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چکیده
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باال به طور فزایندهای در صنعت خودروهای الکتریکی مورد توجه قرار دارند .با این وجود ،با افزایش مقدار نیکل،

دریافت نسخة اصالح شده :؟؟/؟؟1044/

واکنش شیمیایی الیه سطحی و اختالط کاتیونی Li+/Ni2+افزایش یافته و پایداری ساختاری و حرارتی ماده کاتدی کاهش

پذیرش قطعی :؟؟/؟؟1044/

مواد کاتدی اکسیدی الیهای غنی از نیکل ) LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 (NCMبه دلیل چگالی انرژی و ظرفیت

مییابد .راهبرد تک کریستالیزاسیون ذرات میتواند پایداری ساختاری و عملکرد الکتروشیمیایی مواد کاتدی را بهبود

کلیدواژهها:

بخشد ولی مکانیسم آن به طور کامل شناخته شده نیست .در این پژوهش ما با ارائه یک مدل محاسباتی نشان میدهیم

همرسوبی،

که با کاهش  pHو کنترل مقدار فوق اشباع ،سرعت جوانهزنی ذرات هیدروکسیدی کاهش مییابد و در نتیجه تعداد

،NCM

جوانههای تشکیل شده کم میشود .بر اساس نتایج این مدل ،تعداد جوانههای هیدروکسیدی تشکیل شده در پایان سنتز

کاتد تک کریستال،

همرسوبی در  11 ،1111 pHو  1411به ترتیب  013 ،11.3و  212.برابر تعداد جوانههای تشکیل شده در سنتز همرسوبی

مدل محاسباتی،

در  14 pHمیباشد ،لذا با کاهش مقدار  pHدر حین فرایند سنتز از  1111به  ،14به ذرات ریز تولید شده در سیستم

باتری لیتیوم-یون

اجازه داده میشود تا به طور کامل به کریستالهای بزرگتر تبدیل شوند و به سمت تک کریستال شدن تمایل پیدا کنند
و م ات الیه میانی کاتد/الکترولیت در آنها کاهش مییابد .نتایج حاصل از این مدل میتواند نتایج تجربی پژوهشهایی
را که مواد کاتدی تک کریستال سنتز کردهاند توجیه نماید.
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Abstract

Nickel-rich layered oxide cathode materials LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 (NCM) are increasingly being
considered in the electric vehicle industry due to their high energy density and high capacity. Although,
increasing the nickel concentration, the chemical reaction of the surface layer and the Li +/Ni2+ cationic mixing
increase and the structural and thermal stability of the cathode material decreases. The strategy of single
crystallization of particles can improve the structural stability and electrochemical performance of cathode
materials, but its mechanism is not fully understood. In this research, we present a computational model to show
that by reducing the pH and controlling the amount of supersaturation, the nucleation rate of hydroxide particles
decreases and as a result, the number of formed nucleas decreases. Based on the results of this model, the number
of hydroxide nucleas formed at the end of co-precipitation synthesis at pH 11.5, 11 and 10.5 is 5.73, 4.3 and 2.27
times, respectively, the number of nucleas formed in co-precipitation synthesis at pH 10. Therefore, by reducing
the pH value during the synthesis process from 11.5 to 10, the fine particles produced in the system are allowed
to completely transform into larger crystals and tend to become single crystals, and the problems of the
cathode/electrolyte intermediate layer are reduced in them. The results of this model can justify the experimental
results of researches that have synthesized single crystal cathode materials.
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 -1مقدمه

 LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2معموالً به صورت ذرات پلی کریستالی

مواد کاتدی اکسید الیهای ) LiNixCoyMnzO2 (NCMبه

سنتز می شوند [ .]14ابتدا ذرات هیدروکسیدی اولیه جوانه می-

دلیل سیکلپذیری و ظرفیت برگشتپذیر باالتر ،پایداری حرارتی

زنند ،رشد میکنند و سپس با تودهای شدن ذرات اولیه در کنار

بهتر ،نرخ پذیری خوب ،هزینه پایینتر و سمیت کمتر جایگزین
کاتدهای  LiCoO2شدهاند [ .]3-1در این مواد کاتدی ،نیکل

یکدیگر ،ذرات ثانویه کروی شکل میگیرند [ .]11ذرات کروی
ثانویه این مواد پلی کریستالی به دلیل ایجاد الیه میانی
(1)CEI

دارای ظرفیت باال اما پایداری حرارتی ضعیف است ،منگنز دارای

کاتد/الکترولیت

ظرفیت کم اما سیکلپذیری و ایمنی عالی است .کبالت نرخ-

فرایند شارژ یک امپدانس جدید ایجاد می کنند که ظرفیت این

پذیری و هدایت الکترونیکی را افزایش می دهد ،اما سمی و

ماده کاتد سه تایی پلی کریستالی را آسیب میزند .راهبرد تک

گران است [0 ،1و .]1میتوان با بهینه سازی نسبت نیکل ،کبالت

کریستالیزاسیون ذرات میتواند پایداری ساختاری و عملکرد

و منگنز چگالی انرژی باال ،پایداری عالی و سیکلپذیری خوب

الکتروشیمیایی مواد کاتد سهتایی  LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2را بهبود

را به دست آورد [ .]6عملکرد ماده کاتدی  NCMدر سل باتری

بخشد .ذرات ماده کاتد تک کریستالی دارای ساختار

به ویژگیهای پیشماده  NixCoyMnz(OH)2مانند ساختار

ناهمسانگردی هستند که می تواند به طور مؤثر ریز کرنش ایجاد

بلوری ،مورفولوژی ،اندازه ذرات اولیه و ثانویه و چگالی ذرات

شده در طول تغییرات شبکه کریستالی را کاهش دهد .استحکام

ثانویه بستگی دارد [ .].بهینه سازی ساختار و مورفولوژی ذرات

مکانیکی بهتر ذرات تک کریستال میتواند به طور مؤثری از

پیشماده هیدروکسیدی با اصالح شرایط سنتز یک عامل حیاتی

انبساط میکروترکها در طول سیکل پذیری جلوگیری کند،

در دستیابی به کاتدهای باتری لیتیوم یون با عملکرد باال است.

واکنشهای جانبی را که بین ماده فعال و الکترولیت در ماده کاتد

در فرایند سنتز همرسوبی ،پارامترهای زیادی مانند  ،pHدمای

رخ میدهد ،کاهش دهد و در نتیجه یک ماده کاتد سهتایی تک

واکنش ،غلظت نمک ورودی ،غلظت آمونیاک ،نرخ ورودی

کریستال با سیکلپذیری عالی پایدار ایجاد نماید [.]14

واکنشدهندهها ،سرعت هم زدن ،زمان فرایند وجود دارد که
مورفولوژی و خواص شیمیایی پیشماده هیدروکسیدی را تعیین
میکنند [. ،0و .]8تفاوت در مورفولوژی (شکل ،اندازه ذرات،
و چگالی ضربهای) و پایداری ساختاری ترکیب ،منجر به تفاوت
در خصوصیات الکتروشیمیایی ماده کاتدی اکسید الیهای
) LiNixCoyMnzO2 (NCMمیشود [ .]9مواد کاتد سهتایی

cathode/electrolyte interface 1

و اختالط کاتیونی در ترکها ،در طول

در سنتز همرسوبی پیشماده  ،NixCoyMnz(OH)2بیشتر
مطالعات بر روی مکانیسم رشد ذرات و مانیتورینگ آن انجام
شده است [ ]13-11و تعداد اندکی از پژوهشهای انجام شده
در خصوص شبیهسازی و مدلسازی فرآیند میباشد [10و]11
[ .]16در سال  ،2449بومل و همکارانش [ ]12با حل واکنشهای
شیمیایی تعادلی در سنتز همرسوبی ،مکانیسم رشد ذرات

 Ni1/3Mn1/3Co1/3(OH)2رسوبشده را بررسی کردند و به این

همرسوبی ،پیشماده هیدروکسیدی  Ni0.6Mn0.2Co0.2(OH)2با

نتیجه رسیدند که تجزیه و تحلیل تعادلهای شیمیایی در حین

اندازه ذرات مناسب جهت تهیه ماده کاتدی اکسیدی تک

واکنش همرسوبی میتواند برای پیشبینی ویژگیهای ماده

کریستال سنتز کردند .ژانگ و همکارانش در سال ]14[ 2422

هیدروکسیدی سنتز شده استفاده شود .در سال  ،2419بارایی و

نشان دادند کاهش  pHدر حین سنتز پیشماده کاتدی تک

همکارانش [ ]10اولین مدل محاسباتی برای پیشبینی اندازه و

کریستالی غنی از نیکل ) ، Ni0.8Co0.1Mn0.1(OHسیکل پذیری و

توزیع ذرات پیشماده هیدروکسیدی  Ni1/3Mn1/3Co1/3(OH)2را

عملکرد بهتری را نسبت به پیشماده سنتز شده در  pHثابت

ارائه نمودند .آنها با در نظر گرفتن مراحل جوانهزنی ،رشد و

نشان میدهد .در این پژوهش ما با ارائه یک مدل محاسباتی،

تودهای شدن ذرات ،یک رویکرد محاسباتی چند مقیاسی پیچیده

مکانیسم تغییرات اندازه ذرات را با کاهش  pHدر حین سنتز

را اتخاذ کردند و مفروضات زیادی را برای ساده کردن مدل

نشان میدهیم .مدل محاسباتی پیشنهادی ما نشان میدهد که با

پیشنهادی در راکتور در نظر گرفتند ولی در مدل آنها ،ارتباطی

کاهش  pHو کنترل مقدار فوق اشباع  ،3Sسرعت جوانهزنی

بین دینامیک سیاالت و تکامل ذرات مطرح نشده است .در سال

ذرات هیدروکسیدی کاهش مییابد .در نتیجه تعداد جوانههای

 ،2421لیو و همکارانش [ ]11با تکنیک دینامیک سیاالت

تشکیل شده کم شده و به ذرات ریز تولید شده در سیستم اجازه

محاسباتی ،(CFD)1فرایند همرسوبی ذرات هیدروکسیدی

داده میشود تا به طور کامل به کریستالهای بزرگتر تبدیل شوند

 Ni0.6Mn0.2Co0.2(OH)2را در یک راکتور جریان تیلور-کوئت

و به سمت تک کریستال شدن تمایل پیدا کنند .این مدل

شبیهسازی کردند .آنها بر روی هیدرودینامیک ذرات و تأثیر نرخ

محاسباتی برای  16سنتز متفاوت در غلظتهای آمونیاک (،411

برش آشفته موضعی بر تشکیل و رشد ذرات تمرکز کردند و

 2 ،1و  3مول بر لیتر) و  pHهای ( 11 ،1411 ،14و  )1111اجرا

مدل آنها به واکنش های شیمیایی در حین سنتز و تأثیرشان بر

گردید .جهت تأیید نتایج مدلسازی ،دو پیشماده هیدروکسیدی

تکامل ذرات نمیپردازد .در سال  ،2422شی و همکارانش []16

 Ni0.8Mn0.1Co0.1(OH)2در شرایط عملیاتی یکسان با دو

یک مدل  CFD-PBE2برای شبیهسازی رسوب همزمان

متفاوت  14و  1111سنتز شدند .از یک سو با تلفیق آزمایشهای

هیدروکسیدهای  Ni-Mn-Coبه عنوان پیشماده کاتدی باتری-

انجام شده و نتایج مدل محاسباتی میتوان الگویی برای کاهش

های لیتیوم-یون پیشنهاد کردند که معادله تعادل جمعیت را با

 pHدر حین سنتز به دست آورد که با کنترل نسبت فوق اشباع

دینامیک سیاالت محاسباتی ادغام میکند تا سیر تکاملی اندازه

و تعداد جوانههای تشکیل شده ،پیشماده هیدروکسیدی با اندازه

ذرات هیدروکسیدی را در فرایندهای همرسوبی توصیف نماید.

ذرات و چگالی ضربهای دلخواه تولید گردد و از سوی دیگر

با توجه به مدل پیشنهادی آنها ،اندازه ذرات خروجی با شرایط

نتایج این مدل قادر است نتایج پژوهشهای اخیر در خصوص

عملیاتی سنتز مانند سرعت جریان و غلظت مواد ورودی متفاوت

سنتز مواد کاتدی تک کریستال را توجیه نماید.

pH

است ولی در مدل آنها به نقش کلیدی  pHدر سنتز همرسوبی
پرداخته نشده است ،در صورتی که  pHیکی از مؤثرترین
پارامترها در سنتز همرسوبی بوده و با کنترل  pHمیتوان ذرات
هیدروکسیدی با اندازههای متفاوت و در نتیجه مواد کاتدی با

 -2روش تحقیق
 -1-2واکنشهای شیمیایی و غلظت گونه ها

خواص الکتروشیمیایی متفاوت ایجاد کرد [ .]1.در برخی

تشکیل هیدروکسید فلزی از محلول سولفات فلز ،شامل

پژوهشهای انجام شده مدل محاسباتی ارائه نشده اما نتایج

پدیدههای فیزیکی-شیمیایی متعددی میباشد .سولفاتهای

تجربی پژوهش اثر کلیدی  pHرا در سنتز همرسوبی ذرات

فلزی به واسطه حاللیت باال به راحتی در آب حل می شوند.

هیدروکسیدی تک کریستال به خوبی نمایش میدهد .برای مثال،

اگر  pHمحلول با افزودن  NaOHافزایش یابد ،هیدروکسیدهای

لی و همکارانش در سال  ]1.[ 2418با تنظیم  pHدر فرایند

فلزی ممکن است رسوب کنند و فازهای هیدروکسیدی

computational fluid dynamics .1
population balance equation-computational fluid dynamics .2

super-saturation ratio .3

 Mn(OH)2 ،Ni(OH)2یا  Co(OH)2به صورت جداگانه به جای
 (NMC)(OH)2تشکیل شوند .به منظور جلوگیری از تشکیل
رسوبات هیدروکسیدی جداگانه ،آمونیاک به عنوان عامل
چالتینگ به محلول اضافه می شود تا با تشکیل کمپلکس
آمونیاک فلز ،رسوب فازهای نامطلوب به حداقل برسد.

M(NH3)6

2

(معادله)8



(معادله)9

M2  6NH3

NH 4 OH

NH 3 H 2O

M2   2OH

(معادله)14



(معادله)11

M(OH)2


H  OH

H2O

به دلیل حضور محلول آمونیاک در داخل راکتور،
جدول  .1ثوابت تعادلی واکنشهای احتمالی [] 12

کاتیونهای فلزی طبق واکنش زیر با آمونیاک تشکیل کمپلکس
می دهند:

log K
Co

Mn

Ni

K

2.10

1.00

2.81

K1

3.67

1.54

5.08

K2

سولفاتی وارد راکتور می شوند و  nمیتواند از  1تا  6تغییر کند.

4.78

1.70

6.85

K3

5.53

1.30

8.12

K4

از آنجا که همرسوبی در  pHباال اتفاق می افتد ،همیشه مقدار

5.75

-

8.93

K5

اضافی آنیونهای هیدروکسیل در محلول وجود دارد که به آسانی

5.14

-

9.08

K6

با کمپلکس آمونیاک فلز واکنش داده و طبق واکنش 2

-4.8

-4.8

-4.8

Kb

-14.89

-12.70

-15.22

Ksp

-14

-14

-14

Kw

M(NH3)

2

(معادله)1

M2  NH3

 M2+کاتیونهای فلزی ) (M=Ni,Mn,Coهستند که از محلول

هیدروکسیدهای فلزی تحت شرایط مطلوب رسوب می کنند.

(معادله)2

 2OH

M(OH)2  nNH3

M(NH3)n 

equilibrium reaction

 M(NH )
 M(NH ) 
2

3

2

3 2

 M(NH ) 

2

3 3

 M(NH ) 

2

3 4

2

M  NH3
2

M  2NH3
2

M  3NH3
2

M  4NH3

 M(NH ) 
 M(NH ) 

M  6NH3

NH 4  OH

NH3  H 2O

2

3 5

2

3 6







2

M  5NH3
2

2

M  2OH


M(OH) 2
2

H  OH

H2O

2

عالوه بر واکنش های تعادلی ،معادالت موازنه جرم نیز به
شرح زیر می باشد:

در این موضوع که واکنش مذکور یک فرایند آهسته است

CM 2   M 2     M(OH) 2    M(NH 3) 2   

یا فرایندی سریع که در آن تعادلی بین رسوب و کمپلکس

 M(NH3) 2 2     M(NH 3)32     M(NH 3) 4 2   

آمونیاک فلز حاصل می شود اختالف نظر وجود دارد .با این

 M(NH3)5 2     M(NH3)6 2  

وجود ،به خوبی پذیرفته شده است که رسوبدهی

(معادله)12

هیدروکسیدهای فلزی از طریق واکنش بین کمپلکس آمونیاک
فلز و آنیونهای هیدروکسیل اتفاق میافتد [ .]10واکنشهای

CNH 3   NH3   NH 4OH    M(NH3) 2   

تعادلی احتمالی در راکتور سنتز همرسوبی در زیر نمایش داده

2  M(NH3) 2 2    3  M(NH 3)32    4  M(NH 3) 4 2   

شده است .ثوابت تعادلی مرتبط نیز در جدول شماره  1ارائه شده

5  M(NH3)52    6  M(NH 3) 6 2  

است.

M(NH3)

2

(معادله)3

M(NH3)2

2

(معادله)0

هیدروکسیدهای فلزی در فرایند همرسوبی را ایفاء مینماید.

M(NH3)3

M(NH 3) 4 

M2  4NH 3

آمونیاک فلز و غلظت یون هیدروکسیل وابسته است .در این

M(NH3)5

M2  5NH3

رابطه  CMNH3غلظت کمپلکس آمونیاک فلز COH ،غلظت آنیون-

2

2

solubility product .1

M2  2NH3

نسبت فوق اشباع  ،Sنقش کلیدی در رسوب دهی

M2  3NH3

(معادله)1

(معادله).

M2  NH3

مقدار دقیق این نسبت بر اساس معادله  ،10به غلظت کمپلکس

2

(معادله)6

(معادله)13

های هیدروکسیل،

 Kspحاللیت محصول 1اکسید فلزی می باشد.

CM 2  x  a.x  K .x.y  K 2 .x.y 2  K 3 .x.y3 

در  pHثابت ،غلظت یون هیدروکسیل ثابت فرض می گردد ،با
این وجود ،غلظت کمپلکس آمونیاک فلز ) (CMNH3با  pHمحلول
و غلظت آمونیاک تغییر می کند [.]10

1

(معادله)26

CNH3  y  a '.y  K .x.y  2K 2 .x.y 2  3K 3 .x.y3 
CMNH 3.C2 OH
Ksp

(معادله)10

1

4K 4 .x.y4  5K 5 .x.y5  6K 6 .x.y6

S

با ساده سازی  11معادله تعادلی و موازنه جرم (معادالت

(معادله)2.
در معادالت مذکور مقدار

 3تا  )13به شرح زیر ،می توان غلظت گونههای کمپلکس
 k1 M2     NH3

 M(NH3)

 k 3 M2    NH3

 M(NH3)2

طور پیوسته داخل راکتور وارد میگردد و در نتیجه غلظت

 k 3 M2    NH3

 M(NH3)3

(معادله)11
3

 k 5 M2    NH3

2

 M(NH3)5

 k 6 M2     NH3

 M(NH3)6

6

2

 NH 4   OH  
Kb  
 NH3  H2 O
2

(معادله)22

2

 k 4 M2    NH3

(معادله)19

(معادله)21

2

2

5

(معادله)24

2

 M(NH3)4

4

(معادله)18

 M 2   OH  
K sp 
 M  OH 2 

 H   OH  
Kw 
 H 2 O

(معادله)23

در معادله  ،22اگر مقدار  [OH-]2 / Kspرا  aفرض کنیم می
توان نوشت:
(معادله)20

M  OH 2   a. M2 

فلز ) CM2+(tو آمونیاک ) CNH3(tدر داخل راکتور با زمان  tتغییر
میکند .علیرغم ثابت بودن جریان ورودی محلول سولفات فلزی
به راکتور ،غلظت کاتیونهای فلزی داخل راکتور با نرخ ثابت
افزایش نمییابد ،زیرا بخشی از کاتیونهای فلزی به دلیل جوانه-
زنی و رشد ذرات اولیه هیدروکسید فلزی مصرف میشود .اگر
 cmغلظت نمک فلزی باشد که به داخل راکتور تزریق میشود،
) C (tمقدار کاتیونهای فلزی مصرف شده در فرایند جوانه
N
M

زنی هیدروکسیدهای فلزی در زمان  tو ) CM (tمقدار کاتیون-
G

های فلزی مصرف شده در فرایند رشد ذرات هیدروکسید فلزی
در مدت زمان  tباشند ،غلظت فلز در محلول داخل راکتور در
زمان  tاز رابطه زیر حاصل میگردد:

(معادله)28

 a' = Kb [H+][OH-]/Kwخواهیم داشت:

 NH4   OH   a '. NH3 



N
G
) cm.Fm .t   CM (t)  CM (t


CM(t) 
Vt

اگر غلظت اولیه آمونیاک در داخل راکتور  CNH3,iباشد،
غلظت آمونیاک در محلول داخل راکتور در زمان  tاز رابطه زیر
حاصل می گردد:

از سوی دیگر با تلفیق معادالت  21و  23و با فرض

(معادله)21

و  CNH3به وسیله نرخ

میشود .در حین فرایند ،سولفات فلزی و محلول آمونیاک به

2

(معادله)1.

CM2+

ورودی محلول سولفات فلزی و محلول آمونیاک به راکتور تعیین

آمونیاک فلز در داخل راکتور را محاسبه نمود.

(معادله)16

K 4 .x.y 4  K 5 .x.y5  K 6 .x.y6

(معادله)29



.Vi    ca .Fa .t 


)V(t

 CNH , i
3

CNH 3(t) 

همچنین حجم کلی محلول نیز در داخل راکتور با زمان
تغییر مییابد .اگر نرخ ورودی آمونیاک ،نمک فلزی و سود به

اگر مقدار ] [M2+را  xو مقدار ] [NH3را  yدر نظر بگیریم ،با

داخل راکتور به ترتیب  Ḟm ، Ḟaو  Ḟnفرض شود و حجم اولیه

جایگذاری در معادالت موازنه جرم  12و  ،13دو معادله دو

داخل راکتور نیز  Viباشد ،حجم کلی محلول داخل راکتور بر

مجهول درجه  6به شرح زیر خواهیم داشت:

اساس زمان از رابطه زیر به دست می آید:
(معادله)34



V  t   Vi   F a F m  F n .t



در نرم افزار متلب کدی نوشته شد که در زمان معین ،t

پس از تعیین تعداد جوانه های شکل گرفته در مدت زمان

مقدار  CM2+و  CNH3را محاسبه کرده ،در معادالت  26و 2.

مشخص  ،tجوانهها به صورت تصادفی داخل دمین محاسباتی

جایگذاری نموده و به روش حل معادالت غیر خطی نیوتن

توزیع می شوند ،به نحوی که اگر در یک مکان خاص جوانهای

رافسون ،دو معادلهی دو مجهولی درجه شش را حل مینماید .با

وجود داشت ،هیچ جوانه دیگری در آن مکان نمی تواند قرار

حل معادالت ،مقادیر  xو  yو در نتیجه غلظت گونههای مختلف

بگیرد و مکان دیگری به صورت تصادفی برای جوانههای جدید

کمپلکس آمونیاک فلز مشخص میشود.

شکل گرفته انتخاب می شود.
 -3-2سنتز همرسوبی در داخل راکتور

 -2-2جوانه زنی

مدل محاسباتی شرح داده شده جهت تعیین تعداد جوانه-

بر اساس تئوری جوانه زنی کالسیک ،رابطه زیر تخمین
خوبی از نرخ جوانه زنی  Jارائه می دهد:
(معادله)31





های هیدروکسیدی داخل راکتور سنتز همرسوبی استفاده شد.

 16 3 V 2
J  J 0 exp 
 3k R 2 T3 (ln S) 2
 B g

 J0ثابت جوانه زنی kB ،ثابت بولتزمن γ ،انرژی سطحی
هیدروکسید فلزی رسوب شده،

بسته1

 Vکسر مولی جزیی رسوبRg ،

ثابت جهانی گازها T ،دما و Sنسبت فوق اشباع می باشد.

شکل  ،1شماتیک سنتز همرسوبی در یک راکتور بسته را نشان
میدهد .محلول سولفات فلزی ( )MSO4با غلظت  2mol/lبه
آرامی به داخل راکتور پمپ شد و  Mنماد فلز واسطه با نسبت-
های استوکیومتری مشخص Mn)1.0( ،Co)1.0( ،و

(Ni)1.0

است .در این پژوهش از نمکهای سولفاتی تجاری
 NiSO4·6H2Oبا خلوص  CoSO4·7H2O ،%99با خلوص %98

ثابت جوانه زنی  J0در رابطه  ،31نقش کلیدی در تعیین

و  MnSO4·H2Oبا  %98استفاده شد .مقدار  pHداخل راکتور با

نرخ جوانه زنی کل ) (Jدارد و معموالً بیانگر باالترین نرخ تشکیل

تزریق مقدار مورد نیاز محلول هیدروکسید سدیم ( )NaOHثابت

جوانه جدید می باشد ،بنابراین باید به نوعی با تعداد مکانهای

نگه داشته شد .همزمان ،محلول ) NH4OH (aqنیز به طور

مناسب جوانه زنی مرتبط باشد .در این جا فرض شده است

جداگانه با سرعت ثابت به راکتور پمپ شد .آمونیاک به عنوان

مقدار  J0به طور مستقیم با ) ln(Sمتناسب بوده و ضریب این

یک عامل کمپلکسساز عمل می کند و از تشکیل فازهای

تناسب ) (Aاز رابطه زیر به دست می آید:

ناخالصی جلوگیری می کند .برای جلوگیری از اکسیداسیون

)J0  A.ln(S

(معادله)32
0.5

(معادله)33

1/3
1  NA R g T 
.
 .DMNH3 .  K sp 

V 


A

ناخواسته هیدروکسیدها و تشکیل اکسیدهای فلزی یا اکسی
هیدروکسیدها در طول فرآیند همرسوبی ،گاز نیتروژن خنثی به
طور مداوم به داخل راکتور دمیده شد تا اکسیژن محلول حذف
شود .برای اطمینان از اختالط خوب واکنش دهنده ها و

که در آن  Vحجم مولی جزیی گونه های در حال جوانه

محصوالت ،راکتور در طول فرآیند به طور مداوم با سرعت

زنی NA ،عدد آووگادرو و  DMNH3ضریب نفوذ کمپلکس

 1444دور در دقیقه هم زده می شد .پس از سنتز ،رسوب فیلتر

آمونیاک فلز میباشد که با جایگذاری پارامترها ،مقدار ضریب

شد و چندین بار با آب مقطر شسته شد تا یونهای باقیمانده

تناسب  Aبه طور تقریبی 2 X1414می باشد.
پس از محاسبه نرخ جوانه زنی از رابطه  ،31می توان
تعداد جوانه ها را در زمان  tاز رابطه زیر به دست آورد
[:]19-18
(معادله)30

ND  t  t   ND  t   J. t

که در آن  Δtفاصله زمانی افزایش یافته را نشان می دهد.
1Batch.

+

2-

(  SO4 ،Naیا یونهای دیگر) حذف شوند .سپس رسوب 12
ساعت در دمای  144درجه سانتی گراد خشک شد تا پیشماده
هیدروکسید فلزی  Ni0.8Co0.1Mn0.1(OH)2بدست آید.

همرسوبی ) (pH=9-12نیز نشان داده شده است .به نظر میرسد
با افزایش pHو در نتیجه افزایش  ،OH-معادله  2به سمت راست
پیشروی داشته و در نتیجه با مصرف کمپلکس آمونیاک فلز،
مقدار رسوب بیشتری تشکیل میشود.

شکل  .1شماتیک فرایند سنتز هم رسوبی

ریزساختار پیشماده هیدروکسید فلزی سنتز شده با
میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی

FESEM,

 TESCAN, Mira3-XMUمورد مطالعه قرار گرفت .از نرمافزار
دیجیمایزر 1برای اندازه گیری ذرات اولیه و ثانویه (میانگین 144
ذره) استفاده شد .برای شناسایی ساختار کریستالی و فازی پیش
ماده هیدروکسیدی از آزمون پراش پرتو ایکس (،XRD
 )Panalytical X' Pert Proبا تابش ) Cu Kα (λ=1.54Åاستفاده
شد.

شکل  .2تغییرات غلظت کمپلکس آمونیاک فلز در طی زمان
سنتز در  pHهای متفاوت و غلظت آمونیاک  1مول بر لیتر (به کمک
مدل محاسباتی)

 -2-3محاسبه تعداد جوانههای هیدروکسیدی در سنتز هم-

 -3نتایج و بحث

رسوبی با مدل محاسباتی

 -1-3محاسبه غلظت کمپلکس آمونیاک فلز ) (CMNH3با مدل
با افزایش غلظت آمونیاک راکتور ،مقدار کمپلکس

محاسباتی
شکل  2تغییرات غلظت کمپلکس آمونیاک فلز )(CMNH3

را بر حسب زمان در  pHهای متفاوت سنتز همرسوبی نشان
میدهد که با مدل محاسباتی پیشنهادی به دست آمده است .این
شکل نشان میدهد در شروع فرایند سنتز نرخ تشکیل کمپلکس
آمونیاک فلز باال بوده (معادله )1و به تدریج با گذشت زمان و
مصرف کمپلکس ،ذرات هیدروکسیدی تشکیل شده (معادله،)2
لذا غلظت کمپلکس کاهش یافته و تقریباً به مقدار ثابتی میرسد.
در پژوهش هوآ و همکارانش در سال  ]24[ 241.اشاره شده
است که واکنش تشکیل کمپلکس به سرعت اتفاق میافتد اما
واکنش تشکیل رسوب از کمپلکس به آهستگی در طی زمان
سنتز صورت میپذیرد .شکل  ،2عالوه بر تغییرات غلظت
کمپلکس آمونیاک فلز با زمان ،نشان میدهد با افزایش

pH

راکتور ،غلظت کمپلکس آمونیاک فلز کاهش مییابد .این کاهش
در پژوهش ون بومل در سال  ]12[ 2449در محدوده  pHسنتز
Digimizer Image Analysis Software .1

آمونیاک فلز افزایش مییابد .در این شرایط اگر

OH-

به میزان

کافی در راکتور وجود داشته باشد ،کمپلکسآمونیاک فلز با ،OH-
واکنش داده و جوانههای هیدروکسیدی شکل میگیرد ولی در
صورتی که  OH-ناکافی باشد ،کمپلکسآمونیاک فلز به صورت
محلول در راکتور باقی مانده و پس از پایان سنتز به شکل پساب
رنگی (آبی رنگ) از راکتور خارج میگردد .شکل  3سرعت
جوانهزنی ذرات هیدروکسیدی را در مدل محاسباتی نشان می-
دهد .بر اساس مدل محاسباتی در غلظت آمونیاک  411مول بر
لیتر pH ،تأثیر اندکی بر سرعت جوانهزنی دارد ،اما با افزایش
غلظت آمونیاک pH ،نقش کلیدی داشته به نحوی که با افزایش
آن از  14به  1111سرعت جوانهزنی و تعداد جوانههای تشکیل
شده در راکتور افزایش چشمگیری دارد .شکل  0تعداد جوانه-
های هیدروکسیدی (محاسبه شده با مدل) را در سنتز همرسوبی
در  pHهای متفاوت نشان میدهد .بر اساس نتایج این مدل،

تعداد جوانههای هیدروکسیدی تشکیل شده در پایان سنتز هم-
رسوبی در pHهای  11 ،1111و  1411به ترتیب  013 ،11.3و

جهت تأیید نتایج مدل محاسباتی پیشنهادی دو پیشماده

 212.برابر تعداد جوانههای تشکیل شده در سنتز همرسوبی با

هیدروکسیدی  Ni0.8Mn0.1Co0.1(OH)2در دو  pHمتفاوت 1111

 14 pHمیباشد ،لذا با کاهش مقدار  pHدر حین فرایند سنتز

و  14سنتز شدند .شکل  1الگوی پراش اشعه ایکس پیشمادههای

از  1111به  ،14به ذرات ریز تولید شده در سیستم اجازه داده

هیدروکسیدی سنتز شده در دو  1111 pHو  14را نشان میدهد.

میشود تا به طور کامل به کریستالهای بزرگتر تبدیل شوند و

در هر دو نمونه ،پیکهای مربوط به  NCM(OH)2دیده میشود

به سمت تک کریستال شدن تمایل پیدا کنند و در نتیجه مشکالت

و اختالف دو نمونه تنها در شدت نسبی برخی از پیکها می-

الیه میانی کاتد/الکترولیت در آنها کاهش مییابد .این موضوع

باشد.

میتواند نتایج تجربی پژوهش ژانگ و همکارانش در سال 2422
[ ]14را در خصوص بهبود عملکرد الکتروشیمیایی ماده کاتدی
سنتز شده در شرایطی که در حین سنتز از  1111به  1411تقلیل
یابد توجیه نماید.

شکل  .1الگوی پراش اشعه ایکس  Ni0.8Co0.1Mn0.1(OH)2سنتز
شکل  .3سرعت جوانهزنی پیش ماده هیدروکسیدی
 Ni0.8Mn0.1Co0.1(OH)2در غلظت آمونیاک و  pHهای متفاوت (به
کمک مدل محاسباتی)

شده در غلظت آمونیاک  1موالر و  14 pHو 1111

شکلهای  6و  .تصاویر  FESEMپیشمادههای
هیدروکسیدی سنتز شده را نشان میدهند .در این تصاویر با
افزایش  ،pHهم اندازه ذرات اولیه (شکل )6و هم اندازه ذرات
ثانویه (شکل ).کاهش مییابد .در هر دو نمونه ،ذرات اولیه
تودهای شده و بسته ذرات ثانویه را به وجود میآورند ،ولی در
نمونه سنتز شده در  pHباالتر ،ذرات اولیه تشکیل شده زمان
کافی برای رشد ندارند و به طور پیوسته ذرات ریز جوانه زده و
بر روی یکدیگر قرار میگیرند .فشردگی ذرات اولیه در داخل
بسته ذرات ثانویه که در شکل  6نشان داده شده است مؤید این

شکل  .0تعداد جوانههای پیش ماده هیدروکسیدی

مطلب میباشد .جدول  2اندازه ذرات اولیه و ثانویه و چگالی

 Ni0.8Mn0.1Co0.1(OH)2در طی زمان سنتز به کمک مدل محاسباتی

ضربهای پیشمادههای هیدروکسیدی را نشان میدهد .چگالی

(زمان سنتز  0ساعت ،غلظت آمونیاک راکتور  1موالرpH ،های

ضربهای پیشماده سنتز شده در  1111 pHاز چگالی ضربهای

 1411 ،11 ،1111و )14

پیشماده سنتز شده در  14 pHباالتر میباشد که دلیل آن میتواند
ریز شدن ذرات و فشردگی ذرات اولیه در داخل بستههای ذرات

-3-3سنتز

همرسوبی

Ni0.8Mn0.1Co0.1(OH)2

پیشماده

هیدروکسیدی

ثانویه باشد.

pH=11.5
pH=11.5

pH=10

pH=10

شکل  .6تصاویر  FESEMذرات (اولیه) هیدروکسیدی
 Ni0.8Mn0.1Co0.1(OH)2سنتز شده در غلظت  1موالر آمونیاک و
pHهای مختلف 1111و 14

شکل  ..تصاویر  FESEMذرات (ثانویه) هیدروکسیدی
 Ni0.8Mn0.1Co0.1(OH)2سنتز شده در غلظت  1موالر آمونیاک و
pHهای مختلف 1111و 14

جهت رسیدن به ماده کاتدی تک کریستال ،سنتز پیشماده
هیدروکسیدی با اندازه ذرات اولیه بزرگتر منطقی به نظر میرسد.
جدول  .2مشخصات پیشمادههای هیدروکسیدی سنتز شده
پیش ماده هیدروکسیدی Ni0.8Mn0.1Co0.1(OH)2
 pHسنتز
3

14

1111

چگالی ضربهای) (gr/cm

1132

1118

اندازه ذرات ثانویه)(µm

12161

.116

اندازه ذرات اولیه)(nm

3211

2613

با سنتز همرسوبی پیشماده هیدروکسیدی در  14 pHمیتوان
ذرات اولیه بزرگتری ایجاد کرد ،با این حال نتایج جدول 2
نشان میدهد اندازه ذرات اولیه سنتز شده در دو  14 pHو 1111
تنها چند نانومتر تفاوت میکند که قابل اغماض میباشد ،اما
فضاهای خالی بین ذرات اولیه سنتز شده در  14 pHبیشتر بوده
و موجب کاهش چگالی ضربهای پودر هیدروکسیدی و در نتیجه
کاهش ظرفیت ماده کاتدی در سل باتری میگردد .بنابراین بر
اساس مدل محاسباتی و سنتزهای انجام شده پیشنهاد میشود
سنتز همرسوبی در  1111 pHآغاز شود ،زیرا در این  ،pHمطابق
شکل  0باالترین تعداد جوانههای هیدروکسیدی اولیه شکل می-
گیرد که به دلیل انرژی سطحی باال تمایل به تودهای شدن و

پیوستن به یکدیگر را دارند .نتایج میکروسکوپی ذرات سنتز شده
15 min

در  1111 pHدر شکل  8نشان میدهد پس از گذشت یک
ساعت از شروع سنتز بسته های ذرات ثانویه کروی به شکل جدا
از هم شکل میگیرند .با این استدالل ،زمانی که اولین بستههای
ذرات ثانویه شکل گرفت ،با کاهش  pHراکتور ،میتوان تشکیل
جوانههای جدید را کنترل کرد تا ذرات ریز شکل گرفته فرصت
کافی برای رشد پیدا کنند .تعداد جوانههای هیدروکسیدی پس
از گذشت یک ساعت از زمان شروع سنتز در  1111 pHحدود
 2116 X1410جوانه میباشد .با کاهش تدریجی  pHاز  1111به
 ،14میتوان ذرات ثانویهای سنتز نمود که در داخل آنها ذرات

30min

اولیه بزرگتری نسبت به حالتی که  pHمقدار ثابت  1111باشد به
وجود آید بدون آن که اندازه ذرات ثانویه افزایش یابد .در نتیجه
هم چگالی ضربهای ذرات افت نمیکند و هم مشکالت الیه
میانی کاتد/الکترولیت ) (CEIکمتری خواهند داشت.

 -4نتیجهگیری
مدل محاسباتی ارائه شده در این پژوهش ،با اندازه گیری
مقدار فوق اشباع در فرایند سنتز همرسوبی ،سرعت جوانهزنی و
تعداد جوانههای تشکیل شده را محاسبه نموده و مکانیسم تغییر

60min

اندازه ذرات هیدروکسیدی و تمایل به سمت تک کریستال شدن
را با کاهش مقدار  pHدر حین سنتز توجیه مینماید .بر اساس
مدل محاسباتی و سنتزهای انجام شده ،در سنتز همرسوبی درpH

 ،1111باالترین تعداد جوانههای هیدروکسیدی اولیه شکل می-
گیرد که به دلیل انرژی سطحی باال تودهای شده و به یکدیگر
میپیوندند و بستههای کروی شکل ذرات ثانویه را به وجود
میآورند .زمانی که اولین بستههای ذرات ثانویه شکل میگیرد،
با کاهش تدریجی  pHراکتور ،تشکیل جوانههای جدید کنترل
شده و ذرات ریز شکل گرفته فرصت کافی برای رشد پیدا می-

شکل  .8تصاویر  FESEMذرات

کنند .بدین ترتیب با تغییر  pHاز  1111به  14میتوان ذرات

هیدروکسیدی Ni0.8Mn0.1Co0.1(OH)2

ثانویهای سنتز نمود که در داخل آنها ذرات اولیه بزرگتری نسبت

سنتز شده در زمانهای متفاوت سنتز  -غلظت
آمونیاک  1موالر و 1111 pH

به حالتی که  pHمقدار ثابت  1111باشد وجود دارد .تمایل به
تک کریستال شدن در این ذرات بیشتر بوده و مشکالت الیه
میانی کاتد/الکترولیت ) (CEIکمتری خواهند داشت.
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