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УВОД
Взаимодействието на твърди вещества с йони чрез реакции на
интеркалация при обикновени условия e в основата на поставения през 1991 г.
революционно нов подход за съхранение на енергия, а именно чрез
конструиране на литиево-йонни батерии тип „люлеещ се стол” без използване
на литиев метал като анод. Химическата същност на процеса се състои в
извършването на обратими окислително-редукционни реакции на интеркалация
на катода (слоест LiCoO2) и на анода (графит) чрез използване на един от найлеките метали като интеркалиращ агент, а имено Li+ йони. Днес литиевойонните батерии се считат като една от най-ефективните технологии за
съхранение на енергия с многообразни приложения в различни технологични
сектори. Независимо от това, литиево-йонните батерии запазиха от своето
създаване някои от основните си недостатъци: термична нестабилност и висока
цена. Съвременните изисквания за въвеждане на екологично съобразени и
евтини източници за съхранение на енергия налагат търсенето на алтернативи
на литиево-йонните батерии.
Един от възможните химически подходи за постигане на тази цел е чрез
замяна на литиевите йони с други при запазване на интеркалационния
механизъм на действие. През последните години, като алтернатива на
интеркалацията на литиевите йони, се налага тази на натриевите йони: Na+
йони, с по-голям йонен радиус от литиевите, проявяват по-слаби поляризиращи
ефекти, образуват по-йонни връзки и в резултат, имат по-нисък бариер на
йонна миграция в специфични типове структурни матрици. Предизвикателство
тук е да се намерят тези структурни матрици, способни бързо и лесно да
акумулират натриевите йони. Рационалният подбор на електродни материали
ще спомогне за реализирането на нов вид батерия, а именно натриево-йонни
батерии като алтернатива на литиево-йонните.
Научните изследвания върху натриево-йонните батерии (NIBs) могат да
се разделят на няколко групи в зависимост от вида на електродния материал и
съответния

електролит.

Едно

от

основните

направления

е

това

на

положителните електродни материали или т.нар. катоди. Като потенциални
катодни материали за натриево-йонни батерии са изследвани голям брой
съединения, като оксиди, фосфати, флуорофосфати и др. Слоестите оксиди
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NaxТМO2 съдържащи един или повече преходнометални йона (Т М = Ni, Mn, Fe,
Co и V), се очертават като един от най-обещаващите класове катодни
материали. Слоестите натриево-преходнометални оксиди, за разлика от
литиевите,

кристализират в различни структурни модификации, които се

разграничат по отношение на подреждането на слоевете и типа на координация
на натриевите йони. Тези малки разлики между структурите на слоестите
натриеви и литиеви оксиди обуславят огромните различия в механизма на
електрохимичната реакция, както и в способността им да интеркалират йони от
различен тип.
Обект на нашите изследвания е редът от слоести оксиди NaxNiyMn1-yO2
(0.5 ≤ x ≤ 1.0 и y= 1/2). Добре изучени и описани в литературата са
стехиометричният

О3-

NaNi1/2Mn1/2O2

и

нестехиометричният

Р2-

Na2/3Ni1/3Mn2/3O2. Означението на структурния тип, съгласно класификацията на
Delmas и колеги, показва координационното обкръжение на Na+ йони (О
октаедрично, Р – призматично) и броя слоеве в една елементарна клетка
(съответно 3 или 2). Оксидите

с Р2-тип структура проявяват по-добри

електрохимични свойства при използването им като катодни материали в
натриеви клетки, в сравнение с тези с О3- тип структура. Нестехиометрични
оксиди от същия ред, а именно NaxNi0.5Mn0.5O2 (0.5 ≤ x ≤ 1.0) се характеризират
със структура Р3- тип, но техните свойства все още остават неизучени.
Целта на настоящата дисертация е да се изучат интеркалационните
свойства на слоести

натриево-никелово-манганови оксиди като катодни

материали за алкални йонни батерии.
За постигане на тази цел бяха поставени следните задачи:
1. Да се намери подходящ метод на синтез на слоести оксиди със състав
NaxNi0.5Mn0.5O2.
2. Да се извърши структурно охарактеризиране на получените слоести
натриево-преходно-метални оксиди.
3. Да се изследва интеркалацията на натрий в слоестите оксиди.
4. Да се изследва интеркалацията на литий в слоестите оксиди.
5. Да

се

проследи

реактивоспособността

на

слоестите

оксиди

NaxNi0.5Mn0.5O2 спрямо натриеви и литиеви електролитни разтвори.
6. Да се разработи хибридна литиево-натриева батерия.
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Получаване на слоести оксиди. Добрата работа на електродните
материали е в пряка зависимост от избора на метод на синтез, като найважната част от него е получаването на прекурсори, които лесно да се
превръщат в целевия продукт. Докато в литературата основните методи за
получаване на натриеви слоести оксиди са класическите твърдофазни реакции,
то ние избрахме метода на лиофилизираните прекурсори, за който не
намерихме данни в литературата.
На фигура 1 е показана схемата на синтез на NaxNi0.5Mn0.5O2. Тя включва
лиофилизация на предварително замразени в течен азот разтвори на ацетатни
соли на Na, Ni и Mn, като съдържанието на натрий беше варирано между 0.5 и
1.0 mol. Получените хомогенни ацетатни прекурсори се разлагат и накаляват
при сравнително ниски температури (500 и 700 °С), при което се образува
целевия продукт NaxNi0.5Mn0.5O2.

Фигура 1. Схема на синтез на NaxNi0.5Mn0.5O2
На фигура 2 са сравнени кривите на разлагане на индивидуалните
ацетатни соли на натрий, никел и манган с тези на смесените ацетатни състави,
получени след лиофилизация. Термичното разлагане на индивидуалните соли
протича двустепенно: между 100 и 150 °С се извършва дехидратация на
ацетатните соли (фиг. 2 а), последвана от силна екзотермична реакция на
разлагане. Природата на металния йон влияе върху температурната област, в
която се разлагат ацетатите: 270 – 310 °С за манганов ацетат, 300 – 350 °С за
никелов ацетат и 420 – 500 °С за натриев ацетат. За разлика от никеловия и
мангановия ацетати, при натриевия ацетат се наблюдава ендотермичен ефект
при 335оС дължащ се на стапяне на безводната ацетатна сол.
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наблюдава. Също така всички DTA криви имат няколко пика, което показва
сложен механизъм на термично разлагане.
Структура на нестехиометричните NaxNi0.5Mn0.5O2 оксиди. Термичното
разлагане на лиофилизираните NaхNi0.5Mn0.5(ООССН3)(2+х) соли при 400 °С води
до получаване на смес от натриев карбонат, никел метал, никелов оксид и
натрий-съдържащи

никелово-манганови оксиди (фиг. 3 a). Формирането на

целевото съединение NaхNi0.5Mn0.5О2 започва при температури над 400 °С чрез
реакции на взаимодействие на продуктите на термично разложените ацетатни
соли. Между 500 и 700 °С се образува добре изкристализирал NaхNi0.5Mn0.5О2 с
трислоен тип структура (пространствена група R3m). Съгласно означението на
Delmas и колеги, структурата може да се класифицира като Р3-тип структура.
Кристалната структура на NaхNi0.5Mn0.5О2 е изградена от Ni0.5Mn0.5О2 слоеве от
ръбово свързани метални октаедри, докато Na+ йони са разположени между
тези слоеве в призматични позиции. Параметрите на елементарната клетка а и
с на NaхNi0.5Mn0.5О2 се изменят синхронно за съответния състав с повишаване
на температурата на нагряване, като същевременно обемът на елементарната
клетка остава непроменен.
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Праховите рентгенограми на оксидите, получени при 700 °С със зададено
Na: (Ni+Mn) отношение между 0.50 и 1.00 са показани на фигура 3 (б). Всички
рентгенограми съдържат дифракционни пикове, които могат да се припишат на
смес от основната слоеста фаза и примес на фаза тип NiO. Затова праховите
рентгенограми са рафинирани по метода на Ритвелд с използване на двуфазен
структурен модел: слоеста фаза от Р3-тип и NiO фаза. Количеството на NiO
фаза е по-малко от 1 % и е нечувствително спрямо зададеното изходно
съотношение

между

метални

йони

Na:(Ni+Mn).

Това

означава,

че

разтворимостта на Ni в слоестия оксид NaхMnО2 е ограничена до 0.5.
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(А)
Продукти
на
разложения
прекурсор
Na0.67Ni0.5Mn0.5(ООССН3)(2+х)·уН2О при 400, 500 и 700 °С. Означения: (□)
NaxNi0.5Mn0.5O2, (*) Na2CO3, (○) NiO и (Δ)Ni.
(Б) Рентгенограми на NaхNi0.5Mn0.5О2 със зададено съдържание на натрий
Na/(Ni+Mn)= 0.5 (а), 0.67 (б) и 1.00 (в) при температура на нагряване 700 °С.
Със (*) е отбелязано малко количество примес от Na2CO3.
Таблица 1. Структурни параметри (а, с, V, ZNa, ZO1, ZO2), рафинирано
съдържание на натрий (NaXRD) и средните дължини на връзките Ni,Mn – O и
Na – O за NaхNi0.5Mn0.5О2 със зададено съдържание на натрий х=0.50, 0.67,
0.75 и 1.00.
c
0.0020,
Å
16.7908

V±
0.02,
3
Å
121.13

ZNa

ZO1/ZO2

x = 0.50

a
0.0001,
Å
2.8861

0.8245

x = 0.67

2.8867

16.7692

121.01

x = 0.75
x = 1.00

2.8868
2.8871

16.7748
16.7729

121.06
121.00

NaxNi0.5Mn0.5O2

Mn,NiO, Å

Na-O, Å

0.3868/0.6106

NaXRD
±
0.003
0.552

1.914

2.418/2.607

0.8229

0.3919/0.6100

0.682

1.918

2.337/2.618

0.8250
0.8260

0.3911/0.6110
0.3930/0.6116

0.717
0.724

1.911
1.911

2.370/2.605
2.371/2.603
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Структурните

параметри,

експерименталните рентгенограми

определени
за

слоеста

от
фаза,

фитирането

на

NaхNi0.5Mn0.5О2,

са

обобщени в таблица 1. С увеличаване на зададеното количество натрий от 0.50
до 1.00 mol, параметърът на елементарната клетка а показва слаба тенденция
да нараства, докато с- параметърът намалява. Средната дължина на връзката
Ni,Mn – O остава нечувствителна към зададеното отношение Na: (Ni+Mn)
(табл.1), докато Na – O връзките (3 дълги и 3 къси) са по-чувствителни. Данните
показват, че степента на призматично изкривяване е най-малко за образеца с
х=0.5. В таблица 1 е показано още количеството натрий в кристалографски
позиции 3а, определено от рафиниране на експерименталната рентгенограма.
Изчисленото съдържание на натрий нараства със зададеното в прекурсора
съотношение Na:(Ni+Mn), достигайки максимални стойности от около 0.72. Това
означава, че разтворимостта на натрия в слоестата фаза NaхNi0.5Mn0.5О2 е
ограничена между 0.50 и 0.72 mol. Излишъкът от натрий над 0.72 остава като
съпътстваща фаза под формата на Na2CO3, която се регистрира най-ясно в
праховите рентгенограми на NaхNi0.5Mn0.5О2 със зададено съдържание на
натрий в прекурсора х=1.00 (фиг. 3 б).
Локална

структура

на

оксиди.

NaxNi0.5Mn0.5O2

Поради

нискотемпературния синтез, следващото ниво на структурно охарактеризиране
на оксидите е проведено чрез ТЕМ анализи. На фигура 4 са показани ТЕМ
микрографии на Na0.67Ni0.5Mn0.5О2, получен при 500

о

С. Светлополевите

изображения показват, че всички оксиди се състоят от тънки частици с размери,
попадащи в наноразмерната скала (фиг. 4 а,б): около 89 % от частиците са със
среден размер около 40 nm, а останалите 11 % - със среден размер около 125
nm (фиг. 4 б). На фигура 4 г е показана електронна дифракция от избрана
област

(SAED)

на

Na0.67Ni0.5Mn0.5О2

частици

по

направление

[1̅11].

Електронната дифрактограма е индексирана чрез хексагонална елементарна
клетка с парaметри, идентични с тези определени от праховите XRD анализи.
За сравнение, на фигура 5 са показани светлополеви изображения и
електронни дифракции на оксидите NaхNi0.5Mn0.5О2 съдържащи същото
количество натрий (х=0.67), но получени при 700 °С. Анализът на ТЕМ
изображенията показва, че високотемпературните оксидите се състоят също от
тънки плоски частици, характеризиращи се с по-голям размер и по-ниска степен
на агрегация.
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(а)

Фигура 4. (а) Светлополево
изображение на
NaхNi0.5Mn0.5О2 (х=0.67),
получен при 500 °С и (б)
съответстващото разпределение на частиците по
размер. (в) Светлополево
изображение на
Na0.67Ni0.5Mn0.5О2, получен
при 500 °С и
(г) съответстващата
SAED, показваща
образуването на Р3-тип
структурата.
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Фигура 5. (а) Светлополево изображение и съответната HRTEM снимка на
Na0.67Ni0.5Mn0.5О2.
(б) Светлополево изображение и съответстващата
SAED на Na0.67Ni0.5Mn0.5О2, показваща образуването на тригонална
свръхструктура (пространствена група P31). (в) Разпределение на
частиците по размер, определено от ТЕМ за Na0.67Ni0.5Mn0.5О2. (г)
Светлополево изображение и поликристална дифракция на Na0.5Ni0.5Mn0.5О2.
Всички изображения са на образци получени на 700 °С.
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Статистическият анализ показа, че около 55 % от частиците са със
среден размер около 50 nm и 45 % - със среден размер около 115 nm (фиг. 5 в).
За частици с размери, по-малки от 60 nm, се наблюдават добре разделени
решетъчни линии, съответстващи на (003) равнина (d- стойност от 0.56 nm)
(фиг. 5 а). По-големите частици, с размери над 100 nm, имат хексагонaлна
форма. Интересното тук е, че тези частици показват появата на тригонална
свръхструктура, която е

производна

от слоестата структура: решетъчните

параметри на свръхструктурата са а= 10.0 и с= 33.5 Å и пространствена група
Р31 (фиг. 5 б). Свръхструктурата може да бъде представена като √12а ×
√12а × 2с.

Свръхструктурните

отражения

са

по-силно

видими

за

Na0.67Ni0.5Mn0.5О2 в сравнение с Na0.5Ni0.5Mn0.5О2 (фиг. 5 г). Това е указание за
зависимостта на образуването на свръхструктура от съдържанието на натрий.
Наличието на свръхструктура в слоестите оксиди се потвърждава и от
неутроннографското изследване (фиг. 6). Този метод е подходящ за
изследване на свръхструктурното подреждане поради различните разсейващи
фактори на Ni и Mn спрямо неутрони. Използвайки като модел голяма
свръхрешетка √12а × √12а × 2с и пространствена група Р31 (определена от
TEM-SAED метода) на фигура 6 са показани рафинираните неутроннограми.
Както се вижда, избраният модел позволява да се опишат не само
интензивните дифракционни пикове, но и слабо интезивните пикове в
интеревала интервала 18° < 2θ < 30°. Моделът включва следното най-вероятно
катионно подреждане вътре в слоя: централният йон Ni2+ е обкръжен от 6 Mn4+
като първи съседи и 12 Ni3+/2+ като втори съседи. За сравнение, при двете
модификации на оксидите Na2/3Ni1/3Mn2/3O2 с Р2- и Р3-тип структури е било
установено образуването на свръхструктура от типа √3 × √3 × с, дължаща се
на подреждане на Ni2+ и Mn4+ йоните вътре в слоя по начин, при който всеки
Ni2+ да е обкръжен само от Mn4+ йони. Този тип подреждане е било установено
и при литиевата фаза LiNi1/2Mn1/2O2 с О3-тип структура. Получените от нас
резултати показват, че катионното подреждане при Р3-Na0.67Ni0.5Mn0.5О2 е
различно и е специфично за тях.
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Na0.67Ni0.5Mn0.5О
2

Na0.5Ni0.5Mn0.5О2

Фигура 6.
(а) Неутронограми на
NaхNi0.5Mn0.5О2.
Вмъкнатата диаграма
показва структурния
модел съдържащ
свръхструктурата
(ПГ Р31 ).

Окислително състояние на преходнoметалните йони в слоестите Р3NaxNi0.5Mn0.5O2.

За

интерпретиране

на

електрохимичните

свойства

на

NaхNi0.5Mn0.5О2 оксиди е важно да се познава окислителното състояние на
преходнометалните йони в тях. За тази цел беше използвана рентгенова
фотоелектронна спектроскопия (XPS). Като XPS стандарт за Mn4+ и Ni2+ йони,
ние използвахме слоест литиево-никелово-манганов оксид LiNi0.5Mn0.5O2 с О3тип структура. Определените спектрални параметри на Mn 2р3/2 и Mn 2р1/2 на
оксидите с х= 0.5 и 0.67 са обобщени в таблица 2.
В областта на енергии на Mn 2p, всички спектри се състоят от две широки
линии с максимуми, които съвпадат със свързващите енергии на Mn4+
стандарта. Независимо от това, определянето на окислителното състояние на
мангановите йони само въз основа на Mn 2р спектъра е нееднозначна задача,
поради неговата сложна мултиплетна структура. Друг параметър, който
позволява по-прецизно определяне на окислителното състояние на Mn, е 3s
свързваща енергия: за Mn2+, Mn3+ и Mn4+ йоните със S = 5/2, S = 2 и S = 3/2
очакваните стойности на Mn 3s разцепването са съответно 6 eV, 5 eV и 4 eV.
При изследваните от нас образци Na0.5Ni0.5Mn0.5О2 и Na0.67Ni0.5Mn0.5О2,
стойностите на Mn 3s са 4.5 eV и не зависят от количеството на натрия (табл.
2). Това показва, че Mn йони в нестехиометричните натриеви оксиди
NaхNi0.5Mn0.5О2 приемат окислително състояние само 4+.
В областта на енергии на Ni 2p3/2, XPS спектрите на Na0.5Ni0.5Mn0.5О2 и
Na0.67Ni0.5Mn0.5О2 показват основен асиметричен пик и съответен сателит.
Свързващите енергии са малко по-високи в сравнение с тези на стандарта Ni2+
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в LiNi0.5Mn0.5O2 (табл. 2). В таблица 2 са представени още свързващите енергии
на Ni 2p3/2 и сателита за Ni3+ йони, стабилизиран в слоест LiNi0.8Co0.2O2. Както
може да се види, свързващата енергия на Ni 2p3/2 и на сателитите нарастват с
около 1 eV, когато окислителното състояние на никеловите йони се променя от
+2 на +3. Сравняването на свързващите енергии на никеловите йони показва,
че те са по-малки, отколкото тези, които са типични за Ni3+ йоните, но също така
са по-големи от тези на Ni2+. Тази тенденцията се потвърждава и от
свързващите енергии за състоянието Ni 3p (табл. 2). Въз основа на данните за
Ni 2p3/2 и Ni 3p може да се заключи, че никеловите йони при NaхNi0.5Mn0.5О2
заемат две окислителни състояния: съответно +2 и +3. Появата на Ni2+ в
NaхNi0.5Mn0.5О2 може също да е свързана с наличието на примесна фаза от NiO,
детектирана с рентгенова и неутронна дифракция. Като цяло, окислителното
състояние на никеловите йони е по-високо от +2 в нестехиометричните
натриеви оксиди, докато окислителното състояние на мангановите йони е +4.
Таблица 2. Mn 3s, Mn 2p3/2, Mn 2p1/2, Ni 2p3/2 и сателит, Ni 3p, Li 1s, Na 2s и Na
1s свързващи енергии за изходните Na0.5Ni0.5Mn0.5О2 (NNM0.5) и
Na0.67Ni0.5Mn0.5О2 (NNM0.67). За сравнение са дадени данните на LiNi0.5Mn0.5O2
и LiNi0.8Co0.2O2.
Проба

Mn 3s,
eV

Mn 3s,
eV

Mn3s,
eV

Mn2p3/2/
Mn2p1/2,
eV

NNM 0.50

84.1

88.6

4.5

NNM 0.67

84.6

89.3

4.6

LiNi0.5Mn0.5O2

84.0

88.7

4.7

642.3 /
653.6
642.6 /
653.7
642.3 /
653.7

LiNi0.8Co0.2O2

Предизвиканите

от

Na

промени

Ni
2p3/2,
eV
854.6

Ni 2p3/2
сателит
, eV
860.8

Ni
3p,
eV
67.1

Li
1s,
eV
-

Na
2s,
eV
62.3

1070.4

855.1

860.8

67.6

-

62.5

1070.6

854.4

860.5

66.8

53.5

855.4

861.4

в

окислителното

състояние

Na 1s,
eV

на

преходнометалните йони бе изследвано чрез EPR спектроскопия, която
позволява

да

се

анализира

обема

на

частиците,

за

разлика

от

фотоелектронната спектроскопия, която дава информация за най-горния
повърхностен слой (не повече от 2 nm). Като EPR стандарт за едновременно
присъствие на Ni2+ и Mn4+ йони използвахме литиевите оксиди със състав Li[Li(12x)/3NixMn(2-x)/3]O2.

При тези оксиди е показано, че EPR сигнал се регистрира само

от Mn4+ йоните (S=3/2), докато Ni2+ йоните (S=1) остават EPR неактивни.
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Наличието на Ni йони, както и окислителното им състояние, оказват значително
влияние върху стойността на g- фактора и ширината на линията на Mn4+ йоните
(фиг. 7). Този факт ни позволява да анализираме окислителното състояние на
Ni йони в нестехиометричните натриеви оксиди NaхNi0.5Mn0.5О2.

Фигура 7. (А) Ширина на EPR линията (ΔНрр) и g-фактор на Na0.5Ni0.5Mn0.5О2 и
Na0.67Ni0.5Mn0.5О2 (ромб). За сравнение са дадени ширина на EPR линията и gфактора на Mn4+ в LiNi0.5Mn0.5O2 (незапълнени символи). (Б) EPR спектър на
Na0.5Ni0.5Mn0.5О2 (а) и Na0.67Ni0.5Mn0.5О2 (b).
На фигура 7 са показани EPR спектрите на Na0.5Ni0.5Mn0.5О2 и
Na0.67Ni0.5Mn0.5О2. Те се състоят от единична линия с Лоренцова форма.
Стойността на g-фактора е около 2.02, което може да се припише на Mn4+
йоните, както е в случая с литиевите аналози. Ширината на EPR линията слабо
нараства с намаляване на зададеното съдържание на натрий, докато gфакторът не се променя (фиг. 7). Промяната в ширината на EPR линията на
Mn4+, предизвикана от Na+ йони, е свързана с изменение на окислителното
състояние на никеловите йони. За обяснение на тази зависимост, ширините на
EPR линиите и стойностите на g-факторите на нестехиометричните натриеви
оксиди са сравнени с тези на електрохимично делитираните литиеви оксиди
(фиг. 7). Това сравнение показва, че оксидите с еднакво съдържание на литий и
натрий имат близки ширини на EPR линията на Mn4+ (фиг. 7 (Б)). Получените
EPR резултати разкриват, че недостигът на натрий в NaхNi0.5Mn0.5О2 се
компенсира чрез появата на по-високо окислени никелови йони.
Електрохимична интеркалация на натрий в слоести NaхNi0.5Mn0.5O2.
Електрохимични свойства. Електрохимичната интеркалация на натрий в
оксидите беше изучена в моделни натриево-йонни клетки спрямо метален
натрий като анод. Доколкото ни е известно, в литературата няма данни за
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електрохимичното поведение на фази NaхNi0.5Mn0.5О2 със структура от Р3-тип.
Нестехиометричните слоести оксиди NaхNi0.5Mn0.5О2 (х = 0.5 и 0.67) са способни
да интеркалират и деинтеркалират натрий в цялата концентрационна област от
х = 0 до х = 1. На фигура 8 са сравнени кривите на заряд и разряд, както и
техните първи производни за съответните оксиди. Вижда се, че профилът на
кривите не зависи от зададеното количество натрий. В заряд/разрядните криви
могат да се разграничат четири области: съответно между 1.5 и 2.4 V, 3.1 – 3.3
V, 3.5 – 3.7 V и 4.1 – 4.2 V (фиг. 8 б,в). Когато клетката започва с разряд от
отворена верига с напрежение 2.95

V, интеркалацията на натрий в

NaхNi0.5Mn0.5О2 се осъществява при около 1.7 V, докато обратният процес на
денатриране се случва при около 2.2 V със слаба обратимост. Необратимостта
ниско във волтовата област (т.е. под 1.7 V) може да се свърже с използването
на сажди за опроводяване на електродите. Установено е, че саждите също
взаимодействат с натрий, а областта от потенциали, в която са активни, е
между 0.01 – 1.5 V. Затова, определянето на точното количество интеркалиран
натрий в NaхNi0.5Mn0.5О2 в тази област е некоректно.
Когато клетките започват със заряден режим от отворена верига, ясно се
различават три окислителни пика при 3.2 V, 3.6 V и 4.25 V, дължащи се на
деинтеркалация на натрий. Над 4.3 V се постига почти пълно извличане на
натрия от структурата на оксида, т.е. образува се Ni0.5Mn0.5О2. Наличието на
добре разделени плата показва, че реакцията от Р3-Na0.5/0.67Ni0.5Mn0.5О2 до
денатрирания оксид NaхNi0.5Mn0.5О2 протича през серия от двуфазни системи.
Важното тук е, че деинтеркалацията на натрий се осъществява над 3.0 V,
показвайки добра обратимост (фиг. 8 б,в).
Когато клетката е циклирана между 2.0 и 4.0 V, се наблюдават два
окислителни

и

два

редукционни

пика,

съответстващи

на

обратима

интеркалация на 1/3 mol Na+. В областта между 3.1 и 3.3 V двата пика (т.е.
окислителния и редукционния) са разцепени (3.22 V и 3.30 V спрямо съответно
3.12 V и 3.20 V), докато между 3.4 и 3.8 V се наблюдава само един окислителен
и съответния редукционен пик (3.70 V спрямо 3.57 V).
При увеличаване на горната потенциална граница от 4.0 на 4.5 V се
появява интензивен окислителен и съответния редукционен пик при 4.22 V и
4.09 V. Те се дължат на обратима интеркалация на останалата 1/3 мола Na+.
Внимателното разглеждане на профила на разрядната крива показва, че по
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време на обратния разряден процес от 4.5 V до 2.0 V редукционните пикове при
3.5 V и 3.2 V променят слабо формата си и позициите си в сравнение с тези на
оксидите, циклирали между 4.0 V и 2.0 V.

Фигура 8. Заряд-разрядни криви на NaхNi0.5Mn0.5О2 (х=0.5 с червена линия;
х=0.67 с черна линия, включената графика) (а) и техните първи производни
за Na0.5Ni0.5Mn0.5О2 (б) и Na0.67Ni0.5Mn0.5О2 (в) на първи цикъл в натриеви
клетки в потенциални граници 0.1 – 4.5 V и при скорост С/30.
Този резултат може да бъде обяснен или чрез частично разлагане на
електролит във високо-волтовата област, или чрез някакви кинетични
ограничения по време на фазовата трансформация Naх0Ni0.5Mn0.5О2 
Na1/3Ni0.5Mn0.5О2. Вземайки под внимание факта, че количеството на натрий се
отклонява от очакваната стойност за напълно денатриран оксид (т.е. по-малко
от 0), може да се предположи, че частично разлагане на електролитния разтвор
е по-значимият процес, особено над 4.2 V.
Стабилността при циклиране зависи от потенциалните граници, в които
протича електрохимичната реакция (фиг. 9). В потенциалните граници между
2.0 – 4.5 V, оксидите (х = 0.5 и 0.67) показват първоначален капацитет от около
170- 180 mAh g-1, който бързо спада с увеличаване броя на циклите (фиг. 9 б).
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Добра

стабилност

при

циклиране

се

наблюдава

при

работа

на

електрохимичната клетка между 2.0 V и 4.0 V: капацитетът остава стабилен
след 30 цикъла при скорост С/30 и Кулонова ефективност по-висока от 99 %
(фиг. 9 а,б). Важно е, че и двата NaхNi0.5Mn0.5О2 оксида се характеризират не
само с добра стабилност при циклиране, но и с отлична способност за работа
при високи скорости на заряд и разряд на клетките: капацитетът се променя с
по-малко от 5 % при смяна на скоростта от С/30 на С/5 (фиг. 9 б). Запазването
на капацитета остава отлично дори след смяна на скоростта от С/5 до С/1 през
С/2: капацитетът е намален с около 25 % след преминаване от С/5 на С/1, но
стабилността на капацитета е запазена (фиг. 9 б).

Фигура 9. Стабилност на капацитета при циклиране в натриева клетка на
(а) Р3- Na0.67Ni0.5Mn0.5О2 в различни потенциални граници и скорост С/30, С/10
и връщане на С/30; (б) Р3-Na0.5Ni0.5Mn0.5О2 при различни скорости и в
потенциални граници 2.0-4.0 V и 2.0-4.5 V.
От най-общи съображения, за очакване е с намаляване скоростта на
заряд-разряд да нараства стойността на специфичния капацитет. При
изследваните от нас оксиди, стойностите на специфичния капацитет при
високите и ниските скорости на заряд и разряд са близки, което е указание за
протичане на бърза и без ограничения дифузия на Na+ йони в P3-тип
структурата, независимо от големия йонен радиус на натрия. Това е едно от
основните предимства на слоестите NaхNi0.5Mn0.5О2 оксиди, което е от значение
за реалното им приложение като катодни материали в NIBs.
За изучаване процесите на съпротивление при работа на катодните
материали беше направена електрохимична импедансна спектроскопия (EIS).
Тестовете бяха проведени в триелектродни клетки тип Swagelok: импедансът
на NaxNi0.5Mn0.5O2 беше измерен спрямо анод метален натрий, а като трети –
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(сравнителен) електрод също беше използван метален натрий. На фигура 10 са
представени кривите на Nyquist за Na0.5Ni0.5Mn0.5О2 и Na0.67Ni0.5Mn0.5О2. Кривите
са измерени след сглобяване на триелектродните клетки (т.е. при около 3.0 V) и
по време на деинтеркалация при два различни равновесни потенциала (4.0 V и
4.3 V). Двете клетки, използващи Na0.5Ni0.5Mn0.5О2 и Na0.67Ni0.5Mn0.5О2 като
електроди, показват общо поведение. Първи полукръг се появява в спектъра на
високите честоти, последван от втори полукръг и част от права линия при
намаляване на честотите. Това поведение може да бъде описано със следната
схема: образуване на пасивиращ слой (Solid Electrolyte Interface, SEI филм)
върху повърхността на активните частици, процес на пренос на заряд и
твърдофазна дифузия в твърдата частица. Съпротивлението, възникващо при
образуване на SEI филма (RSEI) е 0.528 Ω.g и 0.592 Ω.g, а съпротивлението
поради преноса на заряд (RCT) е 2.289 Ω.g и 1.177 Ω.g съответно за
Na0.67Ni0.5Mn0.5О2 и Na0.5Ni0.5Mn0.5О2 електроди. След първия заряд до 4.0 V се
наблюдава значително намаляване на съпротивлението свързано с пренос на
заряд, докато съпротивлението на SEI филма слабо нараства. При последващ
заряд до 4.3 V, RCT нараства рязко, RSEI се запазва. Рязкото увеличение на RCT
може да се отдаде на частично разлагане на електролит, което затруднява
оптималната работа на електродите при циклиране на клетките. Тези резултати
са в добро съответствие с данните за по-добра стабилност на капацитета при
продължително циклиране, когато клетките работят в потенциалните граници
2.0 – 4.0 V, в сравнение с тази при работа в областта 2.0 – 4.5 V.
На фигура 10 (в) е показано изменението на RSEI и RCT при
продължително циклиране на клетките в областта от потенциали 2.0 – 4.0 V,
като измерванията са направени при 4.0 V. Вижда се, че RSEI слабо се изменя с
броя на циклите и може да се приеме за постоянно по време на заряда и
разряда на електрода. Това означава, че на повърхността на частиците се
отлага стабилен слой, който не променя съществено електричните свойства на
оксида в хода на изменение на неговия състав вследствие интеркалацията на
натрий.

За

разлика

от

съпротивлението

на

повърхностния

слой,

съпротивлението на пренос на заряд на Na0.5Ni0.5Mn0.5О2 електроди нараства по
време на циклиране, което вероятно е свързано с първоначалното по-ниско
съдържание на натрий във фазата.
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Фигура 10. Nyquist графики
получени от Na0.5Ni0.5Mn0.5О2 (а)
и Na0.67Ni0.5Mn0.5О2 (б) електроди
при 3.0 V, 4.0 V и 4.3 V при заряд.
Съпротивленията на пренос на
заряд и SEI филма като функция
от броя на циклите са измерени
при 4.0 V при заряд (в).

Състав на повърхностния слой на Р3-NaхNi0.5Mn0.5О2 образуван в
хода на електрохимичната реакция. Важен аспект при изучаването на
електродни материали е тяхното взаимодействие с електролитните разтвори.
За тази цел ние изследвахме състава на повърхностния слой на електродите с
помощта на ex-situ експерименти на основата на рентгенова фотоелектронна
спектроскопия. Анализирани са следните електродни образци: неработил
електрод Na0.67Ni0.5Mn0.5О2, електрод Na0.67Ni0.5Mn0.5О2 след първи разряд и
заряд между 2.0 и 4.0 V и спрян в денатрирано състояние на 4.0 V (фиг. 11 ред
б); Na0.67Ni0.5Mn0.5О2 циклирал многократно (30 цикъла) между 2.0- 4.0 V и спрян
в натрирано състояние на 2.0 V (фиг. 11 ред в); и Na0.67Ni0.5Mn0.5О2 циклирал
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многократно (17 цикъла) в разширени потенциални граници 2.0-4.5 V и спрян в
натрирано състояние на 2.0 V (фиг.11 ред г).
XPS спектърът на електрода съдържащ NaхNi0.5Mn0.5О2, PVDF и
въглеродни добавки, е показан на фигура 11.
характерни за Na 1s и Na 2s, се наблюдават

В областта на енергии,

два

пика

със

свързващи

енергии при 1072.1 eV и 63.8 eV. За сравнение, свързващите енергии на Na
1s и Na 2s при изходния прахообразен оксид (т.е. несмесен с PVDF) са при
1070.6 и 62.5 eV, съответно, докато за Na в NaF тези стойности са 1072.0 eV и
63 eV. На базата на това сравнение, двата пика на натрия при електродния
състав Na0.67Ni0.5Mn0.5О2 могат да бъдат приписани на NaF. Важно е да се
отбележи, че реакцията се развива само по повърхността на оксида, тъй като
рентгенограмата на електродната смес остава непроменена спрямо чистото
вещество. Причината за появата на повърхностен NaF при неработилия
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електрод е използването на PVDF като свързващия вещество.
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Фигура 11. XPS спектър на Na 1s, Na 2s, P 2p и F 1s на Na0.67Ni0.5Mn0.5О2
електроди (а) преди циклиране, (б) след 1 цикъл между 2.0 V и 4.0 V и спрян на
4.0 V, (в) след 30 цикъла между 2.0 V и 4.0 V и спрян на 2.0 V и (г) след 17 цикъла
между 2.0 V и 4.5 V и спрян на 2.0 V.
Образуването

на

NaF

на

повърхността

на

Na0.67Ni0.5Mn0.5О2

в

електродната смес се потвърждава чрез XPS спектъра на F 1s (фиг. 11 ред а).
Спектърът се състои от два припокриващи се сигнала със свързващи енергии
при 688.1 eV и 685.2 eV, като съотношението между тях е 3:1. Въз основа на
литературни данни, двата сигнала могат да се припишат на флуорни атоми в
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свързващото вещество PVDF (т.е. сигналът при 688.1 eV) и на флуорни атоми в
NaF (т.е. сигналът при 685.2 eV).
XPS спектрите на работилите електроди показват, че образувалият се
повърхностен филм от NaF върху неработилия електрод е стабилен по време
на електрохимичната реакция, независимо от областта от потенциали на
циклиране на клетките. Доказателство за това са свързващите енергии на Na 2s
и F 1s, които остават непроменени при циклирането. Непроменен остава и
сигналът на F 1s при 688.1 eV в, дължащ се на F в PVDF, при работа на
клетките в потенциални граници 2.0- 4.0 V. Това може да се дължи на
излишното количество PVDF, тъй като съдържанието му е 10 wt % в електрода.
При циклиране на клетките в същите потенциални граници, незначителни
промени настъпват в свързващата енергия на Na 1s сигнала (т.е. с около ± 0.2
eV) дължащ се на Na в NaF. Това дава основание да се допусне, че в
допълнение към NaF се отлагат нови съединения, които са резултат от
взаимодействието на NaхNi0.5Mn0.5О2 с NaPF6: като например Na в NaxHyPO4 и
(NaPO3)x.
Образуването на допълнителните съединения на натрия по време на
първия електрохимичен цикъл се подкрепя от P 2p спектъра. В спектъра на P
2p се регистрира сигнал със свързваща енергия при 132 eV, която може да се
припише на Р в натриево-фосфатни съединения (фиг. 15 ред б, в). В P 2p
спектъра се наблюдава още и пик при по-високи енергии, чието образуване
започва през първия цикъл (фиг. 15 ред б), а след многократно циклиране той
вече е добре оформен и с максимум при 138.6 eV (фиг. 15 ред в). Този сигнал
може да се асоциира с P в NaF·PF5. Както се вижда на фигура 15 ред (б,в)
всички тези съединения NaxHyPO4, (NaPO3)x, NaF·PF5, се образуват след
първия цикъл и остават стабилни при последващото циклиране на клетката в
потенциалните граници 2.0 – 4.0 V. Получените резултати от XPS изследването
са в много добро съгласие с данните от EIS анализа, според който след
образуване на SEI филма върху повърхността на електродите, този слой
остава стабилен и непроменен при продължително циклиране.
При зареждане на клетките до 4.5 V настъпват значителни изменения в P
2p и F 1s спектрите. Спектърът P 2p се състои от един сигнал със свързваща
енергия при 134 eV, който се дължи най-вероятно на отлагането на NaxHyPO4 и
(NaPO3)x. Липсата на пик дължащ се на NaF·PF5 може да се отдаде на пълно
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разпадане на NaPF6 солта. Друга особеност при електродите, циклиращи до 4.5
V, е отсъствието на сигнал в спектъра на F 1s, приписван на PVDF (т.е. при
688.1 eV). Това може да означава, че излишъкът от свързващо вещество също
е реагирало с електролитния разтвор. На негово място се появяват два
припокриващи се сигнала със свързващи енергии при 686.4 eV и 684.5 eV.
Пикът при 684.5 eV съответства на F в NaF, докато вторият пик може да се
свърже с F в [PF(OC2H5)2]. Наличието на това съединение е указание за
разлагане на органичния разтворител от електролита. Всички тези данни
показват, че при условията на циклиране на клетката до 4.5 V се извършват
процеси на разлагане на електролитния разтвор. Този резултат ни дава
основание да обясним по-лошата циклична стабилност на оксидите, работещи
в по-широки граници 2.0 – 4.5 V, в сравнение с тази на оксидите работещи
между 2.0 и 4.0 V.
Структурна стабилност на Р3-NaхNi0.5Mn0.5О2 при електрохимична
интеркалация на натрий. За да се наблюдават структурните промени в Р3фазата, случващи се по време на електрохимичната интеркалация на Na+, е
използван ex-situ XRD. На фигура 12 са представени рентгенограмите на
Na0.67Ni0.5Mn0.5О2, използван като катод в натриева клетка, заредена до 4.0 V и
4.5 V, и разредена до 2.0 V. Зарядните и разрядния потенциали са избрани
така, че да се получат частично и напълно денатрирани фази (т.е.
Na~0.3Ni0.5Mn0.5О2 и Na~0.0Ni0.5Mn0.5О2), а също и да се възстанови изходния
състав.
След първия заряд до 4.0 V, в рентгенограмата на оксида се наблюдава
значително отместване на базалния пик, съпроводено с разцепване на (012)
дифракционен пик. Това показва, че деинтеркалацията на натрий от
Na0.67Ni0.5Mn0.5О2 до Na~0.3Ni0.5Mn0.5О2 предизвиква моноклинно изкривяване на
слоестата структура. Параметрите на елементарната клетка на частично
денатрираната при 4.0 V фаза Na~0.3Ni0.5Mn0.5О2 са дадени в таблица 3.
Моноклинното изкривяване е придружено с голямо нарастване на междуслойно
разстояние: от 5.59 Å на 7.0 Å. За разлика от междуслойното разстояние, вътре
в слоя разстоянието между металните йони слабо се променя (от 2.888 Å на
2.873 Å). Интересно е да сравним структурните промени, протичащи при
деинтеркалация на Na+ от изследвана от нас фаза NaхNi0.5Mn0.5О2 с Р3-тип
структура с тази при Na2/3Ni1/3Mn2/3O2 с Р2-тип структура и NaNi0.5Mn0.5О2 с О321

тип структура. Данните от литературата показват, че деинтеркалацията на Na+
от

Р2-Na2/3Ni1/3Mn2/3O2

до

Na1/3Ni1/3Mn2/3O2

протича

със

запазване

на

структурната рамка (т.е. Р2-тип) и изменение на параметрите на елементарната
клетка (табл. 3). Моноклинното изкривяване на Р3- тип структурата също е
наблюдавано за Na~0.3Ni0.5Mn0.5О2, получен по електрохимичен път от О3NaNi0.5Mn0.5О2 (табл. 3). Сравнението показва, че фазата Na~0.3Ni0.5Mn0.5О2,
произлязла от Р3-оксида, има най-голямо междуслойно разстояние: 7.0 Å, 5.61
Å и 5.63 Å съответно за оксидите, получени при денантриране на Р3-, Р2-, и О3фазите.

Фигура 12. ex-situ рентгенограми на Na0.67Ni0.5Mn0.5О2 електроди, работили в
натриеви клетки: (а) неработил електрод; (б) електрод след един разрядзаряд до 4.0 V; (в) електрод след един разряд-заряд до 4.5 V и (г) електрод,
циклирал 15 пъти при скорост С/30 между 2.0 и 4.0 V и спрян в натрирано
състояние на 2.0 V. Единичната и двойната звезда обозначават
алуминиевата подложка и примесната фаза от NiO.
Таблица 3. Параметри на елементарната клетка на изходен, частично
денатриран при 4.0 V и многократно работил електроди. За сравнение са
дадени и литературни данни за изходни и електрохимично денатрирани Р2Na2/3Ni1/3Mn2/3O2 и О3- NaNi0.5Mn0.5О2.
изходен Na0.67Ni0.5Mn0.5O2
Na ̴ 0.3Ni0.5Mn0.5O2
циклирал Na0.67Ni0.5Mn0.5O2
изходен Na2/3Ni1/3Mn2/3O2
Na1/3Ni1/3Mn2/3O2
изходен NaNi0.5Mn0.5О2
Na~0.3Ni0.5Mn0.5О2

a  0.0001, Å c  0.0018, Å
P3
2.8867
16.7692
P’3
4.9770
7.2500
P3
2.8867
16.7692
Р2
2.889
11.149
Р2
2.861
11.227
О3
2.9623
15.955
P’3
4.967
5.871
22

b
β, °
2.8867 90.0
2.8730 105.2
2.8867 90.0

2.9623 90.0
2.848 106.3

При увеличаване на горната граница на заряд от 4.0 на 4.5 V се постига
почти

пълно

денатриране

на

Na0.67Ni0.5Mn0.5О2

до

Na0Ni0.5Mn0.5О2.

Рентгенограмата на Na0Ni0.5Mn0.5О2 съдържа силно разширени дифракционни
пикове, което не позволява прецизно анализиране на структурния тип (фиг.
12). Все пак, по-внимателното разглеждане на рентгенограмата в областта
35° < 2θ < 38° показва, че моноклинното изкривяване изчезва, докато
междуслойното разстояние остава непроменено. Това означава запазване на
структурата от Р3-тип по време на пълното денатриране на Р3-NaхNi0.5Mn0.5О2.
Трябва да отбележим, че при пълното денатриране на фазата Na2/3Ni1/3Mn2/3O2
с Р2-тип структура се извършва преход към О2-тип структура, което е
придружено с намаляване на междуслойното разстояние. Обратно на Р2Na2/3Ni1/3Mn2/3O2, междуслойното разстояние на О3-NaNi0.5Mn0.5O2 нараства
след извличането на Na+. Напълно денатрираният оксид Na0Ni0.5Mn0.5O2 се
характеризира с голямо междуслойно пространство, което е сравнимо с това,
наблюдавано от нас за Р3-фазата получена от Na2/3Ni0.5Mn0.5O2: съответно 7.03
Å спрямо 7.0 Å. Рязката промяна в междуслойното пространство (повече от 20
%) може да се обясни с включване на молекули и/или йони на електролита.
След обратния процес на разряд до 2.0 V, изходната структура на Р3NaхNi0.5Mn0.5О2

се

възстановява

по

отношение

на

параметрите

на

елементарната клетка (фиг. 12, табл. 3). Стойността на междуслойното
разстояние е близка до тази на изходния състав: съответно 5.59 Å спрямо 5.55
Å. Както в случая с Р3- NaхNi0.5Mn0.5О2, фазовите преходи при Р2Na2/3Ni1/3Mn2/3O2 и О3- NaNi0.5Mn0.5О2 са също обратими по време на разряда на
клетките.
Електронната дифракция от определена област (SAED) потвърждава, че
структурата от Р3-тип се запазва по време на обратимата Na+ интеркалация.
Също така, в електронограмата на частиците с размери по-големи от 100 nm се
появяват и свръхрешетъчни „петна”, както в случая с изходния състав (фиг. 13
(а)). Този резултат е пряко указание за стабилността на свръхструктурното
подреждане при оксидите след електрохимичната реакция. При това, както
рентгеновата, така и електронната дифракция, не дават никакви данни за
формиране на Р2- или О3- тип структури по време на електрохимичната
интеркалация на Na+ в Р3-Na0.67Ni0.5Mn0.5О2.
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Въз основа на проведените структурни изследвания може да се заключи,
че структурата от Р3-тип е стабилна и „гъвкава” при обратимото интеркалиране
на Na+ в широки концентрационни граници.

(б)

Фигура 13. (а) еx-situ светлополеви микрографии и SAED на Na0.67Ni0.5Mn0.5О2
електрод циклирал 15 пъти между 2.0 и 4.0 V при С/30 и моделна натриева
клетка: (в средата) – хексагонална примитивна клетка (ПГ R3m); (ляво) –
тригонална свръхструктура (ПГ P31). (б) BF-STEM изображения на
електрода Na0.67Ni0.5Mn0.5О2 и съответната картография на елементите,
определени чрез NiKα1 и MnKα1.
Електрохимична интеркалация на литий в слоести NaхNi0.5Mn0.5O2.
Електрохимични

свойства.

Натриево-никелово-мангановите

оксиди

с

трислойно подреждане са способни да интеркалират литий, което бе показано
за първи път от нас. Електрохимичните свойства на Р3-NaхNi0.5Mn0.5O2 оксиди
като катодни материали бяха тествани в моделни двуелектродни клетки,
състоящи се от метален литий като анод и конвенционален литиев електролит
(т.е. 1М разтвор на LiPF6 в EC:DMC).
Най-напред

бяха

изследвани

нискотемпературните

NaхNi0.5Mn0.5O2

оксиди, получени при 500 °С, като електрохимичните тестове са проведени в
потенциални граници от 2.5 до 4.6 V. Резултатите показаха, че след
първоначалния разряд на клетката се постига специфичен капацитет от 78 mAh
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g-1, което отговаря на интеркалиране на 0.3 mol литий, при условие, че не
протичат странични реакции. При обратния процес на заряд се получава много
висок капацитет от 356 mAh g-1, който надвишава теоретичния капацитет
отговарящ на 1 mol деинтеркалиран литий. Това показва, че едновременно с
деинтеркалирането на алкални йони протичат и допълнителни странични
реакции като взаимодействие на електрода с електролита и/или разлагане на
електролит. Тези реакции протичат по-лесно за нискотемпературния оксид: за
сравнение, първият заряден капацитет на високотемпературния образец при
същите условия е 299 mAh g-1 спрямо 356 mAh g-1 на нискотемпературния
оксид. По-високата реактивоспособност на нискотемпературния оксид спрямо
електролитния разтвор може да се обясни с размера на частиците: при
нискотемпературния оксид преобладават частици с размери около 40 nm,
докато при високотемпературния – те са около 80 nm. Освен това, при
нискотемпературния оксид се наблюдава по-високо съдържание на примеси от
Na2CO3, които също могат да имат принос в зарядния капацитет. Затова понататъшните

електрохимични

изследвания

бяха

съсредоточени

върху

оксидите, получени при високи температури.

(а)

(б)

Фигура 14. Първи разряд на NaхNi0.5Mn0.5О2 със зададено съдържание на
натрий 0.5, 0.67, 0.75 и 1.0 (а). Разрядните криви на първи цикъл са дадени
като първи производни (б). Скоростта на разряда е С/100.
Тъй като съдържанието на натрий в оксидите е по-малко от 1 mol, то
електрохимичните тестове могат да започнат с разряд, при който се
интеркалира литий в Р3- NaхNi0.5Mn0.5O2 оксидите. На фигура 14 са показани
кривите на първия разряд на оксидите NaхNi0.5Mn0.5O2 със зададено х= 0.5, 0.67,
0.75 и 1.0, както и техните първи производни за по-добро сравнение.
Специфичният капацитет на всички оксиди се отделя на две стъпки: съответно
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между 3.9 и 3.4 V и между 3.2 и 2.9 V. Стойността на капацитета при високия
потенциал намалява с увеличаване на количеството на Na в оксидите, докато
капацитетът при ниския потенциал не зависи от съдържанието на натрий.
Оксидът със зададено х = 0.5 показва допълнителен, слабо интензивен пик при
около 2.7 V. Въз основа на електрохимичните свойства на литиевите никеловоманганови оксиди LiNi0.5Mn0.5O2, двата пика при високия и ниския потенциали
могат да бъдат приписани на реакция на последователна редукция на
никеловите и мангановите йони. Наблюдаваните промени в специфичния
капацитет при двете волтови области показват, че окислителното състояние на
никеловите йони зависи от съдържанието на натрий, докато мангановите йони
имат постоянно окислително състояние във всички NaхNi0.5Mn0.5O2 състави.
Тези резултати са в добро съответствие с данните от XPS анализа за
окислителното състояние на Ni и Mn в NaхNi0.5Mn0.5O2. (табл. 2).
Ако се допусне, че не протичат странични процеси по време на
електрохимичната реакция и тя включва само интеркалация на Li+, то съгласно
уравнението Q= I.t= (F.Δx.n)/ 3600 могат да бъдат изчислени моловете
интеркалиран Li+ (Δx) в оксиди от получения специфичен капацитет (Q). В
таблица 4 са показани изчислените стойности на интеркалирания Li+ за
формулна единица NaхNi0.5Mn0.5O2, а също така изчислените количества Na+ в
оксидите и съответстващото окислително състояние на преходнометалните
йони. От получените данни могат да се отличат две основни характеристики.
Първо, всички Na хNi 0.5Mn 0.5O 2 оксиди интеркалират литий в количества помалки от 0.5 mol, като тези количества компенсират недостига на натрий в тях.
Това

означава,

че окислителното състояние

на преходнометалните

йони, определени чрез електрохимичната интеркалация на литий, е в добро
съответствие с очакваните стойности за формулна единица NaхNi0.5Mn0.5O2
(табл. 4). Второ, оксидите NaхNi0.5Mn0.5O2 с х = 0.75 и х = 1.0 показват същото
количество интеркалиран литий (около 0.3 mol Li+), което разкрива още веднъж
ограничената разтворимост на натрий в NaхNi0.5Mn0.5O2, т.е. около 0.7 mol. Тези
резултати са в съответствие с получените данни от рентгеново дифракционния
анализ, при който се установи, че максималното разтворимо количество натрий
в слоестите NaхNi0.5Mn0.5O2 оксиди е около 0.72 mol.
При обратния процес на заряд, електрохимичната реакция за всички
изследвани оксиди протича на две плата при 3.1 и 3.8 V. Отделеният при този
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Таблица 4. Изчислени количества Li+ и Na+ и средно окислително състояние
на преходните метали, определени въз основа на първия разряд.
Зададено
съдържание на x в
NaxNi0.5Mn0.5O2, mol

Интеркалирано
количество Li+,
mol

Изчислено
количество Na+
±0.02, mol

0.5
0.67
0.75
1.0

0.43
0.31
0.28
0.29

0.57
0.69
0.72
0.71

Окислително
състояние на
преходнометалните йони
3.43
3.31
3.28
3.29

Таблица 5. Химичен и повърхностен състав на Na0.67Ni0.5Mn0.5O2 като изходен
електрод, след първи разряд, след първи заряд и циклирал 8 пъти и спрян на
2.5 V. Данните са определени чрез химичен анализ (СА) и XPS.
Проба
Na0.67Ni0.5Mn0.5O2

Mn/Ni
(CA)

Mn/Ni
(XPS)

Na1s/Na2s
(XPS)

Li/Na
(CA)

Li1s/Na2
s (XPS)

F1s /
P2p
(XPS)

Изходен електрод
½ цикъл до 2.5 V
1 цикъл до 4.6 V

1.15
1.18
1.17

1.08
0.93
0.94

2.0
2.1
1.8

0
6.75
3.61

0
4.2
2.2

3.1
6.6

XPS: относителна
част на
F1s (685) /
F1s(688)
0.23 / 0.76
0.41 / 0.59
0.70 / 0.30

8 цикъла,
спрян на 2.5 V

1.18

0.98

1.8

6.70

3.0

7.0

0.44 / 0.56

Фигура 15. (а) Криви на стабилност на капацитета за NaхNi0.5Mn0.5O2 (черна
и синя линия при скорост С/100 и С/20) и LiNi0.5Mn0.5O2 (червена линия при
скорост С/20). Плътен и незапълнен символ съответстват на разряден и
заряден капацитет. (б) Разряд-зарядни криви като първи производни след 5
цикъла на Na0.67Ni0.5Mn0.5O2 (черна линия) и LiNi0.5Mn0.5O2 (червена линия).
процес капацитет зависи от горната граница на напрежението на клетката. При
увеличаване на горната граница от 4.4 до 4.6 V, зарядният капацитет нараства
от 160 до 320 mAh g-1, което съответства на деинтеркалация на алкални йони в
количества повече от 0.7 mol. Това означава, че от оксида се деинтеркалират
едновременно литиеви и натриеви йони по време на първия заряден процес. В
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допълнение, частичен обмен на Na+ с Li+ не може да се отхвърли. За
изясняване на процесите на деинтеркалация и обмен на алкални йони, в
таблица 5 са показани химичните състави на електродите определени чрез LAICP-MS.
Въз основа на данните от таблица 5 може да се заключи, че
електрохимичната реакция протича с участието на делитиран и литиран оксиди,
съответно със състави Li(0.3-0.2)Na(0.1-0.2)Ni0.5Mn0.5O2 и Li(0.9-0.8)Na(0.1-0.2)Ni0.5Mn0.5O2.
С цел да се елиминират кинетичните ограничения и да се имитират почти
равновесни условия, електрохимичните експерименти са проведени при много
ниски скорости на заряд и разряд (т.е. С/100). С увеличаване на скоростта на
заряд и разряд, първият разряден капацитет намалява от 78 mAh g-1 за скорост
С/100 до 52 mAh g-1 за скорост С/20 (фиг. 15 а). Стабилният обратим капацитет,
достигнат след няколко цикъла, клони към 85 – 95 mAh g-1, което отговаря на
обратима интеркалация на около 0.4 mol Li+ за формулна единица (фиг. 15 а).
Тези резултати показват, че кинетичните ограничения не са значими при
извършване на електрохимична интеркалация на литий при слоестите
натриево-никелово-манганови оксиди.
Тъй като в процеса на електрохимичната реакция натрий-съдържащите
оксиди се преобразуват в литиеви, то интерес представлява да се сравнят
електрохимичните отнасяния на NaхNi0.5Mn0.5O2 и неговия литиев аналог
LiNi0.5Mn0.5O2. Литиевата интеркалация в LiNi0.5Mn0.5O2 протича благодарение на
редокси двойката Ni2+/Ni4+, докато Mn4+ йоните остават неактивни. В сравнение
с

LiNi0.5Mn0.5O2,

натрий-съдържащият

оксид

NaхNi0.5Mn0.5O2

показва

допълнително плато при 3.1 V, което най-вероятно е свързано с редукционните
свойства на мангановите йони. Специфичните капацитети, определени за
LiNi0.5Mn0.5O2 и NaхNi0.5Mn0.5O2, са също различни: по-висок капацитет и подобра стабилност на капацитета при многократно циклиране се наблюдава при
LiNi0.5Mn0.5O2.

Трябва

да

се

отбележи,

че

образецът

LiNi0.5Mn0.5O2

е

оптимизиран по отношение на морфология и катионното разпределение така,
че да се постигнат най-добри електрохимични свойства.
Изменение на структурата на Р3-NaхNi0.5Mn0.5О2 при електроимична
интеркалация

на

литий.

Структурните

промени,

настъпващи

в

Р3-

NaхNi0.5Mn0.5О2 в хода на електрохимичната реакция, бяха проследени чрез
използвани ex-situ експерименти на основата на рентгенова дифракция и TEM
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анализи. На фигура 16 са показани рентгенограмите на NaхNi0.5Mn0.5О2, получен
след първи разряд до 2.5 V, след последващ заряд до 4.5 V и след 8 цикъла
между 2.5 и 4.5 V (клетката е спряна при 2.5 V). Тъй като интеркалацията на
литий предизвиква силно разширение на всички дифракционни пикове, на
фигура

16

е

представена

само

областта,

в

която

се

наблюдават

дифракционните пикове на базалната равнина. Интеркалацията на Li+ в
NaхNi0.5Mn0.5О2 (т.е. първият разряд на клетката до 2.5 V) води до значително
отместване на дифракционния пик от 5.59 Å до 4.84 Å. Този резултат
потвърждава, от една страна, пълното включване на NaхNi0.5Mn0.5О2 в
електрохимичната реакция, а от друга – показва интеркалирането на Li+ йони в
слоестата структура. Поради по-малкия йонен радиус на Li+ в сравнение с този
на Na+, интеркалацията на литий в слоестата структура протича със свиване на
междуслойното пространство. При следващия заряд на клетката до 4.5 V (т.е.
след

деинтеркалация

на

алаклните

йони)

се

наблюдава

прогресивно

изместване на дифракционния пик на базалната равнина, придружено със
значително разширение. Широкият дифракционен пик може да бъде разложен
най-малко на два припокриващи се пика при 4.73 Å и 4.57 Å. След няколко
цикъла между 2.5 и 4.5

V, междуслойното разстояние има тенденция да

достигне 4.78 Å, което е близко до стойността за литирания оксид (т.е. 4.84 Å).
Това показва, че структурата на литирания оксид, образувана след първия
разряд, остава стабилна при последващо циклиране.
Стабилността на слоестата структура по време на електрохимичната
реакция се демонстрира по-добре чрез ex-situ TEM анализ (фиг.17). ТЕМ
изображенията показват, че тънките частици с размери между 20 nm и 160
nm остават непроменени след електрохимичната реакция. В допълнение, Ni и
Mn са хомогенно разпределени в наноразмерните частици. Същите резултати
бяха получени и при обратимата интеркалация на натрий в слоестите оксиди.
Следователно, електродните частици са устойчиви в електролитните разтвори
на лития и натрия (фиг. 17 б).
Електронната дифракция от определена област (SAED), взета по
направление [010] и [-111], разкрива най-ярко трансформацията на слоестата
Р3- тип структура в О3-тип (фиг. 17 а). Стойността на d за равнината (003)
попада в областта 4.85 Å – 4.90 Å, което е в съответствие с междуслойното
разстояние, определено въз основа на рентгенограмата (4.84 Å). Параметрите
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на решетката, определени от SAED по направление [-111], са а= 2.898 Å и с=
14.437 Å. Това е първото експериментално доказателство за образуването на
оксид LiyNaxNi0.5Mn0.5O2 с О3-тип структура по време на интеркалацията на Li+
йони в Р3-NaхNi0.5Mn0.5О2. За сравнение, стойностите на междуслойното
Фигура 16. ex-situ рентгенограми на Na0.67Ni0.5Mn0.5О2
електроди,
работили
в
литиеви
клетки:
(а)
неработил електрод; (б)
електрод след първи разряд
до 2.5 V; (в) електрод след
последващ заряд до 4.5 V и
(г) електрод, циклирал 8
пъти при скорост С/100
между 2.5 и 4.5 V и спрян на
2.5 V.

(г)
(в)

(б)
(а)

(а)

(б)
Фигура 17. (а) ex-situ светлополеви микрографии и SAED на Na0.67Ni0.5Mn0.5О2
електрод, циклирал 30 пъти между 2.5 и 4.5 V при С/30 в моделни литиеви
клетки. Използван е структурен модел въз основа на ПГ 𝑅3̅𝑚. (б) BF-STEM
изображения и съответстващата карта на състава на NiKα1 и MnKα1 за
Na0.67Ni0.5Mn0.5О2 електрод в моделна литиева клетка.
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пространство и параметрите на елементарната клетка за О3-LiNi0.5Mn0.5O2,
получен чрез твърдофазна реакция при 900 °С, са съответно d003= 4.76 Å, а=
2.8788 Å и с= 14.2819 Å. Сравнението показва, че междуслойното разстояние и
параметрите на решетката на О3-LiyNaxNi0.5Mn0.5O2 са малко по-високи от тези
на О3-LiNi0.5Mn0.5O2. Това означава, че Na+ йони са включени в литиевите
слоеве на литирания оксид. Според химичния анализ, направен чрез LA-ICPMS, съотношението на Li към Na е 6.7. Това подкрепя още веднъж данните за
наличие

на

малки

количества

Na+,

оставащи

в

слоестата

структура.

Електрохимично формираната фаза O3-LiyNaxNi0.5Mn0.5O2 участва по-нататък в
обратимата електрохимична реакция. При това, in-situ генерираната фаза O3LiyNaxNi0.5Mn0.5O2 се характеризира с електрохимични свойства, които не
наподобяват просто електрохимичното поведение на добре известния литиев
аналог O3-LiyNi0.5Mn0.5O2, получен чрез твърдофазна реакция. Разликата е
свързана основно с профила на електрохимичните криви: in-situ генерираният
О3- LiyNaxNi0.5Mn0.5O2 показва два добре разграничими пика при 3.1 V и 3.9 V,
докато при добре познатата фаза О3- LiNi0.5Mn0.5O2 се наблюдава само един
пик при 3.9 V (Фиг. 15).
Състав на повърхността на Р3-

NaхNi0.5Mn0.5О2 електродите при

работа в хибридни литиево-натриеви клетки. Съставът на повърхността на
електродите при работа в литиева клетка също беше изучена посредством exsitu рентгенова фотоелектронна спектроскопия. Както вече беше дискутирано
по-горе, върху повърхността на електродите още преди електрохимичната
реакция се образува NaF вследствие взаимодействието с PVDF. Доказателство
за това са спектрите на Na 1s и F 1s, които се приписват съответно на Na в NaF
и F в NaF (фиг. 18 ред (а)), както и на F в PVDF (фиг. 18 ред (а)).
За да изследваме по-нататъшната промяна на повърхността на оксидите
бяха анализирани електроди на различни етапи на циклиране (фиг. 18).
Образувалият се филм от NaF по повърхността на електродите е стабилен по
време на електрохимичната реакция. Неработилият електрод не показва
никакъв сигнал в областта, характерна за Li 1s. След първия разряд на
клетката до 2.5 V (т.е. след литиевата интеркалация в Na0.67Ni0.5Mn0.5О2) се
появява сигнал, дължащ се на Li 1s (фиг. 18 ред (б)). Свързващата енергия на
Li 1s е около 55.5 eV, което е типично за LiF. По време на електрохимичната
реакция свързващата енергия на Li 1s се променя едновременно с тази на Na
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2s (табл. 6). XPS резултатите показват отлагане на LiF върху Na0.67Ni0.5Mn0.5О2 в
допълнение към NaF.

(а)
(б)
(в)
(г)
Фигура 18. XPS спектър на Na 1s, Na 2s, Li 1s, P 2p и F 1s на Na0.67Ni0.5Mn0.5О2
електроди (а) преди циклиране, (б) след 1 разряд до 2.5 V, (в) след 1 цикъл
между 2.5 V и 4.6 V и спрян на 4.6 V и (г) след 8 цикъла между 2.5 V и 4.6 V и
спрян на 2.5 V.
Таблица 6. Mn 3s, Mn 2p3/2, Mn 2p1/2, Ni 2p3/2 и сателит, Ni 3p, Li 1s, Na 2s и Na 1s
свързващи енергии за изходен Na0.67Ni0.5Mn0.5О2 (NNM0.67) и Na0.67Ni0.5Mn0.5O2
електроди след първи разряд, след първи заряд и след 8 цикъла и спрян на 2.5
V. За сравнение са дадени данните на LiNi0.5Mn0.5O2.
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Mn
3s,
eV

Mn3s
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Na 1s,
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84.6

89.3

4.6

642.6 /
653.7

855.1

860.8

67.6

-

62.5

1070.6

642.6

855.8

-

63.8

1072.1

642.1

855.7

55.9

64.9

1073.1

NaNM0.67 –
спрян на 4.6V

642.6

856.5 /
854.1

56.7

64.6

1072.7

NaNM0.67 –
8 цикъла
спрян на 2.5V

641.9

856.5 /
854.1

55.5

64.0

1072.7

642.3 /
653.7

854.4

Проба
NNM 0.67
NaNM0.67електрод
NaNM0.67 –
спрян на 2.5V

LiNi0.5Mn0.5O2

84.0

88.7

4.7

860.5

66.8

53.5

Данните от F 1s и P 2p спектрите показват, че на повърхността на
електродите се появяват съединения като LixPFyOz, LixPFy и/или P2O5 (фиг. 18).
Спектърът на F 1s за всички разредени и заредени електроди се състои от два
припокриващи се сигнала. Пикът, чиято свързваща енергия варира между 685
eV и 686 eV, може да бъде отнесен към флуор-съдържащи съединения като LiF
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и NaF, докато пикът със свързваща енергия в областта между 687 и 688 eV се
приписва на флуор-съдържащи съединения като LixPFyOz и LixPFy. В областта
на P 2p, XPS спектърът се състои от един широк сигнал, чийто максимум зависи
от това дали протича процес на литиране или делитиране (фиг. 18): 134.2 eV и
134.9 eV за Na0.67Ni0.5Mn0.5О2 съответно разреден до 2.5 V и зареден до 4.6 V.
Според литературните данни, пикът с по-ниска свързваща енергия (т.е. при <
134.5 eV) обикновено се свързва с P2O5 и/или LixPFyOz, докато пикът при >
134.5 eV – с LixPFy.
Появяването на флуор-съдържащи съединения на повърхността на
електродите е добре установено явление за литиевите преходно-метални
оксиди, когато те са в контакт с електролит, съдържащ солта LiPF6. Показано е,
че LiPF6 е термически нестабилен и се разлага на LiF и PF5 дори при стайна
температура. Продуктът на реакцията PF5 е силна Люисова киселина и играе
ключова роля във формирането на повърхностния филм (т.е. SEI). Получените
от нас резултати от XPS изследването на повърхността на NaхNi0.5Mn0.5О2
показват, че същият механизъм действа и при нестехиометричните по
отношение на натрий оксиди.
Сравняване на интеркалационните свойства на слоести оксиди
NaхNiуMn1-уO2 с Р3- и Р2- тип структура. За изследване предимствата на Р3тип структурата при интеркалация на алкалните метали (Li и Na) в
нестехиометрични натриеви оксиди, ние синтезирахме добре изучената фаза
Na2/3Ni1/3Mn2/3O2 със структура
Na2/3Ni1/3Mn2/3O2

беше

Р2-тип. За

използван

получаването на

прекурсорния

метод

на

Р2-фазата

основата

на

лиофилизирани ацетатни соли на натрий, никел и манган. Чиста фаза от Р2Na2/3Ni1/3Mn2/3O2 се образува едва при температура на нагряване 900 °С, за
разлика от фазата от Р3-NaхNi0.5Mn0.5О2, която бе получена още при 700 оС
(фиг. 19 а). Сравнението на параметрите на елементарните клетки на двете
фази показва, че а параметъра е по-голям за Р2-фазата, докато параметърът с
е по-малък, което е свързано с различно подреждане на слоевете (фиг.19 а,
вмъкната таблица).
Морфологията на оксидите NaхNiyMn1-yO2 с Р2- и Р3- тип структури е
също различна (фиг. 19 б). Както се вижда, морфологията на оксидите се
състои от плътни агрегати, които от своя страна са изградени от първични
частици с различни размери: докато частиците на Р3-Na2/3Ni1/2Mn1/2O2 са
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сферични с размери, вариращи между 0.020 и 0.180 μm, то тези на Р2Na2/3Ni1/3Mn2/3O2 са плочковидни и с размери около 1-3 μm.

(а)

Intensity / a.u.

Na2/3NiyMn1-yO2
Р2
Р3

а ± 0.0001, Å
2.8889
2.8867

с ± 0.0018, Å
11.1562
16.7692

(б)

Р2

Р2- Na2/3Ni1/3Mn2/3O2
P63/mmc

Р3
Р3- Na2/3Ni1/2Mn1/2O2

R3m
NiO
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Фигура 19. (а) Рентгенограма на Р2- Na2/3Ni1/3Mn2/3O2. За сравнение е дадена
и тази на Р3-Na2/3Ni1/2Mn1/2O2. Във вмъкнатата таблица са дадени
параметрите на елементарната клетка за двата структурни типа. (б)
SEM изображения на Р2-Na2/3Ni1/3Mn2/3O2 и Р3- Na2/3Ni1/2Mn1/2O2, получени при
900 °С и 700 °С.
На фигура 20 (а,б) са показани кривите на заряд и разряд под формата
на първи производни на Р2-Na2/3Ni1/3Mn2/3O2 електроди в натриево-йонни клетки
спрямо метален натрий като анод. Както в случая на Р3-NaхNi1/2Mn1/2O2 (фиг. 8,
стр. 15), така и при Р2-Na2/3Ni1/3Mn2/3O2 се наблюдават същите три серии на
обратими реакции на интеркалация на натрий. Въз основа на ex-situ рентгеново
дифракционни експерименти е показано, че електрохимичните реакции
включват обратим фазов преход от Р2- в О2- тип структура при 4.2 V, докато
другите две волтови плата при 3.2 V и 3.7 V могат да бъдат обяснени като
резултат от катионно подреждане вътре в слоя чрез запазване на структурната
рамка от Р2- тип. Добра стабилност при циклиране на Р2- Na2/3Ni1/3Mn2/3O2 може
да се постигне, ако се ограничат потенциалните граници на циклиране на
клетката, така че да се избегне структурния преход от Р2 към О2.
На фигура 20 (б) са илюстрирани кривите на стабилността на капацитета
на Р2- фазата, измерени в две области от потенциали: 2.0 V – 4.0 V и 2.0 V –
4.5 V. За сравнение, на същата фигура са показани и кривите на стабилност на
капацитета за Р3-фазата. В ограничената потенциална област, Р2-фазата
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показва малко по-висок капацитет в сравнение с този на Р3-фазата, но
стабилността на капацитета при продължително циклиране е еднаква. В пошироките потенциални граници, Р2-фазата показва първоначално по-висок
капацитет, който спада бързо с увеличаване на броя на циклите. В същите
потенциални граници, стабилността на капацитета на Р3- фазата е по-добра.

(а)

(б)

(в)

(г)

Фигура 20. (а) Първи производни на заряд-разрядните криви за Р2Na2/3Ni1/3Mn2/3O2 в две области от потенциали при работа в натриева
клетка. (б) Стабилност на капацитета в натриева клетка при
продължително циклиране при скорост С/30 в две области от потенциали.
За целите на сравнението, също са показани кривите на стабилността при
циклиране за Р3- Na1/2Ni1/2Mn1/2O2 (червени криви). (в,г) Заряд-разрядни криви
на първи и втори цикъл и техните първи производни за Р2- Na2/3Ni1/3Mn2/3O2
при работа в хибридна литиево-натриева клетка. Всички клетки започват с
разряден режим (сива линия) със скорост С/30.
Способността на Р2- и Р3-фазите да интеркалират литий е сравнена на
фигура 20 (в,г). Клетките започват с разряден режим, което отговаря на литиева
интеркалация в нестехиометричните натриеви оксиди. Интеркалационният
потенциал показва зависимост от структурния тип: Р3- фазата интеркалира Li+
йони при потенциал 3.05 V,

докато при Р2- фазата интеркалацията се
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извършва при по-нисък потенциал (т.е. при 2.63 V). Разрядните капацитети са
също различни: Р2- и Р3- фазите, имащи едно и също съдържание на натрий,
показват капацитети от 49 и 59 mAh g-1, което отговаря на интеркалация
съответно на 0.19 и 0.23 mol Li+.
Електрохимичните свойства на Р2- и Р3- фазите ясно се различават по
време на обратния процес на зареждане (фиг. 20 г). Както беше дискутирано
по-горе обратимият капацитет за Р3- фазите варира между 110-120 mAh g-1,
което отговаря на 0.40-0.45 mol Li+. В сравнение с Р3- фазата, Р2- фазата
показва продължително нарастване в напрежението по време на заряд

на

клетката до 4.5 V. В допълнение, капацитетът не надвишава 40 mAh g-1, т.е.
почти не се деинтеркалират алкални йони. Тези резултати ясно разкриват, че
Р2- фазата може да се използва като катод само в натриево-йонни клетки,
докато Р3-фазата е подходяща да бъде използвана като катод както в
хибридни, така и в натриеви йонни клетки.
Способност за работа на Р3-NaхNi0.5Mn0.5O2 в литиево-натриеви и
натриеви клетки. Получените резултати върху стабилността на капацитета при
продължително циклиране

на

Р3-NaхNi0.5Mn0.5O2 оксиди

като катодни

материали в литиеви и натриеви клетки, разкриват техния потенциал за
практическо приложение (фиг. 21). За по-добро сравнение, електрохимичните
тестове в моделни литиеви и натриеви клетки са проведени при едни и същи
скорости на заряд и разряд. При скорост С/30, разрядният капацитет на
хибридната клетка е по-висок в сравнение с този на натриевата клетка (130
спрямо 62 mAh g-1), но бързо намалява при циклиране до около 100 mAh g-1. За
сравнение, разрядният капацитет на натриевата клетка остава непроменен при
тези условия на циклиране. След увеличаване на скоростта от С/30 на С/10,
разрядният капацитет на хибридната клетка намалява значително и става понисък в сравнение с този на натриевата клетка. Връщането на скоростта на
С/30 води до нарастване на капацитета, достигайки стойност по-висока от тази
на натриевата клетка. Сравнението показва, че натриевата клетка работи много
по-добре при високи скорости, докато свойствата на хибридната литиевонатриева

клетка

са

по-добри

при

по-ниски

скорости.

Въпреки,

че

Na0.5Ni0.5Mn0.5O2 и Na0.67Ni0.5Mn0.5O2 имат еднакви електрохимични свойства в
натриева

клетка,

двата

състава

показват
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различни

характеристики

в

хибридната клетка: Na0.5Ni0.5Mn0.5O2 се характеризира с по-добра стабилност
при циклиране в сравнение с Na0.67Ni0.5Mn0.5O2 (фиг.21).

(а)

(б)

Фигура 21. Стабилност на капацитета при продължително циклиране на (а)
Na0.5Ni0.5Mn0.5O2 и (б) Na0.67Ni0.5Mn0.5O2 използвани като катоди в литиева и
натриева клетки (съответно квадрат и кръг) при различни скорости.
Плътен и незапълнен символ съответстват на заряден и разряден
капацитет.
Установените по-добри параметри на работа на натриевите йонни клетки
при високи скорости на заряд и разряд илюстрират, че слоестите оксиди
интеркалират по-бързо и лесно големите Na+ йони в сравнение с по-малките Li+
йони. Този резултат е свързан със специфичната структура на оксидите:
геометричният път на дифузия на Na+ се извършва през призматични позиции,
поделящи общи ръбове (фиг. 22). За сравнение в структура тип О3 миграцията
на алакалния йон се извършва от една октаедрична позиция към друга,
преминавайки през съседните тетраедрични позиции (фиг. 22). В резултат
скоростта на дифузия на Na+ в структура P3-тип е по-голяма от тази в структура
О3-тип. Това е едно от предимствата на оксидите със структура Р3-тип
структурата.

О3-тип

Р3-тип
Фигура 22.
Интеркалационен
път на Na+ йон в
различните
слоести
структури.
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ИЗВОДИ
1. Разработен е лесен и възпроизводим метод за синтез на слоести натриевоникелово-манганови оксиди, на основата на реакции на лиофилизация и
термично разлагане.
2. Натриево-никелово-манганови

оксиди

NaxNiyMn1-yO2

кристализират

в

структурен тип Р2 (двуслойно подреждане при х=2/3, y=1/3) и структурен тип
Р3 (трислойно подреждане при 0.5 ≤ х ≤0.71, y=1/2). Трислойната Р3структура е установена за първи път при натриево-никелово-манганови
оксиди.
3. Слоестите натриеви никелово-манганови оксиди със структура Р3 могат да
интеркалират обратимо както натрий, така и литий, докато оксидите с Р2тип структура интеркалират само натрий. Интеркалацията на натрий в Р3NaxNi0.5Mn0.5O2 протича със запазване на структурата, докато литиевата
интеркалация води до преобразуване на Р3 в О3-тип структура.
4. Интеркалационните свойства на NaxNi0.5Mn0.5O2 позволяват оксидите с Р3тип структура да се използват като катодни материали както в натриеви,
така и в литиеви йонни клетки. Установено е, че в натриеви електрохимични
клетки оксидите показват изключително добри електрохимични свойства
при високи скорости на заряд и разряд (1 час), докато в литиеви клетки
добри електрохимични свойства се постигат при по-ниски скорости.
5. В електролитни разтвори на LiPF6 и NaPF6 соли в ЕС:DMC повърхността на
слоестите NaxNi0.5Mn0.5O2 оксиди се пасивира вследствие на отлагане на
съединения като NaF, LiF, LixPFyOz, LixPFy. Образуваният слой е стабилен
при многократно зареждане и разреждане на електрохимичната клетка.
6. Предложен е нов икономически изгоден катоден материал за литиево-йонни
батерии на основата на слоести натриево-никелово-манганови оксиди.
Механизмът на действие се състои в in-situ образуване на смесена литиевонатрива никелово-манганова фаза, която е способна да интеркалира литий
обратимо в големи количества.
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Приноси
Изолирана е нова структурна модификация на натриево-никеловоманганови оксиди, характеризираща се с трислойно подреждане от Р3-тип.
Благодарение на структурата си, тази фаза показва специфичната способност
да

интеркалира

Интеркалационните

обратимо
свойства

както
на

натриеви,

слоестите

така

и

литиеви

йони.

натриево-никелово-манганови

оксиди ги превръщат в обещаващ клас от електродни материали за екологични
алкално-йонни батерии.
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