do magazynowania energii. Oznacza to,
że podwyższona temperatura negatywnie wpływa na działanie elektrody dodatniej
i przyspiesza jej niszczenie.
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a.

b.

Rys. 43. Przebieg ładowania i wyładowania C/20 (I = 8,5 mA g–1) elektrody dodatniej NMC-1Mg
w 1M LiTFSI (EC:DEC 1:2) w temperaturze 25 ºC (a), 45 ºC (b)

Aby ocenić, co spowodowało opisane zachowanie elektrody, wyjęto ją z naczynia
pomiarowego. Po przemyciu elektrody gołym okiem można było zauważyć okrągłe wżery
w folii aluminiowej, znaczna część z nich nie była powierzchniowa, lecz tworzyła
przelotowe ubytki. Obserwacje mikroskopowe (Rys. 44) obrazują zasięg zmian
w zależności od temperatury. Wżerów jest mniej niż w przypadku aluminium niepokrytego
materiałem elektrodowym. Oznacza to, że materiał elektrodowy stanowi dodatkową
barierę chroniącą aluminium przed oddziaływaniem elektrolitu np. poprzez lokalne
obniżenie stężenia jonów przy powierzchni kolektora prądowego. Jednakże odpowiednie
zwilżenie materiału elektrodowego powoduje, że kolektor prądowy jest w kontakcie
z elektrolitem i z nim reaguje. Po ładowaniu i wyładowaniu w temperaturze 25 ºC
zauważalne są wżery, lecz nie są liczne. Ich obecność powoduje nieciągłość materiału,
153

A. Gabryelczyk – Rozprawa doktorska

a przez to pogorszenie przewodnictwa elektrycznego, które jest niezbędne do utrzymania
właściwej wydajności cyklicznej. Ponadto powoduje pogorszenie adhezji między
materiałem katodowym a kolektorem prądowym. Z kolei w temperaturze 45 ºC wżerów
jest więcej, a ponadto większa część z nich zlokalizowana jest na obrzeżach materiału
(Rys. 44b). Znaczne pocienienie materiału i duże nieciągłości doprowadziły do zniszczenia
elektrody, a przez to do nagłej awarii po czwartym cyklu ładowania/wyładowania.

Rys. 44. Zdjęcia mikroskopowe (MC) powierzchni aluminium po usunięciu materiału
elektrodowego wykonane mikroskopem cyfrowym; NMC-1Mg w 1M LiTFSI (EC:DEC 1:2)
w temperaturze 25 ºC (a), 45 ºC (b)

Rys. 45 przedstawia przebieg ładowania i wyładowania elektrody dodatniej
w elektrolicie o składzie 1M LiTFSI EC:DEC (1:4). Wcześniejsze eksperymenty
sugerowały, że zmniejszona ilość węglanu etylenu w elektrolicie korzystnie wpływa
na zahamowanie kinetyki roztwarzania kolektora prądowego w obecności jonów TFSI–.
Porównując rysunki 43 i 45, można zauważyć, że zachodzą między nimi różnice, które
wspierają te obserwacje. Mianowicie, uzyskuje się nieco wyższe pojemności wyładowania
i nie dochodzi do całkowitego zniszczenia kolektora prądowego, mimo że przebieg
krzywych pozostaje stromy i słabo ukształtowany. Pojemność pierwszego wyładowania
w temperaturze 25 ºC wyniosła do 54 mAh g-1, natomiast ostatniego 28 mAh g-1. Z kolei
w temperaturze 45 ºC było to odpowiednio 30 mAh g-1 i 10 mAh g-1.
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a.

b.

Rys. 45. Przebieg ładowania i wyładowania C/20 (I = 8,5 mA g–1) elektrody dodatniej NMC-1Mg
w 1M LiTFSI (EC:DEC 1:4) w temperaturze 25 ºC (a), 45 ºC (b)

Po oczyszczeniu kolektorów prądowych dokonano obserwacji mikroskopem
cyfrowym (Rys. 46). Wżery są widoczne zarówno pod mikroskopem, jak i gołym okiem.
W niższej temperaturze są one stosunkowo nieliczne i płytkie. Niewielka część sięga przez
całą grubość folii aluminiowej. Liczba wżerów znacząco rośnie wraz ze wzrostem
temperatury, jednakże wiele z nich sięga na niewielką głębokość. Można zauważyć,
że w największym stopniu uszkodzeniu ulega sama powierzchnia folii. Skutkuje to
pogorszeniem kontaktu elektrycznego z materiałem elektrodowym, lecz w mniejszym
stopniu zagraża bezpieczeństwu użytkowania ogniwa.
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Rys. 46. Zdjęcia mikroskopowe (MC) powierzchni aluminium po usunięciu materiału
elektrodowego wykonane mikroskopem cyfrowym; NMC-1Mg w 1M LiTFSI (EC:DEC 1:4)
w temperaturze 25 ºC (a), 45 ºC (b)
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9. Podsumowanie i wnioski
Badania przedstawione w pracy zorientowane były wokół szeroko pojętego niszczenia
kolektora prądowego elektrody dodatniej wskutek jego korozji i roztwarzania anodowego,
a także wpływu tych zjawisk na funkcjonowanie elektrody dodatniej. Część doświadczalną
pracy podzielić można na trzy grupy zagadnień:


zweryfikowanie

przydatności

metod

statystycznych

(metoda

Taguchi)

w planowaniu eksperymentów, których celem jest optymalizacja parametrów
procesowych i cech produktu lub wybór szczególnych warunków do dalszych
badań;


opisanie degradacji aluminiowego kolektora prądowego w zależności
od czynników środowiskowych (temperatura, budowa i natura chemiczna soli
przewodzącej,

stosunek

rozpuszczalnika

polarnego

do

niepolarnego

w elektrolicie);


omówienie

wpływu

niszczenia

aluminiowego

kolektora

prądowego

w warunkach wybranych na podstawie analizy statystycznej na pracę elektrody
dodatniej wykonanej z wybranego tlenku warstwowego z grupy NMC622.
Szczególny nacisk położono na często pomijany aspekt temperaturowy, który ma duże
znaczenie praktyczne. W najczęściej stosowanych ogniwach o dużej pojemności
i pakietach ogniw część energii rozpraszana jest na sposób ciepła, co skutkuje tym,
że rzeczywista temperatura pracy ogniwa przekracza temperaturę otoczenia. Prowadzi to
do wzrostu szybkości reakcji w ogniwie – zwłaszcza tych niepożądanych. Ponadto jako
kolejny z czynników wybrano rozpuszczalnik soli przewodzącej, a dokładnie stosunek
objętościowy węglanu etylenu do węglanu dietylu. Część literatury dotyczącej tej tematyki
sugeruje, że rozpuszczalnik również odgrywa pewną rolę w procesie, np. w kontekście
rozpuszczalności produktów korozji. Jednakże estry węglanów traktowano do tej pory jako
odnośnik do dalszych modyfikacji, nie sprawdzając wpływu doboru rozpuszczalnika
lub ich wzajemnej proporcji.
W

pracy

wykazano

użyteczność

metod

statystycznych

(metoda

Taguchi)

do planowania wstępnych etapów badań i ustalania warunków, w których zostaną
przeprowadzone dalsze eksperymenty. Metoda Taguchi i statystyczna analiza jej wyników
umożliwiają ustalenie, w jakim stopniu dana zmienna wpływa na badane zjawisko.
Ponadto zmniejsza zużycie odczynników i aparatury, co ma tym większe znaczenie,
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im więcej zmiennych należy przebadać. Zastosowanie tej metody ma jednak pewne
ograniczenia – nie daje wystarczająco dużo informacji do wnioskowania o mechanizmach
reakcji oraz często maskuje przypadki odbiegające od danej reguły i wymagające dalszej
weryfikacji. W związku z tym ma duże znaczenie przy badaniach mających na celu
optymalizację danego procesu (np. ustalenie temperatury wyżarzania materiału
katodowego, składu elektrolitu, optymalnej temperatury pracy itp.). Nie może jednak
w pełni zastąpić klasycznego (OFAT) podejścia badawczego, w którym zmienia się
wartość wyłącznie jednego czynnika w każdym eksperymencie, aby wykazać zachodzące
zależności między danym czynnikiem a zjawiskiem.
Mimo że sól przewodząca ma nadrzędny wpływ na mechanizm korozji/roztwarzania
kolektora prądowego elektrody dodatniej, nie można pominąć wpływu rozpuszczalnika tej
soli. Zaobserwowano, że sole wykazujące właściwości inhibitujące korozję (LiBOB)
lub odtwarzające warstwę ochronną z produktów korozji (LiPF6) są mniej wrażliwe
na dużą zawartość węglanu etylenu w elektrolicie niż sole o właściwościach agresywnych
(LiTFSI). Z jednej strony polarny węglan etylenu powoduje wzrost parametrów korozji
aluminium, lecz w przypadku LiPF6 i LiBOB może również przyspieszać odnowienie
lub umocnienie warstwy ochronnej. W przypadku LiPF6 intensywna hydroliza lub rozkład
pod wpływem protonu przyspiesza początkową korozję aluminium, lecz przez to
przyspiesza także powstawanie AlF3 nadającego wtórną ochronę powierzchni kolektora
prądowego. Odwrotnie dzieje się w przypadku LiTFSI, kiedy duże stężenie węglanu
etylenu sprzyja roztwarzaniu aluminium, a następnie desorpcji i dyfuzji związków
kompleksowych Al(TFSI)3 z powierzchni kolektora prądowego do w głąb elektrolitu.
Potwierdzono, że w przypadku soli przewodzącej LiTFSI wysoki potencjał pracy
elektrody dodatniej przyspiesza procesy anodowego roztwarzania kolektora prądowego,
powodując powstanie dużej liczby wżerów, które pogarszają właściwości adhezyjne
i elektryczne aluminium. Pogorszenie właściwości skutkuje spadkiem pojemności
właściwej elektrody m.in. poprzez odpadanie materiału aktywnego od kolektora
prądowego. Oprócz tego odnotowano zmianę kształtu profili ładowania i wyładowania
elektrody dodatniej na bardziej stromy. Sugeruje to zaburzenie procesu deinsercji i insercji
jonów litu. Prawdopodobnie za zmianę właściwości odpowiada roztworzenie jonów glinu
do elektrolitu lub degradacja materiału aktywnego poprzez dyfuzję jonów glinu do jego
struktury krystalicznej. Mogłoby to być możliwe ze względu na niewielki promień jonu
glinu (Al3+ 68 pm).
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Na podstawie analizy wykonanych badań można wyciągnąć następujące główne
wnioski:


przy badaniu wielu zmiennych wpływających na dane zjawisko metoda
Taguchi pozwala na sprawne ustalenie warunków do dalszych badań, dając
wyniki zbieżne z podejściem klasycznym (OFAT);



optymalna ilość węglanu etylenu w elektrolicie powinna być ustalana
równolegle z wyborem soli litu;



wpływ temperatury na działanie układu jest tym większy, im wyższa jej
wartość;



warstwa materiału elektrodowego spowalnia niszczenie kolektora prądowego,
lecz nie zahamowuje go całkowicie, przez co z czasem spada pojemność
właściwa elektrody;



niezbędne są dalsze modyfikacje elektrolitu i samego kolektora prądowego,
aby w pełni wykorzystać potencjał LiTFSI jako soli poprawiającej stabilność
cykliczną pracy ogniwa.
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V STRESZCZENIE
Starzenie jest złożonym zjawiskiem prowadzącym do nieuniknionego pogarszania
parametrów eksploatacyjnych ogniwa Li-ion – przede wszystkim zaś do spadku jego
pojemności i mocy właściwej. Na zjawisko to składa się szereg procesów degradacyjnych
zachodzących w elektrolicie, w obu elektrodach i na wszystkich powierzchniach
międzyfazowych. Do procesów starzenia ogniwa należy między innymi korozja kolektora
prądowego elektrody dodatniej. Zwyczajowo stanowi on element konstrukcyjny ogniwa
wykonany z aluminium. Materiał ten uznawany jest za odporny na korozję w szerokim
zakresie warunków środowiska ze względu na spontaniczne tworzenie się cienkiej warstwy
tlenkowej Al2O3 na jego powierzchni. Jednakże w organicznym elektrolicie może on
ulegać korozji lub anodowemu roztwarzaniu wskutek oddziaływania z anionami soli litu
i produktami ich rozkładu. Równowagę tego procesu przesuwa również obecność
zanieczyszczeń w elektrolicie, szczególnie śladowe ilości wody pochodzące z elektrolitu,
separatorów i materiałów elektrodowych.
W przedstawionej pracy przeanalizowano wpływ następujących czynników zmiennych
na zjawisko korozji: temperatura, natura chemiczna soli litu, skład rozpuszczalnika soli
litu. Wykorzystano statystyczną metodę planowania eksperymentu – metodę Taguchi –
aby

wybrać

wartości

zmiennych

do

dalszych

badań

nad

wpływem

korozji

na funkcjonowanie elektrody dodatniej. Ustalono, że metoda Taguchi umożliwia poprawne
wytypowanie warunków do dalszych badań w krótszym czasie. Na jej podstawie można
też ustalić hierarchię zmiennych w zależności od ich wpływu na badane zjawisko.
W omawianym przypadku hierarchia według czynnika o malejącym wpływie na zjawisko
jest następująca: natura chemiczna soli litu, temperatura, skład rozpuszczalnika. Należy
jednak wziąć pod uwagę, że w umiarkowanych temperaturach skład rozpuszczalnika może
być równie istotny. Natomiast wpływ temperatury na zjawisko korozji wzrasta
wraz ze wzrostem jej wartości. Skład rozpuszczalnika powinien być dobierany
w zależności od soli przewodzącej. Wykazano, że duży udział objętościowy węglanu
etylenu niekorzystnie wpływa na właściwości korozyjne kolektora prądowego. Zjawisko to
jest akceptowalne w przypadku soli litu o działaniu stabilizującym lub inhibitującym
korozję, jednakże ma znaczny wpływ w przypadku użycia LiTFSI.
Wykazano, że niszczenie kolektora prądowego ma duże znaczenie na funkcjonowanie
elektrody dodatniej, w szczególności w roztworach agresywnych soli takich jak LiTFSI.
Zaobserwowano gwałtowny spadek pojemności ogniwa i zakłócenie poprawnego procesu
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deinsercji i insercji. Co więcej zwrócono uwagę na to, że warstwa materiału elektrodowego
nie wystarcza do całkowitego zahamowania roztwarzania kolektora prądowego. Wżery
powstające pod warstwą materiału elektrodowego nie tylko znacznie zmniejszają
przyczepność materiału do kolektora prądowego, ale i zmniejszają przewodnictwo
elektryczne.
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VI ABSTRACT
Ageing is a complex phenomenon that inevitably results in lowering Li-ion battery
performance, mainly capacity fading and power loss. What contributes to battery ageing
are degradation processes in the electrolyte, in active materials and on all interfaces.
Corrosion of the current collector of the positive electrode belongs to the battery ageing.
Customarily, the current collector of the positive electrode is made of aluminium. In the
wide range of environmental conditions, this metal is considered highly corrosion resistant
due to the spontaneous formation of a thin primary oxide layer of Al2O3 on its surface.
However, aluminium can corrode or anodically dissolve in an organic electrolyte through
the interactions with the lithium salt anions and products or their degradation. This
process's equilibrium is disturbed by the presence of contamination, e.g. water traces from
the electrolyte, separators, and electrode materials.
This work presents several factors on the corrosion phenomena: temperature,
the chemical nature of the lithium salt, solvent for the lithium salt. A statistic approach
of Taguchi method was employed to aid the design of the experiment and choose
experimental conditions for the next stages of the study. Taguchi method enables a faster
determination of the optimal experimental conditions. Moreover, the statistical analysis
proved to be helpful by evaluating how significant is the influence of each factor
on the studied phenomena. In the presented case, the proposed hierarchy according to the
lowering meaning is as follows: the chemical nature of the lithium salt, temperature,
electrolyte solvent. It is worth noting that the influence of the corrosion kinetics'
temperature grows the higher its value. At ambient temperature, the influence of the
solvent is equally important. The experiments' analysis showed that the solvent should be
designed with consideration to the lithium salt. The high volume share of ethylene
carbonate in the solvent aggravates the corrosion process of the aluminium current
collector. It might be acceptable still in the presence of lithium salt that displays properties
as a corrosion inhibitor. However, the degradation of the current collector proceeds faster
when an aggressive salt such as LiTFSI is coupled with a solvent that contains a large
amount of ethylene carbonate.
As shown, the degradation of the aluminium current collector impacts the functionality
of the positive electrode in the Li-ion batteries, especially in LiTFSI. Issues such as fast
capacity fading and distortion of the insertion/extraction process are noted. Moreover, the
positive material coating is not enough a barrier to prevent further corrosion or anodic
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dissolution. Under the cathode coating, the pits are forming and expanding. Their presence
deteriorates adhesion between the current collector and the cathode coating and aggravates
the electric conductivity of the aluminium current collector.
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Tabela A1. Odchylenia standardowe od wartości średnich rezystancji elektrolitu i warstwy
wierzchniej wykorzystane do dalszych obliczeń [178]
Wyniki
Próba
pomiarowa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Rs_in
Ω
1,45
1,16
1,36
2,03
3,22
2,68
6,72
5,33
2,99
1,28
2,16
1,88
2,37
4,09
2,09
4,89
4,76
4,03
1,85
1,88
1,99
2,24
3,31
1,71
7,86
7,58
7,43

σRs_in

Rs_fin

0,12
0,26
0,19
0,19
0,88
0,42
0,18
0,29
0,43
0,27
0,02
0,60
0,06
0,80
0,11
0,13
0,09
0,02
0,36
0,16
0,04
0,47
0,88
0,09
0,71
0,12
0,26

Ω
1,51
1,31
2,09
2,62
3,20
2,97
6,39
5,08
3,32
1,57
3,01
1,95
4,32
5,87
4,69
5,51
5,03
5,05
1,93
2,01
2,51
2,79
3,36
2,90
8,94
8,25
8,01

σRs_fin

Rcoat_in

0,28
0,51
0,26
0,15
0,62
0,13
0,16
0,38
0,32
0,16
0,31
0,10
0,25
0,53
0,18
0,25
0,47
0,36
0,42
0,25
0,32
0,21
0,41
0,13
0,26
0,28
0,51

Ω
4286
224,7
71,46
2946
141,2
87,88
12852
10793
8015
113,4
175,6
209,7
2917
3909
4501
4836
3714
3057
4787
1752
1103
2779
502,6
832
5773
4992
4208

σRcoat_in

Rcoat_fin

σRcoat_fin

23,5
2,1
1,0
11,3
2,8
1,2
248,1
287,1
90,5
0,4
1,5
6,2
9,7
12,4
16,9
14,3
12,5
9,8
51,3
18,4
7,9
98,5
8,3
0,9
38,1
23,5
2,1

Ω
2106
988,2
80,42
3858
65,51
20,98
8414
7873
4290
921,5
1027
1159
108,7
132,5
233,2
3181
3105
4641
4875
1981
1549
2107
411,7
110,4
5975
5023
4529

16,9
2,4
0,9
5,8
4,5
0,7
64,1
118,5
4,6
11,2
22,3
24,8
1,9
2,3
3,7
11,8
16,9
48,3
49,6
21,4
11,3
65,3
13,5
0,7
32,5
16,9
2,4
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