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نتایج تست باتري

مقدمه
کی که در تمام وسایل الکتریدارند، تقریبا بسیار مهمی باتري ها نقش روزمره در زندگی 

به ی لیتیم یوندر این میان باتري هاي . داریم داراي باتري استسروکار طول روز با آن 
.عنوان مطرح ترین باتري هاي قابل شارژ توجه خاصی را به خود اختصاص داده اند

اده ي ، اکسید قلع یک ممی شودبه عنوان آند این باتري ها استفاده موادي که در بین 
تري هاي باتواند ظرفیت بر واحد جرم بیشتري را نسبت به آند باشد که میمناسب می

.اشدارائه دهد که از نظر صرفه ي اقتصادي نیز مناسب تر می بلیتیمی تجاري متداول 

تیمی هدف کلی از این پروژه ساخت آندي با ظرفیت و صرفه ي بهتر از آند باتري هاي لی
.متداول است

)VLS( جامد - گاز - بخار فرایند
 به فلزي ذرات .می کنیم استفاده VLS فرآیند از قلع اکسید ساختار هاي نانو رشد منظور به

 ذرات ینا .روند می کار به کریستالی بعدي یک نانوساختارهاي رشد براي کاتالیست عنوان
 حل عنوان به دهنده واکنش گاز .می دهند واکنش گاز با و شده مایع خاص دماي در فلزي

 ر،گ واکنش گاز شدن حل با تدریج به .می شود حل فلزي ذرات درون و کند می عمل شونده
 فاز یک و شده ته نشین حل شونده سپس .می رسد اشباع به مایع آلیاژ در حل شونده میزان

 فقیا کوره ي در فرآیند این تمامی .آورد می وجود به مایع آلیاژ از خارج در را جامد کریستالی
 انجام جیوه میلیمتر 15 به نزدیک فشاري و سانتی گراد درجه ي 900 به نزدیک دماي با

.می شود

 است خوب بسیار کیفی نظر از که می باشد زیر  شکل به روش این در آمده بدست ساختار نانو
 هشد ایجاد نانوساختارهاي خوبی به هم نمونه این از شده گرفته SEM عکس هاي همچنین

.می دهد نشان را

جمع بندي
تارهاي هدف از تحقیق فوق، مطالعه و بررسی ویژگی هاي اکسید قلع، بررسی روش هاي ساخت نانوساخ

موفق به  در این راستا. یونی می باشد-آن و بکارگیري این نانوساختارها به عنوان آند باتري لیتیم
سکه   اي و  ساخت نانوساختارهاي مختلف اکسید قلع شده ایم و با استفاده از این نانوساختارها در باتري

.تست آن از صحت این فرآیند اطمینان حاصل کردیم
آند در  بهبود ظرفیتتواند راه حل مناسبی براي نانوساختارهاي اکسید قلع می از استفاده 

کمتر است و به  باشد همچنین قیمت اقتصادي آند قلع نسبت به لیتیمیونی -لیتیمباتري هاي 
.باشدتر میصرفه
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اکسید روي-پوسته اکسید قلع-ساخت هسته
 کنیم که در این بخش به منظور باال بردن عملکرد و بهبود آن از ایده ي دیگري نیز استفاده می

مر بر روي نانوساختار هاي رشد داده شده در قسمت قبل نانوساختار روي رشد می دهیم و این ا
.باعث افزایش استحکام و دوام باتري و نانو ساختار هاي آن می شود

کنیم و استفاده می) half cell(عنوان کاتد در یک نیم واحد به ساختارهاي تولید شده را نانو 
ي مورد هکنیم و باتري و نمونآن را پرس میپرسی در گالوباکس ي سکه زن سپس به وسیله

.باشدمیي تست نظر آماده

باتري اکسید قلعنمودار ولتاژ 

اکسید روي-پوسته اکسید قلع-نمودار ولتاژ باتري هسته
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