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Streszczenie 
 

W pracy zaprezentowano najważniejsze ro-
dzaje elektrolitów dla ogniw litowych – zarów-
no ciekłych, jak i stałych: organicznych polime-
rowych, nieorganicznych szklistych i krysta-
licznych. Opisano najważniejsze cechy poszcze-
gólnych elektrolitów zwracając szczególną 
uwagę na aspekt bezpieczeństwa narzucany 
przez planowane zastosowanie ogniw litowych 
do zasilania samochodów elektrycznych. Głów-
na część artykułu przedstawia przegląd ogniw 
typu all-solid-state, w których całkowicie wye-
liminowano z konstrukcji ciekłe substancje. Na 
zakończenie zwrócono uwagę na dwie nowe 
koncepcje budowy ogniw litowych ze stałym 
elektrolitem: ogniwa przepływowe i ogniwa 
typu lit-powietrze. 
 
Wstęp 
 

W ostatniej dekadzie XX wieku i w pierw-
szych latach XXI wieku odwracalne ogniwa 
litowe (ogniwa drugiego rodzaju, akumulatory) 
stały się podstawą systemów zasilania przeno-
śnych urządzeń elektronicznych, takich jak 
telefony komórkowe czy przenośne komputery. 

Po części to właśnie wprowadzenie na rynek  
w 1991 r. przez Sony akumulatorów litowych 
charakteryzujących się wysoką gęstością ener-
gii (ilością zgromadzonej energii w stosunku do 
objętości lub masy, Wh/cm3, Wh/kg) było 
czynnikiem inicjującym okres gwałtownego 
rozwoju rynku bezprzewodowej telekomunika-
cji, bez której dzisiaj trudno wyobrazić sobie 
codzienne życie. Światowy rynek ogniw lito-
wych dla przenośnych urządzeń elektronicz-
nych w roku 2010 osiągnął wartość około 10,9 
mld $ i przewiduje się jego dalszy wzrost do 22 
mld $ w roku 2020 [1].  

Pomimo ogromnego sukcesu jaki ogniwa li-
towe odniosły w obszarze zasilania przeno-
śnych urządzeń elektronicznych, ich obecne 
wykorzystanie w dziedzinach, w których wy-
magane są większe pojemności i moce, jest 
ciągle ograniczone. Tymczasem prognozy 
wskazują, że właśnie zapotrzebowanie ze stro-
ny motoryzacji oraz systemów magazynowania 
energii, gdzie najważniejszymi parametrami 
użytkowymi są wysoka pojemność i gęstość 
mocy, będzie najsilniej przyczyniało się do dal-
szego wzrostu rynku ogniw litowych, który 
może sięgnąć nawet 120 mld $ w roku 2020 [1]. 
Spełnienie tych planów jest uzależnione od 
dalszego postępu w dziedzinie materiałów  
i rozwiązań konstrukcyjnych ogniw litowych. 

Ze względu na wzrost cen ropy naftowej na 
światowych rynkach oraz coraz ostrzejsze re-
gulacje prawne dotyczące emisji zanieczysz-
czeń i ditlenku węgla przez pojazdy samocho-
dowe obserwuje się obecnie intensywny rozwój 
samochodów elektrycznych. W zależności od 
sposobu sprzężenia pomiędzy silnikiem elek-
trycznym i spalinowym samochody elektryczne 
można zaklasyfikować do jednej z trzech kate-
gorii: samochody hybrydowe (HEV – hybrid 
electric vehicle), samochody hybrydowe typu 
plug-in (PHEV – plug-in hybrid electric vehicle) 
oraz samochody w pełni elektryczne (EV – elec-
tric vehicle). Samochody hybrydowe napędzane 
są głównie przez silnik spalinowy, wspomagany 
jedynie silnikiem elektrycznym zasilanym  
z ogniw ładowanych przez silnik spalinowy 

Rys. 1. Prognozowany rozwój rynku ogniw litowych  
w latach 2012-2020. Zaadaptowane za zgodą wydawcy 

z [1]. Copyright 2014 John Wiley & Sons, Inc. 
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podczas okresów zmniejszonego zapotrzebo-
wania na moc. W samochodach hybrydowych 
typu plug-in akumulatory mogą być dołado-
wywane zarówno przez silnik spalinowy, jak  
i z zewnętrznej sieci elektrycznej. Samochody  
w pełni elektryczne nie posiadają silnika spali-
nowego, a ich jedynym napędem jest silnik 
elektryczny zasilany z akumulatora ładowane-
go z sieci elektrycznej lub z ogniwa paliwowe-
go, np. zasilanego wodorem ze specjalnego 
zbiornika.  

Sposób wykorzystania ogniwa elektroche-
micznego determinuje stawiane mu wymaga-
nia. Ze względu na specyfikę rynku motoryza-
cyjnego bezpieczeństwo, całkowity czas użyt-
kowania oraz wydajność są traktowane priory-
tetowo. Ponieważ w samochodach w pełni elek-
trycznych cała dostępna energia, określająca 
zasięg pojazdu, musi być zgromadzona w aku-
mulatorach, dlatego również wymagają one 
wysokiej gęstości energii, co najmniej rzędu 
200 Wh/kg. Jednym z podstawowych parame-
trów ogniw elektrochemicznych przeznaczo-
nych do współpracy z silnikiem elektrycznym 
jest maksymalna gęstość prądu, która razem  
z generowanym napięciem składa się na moc 
ogniwa. Dla ogniw litowych moc odniesiona do 
jednostki masy ogniwa jest prawie stukrotnie 
większa niż w przypadku akumulatorów kwa-
sowo-ołowiowych. Uzyskiwanie dużych mocy, 
potrzebnych np. w czasie ruszania i przyspie-
szania, może być dodatkowo wspomagane 
przez odpowiednie zestawienie ogniwa elek-
trochemicznego oraz superkondensatora [2]. 
Wydaje się, że integracja obu tych elementów  
w jednym systemie napędu samochodu pozwoli 
uzyskać znaczny efekt synergiczny związany  
z wykorzystaniem najlepszych cech obu ele-
mentów tj. wysokiej pojemności ogniwa oraz 
dużej gęstości prądu superkondensatora. Wy-
maganych parametrów użytkowych nie są  
w stanie zapewnić żadne komercyjnie dostępne 
ogniwa elektrochemiczne za wyjątkiem ogniw 
litowych, w szczególności typu Li-ion lub typu 
lit-powietrze (te ostatnie znajdują się obecnie 
w fazie intensywnych badań). 

Tak jak i inne ogniwa elektrochemiczne, 
ogniwa litowe składają się z bieguna dodatnie-
go (katody), bieguna ujemnego (anody) i roz-
dzielającego je elektrolitu. Materiałem katodo-
wym w ogniwach litowych typu Li-ion są tlenki 
metali przejściowych, np. LixCoO2, mogące od-
wracalnie wbudowywać jony litu i posiadające 
wysoki potencjał względem potencjału Li+/Li0. 
Materiałem anodowym są materiały odwracal-
nie wymieniające jony litu przy niskim poten-
cjale względem litu, np. grafit. Kontakt jonowy 
pomiędzy elektrodami zapewniany jest przez 

elektrolit przewodzący jony litu, a jednocześnie 
izolacyjny dla elektronów i oddzielający elek-
trody przestrzennie. Szerszy przegląd materia-
łów stosowanych do konstrukcji ogniw lito-
wych zainteresowany czytelnik może znaleźć 
np. w [4-6]. 

O całkowitej pojemności ogniwa, napięciu 
oraz gęstości energii w głównej mierze decydu-
je materiał katodowy, jednak maksymalne prą-
dy jakie można czerpać z ogniwa, a zatem też  
i jego moc, podobnie jak i bezpieczeństwo użyt-
kowania całego układu są uzależnione głównie 
od rodzaju zastosowanego elektrolitu. Miarą 
stabilności elektrolitu jest szerokość jego okna 
elektrochemicznego. Okno elektrochemiczne 
jest to zakres potencjałów pomiędzy pozioma-
mi, przy których następuje degradacja anodowa 
(utlenianie) i katodowa (redukcja). Jeśli poten-
cjały anody i katody leżą wewnątrz okna elek-
trochemicznego nie następuje przepływ elek-
tronów pomiędzy elektrolitem a żadną z elek-
trod i ogniwo jest elektrochemicznie stabilne. 
W lewej części Rys. 3 przedstawiono położenie 
potencjałów redoks wybranych materiałów 
elektrodowych dla ogniw litowych (katodo-
wych – w zakresie wysokich potencjałów oraz 
anodowych – w zakresie niskich potencjałów), 
natomiast w prawej części zestawiono położe-
nia i szerokości okien elektrochemicznych róż-
nych elektrolitów o przewodnictwie jonów litu. 
 
Elektrolity dla ogniw litowych 
 

W przypadku typowych ogniw Li-ion składa-
jących się z anody grafitowej i katody LixCoO2 
nie można zastosować jako elektrolitu roztwo-
rów wodnych. Ze względu na położenie poten-
cjałów anody i katody (por. Rys. 3) nastąpiłaby 
elektroliza elektrolitu z wydzieleniem wodoru  
i tlenu. Z tego powodu w ogniwach litowych  

Rys. 2. Gęstość mocy i gęstość energii różnych akumula-
torów w zestawieniu z wymaganiami stawianymi przez 
samochody elektryczne i przenośne urządzenia elektro-
niczne. HEV – samochody hybrydowe, PHEV – samocho-

dy hybrydowe typu plug-in, EV – samochody w pełni 
elektryczne. Dane według [1,3]. 
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w roli rozpuszczalnika najczęściej stosuje się 
cykliczne alkilowęglany, np. węglan propylenu 
(PC), czy węglan etylenu (EC). Ze względu na 
konieczność dostosowania temperatury top-
nienia i lepkości rozpuszczalnika do pracy  
w pobliżu temperatury pokojowej węglany 
cykliczne miesza się z liniowymi alkilowęgla-
nami, np. węglanem dietylu (DEC), czy węgla-
nem dimetylu (DMC). W tak dobranym roz-
puszczalniku roztwarzana jest sól uwalniająca 
w czasie dysocjacji kation Li+. Dobór odpo-
wiedniego anionu musi uwzględniać dobrą 
rozpuszczalność soli i stabilność w ogniwie,  
a także zapewnić wysokie przewodnictwo elek-
trolitu. Do tej pory najlepsze rezultaty uzyskano 
z połączenia anionu fluorkowego lub chlorko-
wego z silnymi kwasami Lewisa takimi jak PF5, 
AsF5, BF3, czy AlCl3, co prowadzi do utworzenia 
anionów PF6-, AsF6-, BF4- i AlCl4- [7]. Ze względu 
na efekt indukcyjny związany z delokalizacją 
ujemnego ładunku na silnie elektroujemne 
ligandy fluorkowe lub chlorkowe aniony te 
łatwo ulegają dysocjacji tworząc dobrze roz-
puszczalne sole. 

W komercyjnych ogniwach najczęściej sto-
sowany jest elektrolit zawierający LiPF6 roz-
puszczony w mieszaninie EC-DMC [8]. Elektro-
lit taki charakteryzuje się przewodnictwem 
około 10 mS/cm w temperaturze pokojowej,  
a liczba przenoszenia jonów litu wynosi około 
0,3–0,4. Okno elektrochemiczne elektrolitu 
rozciąga się od 1,3 do 5 V względem Li+/Li0,  

a przy tym LiPF6 w kontakcie ze stalą i alumi-
nium tworzy trwałą warstwę pasywacyjną, co 
zapobiega korozji elementów metalowych. 
Niestety anion PF6- jest niestabilny w podwyż-
szonej temperaturze, a także w kontakcie  
z wodą [9,10]. Rozkład termiczny następuje 
zgodnie z równaniem (1), a hydroliza przebiega 
według równania (2): 

𝐿𝑖𝑃𝐹6 → 𝐿𝑖𝐹 + 𝑃𝐹5   (1) 
𝐿𝑖𝑃𝐹6 + 𝐻2𝑂 → 2𝐻𝐹 + 𝐿𝑖𝐹 + 𝑃𝑂𝐹3 (2) 

Wydzielający się w trakcie degradacji LiPF6 
fluorowodór powoduje korozję wszystkich 
elementów ogniwa, a obecność PF5 i POF3 pro-
wadzi do degradacji cyklicznych węglanów  
i w konsekwencji do spadku przewodnictwa 
elektrolitu. 

Poszukiwania soli litu o wyższej stabilności 
doprowadziły do odkrycia elektrolitów bazują-
cych na sulfoimidach i związkach boru.  
W szczególności sól litowa bis(trifluorometano) 
sulfoimidu (LiTFSI) [11,12], sól litowa 
bis(pentafluoroetano) sulfoimidu (LiBETI) 
[13,14] i sól litowa bis(szczawiano)boranu 
(LiBOB) [15,3], które są stabilne aż do tempera-
tur rzędu 200-300 °C, budzą duże zaintereso-
wanie badaczy. Budowa tych cząsteczek została 
przedstawiona na Rys. 4. Dotychczas związki te 
nie weszły do komercyjnego użytku ze względu 
na problemy z korozją elementów ogniwa,  
w szczególności aluminium, z którego wykonu-
je się katodowy kolektor prądowy. 

Rys. 3. Zestawienie wielkości i położenia okien elektrochemicznych wybranych elektrolitów litowych z potencjałami 
redoks wybranych materiałów elektrodowych. Zaadaptowane za zgodą wydawcy z [4]. Copyright 2014 American 

Chemical Society. Oznaczenia: EC – węglan etylenu, PC – węglan propylenu, DEC – węglan dietylu, DMC – węglan dime-
tylu, LiTFSI – sól litowa bis(trifluorometano) sulfoimidu, EMI – kation etylo-metylo-imidazolu, PEO – poli(tlenek etyle-

nu), MEEGE – eter 2-(2-metoksyetoksy)etylo glicidylowy, PVDF – poli(difluorek winylidenu), P13TFSI – 1-metylo-3-
propylo-pirolidono-bis(trifluorometano) sulfoimid, HFP – heksafluoropropylen. 
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Szukając możliwości poprawy stabilności 
termicznej elektrolitu badacze zwrócili uwagę 
na możliwość zastąpienia organicznych węgla-
nów przez ciecze jonowe. Ciecze jonowe są to 
organiczne sole, których temperatura topnienia 
leży poniżej temperatury pokojowej [3,16]. 
Zawierają one kationy amoniowe lub aminy 
cykliczne, jak np. kation etylo-metylo-imidazolu 
(EMI), czy 1-butylo-1-metylo pirydynowy 
(BMP) anion najczęściej należy do grupy sulfo-
imidów, jak np. TFSI-. Aby uzyskać ciecz  
o przewodnictwie jonów litu w związkach tych 
rozpuszcza się sole litowe, te same które są 
stosowane w połączeniu z rozpuszczalnikami 
alkilowęglanami. Głównymi zaletami cieczy 
jonowych są niska lub brak toksyczności, wy-
soka stabilność termiczna, niska prężność pary 
i niska palność. Do największych wad należy 
stosunkowo wysoka lepkość, która niekorzyst-
nie wpływa na przewodnictwo jonowe. Prze-
wodnictwo jonów litu w  roztworze (x)LiTFSI–
(1-x)BMP-TFSI w zależności od zawartości litu 
(x = 0-0,377) mieści się w przedziale 2-0,1 
mS/cm w temperaturze pokojowej przy niskiej 
liczbie przenoszenia litu 0,06-0,13 [17]. 

Opisane powyżej ciekłe elektrolity w więk-
szości charakteryzują się stosunkowo wysokim 
przewodnictwem jonów litu i dobrą zwilżalno-
ścią powierzchni elektrod, a przez to niskim 
oporem przeniesienia ładunku przez granicę 
międzyfazową. Niestety w wielu przypadkach 
liczba przenoszenia jonów litu nie przekracza 
0,5, są one palne (za wyjątkiem cieczy jono-
wych) oraz wrażliwe na działanie podwyższo-
nych temperatur i wilgoci. Kolejną wadą jest 
możliwość wycieku elektrolitu z ogniwa oraz 
konieczność stosowania porowatych separato-
rów, które utrzymują elektrolit pomiędzy elek-
trodami ogniwa. Z tego powodu w ogniwach  
z ciekłym elektrolitem grubość elektrolitu nie 
może być zredukowana poniżej pewnych gra-

nicznych wartości, co zwiększa opór we-
wnętrzny ogniwa i utrudnia ich miniaturyzację. 
Część tych ograniczeń może być ominięta przez 
zastosowanie elektrolitu w formie membrany 
stałej, która łączy w sobie funkcje separatora  
i elektrolitu. Do wytworzenia membrany mogą 
posłużyć polimery organiczne, żele lub materia-
ły nieorganiczne wykazujące przewodnictwo 
jonów Li+ [3,18]. Ogniwa litowe, w których 
zarówno elektrody, jak i elektrolit są w postaci 
stałej nazywane są ogniwami typu all-solid-
state. Do największych zalet takich ogniw nale-
żą możliwość wytwarzania w formie cienko-
warstwowej. Ponadto odpowiedni dobór mate-
riału elektrolitu umożliwia uzyskanie niepalno-
ści i szerokiego zakresu stabilności elektro-
chemicznej. 

Najbardziej rozpowszechnionym rodzajem 
elektrolitu stałego dla ogniw litowych jest elek-
trolit polimerowy oparty na tlenku polietylenu 
(PEO) lub jego kopolimerach [3]. Tlenek polie-
tylenu jest półkrystalicznym polimerem o tem-
peraturze zeszklenia około -60 °C i temperatu-
rze topnienia około 65 °C. Ze względu na  sto-
sunkowo wysoką stałą dielektryczną (εr = 8) 
sole litu wprowadzone do polimeru ulegają 
dysocjacji, co umożliwia transport jonów litu. 
Typowymi solami, które są stosowane w po-
łączniu z PEO to LiClO4, LiCF3SO3, LiPF6 itp. 
[18]. Przewodnictwo jonowe powyżej tempera-
tury zeszklenia odbywa się mechanizmem hop-
pingowym przy współudziale deformacji sa-
mych łańcuchów polimerowych, jak to schema-
tycznie przedstawiono na Rys. 5. W celu po-
prawy stabilności termicznej, chemicznej i me-
chanicznej oraz w celu ograniczenia stopnia 
krystaliczności do polimeru wprowadza się 
nanocząstki substancji nieorganicznych, jak np. 
SiO2, Al2O3 czy TiO2. Typowe wartości prze-
wodnictwa uzyskiwane dla polimerów wynoszą 
10-5-10-6 S/cm w temperaturze pokojowej przy 
liczbie przenoszenia jonów Li+ około 0,3. 

Rys. 4. Budowa cząsteczek nowych soli litowych stoso-
wanych jako składnik elektrolitów dla ogniwach lito-

wych. 

Rys. 5. Hopping jonu Li+ w matrycy politlenku etylenu 
(PEO). Zaadaptowane z [19]. 
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Kolejnym rodzajem elektrolitów stałych  
o przewodnictwie jonów litu są elektrolity że-
lowe (hybrydowe). Składają się one z trójwy-
miarowo usieciowanej matrycy polimerowej 
nasączonej roztworem zawierającym rozpusz-
czoną sól litu, przy czym zawartość fazy ciekłej 
przekracza 50 %wag. Elektrolity te łączą  
w sobie właściwości mechaniczne polimerów  
z właściwościami transportowymi ciekłych 
elektrolitów. Jako matrycę polimerową wyko-
rzystuje się poli(akrylonitryl), poli(metakrylan 
metylu), poli(chlorek winylidenu), po-
li(heksafluoro-propylen) lub tlenek polietylenu, 
natomiast jako roztwory wypełniające stosuje 
się te same ciecze, które są wykorzystywane 
jako ciekłe elektrolity, a więc np. alkilowęglany 
organiczne lub ciecze jonowe z rozpuszczonymi 
solami typu LiTFSI lub LiBF4. Pełniejszy opis 
elektrolitów ciekłych i polimerowych stosowa-
nych w ogniwach litowych zainteresowany 
czytelnik może znaleźć np. w [3,20]. 

Chociaż użycie stałych elektrolitów polime-
rowych lub żelowych rozwiązało trudności 
związane z możliwością wycieku elektrolitu, to 
jednak powielają one wiele wad elektrolitów 
ciekłych związanych z palnością i szerokością 
okna elektrochemicznego. Znacznie wyższą 
stabilnością, w szczególności względem utle-
niania w kontakcie z materiałem katodowym, 
cechują się materiały nieorganiczne. Z punktu 
widzenia wytwarzania membran dla ogniw 
litowych szczególne zainteresowanie badaczy 
w ostatnich latach wzbudzają amorficzne tle-
noazotki litu i fosforu (tzw. LiPON) w formie 
cienkowarstwowej, szkła siarczkowo krzemo-
we oraz krystaliczne tlenki z trzech grup: La2/3-

xLi3xTiO3 (LLT) o strukturze perowskitu, Li-
Ti2(PO4)3 (LTP) o strukturze NASICONu oraz 
Li7La3Zr2O12 (LLZ) o strukturze granatu [22-

27]. Rys. 7 przedstawia zestawienie przewod-
nictwa jonowego Li+ typowych przedstawicieli 
opisanych dotychczas grup elektrolitów dla 
ogniw litowych. Duże zainteresowanie wzbu-
dzają ostatnio elektrolity z grupy Li7La3Zr2O12 
ponieważ posiadają one największą szerokość 
okna elektrochemicznego, a zatem i największą 
stabilność. Chociaż LiPON posiada najniższe 
przewodnictwo właściwe spośród wymienio-
nych materiałów, to jednak możliwość uzyska-
nia szczelnych warstw o grubości około 1 μm 
wykazujących dobre właściwości mechaniczne 
rekompensuje niedostatki przewodnictwa wła-
ściwego i sprawia, że jest on często stosowany 
w ogniwach cienkowarstwowych. Zaintereso-
wany czytelnik może znaleźć szerszy opis elek-
trolitów dla ogniw litowych m. in. w [3,28]. 
 
Ogniwa litowe typu all-solid state 
 

Jak wspomniano powyżej ogniwa typu Li-
ion, w których ciekły elektrolit zastąpiono stałą 
membraną polimerową lub nieorganiczną są 
nazywane ogniwami typu all-solid-state. Próby 
konstrukcji tego typu ogniw były podejmowane 
od przełomu lat 1960 i 1970-tych [32], niestety 
dostępne w tamtym czasie elektrolity stałe  
o przewodnictwie Li+, oparte głównie na jodku 
litu, charakteryzowały się niskim przewodnic-
twem w temperaturze pokojowej (rzędu 10-6 
S/cm), co skutkowało wysokim oporem we-
wnętrznym ogniwa, a przez to niskimi gęsto-
ściami prądu. Przez kolejne 20-30 lat odkrycie 
nowych grup elektrolitów o znacznie wyższym 
przewodnictwie sprawiło, że stała się możliwa 
skuteczna konstrukcja ogniw litowych typu all-
solid-state. Duże sukcesy w tej dziedzinie od-
niosła m. in. firma Bellcore z USA, która opra-
cowała metodykę wytwarzania ogniw z katodą 
ze spinelu litowo-manganowego, LiMn2O4,  

Rys. 6. Przewodnictwo elektryczne elektrolitów żelo-
wych z matrycą z kopolimeru poli(fluorku-

diwinylidenu-12% heksafluorku propylenu) wypełnio-
nego roztworem 1 M LiPF6 o stężeniu 1 M w węglanie 
etylenu i węglanie propylenu. Zaadaptowane za zgodą 

wydawcy z [21]. Copyright 2014 Elsevier. 

Rys. 7. Porównanie przewodnictwa elektrycznego 
typowych elektrolitów dla ogniw litowych [17, 22-27, 

29-31]. Wyjaśnienie skrótów w tekście. 
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i anodą węglową rozprowadzonych na prze-
ciwnych stronach membrany elektrolitu żelo-
wego z kopolimeru poli(fluorek diwinylidenu-
co-heksafluoropropylen) nasączonego roztwo-
rem LiPF6 w organicznych węglanach alkilo-
wych (EC+DMC) o grubości 50-100 μm [21,33]. 

Opracowane ogniwo charakteryzowało się 
stabilną pracą z pojemnością 73-63 mAh/g 
przez 1200 cykli ładowania i rozładowania pod 
obciążeniem 1 C (obciążenie 1 C oznacza natę-
żenie prądu przepływającego przez ogniwo 
odpowiadające uzyskaniu teoretycznej pojem-
ności w ciągu 1 godziny). Grawimetryczna gę-
stość energii ogniwa osiągnęła wartość 110 
Wh/kg (bez uwzględnienia masy obudowy)  
i 280 Wh/l. 

Ze względu na obecność elektrolitu zawiera-
jącego roztwór LiPF6 w alkilowęglanach orga-
nicznych elektrolity polimerowe nie rozwiązują 
problemu niestabilności i palności ogniwa lito-
wego. Z tego powodu już od lat 1990-tych pra-
cowano nad wytworzeniem ogniwa z nieorga-
nicznym elektrolitem stałym. Cienkowarstwo-
we ogniwa z elektrolitem LiPON były z sukce-
sem wytwarzane i badane m. in. w Oak Ridge 
National Laboratory w USA [34,35]. Ogniwa te 
były wytwarzane technikami fizycznego napy-
lania z fazy gazowej (PVD) na izolacyjnym pod-
łożu np. z polikrystalicznego Al2O3. Następnie 
nanoszono kolejne warstwy funkcjonalne we-
dług schematu przedstawionego na Rys. 9.  
W oparciu o układ ogniwa opracowany w Oak 
Ridge badano różne rodzaje materiałów elek-
trodowych, ale najwyższe wartości pojemności, 
rzędu 60 μAh/cm2, uzyskano dla ogniwa z ka-
todą z LiCoO2 o grubości 1,3 μm przy dobrej 
stabilności pracy przez ponad 1500 cykli łado-
wania i rozładowania prądem 100 μA/cm2. 

Zaletą ogniw cienkowarstwowych jest ich 
elastyczność, zachowana pomimo obecności 
materiałów ceramicznych. Koo i wsp. [34] opi-
sali sposób konstrukcji elastycznego cienko-
warstwowego ogniwa typu Li|LiPON|LiCoO2  
o pojemności około 100 μAh/cm2 przez 100 
cykli ładowania i rozładowania prądem 46,5 
μA/cm2. Rys. 11 przedstawia zdjęcie takiego 
ogniwa podczas pracy. 

Podejmowano również próby wytworzenia 
ogniw litowych typu all-solid-state z nieorga-
nicznym elektrolitem stałym technikami nie 
wymagającymi skomplikowanej i kosztownej 
procedury nanoszenia cienkich warstw z fazy 
gazowej. W tym celu Brousse i wsp. [37] zasto-
sowali technikę pirolizy aerozoli (spray pyroly-
sis) do wytworzenia elektrody dodatniej (Li-
CoO2) i ujemnej (Li4Ti5O12) na spieku elektroli-
tu Li3xLa2/3-xTiO3 o grubości około 1 mm. Opu-
blikowane doniesienia pokazują, że wytworzo-
ne w ten sposób ogniwo pracowało przez po-
nad 100 cykli przy maksymalnym prądzie 40 
μA/cm2. 

Rys. 8. Pojemność ogniwa C|Li+ (PVDF-HFP 
LiPF6)|LiMn2O4 typu all-solid-state wytworzonego 

przez Bellcore w trakcie 1200 cykli pracy. Zaadapto-
wane za zgodą wydawcy z [21]. Copyright 2014  

Elsevier. 

Rys. 9. Schemat przekroju poprzecznego przez 
cienkowarstwowe ogniwo litowe. Zaadaptowane za 

zgodą wydawcy z [35]. Copyright Elsevier 2014. 

Rys. 10 . Pojemność ogniw C|Li+ (LiPON)|materiał 
katodowy typu all-solid-state wytworzonych w Oak 
Ridge National Laboratory w trakcie kolejnych cykli 

pracy. Zaadaptowane za zgodą wydawcy z [35]. 
Copyright Elsevier 2014. 
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Ze względu na niestabilność elektrolitu 
Li3xLa2/3-xTiO3 w kontakcie z litem oraz niesta-
bilność elektrolitów polimerowych z matrycą 
PEO w kontakcie z elektrodą dodatnią o poten-
cjale powyżej 3 V względem Li+/Li0, Kobayashi  
i wsp. [38] postanowili rozwiązać oba te pro-
blemy jednocześnie przygotowując warstwowy 
kompozyt składający się warstwy PEO nasą-
czonej LiBF4 po stronie anodowej oraz z war-
stwy Li3xLa2/3-xTiO3 po stronie elektrody dodat-
niej. Na Rys. 12 przedstawiono wyniki pomia-
rów stabilności ogniwa Li|PEO|Li3xLa2/3-xTiO3 

|LiMn2O4 z elektrolitem stałym oraz ogniwa 
Li|Li+|LiMn2O4 z elektrolitem ciekłym pracują-
cych w temperaturze 60°C w zakresie napięć 
3,0-4,3 V względem Li+/Li0. Chociaż autorzy nie 
podają bezwzględnych wartości pojemności ani 
gęstości prądu, jakim było obciążone ogniwo, 
można zauważyć, że ogniwo z kompozytowym 
elektrolitem stałym pracujące w podwyższonej 
temperaturze charakteryzowało się znaczne 
lepszą stabilnością niż ogniwo z elektrolitem 
ciekłym w trakcie osiemdziesięciu pierwszych 
cykli ładowania i rozładowania. 

Przeprowadzono również próby wytworze-
nia ogniw typu Li4Ti5O12|Li1,3Al0,3Ti1,7(PO4)3| 
LiMn2O4 z nieorganicznym elektrolitem stałym 
o strukturze NASICONu [39]. Kluczem do uzy-
skania pracującego ogniwa jedynie przy zasto-
sowaniu prostych technik chemicznych był 
dodatek substancji poprawiającej spiekalność 
wszystkich elementów ogniwa tak, aby w sto-
sunkowo umiarkowanej temperaturze uzyskać 
gęsty, monolityczny spiek trzech warstw: ano-
dy, elektrolitu i katody. Jako środek poprawia-
jący spiekalność zastosowano 0,44LiBO2· 
0,56LiF. Ogniwo uformowano z prekursorów 
proszkowych, które uformowano techniką izo-
statycznego prasowania na zimno, a następnie 
wygrzano w temperaturze 750 °C przez 12 

godzin. Po zeszlifowaniu elektrod uzyskano 
dysk złożony kolejno z elektrody ujemnej 
(Li4Ti5O12) o grubości 10 μm, elektrolitu 
Li1,3Al0,3Ti1,7(PO4)3 o grubości 200-300 μm  
i elektrody dodatniej LiMn2O4 o grubości kilku-
set μm. Ogniwo pracowało pod obciążeniem 
prądowym 10 μA/cm2 przy stosunkowo nie-
wielkiej polaryzacji. 

Do najważniejszych różnic pomiędzy ogni-
wami litowymi typu all-solid-state a ogniwami  
z elektrolitem ciekłym, oprócz aspektu bezpie-
czeństwa użytkowania, należy możliwość mi-
niaturyzacji. Całkowita grubość ogniwa może 
nie przekraczać kilkuset mikrometrów. Zasto-
sowanie technik nanoszenia cienkich warstw 
pozwala na integrację ogniwa litowego typu all-
solid-state w układach scalonych przy wykorzy-
staniu tych samych technik, które są stosowane 
do wytwarzania pozostałych elementów sys-
temów elektronicznych. Niestety nieodłączną 
wadą cienkowarstwowych mikrobaterii lito-
wych jest ich niska pojemność bezpośrednio 

Rys. 12. Względna pojemność ogniwa Li|PEO 
|Li3xLa2/3-xTiO3|LiMn2O4 w trakcie osiemdziesięciu 

cykli ładowania i rozładowania w temperaturze 60 °C 
w zakresie napięć 3,0-4,3 V. Dla porównania względna 

pojemność ogniwa z elektrolitem ciekłym w takich 
samych warunkach pracy. Przedruk za zgodą wydaw-

cy z [38]. Copyright Elsevier 2014. 

Rys. 13. Schemat trójwymiarowego układu cien-
kowarstwowego mikroogniwa litowego. Przedruk 

za zgodą wydawcy z [41]. Copyright 2014 John 
Wiley & Sons, Inc. 

 

Rys. 11. Fotografia elastycznego cienkowarstwowego 
ogniwa litowego z nieorganicznym elektrolitem 
stałym typu LiPON. Przedruk za zgodą wydawcy  

z [36]. Copyright 2014 American Chemical Society. 
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związana z niewielką masą materiałów elek-
trodowych zgromadzonych w ogniwie. Podej-
ście zaproponowane przez grupę Nottena 
[40,41] pozwala na wytworzenie na podłożu  
z krzemu trójwymiarowej struktury ogniwa 
litowego all-solid-state, które oprócz powięk-
szonej masy materiałów elektrodowych zgro-
madzonej w zbliżonej objętości ogniwa pozwa-
lają na zwiększenie powierzchni kontaktu po-
między elektrodami a elektrolitem, a zatem 
przy tej samej gęstości prądu płynącego przez 
elektrody uzyskiwane jest większe natężenie 
prądu generowanego przez ogniwo w ze-
wnętrznym obwodzie. 
 
Ogniwa litowe typu flow batteries 
 

Ze względu na trudności w wytworzeniu 
kontaktu pomiędzy elektrolitem stałym a elek-
trodami w formie stałej, który charakteryzo-

wałby się niskim oporem przeniesienia ładun-
ku i stabilnością mechaniczną podczas ładowa-
nia i rozładowania ogniwa, wydaje się, że elek-
trolit stały lepiej współpracowałby z elektro-
dami, w których reagenty nie znajdują się  
w formie stałej lecz płynnej, podobnie jak to ma 
miejsce w ogniwach paliwowych. Ogniwa takie 
są znane pod nazwą akumulatorów przepły-
wowych „flow batteries” [42]. Typowym przy-
kładem jest układ zawierający w przestrzeni 
anodowej wodny roztwór siarczanów V2+ i V3+, 
w przestrzeni katodowej siarczanów VO2+  
i VO2+. Przestrzenie te są rozdzielone membra-
ną przewodzącą protony, np. wykonaną  
z NAFIONu®. Zaletą akumulatorów przepływo-
wych jest rozdzielenie elementów związanych  
z magazynowaniem energii chemicznej (roz-
twory mogą być przechowywane w zewnętrz-
nych zbiornikach i w razie potrzeby szybko 
wymienione) i z wytwarzaniem mocy. Y.-M. 
Chiang wraz ze swoim zespołem zastosowali 
ten pomysł do ogniw litowych [43]. Przygoto-
wali oni skoncentrowane zawiesiny zawierają-
ce LiCoO2 i Li4Ti5O12 oraz elektroaktywną sa-
dzę, w których czynnikiem dyspergującym był 
roztwór LiPF6 w mieszaninie alkilowęglanów. 
Ze względu na obecność ścieżki perkolacyjnej 
utworzonej przez cząstki sadzy takie zawiesiny 
charakteryzowały się dobrym przewodnictwem 
jonowo elektronowym i mogły one brać udział 
w reakcjach elektrodowych. Rys. 14 przedsta-
wia schemat ogniwa przepływowego oraz zdję-
cie elektroaktywnej zawiesiny LiCoO2 i sadzy 
elektroaktywnej. 
 
Ogniwa typu lit-powietrze 
 

Podobną koncepcję realizują odwracalne 
ogniwa litowo-powietrzne, w których substan-
cją biorącą udział w reakcji katodowej jest tlen 
z powietrza. Ogniwa te wzbudzają w ostatnich 
latach żywe zainteresowanie ze względu na 
niespotykane dotychczas w przypadku ogniw 
elektrochemicznych pojemności i gęstości 
energii. Biorąc pod uwagę tylko masę reagen-
tów (lit na anodzie i tlen na katodzie) teore-
tyczna pojemność sięga 5200 Wh/kg,  
a uwzględniając elektrolit i katalizator reakcji 
katodowej 1300 Wh/kg (1520 Wh/l) [44]. 
Ogniwa typu lit-powietrze znajdują się obecnie 
w fazie intensywnych prac rozwojowych, głów-
nie mających na celu uzyskanie zadowalającej 
odwracalności reakcji katodowej. Schemat 
działania takiego ogniwa został przedstawiony 
na Rys. 15. 

 
 
 

 

(a) 

Rys. 14. Schemat działania ogniwa przepływowego 
zaproponowanego przez Y.-M. Chianga, b) zawiesina 

zawierająca LiCoO2 i elektroaktywną sadzę w roztwo-
rze LiPF6 w alkilowęglanach. Przedruk za zgodą 

wydawcy z [41]. Copyright 2014 John Wiley & Sons, 
Inc. 

Rys. 15. Zasada działania ogniwa typu lit-powietrze. 
Przedruk za zgodą Macmillan Publishers Ltd. Nature 

Materials. [45]. Copyright 2014. 
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Podsumowanie 
 

Spośród komercyjnie dostępnych ogniw li-
towych największą grupę stanowią ogniwa  
z ciekłym elektrolitem zawierającym sól LiPF6 
rozpuszczoną w alkilowęglanach organicznych. 
W artykule zaprezentowano przegląd możliwo-
ści zastąpienia go przez elektrolity stałe, co 
może doprowadzić do poprawy bezpieczeń-
stwa użytkowania ogniw. Najbardziej zaawan-
sowane są komercyjne wdrożenia elektrolitów 
polimerowych i żelowych, które jednak dzielą  
z elektrolitami ciekłymi takie cechy jak palność 
i podatność na degradację w warunkach pracy. 
Znacznie bardziej obiecujące wydają się być 
elektrolity stałe nieorganiczne, np. tlenek 
Li7La3Zr2O12 o strukturze granatu o wysokiej 
stabilności. Elektrolity stałe mogą być zastoso-
wane w trzech rozwiązaniach konstrukcyjnych 
ogniw litowych: mikroogniwach cienkowar-
stwowych, możliwych do zintegrowania  
w układach scalonych, ogniwach przepływo-
wych i ogniwach typu lit-powietrze. Prace nad 
konstrukcją ogniw przepływowych i typu lit-
powietrze ciągle trwają i w obecnym momencie 
nie można przesądzić o ich zastosowaniach 
komercyjnych, jednak potencjalne korzyści 
związane z wysoką gęstością energii wydają się 
być znaczne. 
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