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چکيده
الکترولیتهاي پلیمري با توجه به انعطاف پذیري ساختاري ،عدم نشست پذیري و افزایش ایمنی در باتري یون لیتیوم مورد مطالعه قرار گرفته اند .پلیمر
پلی وینیلیدین فلورید ( )PVDFیک پلیمر نیمه بلوري است که به علت ویژگی هاي مطلوب خود کاندید مناسب براي ساخت الکترولیت هاي پلیمري
محسوب می شود.اگرچه الکترولیتهاي پلیمري داراي هدایت یونی پایین هستند .در این پژوهش به منظور رفع این مشکل و بهبود هدایت یونی ،افزودنی
بهبود دهنده گرافن اکسید ) (GOمورد بررسی قرار گرفت . .بهینهسازي این نانوذره با استفاده از مورفولوژي ،مقاومت کششی ،هدایت یونی ،عداد انتقال
لیتیوم و پایداري الکتروشمیایی صورت گرفت .تصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی ساختار متخلخلتر الکترولیتهاي حاوي نانوصفحات را در قیاس
با الکترولیت خالص نشان دادند همچنین با افزودن مقدار بهینه از )  (GO 0/000%هدایت یونی الکترولیت پلیمري به  3/00 mS cm-1و عدد انتقال
یون لیتیوم  0/40میرسد در همین حال پایداري الکتروشیمیایی به مقدار  0/5 Vمیرسد .نتایج این پژوهش نشان داد که  GOنه تنها هدایت یونی را
افزایش می دهد ،بلکه خصوصیات فیزیکی غشاي پلیمري را نیز بهبود میبخشد.
کلمات کلیدی :باتريهاي یون لیتیوم  ،الکترولیت پلیمري ،پلیوینیلیدینفلورید ،گرافن اکسید ،قالب گیري از محلول.

 -1مقدمه
با توسعه سریع و استفاده گسترده از تجهیزات الکترونیکی قابل حمل مانند تلفنهای همراه ،لپ تاپها و دوربینها ،باتریهای
یون لیتیوم به دلیل ویژگی منحصر به فرد آنها مانند شارژ سریع ،چرخه عمر طوالنی ،سرعت تخلیه (دشارژ) خود به خودی
کمتر ،ایمنی باالتر و امکان طراحی در اشکال و ابعاد مختلف به عنوان منبع ذخیره انرژی برای وسایل الکترونیکی قابل حمل،
نظر محققان در سراسر جهان را به خود جلب کردهاند [.]4-1

* .نویسنده مسئوول :استادیار شیمی تجزیه ،دانشگاه صنعتی امیر کبیر ،تهران ،ایران
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فوالدوند و همکاران

باتری یون لیتیوم دارای یک کاتد ،یک آند و یک سیستم الکترولیت میباشد که انتقال یون لیتیوم را فراهم میسازد [ .]5به طور
کلی ،الکترولیتهای باتری یون لیتیوم را میتوان به الکترولیتهای جامد و الکترولیت های مایع تقسیم کرد .باتریهای یون
لیتیوم با الکترولیت مایع دارای خطرات بالقوه مانند اشعال پذیری و اتصال کوتاه میباشند که مانعی برای بکارگیری آنها در
وسایل نقلیه الکتریکی هیبریدی میشود [ .]2 ,6پس از آن که الکترولیتهای پلیمری اولین بار در سال  1721توسط فنتون 1و
همکاران مورد مطالعه قرار گرفتند [ ،]2انی نوع الکترولیت ها به منظور حل مشکالت مذکور و بهبود ایمنی باتری ها به عنوان
جایگزین الکترولیت مایع مرسوم در باتری های یون لیتیوم توجه زیادی را به خود معطوف نمود .الکترولیتهای پلیمری در
مقایسه با الکترولیتهای مایع کم چگالتر ،ایمن تر و انعطاف پذیرتر میباشند [ PVDF .]7دارای خواص حرارتی و مکانیکی
بسیار عالی و ثابت دی الکتریک باال میباشد ( )ε ≈ 2/4که باعث تفکیک نمک لیتیوم میگردد .عالوه بر این ،انعطاف پذیری
خوب و مقاومت در برابر خوردگی  ،PVDFایمنی باالتری برای باتری یون لیتیوم تامین مینماید [ .]11ساخت و بکارگیری
الکترولیتهای ایمن یک اولویت مهم در باتریهای یون لیتیم پلیمری است؛ اما از آنجا که عملکرد الکترولیت باتری توسط
هدایت یونی آن تعیین میشود ،به علت پایین بودن هدایت یونی الکترولیت پلیمری ،مقاومت مکانیکی و هدایت یونی آن با بطور
همزمان بایستی بهبود یابد [ .]11با توجه به اینکه دستیابی به تعادل بین رسانایی باال یونی و خواص مکانیکی مطلوب چالش
اصلی در ارتباط با الکترولیت های پلیمری محسوب میشود ،روشهای مختلفی برای افزایش هدایت یونی مطرح شده است از
جمله ترکیب دو پلیمر [ ،]17افزودن پالستی سایزرها [ ،]11استفاده از روش وارونگی فاز برای ایجاد تخلخل [ ]14و اضافه
کردن نانوپرکننده های معدنی [ .]15تحقیقات نشان دادهاند است که پرکننده های نانوساختار برای دستیابی به هدایت یونی
باال بدون تضعیف خواص مکانیکی الکترولیت پلیمری گزینه مطلوبی هستند [ .]16تا به حال نانوذرات معدنی مانند ،MgO ،TiO2
 ZrO2 ،Al2O3و  SiO2به عنوان مواد افزودنی در ماتریسهای پلیمری میزبان برای بهبود هدایت یونی ،پایداری الکتروشیمیایی
و خواص مکانیکی الکترولیت پلیمری حاصل بکار گرفته شدهاند [ .]12در میان انواع پرکننده ها ،نانوصفحات گرافن اکسید ()GO
با توجه به مساحت سطح فوق العاده باالی خود و خواص الکتریکی و مکانیکی عالی میتواند به عنوان نانوپرکننده مطلوبی به
منظور بهبود رسانایی یونی و خواص مکانیکی الکترولیتهای پلیمری در نظر گرفته شود [ .]12نانو صفحات  GOبا دارابودن
گروه های عاملی حاوی اکسیژن سبب بهبود تفکیک نمک لیتیوم و بهبود رسانایی یونی الکترولیت های پلیمری میشود [.]17
بنابراین طراحی الکترولیتهای پلیمری حاوی  GOبه علت خواص مطلوب اشاره شده همچنین تولید کم هزینه و آسانتر ،بیش
از دیگر نانوساختارهای کربنی همچون نانو لوله های کربن( )CNTمورد توجه محققین قرار گرفته است [.]71
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از این رو در این پژوهش ،ابتدا نانوصفحات  GOبا استفاده از روش هامرز تهیه شد و سپس به عنوان نانوپرکننده در ماتریس
پلیمری  PVDFاز طریق روش قالب گیری بطور همگن و یکنواخت پراکنده گردید .اثرات درصد وزنی گرافن اکسید و موالریته
نمک لیتیوم پرکلرات بر مورفولوژی ،هدایت یونی ،عدد انتقال یون لیتیوم و مقاومت کششی الکترولیت پلیمری مورد بررسی قرار
گرفت.
 -2بخش تجربی
 -9-2مواد
پلیمر پلیوینیلیدنفلوراید ( )PVDFبه صورت پودری با جرم مولکولی  121/111از شرکت آلفا ایسر به عنوان ماتریس پلیمری
و لیتیم پرکلرات ( )LiClO4فاقد آب ،درجه باتری ،سفیدرنگ و بیبو با خلوص  77/77%از شرکت سیگما آلدریچ و حالل دی
متیل استامید ( )DMAcبا چگالی  1/716 gr ml-1از شرکت مرک خریداری شد .جهت سنتز گرافن اکسید ،اسید سولفوریک
( ،)H2SO4, %72سدیم نیترات ( ،)NaNO3پتاسیم پرمنگنات ( ،)KMnO4اسید کلریدریک ( )HCl, %12وگرافیت از شرکت

سیگما آلدریچ خریداری گردید.
 -2-2سنتز گرافن اکسيد
برای سنتز گرافن اکسید به روش هامرز ابتدا اسید سولفوریک در یک بشر بزرگ ریخته و درون حمام یخ قرار داده شد .سپس
پودر گرافیت و سدیم نیترات به آن اضافه و به مدت  7ساعت هم زده شد .در تمام مدت واکنش دما در زیر  4درجه سانتیگراد
حفظ گردید .در مرحله بعد پتاسیم پر منگنات به عنوان اکسنده قوی آرام آرام به محلول واکنش اضافه گردید .پس از اضافه
کردن اکسنده ،حمام آب یخ حذف و دما به  12درجه سانتیگراد افزایش داده شد و محلول به مدت  17ساعت بر روی همزن
مغناطیسی همزده شد .در پایان واکنش به محلول به آرامی مقداری آب مقطر اضافه و بعد از گذشت  15دقیقه با افزایش دما به
 72درجه سانتیگراد آب اکسیژنه اضافه شد .در نهایت برای رسیدن به  PHخنثی شستشوی گرافن اکسید حاصله با اسید
هیدروکلریدریک و آب مقطر با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ انجام پذیرفت و محصول نهایی در دمای اتاق خشک شد[.]71
-9-2آماده سازي الکتروليت پليمري PVDF/GO

الکترولیتهای پلیمری  PVDF/GOبا روش قالبگیری از محلول تهیه شد .بدین منظور ،ابتدا مقدار محاسبه شده ،1/117( GO
 1/11 ،1/112 ،1/114و  1/17درصد وزنی) در دیمتیلاستامید به مدت  11دقیقه همزده شد ،سپس برای به دست آوردن یک
محلول همگن و بدون رسوب به مدت  61دقیقه در دمای پایین تر از  11درجه سانتیگراد التراسونیک شد .به طور همزمان
پودر  ٪11( PVDFوزنی) و نمک  LiClO4در حالل دیمتیلاستامید ،در دمای  ،21 oCبه مدت  7ساعت حل شد و یک محلول
همگن از  PVDFبه دست آمد .سپس محلول  GOبه محلول پلیمری اضافه گردید .محلول حاصل به مدت  4ساعت دردمای
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اتاق همزده شد و در نهایت  11دقیقه التراسونیک شد .محلول غلیظ نهایی بر روی یک صفحه شیشهای قالبگیری گردید و به
مدت  14ساعت در آون در دمای  75درجه سانتیگراد قرار داده شد تا حالل مورد نظر برای آزمایشهای بعد به طورکامل حذف
شود .حجم حالل بکارگرفته شده در این مرحله  5میلیلیتر در نظر گرفته شد .پایین بودن انرژی شبکهی نمک بکار گرفته شده
در ساختار الکترولیت باعث انحالل هرچه بیشتر نمک و در نتیجه فراهم شدن غلظت حامالن بار بیشتر میشود .به همین منظور
در تهیه الکترولیت پلیمری از نمک  LiClO4که انرژی شبکه پایینی دارد استفاده شدهاست [ .]77جهت انتخاب باالترین میزان
هدایت یونی الکترولیت پلیمری ،محلولهایی با غلظت  1/5و  1/25موالر از این نمک تهیه شد و اثر درصد وزنی متفاوت  GOو
غلظت نمک بر هدایت یونی ،عدد انتقال یون لیتیوم و همچنین پایداری الکتروشیمیایی بررسی گردید .جدول  1-7نشاندهنده
غشاهای تهیه شده با استفاده از نمک  1/25موالر که به صورت ( )25و پلیمر  PVDFاست که در نامگذاری به اختصار با PV
نشان داده میشود .در این مرحله به منظور موفقیت آمیز نبودن و عدم شکلگیری غشای مطلوب الکترولیت پلیمری در نمونههای
 1/11 ،1/112و  1/17درصد وزنی جهت بقیهی مراحل ،فقط نمونههای1/116،1/114 ،1/117و خالص در نظر گرفته شده
است .جهت تسهیل نامگذاری نمونهها ،درصدهای وزنی نانوصفحات به صورت زیر نمایش داده میشوند.
جدول  1-2نامگذاري الکترولیتهاي پلیمري تهیه شده
نام نمونه

)PVDF (wt%

)GO (wt%

)LiClO4 (M

)PVDF(50

11

1

1/51

)PVDF(75

11

1

1/25

)PV/GO2(50

11

1/117

1/51

)PV/GO2(75

11

1/117

1/25

)PV/GO4(50

11

1/114

1/51

)PV/GO4(75

11

1/114

1/25

)PV/GO8(50

11

1/112

1/51

)PV/GO10(50

11

1/111

1/51

)PV/GO20(50

11

1/171

1/51

 -5-2مشخصه يابي فيزيکي گرافن اکسيد و الکتروليت هاي پليمري
در این پروژه به منظور بررسی مورفولوژی سطحی و کیفیت نانوصفحات گرافناکسید سنتزشده و سطوح غشاهای پلیمری،
تصویربرداری  SEMبا استفاده از دستگاه  Zeiss-Sigmaانجام شد .اندازهگیری تنش و کرنش برای بررسی مقاومت کششی غشا
در اندازهی مستطیلی شکل (به ابعاد  6در  1سانتی متر) با استفاده از دستگاه و سرعت کشش ثابت ( 1میلیمتر بر دقیقه) انجام
میشود.
σ
E = ⁄ε

()1

ε = ∆L⁄L

()7
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که در آن  εمعرف نیروی کشش ) (∆Lتغییرات طول نمونه به طول اولیه ) (Lمیباشد.
- 4-2مشخصهيابي الکتروشيميايي الکتروليت هاي پليمري PVDF/GO

مشخصهیابیهای الکتروشیمیایی انجام شده بر روی غشا شامل طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی ) ،(EIS7تعیین عدد انتقال
یون لیتیوم و اندازهگیری بازه پتانسیل الکتروشمیایی غشا بوده است .رسانایی یونی الکترولیت پلیمری توسط آزمون  EISانجام
شد .سلول الکتروشیمیایی دو الکترودی مورد استفاده از قرارگیری الکترولیتهای پلیمری در میان دو صفحه پالتینی با مساحت
 1/16 cm2تشکیل شده است .ولتاژ متناوب اعمال شده به سلول مذکور  11 mVو دامنه فرکانس بکاربرده شده  1/1 Hzتا KHz

 111بوده است .هدایت یونی الکترولیتهای پلیمری از نمودار نایکوئیست طبق رابطه ( )1محاسبه میشود:
σ = L⁄R A
b

()3

که در آن  Lمعرف ضخامت غشای تهیه شده و  Aمساحت سطح الکترود است  Rbکه در این رابطه تعیین کننده مقاومت توده
الکترولیت میباشد واحد هدایت یونی  mS.cm-1گزارش شده است[.]71
برای تعیین پایداری الکتروشیمیایی الکترولیت پلیمری از تکنیک ولتامتری روبش خطی  (LSV)1استفاده میشود .بدین منظور
سلول الکتروشیمیایی از قراردادن الکترولیت پلیمری بین یک فلز لیتیوم (به عنوان الکترود مرجع و شمارنده) و یک فوالد ضد
زنگ (الکترود کار) تحت جو بیاثر گاز آرگون و درون گالوباکس بسته شد .این آزمایش در سرعت روبش پتانسیل1 mV s-1
انجام شده است .جهت بدستآوردن عدد انتقال یون لیتیوم از آزمایش کرونوآمپرومتری با قراردادن الکترولیت پلیمری بین دو
الکترود فلز لیتیوم و در پتانسیل ثابت  1/12ولت استفاده شد  .بستن سل درون یک گالوباکس تحت جو بیاثر آرگون صورت
گرفته است .در نهایت عدد انتقال لیتیم ( )tLi+با استفاده از رابطه ( )4محاسبه میشود [.]74
I0

()4

Iss

= 𝑡𝐿𝑖+

که در آن  I0جریان در حالت آغازی و  Issجریان در حالت پایا میباشد.
 -3تجزیه و تحلیل نتایج
 -9-9مشخصهيابي فيزيکي
 -9-9-9بررسي مقاومت کششي غشاهاي PVDF

Electrochemical Impedance Spectroscopy

2
3

Linear Sweep Voltammetry
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تعیین مقاومت کششی یکی از آزمونهای مخرب در علم مواد است که در آن نمونه تحت اثر کشش تک محوری تا حد شکست
مورد مطالعه قرار میگیرد ،در این آزمایش تغییرات مقاومت کششی غشا در نمونهی الکترولیت پلیمری خالص و نمونههایی بر
پایه نانوصفحات بررسی و مقایسه شده است .شکل  1-1مقایسه مقاومت کششی و کرنش الکترولیتهای پلیمری بر پایه PVDF

را نشان می دهد .آزمون کشش به منظور تعیین مقاومت کششی و درصد کرنش غشاها ،با سرعت  11میلیمتر بر دقیقه انجام
شد .استحکام کششی به منظور نمایش قدرت ذاتی مواد میباشد که وابسته به ساختار مولکولی و جهتگیری پلیمر حاضر است.
شکل نشان میدهد که غشای پلیمری کامپوزیت میتواند استرس بیشتری را نسبت به غشای پلیمری بدون نانوصفحات تحمل
کند .همانطور که نشان داده شده است مقدار تنش و درصد ازدیاد طول غشاهای کامپوزیتی حاوی نانوصفحات  GOبیشتر از
پلیمر خالص میباشد و درصد ازیاد طول از  %16 /11به  % 71/55میرسد میدانیم که هر چه تنش ( )σباالتر باشد و فیلم
کمترکش بیاید نشاندهنده مدول یانگ باالتر بوده و هرچه بیشتر باشد حاکی از سختتر بودن نمونه مورد آزمایش است .افزایش
شدید در هر دو مقدار تنش و کشش مشاهده شد .کشیدگی افزایش یافته در نمونه حاوی  1/114درصد وزنی گرافن اکسید
سبب بهبود ساختار متخلخل غشای پلیمری ،تغییر شکل منافذ درون ماتریکس پلیمری و الیههای میان فازی بین نانوذرات و
ماتریس پلیمری شده است [ .]75افزایش تنش میتواند به سازگاری و برهمکنش مناسب میان  GOو  PVDFنسبت داده شود
که در تصاویر  SEMنشان داده شده است .مدول یانگ پایینتر ) PV/GO4(75نشاندهنده انعطاف پذیری خوب برای تولید
باتری های یون لیتیوم منعطف هستند.

شکل  1-3منحنی تنش-کرنش الکترولیت پلیمري خالص و نانوذرات گرافن اکسید
جدول 1-3پارامترهاي استخراج شده از منحنی تنش-کرنش
حداکثر تنش( )MPaحداکثر کشش ( )%مدول یانگ()MPa
نام نمونه
)PVDF(75

1/7

16/11

1/12

)PV/GO2(75

4/1

71/11

1/12

)PV/GO4(75

1/7

71/55

1/12

)PV/GO6(75

1/12

14/7

1/171
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- 2-9-9نتايج حاصل از ميکروسکوپ الکتروني

شکل( 7-1الف) الکترولیت پلیمری  PVDFخالص را نشان میدهد که مورفولوژی بسیار سادهتر و ساختار فشردهتر نسبت به
الکترولیت پلیمری  PVDF/GOدارند .از این شکل مشخص است که سطح فیلم سخت و بدون حفره میباشد .در ساختار سطحی
چندین حفره ریز تصادفی مشاهده میشود که به دلیل تبخیر حالل در هنگام خشک شدن در دمای 75درجه سانتی گراد است.
تصاویر SEMالکترولیت پلیمری  PVDF/GOشکل( 7-1ب) و (ج) نشان میدهد که هر دو جزء نانوصفحات گرافن اکسید و
نمک در ماتریس  PVDFبه صورت کامال یکنواخت ،همگن و یکپارچه پراکنده شدهاند و هیچ جزء مجزا و جداگانه ای دیده نمی
شود که میتواند به سازگاری خوبی بین  GOو  PVDFنسبت داده شود از تصاویر  SEMکامال مشهود است که حضور گرافن
اکسید منجر به ایجاد منافذ در غشاء میشود [ ]72 ,76و غشای حاوی  GOمنافذ و تخلخل بیشتری در مقایسه با

PVDF

خالص نشان میدهد که به اندازه کافی مسیر را برای انتقال یونها فراهم میکند .همچنین ایجاد ساختار با توزیع منافذ تقریبا
یکنواخت عملکرد جداساز را باال میبرد .از طرفی با توجه به شکل 1-1با مقایسهی تصاویر(الف ،ردیف باال) با (ب ،ردیف پایین)
مشخص است که با افزایش غلظت نمک لیتیوم به دلیل ویسکوزیته باال ،توزیع منافذ کم میشود اما تشکیل دندریت لیتیوم به
دلیل غلظت باالی نمک و فراهم شدن آنیون الزم جهت حفظ تعادل در نزدیکی یون لیتیوم سرکوب میشود و عدد انتقال یون
لیتیوم باال ( )1/24تایید کننده توقف رشد دندریتهای لیتیم میباشد [ ]72که در بخش ( )7-7-1دلیل افزایش عدد انتقال یون
و عدد انتقال یون لیتیوم بررسی میشود .طبق موارد مذکور افزودن نانوصفحات گرافناکسید در مقدار مناسب منجر به ایجاد
منافذ میشود و اتصال این منافذ میتواند مسیرهای فراوانی برای مهاجرت  Li+ایجاد کند درنتیجه کانالهای هدایت یون را در
الکترولیت پلیمری تسهیل میکنند .نتایج حاصل از امپدانس نیز این روند را برای هدایت یونی تایید میکند منحنی نایکوئیست
از الکترولیتهای پلیمری  PVDFو  PVDF/GOدر شکل  4-1نشان داده شده است.

شکل  2-3تصاویر  SEMاز الکترولیت پلیمري خالص و ( :PVDF/GOالف) )( ، PVDF(75ب) )( ، PV/GO2(75ج) ) PV/GO4(75و (د)
) PV/GO6(75به ترتیب شامل صفر 0/002 ،و 0/000 ،و  0/000درصد وزنی گرافن اکسید
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شکل 3-3تصاویر  SEMاز الکترولیت پلیمري ((-1الف) -0( -الف))حاوي نمک  0/5موالر و ((-1ب) -0( -ب)) حاوي نمک  0/45موالر به ترتیب شامل
صفر 0/002 ،و 0/000 ،و  0/000درصد وزنی گرافن اکسید

-2-9مشخصهيابي الکتروشيميايي مواد
-9-2-9نتايج اسپکتروسکوپي امپدانس الکتروشيميايي

منحنی نایکوئیست دو منطقه مشخص را نشان میدهد :یک نیم دایره در محدوده فرکانس باال که مربوط به روند هدایت در
الکترولیت پلیمری میباشد و یک خط مستقیم در محدوده فرکانس پایین ،به موازات محور موهومی نشاندهنده اثر الکترودهای
مسدود کننده و نفوذ یون لیتیوم به درون توده الکترود است [ .]77قسمتی که نیم دایره شروع میشود ،مربوط به مقاومت
الکترولیت پلیمری و جایی که نیمدایره به اتمام میرسد و منحنی به شکل خط راست میگردد مربوط به مقاومت فصل مشترک
الکترود /الکترولیت میباشد .ناپدید شدن نیمدایره در محدوده فرکانس باال میتواند به این موضوع نسبت داده شود که الکترولیت-
های تهیه شده غالباً هادی یون هستند و هدایت کل به طور عمده وابسته به یونها است [ .]11مقاومت فشاری ( )Rbالکترولیت
پلیمری از محل قطع کردن محور حقیقی در فرکانس باال بدست میاید .شکل  4-1منحنی نایکوئیست الکترولیتهای پلیمری
تهیه شدهی حاوی نمک  1/5موالر را نشان میدهد و جدول  7-1هدایت ) (σمحاسبه شده بوسیلهی رابطهی ( )1برای این
الکترولیتها را نشان میدهد .همانطور که  PVDFیک پلیمری نیمه بلورین است ،مقدار هدایت آن کم است منحنی نایکوئیست
شکل (4-1ب) تایید میکند که اضافه کردن نانو ذره  GOبه عنوان عامل افزایش دهنده هدایت در مسیرهای مشخصی در
ماتریس پلیمری عمل میکند ،به این ترتیب آنها باعث کاهش مقاومت الکترولیت توده  Rbمیشود .افزودن مقدار مناسب
(حداکثر  1/114درصد وزنی)  GOبه دلیل افزایش تخلخل و افزایش تحرک یونهای لیتیوم در منافذ (تصاویر  SEMاین موضوع
را تایید میکند) مسیر بیشتری برای مهاجرت یونها در الکترولیت پلیمری ایجاد میشود ،بنابراین در شکل گیری شبکه هدایت
یونی و رسیدن به میزان هدایت یونی باالتر نقش قابل توجهی دارند ،پس از آن با افزایش بیشتر محتوای ،1/11 ،1/112( GO
 1/17درصد وزنی) با توجه به ماهیت عایق  GOو همچنین مورفولوژی دو بعدی آن ممکن است تا حدی نفوذپذیری منافذ از
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بین رود ،بنابراین  GOبیش از حد میتواند هدایت یونی را کاهش دهد .شکل ( 5-1الف) اثر افزودن نمک بر منحنی نایکوئیست
الکترولیت پلیمری خالص  PVDF/GOرا نشان میدهد و جدول 1-1مقدار هدایت ( )σمحاسبه شده مطابق رابطهی !Error

 Reference source not found.برای الکترولیتهای پلیمری تهیه شده آورده شده است .همانگونه که از شکل برآورد
میشود با افزایش غلظت نمک از  1/5تا  1/25موالر هدایت افزایش مییابد ،افزودن نمک لیتیوم پرکلرات سبب افزایش تحرک
یونها میشود [ ]11این نشان میدهد که هدایت یونی تحت تأثیر تحرک و میزان انتشار یون است که به نوبه خود بستگی به
اندازه هر یون دارد[ .]17درنتیجه افزودن نمک لیتیوم پرکلرات سبب افزایش میزان انتشار شده و کانالهای هدایت را برای
حرکت یونها فراهم میکنند بنابراین هدایت یونی بهبود مییابد .درنتیجه غلظت  1/25موالر به عنوان غلظت بهینهی نمک در
نظر گرفته شد .از طرفی شکل ( 5-1ب) اثر درصد وزنی گرافن اکسید بر الکترولیت پلیمری را نشان میدهد از آنجایی که ورق
 GOدارای گروههای عاملی اکسیژن دار است ،میتواند به عنوان اسید پایه لوئیس مانع تعامل بین  Li+و  PVDFمیشود درنتیجه
مهاجرت یون لیتیوم را در حفرات غشاهای حاوی گرافن اکسید

افزایش میدهد ،به عالوه این گروههای غنی از اکسیژن در GO

باعث تسهیل تفکیک نمک لیتیوم و افزایش هدایت یونی میشود [ .]11این نیز ممکن است با افزایش تعداد انتقال یون

Li+

نشان داده شود .تعداد انتقال یون  Li+با استفاده از کرنوآمپرومتری در شکل  6-1برآورد شده است .درنهایت باالترین میزان
هدایت یونی با افزودن مقدار مناسب هر دوی  GOو نمک به دست میآید .در شکل ( 4-1الف) مدار معادل جهت تحلیل نمودارها
استفاده گردید Rb .نشان داده شده در مدار معادل مربوط به مقاومت الکترولیت پلیمری میباشد.

شکل  0-3منحنی نایکوئیست الکترولیت پلیمري خالص و  PVDF/GOبا درصدهاي وزنی متفاوت از گرافن اکسید
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شکل ( 5 -3الف) بررسی اثر افزودن نمک بر منحنی نایکوئیست الکترولیت پلیمري خالص و  PVDF/GOو (ب) بررسی اثر درصد وزنی گرافن اکسید
بر منحنی نایکوئیست الکترولیت پلیمري تهیه شده
جدول  3-3اثر افزودن نمک و تغییر درصد وزنی گرافن اکسید بر نتایج طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی
مقاومت
ضخامت
هدایت یونی mS
مساحت سطح
نام نمونه
-1
(Ω
)
توده
) )cm
)(cm2
)(cm
)PVDF (50
)PVDF(75
)PV/GO2(50
)PV/GO2(75
)PV/GO4(50
)PV/GO4(75
)PV/GO6(50
)PV/GO6(75
)PV/GO8(50
)PV/GO10(50
)PV/GO20(50

1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
1/16

1/151
1/157
1/155
1/161
1/161
1/161
1/151
1/161
1/156
1/155
1/151
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721
741
721
146
775
114
161
721
516/5
662
222

1/15
1/51
1/76
7/52
1/61
1/61
1/26
1/17
1/65
1/51
1/41
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-2-2-9نتايج حاصل از بررسي عدد انتقال ليتيوم

از مشکالت عمده باتریهایی با هدایت دوگانه کاتیونی و آنیونی عدد انتقال یون لیتیوم پایینتر و قطبش باالتر الکترودها توسط
آنیونهای متحرک است همچنین آنیونهای متحرک میتوانند در واکنشهای الکترودی ناخواسته وارد شوند و موجب عملکرد
ضعیف باتری شوند [ .]14بنابراین الزم است تحرک گروههای آنیون کاهش یافته و تعداد انتقال یون لیتیوم را افزایش دهیم تا
عملکرد الکتروشیمیایی خوب را برای باتریهای یون لیتیوم بدست آوریم از آنجایی که اتمهای  Hدر زنجیره اصلی  PVDFبا
اتمهای  Oدر آنیون  ClO4-ارتباط برقرار میکنند تا پیوند هیدروژنی قوی  H ... Oایجاد کنند و مانع حرکت آنیون  ClO4-شود
[ .]12-15عدد انتقال یون لیتیوم برای الکترولیتهای تهیه شده در  4-1Error! Reference source not found.آورده
شده است .با توجه به نتایج به نظر میرسد عدد انتقال یون لیتیوم با افزودن نمک بیشتر شده است .تمایل کمتر

آنیون ClO4-

برای ترکیب با یون لیتیوم در مقایسه با آنیون دیگر نمکها (مانند  CF3SO3- ،BF4-و  ) Cl-سبب ارتباط ضعیفتر با یون

Li+

میشود ،که موجب کاهش تشکیل جفت یون و تفکیک آسان میشود .درنتیجه افزودن مناسب نمک باعث تفکیک بیشتر نمک
لیتیم شده است و یون لیتیم آزاد بیشتری جهت انتقال فراهم میشود .از طرفی همانطور که مشهود است عدد انتقال یون لیتیوم
الکترولیت پلیمری با افزودن  1/114درصد وزنی نانوصفحات گرافن اکسید از  1/74بهطور قابل مالحظهای به 1/24افزایش پیدا
کردهاست .گرافن اکسید به عنوان اسید پایه لوویس تفکیک نمک لیتیوم را تسهیل میکند و سبب آزاد شدن یون لیتیوم میشود
از طرفی با پلیمر میزبان کمپلکس تشکیل میدهد و موجب جداشدن یون لیتیوم میشود به این ترتیب یون لیتیم آزاد شده
میتواند از طریق الکترولیت موجود در حفرات غشاهای حاوی گرافن اکسید نیز منتقل شود .همچنین این ممکن است به علت
ساختار رسانای تک یون که توسط  C-Fو گرافن اکسید تشکیل شده است ،باشد به طور کلی  GOبه عنوان نانوپرکننده در
ماتریس پلیمری حرکت یون  Li+را تسهیل میکند .عالوه بر این قطبیت تقویت شده ماتریس  PVDF/GOکه مانع حرکت
آنیون  ClO4-میشود و به بهبود تعداد انتقال یون  Li+کمک میکند .این را میتوان از افزایش تعداد انتقال یونهای  Li+با
افزودن گرافن اکسید مشاهده کرد .مطلوب است که تعداد انتقال یونهای لیتیوم در یک سیستم الکترولیت به واحد نزدیک یاشد
عدد انتقال انتقال بزرگ میتواند توقف رشد دندریتهای لیتیم را به وجودآورد و قطبیت غلظت الکترولیتها را در مراحل شارژ
کاهش دهد و به این ترتیب چگالی قدرت بیشتری تولید میکند [.]15
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جدول  0-3مقادیر عدد انتقال یون لیتیوم در الکترولیتهاي پلیمري خالص و PVDF/GO

عدد انتقال یون لیتیوم
1/71
1/74
1/42
1/66
1/51
1/24
1/71
1/75

نام نمونه
)PVDF(50
)PVDF(75
)PV/GO2(50
)PV/GO2(75
)PV/GO4(50
)PV/GO4(75
)PV/GO6(50
)PV/GO6(75
 -9-2-9تعيين بازه پتانسيل الکتروشيميايي

بازه پایداری الکتروشیمیایی به منظور تشخیص تجزیه و پایداری الکترولیت مورد بررسی قرار گرفت [ .]12بازه پایداری
الکتروشیمیایی الکترولیت پلیمری خالص و  PVDF/GOدر شکل  2-1نشان داده شدهاست .مقادیر بازه پتانسیل الکتروشیمیایی
الکترولیتهای تهیه شده در Error! Reference source not found.آورده شدهاند .جریان آغازین الکترولیت پلیمری نمونه
) PVDF(75و

)PV/GO4(75

که نشان دهنده ولتاژ تجزیه آندی میباشد ،به ترتیب در  1/2و  4/5ولت در مقایسه با  .Li/ Li+که

عمدتا از تجزیه الکترولیت (تشکیل طبیعی یک الیه بین الکترود/الکترولیت ( ))SEI4ناشی میشود [ .]17با توجه به ولتامتری
روبشی خطی ،افزودن  GOسبب افزایش پایداری الکتروشیمیایی میشود GO .دارای قطبش پایینتر میباشد ،بنابراین
حضورگرافن اکسید سبب افزایش پایداری میشود عالوه بر این مطابق جدول  5-1بازه پایداری الکتروشیمیایی نمونهها با افزودن
نمک نیز افزایش مییابد ،که نشان میدهد پایداری الکترولیت به محتویات الکترولیت پلیمری مانند نانوذره و کمپلکسهای نمک
لیتیوم بستگی دارد .بازه پایداری الکتروشیمیایی برای الکترولیت پلیمری نمونه ) 4/5 ،PV/GO4(75ولت است که تجزیه الکترولیت
پلیمری  PVDF/GOبه اندازه کافی برای کاربرد در باتریهای یون لیتیوم مناسب است.

شکل  4-3ولتاموگرام روبش خطی الکترولیت پلیمري خالص و PVDF/GO

Solid Electrolyte Interphase
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شکل  8-3مقادیر پنجره پتانسیل الکتروشیمیایی الکترولیتهاي تهیه شده

 -4نتیجهگیری
الکترولیتهای پلیمری  PVDF/GOبا استفاده از روش قالبگیری از محلول با موفقیت ساخته شدند .اثر درصد وزنی گرافن
اکسید بر خواص فیزیکی و الکتروشیمیایی الکترولیتهای پلیمری مورد بررسی قرار گرفت .امکان تهیهی الکترولیت پلیمری با
افزودن بیش از  % 1/116وزنی نانو صفحات  GOو  1/25موالر نمک میسر نشد با افزودن مقدار بهینه )PV/GO4(75گروههای
عاملی غنی از اکسیژن در  GOباعث تسهیل حرکت یون  Li+و تفکیک بهتر نمک میشود درنتیجه هدایت یونی و عدد انتقال
یون لیتیوم افزایش مییابندهمچنین پراکندگی همگن اجزا و تخلخل افزایش یافته در الکترولیت ساختهشده قابل مشاهده است
و هدایت یونی الکترولیت پلیمری از  1/51به  1/61mS cm-1میرسد .در همین حال ،عدد انتقال یون لیتیوم از  1/74به 1/24
میرسد ،که موجب افزایش چگالی قدرت میشود .از نتایج تستهای تنش-کشش میتوان نتیجه گرفت که اضافه کردنGO

به الکترولیت پلیمری بر پایه  PVDFموجب کاهش مدول یانگ و افزایش انعطافپذیری آن میشود .عالوه بر این الکترولیتهای
پلیمری  PVDF/GOتا  4/5 Vپایدار است .این مطالعه نشان میدهد که الکترولیت پلیمری  PVDF/GOالکترولیتی امیدوار
کننده برای باتریهای یون لیتیوم است.
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