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Streszczenie
Wydajność nowej generacji akumulatorów litowych typu all-solid-state, które w przyszłości mogą stać się bezpieczniejszą alternatywą dla tradycyjnych akumulatorów Li-ion, będzie zależała m.in. od możliwości zastosowania elektrolitów stałych o wysokim przewodnictwie jonowym. Transport jonów w polikrystalicznych spiekach jest złożonym zjawiskiem, na które wpływają zarówno ruchliwość
i koncentracja nośników w sieci krystalicznej, jak i opór granic międzyziarnowych oraz porowatość spieków. Niniejsza praca dotyczy
związku pomiędzy składem chemicznym i gęstością względną a przewodnictwem jonowym materiałów z grupy tlenków o strukturze
perowskitu La2/3-x Li3xTiO3, wykazujących wysoką ruchliwość jonów litu już w temperaturze pokojowej. Przy użyciu techniki dylatometrycznej wykazano, że w badanym układzie proces reaktywnego spiekania rozpoczyna się powyżej 1000 °C, a całkowity skurcz spiekania, jak i jego dynamika silnie zależą od składu chemicznego spieków; wzrost zawartości litu powoduje wzrost szybkości spiekania
i skutkuje większymi wartościami końcowej gęstości względnej. Jednoczesny wpływ koncentracji nośników ładunku w podsieci litu
w strukturze krystalicznej La2/3-x Li3xTiO3 i porowatości uzyskiwanych spieków prowadzi do maksymalnej wartości przewodnictwa jonowego wynoszącej 3,5·10 –5 S·cm -1 w temperaturze pokojowej dla materiału o składzie La0,59Li0,24TiO3.
Słowa kluczowe: ogniwa litowe all-solid-state, elektrolit stały, La2/3-x Li3xTiO3, przewodnictwo jonowe, spiekanie reaktywne

EFFECT OF CHEMICAL COMPOSITION ON SINTERABILITY AND LITHIUM-ION CONDUCTIVITY
IN La2/3-x Li3xTiO3 – PEROVSKITE-STRUCTURE CERAMIC SOLID ELECTROLYTE
Efficiency of a new generation all-solid-state lithium batteries, which in the future have a chance to become a safer alternative for
conventional Li-ion batteries, depends, among others, on availability of high ionic conductivity solid electrolytes. Ion transport in a polycrystalline solid is a complex phenomenon affected by mobility and concentration of charge carriers in the crystal lattice as well as
the grain boundary resistance and porosity of the sintered body. This work reports on relation between chemical composition, relative
density and ionic conductivity in a La2/3-x Li3xTiO3 perovskite-structured oxide which exhibits high lithium-ion mobility already at room
temperature. Using a dilatometry technique, it is shown that reactive sintering commences above 1000 °C in the studied system, and
the total shrinkage and dynamics of sintering strongly depends on the lithium content – more lithium causes the sintering rate and final
relative density increased. Simultaneous effects of the concentration of charge carriers in the lithium sublattice of the La2/3-x Li3xTiO3
crystal structure and the porosity of sintered materials lead to maximum ionic conductivity of 3.5·10 –5 S·cm -1 at room temperature for
the La0,59Li0,24TiO3 composition.
Słowa kluczowe: All-solid-state lithium-ion battery, Solid electrolite, La2/3-x Li3xTiO3, Ionic conductivity, Reactive sintering

1. Wprowadzenie
Akumulatory oparte na technologii Li-ion od kilkunastu
lat są głównym źródłem energii dla przenośnych urządzeń
elektronicznych, a obecnie ofensywnie zdobywają rynek
motoryzacyjny [1]. Ponadto coraz częściej rozważa się
możliwość ich zastosowania do wielkoskalowego magazynowania energii dla poprawy stabilności sieci energetycznych, w których rosnący udział mają odnawialne źródła
energii; przykładem może być funkcjonujący od 2015 roku
układ akumulatorów Li-ion w podstacji Nishi-Sendai w Japonii o mocy wyjściowej 40 MW i pojemności 20 MWh [2].
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Ciągle poszerzający się zakres zastosowań oraz coraz bardziej wyśrubowane wymagania zmuszają konstruktorów do projektowania akumulatorów Li-ion o coraz
większej gęstości energii i mocy. Tymczasem pojawiają
się doniesienia o poważnych awariach takich akumulatorów wywołanych przez niekontrolowane wydzielanie
dużej ilości ciepła. Jedną z przyczyn awarii jest brak
zbilansowania termicznego pracujących ogniw przy
obecności palnych i niestabilnych elektrolitów [3]. Rozważanym rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie
ceramicznego, tlenkowego elektrolitu stałego o wysokim
przewodnictwie jonów litu, który byłby niepalny i stabilny

ISSN 1505-1269

Wpływ składu chemicznego na spiekalność i przewodnictwo jonów litu w La2/3-xLi3xTiO3…

zarówno w warunkach pracy ogniwa, jak i po rozszczelnieniu obudowy [4–7].
Obiecującymi kandydatami na taki elektrolit stały są
tlenki z grupy La2/3-x Li3xTiO3 (LLTO) o strukturze perowskitu, wykazujące przewodnictwo jonowe wnętrza ziaren
rzędu 10 –3 S/cm w temperaturze pokojowej przy liczbie
przenoszenia Li+ bliskiej jedności [8]. Pomimo wielu zalet
praktyczne zastosowanie tego materiału wymaga dalszych badań, m.in. nad metodyką wytwarzania spieków
o jak najlepszych właściwościach użytkowych, co wynika
z wpływu, jaki wywiera porowatość i stopień spieczenia
na makroskopowe przewodnictwo jonowe próbek polikrystalicznych.
Celem tej pracy było zbadanie związku pomiędzy zawartością litu w tlenkach z grupy La2/3-xLi3xTiO3 a spiekalnością
oraz makroskopowym przewodnictwem jonowym spieków.
Do analizy spiekalności próbek zastosowano technikę dylatometryczną, a do wyznaczenia przewodnictwa jonowego
wnętrza ziaren, granic międzyziarnowych oraz całkowitego
przewodnictwa jonowego wykorzystano technikę spektroskopii impedancyjnej.

2. Metodyka badań
Próbki La2/3-xLi3xTiO3 (x = 0,02, 0,08, 0,11, 1/6) zostały
otrzymane na drodze wysokotemperaturowej syntezy w fazie stałej, wychodząc ze stechiometrycznych ilości TiO2
(anataz, Alfa Aesar, 99,6%), La2O3 (Sigma-Aldrich, 99,9%)
i Li2CO3 (Acros Organics, 99%). La2O3 przed odważeniem
został wygrzany przez 12 h w 1100 °C w atmosferze agonu w celu usunięcia śladów wilgoci. Reagenty poddano
homogenizacji w wysokoenergetycznym młynie kulowym
Spex SamplePrep 8000M, a następnie kalcynowano przez
12 h w temperaturze 900 °C. Próbki po kalcynacji ponownie
poddano homogenizacji. Tak otrzymany prekursor został
sprasowany pod ciśnieniem 100 MPa w jednoosiowej prasie hydraulicznej, aby otrzymać próbkę o kształcie dysku
i średnicy 13 mm, z której wycięto prostopadłościan do pomiaru liniowego skurczu spiekania.
Pomiar skurczu spiekania został wykonany przy użyciu
dylatometru horyzontalnego Linseis L76. Prostopadłościenna próbka była nagrzewana z szybkością 5 °C/min
do 1150 °C, następnie w tej temperaturze rejestrowany
był skurcz izotermiczny przez 12 h, a końcowym etapem pomiaru było chłodzenie do temperatury pokojowej
z szybkością 5 °C/min. Podczas całego pomiaru próbka
znajdowała się w przepływie powietrza syntetycznego
w celu wyeliminowania wpływu zanieczyszczeń z atmosfery.
Stosując tę samą procedurę syntezy przygotowano
próbki materiałów o kształcie dysku o grubości około 1 mm
i średnicy około 10 mm do pomiaru przewodnictwa jonowego. Skład fazowy uzyskanych próbek badano techniką
dyfrakcji rentgenowskiej przy użyciu techniki proszkowej za
pomocą dyfraktometru Panalytical Empyrean, wyposażonego w lampę z anodą miedzianą. Na drodze wiązki promieniowania umieszczono filtr niklowy w celu wyeliminowania
linii CuKβ. Analizę składu fazowego próbek przeprowadzono
w oparciu o porównanie położeń refleksów z danymi w bazie ICDD PDF-4+ 2015.

Wykonano także pomiary gęstości i porowatości spieków
metodą hydrostatyczną według PN-EN 1936:2001. Mikrostruktura spieków została zbadana techniką skaningowej
mikroskopii elektronowej z wykorzystaniem mikroskopu
FEI Nova Nano SEM200. Przed pomiarem powierzchnia
próbek została oszlifowana na drobnoziarnistym papierze
ściernym i poddana trawieniu termicznemu w temperaturze
1100 °C przez 6 h.
Pomiary przewodnictwa elektrycznego wykonano techniką spektroskopii impedancyjnej. Przed pomiarem przeciwległe powierzchnie próbek o kształcie dysku zostały
oszlifowane i wypolerowane na drobnoziarnistym papierze
ściernym, a następnie pokryte złotą pastą przewodzącą,
którą wygrzewano w temperaturze 850 °C przez 10 minut.
Pomiar widm impedancyjnych przeprowadzono korzystając z analizatora odpowiedzi częstotliwościowej Solartron 1260 w zakresie częstotliwości od 0,1 Hz do 1 MHz
przy wymuszeniu napięciowym o amplitudzie 100 mV. Uzyskane wyniki analizowano korzystając z oprogramowania
Scribner Associates ZView 2.9.

3. Wyniki i dyskusja
W celu zbadania procesu spiekania materiałów z serii
La2/3-x Li3xTiO3 przeprowadzono pomiary dylatometryczne skurczu wyprasek w trakcie nagrzewania do temperatury 1150 °C ze stałą szybkością, a następnie podczas
izotermicznego wygrzewania w tej temperaturze. Ponieważ pomiar techniką dyfrakcji rentgenowskiej wykazał, że
prekursor uzyskany po kalcynacji substratów składa się
głównie z krystalicznych faz o składzie Li4Ti5O12 (spinel),
La2Ti2O7 (pirochlor) i La2O3, zatem spiekanie prowadzone
w kolejnym etapie miało charakter reaktywny. Względny
skurcz spiekania (Rys. 1) zarejestrowano dla materiałów
z serii La2/3-xLi3xTiO3 dla x = 0,02, 0,08, 0,11 i 1/6. Zależność
względnego skurczu oraz jego szybkości od czasu podczas
etapu izotermicznego zamieszczono na Rys. 2.
Niezależnie od składu chemicznego podczas nagrzewania wyprasek od temperatury pokojowej do około 1000 °C
nie następują większe zmiany ich wymiarów. Przy dalszym

Rys. 1. Względna zmiana długości w funkcji temperatury dla wyprasek La2/3-xLi3xTiO3.
Fig. 1. Relative change of length as a function of temperature for
La2/3-xLi3xTiO3 compacts.
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Rys. 2. Skurcz izotermiczny (a) i szybkość skurczu izotermicznego (b) w 1150 °C jako funkcja składu chemicanego tworzyw La2/3-xLi3xTiO3.
Fig. 2. Isothermal shrinkage (a) and isothermal shrinkage rate (b) at 1150°C as a function of chemical composition of La2/3-xLi3xTiO3.

Rys. 3. Gęstość pozorna i względna spieków La2/3-xLi3xTiO3.
Fig. 3. Apparent and relative densities of La2/3-xLi3xTiO3 sintered
bodies.

wzroście temperatury obserwowano początek skurczu, który stopniowo stawał się coraz intensywniejszy, aby osiągnąć maksymalną szybkość w maksymalnej temperaturze
eksperymentu, tj. 1150°C. Wyższe temperatury spiekania
nie są korzystne dla uzyskiwanych materiałów ze względu
na zwiększoną szybkość utraty pierwiastków alkalicznych.
Wyniki pomiarów jednoznacznie wskazują na pozytywny
wpływ wzrostu zawartości litu na szybkość i efektywność
spiekania. Próbka x = 0,02 osiągnęła maksymalną szybkość skurczu 0,04%/min, podczas gdy próbka x = 1/6 aż
1,3%/min. Najwięsza zmiana wymiarów następowała tuż po
osiągnięciu temperatury izotermicznego spiekania; skurcz
osiągał wartość bliską 50% swojej maksymalnej wartości
już po upływie około 30 minut. Dalsze zagęszczanie wyprasek przebiegało wolniej, jednak stopniowy spadek wymiarów trwał przez cały czas prowadzonego eksperymentu.
Ze względu na reaktywny charakter procesu nie udało się
opisać jego przebiegu przy pomocy żadnego z prostych
modeli metematycznych. Wzrost szybkości skurczu spiekania wraz ze wzrostem zawartości litu przełożył się również
na uzyskane wartości liniowego skurczu całkowitego, które
zmieniały się od 4,9% dla x = 0,02 do 19,5% dla x = 1/6.
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej wyznaczony
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Rys. 4. Powierzchnia spieku La2/3-xLi3xTiO3 dla x = 0,11. Obraz
uzyskany techniką skaningowej mikroskopii elektronowej.
Fig. 4. Surface of sintered La2/3-xLi3xTiO3 for x = 0.11. The image
from a scanning electron microscope.

podczas chłodzenia dla wszystkich spieków był zbliżony
i wyniósł około 6,5∙10 –6 K-1.
Stosując tę samą procedurę przygotowano spieki materiałów w kształcie dysku do pomiaru przewodnictwa jonowego. Uzyskane wartości gęstości pozornej i względnej
tych spieków wyznaczone techniką ważenia hydrostatycznego zostały przedstawione na Rys. 3. Dodatkowo na
Rys. 3 zamieszczono wartości gęstości teoretycznej (krystalograficznej) w funkcji zawartości litu w perowskitach
La2/3-xLi3xTiO3, wyznaczone w oparciu o dane z bazy danych
ICDD PDF. Rys. 4 przedstawia mikrostrukturę powierzchni
spieku w przypadku x = 0,11.
Analizując przebieg gęstości krystalograficznej w funkcji
zawartości litu można zaobserwować tendencję spadkową
wraz ze wzrostem zawartości litu, co wynika z zastępowania ciężkich atomów lantanu przez lżejsze atomy litu.
Jednak na tę tendencję nakłada się nieciągłość, występująca według danych literaturowych przy wartości x bliskiej
0,065, związana ze zmianą symetrii komórki elementarnej
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z rombowej (grupa przestrzenna Pmmm) dla niskich zawartości litu na tetragonalną (grupa przestrzenna P4/mmm) dla
wysokich zawartości litu. Generalnie materiały o niższej
symetrii posiadają niższą gęstość teoretyczną, co wskazuje
na niższy stopień upakowania atomów w komórce elementarnej perowskitu.
Zaobserwowany w pomiarach dylatometrycznych trend
poprawy spiekalności wraz ze wzrostem zawartości litu
w perowskitach La2/3-xLi3xTiO3 został potwierdzony w pomiarach gęstości spieków. Najwyższa gęstość względna
została uzyskana w przypadku materiału o składzie x = 0,11
i wynosiła 93%. Powierzchnia tego spieku była jednorodna,
o średniej wielkości ziaren rzędu 1–2 μm, przy niewielkim
udziale porowatości otwartej (Rys. 4). Gęstość względna
próbek z mniejszą zawartością litu była niższa: dla x = 0,02
wynosiła 68%, a dla x = 0,08 wynosiła 92%. Pewną rozbieżność zaobserwowano w pomiarze spiekalności materiału
La0,5Li0,5TiO3 (x = 1/6). Okazało się, że próbka o tym składzie badana techniką dylatometryczną osiągnęła największy skurcz z całej serii, natomiast w przypadku spiekania
swobodnego osiągnęła gęstość względną około 87%, co
jest wartością niższą niż wyznaczona dla próbek x = 0,11
i x = 0,08. Jako jedną z przyczyn takiego stanu można
wskazać możliwe niewielkie różnice w składzie fazowym.
Trudność ścisłej kontroli składu fazowego przy założonym
składzie chemicznym La0,5Li0,5TiO3 wynika z tego, że nawet
niewielkie odchylenia w kierunku nadmiaru litu bądź lantanu
prowadzą do utworzenia wydzieleń mogących negatywnie
wpłynąć na stopień spieczenia (por. Rys. 5).
Na Rys. 5 przedstawione zostały proszkowe dyfraktogramy rentgenowskie zarejestrowane dla materiałów
La2/3-xLi3xTiO3 przy x = 0,02, 0,08, 0,11 i 1/6, uzyskanych
w wyniku spiekania swobodnego.
Dla wszystkich próbek dominujące refleksy dyfrakcyjne pochodziły od krystalicznego perowskitu La2/3-xLi3xTiO3.
W przypadku składów x = 0,08 i x = 0,011 nie zaobserwowano żadnych dodatkowych refleksów dyfrakcyjnych,
co wskazuje, że materiały te były jednofazowe, natomiast
w przypadku próbek otrzymanych przy x = 0,02 i x = 1/6
zaobserwowano niewielkie refleksy pochodzące odpowiednio od La2Ti2O7 oraz Li4Ti5O12. Wydzielenia te mogą negatywnie wpływać na spiekalność, a także na właściwości
transportowe uzyskiwanych spieków.

Rys. 5. Dyfraktogramy rentgenowskie spieków La2/3-xLi3xTiO3.
Fig. 5 X-ray diffraction patterns of La2/3-xLi3xTiO3 sintered bodies.

W celu określenia wpływu składu chemicznego i stopnia
spieczenia na przewodnictwo jonowe uzyskanych spieków
zarejestrowano dla nich w temperaturze pokojowej widma impedancyjne. Przykładowy wynik przedstawiony na
wykresie Nyquista dla próbki x = 0,11 przedstawiono na
Rys. 6. Na widmie można wyróżnić trzy części: w zakresie
wysokich częstotliwości (> 300 kHz) widoczny jest początek
półokręgu związanego z transportem jonów we wnętrzu
ziaren, w zakresie pośrednich częstotliwości (100 kHz –
100 Hz) występuje półokrąg związany z transportem jonów
przez granice międzyziarnowe, a poniżej 100 Hz można
zaobserwować prostą charakterystyczną dla elektrod blokujących [9]. Wartości przewodnictwa jonowego próbki na
podstawie pomiarów impedancyjnych wyznaczono w oparciu o obwód zastępczy złożony z oporników (R) i elementów
o stałym kącie fazowym (CPE): (R1-CPE1)-(R 2-CPE 2)-CPE3
[9]. Zgodnie z tym modelem całkowity opór spieku można obliczyć jako sumę R1+R 2. Najwyższe przewodnictwo
jonowe we wnętrzu ziaren (odpowiadające oporowi R1)
dla próbki x = 0,11 wynosiło 1,1·10 –3 S/cm w 25 °C, co jest
zgodne z danymi literaturowymi [10]. Jednak dla tej samej
próbki przewodnictwo granic międzyziarnowych, a przez
to również i całkowite makroskopowe przewodnictwo
próbki było o około 2 rzędy wielkości niższe i wyniosło
1,4·10 –5 S/cm. Wskazuje to jednoznacznie na silne ograniczenie właściwości funkcjonalnych spieku przez opór granic
międzyziarnowych. Kolejnym czynnikiem mającym istotny
wpływ na uzyskiwane wartości przewodnictwa jonowego
jest porowatość spieków. Zgodnie z modelem Bruggemana
[11] efektywne (makroskopowe) przewodnictwo elektryczne
układu wielofazowego zawierającego sferyczne wtrącenia,
np. pory, może być obliczone na podstawie równania:

∑i δi σ

i

σ i − σ eff
=0
+ (n − 1)σ eff

(1)

gdzie: δi – udział objętościowy i-tej fazy, σi – przewodnictwo elektryczne i-tej fazy, σeff – efektywne przewodnictwo
elektryczne układu, n – liczba wymiarów przestrzennych
układu.
Dla udziału objętościowego porów Vp < 2/3, zakładając
brak przewodzenia przez pory, równanie (1) można przybliżyć jako:
 3 
σ eff = σ LLTO 1 − Vp 
 2 

(2)

gdzie: σLLTO – przewodnictwo jonowe litego spieku.
Na Rys. 7 zestawiono wartości efektywnego przewodnictwa jonowego (σeff) wyznaczonego z całkowitego oporu
spieków i wartości przewodnictwa litych spieków (σLLTO)
obliczone w oparciu o równanie (2).
W swojej pracy Kawai i Kuwano [10] wykazali, że przewodnictwo wnętrza ziaren spieków La2/3-xLi3xTiO3 zmienia
się wraz z zawartością litu w materiale zgodnie z zależnością paraboliczną (σ ~ x2), co jest związane ze zmianami
koncentracji nośników ładunku w podsieci litu w strukturze
krystalicznej materiału. Uzyskane w tej pracy wyniki potwierdzają tę tendencję, a dodatkowo pokazują, że oprócz
wpływu zawartości litu na przewodnictwo jonowe wnętrza
ziaren czynnik ten w znacznym stopniu determinuje także porowatość spieków. Jak to pokazuje wykres stosun-
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Rys. 6. Widmo impedancyjne spieku Li0,33La0,56TiO3 w temperaturze pokojowej.
Fig. 6. Impedance spectrum for Li0,33La0,56TiO3 sintered material
at room temperature.

Rys. 7. Całkowite makroskopowe przewodnictwo jonowe spieków
La2/3-xLi3xTiO3 w funkcji zawartości litu w temperaturze pokojowej.
Fig. 7. Total macroscopic ionic conductivity of La2/3-xLi3xTiO3 sintered materials as a function of lithium content at room temperature.

ku σLLTO /σeff jako funkcji składu chemicznego, zamieszczony
na Rys. 7, w przypadku próbki o składzie La0,65Li0,06TiO3
(x = 0,02) nastąpiło niemal dwukrotne obniżenie makroskopowego przewodnictwa w związku z obecnością porowatości o udziale objętościowym wynoszącym 32%. Połączony
efekt zmiany przewodnictwa jonowego wnętrza ziaren oraz
porowatości sprawił, że najwyższe efektywne (makroskopowe) przewodnictwo jonowe w temperaturze pokojowej
zarejestrowano dla spieku o składzie La0,59Li0,24TiO3, charakteryzującego się gęstością względną bliską 92%, i wynosiło ono 3,5∙10 –5 S/cm.

Praca została zrealizowana przy użyciu infrastruktury Laboratorium Materiałów dla Magazynowania i Konwersji Energii
Odnawialnej Centrum Energetyki AGH.

4. Podsumowanie
Wydajność nowej generacji ogniw litowych typu all-solid-state, które w przyszłości mogą stać się bezpieczniejszą
alternatywą dla tradycyjnych akumulatorów Li-ion, będzie
zależała od wielu czynników, m.in. od wysokiego przewodnictwa jonowego elektrolitów stałych. Ponieważ tlenki
charakteryzują się największą stabilnością spośród dostępnych materiałów, konieczne jest skoncentrowanie wysiłków
na uzyskaniu spieków o jak najwyższych parametrach
użytkowych. W tej pracy pokazano jak skład chemiczny
spieków La2/3-xLi3xTiO3, uzyskanych na drodze reaktywnego
spiekania, wpływa na ich porowatość i przewodnictwo jonowe. Wykazano, że materiały o podwyższonej zawartości
litu charakteryzują się znacznie lepszą spiekalnością. Najwyższe efektywne przewodnictwo jonowe w temperaturze
pokojowej o wartości 3,5∙10 –5 S/cm zarejestrowano w przypadku spieku o składzie La0,59Li0,24TiO3 i gęstości względnej
bliskiej 92%.

Podziękowania
Praca została dofinansowana ze środków Narodowego
Centrum Nauki w ramach projektu „Elektrolit stały dla nowej
generacji ogniw litowych typu all-solid-state” przyznanych
na podstawie decyzji numer DEC-2012/05/D/ST5/00472.
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