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Streszczenie
W pracy przedstawiono opis wysokotemperaturowej syntezy nowego materiału katodowego dla ogniw Na-ion batteries, otrzymanego
przez częściowe podstawienie kobaltu manganem w NaxCoO2. Zbadano strukturę krystaliczną oraz wyznaczono charakterystykę temperaturową przewodnictwa elektrycznego Na0,7Co0,7Mn0,3O2. Na bazie uzyskanego materiału przygotowano ogniwa elektrochemiczne
o schemacie Na/Na+/NaxCo0,7Mn0,3O2. Dla tak skonstruowanych ogniw wyznaczono charakterystyki woltamperometryczne, pojemność
właściwą materiału katodowego, odwracalność pracy ogniwa oraz stabilność podczas cyklicznego ładowania i rozładowania. Najwyższa
uzyskana pojemność rozładowania ogniwa Na/Na+/NaxCo0,7Mn0,3O2 wynosiła 104 mAh·g-1 przy szybkości rozładowania C/35. Monotoniczną zmianę potencjału zarejestrowano w zakresie 2,5-3,4 V. Materiał katodowy Na0,7Co0,7Mn0,3O2 jest stabilny w kontakcie z elektrolitem
(1M roztwór NaClO4 w węglanie propylenu) w zakresie temperatury od -30 °C do 150 °C.
Słowa kluczowe: Na-ion battery, materiał katodowy, NaxCoO2, NaxCo0,7Mn0,3O2

THE EFFECT OF COBALT SUBSTITUTION WITH MANGANESE
ON THE PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF NaxCo1-yMnyO2
This work presents a high-temperature method of synthesis of a new cathode material for Na-ion batteries. The material was obtained
by substitution of cobalt with manganese in NaxCoO2. The crystal structure and temperature dependence of electrical conductivity of
Na0.7Co0.7Mn0.3O2 were investigated. The obtained powder was applied as cathode materials in Na/Na+/NaxCo0.7Mn0.3O2-type cells. Cyclic
voltammetry, specific capacity of a cathode material, reversibility and stability during charge-discharge cycles measurements were carried
out to characterize electrochemical properties of the cells. The highest discharge capacity of Na/Na+/NaxCo0.7Mn0.3O2 cell was about 104
mAh·g-1 with C/35 current rate. The monotonous voltage changes were recorded in the range of 2.5-3.4 V. The Na0.7Co0.7Mn0.3O2-cathode
material showed stability being in contact with electrolyte (1M solution of NaClO4 in carbon propylene) in the temperature range from
-30 °C to 150 °C.
Keywords: Na-ion battery, Cathode material, NaxCoO2, NaxCo0.7Mn0.3O2.

1. Wstęp
Ostatnio zapotrzebowanie na zaawansowane technologie magazynowania energii wzrosło znacząco z uwagi na
intensywny rozwój przenośnej elektroniki, energetyki odnawialnej oraz samochodów elektrycznych i hybrydowych.
Obecnie najbardziej rozpowszechnione są ogniwa typu
Li-ion batteries, skomercjalizowane w 1991 r., gdyż w porównaniu z innymi technologiami oferują największą grawimetryczną i wolumetryczną gęstość energii [1, 2]. Jednakże
wysoka cena litu oraz ograniczone zasoby tego pierwiastka,
zlokalizowane na terenach niestabilnych politycznie (Argentyna, Chile, Chiny), skłaniają do poszukiwania nowych, tańszych technologii. Jedną z najbardziej perspektywicznych
stanowią ogniwa sodowe typu Na-ion batteries, bazujące
na łatwo dostępnym i tanim sodzie, który posiada zbliżone
właściwości fizykochemiczne do litu. Aby proces interkalacji
przebiegał efektywnie, wymagane są materiały elektrodowe

4

o wysokim przewodnictwie jonowym i elektronowym oraz
o strukturze krystalicznej posiadającej miejsca dostępne
dla większych jonów sodu. Od materiałów elektrodowych
jednocześnie oczekuje się, aby były łatwe do otrzymania,
stabilne, bezpieczne, nietoksyczne i tanie. W związku z tym,
intensywnie poszukuje się materiałów, które spełniałyby wymienione kryteria, a także pozwoliłyby uzyskać parametry
użytkowe zbliżone do ogniw Li-ion batteries.
NaxCoO2-y jest potencjalnym materiałem katodowym dla
ogniw Na-ion batteries. NaxCoO2 krystalizuje w strukturze
P2, symetrii heksagonalnej i grupie przestrzennej P63/mmc,
która składa się z warstw (CoO2)n, w której oktaedry CoO6
połączone są krawędziami [3]. Jony sodu w koordynacji
trygonalno-pryzmatycznej zajmują dwa typy pozycji krystalograficznych w przestrzeniach międzywarstwowych
(CoO2)n [3]. Pryzmy trygonalne NaO6 wokół jonu sodu
w pozycji typu Na(1) łączą się płaszczyznami z oktaedrami
CoO6, natomiast w pozycji typu Na(2) pryzmy trygonalne
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wokół jonu sodu przylegają tylko krawędziami do oktaedrów
CoO6. Położenie jonów sodu w pozycji typu Na(1) jest mniej
korzystne energetycznie z powodu elektrostatycznego odpychania pomiędzy jonami sodu i kobaltu [4]. Równoczesne obsadzenie obu pozycji sodu prowadzi do minimalizacji
elektrostatycznego odpychania pomiędzy kationami sodu,
a zatem do stabilizacji struktury krystalicznej [3-5].
W poprzedniej dekadzie NaxCoO2 wzbudził ogromne zainteresowanie z uwagi na jego unikalne właściwości, takie
jak wysoka wartość siły termoelektrycznej (rzędu 80 μV·K-1)
dla x ≈ 0,65, 0,70, 0,75 oraz przewodnictwo elektryczne typu
metalicznego [6]. Następnie odkryto nadprzewodnictwo
uwodnionego NaxCoO2 (x ≈ 0,35) w T ≈ 4,2 K [7].
Badania NaxCoO2-y jako materiału katodowego dla ogniw
Na-ion batteries ujawniły nietypowy, schodkowy kształt
krzywej rozładowania ogniwa z kilkoma charakterystycznymi pseudo-plateaus potencjału, który jest niekorzystny
w aspekcie aplikacyjnym [3-5]. Przeprowadzono próbę poprawy właściwości elektrochemicznych NaxCoO2 poprzez
częściowe podstawienie kobaltu manganem, uzyskując
skład Na2/3Co2/3Mn1/3O2 [8]. Materiał ten wykazuje ciągłą
zmianę potencjału (3,2- 2,4 V) w szerokim zakresie zawartości sodu. W Na0,66Co0,66Mn0,33O2 można odwracalnie
wprowadzać i wyprowadzać 0,45 mola Na, co pozwala osiągnąć pojemność równą 115 mAh·g-1, jednakże tylko dwa
pierwsze cykle pracy zostały przedstawione w literaturze
[9]. Otrzymano również materiały katodowe o strukturze P2
Na2/3MnyCo1−yO2 (y = 0, 1/6, 1/3, 1/2, 2/3, 5/6, and 1) metodą
wysokotemperaturowej reakcji w fazie stałej. Wyniki testów
elektrochemicznych wskazują, że pojemność ogniw wzrasta
wraz ze wzrostem zawartości manganu. Na podstawie rezultatów otrzymanych metodą spektroskopii impedancyjnej
stwierdzono, że po procesie ładowania i rozładowania powstaje powłoka pasywacyjną na elektrodach, która powoduje zmniejszenie pojemności w funkcji liczby cykli ładowania/
rozładowania i polaryzację ogniwa [9].
W pracy przedstawiono opis wysokotemperaturowej
syntezy nowego materiału katodowego dla ogniw Na-ion
batteries. Badano strukturę krystaliczną produktu przy
użyciu techniki dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego
(XRD). Wyznaczono charakterystykę przewodnictwa elektrycznego Na0,7Co0,7Mn0,3O2 w funkcji temperatury. Na bazie
otrzymanego materiału przygotowano ogniwa elektrochemiczne o schemacie Na/Na+/NaxCo0,7Mn0,3O2. Dla tak skonstruowanych ogniw wyznaczono charakterystyki woltamperometryczne, pojemność właściwą materiału katodowego,
odwracalność pracy ogniwa oraz jego stabilność podczas
cyklicznego ładowania i rozładowania.

2. Procedura eksperymentalna
Na0,7Co0,7Mn0,3O2 otrzymano metodą wysokotemperaturowej reakcji w fazie stałej, w której jako substratów użyto
CH3COONa (Avantor Performance Materials, 98,0%), Co3O4
(Sigma-Aldrich, 99,0%), Mn(CH3COO)2·4H2O (Sigma-Aldrich, 99,0%). Z powodu lotności sodu w podwyższonej
temperaturze, odważono 5% wag. nadmiaru CH3COONa.
Substraty roztarto w moździerzu w celu uzyskania homogenizacji materiału wyjściowego. Mieszaninę substratów sprasowano, a następnie otrzymane pastylki kalcynowano w pie-

cu rurowym w temperaturze 850 °C przez 12 h w przepływie
O2 (Air Liquid, 99,9%). Materiał ponownie roztarto w moździerzu, sprasowano i wygrzewano w temperaturze 850 °C
przez 12 h w przepływie O2 (Air Liquid, 99,9%). Otrzymany
Na0,7Co0,7Mn0,3O2 przechowywano w atmosferze ochronnej
argonu o zawartości pary wodnej i tlenu poniżej 0,1 ppm
w komorze manipulacyjnej.
Skład fazowy otrzymanego materiału, jego strukturę
krystaliczną oraz wielkość krystalitów wyznaczono metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego przy użyciu
dyfraktometru rentgenowskiego Panalytical Empyrean,
wyposażonego w lampę z anodą miedzianą. Skład fazowy
potwierdzono, korzystając z bazy danych PDF4+. Parametry
struktury krystalicznej uzyskanych materiałów wyznaczono
przy zastosowaniu metody Rietvelda, wykorzystując oprogramowanie GSAS/EXPGUI [10, 11].
Próbki Na0,7Co0,7Mn0,3O2 w postaci spieków o kształcie
prostopadłościanu wraz z przytwierdzonymi elektrodami
platynowymi umieszczono w aparaturze do pomiaru oporu
elektrycznego i siły termoelektrycznej. Zmierzone wartości
oporu elektrycznego, uwzględniając wymiary badanej próbki, przeliczono na wartości przewodnictwa elektrycznego.
Pomiar przeprowadzono w atmosferze powietrza.
Otrzymany proszek wykorzystano jako materiał katodowy
do konstrukcji ogniw sodowych. Dodatek węgla do materiału
katodowego wprowadzono przez rozcieranie w moździerzu
w komorze rękawicowej w atmosferze ochronnej argonu
o wysokiej czystości zsyntezowanego materiału z 15% wag.
grafitu (Fluka, purum, <0,1 mm) i 10% wag. sadzy (acetylene
carbon black, Alfa Aesar, 99,9%). Jako substancję wiążącą
pastę katodową zastosowano polifluorek winylidenu (PVDF,
Aldrich, M = 534000) w ilości odpowiadającej 5% wag.
w materiale katodowym. Rozpuszczalnikiem dla PVDF oraz
cieczą dyspergującą i zapewniającą właściwą lepkość był
N-metylo-2-pirolidon (Aldrich, 99.5%), który usuwano przez
odparowanie w końcowej fazie przygotowania warstwy katodowej. W celu przygotowania warstw katodowych pastę
katodową rozprowadzano na folii aluminiowej, następnie
suszono w temperaturze 70 °C, wycinano krążki o średnicy
około 1 cm, prasowano pod naciskiem 2 t·cm-2, a następnie ponownie wygrzewano w temperaturze 80 °C w atmosferze argonu o wysokiej czystości. Anodę ogniw stanowił
metaliczny sód (Alfa Aesar, 99,0%), a jako elektrolitu użyto
roztwór NaClO4 (Sigma Aldrich, 98,0%) o stężeniu 1 mol·dm-3 w PC – węglanie propylenu (Sigma Aldrich, 99,7%).
Do montażu ogniw zastosowano obudowy typu CR2032.
Ogniwa przygotowywano i zamykano w atmosferze argonu
o wysokiej czystości (O2, H2O <1 ppm) w komorze manipulacyjnej UNILAB firmy M. Braun Inertgas – Systeme GmbH.
Przygotowane ogniwa poddano cyklicznemu ładowaniu
i rozładowaniu przy pomocy amperostatu KEST electronics
32k z szybkością C/35, C/20, C/10, C/5, C/2 (szybkość 1C
oznacza wartość prądu ładowania lub rozładowania konieczną do osiągnięcia całkowitej teoretycznej pojemności ogniwa
w czasie 1 h). Dla każdej szybkości zarejestrowano 5 pierwszych cykli ładowania/rozładowania. Górne i dolne napięcia
odcięcia wynosiły odpowiednio 3,8 V i 1,5 V. Pomiary woltamperometryczne przeprowadzono przy użyciu analizatora
elektrochemicznego Autolab PGSTAT302 w zakresie napięć
1,5-3,8 V z szybkością skanowania 0,1 mV·s-1.
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Tabela 1. Porównanie parametrów i objętość komórki elementarnej wraz z parametrami jakości dopasowania Rietvelda dla Na0,72CoO2
i Na0,7Co0,7Mn0,3O2
Table 1. Comparison between unit cell parameters and unit volume with parameters of quality of Rietveld refinement for Na0.72CoO2 and
Na0.7Co0.7Mn0.3O2.
Skład chemiczny związku

Parametry komórki elementarnej

V [Å3]

Rp [%]

Rwp [%]

χ2

10,9071(8)

75,632(4)

0,8

1,1

3,236

10,9904(8)

76,315(1)

0,9

1,2

2,996

a = b [Å]

c [Å]

Na0,72CoO2

2,8296(1)

Na0,7Co0,7Mn0,3O2

2,8316(1)

Badania skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC)
przeprowadzono przy użyciu aparatu TA Q2000 w zakresie
temperatur od -30 °C do 300 °C z tempem grzania i chłodzenia równym 50 °C·min-1. Temperaturowe charakterystyki
przewodnictwa elektrycznego wyznaczono za pomocą stałoprądowej (DC) metody czterosondowej.

Dyfraktogram rentgenowski dla Na0,7Co0,7Mn0,3O2 wraz
z dopasowaniem metodą Rietvelda przedstawiono na
Rys. 1. Analiza uzyskanego dyfraktogramu potwierdziła, że
otrzymano jednofazowy materiał o strukturze P2, symetrii
heksagonalnej i grupie przestrzennej P63/mmc.
Porównanie wyznaczonych na podstawie dyfraktogramu
parametrów sieciowych oraz objętości komórki elementarnej
wraz z parametrami opisującymi jakość dopasowania metodą Rietvelda dla Na0,7Co0,7Mn0,3O2 i Na0,72CoO2, zaczerpnięte
z [12], zestawiono w Tabeli 1. Uzyskane wartości odpowiadają danym literaturowym [9].
Parametry a i b zmieniają się nieznacznie na skutek
podstawienia kobaltu manganem, najprawdopodobniej
z powodu takich samych promieni jonowych Co4+ (0,53 Å)
i Mn4+ (0,53 Å). Parametr c wzrasta dla Na0,7Co0,7Mn0,3O2
w porównaniu do Na0,72CoO2. Można to wytłumaczyć niższą
elektroujemnością manganu w odniesieniu do kobaltu, która
skutkuje większą jonizacją wiązania chemicznego pomiędzy
Mn-O i gromadzeniem ujemnego ładunku przy tlenie, co powoduje zwiększenie odpychania elektrostatycznego pomiędzy warstwami [MO2]n. Na skutek podstawienia kobaltu manganem wzrosła znacznie objętość komórki elementarnej,

co sugeruje otrzymanie roztworu stałego Na0,7Co0,7Mn0,3O2,
który dla Na2/3MnyCo1−yO2 istnieje w szerokim zakresie zawartości manganu (0 ≤ y ≤ 1) [9].
Jedną z najważniejszych cech materiału katodowego
dla akumulatorów Na-ion batteries jest przewodnictwo
elektryczne. Układ pomiarowy oparty na wykorzystaniu metody czterosondowej pozwala na wyeliminowanie wpływu
omowych i nieomowych kontaktów na dokładność pomiaru
poprzez wymuszenie przepływu prądu pomiędzy elektrodami zewnętrznymi (prądowymi) i pomiarze spadku napięcia pomiędzy elektrodami wewnętrznymi (napięciowymi).
Przy założeniu równomiernego pola przepływowego prądu
w próbce, przewodnictwo materiału można wyznaczyć,
znając opór próbki (wyznaczony z prawa Ohma) oraz jej
wymiary. Na Rys. 1 przedstawiono wykres przewodnictwa
elektrycznego badanego materiału w funkcji temperatury w układzie logσ – 1000/T. Analizując wyniki pomiarów
zamieszczone na Rys. 2, można zaobserwować liniową
zależność przewodnictwa elektrycznego Na0,7Co0,7Mn0,3O2
w funkcji temperatury, co świadczy o termicznie aktywowanym charakterze przewodnictwa elektrycznego badanego
materiału. Ze współczynnika kierunkowego otrzymanej
prostej obliczona została energia aktywacji przewodnictwa elektrycznego, która wynosi 0,17 eV. Przewodnictwo
elektryczne dla Na0,7Co0,7Mn0,3O2 w temperaturze pokojowej
(tj. w temperaturze pracy ogniwa) jest równe 2,3·10-2 S·cm-1.
Wartość ta jest zbliżona do przewodnictwa elektrycznego
komercyjnego materiału katodowego LixCoO2 (x = 0,98) dla
ogniw litowych [13].
Porównanie krzywych rozładowania ogniw Na/Na+/
NaxCo0,7Mn0,3O2 pod różnym obciążeniem prądowym pre-

Rys. 1. Dyfraktogram rentgenowski wraz z dopasowaniem Rietvielda
dla proszku Na0,7Co0,7Mn0,3O2.
Fig. 1. XRD pattern of Na0.7Co0.7Mn0.3O2 powder with Rietveld
refinement.

Rys. 2. Zależność przewodnictwa elektrycznego dla Na0,7Co0,7Mn0,3O2
od temperatury.
Fig. 2. Temperature dependence of electrical conductivity of
Na0.7Co0.7Mn0.3O2.

3. Wyniki i dyskusja
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Rys. 3. Krzywe rozładowania ogniwa Na/Na+/NaxCo0,7Mn0,3O2 dla
różnych szybkości rozładowania.
Fig. 3. Discharge curves of Na/Na+/NaxCo0.7Mn0.3O2 cell for different
current rates.

Rys. 5. Woltamperogramy cykliczne ogniwa Na/Na+/NaxCo0,7Mn0,3O2.
Fig. 5. Cyclic voltammograms of Na/Na+/NaxCo0.7Mn0.3O2 cells.

zentuje Rys. 3. Na wykresie przedstawiono krzywe rozładowania drugiego cyklu pracy ogniw. Zgodnie z zarejestrowanymi charakterystykami napięcie pracy ogniwa mieściło
się w zakresie od 1,5 V do 3,8 V. Najwyższa pojemność
rozładowania ogniwa wynosiła 104 mAh·g-1 dla szybkości
rozładowania ogniwa C/35. Zaobserwowano monotoniczną zmianę potencjału w szerokim zakresie zawartości
sodu dla napięć 2,5-3,4 V, co jest zjawiskiem korzystnym
w aspekcie aplikacyjnym i daje możliwość zastosowania
Na0,7Co0,7Mn0,3O2 jako materiału katodowego w ogniwach
Na-ion batteries. Z wykresu wynika, że pojemność rozładowania ogniwa maleje wraz ze wzrostem obciążenia
prądowego.
Na Rys. 4. przedstawiono krzywe ładowania i rozładowania ogniwa Na/Na+/NaxCo0,7Mn0,3O2 prądem C/35 w kolejnych cyklach pracy. Krzywa pierwszego ładowania odbiega
kształtem od pozostałych.
Woltamperogramy cykliczne uzyskane dla ogniwa Na/
Na+/NaxCo0,7Mn0,3O2 w zakresie napięć 1,5-3,8 V przy szybkości polaryzacji 0,1 mV·s-1 przedstawiono na Rys. 5. Pik
anodowy odpowiada procesowi deinterkalacji sodu ze struktury Na0,7Co0,7Mn0,3O2 (ładowaniu ogniwa, tj. utlenianiu materiału katodowego), natomiast pik katodowy związany jest
z interkalacją sodu do struktury materiału katodowego (rozładowaniem ogniwa czyli redukcją materiału katodowego).

Rys. 4. Krzywe ładowania i rozładowania ogniwa
Na/Na+/NaxCo0,7Mn0,3O2 prądem C/35.
Fig. 4. Charge and discharge curves of the Na/Na+/NaxCo0.7Mn0.3O2
cells at C/35 current rate.

Rys. 6. Krzywe DSC dla Na0,7Co0,7Mn0,3O2 w kontakcie z elektrolitem
1M NaClO4-PC.
Fig. 6. Recorded DSC curves for Na0.7Co0.7Mn0.3O2 being in contact
with 1M NaClO4-PC electrolyte.

Zaobserwowano cztery piki katodowe oraz odpowiadające
cztery piki anodowe, co świadczy o odwracalności procesu ładowania i rozładowania ogniwa. Na podstawie różnicy
potencjałów pików anodowego i katodowego wyznaczono
polaryzację ogniwa, która wynosi 0,08 V.
Krzywe uzyskane w zakresie temperatury od -30 °C do
150 °C metodą skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC)
dla Na0,7Co0,7Mn0,3O2 w kontakcie z elektrolitem – 1M roztworze NaClO4 w węglanie propylenu - pokazano na Rys. 6.
Temperaturę pomiaru dobrano tak, aby odpwiadała temperaturze pracy komercyjnych ogniw typu Li-ion batteries lub
Na-ion batteries. Na termogramie DSC nie zaobserwowano pików na krzywych DSC, co dowodzi braku przemian
cieplnych np. reakcji chemicznych, bądź przejść fazowych
w badanym materiale w kontakcie z elektrolitem w zakresie temperatury pomiaru. Jest to korzystne w aspekcie zastosowania Na0,7Co0,7Mn0,3O2 jako materiału katodowego
w ogniwach Na-ion batteries, w których elektrolit stanowi
1M NaClO4-PC. Uzyskany wynik świadczy o stabilności termicznej materiału katodowego w kontakcie z elektrolitem, co
jest jednym z podstawowych kryteriów, jakie muszą spełniać
materiały elektrodowe.
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4. Wnioski
Częściowe podstawienie kobaltu manganem w NaxCoO2
znacząco zmieniło właściwości fizykochemiczne materiału,
szczególnie jego właściwości elektrochemiczne. Zsyntezowano nowy materiał katodowy, który wykazuje monotoniczną krzywą rozładowania ogniwa Na/Na+/NaxCo0,7Mn0,3O2
w szerokim zakresie zawartości sodu w materiale katodowym. W porównaniu do schodkowej krzywej rozładowania
obserwowanej dla układu NaxCoO2 poprawiono właściwości
aplikacyjne materiału katodowego dla ogniw Na-ion batteries. Największa uzyskana pojemność rozładowania ogniwa
wynosiła 104 mAh·g-1.
Na podstawie przeprowadzonych badań można wnosić,
że Na0,7Co0,7Mn0,3O2 jest obiecującym materiałem katodowym dla nowej generacji akumulatorów Na-ion.

Podziękowania
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego
Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer
2011/02/A/ST5/00447.
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