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1 Bevezetés 

 

Az elektrokémiai energiatárolás kulcsfontosságú szerephez fog jutni az eljövendő időkben. 

Mind az elektromos alapra helyezett mobilitás, mind a lakossági szintű, elsősorban a megújuló 

forrásokból származó elektromos energia tárolása nagy teljesítményű és főként biztonságos 

energiatároló eszközök kifejlesztését teszi szükségessé. Ezen túlmenően a feltörekvő, újszerű 

technológiák, mint a „hajlítható elektronika” is megkívánja a korszerű energiatárolók kifejlesztését, 

ezzel szavatolva az adott alkalmazás biztonságos és hosszú üzemidejű működtetését. Az elmúlt 

években, a hagyományos Li-ion akkumulátorok térhódítása az energiatárolás területén szembeötlő. 

Ennek magyarázata a Li-ion akkumulátorok kiemelkedően magas energiasűrűsége. Jóllehet, mind az 

energiasűrűségi mutatók, mind az akkumulátorok biztonsága tovább növelhető szilárdtest 

akkumulátorok kifejlesztésével. A szilárdtest akkumulátorok, bár működési alapelvüket tekintve 

azonosak a hagyományos Li-ion akkumulátorokkal, a szerves oldószer alapú, gyúlékony elektrolit 

helyett egy szervetlen ionvezető anyagot tartalmaznak celláikban. Ennek, és az egyszerűsített 

akkumulátor felépítésnek köszönhetően magasabb energiasűrűség megvalósítása mellett még 

biztonságosabban üzemeltethetők. 

A habilitációs tézisekben összefoglalt és bemutatott tudományos eredmények a szilárdtest Li-

ion akkumulátorok, mint jövőbeli alkalmazási területhez kapcsolódnak. A Németországban végzett 

kutatómunkám során, kutatócsoportom vezetőjeként szilárdtest Li-ion akkumulátorokban 

felhasználható funkcionális anyagok és vékonyrétegek készítésével és minősítésével foglalkoztam. 

Dolgozatomban bemutatom a gránát-típusú kerámia és polimer/kerámia kompozit szilárdtest lítium-

ion vezető elektrolithoz kapcsolódó munkákat, valamint a hajlítható szilárdtest Li-ion akkumulátorok 

gyártásához és mechanikai/elektrokémiai öregedési vizsgálataikhoz kapcsolódó kutatási 

eredményeket. Bemutatom továbbá, hogy miként lehet a lángpirolízis szintézistechnika 

felhasználásával hagyományos és szilárdtest Li-ion akkumulátorokhoz használható elektródokat 

kialakítani. 

 A tézisekben bemutatott eredmények elérésében köszönettel tartozom egykori 

kutatócsoportomnak és diákjaimnak, de különösen Frederieke Langer, és Michael Gockeln PhD 

hallgatóimnak, valamint Jens Glenneberg és Ingo Bardenhagen posztdoktor munkatársaknak a kitartó 

és precíz munkájukért. 

 Köszönettel tartozom feleségemnek Dr. Pál Editnek, aki folyamatos támogatásával, 

megértésével és bíztatásával szilárd hátteret biztosított eddigi munkám végzése során. 

Ajánlom ezt a dolgozatot három gyermekünknek, Zorkának, Dánielnek és különösen Péternek 

az elmaradt és pótolhatatlan dolgok miatt… 
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2 Kerámia és kompozit Li-ion vezető szilárdtest elektrolitok szerkezeti és 

elektrokémiai vizsgálatai 

A szilárdtest elektrolitok legnagyobb családját az oxid-kerámia típusú, szervetlen, kristályos 

anyagok alkotják, melyek négy főbb csoportba sorolhatók. Ezek a perovszkit1 (és anti-perovszkit2) 

típusú elektrolitok, továbbá az ún. NaSICON3,4 és LiSICON5,6 (nevük a „Na-, illetve „Li-Superionic 

Conductor” elnevezésekből származnak) típusú ionvezető kerámiák és a gránát7 típusú anyagok. Az 

oxid-kerámia elektrolitok előnyös tulajdonságai, hogy kémiai és elektrokémiai stabilitásuk kielégítő, 

magas hőmérsékleten is stabil működést biztosítanak és kielégítően magas a szobahőmérsékleten 

mért lítium-ion vezetésük.  

A lítium-ion vezető gránátok felfedezésével, mely Prof. W. Weppner munkásságának 

köszönhető,8 számos új kutatási eredményt tettek közzé az elmúlt években. Murugan és mtsai. 

közleménye a Li7La3Zr2O12 (LLZO) összetételű gránát-szerkezet esetében tapasztalt szokatlanul 

magas lítium-ion vezetőképességről hatással volt a további kutatásokra.9 Az ezek után megjelenő 

munkák többségében a lítium-ion vezető LLZO gránát kristálytani és elektrokémiai vizsgálataihoz 

kapcsolódnak.10 Továbbá a kristályszerkezet optimalizálásával, pl. adalékoláson keresztül,11,12 illetve 

feldolgozási problémákkal foglalkoznak, úgy, mint a magas hőmérsékleten bekövetkező lítium-ion 

veszteség kompenzálása vagy éppen a tömör, pórusmentes szinterelt minták kialakítása.13,14 Ahogyan 

ezeket és az ehhez hasonló kérdéseket az intenzív kísérleti munkának köszönhetően idővel 

megválaszolták, a kutatások egy újabb problémakörrel kezdtek el foglalkozni. A munkák döntő 

többségében szinterelt, monolitikus, centiméter, illetve milliméter mérettartományba eső mintákat 

készítenek és vizsgálnak, melyek azonban a valós alkalmazásokhoz, a működőképes szilárdtest Li-

ion akkumulátorokhoz, és a méretnövelési feladatokhoz alkalmatlanok. Meg kell tehát oldani, hogy 

ezen anyagokból tömör vékonyréteget képezzenek, leginkább a szub-mikrométeres 

mérettartományban, ügyelve a megfelelő kristályszerkezet és sztöchiometria megtartására, mely 

döntően befolyásolja az anyag lítium-ion transzport tulajdonságait. Sajnálatosan, a hagyományosnak 

tekinthető vékonyréteg képző technikák, pl. a fizikai nagyvákuum-technikák (katódporlasztás, 

impulzuslézeres rétegleválasztás) vagy az olyan eljárások, mint a kémiai gőzfázisú leválasztás nem 

eredményeznek kristályos és fázistiszta rétegeket, továbbá bizonyos esetekben a méretnövelés is 

komoly technológiai kihívásokat és jelentős többletköltséget jelenthet. 

Ezen kutatásokkal egyidőben, a polimer-típusú, lítium-ion vezető elektrolitokkal foglalkozó 

szakemberek nagy érdeklődéssel fogadták az oxid-kerámia típusú szilárdtest elektrolitok területén 

elért felfedezéseket. Úgy tekintettek rájuk, mint a szilárd polimer elektrolitok potenciális 

töltőanyagaira, melyek alkalmazásával az addig ismert lítium-ion vezető polimerek ionvezetése, 

valamint a mechanikai stabilitása tovább növelhető a kialakítandó kompozit elektrolitban. A polimer 

elektrolitok, melyek legjelentősebb képviselője a különféle lítium-sókkal dúsított polietilén-oxid 

(PEO), az oxid-kerámia elektrolitok versenytársainak tekinthetők. Előnyük az egyszerű 
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feldolgozhatóság mellett a méretnövelés lehetősége, valamint az, hogy a polimer elektrolitok 

képlékenységükből adódóan kompenzálni tudják az elektrokémiai lítiálást követő 

térfogatváltozásokat az elektródokban az akkumulátor feltöltése és kisütése során. Jóllehet a polimer 

elektrolitok kapcsán az alacsony ionvezetésük és rossz mechanikai stabilitásuk komoly aggályként 

említhető. 

A kompozit elektrolitok kialakításánál az elsődleges cél, hogy kihasználják és egyesítsék az oxid-

kerámiák és polimerek előnyös tulajdonságait. Ezek az előbbiek esetében a magas ionvezetés és a jó 

elektrokémiai stabilitás, utóbbinál pedig az egyszerű feldolgozhatóság és a képlékenység. Kompozit 

elektrolitokat képezhetnek lítium-ion vezető polimerek és lítium-iont nem vezető (ún. inaktív), vagy 

lítium-ion vezető (ún. aktív) kerámiák felhasználásával. Mindkét esetben a kiindulási lítium-ion 

vezető polimer elektrolittal összehasonlítva a megnövelt ionvezetés és javított mechanikai stabilitás 

elérése a cél.  

A kompozitképzésnek ezt a fajta koncepcióját elsőként Weston és Steele mutatta be.15 

Szisztematikus vizsgálataikban Al2O3-ot adtak LiClO4-tal dúsított PEO mátrixhoz. Megállapították, 

hogy a szilárd töltőanyag hozzáadására növekszik a kompozit mechanikai stabilitása, míg a lítium-

ion vezetése jelentős mértékben nem romlik le. Ezek után számos közlemény foglalkozott az inaktív 

töltőanyagok, mint pl. Al2O3,
16 TiO2,

17 SiO2,
18 ZrO2,

19 BaTiO3,
20 és zeolitok21 lítium-ion vezetésre 

gyakorolt pozitív hatásaival a kialakított kompozitokban. A kísérleti tapasztalatoknak megfelelően, 

az inaktív töltőanyagok használata esetén kb. 10 m/m% töltőanyag tartalomnál érhető el maximális 

ionvezetés-javulás. Ezen túlmenően a töltőanyag szemcséinek mérete, méreteloszlása, felületi 

sajátságai (pl. funkciós csoportok minősége, mennyisége) és a töltőanyag dielektromos állandója is 

befolyásolja az ionvezetés-javulás mértékét. A töltőanyagok lítium-ion vezetést javító 

hatásmechanizmusa azon a jelenségen alapszik, hogy a szilárd szemcsék beágyazása megakadályozza 

a polimer mátrix (akár részleges) kristályosodását. Így a tömbi polimer fázisban amorf/kristályos 

domén hányad növekedésével a polimerlánc szegmenseinek mozgékonysága növekszik (ezzel együtt 

a polimer szabad térfogat is), mely végső soron a lítium-ionok gyorsabb mozgását, azaz növekedett 

ionvezetést eredményez. Továbbá, a töltőanyag szemcsék felületén, a polimer/kerámia határfelületi 

rétegben, amorf szerkezetű polimer film alakulhat ki, mely a feltételezések szerint igen magas 

ionvezetéssel rendelkezhet összehasonlítva a tömbi, esetlegesen részlegesen kristályosodott 

fázissal.22 Fontos megjegyezni, hogy a PEO esetében is a lítium-ion vezetés a polimer szegmens 

dinamikától erőteljesen függ, és azzal döntő mértékben befolyásolható.23 

A másik koncepciónak megfelelően kompozitot lehet képezni polimer és lítium-ion vezető 

kerámiák felhasználásával. Ebben az esetben is az ionvezetés és a mechanikai stabilitás növelése a 

cél, ugyanakkor az ionvezető kerámia alkalmazásával a kompozit elektrolitban meghatározható 

lítium-ion átviteli szám (tLi+) értéke is javítható. Megjegyzendő, hogy tLi+ értéke ionvezető kerámiák 

esetén 1 (csak a lítium-ion mozdulhat el a kristályrácsban), ugyanakkor a polimer elektrolitok 
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esetében a szolvatált anionok ionvezetéshez történő hozzájárulása miatt tLi+ értéke jellemzően ~0,1-

0,2. Továbbá, ez utóbbi kompozitképzési koncepció felfogható úgy, mint az ionvezető kerámiák 

vékony rétegekké, illetve ionvezető szilárdtest membránokká történő egyszerű feldolgozási eljárása. 

Az első kísérleteket Stevens és Mellander végezte,24 akik PEO mátrixban diszpergáltak MAg4I5 (M = 

Li, K, Rb) szemcséket és vizsgálták az ionvezetésre gyakorolt hatását. Később Wieczorek és mtsai. 

NaSICON anyagot kevertek nagy tömeghányadban NaI-dal dúsított PEO mátrixba.25 Az utóbbi 

években számos közlemény látott napvilágot, melyben különféle lítium-ion vezető kerámiákat, mint 

pl. LixLayTiO3 (LLTO), Li1+xAlxTi2-x(PO4)3 (LATP), vagy a LLZO gránátot kevertek PEO-alapú 

mátrixhoz. Jellemzően sokkal magasabb töltőanyag koncentrációkat alkalmaznak, mint az inaktív 

töltőanyagok esetében, mely elérheti akár a 90 m/m%-ot is.26 

A LLZO és polimer felhasználásával készített kompozitok kétféle módon készülhetnek attól 

függően, hogy mely anyagfajta alkotja a kompozitban a folytonos (kontinuus) és a diszpergált 

(diszkontinuus) fázist. A lehetséges kompozitképzések sémáját az 1. ábra szemlélteti.  

 

1. ábra A LLZO és PEO felhasználásával készített kompozit elektrolit anyagok készítésének sematikus ábrázolása. Az a) 

folyamat a fóliaöntéses technika, amely során a szemcsés szerkezetű LLZO-ot a PEO-t és Li-sót tartalmazó oldatban 

diszpergálják (folytonos fázis: polimer, diszpergált fázis: kerámia). A b) eljárás során egy összefüggő kerámia vázat 

alakítanak ki, mely nyitott pórusait lítium vezető polimerrel töltenek ki (folytonos fázis: kerámia, diszpergált fázis: 

polimer). 

 

Míg a kerámia vázas kompozit elektrolitok esetében (1(b) ábra) egy összefüggő, szinterelt, 

polikristályos kerámia-térháló biztosítja az ionvezetést,27 addig a szemcsés-szerkezetű kerámia (pl. 

LLZO) felhasználásával kialakított kompozit elektrolitok (1(a) ábra) iontranszport sajátságainak 

vizsgálata alkalmával a legfontosabb megválaszolandó kérdés, hogy milyen mechanizmus érvényesül 

a lítium-ion vezetés során. Ezekben az anyagokban a perkolációs küszöbértéket elérve, illetve a felett 

kialakulhat a kerámia részecskékből álló térháló, ugyanakkor ezek a szemcsék csak fizikailag 

érintkeznek ellentétben a szinterelt részecske/részecske határfelületekkel. Az ilyen részecskealapú 



7 

 

kerámia/polimer kompozitokban négyféle módon valósulhat meg a lítium-ion vezetés, ahogyan azt a 

2. ábra szemlélteti. 

 

2. ábra A lítium-ion vezetés megvalósulása a részecskealapú kerámia/polimer kompozit elektrolitban. A lítium-ionok 

lehetséges diffúziós útja piros nyilakkal jelölve, szürke szín jelöli a polimer mátrixot, míg a narancs a kerámia (pl. LLZO) 

töltőanyagot. A töltőanyag mennyiségétől és a kerámia/polimer határfelület tulajdonságaitól függően az a)-d) módok 

valamelyikével vagy azok kombinációjával valósulhat meg az ionvezetés. 
 

A 2. ábrának megfelelően az a)-c) esetekben a töltőanyag mennyisége nem éri el a perkolációs 

küszöbértéket és így statisztikusan homogén módon eloszlatott, elszigetelt kerámia szemcsék 

találhatók a polimer mátrixban. Ha a kerámia/polimer fázishatár határfelületi ellenállása a lítium-

ionok átlépése szempontjából magas (pl. a) és b) esetek), akkor a lítium-ionok fázishatárt átlépő 

mozgása nem valósul meg. Mivel a kerámia fázis nem képez egybefüggő hálózatot, a lítium-ion 

vezetés a tömbi polimer fázisban valósul meg (2(a) ábra). Ebben az esetben a kompozit ionvezetését 

a polimer fázis tulajdonságai szabják meg. Abban az esetben, ha a kerámia szemcsék módosítják a 

polimerszerkezetét (pl. amorf domének kialakításával a fázishatárhoz közeli régiókban, lásd 2(b) ábra 

citromsárga jelölés), akkor az ionvezetés javulása várható, jóllehet a kerámia szemcsék nem vesznek 

részt aktívan az ionvezetésben (2(b) ábra). Amennyiben a kerámia/polimer fázishatár határfelületi 

ellenállása alacsony, akkor a lítium-ionok átlépik a fázishatárt és megnövelt ionvezetés valósulhat 

meg, köszönhetően a kerámia jóval magasabb ionvezetésének a polimer mátrixhoz képest (2(c) ábra). 

Ezen túlmenően a lítium-ion átviteli szám (tLi+) értékének emelkedése is bekövetkezhet, lévén a 

kerámia (pl. LLZO) kizárólagosan kation (lítium-ion) vezető. Végezetül, magasabb kerámia 

töltésmennyiségeknél perkoláló részecske hálózat alakulhat ki (2(d) ábra). Az érintkező részecskék 

határfelületi ellenállásától függően a lítium-ionok könnyebben haladhatnak a kerámia fázisban, 

kikerülve a polimer fázist. 

2.1 Al(III)-adalékolt Li7La3Zr2O12 előállítása amorf, vegyes fémhidroxid szilárdfázisú lítiálásával 

és szerkezeti változásai oldószeres kezelés hatására 

 A lítium-ion vezető, Li7La3Zr2O12 (LLZO) összetételű, köbös gránát szerkezettel jellemezhető 

szilárdtest elektrolit előállítására számos eljárást dolgoztak ki. Ezek közül megemlítendő a 

szilárdfázisú szintézis, mely során az LLZO-t alkotó fémionok oxidjait és/vagy karbonátjait keverik 

össze, majd több lépésben, igen magas hőmérsékleteken (T ~ 1300-1500 K), hosszú reakcióidőket (t 

~ 24-48 h) alkalmazva alakul ki a kívánt termék.28 Ezek miatt a szilárdfázisú szintézis nem tekinthető 
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energia- és időtakarékos eljárásnak. Alternatív eljárás a Pechini-, vagy oldat-/gél gyújtásos módszer, 

aminek hátránya a szintézis során nagy mennyiségű nitrózus gázok keletkezése és a sok esetben 

szükséges magas hőmérsékletű utókezelés.29 

Kutatásaim során egy olyan módszert dolgoztam ki Al(III)-adalékolt LLZO (Al-LLZO) 

előállítására, mely ötvözi a kolloidkémiai, illetve nedveskémiai előállítási módszereket a szilárdfázisú 

szintézistechnikával. Ennek következtében csökkenteni lehet maga a szintézis és a szilárdfázisú 

reakció idő- és hőmérséklet igényét, valamit elkerülhető a káros melléktermékek (pl. NOx) 

keletkezése.30 

 A szintézis során vizes oldatot készítve, az Al-LLZO-t alkotó fémionok nitrát-ionnal képzett 

sóit használtam fel (La(NO3)3·6H2O, ZrO(NO3)2·xH2O, Al(NO3)3·9H2O). A hidroxidos lecsapásokat 

ammónia oldat adagolásával végeztem. A nitrátos fémion oldat kiindulási pH értéke 1 körülinek 

adódott, melyet 9,5 értékre állítottam. A pH = 9,5 érték állítását az indokolja, hogy ezen a pH értéken, 

az irodalmi adatok szerint, a La(III) és Zr(IV) legnagyobb mennyisége leválasztható hidroxidos 

formában. 31,32 Jóllehet, alacsonyabb pH értékeken (pH ~ 7) válik le az Al(OH)3, és ennél bázikusabb 

pH értékeken [Al(OH)4]
- komplex keletkezésével kell számolni.33 Feltételezésem szerint, a 

fokozatosan leváló kevert La/Zr-hidroxid részecskék, magukkal visznek Al(OH)3 zárványokat, illetve 

felületi adszorpció révén [Al(OH)4]
- kötődhet a pozitív felületi töltéssel rendelkező kevert hidroxid 

csapadék felületén.34 

 Energiadiszperzív röntgenspektroszkópia (EDX) mérések igazolták, hogy a szárított (T = 343 

K) hidroxid csapadék homogén eloszlásban tartalmazza a fémionokat, beleértve az Al(III)-t is. A 

röntgendiffrakciós (XRD) mérések megmutatták, hogy a minta ebben az állapotban amorf szerkezetű, 

és nem azonosíthatók másodlagos fázisok. A LiNO3-tal kevert és azzal nem kevert LaIII/ZrIV/AlIII-

tartalmú vegyes hidroxid csapadék termogravimetriás (TG) elemzése során megállapítottam, hogy a 

minta T = 1073 K felett tömegállandóságot mutat. A szilárdfázisú reakciólépés során alkalmazott 

hőmérsékletnek T = 1123 K-t használtam, míg a kalcinált Al-LLZO porokból préselt tabletták 

szinterelése esetén a hőmérséklet T = 1273 K volt. 

 A szilárdfázisú reakciólépést kettős céllal alkalmaztam. Ebben lépésben bekövetkezik a minta 

kristályosodása és a szilárdfázisú lítiálás. Az Al(III) jelenléte biztosítja a termodinamikailag kevéssé 

kedvező, de lítium-ion vezető köbös kristályszerkezet stabilizálását.35 Ezzel párhuzamosan 

megtörténik a lítium-ionok kristályszerkezetbe történő beépülése. A kalcinált minta valamint a 

szinterelt tabletta kristályszerkezeti Rietveld-analízisével kimutattam, hogy a termék fázistiszta, a 

meghatározott Bragg-reflexiók kivétel nélkül az Ia3d köbös tércsoporttal mutattak egyezést, 

referenciaként a JCPDS #80-0457 adatot használtam. Igazoltam, hogy az általam javasolt módszerrel 

jelentősen csökkenthető a kalcinálási hőmérséklet és a kezelés időtartama (t = 6 h) a korábban 

alkalmazott, tisztán szilárdfázisú szintézis módszerekkel összehasonlítva, hogy fázistiszta, köbös Al-

LLZO gránát terméket kapjak. 
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 A szinterelt Al-LLZO tablettán végzett hőmérsékletfüggő elektrokémiai impedancia 

spektroszkópia (EIS) mérésekkel a termék lítium-ion vezetőképességét vizsgáltam. A méréseket a T 

= 303-353 K tartományban végeztem, arany elektródokat használva. Megállapítottam, hogy a 

hőmérséklet emelkedésével csökken az Al-LLZO tablettában mérhető impedancia értéke. 

Helyettesítő áramkör illesztése után minden alkalmazott hőmérsékleten kiszámítottam a minta lítium-

ion vezetését, figyelembe véve a minta geometriát. Az ionvezetés karakterisztikája a 

hőmérsékletaktivált töltéshordozó-ugrásos (hopping) mechanizmussal jellemezhető, melyre érvényes 

az Arrhenius összefüggés. A számítások alapján kapott ionvezetés (σLi+ = ~ 3·10-6 - 6·10-5 S/cm) és 

az aktiválási energia (Ea = 0,58 eV) értéke kissé magasabb, mint az irodalomban található, hasonló 

összetételű mintákra kapott eredmények.36 Az eltérést a tabletták megmaradt porozitása okozhatta. 

 A polimer/kerámia kompozit membránok fóliaöntéssel tervezett előállítása miatt a kalcinált 

Al-LLZO porminta oldószerekkel szembeni ellenállóképességét vizsgáltam a továbbiakban. Az 

irodalomban korábban már leírták az LLZO nedvességgel és szén-dioxiddal szemben mutatott 

érzékenységét.37,38 Kísérleti adatok alapján, ha az LLZO nedves levegővel érintkezik, akkor a 

bizonyítható Li+/H+ ioncsere miatt szerkezeti és ezzel működésbeli változások következnek be a 

mintában. Mivel a fóliaöntéses eljárás első lépéseként valamely oldószerben diszpergálják az Al-

LLZO-t, ismerni kell, hogy az alkalmazott oldószer milyen szerkezeti változásokat idéz elő az LLZO 

gránát szerkezetében. Az oldószerrel szemben támasztott legfőbb követelmények, hogy kémiailag 

inert legyen az LLZO-val szemben, de egyben jó oldószere legyen a polimernek és az alkalmazott 

Li-sónak. Szisztematikus vizsgálataim során azonos mennyiségű kalcinált Al-LLZO pormintákhoz 

ekvimoláris mennyiségű oldószert adagoltam. Az alkalmazott oldószerek desztillált víz, metanol, 

etanol, n-propanol, 2-propanol, ciklohexán és acetonitril voltak, referenciaként oldószerrel nem 

érintkeztetett mintát használtam.  

A referencia és az oldószerrel kezelt minták maradék lítium-ion tartalmát ICP-OES analízissel 

határoztam meg. Megállapítható, hogy az oldószerek polaritása illetve a rendelkezésre álló hidroxil 

funkciós csoportok jelenléte erőteljesen befolyásolja a Li+/H+ ioncsere reakciót. A pormintákon 

végzett szinkrotron diffrakciós eredményekből egyértelműen meghatározható volt, hogy a Li+/H+ 

ioncsere lejátszódása következtében a (400) Bragg-reflexió a kisebb diffrakciós szögek irányába 

tolódik és a reflexió aszimmetriájának mértéke is jelentősen növekszik. A rácsállandó, a, értéke 

valamint az elemi cella térfogata a lítium-ion kioldódás következtében növekedett. Ezt később az 

elvégzett ab initio számolások is igazolták. A szinkrotron diffrakciós mérések eredménye alapján 

feltételezhető volt, hogy a víz, mint diszperziós közeg alkalmazásakor legnagyobb mértékű a lítium-

ion kioldódás a sorozatban. Ugyanakkor, az ICP-OES technikával meghatározott maradék lítium-ion 

koncentráció nem igazolta ezt egyértelműen. Ezt az ellentmondást a vizes közegben lejátszódó 

Li2CO3-nak az LLZO szemcsék felületén bekövetkező felhalmozódásával magyaráztam, melyet 
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később infravörös spektroszkópiai méréssel igazoltam. Az acetonitril és ciklohexán oldószerek 

alkalmazása esetén jóval kisebb mértékű szerkezeti változásokat állapítottam meg.  

 

2.2 Kompozit, PEO/LLZO szilárdtest elektrolit szerkezeti és elektrokémiai jellemzése 

Polimer/kerámia kompozit szilárdtest elektrolitok kialakításával növelhető a lítium-ion vezető 

polimer ionvezetése és a mechanikai stabilitása. Ugyanakkor a kompozit kialakítása értelmezhető 

úgy, mint a kerámia szilárdtest elektrolit egy egyszerűbb és gyorsabb feldolgozási módja vékony, 

bifunkciós membránokká. Az így készített kompozit membrán betölti az ionvezető szeparátor 

1. Tézis: 

A kombinált, vizes oldatból kiinduló vegyes fémhidroxid lecsapást és az azt követő szilárdfázisú 

lítiálási eljárást alkalmazva fázistiszta Al(III)-adalékolt, köbös gránát szerkezettel jellemezhető 

Li7La3Zr2O12 terméket lehet előállítani. A javasolt eljárást alkalmazva mind a hőkezelés 

időtartama, mind annak hőmérséklete számottevően csökkenthető a konvencionális, tisztán 

szilárd fázisú szintézisekhez képest. A keletkezett termék lítium-ion transzport sajátsága 

lehetővé teszi, hogy a későbbiekben elektrolitként lehessen felhasználni szilárdtest Li-ion 

akkumulátorokban. 

 

A tézishez tartozó közlemény: F. Langer, J. Glenneberg, I. Bardenhagen, R. Kun; Synthesis of single 

phase cubic Al-substituted Li7La3Zr2O12 by solid state lithiation of mixed hydroxides; Journal of Alloys 

and Compounds, 645 (2015) 64-69. (KR1) 

2. Tézis: 

Az Al(III)-adalékolt Li7La3Zr2O12 gránát poláros protikus oldószerekben történő 

diszpergálásakor lejátszódik a Li+/H+ ioncsere a kristályrácsban. A Li+/H+ ioncsere a rácsállandó 

(a) és az elemi cella térfogatának növekedését eredményezi. Az Al-LLZO esetében a 

legjelentősebb szerkezeti változás a desztillált víz, mint diszperziós közeg alkalmazásakor 

következik be. Poláris aprotikus oldószer, mint az acetonitril, megfelelő diszperziós közeg az 

Al-LLZO nedveskémiai utófeldolgozásánál, mivel alkalmazása során jelentéktelen mértékben 

játszódik le a Li+/H+ ioncsere az Al-LLZO szerkezetében. 

 

A tézishez tartozó közlemény: R. Kun, F. Langer, M. Delle Piane, S. Ohno, W. G. Zeier, M. Gockeln, 

L. Colombi Ciacchi, M. Busse, I. Fekete, Structural and computational assessment of the influence of 

wet-chemical post-processing of the Al-Substituted cubic Li7La3Zr2O12; ACS Applied Materials & 

Interfaces, 10 (2018) 37188–37197. (KR2) 
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szerepét és az akkumulátor további komponenseinek hordozójaként is funkcionál. Ez utóbbi 

koncepció létjogosultságát vizsgáltam, amikor az Al-LLZO felhasználásával PEO alapú kompozit 

elektrolit membránokat alakítottam ki fóliaöntéses technikát alkalmazva. Az Al-LLZO kerámiát az 

általam javasolt kombinált, nedveskémiai lecsapás és szilárdfázisú lítiálási szintézistechnikával 

állítottam elő. A kalcinált, fázistiszta, köbös gránát szerkezetű Al-LLZO pormintát diszpergáltam 

PEO (Mw ~ 100000) és LiClO4 acetonitriles oldatában. Az acetonitril jó oldószere mind a PEO-nak, 

mind az alkalmazott Li-sónak és vizsgálataink szerint nem befolyásolja az LLZO szerkezetét sem.39 

A kompozitképzések során magas töltőanyag-koncentrációkat alkalmaztam, mely elérte a 30-50 

v/v%-ot. Az etilénoxid-monomer:Li-ion mólarányt 20:1 értékre állítottam be. 

A kompozit elektrolitok pásztázó elektronmikroszkópiás vizsgálatai kimutatták, hogy a 

kerámia szemcsék egyenletesen oszlanak el a PEO mátrixban. A hajlítható kompozit elektrolit 

membrán fényképét a 3(a) ábra szemlélteti. Szobahőmérsékleten a membránok önhordók és 

mechanikailag stabilnak bizonyultak. 

 

3. ábra A fóliaöntéssel készített PEO/LLZO kompozit elektrolitról készített fénykép (a ábra), a lítium-ion vezetés 

hőmérséklet függése az Al-LLZO, PEO/LiClO4 és a PEO/LLZO kompozitokban (b ábra). Az ábrák a KR3 közleményben 

találhatók. 
 

A kompozitokon végzett differenciális pásztázó kalorimetriás (DSC) mérések igazolták, hogy 

a kerámiaadagolásra a PEO részleges kristályossága erőteljesen lecsökken és a polimer fázis 

összmennyiségére fajlagosított olvadáshő a tiszta PEO/LiClO4 keverék esetében számított 77,74 J/g 

értékről 3,97 J/g értékre csökken (lásd 50 v/v% LLZO tartalom). Jóllehet, a polimer olvadáspontja 

nem változik jelentősen a kompozitképzés hatására. 

A kompozitok LLZO tartalomtól és a hőmérséklettől függő lítium-ion vezetését elektrokémiai 

impedancia spektroszkópia (EIS) mérésekkel határoztam meg a T = 293-353 K hőmérséklet 

tartományban. Az EIS vizsgálatok rávilágítottak, hogy a polimer olvadáspontja (T ~ 325 K) feletti 

hőmérsékleteken a polimer mátrixba beágyazott kerámia szemcsék ionvezetése alacsonyabb, mint az 

olvadék állapotú polimer vezetőképessége, ezért negatívan befolyásolja az ionvezetést a tiszta 
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polimerhez képest. Az ezeken a hőmérsékleteken, a kompozit elektrolitok esetében felvett 

impedancia spektrumok Nyquist-ábrázolásában a magasabb frekvencia értékeknél jól megfigyelhető 

a Randles-körrel illeszthető félkör alakzat. Ezt a jelet a diszpergált LLZO fázisban lejátszódó lítium-

ion vezetésnek tulajdonítottam. Továbbá, nem állapítható meg a polimer/kerámia határfelületen 

történő lítium-ion átlépés. 

A polimer olvadáspontja alatti hőmérsékleteken (T < 325 K) elvégzett EIS mérésekből arra a 

következtetésre jutottam, hogy ezeken a hőmérsékleteken is a polimer vezetőképessége szabja meg 

az ionvezetést. Az Al-LLZO részecskék jelenléte a PEO mátrixban megnöveli a lítium-ionok 

diffúziós útját, ezáltal romlik az ionvezetés a kerámiával nem töltött polimer elektrolit mintához 

képest. A lítium-vezetés nagy valószínűséggel a 2(a) ábrán bemutatott séma szerint játszódik le. A 

3(b) ábrán összefoglalva látható a tiszta kerámia, a polimer/LiClO4 és a különböző mértékben Al-

LLZO-val töltött kompozit elektrolitok hőmérsékletfüggő ionvezetése. Mint látható, a polimer és a 

kompozit elektrolitok esetén két szakaszra tagolható a mérési görbe (3(b) ábra). A polimer 

olvadáspontja alatt meredeken esik az ionvezetés a csökkenő hőmérséklettel, míg a felett a 

meredekség kisebb mértékű. 40,41 A két eltérő meredekségű szakasz metszéspontja jó közelítéssel 

megadja polimer olvadáspontjának hőmérsékletét. A kompozitok esetében ez a karakterisztika 

egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a polimer mátrix elsődlegesen felelős a lítium-ion vezetés 

kialakulásáért és annak tulajdonságai szabják meg a polimer/kerámia kompozit ionvezetési 

sajátságait. 

3. Tézis: 

Fóliaöntéses technikával kialakítható homogén PEO(LiClO4)/Al-LLZO önhordó kompozit 

elektrolit membrán, melyben a polimer/LiClO4 keverék képezi a folytonos, az Al-LLZO kerámia 

a diszpergált fázist. A diszpergált Al-LLZO jelentős mértékben befolyásolja a polimer részleges 

kristályosságát, de nincs befolyással a polimer olvadáspontjára. Az 50 v/v% feletti kerámia töltés 

esetén fázis szegregáció következik be. A kompozit elektrolitok esetén a polimer mátrix 

ionvezetési sajátságai döntően befolyásolják az ionvezetési sajátságokat minden vizsgált 

hőmérsékleten. Megállapítható, hogy a polimer/kerámia határfelületen nem játszódik le a lítium-

ionok átlépése. 

 

A tézishez tartozó közlemény: F. Langer, I. Bardenhagen, J. Glenneberg, R. Kun; Microstructure and 

temperature dependent lithium ion transport of ceramic-polymer composite electrolyte for solid-state 

lithium ion batteries based on garnet-type Li7La3Zr2O12; Solid State Ionics, 291 (2016) 8-13. (KR3) 
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2.3 Lítium ion transzport vizsgálata a PEO/LLZO határfelületen 

A korábbi, PEO(LiClO4)/Al-LLZO kompozit elektrolitok előállításával és azok lítium-ion 

transzport sajátságainak vizsgálatával foglalkozó munkáim rávilágítottak arra, hogy a 

polimer/kerámia határfelület a lítium-ionok számára nagy valószínűséggel nem átjárható a vizsgált 

hőmérsékleti tartományban. Az előzetes tapasztalatok alapján a polimer/kerámia határfelület 

ellenállása a lítium-ionok átlépése szempontjából magas. Ezen mennyiség hőmérsékletfüggő 

értékének pontos ismerete igen fontos a későbbi kompozittervezés során, viszont a közvetlen 

meghatározása a részecske alapú Al-LLZO és polimer keverékében nem lehetséges. Annak ellenére, 

hogy a PEO/LLZO kompozitok általános elektrokémiai vizsgálataival kapcsolatban több tanulmány 

is rendelkezésre áll,42,43 a PEO/LLZO határfelületen lejátszódó lítium-ion átlépés vizsgálatával nem 

foglalkoznak mélységében. 

A PEO/LLZO határfelület iontranszport sajátságainak közvetlen vizsgálatához egy 

modellrendszert fejlesztettem ki. Ez a rendszer szendvics-szerűen épül fel a vizsgálni kívánt 

anyagokból úgy, mint a PEO(LiClO4) membrán és az Al-LLZO porból készített szinterelt tabletta, 

valamint az elektromosan vezető, de lítium-iont nem átengedő („blokkoló”) elektródok. Az így 

készített Cu/PEO/LLZO/PEO/Cu modellrendszert és az egyedi komponenseket hőmérsékletfüggő 

EIS technikával vizsgáltam. Mind a PEO(LiClO4) membrán, mind a szinterelt Al-LLZO tabletta 

esetében, T = 343 K hőmérsékleten kevéssé összetett képet mutatott az EIS vizsgálat. A mért 

spektrumok Nyquist-féle ábrázolásában az origótól elcsúszva induló egyeneseket kaptam. Ez a 

karakterisztika a tömbi fázisok ellenállásából és a blokkoló elektródok kapacitív viselkedéséből 

adódik. Sorba kapcsolt ellenállás (R) és kapacitás (C), mint helyettesítő áramkör illesztésével 

meghatároztam a tömbfázisra jellemző ellenállások értékeit figyelembe véve a minta geometriát, 

RLLZO = 200 Ωcm2 és RPEO = 30 Ωcm2. 

A modellrendszer esetében felvett EIS spektrum az előzőknél összetettebb képet mutatott. A 

közepes mérési frekvenciák tartományában (mérési frekvenciatartomány, f = 106 – 10-1 Hz) 

beazonosítottam a határfelületi hozzájárulást. A de Levie áramköri alkotóval kiegészített helyettesítő 

áramkör illesztése után és az érintkező felület méretére fajlagosítva a határfelületi ellenállás T = 343 

K hőmérsékleten Rint = 9000 Ωcm2 értéknek adódott (Cint = 10-1 μF/cm2). A de Levie modell 

használata a szinterelt tabletta felületi egyenetlenségei és az abból adódó, az elektrolitok érintkezési 

határán jellemző pórusos szerkezet figyelembevétele érdekében történt. A T = 293 – 353 K 

hőmérsékleti tartományban vizsgálva a fent említett mintákat meghatároztam az egyes fázisokban és 

a határfelületen lejátszódó lítium-ion vezetés aktiválási energiáit. Ezek értéke a szinterelt Al-LLZO 

esetén Ea = 0,39 eV, a PEO(LiClO4) esetében a polimer olvadáspontja alatt Ea = 1,8 eV, a felett Ea = 

0,42 eV. Mindkét anyagfajta esetén a számított adatok jó egyezést mutatnak az irodalmi adatokkal. 

10,44,45,46 A modellrendszer esetében, amennyiben a polimer olvadék állapotban van, úgy a 

határfelületi lítium-ion átlépés aktiválási energiája Ea = 0,9 eV. Ez az érték enyhén növekszik, 
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amennyiben a polimer szilárd halmazállapotban van jelen (Ea = 1,0 eV). Megállapítható, hogy a 

polimer olvadáspontja feletti hőmérsékleteken a határfelületen keresztül történő töltéshordozó átlépés 

valószínűsége alacsony, mivel a töltéshordozók mozgásához szükséges aktiválási energia az egyedi 

fázisokban jóval alacsonyabb, mint a határfelület esetében kapott érték.47 A lítium-ionok nagy 

valószínűséggel az egyedi fázisokban mozdulnak el (lásd 2(a) ábra sémája szerint). Jóllehet, 

amennyiben a polimer szilárd halmazállapotba kerül, a határfelületen történő töltéshordozó átlépés 

nagyobb valószínűséggel játszódhat le.  

3 Hajlítható vékonyréteg Li-ion akkumulátorok kialakítása és elektrokémiai 

vizsgálatuk statikus és dinamikus mechanikai terhelések során 

 

A kialakulóban lévő új technológiák, mint a „hajlítható elektronika” megkívánja az újszerű, 

biztonságos és nagy teljesítményű energiatárolók kialakítását az egyre bővülő alkalmazási 

területekhez, mint felcsévélhető (pl. OLED) kijelzők, hajlítható mobil-telekommunikációs eszközök, 

ruházaton viselhető elektronika, mikroelektronikai implantátumok, aktív RFID eszközök, stb. A 

megvalósítási tervek között szerepel az áramforrás hajlítható elektronikai alkalmazásba történő 

szerkezeti integrációja, ezért szükségszerű a mechanikusan deformálható energiatároló eszközök 

kialakítása. A „hajlítható akkumulátor” egy olyan mechanikusan hajlítható energiatároló eszköz, 

mely biztonságosan és kifogástalanul működik az akkumulátor különféle típusú mechanikai 

4. Tézis: 

Az egyedi polimer- és kerámia elektrolit rétegekből felépülő modellrendszer jól alkalmazható a 

polimer/kerámia határfelület lítium-ion átlépésével szemben mutatott ellenállásának és a 

határfelületi ionvezetés aktiválási energiájának meghatározásához. Megállapítható, hogy az 

alkalmazott szilárd elektrolitok kombinációja esetén a határfelület fajlagos ellenállása igen 

magas (Rint = 9 kΩcm2), ezért a határfelületen át megvalósuló lítium-ion átlépés kis 

valószínűséggel következik be a polimer fázis olvadáspontja feletti hőmérsékleteken. A polimer 

fázis olvadáspontja alatti hőmérsékleteken a határfelületen át megvalósuló lítium-ion átlépés 

nagyobb valószínűséggel következhet be, figyelembe véve az ionvezetés aktiválási energia 

értékeit az egyedi fázisokban és a határfelületen. 

 

A tézishez tartozó közlemény: F. Langer, M. S. Palagonia, I. Bardenhagen, J. Glenneberg, F. La 

Mantia, R. Kun; Impedance spectroscopy analysis of the lithium ion transport through the 

Li7La3Zr2O12/P(EO)20Li interface; Journal of the Electrochemical Society, 164 (2017) A2298-A2303. 

(KR4) 
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deformációja során. Optimális esetben egy ilyen akkumulátor elektrokémiai teljesítménymutatói nem 

változnak a nagyszámú mechanikai deformáció következtében. 

A hagyományos, folyadék elektrolitot tartalmazó Li-ion akkumulátoroknál a funkcionális 

komponenseket legtöbbször merev burkolat veszi körül, pl. acél, műanyag. A burkolat 

megakadályozza az elektrolit környezetbe jutását, illetve mechanikai védelmet biztosít az 

akkumulátor cellának. Jóllehet, ez a technológiai megoldás erősen beszűkíti a lehetőségét, illetve 

egyáltalán nem teszi lehetővé a hajlítható elektronikai alkalmazás esetén a fentebb említett teljes 

szerkezeti integrációt.  

Összevetve a hagyományos, kereskedelmi forgalomban is kapható energiatároló 

rendszerekkel, a szilárdtest Li-ion technológia számos előnyös tulajdonsággal rendelkezik. A 

legfontosabb ezek közül a nagymértékben növelt biztonság, a gyúlékony, toxikus, szerves oldószer 

alapú elektrolit elhagyása miatt. Továbbá, magasabb energiasűrűség értékeket lehet elérni az 

egyszerűsített akkumulátor felépítés miatt.48 Ezen túlmenően, általánosságban véve, a szilárdtest 

akkumulátor technológia lehetővé teszi az energiatároló egység egyszerű és hatékony szerkezeti 

integrációját a szóban forgó alkalmazásba. Szilárdtest akkumulátorok kialakításával nagymértékben 

növelhető az áramforrás biztonságossága, mely ideálisan ötvözhető az akkumulátor mechanikai 

hajlíthatóságával. Hajlítható szilárdtest akkumulátor létrehozható oly módon, hogy maguk az 

akkumulátort felépítő szilárd anyagok rendelkeznek elasztikus tulajdonsággal, így reverzibilisen 

deformálhatók (pl. a polimer kompozit alapú elektród, illetve szilárd elektrolit komponensek), illetve 

alkalmas, ún. szerkezeti tervezéssel. Ez utóbbi esetben a rideg és nem képlékeny anyagokból lehet 

olyan funkcionális komponenseket kialakítani (pl. az elektród és az elektrolit rétegei), melyek ezután 

mechanikusan deformálhatók. Erre példa a vékonyrétegek kialakítása, illetve a szegmentált-, 

szigetszerű-, vagy éppen az origami-típusú akkumulátor architektúrák megvalósítása.49,50 

Szilárdtest akkumulátorokban, a pozitív elektród anyagába történő elektrokémiai lítium-ion 

beépülés és extrakció következményeként jelentkező térfogati változások a merev tulajdonságú 

szilárd/szilárd határfelületek pusztulását okozza.51,52 Ez a jelenség a cellán belüli kontaktusok 

minőségének romlásával jár, ami az akkumulátor cella impedanciájának folytonos növekedését 

eredményezi, illetve szélsőséges esetben a cella működőképességét veszélyezteti.53 A jelenséget 

„elektro-kemo-mechanikai” öregedési folyamatnak nevezik. Hajlítható szilárdtest akkumulátorokban 

az említett öregedési folyamat mellett számolni kell járulékos öregedési folyamatokkal is, melyeket 

a cella ismételt mechanikai deformációja válthat ki. A külső mechanikai behatásra megvalósuló 

járulékos öregedési folyamatok eredményeként az akkumulátor cella funkcionális komponenseinek 

delaminációja, töredezése és kontaktusvesztés következhet be. 

Könnyű tehát belátni, hogy a hajlítható szilárdtest akkumulátorok esetében, azok 

elektrokémiai és mechanikai sajátságait együttesen, összekapcsolva kell vizsgálni, hogy részleteiben 

tárjuk fel és értsük meg a lehetséges összetett cellaöregedési folyamatokat. 
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3.1 Hajlítható szilárdtest Li-ion akkumulátor gyártása és elektrokémiai jellemzése 

Az általam kidolgozott szilárdtest Li-ion akkumulátorgyártási technikának megfelelően, a 

kristályos szerkezetű elektródaktív és szilárdtest elektrolit helyett amorf szerkezetű anyagokat 

használtam fel. Az amorf anyagok felhasználása előnyös az alábbi tulajdonságok miatt. Kimutatták, 

hogy az ilyen anyagokban a lítium-ion transzport izotrop,54 valamint gyorsabb lítium-ion 

interkaláció/extrakció valósulhat meg az amorf szerkezetnek köszönhetően.55,56,57 Továbbá, az 

amorf anyagok szintézise és feldolgozása során nem alkalmaznak magas utókezelési 

hőmérsékleteket, mely további előnyökkel szolgálhat. Ennek megfelelően, elkerülhető az elektród 

és a szilárdtest elektrolit érintkezési felületén lejátszódó szilárdfázisú reakció, mely sok esetben 

rossz minőségű határfelületet eredményez elektrokémiai értelemben, illetve a funkcionalitás 

szempontjából. Ha elkerülhető a magas hőmérsékletű utókezelés, akkor egymásra épülő 

akkumulátorcella csomagokat lehet kialakítani, mely technológiai megoldással a felületegységre 

vonatkoztatott energiatároló kapacitás növelhető számottevően. Továbbá hőre érzékeny, alacsony 

sűrűségű, elektromosan szigetelő tulajdonságú és nem utolsósorban hajlítható (pl. polimer) 

hordozók felületén lehet kialakítani az akkumulátor cellákat, mellyel út nyílik valódi mechanikai 

hajlíthatóságot mutató akkumulátorok kifejlesztésére és gyártására. 

Az általam javasolt szilárdtest Li-ion akkumulátor pozitív elektródjaként molibdén-trioxidot 

(MoO3), negatív elektródként fémes lítiumot használtam. Szilárdtest elektrolitként lítium-foszfo-

oxinitrid (LiPON), üveges állapotú anyagot választottam. Az akkumulátor komponenseinek 

szintéziséhez fizikai rétegleválasztást, reaktív katódporlasztásos eljárást és párologtatási 

módszereket alkalmaztam. Az akkumulátor funkcionális rétegeit szekvenciálisan választottam le 

üveg, majd Kapton® poliimid hordozókra és nem alkalmaztam magas hőmérsékletű utókezelési 

lépéseket rétegek szintézise folyamán.  

A reaktív katódporlasztással készített MoO3 rétegek anyagszerkezeti vizsgálata (XRD, XPS) 

kimutatta, hogy az anyag túlnyomórészt amorf szerkezetű, Mo(VI) oxidációs állapotban tartalmazza 

a molibdént és a Mo:O aránya 1:3, így amorf szerkezetű molibdén-trioxidként azonosítottuk az 

anyagot. A keresztmetszeti fókuszált ionnyaláb, pásztázó elektronmikroszkópos (FIB-SEM) 

vizsgálatokkal kimutattam, hogy az egyes rétegek homogének, ép határfelületi szerkezettel és a 

számított rétegvastagság értékekkel jellemezhetők. A fémes lítium réteg esetében tapasztalt 

hierarchikus struktúra kialakulását az alkalmazott párologtatásos rétegképzési eljárás 

paramétereivel magyaráztam, ami leginkább a lítium gőz hideg felületeken történő gyors 

lehűléséből adódhat. 

A merev (üveg) és hajlékony (poliimid) hordozóra készített akkumulátorok elektrokémiai 

minősítései után megállapítottam, hogy a polimer hordozót alkalmazva nem csökkentek az 

akkumulátor teljesítménymutatói a merev hordozóra készített akkumulátorhoz viszonyítva. Az 

akkumulátor formációs ciklusok utáni, felületegységre és a pozitív elektród rétegvastagságára 
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fajlagosított kisütési kapacitás értéke q = 125 μAh·cm-2·μm-1 értéknek adódott, mely az elméletileg 

számított, fázistiszta, kristályos α-MoO3 használatával kapható érték 72%-a. A ciklustartóssági 

vizsgálatokkal, mely során összesen 550 töltési/kisütési ciklust alkalmaztam 10C1 töltő-/kisütési 

áramokat használva, kimutattam, hogy a kétféle hordozóra készítve az akkumulátor cellákat nem 

tapasztalható működésbeli eltérés. A további kísérletekben a poliimid hordozóra készített 

akkumulátor cellákat statikus hajlítás közben vizsgáltam. Az akkumulátorkészítési koncepcióm 

létjogosultságának bizonyítékául szolgált, hogy az akkumulátorcellák fizikai meghajlítás során is 

működőképesek maradtak. A MoO3/LiPON/Li, MoO3/LiPON/MoO3 és Li/LiPON/Pt cellákon 

végzett EIS vizsgálatok kimutatták, hogy a pozitív elektród töltöttségi állapota, azaz a beépült 

lítium-ion mennyisége ezzel a Mo(V)/Mo(VI) aránya valamint a MoO3/LiPON határfelület 

minősége döntően befolyásolja az akkumulátorcella impedancia értékét. Továbbá, a szilárdtest 

elektrolit (LiPON) impedanciája nem változik a cella töltöttségi állapotával. 

 

 

                                                 
1 Kapacitással normált áramerősség. A C-rátával kifejezett töltési/kisütési áram az akkumulátorcella névleges 
kapacitásának figyelembevételével meghatározott áramerősség érték. A nemzetközi konvenciónak megfelelően 
1C áram használata esetében t = 1 óra alatt az akkumulátor lemerített állapotból (0% state-of-charge, SOC) teljes 
kapacitásra tölthető (100% SOC), illetve teljes töltöttségi állapotából (100% SOC) 0% SOC értékre kisüthető. 
Példaként egy Qn = 3000 mAh (3 Ah) névleges kapacitású akkumulátor esetében 1C ráta megfelel I = 3 A 
töltési/kisütési áramerősség használatának, ugyanakkor 2C esetén I = 6 A (t = 0.5 h), míg 0,5C esetén I = 1,5 A (t = 
2 h), stb. 

5. Tézis: 

Amorf szerkezetű pozitív elektród (MoO3) és szilárdtest elektrolit (LiPON) anyagokra alapozva 

működőképes szilárdtest Li-ion akkumulátorcellát lehet kialakítani különböző mechanikai 

tulajdonságú hordozókon, fizikai rétegleválasztás technikákat alkalmazva. A nagy 

ciklustartósságot mutató akkumulátorcellák kialakításának módszere nem igényli magas 

hőmérsékleten végzett utókezelési részlépések alkalmazását. A MoO3/LiPON/Li szilárdtest Li-

ion akkumulátor elkészíthető hajlítható polimer hordozón, a mikroszerkezet és az elektrokémiai 

teljesítmény megtartása mellett. A hajlítható szilárdtest Li-ion akkumulátor statikus fizikai 

meghajlítás alkalmával működőképes marad.  

 

A tézishez tartozó közlemény: J. Glenneberg, F. Andre, I. Bardenhagen, F. Langer, J. Schwenzel, R. 

Kun; A concept for direct deposition of thin film batteries on flexible polymer substrate; Journal of Power 

Sources, 324 (2016) 722-728. (KR5) 
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3.2 Az elektrokémiai tulajdonságok változása statikus és dinamikus hajlítások során, valamint a 

mechanikai öregedési folyamatok hajlítható szilárdtest Li-ion akkumulátorokban 

Korábbi vizsgálatok során rámutattam, hogy az általam használt szilárdtest elektrolit (LiPON) 

ionvezetése független az akkumulátor cella töltöttségi állapotától. Jóllehet, annak ionvezetése 

változhat a külső mechanikai terhelések, pl. hajlítás hatására, mely különösen a hajlítható szilárdtest 

Li-ion akkumulátorokban nagy jelentőséggel bírhat. Ezt vizsgáltam abban a kísérletsorozatban, 

amikor a Cu/LiPON/Cu (cella #1), illetve Cu/LiPON/Li/Cu (cella #2) egyszerűsített cellák 

hőmérsékletfüggő ionvezetését és mikroszerkezeti változásait tanulmányoztam konvex (domború) 

meghajlítások során. A konvex hajlítások során húzófeszültség keletkezik a cellák rétegeiben, míg 

konkáv (homorú) irányú hajlítások során nyomófeszültség jelenik meg. 

A LiPON elektrolit vékony réteg szintézisét reaktív katódporlasztással végeztem, mely során 

N2-atmoszférában végezve a katódporlasztást, Li3PO4 anyagból kiindulva keletkezett a kívánt 

összetételű termék. A keletkezett vékonyrétegek XPS elemzése során meghatározott összetétel a 

Li2,13PO2,47N0,67 empirikus összegképlettel adható meg, mely figyelembe véve az irodalomban közölt, 

hasonló módon előállított mintákra kapott eredményeket, jó egyezést mutat a más csoportok által 

közölt adatokkal.58,59 A hőmérsékletfüggő EIS vizsgálatok során meghatároztam a lítium-ion vezetés 

aktiválási energiáját a LiPON réteg sík állapotában, mely Ea = 0,48 eV értéknek adódott. Ez szintén 

jó egyezést mutatott az irodalmi adatokkal.  

Izoterm körülmények között, T = 318 K, t = 25 h időtartam alatt, óránként felvettem a cella 

#1 és cella #2 minták impedancia spektrumát, a minták mechanikai-stressz mentes (sík) és konvex 

hajlított állapotában. Időrendben, a kísérletsorozat alkalmával a cellákat sík állapotban, majd r = 20 

mm, majd r = 7,5 mm sugarú körkeresztmetszetű mintatartókra erősítve, majd végezetül ismét sík 

állapotban vizsgáltam. Sík állapotban nem keletkezik mechanikai feszültség, míg a csökkenő hajlítási 

sugár mind nagyobb belső húzófeszültségeket eredményez a cellákban. Ennek megfelelően, a 

mechanikai feszültség növekedésével csökkent a cellák impedancia értéke, összevetve a kiindulási 

sík állapottal. A számítások alapján, a cella #1 esetében az r = 7,5 mm hajlítás során 5,2%-kal csökken 

a LiPON réteg ellenállása, míg a cella #2 esetében meghatározott érték 3,7%-kal alacsonyabb, mint 

a kiindulási, sík állapotban meghatározott adat. Jóllehet a teszt utolsó fázisában, az ismét sík állapotba 

hozott cellák ellenállás értékei bizonyultak a legmagasabbnak (~ 1-3% növekedés a kiindulási sík 

állapothoz képest). Feltételezésem szerint a statikus meghajlítás során tapasztalt csökkent ellenállás 

értékei a LiPON szerkezetének, illetve a mechanikai feszültség hatására fellépő, molekuláris szintű 

szerkezeti deformációnak köszönhető. 

A LiPON szilárdtest elektrolit lítium-ion vezetésének mechanizmusa, még a mai napig nem 

tisztázott minden részletében, viszont az elfogadott nézet szerint a lítium-ion vezetés intersticiális 

vagy hibahely diffúzió révén valósul meg a LiPON szerkezetében.60,61,62 A lítium-ionok a különböző 

szomszédos hibahelyek segítségével haladnak a fázisban, attól függően, hogy mekkora az adott 
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migrációs út aktiválási energiája. Az alacsonyabb aktiválási energiájú migrációs út kedvezőbb, és így 

azon nagyobb valószínűséggel játszódik le a töltéshordozók, jelen esetben a lítium-ionok 

tovahaladása. Az energetikailag kedvező helyek térbeli helyzete, illetve közelségük csökkentheti a 

töltéshordozó elmozduláshoz szükséges aktiválási energia értékét. Ennek következtében a lítium-

ionok mozgása felgyorsulhat, ezáltal pedig alacsonyabb impedancia értéket lehet meghatározni. 

Feltételezésem szerint, a hajlítások során a LiPON rétegében keletkező mechanikai feszültség a 

lítium-ion migrációs helyek közeledését okozza, ezzel csökkentve a meghatározható ellenállások 

értékeit a rétegben. Jóllehet, a reverzibilis mechanikai deformációnak is van határa, ugyanis a LiPON 

rétegeket túlságosan kicsiny sugárban meghajlítva (r = 2,5 mm és ez alatt) sérül a szerkezet fizikai 

épsége és törések keletkeznek a rétegben. A fent bemutatott kísérletsorozatban a teszt elején és 

legvégén, sík állapotokban meghatározott ellenállások eltérése mikroszerkezeti változásokkal, pl. 

mikrorepedések keletkezésével, illetve a Cu/LiPON határfelület részleges pusztulásával, pl. 

delaminációjával magyarázható. 

A hipotézisemet alátámasztandó, meghatároztam a lítium-ion vezetés aktiválási energiáját sík 

helyzetű LiPON rétegben és a különböző mértékben meghajlított esetekben, a T = 303-383 K 

hőmérsékleti tartományban. Megállapítottam, hogy a csökkenő hajlítási sugárral, azaz nagyobb 

mechanikai feszültséggel csökken a lítium-ion vezetés aktiválási energiája a LiPON rétegben. 

A végeselemes szimulációs kisérletek rávilágítottak, hogy az általam használt kísérleti 

körülmények között kb. σ = 300-400 N/mm2 nagyságú mechanikai feszültség támad a LiPON 

rétegében. A cella #2 minta esetében a fémes lítium jelenléte kismértékben csökkenti a LiPON 

rétegében keletkező mechanikai feszültséget. A szimulációs kísérlet eredménye tovább erősíti a 

feltételezésemet, miszerint a LiPON elektrokémiai sajátságai befolyásolható a külső mechanikai 

feszültséggel. 

Továbbfejlesztve a kísérleteket, immár a teljes elektrokémiai cellát (MoO3/LiPON/Li, lásd 

4(a) ábra) vizsgáltam a statikus konvex hajlítás alkalmával. Feltételezésem szerint, melyet irodalmi 

előzményekre alapoztam,63,64 az akkumulátor rétegeiben külső hatásra keletkező mechanikai 

feszültség befolyásolhatja az elektrokémiai lítiálás kinetikáját is. Ezen túlmenően a dinamikus, 

periodikusan váltakozó mechanikai feszültség járulékos öregedési folyamatokat indukálhat az 

akkumulátor cellában. A fent említett szilárdtest akkumulátor cellát a 4(b) ábrán bemutatott, házi 

tervezésű hajlító berendezésben vizsgáltam. A cellákat előbb konvex statikus hajlításnak vetettem alá 

és vizsgáltam, hogy miként változik i) a pozitív elektród tömbi ellenállása (RMoO3), ii) a töltésátlépési 

ellenállás (Rct) a pozitív elektród/elektrolit (MoO3/LiPON) határfelületen és iii) a szilárdtest elektrolit 

(LiPON) tömbi ellenállása (RLiPON) a mechanikai feszültség, illetve az akkumulátor cella kisütési 

állapotának (depth-of-discharge, DOD) mértékétől. A meghatározásokhoz EIS méréseket 

alkalmaztam. Megfigyeltem, hogy a pozitív elektród tömbi ellenállása függ az elektródban fellépő 

mechanikai feszültségtől, valamint a DOD értékétől, míg a másik kettő említett mennyiség értéke 
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nem változik ennyire jelentős mértékben az említett paraméterekkel. Míg az RMoO3 értéke négy 

nagyságrendben változik a 0-60% DOD tartományban, addig Rct és RLiPON értékei csak kisebb 

mértékben változnak. Az eredményeket összefoglalva a 4(c) ábra szemlélteti. Megállapítható, hogy 

a 60% DOD feletti értékeknél RMoO3 jelentősen lecsökken a keletkezett kisütési termék (LixMoO3) jó 

elektromos vezetési tulajdonságai miatt, ugyanakkor megjelenik egy új folyamat, mely meghatározza 

a teljes akkumulátor cella ellenállás értékeit (lásd „Diffusion” a 4(c) ábrán). Ez utóbbi ellenállás a 

lítium-ionok szilárdfázisban bekövetkező diffúziójából adódik a keletkező LixMoO3 kisütési 

termékben. 

 

4. ábra A hajlítható vékonyréteg Li-ion akkumulátor összetevői (a), a házi tervezésű hajlító berendezés fényképe (b), a 

számított ellenállások értékei az egyes folyamatokra vonatkozóan mechanikai feszültség mentes (fekete adatsorok), és az 

akkumulátorok statikus konvex hajlítása során (piros adatsorok) (c). Az ábrák a KR7 közleményben találhatók. 

 

Az akkumulátor cellák dinamikus mechanikai vizsgálatai során vizsgáltam, hogy mely 

mikroszerkezeti változások keletkeznek az akkumulátor cellában a hajlítási körülményektől függően. 

A hajlítási sugár értékét rögzítettem (r = 7,5 mm), míg a hajlítás frekvenciáját több lépésben 

változtattam. Az első kísérletek során f = 1 Hz frekvenciával hajlítottam az akkumulátor cellákat, 

mely nem tette lehetővé a cellák stabil elektrokémiai ciklizálását. A következőkben f = 1/360 Hz és f 

= 1/1800 Hz értékeket beállítva megbízható módon, tartósan lehetett a cellákat tölteni és kisütni. Az 

összesen 250 teljes ciklusból álló (egy teljes ciklus egy kisütés-töltés ciklust jelenti) kísérletsorozat 

során megállapítottam, hogy a meghatározható kisütési kapacitás értéke csökken a hajlítások 

alkalmával a hajlítási frekvencia függvényében. Ennek magyarázata az akkumulátorcellák 

irreverzibilis mikroszerkezeti változásaiban keresendő. A hajlításon és az egyidejű elektrokémiai 

lítiálásokon átesett cellákat (keresztmetszeti) fókuszált ionnyaláb/pásztázó elektronmikroszkópiai 

(FIB-SEM) módszerekkel vizsgálva megállapítottam, hogy a pozitív elektród/áramvezető (MoO3/Cu) 

határfelület különösen érzékeny a mechanikai behatásokra. A határfelület sérülékenységének 
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következtében a határfelület részleges pusztulását figyeltem meg. A hajlítási frekvencia 

emelkedésével a MoO3 és a fém réz áramvezető rétegek fokozott delaminációját állapítottam meg. A 

mikroszerkezeti változások folyományaként kontaktveszteségek keletkeznek, mely magasabb cella 

ellenállást, illetve csökkent kisütési kapacitást eredményez. 

 

4 Lángpirolízis alkalmazása oldószer-, és kötőanyagmentes elektródok készítéséhez 

hagyományos és újszerű, szilárdtest Li-ion akkumulátorokhoz 

A lángpirolízis (flame spray pyrolysis, FSP) szintézistechnika egyre nagyobb jelentőséghez jut a 

funkcionális átmeneti-fém oxidok előállítása során. Az FSP eljárás előnyösen használható a nagy 

fázistisztaságú, jól kristályosodott, nanoszerkezetű Li-ion akkumulátor elektródaktív anyagok illetve 

kevert oxidok, továbbá (nano-)kompozitok szintézise során. További előnyei, hogy az eljárás 

méretnövelhető, megvalósítható a folyamatos gyártás és jól reprodukálható eredményt szolgáltat a 

termékminőséget illetően. 

6. Tézis: 

A LiPON szilárdtest elektrolit lítium-ion vezetése befolyásolható fizikai deformáció által. A 

LiPON réteg konvex hajlítása során keletkező húzófeszültség hatására magasabb lítium-ion 

vezetés tapasztalható, és a lítium-ion vezetés aktiválási energiája csökken. A LiPON réteg túlzott 

fizikai deformációja irreverzibilis mikroszerkezeti változásokat és a réteg töredezését okozza. 

Megállapítható továbbá, hogy a statikus konvex hajlítás következtében keletkező mechanikai 

húzófeszültség növeli a pozitív elektród lítium-ion koncentrációtól függő tömbi ellenállását. Ez 

a növekmény nagyobb mértékű, mint a mechanikai feszültség szilárdtest elektrolit tömbi 

ionvezetésére gyakorolt hatása. A szilárdtest akkumulátor cellák dinamikus, periodikus hajlítása 

irreverzibilis mikroszerkezeti változásokat idéz elő a réteges akkumulátor szerkezetben. A 

hajlítási frekvenciától függően a fém/fém-oxid (azaz áramvezető/pozitív elektród) határfelület 

épsége romlik és a rétegek delaminációja következik be. A fém/fém-oxid határfelület részleges 

pusztulása következtében kontaktusveszteségek keletkeznek, mely végső soron az akkumulátor 

kisütési kapacitás csökkenését eredményezi. 

 

A tézishez tartozó közlemények: J. Glenneberg, I. Bardenhagen, F. Langer, M. Busse, R. Kun; Time 

resolved impedance spectroscopy analysis of lithium phosphorous oxynitride - LiPON layers under 

mechanical stress; Journal of Power Sources, 359 (2017) 157-165 (KR6) és J. Glenneberg, G. Kasiri, I. 

Bardenhagen, F. La Mantia, M. Busse, R. Kun; Investigations on morphological and electrochemical 

changes of all-solid-state thin film battery cells under dynamic mechanical stress conditions; Nano 

Energy, 57 (2019) 549–557 (KR7) 
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Az FSP eljárás alkalmazásakor átmeneti fém sókat, illetve fémorganikus vegyületeket 

használnak a kialakítandó fém-oxid prekurzoraiként. Ezeket az anyagokat alkalmas éghető, szerves 

oldószerekben (pl. toluol, xilol, tetrahidrofurán, 2-etil-hexánsav, stb.) oldják, majd leggyakrabban 

CH4/O2 őrlángba fecskendezik. A keletkező önfenntartó lángban bekövetkezik a befecskendezett 

aeroszol cseppek párolgása és égése. Mindeközben az igen magas lánghőmérsékleteken, mely akár a 

T >2200 K értéket is elérheti, bekövetkezik a prekurzor fém-ionok reakciójából a kiindulási gócok 

keletkezése, majd azok további növekedése koaguláció és koaleszcencia folyamatok révén. A 

keletkező termék, elszívást alkalmazva, a láng felett adott távolságban elhelyezett szűrőmembránon 

gyűlik össze, mely ezután eltávolítható és a termék, illetve maga a szűrőpogácsa tovább 

feldolgozható. A termék minősége befolyásolható a prekurzor-oldat kémiai összetételével, 

tisztaságával, az égetéshez használt éghető gáz fajtájától (CH4, H2, stb.) és az oxigén mennyiségével, 

ezzel az elérhető maximális lánghőmérséklettel. 

A Li-ion elektrokémiai energiatárolási technológia számos előnyös tulajdonsága mellett említést 

kell tenni annak hátrányairól is. Az akkumulátorok biztonságos működését szavatoló 

kényszermegoldások mellett (pl. töltési/kisütési folyamat pontos és valós idejű szabályzása, az 

akkumulátor cellába kötelezően beépített biztonságtechnikai megoldások, stb.), azok igen költséges 

és bonyolult gyártástechnológiáját lehet említeni ebből a szempontból. A Li-ion akkumulátorok 

gyártástechnológiája a kiindulási anyagoktól a szállításra kész akkumulátor celláig összesen 13 

részlépésből áll, mely három főbb technológiai lépésbe sorolhatók.65 Ezek az i) elektródok készítése, 

ii) akkumulátor cellák összeszerelése, és iii) formázási és öregítési lépések. Ezen lépések közül az 

elektródok gyártása egy többlépéses és igen költséges folyamat. Ennek folyamán a kiindulási 

anyagokat, mint az elektródaktív anyagok, az elektromos vezetést javító adalék és polimer kötőanyag, 

szerves oldószerben (pl. 1-metil-2-pirrolidon, NMP) diszpergálják, illetve oldják. Az így készített 

viszkózus pasztát egyenletesen és nagy sebességgel felhordják fémes áramvezető fóliák (Al, Cu) 

felületére. A nedves réteget szárítani kell és a pasztában használt oldószert (NMP) vissza kell nyerni. 

Utolsó lépésként a légszáraz elektródfilmet több lépésben, munkahengerek között hengerelik, 

tömörítik. 

A bonyolult gyártástechnológia következtében a legyártott akkumulátorok kWh 

energiamennyiségére vetített előállítási költsége ($/kWh, €/kWh) a Li-ion akkumulátorok esetében 

igen magas. Annak érdekében, hogy a Li-ion technológia továbbra is fenntartható és versenyképes 

maradjon a gyártás költséghatékonyságát növelni kell. A gyártási költségek csökkenthetők, 

amennyiben bizonyos anyagok, illetve adalékok használatát mellőzik az akkumulátor cellák, illetve 

elektródok készítése során, mint pl. szerves oldószerek vagy polimer kötőanyagok.66,67  
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4.1 Laminálási eljárással készített, oldószer- és kötőanyagmentes Li4Ti5O12 alapú elektród 

előállítása hagyományos Li-ion akkumulátorokhoz2 

Kísérleteim során egy egyszerűsített, oldószer- és kötőanyagmentes Li-ion akkumulátor 

elektród előállítási módszert fejlesztettem ki, mely lángpirolízis és laminálás részlépéseken alapszik. 

A megvalósítást segítette, hogy az általam alkalmazott lángpirolízis kísérleti elrendezésben két 

különböző lángot lehet használni az anyagok előállításához (double flame spray pyrolysis, 

„szimultán, ill. kettős lángpirolízis”, DFSP), ilyen módon lehetővé téve egy fém-oxid/szén kompozit 

közvetlen, egy lépésben történő kialakítását. Az általam javasolt elektród előállítási módszerrel az 

előzetesen szintetizált anyagokból szintén egy lépésben lehet előállítani a Li-ion akkumulátorok 

elektródjait, a hagyományos eljárás négy lépésével összevetve, melyet sematikusan az 5. ábra 

szemléltet. Elektródaktív anyagként Li4Ti5O12 (LTO) spinell szerkezetű 

 

5. ábra A szimultán, kettős lángpirolízissel (“DFSP”) 

előállított LTO/C kompozit (“step 1”) és a laminálással 

készített elektród sematikus ábrázolása (“step 2a”). A “step 

2b”-vel jelölt lépés a konvencionális, pasztaalapú 

elektródkészítés négylépéses sémáját szemlélteti. Az ábra a 

KR8 közleményben található. 

oxidot választottam. Az LTO anyagot a 

grafit alternatívájaként, magas ciklus-

tartósságú és nagy teljesítménysűrűségű (pl. 

gyors töltés, gyors kisütés esetei) Li-ion 

akkumulátorok negatív elektródjának aktív 

anyagaként lehet felhasználni.68 Korábbi 

kísérleteinkben vizsgáltuk és 

meghatároztuk, hogy melyek azok a kritikus 

paraméterek a lángpirolízis eljárás során, 

melyek használatával fázistiszta, 

nanoszerkezetű LTO készíthető.69 Az 

alkalmazott DFSP eljárás során, a korábbi 

FSP kísérleteink eredményeit figyelembe 

véve, az egyik lángban keletkezett a 

fázistiszta LTO. A másik lángból, 

oxigénhiányos körülményeket beállítva, 

keletkezett a nagytisztaságú szén, mely az 

elektromos vezetést javító adalék szerepét 

hivatott betölteni a későbbi elektródban. A 

DFSP reaktortérben, ezen kétfajta láng 

alkalmazásával keletkezett egyedi termékek (LTO és szén) keverednek még a szűrőmembránon való 

leválást megelőzően. A termék egy LTO/C nanokompozit, melyet részletes anyagszerkezeti 

                                                 
2 Az általunk javasolt Li-ion akkumulátor elektród előállítási eljárás szabadalmaztatás alatt áll: lásd R. Kun, M. 
Gockeln, M. Busse, J. Schwenzel, S. Pokhrel, L. Mädler; Verfahren zur Herstellung von Elektroden für Batteriezellen; 
Deutsches Patent- und Markenamt, DE 10 2017 213 024.5 (PCT igény benyújtva) 
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vizsgálatnak vetettem alá az elektródkészítést megelőzően. Az LTO/C minta Rietveld elemzéssel 

kiegészített XRD vizsgálata kimutatta, hogy az LTO fázis nanokristályos, az átlagos krisztallitméret 

d = 8,7 nm. A mennyiségi fázisösszetétel elemzés során megállapítottam, hogy a köbös spinell 

szerkezetű LTO fázis (Fd3m tércsoport) több mint 99%-ban van jelen a mintában. Kristályos, 

rendezett szén szerkezetek jelenlétére vonatkozó információt nem találtam a minták XRD vizsgálata 

során. A TEM vizsgálatok során bizonyítást nyert, hogy a DFSP eljárás során nem keletkezik LTO/C 

összetételű mag-héj szerkezet, ehelyett az LTO szemcsék homogén módon oszlanak el az azokat 

körülvevő turbosztratikus szerkezetű szén mátrixban. A minta Raman spektroszkópiai vizsgálata 

kimutatta a döntő hányadban sp2 hibridállapotú szén jelenlétét.  

 A szűrőmembrán felületén összegyűjtött LTO/C nanokompozit terméket egy lépésben vittem 

át fémes áramvezető (Cu) felületére laminálás technikát alkalmazva. A laminálás során különféle 

nyomásértékeket állítottam be (p1 = 1,5 MPa, p2 = 2,6 MPa és p3 = 3,3 MPa). Ezzel a laminálás 

körülményeinek hatását tudtam vizsgálni az elektródok mikroszerkezeti és az azokból készített 

akkumulátorok elektrokémiai minősítése során. Keresztmetszeti FIB-SEM vizsgálatokkal 

kimutattam, hogy a laminált elektródok pórusos szerkezetűek, és a pórusok átlagos mérete enyhén 

csökkent a laminálások során alkalmazott nyomás növekedésével. Összehasonlításképpen, a 

szűrőmembrán felületéről mechanikusan eltávolított LTO/C pormintából a pasztás eljárással készített 

elektród sokkal tömörebb, és alacsonyabb porozitást mutatott.  

 A laminált és a pasztás eljárással készített LTO/C elektródokat felhasználva kísérleti 

galváncellákat állítottam össze, lítium fém negatív elektródot és szerves, folyadék elektrolit oldatot 

alkalmazva. Az összesen 200 teljes ciklust (kisütés és töltés) számláló kísérletsorozatban 1C áramokat 

használva megállapítottam, hogy kezdetben erőteljesen csökken az egyes ciklusok során a kisütési 

kapacitás értéke. Jóllehet, a csökkenés mértéke az első 10-15 ciklus után lassul. Ezt a kismértékű, de 

folyamatos jellegű kapacitásvesztést irreverzibilis elektrokémiai reakciók lejátszódásával (elektrolit 

bomlása, nanoszerkezetű LTO irreverzibilis elektrokémiai öregedése70,71) és esetleges kontaktus 

veszteségekkel magyaráztam. Megfigyeltem továbbá, hogy a magasabb laminálási nyomáson 

készített elektród stabilabb elektrokémiai működést és magasabb reverzibilis kisütési kapacitást 

szolgáltat. Ennek magyarázata, hogy az erőteljesebben összenyomott elektródban a részecske-

részecske, valamint a részecske-áramvezető kapcsolatok jobb minőségűek, igy kisebb veszteségek 

(pl. elektromos ellenállások, töltéshordozó átlépés, stb.) adódnak e helyeken. Utolsó lépésben 

összehasonlítottam a laminálással és a pasztás eljárással (az ipari standardnak megfelelően) 

létrehozott elektródák felhasználásával készített akkumulátorok elektrokémiai hatékonyságát. Az 

optimális pórusszerkezetnek köszönhetően, mely javult lítium-ion mozgást tesz lehetővé a tömbi 

elektródban, a laminálással készített elektródok nagyban felülmúlták a pasztás eljárással készített 

elektród teljesítményét a gyors töltések/kisütések (5C feletti értékeknél) során. Példaként, a 25C 

rátánál végzett töltések/kisütések alkalmával a laminálással készített elektród a kis áramoknál 
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(jellemzően 0,2C) meghatározott kapacitás 75%-át szolgáltatta, míg a pasztás módszerrel készített 

mindössze 55%-ot. 

 

4.2 Hajlítható szilárdtest Li-ion akkumulátor elektródok előállítása lángpirolízis technikával 

Kristályos elektródaktív anyagon alapuló, hajlítható vékonyréteg elektród készítését 

fejlesztettem ki, mely során a lángpirolízis (FSP) eljárás során keletkező termék közvetlenül 

választható le a hajlítható polimer hordozó felületére. Jól kristályosodott fém-oxid vékonyrétegek 

hőmérsékletre érzékeny polimer hordozókon történő kialakítása nem magától értetődő. Ugyanis, a 

vékonyréteg elektród gyártás szempontjából két legfontosabb fizikai rétegleválasztási módszer, a 

katódporlasztás és az impulzus-lézeres rétegleválasztás során a rétegek utólagos hőkezelése 

(katódporlasztás esetén) vagy a szintézis magas hőmérsékleten való kivitelezése (impulzus-lézeres 

rétegleválasztás) elengedhetetlen. Ez pedig nem teszi lehetővé a hajlítható, hőre érzékeny polimer 

hordozók használatát a fent említett eljárások során. Mivel, ahogy azt már korábban tapasztaltam, az 

FSP eljárás során nanokristályos, fázistiszta termék előállítása lehetséges, megkíséreltem a Li4Ti5O12 

7. Tézis: 

Lángpirolízis technikát alkalmazva kialakítható a fázistiszta köbös spinell Li4Ti5O12 (LTO) 

termék, mely elektródaktív anyagként használható Li-ion akkumulátorokban. A szimultán, kettős 

lángpirolízis technikával kialakítható LTO/szén nanokompozit, melyben a jól kristályosodott 

LTO nanoméretű szemcséket (dátl. ~ 8-10 nm) turbosztratikus szerkezetű, döntő többségében sp2 

hibridizált szén mátrix veszi körül. Az LTO/szén nanokompozitból egy lépésben, laminálás 

technikával nagy ciklustartósságú Li-ion akkumulátor elektródot lehet kialakítani. A laminálás 

során alkalmazott nyomás befolyásolja az elektród réteg mikroszerkezetét, úgy, mint annak 

porozitását és a mechanikai tulajdonságait. A pasztás eljárással, ugyanazon LTO/szén termékből 

készített elektródokkal összevetve a laminálással készített elektród javított elektrokémiai 

teljesítményt szolgáltat a Li-ion akkumulátorok teljesítménysűrűség vizsgálatai során, melyért a 

laminált elektródok optimális pórusszerkezete felelős. 

 

A tézishez tartozó közlemények: F. Meierhofer, H. Li, M. Gockeln, R. Kun, T. Grieb, A. Rosenauer, 

U. Fritsching, J. Kiefer, J. Birkenstock, L. Mädler, S. Pokhrel; Screening precursor-solvent combinations 

for Li4Ti5O12 energy storage material using flame spray pyrolysis; ACS Applied Materials & Interfaces, 

9 (2017) 37760-37777 (KR8) és M. Gockeln, S. Pokhrel, F. Meierhofer, J. Glenneberg, M. Schowalter, 

A. Rosenauer, U. Fritsching, M. Busse, L. Mädler, R. Kun; Fabrication and performance of Li4Ti5O12/C 

Li-ion battery electrodes using combined double flame spray pyrolysis and pressure-based lamination 

technique; Journal of Power Sources, 374 (2018) 97-106 (KR9) 
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terméket közvetlenül az alkalmasan kialakított polimer hordozó felületén leválasztani. Az így 

készített rétegek szerkezetvizsgálata után azokból szilárdtest Li-ion akkumulátorokat készítettem, 

melyeket több szempontból tanulmányoztam. 

Az LTO minta XRD és TEM vizsgálatai bizonyították, hogy fázistiszta LTO terméket kaptam 

az FSP eljárás során. A fém réz áramvezetővel felszerelt, 75 μm vastagságú Kapton® fólia hordozóra 

közvetlenül leválasztott nagy porozitású, részecskealapú filmet munkahengerek alkalmazásával 

tömörítettem. Ezzel a lépéssel a hordozó felületére lazán tapadó LTO réteg mechanikai stabilitása 

növelhető, valamint a rétegvastagság a kezdeti 5 μm-ról kb. 550 nm-re csökkent. A komprimált 

elektródok pórusosak maradtak, kb. 80-91% porozitást mutatnak a számítások alapján. Ahogyan az 

a kísérletsorozat további szakaszában világossá vált, a kompresszió nélküli LTO elektródák 

felhasználásával nem lehetséges működőképes Li-ion akkumulátort kialakítani. A teljes 

akkumulátorcellák kialakításához LiPON szilárdtest elektrolitot és lítium fém negatív elektródot 

használtam. Az elkészített akkumulátorok galvanosztatikus töltési/kisütési vizsgálatai során 

megállapítást nyert azok igen stabil elektrokémiai viselkedése. Összesen 30 teljes kisütési/töltési 

ciklus (1C rátánál) elteltével nem tapasztaltam kapacitásveszteséget. A legmagasabb fajlagos 

kapacitást az m = 23 μg LTO-t tartalmazó akkumulátor cella szolgáltatta, mely értéke q = 2,7 

μAh/cm2. Másodlagos, káros elektrokémiai mellékreakciók jelenlétét nem lehetett azonosítani sem a 

kisütési/töltési feszültségprofil elemzésével (dQ/dU vs. E(V)), sem ciklikus voltammetria 

alkalmazása során. Megfigyeltem, hogy a gyakorlati kisütési kapacitás az elektródot képző LTO 

mennyiség növekedésével csökken. Ennek oka a pórusos LTO részecskehálózat rossz tömbi lítium-

ion és elektromos vezetőképessége. Bizonyítottam továbbá, hogy az akkumulátorok statikus 

meghajlítás során is működőképesek. 

 

8. Tézis: 

Lángpirolízist alkalmazva közvetlenül leválasztható polikristályos, részecskealapú Li4Ti5O12 

réteg polimer hordozó felületére. Az így készített rétegek mechanikai kompressziója után azok 

szilárdtest Li-ion akkumulátor elektródjaként használhatók. A LTO/LiPON/Li szilárdtest 

akkumulátor stabil elektrokémiai viselkedést mutat, nem jelentkeznek káros elektrokémiai 

mellékreakciók a galvanosztatikus kisütési/töltési ciklusok során. Az akkumulátor cellák 

működőképesek maradtak a statikus meghajlítások által előidézett mechanikai feszültségek 

jelenléte során. 

 

A tézishez tartozó közlemény: M. Gockeln, J. Glenneberg, M. Busse, S. Pokhrel, L. Mädler, R. Kun; 
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