MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 65, 1, (2013), 76-80

www.ptcer.pl/mccm

Opracowanie procedury otrzymywania
kompozytów LiFePO4-C o wysokiej aktywnoĞci
elektrochemicznej w ogniwach typu Li-ion
DOMINIKA BASTER, WOJCIECH ZAJĄC, JANINA MOLENDA*
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydziaá Energetyki i Paliw, Katedra Energetyki Wodorowej
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska
*e-mail: molenda@agh.edu.pl

Streszczenie
W pracy przedstawiono opis syntezy nanometrycznego LiFePO4 oraz przygotowania na jego bazie kompozytu z dodatkiem wĊgla do
zastosowania jako materiaá katodowy w ogniwach Li-ion. Badano trzy metody wprowadzania dodatku wĊglowego: rozcieranie w moĨdzierzu,
mielenie w máynie oraz pirolizĊ Īywicy nowolakowej. Na bazie otrzymanych kompozytów przygotowano ogniwa elektrochemiczne typu
Li|Li+|LixFePO4. Dla tak skonstruowanych ogniw wyznaczono charakterystyki woltamperometryczne, pojemnoĞü wáaĞciwą materiaáu katodowego, odwracalnoĞü pracy ogniwa oraz stabilnoĞü podczas cyklicznego áadowania i rozáadowania. W przypadku zastosowania materiaáu
uzyskanego przez rozcieranie w moĨdzierzu uzyskano ogniwa o napiĊciu áadowania i rozáadowania odpowiednio 3,46 V i 3,50 V, pojemnoĞci rozáadowania 166 mAh·g-1, odwracalnoĞci okoáo 98% i stabilnej pracy w ciągu pierwszych dziesiĊciu cykli áadowania-rozáadowania.
Sáowa kluczowe: LiFePO4, powáoki wĊglowe, materiaá katodowy, ogniwa Li-ion

PROCEDURE OF PREPARATION OF LiFePO4-C COMPOSITES OF HIGH ELECTROCHEMICAL ACTIVITY
FOR Li-ION BATTERIES
This work presents procedures of the nano-sized LiFePO4 synthesis and preparation of LiFePO4-based composite cathode material with
carbon addition for Li-ion batteries. Three methods of preparing the LiFePO4-C composite materials were investigated: grinding in an agate
mortar, mechanical milling and pyrolysis of novolac resin. The obtained powders were applied as cathode materials in Li|Li+|LixFePO4-type
cells. Cyclic voltammetry, speci¿c capacity of the cathode material, reversibility and stability during charge-discharge cycles measurements
were carried out to characterize electrochemical properties of the cells. The LiFePO4-C cathode material prepared by grinding in the mortar
showed stable voltage of 3.46–3.50 V during charge and discharge cycling. The discharge capacity was about 166 mAh·g-1 with reversibility
around 98% and high stability of capacity within the ¿rst ten cycles.
Keywords: LiFePO4, Carbon coatings, Cathode material, Li-ion batteries

1. WstĊp
Obecnie ogniwa litowe typu Li-ion batteries znajdują
szerokie zastosowanie do zasilania telefonów komórkowych, komputerów przenoĞnych, aparatów fotogra¿cznych
i innych urządzeĔ elektronicznych. Ponadto przewiduje siĊ,
Īe w przyszáoĞci bĊdą równieĪ wykorzystane do zasilania
samochodów elektrycznych (ang. Battery Electric Vehicles
– BEVs) i hybrydowych (ang. plug-in hybrid electric vehicles
PHEV) [1, 2]. Dla uĪytkowania akumulatorów litowych
w motoryzacji najwiĊksze wyzwanie aktualnie stanowi opracowanie technologii pozwalającej na zwiĊkszenie gĊstoĞci
zmagazynowanej energii oraz uzyskiwanej mocy ogniw.
Najistotniejszym ograniczeniem są stosowane obecnie materiaáy katodowe, które są maáo wydajne, a ponadto stanowią
ponad 30% kosztu caáego ogniwa [1].
Jednym z najbardziej obiecujących materiaáów katodowych dla ogniw litowych jest fosforan litowo-Īelazowy o strukturze typu oliwinu, zwany fosfooliwinem. Do najwaĪniejszych
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zalet fosfooliwinu naleĪą: wysoka pojemnoĞü teoretyczna
(170 mAh·g-1), wysokie napiĊcie pracy (3,45 V), wysoka
stabilnoĞü chemiczna i termiczna, niskie koszty i niska szkodliwoĞü dla Ğrodowiska [3-5]. LiFePO4 o strukturze oliwinu
skáada siĊ z oktaedrów LiO6, oktaedrów FeO6 i tetraedrów
PO4 [6]. Oktaedry FeO6 poáączone naroĪami powodują, Īe
odlegáoĞü miĊdzy atomami Īelaza wynosi okoáo 3,8 Å i jest
znacznie wiĊksza niĪ odlegáoĞü metal-metal w tlenkach o wysokim przewodnictwie elektronowym (poniĪej 3 Å). Z drugiej
strony, jony litu mogą poruszaü siĊ z niską energią aktywacji
tylko w jednowymiarowych tunelach, co prowadzi do utrudnionego transportu jonowego. W efekcie fosfooliwin posiada bardzo niskie przewodnictwo elektryczne (10-9 S·cm-1
w temperaturze pokojowej), dlatego nie jest moĪliwe peáne
wykorzystanie jego pojemnoĞci teoretycznej przy wymaganej
szybkoĞci áadowania i rozáadowania [7]. W celu zwiĊkszenia
przewodnictwa powierzchniĊ LiFePO4 pokrywa siĊ przewodzącymi powáokami wĊglowymi, co dodatkowo zapobiega
rozrostowi ziaren i utlenianiu materiaáu podczas syntezy [8, 9].
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W rezultacie zastosowanie dodatku wĊgla umoĪliwia uzyskanie kompozytowego materiaáu o pojemnoĞci zbliĪonej do
pojemnoĞci teoretycznej [10]. WáaĞciwoĞci elektrochemiczne kompozytu LiFePO4/C zaleĪą od rodzaju Ĩródáa wĊgla,
stopnia gra¿tyzacji, morfologii i stopnia pokrycia powierzchni
oraz iloĞci dodatku wĊglowego. Najistotniejszym czynnikiem
jest stopieĔ gra¿tyzacji, o którym decyduje Ĩródáo wĊgla
i temperatura wygrzewania. StopieĔ gra¿tyzacji determinuje
przewodnictwo elektryczne i efektywnoĞü procesu interkalacji
i deinterkalacji jonów litu podczas áadowania i rozáadowania, poniewaĪ efektywnoĞü procesu dyfuzji jonów Li+ przez
powáokĊ gra¿tową o hybrydyzacji sp2 jest wiĊksza niĪ przez
powáoki wĊglowe o hybrydyzacji sp3 [9, 11].
Dyfuzja jonów litu w krysztaáach LiFePO4 jest ograniczona do jednowymiarowych dróg dyfuzji wzdáuĪ kierunku
krystalogra¿cznego [010] (dla grupy przestrzennej Pnma).
Zmniejszenie rozmiarów ziaren fosfooliwinu skraca drogĊ
dyfuzji jonów litu i zwiĊksza powierzchniĊ kontaktu materiaáu
katodowego z elektrolitem, co poprawia szybkoĞü procesu
interkalacji i deinterkalacji litu [12-15],celowe jest dąĪenie
do otrzymania jak najmniejszych ziaren fosfooliwinu, przy
jednoczesnej kontroli ich morfologii tak, aby posiadaáy one
dobrze rozwiniĊta powierzchniĊ (010).
W pracy przedstawiono opis niskotemperaturowej syntezy nanometrycznego LiFePO4 opartej na metodzie opisanej
w [16, 17]. Badano wpáyw metody wprowadzania komponentu wĊglowego na wáaĞciwoĞci otrzymanego materiaáu.

2. Procedura eksperymentalna
Proszek LiFePO4 otrzymano metodą zaproponowaną
przez Delacourta [16]. Substraty: LiOH·H2O, Chempur, 99%,
FeSO4 ·7H2O, Fluka, 99,5% i H3PO4, stĊĪony (85%), Chempur, cz.d.a. rozpuszczono w mieszaninie wody i glikolu etylowego w stosunku objĊtoĞciowym 1:1. Do wrzącej mieszaniny
roztworu FeSO4 o stĊĪeniu 0,1 mol·dm-3 i roztworu H3PO4
o stĊĪeniu 0,1 mol·dm-3 dodawano powoli roztwór LiOH o stĊĪeniu 0,3 mol·dm-3, który stanowiá Ĩródáo litu i jednoczeĞnie
zneutralizowaá pH do okoáo 7. Strącony szarozielony osad
starzono przez 16 h pod cháodnicą zwrotną w temperaturze
wrzenia. Uzyskany materiaá odsączono, przemyto kilkakrotnie wodą destylowaną i suszono przez 12 h w temperaturze
70 °C. NastĊpnie produkt wygrzano w temperaturze 300 °C
przez 12 h w atmosferze zawierającej 5% obj. H2 w argonie.
Dodatek wĊgla wprowadzono jedną z trzech metod: (i) przez
rozcieranie otrzymanego proszku z gra¿tem (Fluka, purum,
< 0,1 mm) i sadzą (acetylene carbon black, Alfa Aesar,
99,9%) w proporcji pomiĊdzy gra¿tem a sadzą 3:2 w moĨdzierzu w komorze rĊkawicowej w atmosferze ochronnej
argonu o wysokiej czystoĞci; (ii) przez mielenie proszku
LiFePO4 z taką samą mieszaniną gra¿tu i sadzy przez
15 min. w wysokoenergetycznym máynie mechanicznym
SPEX Sampleprep 8000M oraz (iii) przez zmieszanie proszku LiFePO4 z Īywicą nowolakową (fenolowo-formaldehydową), którą nastĊpnie poddano pirolizie w atmosferze argonu
w temperaturze 600 °C przez 5 h. We wszystkich trzech
metodach wprowadzania dodatków caákowita zawartoĞü
wĊgla w kompozycie wynosiáa 25% wag.
Skáad fazowy otrzymanego materiaáu, jego strukturĊ
krystaliczną oraz wielkoĞü krystalitów wyznaczono metodą
XRD przy uĪyciu dyfraktogramu rentgenowskiego PANaly-

tical Empyrean wyposaĪonego w detektor PIXcel3D i lampĊ
z anodą miedzianą. Parametry struktury krystalicznej uzyskanych materiaáów wyznaczono przy zastosowaniu metody
Rietvelda przy pomocy oprogramowania GSAS/EXPGUI [18,
19]. MikrostrukturĊ proszków okreĞlono za pomocą SEM FEI
Nova Nano SEM200.
Otrzymane kompozyty LiFePO4-C wykorzystano jako
materiaáy katodowe do konstrukcji ogniw litowych. Jako
substancjĊ wiąĪącą pastĊ katodową zastosowano poliÀuorek
winylidenu (PVDF, Aldrich) w iloĞci odpowiadającej 5% wag.
w materiale katodowym. Rozpuszczalnikiem dla PVDF oraz
cieczą dyspergującą i zapewniającą wáaĞciwą lepkoĞü byá
N-metylo-2-pirolidon (Aldrich, 99,5%), który usuwano przez
odparowanie w koĔcowej fazie przygotowania warstwy katodowej. W celu przygotowania warstw katodowych pastĊ
katodową rozprowadzano na folii aluminiowej, nastĊpnie
suszono w temperaturze 70 °C, wycinano krąĪki o Ğrednicy
okoáo 1 cm, prasowano pod naciskiem 2 T/cm2, a nastĊpnie
ponownie wygrzewano w temperaturze 80 °C w atmosferze
argonu o wysokiej czystoĞci. AnodĊ ogniw stanowiá metaliczny lit (Alfa Aesar, 99,9%, folia o gruboĞci 1,5 mm), a jako
elektrolit uĪyto roztwór LiPF6 (Aldrich, 99,99%) o stĊĪeniu
1 mol·dm-3 w EC/DEC w stosunku objĊtoĞciowym 1:1; EC
= wĊglan etylenu (Aldrich, 99%), DEC – wĊglan dietylu (Aldrich, 99%). Do montaĪu ogniw zastosowano obudowy typu
CR2032. Ogniwa przygotowywano i zamykano w atmosferze
argonu o wysokiej czystoĞci (O2, H2O < 1 ppm) w komorze
manipulacyjnej UNILAB ¿rmy M. Braun Inertgas – Systeme
GmbH.
Przygotowane ogniwa poddano cyklicznemu áadowaniu
i rozáadowaniu przy pomocy amperostatu KEST electronics
32k z szybkoĞcią C/10, C/5, C/2, 1C, 2C, 5C, 10C, (szybkoĞü
1C oznacza wartoĞü prądu áadowania lub rozáadowania konieczną do osiągniĊcia caákowitej teoretycznej pojemnoĞci
ogniwa w czasie 1 h, zatem prąd C/10 pozwala na áadowanie/
rozáadowanie ogniwa w czasie 1/10 h). Dla kaĪdej szybkoĞci
zarejestrowano 10 pierwszych cykli áadowania/rozáadowania.
Górne i dolne napiĊcia odciĊcia wynosiáy odpowiednio 4,4 V
i 2,5 V. Pomiary woltamperometryczne przeprowadzono przy
uĪyciu analizatora elektrochemicznego Autolab PGSTAT302
w zakresie napiĊü 2,4–4,5 V z szybkoĞcią skanowania
1 mV·s-1.

3. Wyniki i dyskusja
Dyfraktogram rentgenowski dla LiFePO4 przed i po wygrzewaniu w atmosferze redukcyjnej wraz z dopasowaniem
metodą Rietvelda przedstawiono na Rys. 1. Analiza uzyskanych dyfraktogramów potwierdziáa, Īe w obu przypadkach
otrzymano jednofazowy LiFePO4 o strukturze typu try¿litu –
ukáad rombowy, grupa przestrzenna Pnma. ĝrednia wielkoĞü
krystalitów LiFePO4 wyznaczona metodą Scherrera, zarówno
przed wygrzewaniem jak i po wygrzewaniu, mieĞciáa siĊ
w zakresie od 30 nm do 70 nm w zaleĪnoĞci od poáoĪenia
reÀeksu. Uzyskany wynik wskazuje na poprawny dobór
temperatury wygrzewania, poniewaĪ nie zaobserwowano
znaczącego rozrostu krystalitów, a wygrzewanie w atmosferze redukcyjnej pozwala na redukcjĊ zanieczyszczeĔ zawierających Fe3+ powstających podczas syntezy i aktywacjĊ
powierzchni ziaren (por. [20]).
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Rys. 1. Dyfraktogram rentgenowski wraz z dopasowaniem Rietvielda dla proszku LiFePO4 przed (a) i po wygrzewaniu w atmosferze
redukcyjnej (b).
Fig. 1. XRD pattern of LiFePO4 powder with Rietveld re¿nement
before (a) and after annealing in reducing atmosphere (b).

Rys. 2 przedstawia morfologiĊ proszku LiFePO4 wygrzewanego w temperaturze 300 °C w atmosferze redukcyjnej
przed wprowadzeniem dodatków wĊglowych, natomiast na
Rys. 3 przedstawiono morfologiĊ materiaáu kompozytowego uzyskanego przez mielenie LiFePO4 z gra¿tem i sadzą
w máynie mechanicznym. WyjĞciowy materiaá przed wygrzewaniem skáada siĊ z páytkowych ziaren o wielkoĞci 50 mm
u 500 mm u500 nm, jak to opisano uprzednio w pracy [17].

Rys. 2. Obraz SEM przedstawiający mikrostrukturĊ proszku LiFePO4
po wygrzewaniu w temperaturze 300 °C w atmosferze redukcyjnej.
Fig. 2. SEM image of microstructure of the LiFePO4 powder after
annealing at 300 °C in reducing atmosphere.
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Rys. 3. Obrazy SEM przedstawiające mikrostrukturĊ kompozytu
LiFePO4-C.
Fig. 3. SEM images of microstructure of the LiFePO4-C composite.

Wydaje siĊ, Īe wygrzewanie w 300 °C nie miaáo znaczącego
wpáywu na morfologiĊ ziaren, natomiast wprowadzenie wĊgla
prowadziáo do znacznej aglomeracji proszku. Ziarna kompozytu LiFePO4-C przygotowanego w máynie posiadają bardzo
zróĪnicowany rozmiar od poniĪej 1 m aĪ do kilkudziesiĊciu
m, co prawdopodobnie Ğwiadczy o nierównomiernym rozprowadzeniu dodatku wĊgla.
Porównanie krzywych áadowania i rozáadowania pod
obciąĪeniem prądowym C/10 ogniw, w których kompozytowy materiaá katodowy przygotowano trzema metodami
prezentuje Rys. 4. Z wykresu wynika, Īe najwyĪsze napiĊcie
oraz najniĪszą polaryzacjĊ osiągniĊto dla ogniwa, którego
materiaá katodowy przygotowano przez rozcieranie otrzymanego LiFePO4 z gra¿tem i sadzą w moĨdzierzu w atmosferze ochronnej argonu o wysokiej czystoĞci, a najniĪsze
napiĊcie pracy i najwiĊkszą polaryzacjĊ posiadaáo ogniwo
z katodą z LiFePO4 z dodatkiem spirolizowanej Īywicy. PojemnoĞü rozáadowania ogniwa, którego materiaá katodowy
przygotowano przez rozcieranie LiFePO4 z gra¿tem i sadzą
w moĨdzierzu w atmosferze ochronnej argonu wynosiáa
166 mAh·g-1, co stanowi 97% pojemnoĞci teoretycznej fosfooliwinu. Dla porównania wartoĞci pojemnoĞci rozáadowania
wszystkich ogniw pod róĪnymi obciąĪeniami prądowymi
w piątym cyklu pracy zestawiono w Tabeli 1. Zakresy napiĊü
ogniw wyznaczone na podstawie przebiegu charakterystyk
zawiera Tabela 2. Zgodnie z uzyskanymi danymi najwyĪszym
napiĊciem pracy (rozáadowania) osiągniĊto dla ogniwa z katodą przygotowaną przez ucieranie w moĨdzierzu. Na Rys.
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Tabela 1. Zestawienie pojemnoĞci rozáadowania ogniw Li/Li+/LixFePO4 dla róĪnych metod wprowadzania dodatku wĊglowego oraz róĪnych
szybkoĞci rozáadowania.
Table 1. The values of discharge capacity of Li/Li+/LixFePO4 cells with various carbon.
PojemnoĞü rozáadowania [mAh·g-1]
Dodatek wĊglowy

C/10

C/5

C/2

1C

2C

5C

10C

Sadza i gra¿t dodane w moĨdzierzu

166

157

148

137

126

97

65

Sadza i gra¿t dodane w máynie

140

129

112

95

81

48

26

WĊgiel z pirolizy Īywicy

83

79

69

53

0

0

0

Tabela 2. NapiĊcia pracy ogniw Li/Li+/LixFePO4.
Table 2.Voltage of Li/Li+/LixFePO4 cells.
NapiĊcie pracy ogniwa [V]
Metoda wprowadzania dodatku
wĊglowego

áadowanie

rozáadowanie

Rozcieranie w moĨdzierzu

3,38 - 3,67

3,58 - 3,31

Mielenie w máynie

3,44 - 3,72

3,61 - 2,92

Piroliza Īywicy

3,50 - 3,74

3,42 - 2,52

5 przedstawiono zaleĪnoĞü pojemnoĞci rozáadowania ogniw
Li/Li+/LixFePO4 od natĊĪenia prądu rozáadowania. Na podstawie uzyskanych zaleĪnoĞci moĪna stwierdziü, Īe wraz ze
wzrostem szybkoĞci rozáadowania pojemnoĞü rozáadowania
maleje. Wraz ze wzrostem obciąĪeĔ prądowych od C/10 do
1C monotonicznie zmniejszaáa siĊ pojemnoĞü rozáadowania
ogniw. Natomiast pod obciąĪeniem 2C i wyĪszym obserwowano znaczny spadek pojemnoĞci rozáadowania, przy
czym materiaá katodowy przygotowany z dodatkiem Īywicy
traciá swoją pojemnoĞü praktycznie caákowicie powyĪej 1C.
ZaleĪnoĞü pojemnoĞci rozáadowania od liczby cykli pracy
(Rys. 6) pokazuje, Īe przygotowane ogniwa i kompozytowe
materiaáy katodowe pracują w sposób stabilny i praktycznie
nie ulegają pogorszeniu w ciągu pierwszych 10 cykli pracy.
Woltamperogramy cykliczne dla ogniw uzyskane w zakresie napiĊü 2,4–4,5 V przy szybkoĞci polaryzacji 1 mV·s-1
przedstawiono na Rys. 8. Pik anodowy odpowiada procesowi wyprowadzania litu z LiFePO4 (áadowaniu ogniwa, tj.
utlenianiu materiaáu katodowego), natomiast pik katodowy

Rys. 5. ZaleĪnoĞü pojemnoĞci rozáadowania ogniwa od szybkoĞci
rozáadowania ogniw Li/Li+/LixFePO4.
Fig. 5. Rate performance of the Li/Li+/LixFePO4 cells.

Rys. 6. PojemnoĞü rozáadowania ogniw Li/Li+/LixFePO4 w kolejnych
cyklach.
Fig. 6. Discharge capacity of the Li/Li+/LixFePO4 cells after consecutive cycles.

Rys. 4. Krzywe áadowania i rozáadowania pod obciąĪeniem prądowym C/10 dla ogniw Li/Li+/LixFePO4.
Fig. 4. Charge-discharge curves of the Li/Li+/LixFePO4 cells at rate
C/10.

związany jest z wprowadzaniem litu do FePO4 (rozáadowaniem ogniwa czyli redukcją materiaáu katodowego). RóĪnice
potencjaáów pomiĊdzy pikiem utleniania a pikiem redukcji są
równe 0,34 V dla obu materiaáów. ĝredni potencjaá pików
anodowego i katodowego dla materiaáu ucieranego w moĨdzierzu i máynie wynosi 3,43 V, natomiast dla materiaáu
kompozytowego przygotowanego przez mielenie w máynie
odpowiada wartoĞci 3,46 V. WiĊksze wartoĞci prądu piku
katodowego oraz wiĊksze pole powierzchni pod pikami dla
ogniwa z kompozytem przygotowanym przez rozcieranie
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w moĨdzierzu potwierdzają rezultaty uzyskane w wyniku
cyklicznego áadowania i rozáadowania.
Uzyskane wyniki wydają siĊ byü nieco odmienne od
oczekiwanych, poniewaĪ wskazują, Īe najprostsza metoda
wprowadzenia dodatku wĊgla polegająca na rozcieraniu
materiaáu aktywnego z wĊglem w moĨdzierzu jest najbardziej
skuteczna i prowadzi do najlepszej charakterystyki elektrochemicznej ogniwa. MoĪna przypuszczaü, Īe przyczyna
jest związana z zachowaniem wáaĞciwoĞci materiaáu aktywnego podczas dodawania wĊgla. Mogáoby siĊ wydawaü,
Īe mielenie w máynie mechanicznym powinno prowadziü
do bardziej homogenicznego rozprowadzenia wĊgla, jednak obrazy SEM nie potwierdzają takiej hipotezy. Ponadto
wysoka energia mielników uzyskiwana w wykorzystanym
máynie SPEX moĪe niekorzystnie oddziaáywaü na strukturĊ
materiaáu katodowego wprowadzając dodatkowe defekty.
Najmniej korzystną okazaáa siĊ byü metoda pirolizy Īywicy
nowolakowej. W tym przypadku prawdopodobną przyczyną
obniĪenia aktywnoĞci elektrochemicznej LiFePO4 moĪe byü
niekorzystne oddziaáywanie produktów rozkáadu Īywicy oraz
koniecznoĞü dodatkowego wygrzewania w 600 °C.

[8]
[9]

[10]
[11]

[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

4. Wnioski
[17]

NajwiĊkszą pojemnoĞü rozáadowania (166 mAh·g-1) przy
szybkoĞci rozáadowania C/10 osiągniĊto dla ogniwa, którego
materiaá katodowy przygotowano przez ucieranie w moĨdzierzu LiFePO4 z dodatkiem wĊgla i sadzy. Ogniwa zmontowane
z materiaáu katodowego mielonego w máynie mechanicznym
oraz poddanego pirolizie wykazywaáy mniejszą pojemnoĞü
rozáadowania. Zaskakujący, najlepszy wynik dla materiaáu
ucieranego w moĨdzierzu byá najprawdopodobniej efektem
przygotowania kompozytu w atmosferze ochronnej argonu. Ponadto ucieranie w moĨdzierzu w niewielkim stopniu
narusza korzystną, páytkową morfologiĊ zsyntezowanego
LiFePO4.
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