
Въведение. 
 Литиево йонните батерии (ЛИБ) са на пазара повече от 20 години, но те все още са обект на интензивни изследвания. Това се дължи основно на 

нарастващото потребление на „преносима зелена електроенергия“ и постоянно повишаващите се изисквания за все по-голям капацитет на батериите и 

възможност за „бърз заряд“. Тези изисквания поставят нови предизвикателства пред изследователските екипи по света по отношение на материалите, така и по 

отношение на дизайна на самите електроди.  

 ЕС налага нови правила, които принуждават R&D колективи да обърнат поглед към „зелени, екологични и високо ефективни материали“, лесни за 

рециклиране. Силицият е една прекрасна алтернатива на сега използваните въглеродни материали, поради високите си специфични характеристики, сравними с 

тези на чистия литиев електрод. Той е изключително екологичен материал в изобилие, което отговаря на новите изисквания на времето. Разбира се, зад тези 

„преимущества“ се крият и много нерешени проблеми, които трябва да превърнат този, високо капацитивен активен електроден материал (АЕМ) в надежден и 

перспективен заместник на широко използвания сега въглероден (графитов) анод.  

Цел на настоящото изследване е да бъдат проверени възможностите за използване на различни отпадни продукти от полупроводниковата промишленост, 

като високо капацитивни аноди в съвременни ЛИБ. Провежданите изследвания са насочени към разработване на „индустриално приложим“ подход за замяна на 

използвания в момента аноден материал с цел повишаване на специфичните характеристики на промишлено произвеждани образци анодни материали. 

Провежданите изследвания са насочени основно към подбор на изходен материал (силициев прах, с различна гранулометрия), директно или чрез минимално 

модифициране, като анод за ЛИБ. За целта са подбрани две проби, единaтa силициев наноразмерен прах с размер на частиците под 100nm (SiN), а другaтa проба е 

получена при рязането на силициеви пластини и е с размер на частиците около 1µm (SiF). В това изследване нано-размерният силиций (SiN) е използван за 

референтен материал, и не е обект на провежданите експерименти.  

Разработена е много стъпкова процедура за предварително пречистване на SiF пробата, като чистотата е контролирана чрез XRD анализ. За електрохимичното 

охарактеризиране са използвани специални моделни електроди и три електродни тестови клетки тип CR2032 със сравнителен електрод, който позволява да се 

следят настъпващите изменения в потенциала по време на провежданото електрохимично изпитване. Проведените електрохимични тестове включват следните 

техники EIS, CV, CC/CV и позволяват да се охарактеризират напълно пробите. Използвана е стандартна процедура за изготвяне на тестовите електроди, като в 

случая се работи по суха технология. Електродът представлява SiF:TAB в отношение 1:1, стандартен електролит LiPF6 в EC:DMC=1:1 в обемно отношение. 

Използван е стандартен електролит без добавки, които да подобрява електрохимичното поведение на силициевия електрод с цел да се провери поведението на 

силициевия електрод при стандарт условия.Това е направено с цел получените резултати да могат лесно да бъдат прехвърлени към промишлени изпитания, а не да 

останат само „научни достижения“.  

Заключение  Електрохимичният тестов протокол е стандартен широко прилагания по света: 3 формиращи цикъла при ток на заряд/разряд от 0.25С, след което 

токът на заряд и разряд нараства от 0.4 до 1С. Горната и долна граница на циклиране са съответно 0.05V и 1.0V. Електродите показаха стабилен обратим 

специфичен капацитет от 1102 mAh g-1 на 5, 931 mAh g-1 на 50 и 833 mAh g-1 на 75 цикли. Резултатите са съпоставими с постигнатите от други автори 778 mAh g-1 

на 200 цикъл, но при употреба на специален електролит и добавка на  FEC. 

ИЗВОДИ 
1. Стратегията за създаване на композитен електрод КЕ, 
който подобрява използваемостта и ефективността на 
АЕМ е доказана. 
2. Използването на композитни електроди КЕ подобрява 
изцяло  работата на силициевите аноди. 
3. Композитният електроди КЕ  представлява 
икономично  решение за подобряване  специфичните 
характеристики  на  съвременните ЛИБ. 
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СИЛИЦИЕВ АНОД ПОЛУЧЕН ОТ ОТПАДЕН СИЛИЦИЕВ ПРАХ 

  Нано-структуриране на силиций 

•  химическо ецване 

  Очакван ефект 

• формиране на обемни форми 

Цел:  формиране на структури  

с високо развита повърхност 

 Мотивация: 
Si  аноди имат най-висок спец.  кап. (теор.) 
Li       - 3850 mAh/g,  
LiC6       -   372 mAh/g, (9.6%  Li) 
Li15Si4 (Li3.75Si)  - 3577 mAh/g  (93%   Li) 

Нашите изследвания  са ограничени до  

• Използване на Si от рязани силициеви пластини 

• Референтен АЕМ - нано размерен Si 

Решение на задачата:  

• Използване на въглероден композит  ВК  

• Създаване на Si композитен електрод КЕ 

Тестов електрод   

1. TAB:Si, 1:1,  рефер. // 2. (TAB+10%ВК) : Si, 1:1 

3. Теор. капацитет на Si AEM 3577 mAh/g 

3. Електролит – EC:DMC 1M LiPF6   стандартен 

4. Напрежение на зар/раз.  0.05V – 0.5V -1.0V 

5. Ток на зар/раз. I = 1:1 спрямо теор. капацитет 

Зарядно разрядни криви на стандартен 

(референтен) Si анод, тегло на АМ 1.29mg 

капацитет  488 mAh/g (50 цик.) 

Зарядно разрядни криви на композитен  

Si електрод (КЕ), тегло на АМ 1.29mg 

капацитет 931 mAh/g (50 цик.) 

Зарядно разряден капацитет и ефективност на 

стандартен (референтен) Si анод 

Зарядно разряден капацитет и ефективност на 

композитен Si електрод (КЕ)  


