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حجم انبوهــی از تحقیقات در عرصه
دانشگاهی و صنعتی در حال انجام است تا
نیازهای کاربردی وسایل نقلیه الکتریکی را
برآورده ســازد .وقتی ایــن تحقیقات به
مرحله طراحی و ســاخت مواد الکترود
میرسد ،رویکردهایی با پایه فناورینانو در
مولفههای مهم باتری مثل چگالی انرژی،
توان ،قابلیت شارژ مجدد و ایمنی ،مزایای
باالیی را محقــق کردهاند .در این گزارش
مواد نانوســاختاری بررسی میشود که یا
تجاری شــده یا در وســایل الکتریکی
هیبریدی به تجاری شــدن نزدیکاند یا
اینکه با امید به پاســخگویی به الزامات
خودروهای برد بلند ،در مســیر تحقق و
توسعه هستند.
کلمات کلیدی :باتری ،خودروی الکتریکی،
چگالی توان ،الکترود ،نانومواد

 1مقدمه

باتری ابزاری الکتروشیمیایی است که طی فرآیند
شارژ ،انرژی الکتریکی را به صورت انرژی شیمیایی
در آنــد و کاتدش ذخیره میکند و در زمان خالی
شــدن ،آن را به صورت خروجــی الکتریکی آزاد
میکند .یــک باتری ایدهآل باید ضمن داشــتن
خروجــی انرژی باال در وزن کم ،چگالی توان باال،
دوره عمر طوالنــی و ارزانقیمت بودن ،در مقابل
آسیبها تحمل باالیی داشته باشد .برای رسیدن
ی روی توســعه
به این اهداف تالشهای بیوقفها 
سیســتمهای مختلف ذخیرهسازی انرژی صورت
گرفته اســت .در بین این موارد باتریهای بر پایه
جانمایی بین الیهای 1یونهای لیتیومی ،به خاطر
عملکرد فوقالعادهشــان ،بیشــترین جذابیت را
داشتهاند .این باتریها از زمان ورود باتریهای یون
لیتیوم ( ،)LIBs2بهوسیلهی شرکت سونی در سال
 ،1991عملکرد باالیی داشــتهاند که میتوان به

طول عمر باال ،چگالی انرژی و توان باال و نداشتن
اثر حافظه اشــاره کرد .باتریهــای با پیوندهای
شــیمیایی دیگر مانند  Li-S ،Li-O2و  ،Li-Seبه
خاطر انتظــار باالیی که در چگالی انرژی از آنها
میرود ،در برنامه تحقیقات اخیر قرار داشــتهاند.
میتوان گفت که بســیاری از پیشرفتهای حوزه
باتــری ،بدون یاری فناورینانو ،قابل دســتیابی
نبوده است .برای مثال تحقیقات روی آخرین مواد
الکترود برای باتریهــای لیتیومی تا حد زیادی
به اســتفاده از نانوکامپوزیتها و پوشــشهایی با
ضخامت نانومتری تکیه کرده اســت .عملکرد این
مواد بهینهسازی مسیر هدایت یونی و الکترونیکی
و پایان دادن به واکنشهــای جانبی نامطلوب و
غیرقابل بازگشت است .در این مقاله پیشرفتهای
مبتنــی بــر فناورینانو در باتریهــای لیتیومی
بــا توان و انرژی بــاال ،با نگاه بــه نیازهای اصلی
خودروهای الکتریکی ( )EV3بررسی میشود .ابتدا
نقش فناورینانو در ارائــه مواد جدید کاتد و آند
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 ۲مواد کاتد یون لیتیوم
از زمــان ورود باتریهــای لیتیومــی به بازار
الکترونیک قابل حمل ،اکســید کبالت لیتیوم
یــا  LiCoO2ماده اصلی کاتد بوده اســت .این
ماده به خاطر قیمت باال و عدم ثبات ساختاری
در ظرفیتهای باال ،از لیســت مواد کاتد برای
خودروهای الکتریکی خارج شــد .در این بخش
راهــکار فناوری نانو در ارائــه کاتدهای دیگری
مثل زبرجد 4و یاقوت سرخ 5دوپه شده با اکسید
منگنز -لیتیوم و اکســیدهای فلزات واســطه-
لیتیو ِم غنی از نیکل ،بررسی میشود.
بهبود خواص انتقال فسفات آهن -لیتیوم
نانوســاختار فســفات آهن -لیتیــوم یکی از
جایگزینهای مناســب برای اکســید کبالت-
لیتیــوم در خودروهاســت .هر چنــد این نوع
زبرجد ،چگالی انرژی کمتری نسبت به اکسید-
کبالت –لیتیوم دارد ،اما چگالی توان آن بسیار
باالتر است و طول عمر و ایمنی بیشتری دارد.
جان گودنوگ 6برای نخســتین بــار LiFePO4
بــا ابعاد میکرومتری را بــرای کاربردهای توان
پاییــن معرفی کــرد .در ایــن روش ظرفیت
قابل برگشــت کم مواد میکرومتری ،به عنوان
شــاخصی از عمر باتری به خصوص در چگالی
جریــان باال ،بــا حرکت کند الکتــرون در مرز
)LixFePO4 / LiyFePO4 (0<x<0.1, 0.9<y<1

طی چرخه شــارژ و تخلیه همراه شد .جذابیتی
که در ظرفیت الکتروشــیمیایی فسفات آهن-
لیتیوم است ،ســمیت پایین ،هزینه کم و وفور
مــواد اولیه باعث گســترش دامنــه تحقیقات
پیرامون این ماده در شدتهای باال به خصوص
در خودروهــای الکتریکــی هیبریدی ()HEV
شده است.
محققین بر این باورند که مشــخصه کواالنسی
اســتخوانبندی پلیآنیونی در فســفات آهن
لیتیوم عاملی اســت که رسانایی الکترونیکی را
در آن محدود میکند .برای کاهش طول مسیر
الکترونها ،تحقیقات اولیه بیشــتر بر توســعه
فســفات آهن -لیتیوم نانوساختار متمرکز شده
اســت .برای ارتقای بازدهــی انتقال الکترون و
افزایــش کارایی باتــری در چگالی جریان باال،
میتوان فســفات آهن -لیتیــوم را با یک ماده
رســانا مثل کربن ،پلیمر هادی یا فسفیدهای
فلزی هادی پوشش داد.
عالوهبر این میتوان بــا روش اختالط جامد،
از طریق ورود غیر اســتوکیومتری کاتیونهای
فلزی با ظرفیت باالتر از  ،Li+هدایت الکترونیکی
 LiFePO4نانوســاختار را  108برابر افزایش داد.
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کانال بلوکه نشده
کانال بلوکه شده

عیب

عیوب نابهجایی
نسبت لیتیوم بلوکه شده

در باتریهای لیتیومی تبیین و سپس استفاده
از فناورینانو در دیگر باتریها مثل باتریهای
لیتیوم-گوگــرد و لیتیوم-اکســیژن بررســی
ی
میشــود .پیشبینی میشود این دو نوع باتر 
بتوانند پاســخگوی نیازهای باتریهای پرانرژی
برای خودروهای الکتریکی باشند.

تعداد

 Li+در کانال 1D

شکل  .1ســاختار  )a-d) LiFePO4ساختار کریستالی  ،)a) 3Dنمایش مدل  3Dاز صفحه )b) abو
نمایش مدل  3Dروی صفحه  )c) acو پیشبینی تئوری لیتیوم بلوکه شده در کانالهای  1Dبهوسیله
عیوب نابجایی ( .)dتصویر  dیونهای لیتیومهای بلوکه شــده در یک کانال بسته را نشان میدهد
(پیش زمینه قرمز بین دو عیــب نابجایی قرار دارد) که میتوانند از طریق کانال ( )001غیرفعال به
کانال ( )010دیگری بروند .کادر  dنشان میدهد که ذرات کوچکتر از  50نانومتر در جهت ( )010از
تأثیر عیوب نابجایی آزاد هستند و سطح عیب را زیر سطح  0/5درصد کنترل میکنند( .تقاطع بین
خطوط با نقاط قرمز و محور  xرا ببینید).

محصول این روش ،زبرجدی است که میتواند
در یک جریان بسیار باال (تا دمای  20درجه) در
زمانــی کمتر از  3دقیقه باتری را به طور کامل
شارژ و تخلیه کند.
مطالعات اخیــر معلومات مکانیکی جدیدی از
ســازوکارهای جابهجایی Li+و انتقال الکترونی
در  LiFePO4فراهــم کرده اســت .شــکل 1a
نمای ســاختار کریستالی  LiFePO4را از جهت
( )010نشــان داده که کانالهای نفوذ یونLi+
در جهت ( )010در آن مشــخص شــده است.
هشتوجهیهای [ ]FeO6با به اشتراک گذاشتن
گوشه اکسیژنی یک شبکه دوبعدی را در صفحه
 bcشکل دادهاند ،در حالی که چهار وجهیهای
[( ]PO4شکل  )1bبا هم ارتباط فیزیکی ندارند
تا صفحات مجزای [ ]FeO6مجاور را به هم وصل
کنند (شــکل .)1cاز این رو نفوذ الکترونها به
داخل و خارج  LiFeO4بر پایه ساختار دوبعدی
شکل گرفته از [ ]FeO6استوار است.
محدودیت دیگر  ،LiFePO4خواص عبوردهی
ضعیــف آن در کانالهــای نفــوذ  1Dاســت.
محاســبات شبیهســازی ( )ab initioضریــب
نفوذ ســریعی را بــرای  Li+در کانالهای 1D
در جهــت ( )010پیشبینی کرده اســت ،اما
تجمع یونهای  Feدر مکانهای لیتیوم (عیوب
نابجایی )7که به شــکل معمــول در LiFePO4
یافت میشود ،میتواند مانع حرکت یون  Li+در
ساختار کریستالی شود .جای گرفتن یونهای
لیتیــوم در فاصله بیــن دو عیــب نابجایی به
صورت سینتیکی بلوکه میشود (شکل  .)1dاز
این گذشــته نفوذ  Li+در جهت ( )001بسیار
کندتر است و خروجی دســت و پاگیری برای
لیتیوم بلوکه شــده محسوب میشود که منجر
به پالریزاســیون پتانسیل باال و ظرفیت جریان
پایین میشــود .شکل  1dوابســتگی مقدار Li
بلوکه شــده در کانال  1Dرا به عنوان تابعی از

درصد عیوب و طول کانال نشان داده است .در
واقع کاهش انــدازه ذره  LiFePO4تا یک نقطه
بحرانی میتواند مقدار لیتیوم حبس شده و اثر
لختــی در کانال نفوذ ( )001را برای اســتفاده
کامل از لیتیوم در ســاختار کاهش دهد .با این
پیشــرفتها LiFePO4 ،با موفقیت در خودروی
الکتریکــی هیبریــدی و الکتریکــی کوتاه برد
استفاده شده است.
 3جلوگیــری از حل شــدن منگنز در

LiMn2O4

دســته دیگــری از مــواد کاتــد کــه
کاربردهــای موفقــی در خودروهــای تجاری
مثــل  Chevy Voltو  Nissan Leafپیدا کرده،
یاقوت اکسید منگنز  -لیتیوم دوپه شده است.
در این ماده یک شــبکه نفــوذ  3Dمتخلخل،
سازوکار آســانی را برای برداشت و استقرار Li+
حین شــارژ و تخلیه فراهم کرده اســت .یکی
از مشــکالت یاقوت  LiMn2O4حضور انحراف
جان-تلر 8در هشــت وجهیهای [ ،]MnO6در
حالت کم شــارژ اســت که در آن  Mn3+شکل
میگیرد .این انحراف به خاطر فضای ناهمسانی
اســت که طی چرخه شارژ و تخلیه ایجاد شده
و به ناپایداری ساختار منجر میشود .برای رفع
اثر منفی انحراف جان-تلر ،جایگزینی موضعی
منگنز با عناصری از گروههای اصلی مثل لیتیوم
و آلومینیوم که ظرفیت واالنسی پایینی دارند،
مؤثر بوده اســت .این رویکــرد با کاهش مقدار
 ،Mn3+متوســط ظرفیت واالنسی منگنز را در
نقطــه پایانی تخلیه باال برده که در اصل چرخه
عمر این یاقوتها را بهبود میدهد.
مشکل دیگر ،حل شــدن  Mn2+در الکترولیت
غیر آبی اســت که بخش حل شــده رفتهرفته
در ســطح آند گرافیتی رسوب کرده و عملکرد
الکتروشــیمیایی را بــر هــم میزنــد .ثابــت

شکل  .2مقایسه نمودارهای انرژی مواد کاتد مختلف

شــده پوشــشهایی از اکســیدهای مختلف
مانند  ،Al2O3 ،SiO2 ،TiO2 ،ZrO2و  AlF3با 10
تا  20نانومتر ضخامت ،میتوانند از حل شــدن
کاتد  LiMn2O4جلوگیری کنند .افزون بر این،
نتایج نشان میدهند که افزودنیهای هدفدار
الکترولیت که در چرخه نخســت شارژ و تخلیه
یک الیه اثرناپذیر نانو 9در ســطح الکترود ایجاد
میکنند ،بهبود چشمگیری در چرخه عمر این
نوع باتریها به همراه دارند.
 ۴جلوگیــری از فعالیــت شــیمیایی

LiNi1-x-yMnxCoyO2

برخــاف  LiCoO2و  LiMn2O4کــه به ازای
هر اتم فلز واســطه ،تنها نیم اتــم  Liظرفیت
قابــل برگشــتی حــدود  140 mAhg-1دارد،
کاتدهای غنی شــده از نیکل بــا فرمول کلی
) L i N i 1 - x - y M n x C o y O 2 ( x + y ≤ 0 . 5 , 0 ≤ x , y
میتوانند ظرفیت قابل برگشــتی حدود 200
میلیآمپر ســاعت بر گــرم را با یــک بازیابی
ظرفیــت عالی انتقال دهنــد .کاتدهای غنی از
نیکل در حالت بدون لیتیوم به خاطر همپوشانی
ذاتی بین نوار  3dنیکل و نوار  2pاکســیژن ،در
الکترولیتهای غیر آبی به شدت فعال هستند.
به همین دلیــل نانوذرات و نانوســاختارها در
چنین کاتدهایی اساســاً مد نظــر نبودهاند .در
عوض نانوپوششها برای کاهش مساحت سطح
فعال الکتروشیمیایی در معرض و افزایش عمر
سیکل استفاده شدهاند.
اکســیدهای غنی از نیکل در دمای باال تمایل
به از دســت دادن اکســیژن و تشــکیل نمک
سنگ  NiOدر سطح دارند؛ این اتفاق از کارایی
الکتروشــیمیایی محصول نهایی میکاهد .برای
ممانعت از تشــکیل  ،NiOزینتــر مواد باید در
دمای پایین یا در حضور اکســیژن انجام شود.
این امر تولید کاتدهای غنی از نیکل با کیفیت
باالی مورد نظر را در مقیاس صنعتی با مشکل

مواجه میکند .وقتــی حجم نیکل باالتر از 60
درصد باشد ،شرایط دشــوارتر هم خواهد شد.
از این رو برای خودروهای الکتریکی در مقیاس
انبوه تمرکز بیشــتر بر  LiNi0.5Mn0.3Co0.2O2و
 LiNi0.6Mn0.2Co0.2O2+است.
واکنش شــیمیایی بین کاتد غنی از نیکل در
حالت پروالکترولیت غیر آبی ،کاهش چشمگیر
ظرفیت قابل برگشت (افت لیتیوم در دسترس)،
افزایش مقاومــت ظاهری (افت چگالی توان) و
کاهش شــدید ایمنی باتــری را به همراه دارد.
تدابیری بــرای محافظت این کاتدها پیشبینی
شــده تا از واکنــش آنها بــا الکترولیتهای
غیــر محلــول جلوگیری شــود .بــرای مثال
نانوپوششهای مختلف با استفاده از اکسیدها،
فلوریدها یا فسفاتها به شکل یک مانع فیزیکی
بین کاتد و الکترولیت عمــل میکنند و طول
عمر باتری را باال میبرند .معموالً این پوششها
نانوذراتی بین  5تا  20نانومتر دارند که به شکل
مایع آماده میشوند و بر سطح کاتد مینشینند.
تمایل این نانوذرات به کلوخه شــدن محافظت
موضعی یکســری نقاط و رها شدن برخی نقاط
دیگر بدون پوشــش را به دنبال خواهد داشت.
برای افزایش بازدهی محافظت به باالترین حد،
میتوان نانوذرات بیشتری روی آن نشاند تا الیه
پوششــی کاملی ایجاد کند کــه امکان افزایش
ضخامت آن تا  100نانومتر وجود دارد.
روش الیه نشــانی اتمی ( )ALDروشی است
که از آن بــرای تولید یک پوشــش نانومتری
روی ســطح کاتد استفاده میشــود .بر اساس
گزارشها 3 ،تا  5مرحله پوشش  ALDباالترین
کارایی الکتروشیمیایی کاتد را خواهد داشت .اما
اعمال یک پوشش کام ً
ال منسجم در سه تا پنج
ســیکل  ALDهنوز یک معضل اساسی است؛
چرا که ســطح کاتد پرنیکل گروههای اسیدی
ندارد که الیه نشانی  ALDرا مؤثر کنند.
در سیستم  LiCoO2نوار  t2gکام ً
ال پرشده و نوار

 egخالی ( )t2g6eg0با شکل اسپین پایین Co3+3d6
است .در زمان برداشت لیتیوم ابتدا الکترونها از
نوار  t2gبرداشته میشود .چون همپوشانی دارد،
برداشت بیشتر لیتیوم به دلیل همپوشانی نوار
 t2gبا باالی نوار  O 2pباعث برداشتن الکترونها
از نــوار  O 2pمیشــود که به اکسیداســیون
یونهای  O2-و افت نهایی اکســیژن از شــبکه
منجر میشــود .در مقابل سیســتم  LiNiO2با
یک شــکل  Ni3+t2g6eg1اسپین پایین و سیستم
 Li1-xMn2O4با شکل Mn3+t2g3eg1اسپین باال با
برداشت الکترونها از تنها نوار  egهمراه هستند.
راه دیگر برای محافظت کاتد ،یک نانوساختار
اســت که در آن یک پوســته غنــی از منگنز،
مغــزی غنی از نیکل با ظرفیت باال را محافظت
میکند .فاز غنی از منگنز ظرفیت قابل برگشت
کمتری دارد ،اما ثبات شیمیایی آن در معرض
الکترولیتهــای غیر آبی نســبت به قســمت
پرنیکل بیشــتر اســت .در این رویکرد با اینکه
کارایی اولیه باتری بهبود پیدا میکند ،اما در پر
و خالی شدن بلند مدت به خاطر عدم مطابقت
پارامترهای شبکه دو ماده ،پوسته و مغزی جدا
میشوند .برای حذف تغییر غلظت ناگهانی بین
هسته و پوسته ،موادی با تغییر تراکم تدریجی
با ســاختار نانومیله توســعه پیدا کرده اســت
(شکل .)3eدر یک کاتد با تغییر تراکم تدریجی،
تراکم نیکل به مرور از قسمت مرکزی به سطح
بیرونی کاهش مییابد ،در حالی که تراکم مواد
محافــظ (منگنز یا کبالت) افزایش مییابد .این
مواد در یک باتری کامل ،میتوانند ظرفیت قابل
برگشــتی بیش از  200میلی آمپر بر گرم را با
بازیابی ظرفیت عالی برای  1000چرخه ایجاد
کند.
بین روشهای نشان داده شده در شکل 3 d,e
(مغزی-پوسته و تغییر تراکم تدریجی) و توسعه
مواد بیساختار یک تفاوت مفهومی وجود دارد.
در مواد بیســاختار که مفهوم مغزی-پوســته
و تغییــر تراکم تدریجــی را ندارند ،الکترولیت
میتواند به ســاختار متخلخل ذره نفوذ کرده
و مســیر نفوذ یونهای لیتیوم را حین فرآیند
شــارژ و تخلیه کوتاه کند؛ در نتیجه به ظرفیت
مصرف باالتری منجر شــود .بــرای موادی که
حالت مغزی -پوســته یا تغییر تراکم تدریجی
دارند ،حفرههای متخلخــل ذرات به مجاورت
مســتقیم مغزی غنی از نیکل با الکترولیت غیر
آبی منجر شــده و روی عمر و ایمنی باتری اثر
منفی میگذارند .از این رو این یک ُحسن است
که مواد نانوســاختار فشردهای ساخته شود که
مقدار حفرهها را به کمترین مقدار برســاند .در
نهایت توســعه الکترولیتهای مقاومتر در برابر
خوردگی و افزودنیهــای الکترولیت میتواند
نانوفیلمهــای محافظی را در ســطح کاتدهای
ولتاژ باال ایجاد کند که برای پذیرش کاتدهای
غنــی از نیکل بــرای کاربردهــای خودرویی
سودمند باشد.

سال  شانزدهم   مرداد 139۶شماره 5پياپي238

35

مقاالت

 ۲. ۴محافظت گرافیت
از زمــان ورود اولین باتریهــای یون لیتیوم،
گرافیــت ماده آند انتخاب شــده بوده اســت.
الکتروشــیمیایی آن بر اســاس قابلیت ورود و
خــروج یون لیتیوم در البــای الیههای کربن
میزبان است6C+xLi++xe-↔LixC6 (0<x<1( :
تشــکیل  LiC6در زمان تخلیه ظرفیت تئوری
 372میلی آمپر ساعت بر گرم را ایجاد میکند
که پاسخگوی نیاز بیشتر ابزارهای الکترونیکی
رایج است .پتانســیل الکتروشیمیایی جانمایی
یــون لیتیوم در الیههــای گرافیتهای میزبان
حدود  0.15تا  0.25Vنســبت به زوج Li+/Li
است .با این وجود گرافیت محدودیتهایی نیز
دارد؛ بــرای مثال الکترولیتهــای آلی متداول
(اتیلن کربنــات ،دیاتیل کربنــات ،دیمتیل
کربنات ،پروپیلــن کربنات) بــا اینکه هدایت
 Li+خوبــی دارند ،اما با گرافیــت پر از لیتیوم
واکنشهایی غیر قابل برگشت دارند .واکنشهای
جانبی شامل جدا شدن کامل (اکسفولیشن)10
الیههــای گرافیت و احیاء یــا تخریب ترکیب
الکترولیت اســت .راه رفع این مشکل رشد یک
الیه واسطه الکترولیت -جامد )SEI( 11به عنوان
محافظ نانوسطح با احیای مولکولهای کربنات
اتیلن طی ســیکل نخست اســت .این الیه به
محافظت گرافیت کمک و از تخریب الکترولیت
جلوگیری میکند ،اما در بیاثر کردن سطح آند
کارایــی کاملی ندارد .از این رو بهبود محافظت
آنــد گرافیتی با اســتفاده از رویکردهایی مثل
اکسایش سطحی و محافظت با نانوپوششهای
مدتها دنبال شده است.
دیگر ّ
برای این منظور ســه دسته نانوپوشش بررسی
و مطالعه شده است 1 :کربن آمورف  ۲فلزات
و اکســید فلزات  ۳پلیمرها .در دسته نخست
پوشــشدهی کربن آمورف معموالً با نشســت
بخار حرارتی )TVD( 12بــا پی 
شمادههای آلی
ش

پی
با
گرافیت
در دمــای باال یا اختــاط
ماده
PVC
الــکل،
وینیــل
پلیمــری (مثــل پلی
)و
دمادهی ترکیب در دمای  800تا  1000درجه
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 ۱. ۴مواد آند یون لیتیوم
مواد آند باتری یون لیتیوم را میتوان به ســه
دسته اصلی تقسیم کرد:
 1مواد قابل نصب و برداشــت ،مثل گرافیت و
دیاکسید تیتانیوم
 ۲مــوادی که از نظر آلیــاژی ترکیب یا جدا
میشوند ،مانند قلع و سیلیکون
 ۳موادی که تبدیل شیمیایی میشوند ،مانند
اکسیدها ،ســولفیدها ،فلوریدها و فسفیدهای
فلزی
در این بخش روی موادی تجاری شــده یا به
طور ویژه موادی که در مرحله تجاری شدن در
خودروها هستند و میزان اهمیت فناورینانو در
توانمندسازی آنها بررسی شده است.

سطح
ترکیب غنی از منگنز :ثبات حرارتی باال

داخل
ترکیب غنی از نیکل :ظرفیت باال

ترکیب با تغییر تراکم تدریجی؛
از قسمت داخلی به بخش بیرونی
ذره به مرور نیکل کم و منگنز
زیاد میشود

شــکل  .3روشهای محافظت کاتد از واکنش با الکترولیتهای غیر محلولی  .a-eپوشش موضعی
ذرات ( )aپوشش همگن نازک ( )bپوشش فوق نازک سطحی با نشست الیه اتمی ( ،)cساختار مغزی
و پوسته که از پوسته غنی از منگنز برای محافظت از مغزی غنی از نیکل تشکیل شده ( )dکاتدهایی
با تغییر تراکم تدریجی (.)e

ســانتیگراد در جو آرگون ایجاد میشود .این
دو رویکــرد در قیــاس بــا روش  CVDاز نظر
هزینههای پیادهسازی صنعتی در مقیاس انبوه
با اقبال بیشــتری مواجه هستند .در دسته دوم
پوششهای فلزی و اکســید فلزی در محدوده
 10تا  20نانومتر روی یک ســطح گرافیتی به
شــکل کارایی واکنشهای جانبی با الکترولیت
در محــل میانی را بــه حداقل میرســانند و
کارایی مصرف باتــری را بهبود میدهند .برای
این هدف لیست انبوهی از مواد وجود دارد که
شامل  Ag ،Al ،Zn ،Sn ،Ni ،Cuو ،MoO3 ،TiO2
و  SnO2است .بســیاری از این نانوپوششها با
شــیمیتر (آبکاری) تولید میشوند ،در حالی
که روشهای دیگری با تکنیکهای پوشش در
خــاء مانند  CVDو  ALDهــم وجود دارد .از
دسته ســوم پلیمرهای متعددی مثل پلی اوره،
پلیپیــرول ،PVC ،پلیآنیلین و پلیتیوفن نیز
وجود دارند که برای محافظت استفاده شدهاند.
این رویکردها با محافظت مؤثری که از گرافیت
دارند و ظرفیتشان برای تولید انبوه ،نویدبخش
استفاده در خودروهای الکتریکی هستند.
 ۳. ۴بهبود توان با استفاده از تیتانات لیتیوم
نانوساختار و اکسیدهای تیتانیوم

تحقیقات نشــان میدهد که یاقــوت تیتانات
لیتیــوم ( )LTO, Li4Ti3O12جایگزیــن باثبات

گرافیت در آند اســت .این ماده مشــخصههای
ایمنی باالیی دارد .یونهای  Liبه داخل شبکه
 LTOنفوذ میکنند و جاهای خالی هشتوجهی
را پــر میکنند .این پر و خالی شــدن به دلیل
تغییــرات حجمــی ،تحرکی به مــاده میزبان
تحمیل نمیکند؛ این مزیت در آند بسیار جذاب
است .از این گذشــته پتانسیل الکتروشیمیایی
نســبتاً باالی  LTOبرای جایدهــی ( Liحدود
 1.55ولــت نســبت به  )Li+/Liآن را نســبت
بــه الکترولیت آلی بیاثر کرده اســت .از همه
مهمتر  LTOدر مقایســه با گرافیت ،اساساً آند
ایمنتری اســت که کمترین افت ظرفیت غیر
قابل برگشــت در دوره مصرف را دارد .با وجود
این محاسن LTO ،به خاطر ساختار کریستالی
منحصربهفرد و نوار ممنوعه الکترونیکی بزرگ
( 2تا  3الکتــرون ولــت) محدودیتهایی نیز
دارد ،از جملــه این که در مقایســه با گرافیت
ظرفیت تئوری پایینتر ( 175 mAh/gنســبت
بــه  )372 mAh/gو هدایت الکترونیکی و یون
لیتیوم کمتری دارد .این مقادیر به ترتیب برای
لیتیــوم ( 3×10-8 S/cmو 10-13تا S/cm 10-12
در  300کلوین) و بــرای گرافیت (10-4 S/cm
و  10-6 S/cmتا  10-4در  300کلوین) اســت.
بــا این حــال  LTOدر خودروهــای الکتریکی
بیشترین جذابیت را دارد.
برای کمک به باالبردن خواص الکتروشیمیایی

حل کردن LiOH

آغشتهسازی به محلول شکر
کربنیزه کردن
برداشتنسیلیکا

ظرفیت

ظرفیت

تعداد سیکل

تعداد سیکل

شــکل 4.نانوکامپوزیتهای تیتانات لیتیوم-کربن به عنوان آند باتریهای یون لیتیوم  ،aشــکل
ســینتیک انتقال  Liو الکترون در یک کامپوزیت منظم ،مزوحفره ،بــا  TiO2میکرو و نانومتری.
کرههای ســبز ،نانوذرات  ،TiO2میلههای ســیاه ،ماتریــس کربن مزوحفــره ،b .راهکار تولید
نانوساختارهای -LTOکربن مزوحفره .کربن مزوحفره منظم  CMK-3با استفاده از الگوی SBA-15
و شــکر به عنوان منشاء کربن ساخته میشود .در ادامه تترابوتیل تیتانات ( )TBTبا هیدرولیز در
 HCLو عملیات حرارتی در  400درجه سانتیگراد به شبکهای از  TiO2تبدیل شد TiO2 .با جایدهی
شــیمیایی لیتیوم و فرآیند کوتاه حرارتی بعد از آن به  Li4Ti5O12تبدیل میشــود تا کامپوزیت
مزوحفره بســیار رسانایی از کربن و  TiO2نانو و میکرومتری شکل گیرد .c .تصاویر ( SEMچپ) و
( TEMراست) نانوکامپوزیت  ،LTO، dظرفیت باتری در شرایط مختلف پر و خالی شدن.

 LTOفناورینانو در ســه حوزه اســتفاده شده
است 1 :استفاده از نانوســاختارهای ۲ LTO
پوشــش ســطح ذرات  ۳ LTOمخلوط کردن
نانوساختارهای  LTOبا ماتریسی از مواد رسانا.
استفاده از نانوســاختارهای  LTOدر آند مسیر
نفوذ یون لیتیوم در ذرات را بسیار کوتاه میکند
و همچنین مســاحت فعال الکترود در مجاورت
الکترولیت را افزایــش میدهد .هر دو اثر برای
رســیدن به جریان کاری باال مفید هستند .در
ســالهای اخیر تالشهای زیادی برای طراحی
نانوســاختارهای کارا (نانوســیمها ،نانو ُگلها و
ســاختارهای مزوحفره النهای شــکل) با ایجاد
روشهای جدید سنتز یا بهینهسازی روشهای
موجود (سنتز سولووترمال ،سنتز نمک مذاب،
واکنشهای حالت جامد پرتویی) صورت گرفته
اســت .این رویکردهای ســنتز معموالً با دوپه
کردن یونهــای چندظرفیتی بــرای افزایش
رسانایی الکترونیکی  LTOهمراه شدهاند.
LTO
پوشــشهای ســطحی تبادل بار بین
و
الکترولیت را تسهیل کرده و چگالی توان باتری
را باال میبرند .بسیاری از مواد پوشش داده شده
در آند گرافیت در مورد  LTOنیز آزمایش شده
اســت کــه  SnO2 ،C ،Cu ،Agو ترکیبات آلی
رسانا در بین آنها هستند .طبق نتایج کار روی
خمیر  LTOبا نانومواد رسانا مشکل رسانایی کم
را تا حدی برطرف کرده اســت .ماتریس رسانا
با ذرات  LTOمجزا همراه میشــود و به جای
ممانعت از عبور ،مسیرهای انتقال مؤثر الکترون

را فراهم میکنند.
در کنار  LTOخانواده چندســاختاری
شــامل فازهای آناتاز ،برونزه ( ،)TiO2-Bروتایل
و بروکیــت به عنوان آند باتریهای یون لیتیوم
بررســی شدهاند .جایدهی و برداشت لیتیوم با
واکنش کاهش و اکسایش تیتانیوم چهارظرفیتی
به سه ظرفیتی انجام میشود.
،TiO2

xLi++TiO2+xe ↔ LixTiO2

مشــابه مشــکلی که  LTOدارد ،رسانایی کم
الکترونیکــی و یونــی  TiO2از کارایــی باالی
الکتروشیمیایی آن جلوگیری میکند .از این رو
راهکارهــای دیگری برای ایــن نوع مواد آند به
کار رفته اســت .البته باید اشاره کرد که کاربرد
تجاری  TiO2در خودروهای الکتریکی به خاطر
قیمت نســبتاً باالتری که نسبت به  LTOدارد،
محدود است.
 ۴. ۴بهبود چگالی انرژی با استفاده از نانو
کامپوزیتهای سیلیکون

ســیلیکون در قالــب مــاده آنــدی جذابیت
باالیــی پیــدا کــرده اســت .علــت ظرفیت
تئوری  3572mAh/gاین ماده است؛ چیزی ده
برابر بیشتر از گرافیت و  .LTOعنصر سیلیکون
از طریق مکانیزم ترکیب یا جداســازی آلیاژی
با  Liواکنش میدهد و آلیاژ ســیلیکون-لیتیوم
را میســازد ،اما تغییر حجم بیش از  300برابر
طی شارژ و تخلیه باتری باعث انبساط و انقباض
مکرر ســاختار آنــد و ترک برداشــتن ذرات و

جداشدن مواد فعال میشود که نتیجه آن افت
سریع ظرفیت برگشتپذیر است.
بــه طور کلی ،نانــوذرات ســیلیکون به دلیل
داشتن تحمل باال در برابر تنشهای مکانیکی،
عملکــرد بهتری نســبت به الیههــای نازک و
میکــروذرات در باتریهای یــون لیتیوم دارند.
از این رو موارد متعددی از کاربرد ساختارهای
ســیلیکونی در محل آنــد در باتریهای یون
لیتیوم در مقاالت مشــاهده میشود که شامل
نانوســیمها و نانولولههای  Siیکبعدی است .با
اتصال الکترونیکی مناســب بین نانوساختار Si
و کلکتــور جریان و الکترولیــت ،ظرفیت قابل
برگشت این باتریها میتواند به 2000mAh/g
با تکرارپذیری مناســب برســد .ســاختارهای
پیچیدهتــری مثــل کامپوزیتهــای  SiCهم
گزارش شــده که در آنها نانوذرات  Siبا توزیع
یکنواختی روی ســاختار درختسان کربن سیاه
نشســته اســت .در چنین ســاختارهایی  Siو
گرافیــت هر دو اجزای فعال هســتند .عملکرد
کربــن به طور خــاص چندگانه اســت؛ کربن
ماتریس رسانا برای انتقال مؤثرتر بارها ،جبران
کننــده تغییرات حجمی ســیلیکون و در عین
حال میزبان فعال یون لیتیوم برای رســیدن به
ظرفیت برگشتپذیر است .این ساختار میتواند
ظرفیت قابل برگشــتی معادل 1950 mAh/g
داشته باشند.
از روش  CVDو تکنیکهای الیهنشــانی دیگر
برای بهبــود کارایی نانوســاختارهای  Siبرای
 LIBاستفاده شده است .این مطالعات میتواند
اطالعات ارزشــمندی فراهم کند .یکی از آنها
این اســت که راهبردهای نشســت با خالء به
خاطر قیمت باالیی که دارند در سطح تجاری و
انبوه ،کمتر قابل اعمال هستند.
شــیمیتر نانوکامپوزیتهای  SiCجایگزینی
مناســب و کم هزینه برای تولید صنعتی است.
تا این اواخر آمادهســازی هیدرو/ســولووترمال
نانوســاختارهای  SiCو روش رشد مایع سیال
فــوق بحرانی بــرای نانوســیمهای  Siبا قوت
دنبال شده اســت .با پوششدهی نانوسیمهای
 Siبــا کربــن ،ظرفیــت برگشــتپذیر حدود
 1500 mAh/gبه دست میآید .جایگزین دیگر
استفاده از نانوپودرهای  Siتجاری برای ساخت
نانوســاختار  SiCثانویه اســت .نانوذرات  Siدر
پوستهای از کربن کپسوله شده و فضاهایی ایجاد
میکنند که در زمان ورود لیتیوم مانع انبساط
حجمی میشــود .نانوذرات کربن ذکر شده در
سطوح بعدی در کنار هم میکرو ُکرههای ثانویه
بزرگتری ایجاد میکنند که ســاختاری اناری
شکل دارد (شکل .)5این طراحی نه تنها مشکل
تغییر حجم را حل میکند ،بلکه یک ماده واسط
الکترولیت-جامد پایدار و محدود بین  Siفعال
و الکترولیت ایجاد مینماید که به تکرار چرخه
دوره عمر بســیار پایدار تا  1000سیکل منجر
میشود و ظرفیت ویژهای حدود 1200 mAh/g
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مقاالت
دارد .گرچــه تمــام این طرحها باارزشــند ،اما
باید اذعان کرد که از نظر مهندســی ســاختن
الکترودهای بســیار نازک با قیمت کم ،طوری
که با ضخامت کاتد رایــج (زیر )200 mAh/g
هماهنگ باشد ،کار دشواری است؛ مشکلی که
ممکن است کاربرد این مواد را محدود کند.
 5. ۴مواد آند دیگر
گزینههــای دیگــری از جملــه :کربنهــای
نانومتری (گرافــن ،نانولولههای کربنی و کربن
سخت)  ،اکسید فلزی ( Co3O4 ،SnO2و )Sb2O3
 ،نیتریدهای فلزی ( )LiMoN2و ســولفیدهای
فلزی ( ،NiS2 ،FeS2و  )MoS2هم به عنوان مواد
مســتعد برای آند باتریهای یون لیتیوم مورد
بررســی قرار گرفتهاند .روشهای متعددی در
حوزه فنــاوری نانو به کار رفته تــا این مواد را
برای کارایی الکتروشــیمیایی باالتر باتریهای
یون لیتیوم آماده کنــد .روشهای فناوری نانو
اســتفاده شده از جنبه کلی شــبیه به آندهای
دیگر اســت .این تکنیکها شــامل  1طراحی
نانوساختارها برای رسیدن به مساحت سطح باال
و نفوذ بهتر یون لیتیوم  ۲نانوپوشــشها برای
جلوگیری از واکنشهــای جانبی با الکترولیت
 3ترکیب با نگهدارندههای رسانا برای ساختن
نانوکامپوزیتهایی با رسانایی باالی الکترونیکی
اســت .اما باید اشــاره کرد که این نوع مواد به
جهت افت ظرفیت غیر قابل بازگشت باالیی که
طی سیکلهای اولیه در آند دارند ،برای کاربرد
در خودروهای الکتریکی در آینده نزدیک قابل
تجاری شــدن نیستند .این افت به طور معمول
بین  30تا  50درصد است.
در بین همــه مواد ویژه آنــد باتریهای یون
لیتیوم ،لیتیوم فلــزی به خاطر ظرفیت تئوری
حــدود  3860 mAh/gمطمئنــاً بهترین نامزد
اســت ،اما معضل رشــد درختســان غیر قابل
کنترل آن طی ســیکل پر و خالی شدن هنوز
یک چالش بزرگ اســت که از کاربرد آن طی
چندین دهه جلوگیری کرده اســت .تحقیقات
زیادی برای تثبیت آند لیتیوم برای باتریهای
یون لیتیوم انجام شده است .برای مثال پوشش
چندالیــه گرافنی روی لیتیــوم فلزی افزایش
کارایی باالیی داشته است .بدون شک برداشتن
موانع اســتفاده از فلز لیتیــوم ،چگالی انرژی
باتریهــای لیتیومی را دگرگــون خواهد کرد.
انتظار این اســت که فنــاوری نانو نقش مهمی
در رفع مشکل رشد درختسان این مواد داشته
باشد.
تالشهــا برای حفاظت آنــد لیتیوم فلزی در
محدوده آزمایشــگاهی پیشــرفت چشمگیری
داشــته ،با این حال چالشها تا زمانی که این
تالشها تجاری شــود ،وجود دارند و بخش در
همه تنیدهای از زنجیــره تأمین انرژی جهانی
میشــوند .در تولیــد انبوه کارایــی ،ایمنی ،و
قیمت معضالت اصلی هســتند .به فرض اینکه
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شکل  .5ساختار اناری شکل نانوکامپوزیت  SiCبه عنوان آند باتریهای یون لیتیوم .روش ساخت:
ابتدا با استفاده از تترا اتوکسیالن ،نانوذرات سیلیکون با الیه  SiO2پوشش داده میشود .سپس به
دیسپرس محلولی نانوذرات  Siدر -1 ،SiO2اکتادسن حاوی  0.3درصد وزنی امولسیفایر اضافه شده
و برای تشکیل امولسیون آب در روغن میکس میشود .بعد از تبخیر آب ،با پلیمریزاسیون مرحلهای
یک الیه رزول ســینول-فرمالدهید (رزین فنولیک) ایجاد میشود که دستهی نانوذرات را در بر
میگیرد .این الیه در اثر عملیات حرارتی به الیه کربنی تبدیل میشــود .در نهایت الیه فدا شونده
 SiO2برداشته میشود .b .تصویر  SEMنانوذرات  Si-Cمغزی و پوسته .c .تصویر بزرگنمایی شده
 SEMکه ســاختار موضعی نانوذرات سیلیکون و پوسته کربنی رسانای آن را با فاصله خالی میانی
نشان میدهد .d .ظرفیت قابل برگشت تخلیه لیتیوم برای اولین  1000سیکل گالوانواستاتیک در انار
سیلیکون ،خوشههای  Siروی کربن و نانوذرات  Siتحت شرایط یکسان

هزینههای ساخت مســاله اصلی نباشد ،هنوز
اطمینانی به کارایــی و ایمنی این باتریها که
مواد فعال بیشــتری در مقایســه با باتریهای
سکهای آزمایشگاهی دارند ،وجود ندارد.
 5فناوریهای غیر از یون لیتیوم
هر چند با گذشــت سالها باتریهایی که پایه
آنهــا جانمایی لیتیوم بیــن الیههای الکترود
است ارتقای چشــمگیری در کارایی داشتهاند،
اما محدودیتهایی هم در باالترین ظرفیتهایی
که میتوانند به آن برسند دارند .از این رو تالش
زیادی صــورت گرفته تــا فناوریهای دیگری
برای ذخیره انرژی غیر از یون لیتیوم توســعه
یابد .باتریهایی که مبنای کار آنها انتقالهایی
است که انرژی را در پیوندهای شیمیایی مانند

 Li-Sو  Li-Oذخیــره میکند از این دســته
هستند .این باتریها میتوانند به چگالی انرژی
باالیی برسند و پیشبینی میشود که به خاطر
فــراوان بودن گوگرد و اکســیژن ،فناوریهای
ارزانی باشــند .در این قســمت نقش کلیدی
فناورینانــو در رفع موانع پیــش روی این نوع
باتریها مرور میشــود .از ایــن دو نوع باتری،
دسته  Li-Sمسیر طوالنیتری را برای تحقیقات
پیش رو دارند.
 ۱. ۵باتریهای Li-S
باتریهای لیتیوم -گوگرد انرژی ذخیره شــده
در پیونــد  Li-Sرا به کار میگیرند و میتوانند
به ظرفیت ویژهای در حدود ( 800 mAhg-1Sدر
مقابل ظرفیت تئوری  )1672 mAhg-1Sبرسند.

باتــری  Li-Sاز یک آنــد لیتیومی ،الکترولیت
آلــی و کاتــدی از کامپوزیت گوگرد تشــکیل
شده است .واکنش تخلیه شامل کاهش گوگرد
با الکترونهــا و کاتیونهای لیتیوم برای تولید
ســولفید لیتیوم است .از مشکالت اصلی باتری
 Li-Sمیتوان به برگشــتپذیری پایین آن به
خاطــر مقاومت الکترونیکــی باالی محصوالت
گوگرد و سولفید لیتیوم ،انحالل پلیسولفیدها
طی فرآیند و تغییرات مورفولوژی اشــاره کرد
که تمایل دارند کاتد را کم اثر کنند .روشهای
مختلفی بر پایه نانومواد کامپوزیتی بررسی شده
تا این مشکالت را رفع کند .با اینکه هم اکنون
باتریهای  Li-Sبا  1500سیکل موفق به اثبات
رســیدهاند ،اما این باتریها هنــوز در جایگاه
عرضه برای اســتفاده در خودروهای الکتریکی
نیستند.
کاتدهای متــداول برای باتریهــای  Li-Sاز
کامپوزیتهــای گوگرد-کربن یا گوگرد-پلیمر
ســاخته میشــود که حضور کربن یــا پلیمر
رســانایی الکترونیکــی را افزایــش میدهد و
میتوان از مواد فعال استفاده کرد .رویکردهایی
بر اساس ســاختار مزوحفر ه اســتفاده شده تا
ســولفیدهای لیتیوم را تثبیت و مشــکل حل
شــدن پلیسولفید را رفع و هدایت الکترونیکی
را باال ببرد .ساختارهایی با ابعاد حفره کوچکتر
از  2نانومتر با ترکیبی از گوگرد تصعید شده و
ُکرههای کربن میکرومتخلخل سنتز شده است.
این ســاختارهای میکرومتخلخل از کامپوزیت
گوگرد-کربــن با جــذب قــوی ،واکنشهای
الکتروشــیمیایی را درون کربن میکرومتخلخل
باریــک محــدود کرده و از ایــن رو به بیش از
 500ســیکل با ظرفیت حدود 800 mAhg-1S
رســیده است .ســاختارهای کربن مزوپور با 2
تا  50نانومتر میتواننــد حجم گوگرد باالتری
را بــه همراه اتصال بهتــر الکتریکی و ظرفیت
باالتر ایجــاد کنند .کامپوزیتهــای تو در تو،
شامل کربن میکروحفره و مزوحفره ،میتوانند
از مزایای خواص هر دو ســاختار در یک قالب
واحد اســتفاده کنند .این مزایا شــامل محدود
کــردن واکنشهای الکتروشــیمیایی و فراهم
کردن ارتباطات ضــروری الکتریکی برای جدا
نگهداشــتن گوگرد و سولفیدهاست .نمونهای
از این نوع معماری  CMK-3یا کربن مزوحفره
منظم اســت که حجم باالیــی از گوگرد را در
بردارد .این اثر نتیجه فعالیت کاهش و اکسایش
کامل در اثر واکنشهای الکتروشــیمیایی است
که در حفرههای نانومتری صورت گرفته است و
به ظرفیت باالی ویژهای در حد 1100 mAhg-1S
رسیده است.
با این حال ســاختار فوق هنوز با حل شــدن
پلیسولفید مشکالتی دارد .اخیرا ً کامپوزیتهای
گوگــردی از کربن متخلخل یا اکســید فلزی
ماننــد نانو ُکرههای  TiO2نتایــج خوبی در این
حوزه داشتهاند .کرهها فضای داخلی بازی دارند

که تثبیت گوگرد را در یک پوسته کربنی رسانا
انجــام میدهند و میتواننــد  Li+را نیز تأمین
کنند .این نوع ساختار به بازیابی ظرفیت باالیی
تا  1000سیکل منجر میشود.
ساختار دیگر قابل اتکا شامل نانوکامپوزیتهای
گوگرد  -اکســید گرافن اســت .اکسید گرافن
گزینه جذابی اســت؛ چون به شدت رسانا است
و امکان تلفیق ترکیبش را در گروه عاملیهای
مختلف ممکن میکند .دوره عمر باالی 1500
سیکل با این سیستمها با اتالف ظرفیت کم به
دست آمده است.
 ۲. ۵باتری Li-O2
در مقایســه بــا باتــری  ،Li-Sباتریهــای
Li-O2در مرحلــه اولیــه تحقیقاتی هســتند.
مهمترین مشــکالت این حوزه سرریز پتانسیل
بارها ،ثبات الکترولیت و دوره عمر ضعیف است.
باتری غیر آبی  Li-O2شــامل یک آند لیتیومی،
الکترولیت آلــی و یک کاتد کربنــی با انرژی
تئوری به بزرگی  3623وات ساعت بر کیلوگرم
اســت (که  Li2O2را به عنــوان محصول تخلیه
در نظر میگیرد) .واکنش تخلیه شامل کاهش
مولکولهای اکســیژن با الکترونها و واکنش با
کاتیونهای لیتیوم اســت تا پراکسید لیتیوم یا
سوپر اکســید لیتیوم تولید کنند .نانوساختارها
نقش مهمی در توسعه باتریهای  Li2O2قلیایی
ایفا کرده اســت .معمــوالً کاتد بــرای انتقال
موفق اکسیژن به ســلول از کربن نانومتخلخل
تشکیل شده اســت .کاتالیست نقش مهمی در
واکنشهای کاهش (تخلیه) و تبدیل اکســیژن
(شــارژ) دارد .نانوذرات فلزی و اکســید فلزی
کاتالیستهای مناسبی شناخته شدهاند و نتایج
نشــان میدهد که میتوانند ســرریز پتانسل
ی تا  90درصد
کمتری ایجاد کننــد و به بازده 
برســند .با این حال عمــر کاری هنوز چالش
اصلی باتریهای  Li-O2است.

 ۶چشمانداز
بر اساس نوآوریهای فناورینانو ،پیشرفت در
باتریهای یون لیتیوم و بقیه باتریها همچنان
بــا قوت ادامه دارد .انتظــار میرود که طراحی
منطقی نانومواد بتواند نقش مهمی در توســعه
باتریهای یــون لیتیوم با چگالــی انرژی باال
داشته باشــد که بتوانند تولید خودروهای برد
بلند را محقق کنند.
چالش میانی ،کاهش ابعــاد ذرات موا ِد ایمن
الکترودهای فعلی ،مانند  LiFePO4و Li4Ti5O12
است تا به میزان زیادی خواص انتقال یونهای
لیتیوم و الکترونها را ارتقا دهد .مســأله مهم
پیرامون آندهایی مانند آلیاژهای پایه سیلیکون
یا اکسیدهای سیلیکون که به طور کلی خارج از
چارچوب ترمودینامیکی الکترولیتهای غیر آبی
فعلی کار میکنند ،یافتن راههایی برای کاهش
چشــمگیر نرخ واکنشهای مختلکننده بین
الکترودهای شــارژ شده است .این کار میتواند
با کاهش مســاحت سطح فعال الکتروشیمیایی
که به طور مســتقیم در معرض الکترولیتهای
غیر آبی قــرار دارد ،انجام شــود .به طور ویژه
نانوساختارهای جدیدی که میتوانند تغییرات
بزرگ حجمی را طی شارژ و تخلیه کنترل کنند
و نانوپوشــشهایی که میتوانند ضعف قسمت
میانی جامد پایدار با الکترولیت را برطرف کنند،
از موارد مهم برای کاربرد در خودروها هستند.
در نهایت فناوریهای  Li-Sو  Li-O2به استفاده
از لیتیــوم فلز به عنوان مــاد ه آند نیاز دارند .از
این رو الزم اســت که واسطه سطح الکترولیت
و لیتیوم برای کاهش واکنشهای مختلکننده
بین لیتیوم و الکترولیت تثبیت شود و تشکیل
شــعبات لیتیومی را حذف کند .در سمت کاتد
محدود کــردن کافی رســاناهای الکترونیکی
ضعیف مانند  Li2Sیــا  Li2O2در مواد نانوحفره
مطلوب است تا بازدهی انرژی در مسیر پرتکرار
شارژ و تخلیه و چرخه عمر را بهبود دهد.
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