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Streszczenie
W pracy przedstawiono opis wysokotemperaturowej syntezy nowego materiału katodowego dla ogniw Na-ion batteries o strukturze warstwowej P2-Na0,7Fe0,5Mn0,5O2. Zbadano strukturę krystaliczną oraz wyznaczono charakterystykę temperaturową przewodnictwa elektrycznego otrzymanego materiału. Na bazie uzyskanego tlenku przygotowano ogniwa elektrochemiczne o schemacie Na/Na+/NaxFe0,5Mn0,5O2.
Dla tak skonstruowanych ogniw wyznaczono pojemność właściwą materiału katodowego, odwracalność pracy ogniwa oraz stabilność podczas cyklicznego ładowania i rozładowania. Najwyższa uzyskana pojemność rozładowania ogniwa Na/Na+/NaxFe0,5Mn0,5O2 wynosiła 200
mAh/g przy szybkości rozładowania C/20. Monotoniczną zmianę potencjału zarejestrowano w zakresie 2–3 V. W oparciu o wyniki badań
materiału katodowego Na0,7Fe0,5Mn0,5O2 metodą in-situ XRD w trakcie procesu ładowania i rozładowania ogniwa Na/Na+/Na0,7Fe0,5Mn0,5O2
stwierdzono, że struktura krystaliczna nie ulega zmianom w trakcie procesu elektrochemicznej deinterkalacji/interkalacji sodu z wyjątkiem
odwracalnych zmian parametrów sieciowych.
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STRUCTURAL, TRANSPORT, AND ELECTROCHEMICAL PROPERTIES
OF Na0.7Fe0.5Mn0.5O2 CATHODE MATERIAL FOR Na-ion BATTERIES
This work presents a high-temperature method of synthesis of a new cathode material for Na-ion batteries with the layered structure
P2-Na0.7Fe0.5Mn0.5O2. The crystal structure and temperature dependence of electrical conductivity of the obtained material were investigated. The synthesized powder was applied as cathode material in Na/Na+/NaxFe0.5Mn0.5O2-type cells. Specific capacity of the cathode
material, reversibility and stability during charge-discharge cycles measurements were carried out in order to characterize electrochemical
properties of the cells. The highest discharge capacity of the Na/Na+/NaxFe0.5Mn0.5O2 cell was about 200 mAh/g with C/20 current rate.
The monotonous voltage changes were recorded in the range of 2–3 V. Results obtained by the in-situ XRD technique during the process
of charging and discharging of the Na/Na+/Na0.7Fe0.5Mn0.5O2 type cell provide a conclusion that the crystal structure of cathode material
does not change during the electrochemical deintercalation/intercalation process of sodium except of reversible changes of structure
parameters.
Keywords: Na-ion batteries, Cathode material, Crystal structure, Na0.7Fe0.5Mn0.5O2

1. Wstęp
Pionierskie badania tlenków NaxMO2 (M = Ti, V, Cr, Mn,
Fe, Co, Ni), skoncentrowane na właściwościach strukturalnych, prowadzono już w latach 70. ubiegłego stulecia. Aktualnie związki te stanowią najlepiej poznaną grupę potencjalnych materiałów katodowych dla ogniw Na-ion, których
odpowiedniki z litem stosuje się w komercyjnych ogniwach
Li-ion.
Tlenki typu NaxMO2 krystalizują w strukturze heksagonalnej, w której oktaedry metalu przejściowego MO 6 łączą
się krawędziami tworząc warstwy (MO2)n o ułożeniu izostrukturalnym z CdI2. Jony sodu zajmują dostępne pozycje
w przestrzeniach międzywarstwowych, gdzie występują
oddziaływania van der Waalsa [1]. Typy struktur krystalicznych tlenków NaxMO2 klasyfikuje się w dwóch grupach:
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P2 i O3 [1]. Litera „P” lub „O” odpowiada koordynacji sodu
odpowiednio trygonalno-pryzmatyczna lub oktaedryczna
[2]. Cyfry „2” i „3” określają liczbę warstw (MO2)n w komórce elementarnej [1, 2]. Dodatkowo do opisu krystalograficznego wprowadzono symbol prim (′), który oznacza
występowanie dystorsji sieci krystalicznej. Powyżej przytoczoną nomenklaturę można prześledzić na przykładzie
warstwowego tlenku sodowo-manganowego. Mianowicie
stechiometryczny NaMnO2 posiada strukturę typu O′3
w układzie jednoskośnym (grupa przestrzenna C2/m) [3],
natomiast NaxMnO2 z niestechiometrią w podsieci sodu
charakteryzuje się strukturą P′2 w układzie ortorombowym
(grupa przestrzenna Cmcm) [4]. Polimorfizm w związkach
typu NaxMO2 polega na różnym ułożeniu warstw oktaedrów
MO6 wzdłuż kierunku krystalograficznego c. Potwierdzono
empirycznie, że charakterystyczne dla tlenków NaxMO 2
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odstępstwo od stechiometrii w podsieci sodu (zazwyczaj
w zakresie 0,60 < x < 0,75) stabilizuje strukturę typu P2
[5–9], dlatego najczęściej tlenki NaxMO 2 występują jako
układy o strukturze P2.
Nieliczne prace prezentują wyniki dotyczące warstwowych tlenków NaFeO2 i NaMnO2, pomimo iż związki te
składają się z nietoksycznych, łatwo dostępnych i tańszych
od kobaltu pierwiastków, co powoduje, że są atrakcyjnymi
materiałami katodowymi dla ogniw Na-ion. Pierwsze wyniki testów warstwowego tlenku P2-Na0,7MnO2,25 w ogniwach wykazały obiecującą pojemność równą 95 mAh/g
po naładowaniu do napięcia 3,5 V [3]. Najnowsze badania
elektrochemiczne α-NaMnO2 pokazały zdolność odwracalnego wprowadzania/wyprowadzania 0,75 mola sodu,
co daje pojemność 185 mAh/g, ale zaobserwowano również zjawisko drastycznego spadku wartości pojemności
w trakcie cyklicznej interkalacji/deinterkalacji sodu [10].
Natomiast niemożliwe jest zastosowanie NaFeO2 jako katody, ponieważ zidentyfikowano zasadnicze ograniczenia
w odwracalnej interkalacji/deinterkalacji sodu ze względu
na niestabilność żelaza na +4 stopniu utlenienia [11, 12].
Doskonałym rozwiązaniem wydaje się nowy układ o składzie P2-NaxFe1/2Mn1/2O2 zaproponowany przez Yabuuchi
i wsp. [12]. Tlenek ten osiąga pojemność 190 mAh/g przy
średnim napięciu pracy 2,75 V, związanym z reakcją redoks Fe3+/4+ [12]. Uzyskana grawimetryczna gęstość energii
(520 mWh/g wzgl. sodu) jest porównywalna z LiFePO 4
(530 mWh/g wzgl. Li) i wyższa od LiMn2O4 (450 mWh/g
wzgl. Li) [12].
W niniejszej pracy przedstawiono opis wysokotemperaturowej syntezy nowego, przyjaznego środowisku materiału
katodowego dla ogniw Na-ion batteries, składającego się
z tanich i łatwo dostępnych pierwiastków. Badano strukturę
krystaliczną produktu przy użyciu techniki dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD). Wyznaczono charakterystykę przewodnictwa elektrycznego P2-Na0,7Fe0,5Mn0,5O2
w funkcji temperatury. Na bazie otrzymanego materiału
przygotowano ogniwa elektrochemiczne o schemacie
Na/Na+/NaxFe0,5Mn0,5O2. 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
Na0,7Fe0,5Mn0,5O2 otrzymano metodą wysokotemperaturowej reakcji w fazie stałej. W opracowanej metodzie substraty
stanowiły tanie i łatwo dostępne odczynniki, takie jak Na2CO3
(POCH, 99,8%), Fe2O3 (POCH, 99%) i MnCO3 (Chempur,
> 99,9%). Z powodu lotności sodu w podwyższonej temperaturze odważono 5% wag. nadmiaru Na2CO3. Substraty
roztarto w moździerzu w celu uzyskania homogeniczności
materiału wyjściowego. Następnie mieszaninę substratów
sprasowano. Uzyskane pastylki kalcynowano w piecu rurowym w temperaturze 900 °C przez 48 h w przepływie O2
(Air Liquid, 99,9%). Otrzymane proszki przechowywano
w atmosferze ochronnej argonu o zawartości pary wodnej
i tlenu poniżej 0,1 ppm w komorze manipulacyjnej UNILAB
firmy M. Braun Inertgas – Systeme GmbH.

Skład fazowy otrzymanego materiału, jego strukturę
krystaliczną i 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 [13,14]. Pomiary
dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego metodą in-situ
w trakcie procesu elektrochemicznej interkalacji/deinterkalacji sodu do materiału katodowego przeprowadzono przy użyciu komórki do pomiarów XRD in-situ. Badania wykonano
w temperaturze pokojowej, tj. w temperaturze pracy ogniw.
Komórka do pomiarów XRD in-situ została zaprojektowana i skonstruowana w Katedrze Energetyki Wodorowej na
Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie.
Na0,7Fe0,5Mn0,5O2 w postaci spieków o kształcie prostopadłościanu wraz z przytwierdzonymi elektrodami platynowymi
umieszczono w aparaturze do pomiaru oporu elektrycznego.
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 zsyntezowanego materiału z dodatkiem 15% wag. grafitu (Fluka, purum,
< 0,1 mm) i 10% wag. sadzy (acetylene carbon black, Alfa
Aesar, 99,9%) w moździerzu w komorze rękawicowej w atmosferze ochronnej argonu o wysokiej czystości. Jako substancję wiążącą pastę katodową zastosowano polifluorek
winylidenu (PVDF, Aldrich, M = 534000) w ilości odpowiadającej udziałowi 5% wag. w materiale katodowym. Cieczą
dyspergującą i zapewniającą właściwą lepkość był N-metylo-2-pirolidon (NMP, Aldrich, 99,5%), w której rozpuszczono
PVDF. NMP 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/cm2, 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 roztworu NaClO4 (Sigma Aldrich,
98,0%) o stężeniu 1 mol·dm-3 w PC – węglan 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/20 (szybkość 1C oznacza wartość prądu ładowania lub rozładowania konieczną do osiągnięcia
całkowitej teoretycznej pojemności ogniwa w czasie 1 h).
Zarejestrowano 5 pierwszych cykli ładowania/rozładowania. Górne i dolne napięcia odcięcia wynosiły odpowiednio
3,8 V i 1,5 V.
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Na Rys. 1 przedstawiono dyfraktogram rentgenowski wraz
z dopasowaniem metodą Rietvelda dla Na0,7Fe0,5Mn0,5O2,
otrzymanego metodą wysokotemperaturowej reakcji w fazie
stałej. Analiza uzyskanego dyfraktogramu potwierdziła, że
otrzymano jednofazowy materiał o strukturze P2, symetrii
heksagonalnej i grupie przestrzennej P63/mmc. Parametry
sieciowe, wyznaczone z dyfraktogramu metodą Rietvelda,
wynoszą odpowiednio a = 0,2922(1) nm i c = 1,1258(1) nm;
wartości te są porównywalne z wynikami otrzymanymi przez
Yabuuchiego i wsp. [12, 15] (a = 2,9335 nm i c = 1,1224 nm).
Wykonano
pomiary
techniką
in-situ
XRD
w trakcie procesu ładowania i rozładowania ogniwa
Na/Na+/NaxFe0,5Mn0,5O2 prądem C/20 w zakresie kątowym 30° - 50°. Uzyskane dyfraktogramy rentgenowskie dla materiału katodowego Na0,7Fe0,5Mn0,5O2 oraz
krzywą pierwszego cyklu ładowania i rozładowania

w ogniwie o schemacie Na/Na+/NaxFe0,5Mn0,5O2. Prześledzono zmianę położenia refleksu dyfrakcyjnego od płaszczyzn
(004) i (100). Zaobserwowano nieznaczne przesunięcie
refleksu dyfrakcyjnego od płaszczyzny (004) w stronę niższych kątów w miarę postępu reakcji deinterkalacji sodu
z Na0,7Fe0,5Mn0,5O2 (proces ładowania) oraz w stronę wyższych kątów w miarę postępu reakcji interkalacji sodu.
Podczas procesu rozładowania zaobserwowano przemieszczenie refleksu dyfrakcyjnego od płaszczyzny (004)
w przeciwnym kierunku. Zarejestrowano również niewielką
zmianę położenia refleksu dyfrakcyjnego od płaszczyzny
(100) w stronę niższych kątów w trakcie procesu rozładowania. W oparciu o wyniki badań materiału katodowego
Na0,7Fe0,5Mn0,5O2 metodą in-situ XRD w trakcie procesu ładowania i rozładowania ogniwa Na/Na+/Na0,7Fe0,5Mn0,5O2 stwierdzono, że struktura krystaliczna nie ulega zmianom w trakcie
procesu elektrochemicznej deinterkalacji/interkalacji sodu
z wyjątkiem odwracalnych zmian parametrów sieciowych.

Rys. 1. Dyfraktogram rentgenowski wraz z dopasowaniem Rietvelda dla proszku Na0,7Fe0,5Mn0,5O2.
Fig. 1. XRD pattern of Na0.7Fe0.5Mn0.5O2 powder with Rietveld refinement.

Rys. 2. Zależność przewodnictwa elektrycznego dla Na0,7Fe0,5Mn0,5O2
od temperatury.
Fig. 2. Temperature dependence of electrical conductivity of
Na0.7Fe0.5Mn0.5O2.

Rys. 3. Krzywe rozładowania ogniwa Na/Na+/NaxFe0,5Mn0,5O2 dla
prądu rozładowania C/20.
Fig. 3. Discharge curves of Na/Na+/NaxFe0.5Mn0.5O2 cell for C/20
discharge current.

Rys. 4. Pojemność rozładowania ogniw Na/Na+/NaxFe0,5Mn0,5O2
oraz odwracalność procesu rozładowania/ładowania w kolejnych
cyklach pracy.
Fig. 4. Discharge capacity and reversibility of Na/Na+/NaxFe0.5Mn0.5O2
cells.
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Jedną z najważniejszych cech materiału katodowego dla
akumulatorów Na-ion batteries jest przewodnictwo elektryczne. Na Rys. 2 przedstawiono temperaturową zależność przewodnictwa elektrycznego materiału katodowego
Na0,7Fe0,5Mn0,5O2 w układzie Arrheniusa. Analizując wyniki
pomiarów zamieszczone na Rys. 2 można stwierdzić, że zależność przewodnictwa elektrycznego Na0,7Fe0,5Mn0,5O2 od
temperatury w układzie logσ-1000/T jest liniowa, co świadczy o termicznie aktywowanym charakterze przewodnictwa
elektrycznego badanego materiału. Ze współczynnika kierunkowego otrzymanej prostej obliczono energię aktywacji
przewodnictwa elektrycznego, która wynosi 0,40 (± 0,03) eV.
Przewodnictwo elektryczne dla Na0,7Fe0,5Mn0,5O2 w temperaturze pokojowej (tj. w temperaturze pracy ogniwa) jest równe
8,3·10–8 S/cm.
Na Rys. 3. zaprezentowano krzywe rozładowania ogniwa
Na/Na+/NaxFe0,5Mn0,5O2 prądem C/20 w kolejnych cyklach
pracy. Krzywą pierwszego ładowania pominięto na wykresie,
ponieważ odbiega kształtem od pozostałych, co najprawdopodobniej związane jest nieodwracalnymi reakcjami (tworzeniem warstwy SEI), które zachodzą w pierwszym cyklu
pracy ogniwa. Jak można zaobserwować na Rys. 3, krzywe
w kolejnych cyklach pracy nakładają się na siebie, co świadczy o wysokiej odwracalności procesów elektrodowych. Pojemność rozładowania ogniwa wynosiła ok. 200 mAh/g. Zaobserwowano monotoniczną zmianę potencjału w zakresie
napięć 2,0–2,5 V, co jest zjawiskiem korzystnym w aspekcie
aplikacyjnym.
Pojemność rozładowania oraz odwracalność procesu
ładowania/rozładowania w funkcji liczby cykli pracy ogniwa
przedstawiono na Rys. 4. Uzyskane pojemności rozładowania powyżej 200 mAh/g nie ulegają obniżeniu w ciągu
pierwszych 10 cykli pracy, co dowodzi, że materiał katodowy
pracuje w sposób stabilny. Odwracalność procesów elektrodowych we wszystkich cyklach wynosiła powyżej 80%.
Na Rys. 4. przedstawiono krzywe ładowania i rozładowania
ogniwa Na/Na+/NaxFe0,5Mn0,5O2 prądem C/20 w kolejnych cyklach pracy. Krzywa pierwszego ładowania odbiega kształtem od pozostałych.

Podziękowania
Praca została sfinansowana z funduszy przyznanych
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce na prace statutowe AGH Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie nr 11.11.210.911.
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