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خالصه
خرابي مکانيکي ناشي از فرآيند شارژ-دشارژ در الکترودها ،مورد مطالعهی تحقيقات بسياری از پژوهشگران در سالهای اخير بوده است .اگر چه
تحقيقات اخير نشان ميدهد نانومواد عملکرد بسيار بهتری در چرخههای شارژ-دشارژ از خود نشان ميدهند ،با اين وجود آزمايشات فراواني نشان دادهاند
که نانو ساختارها هم ميتوانند متحمل خرابي و شکست در اثر تنشهای ناشي از فرآيند نفوذ گردند .از عوامل موثر در افزايش فزايندهی تنشهای
مذکور مي توان به جداشدگي فازی و گراديان غلظت در الکترود اشاره کرد .بزرگي تنشهای مکانيکي ميتواند منجر به شکست و يا از دست رفتن
تماس الکتريکي بين اجزای الکترود شود .در اين تحقيق به کمک يک مدل فازی به بررسي توزيع غلظت و تنش ناشي از انتشار يون در الکترودهای
صفحهای مي پردازيم .معادالت حاصله به کمک روش تفاضل محدود گسسته سازی و از حل معادالت جبری به دست آمده توزيع مکاني غلظت و تنش
در طول فرآيند شارژ به دست ميآيد .اثر پديده جدا شدگي فازی بر تنشهای کششي و فشاری که به ترتيب در مرکز و سطح الکترود ايجاد شده مورد
بررسي قرار ميگيرد .نتايج اين مطالعه نشان ميدهد که پديده فازی شدن منجر به افزايش تنشهای کششي در الکترود ميشود.
کلمات کلیدی :تنش ناشي از نفوذ ،مدل فازی ،جداشدگي فازی ،روش تفاضل محدود.

.1

مقدمه

باتریهای قابل شارژ نقش مهمي در صنعت ذخيرهی انرژی دارند .امروزه مواد نانو مقياس سيليسيوم ،به عنوان جايگزين الکترودهای گرافيتي در اين صنعت،
به علت ظرفيت باال ،مورد مطالعۀ بسياری از محققان قرار دارد [ .]1با وجود ظرفيت زياد ،الکترودهای ساخته شده از اين نانو مواد الزم است در چرخههای
شارژ-دشارژ متوالي ،تنشها و کرنشهای قابل توجهي (تا حدود  )%۴۰۰را متحملشوند [ .]2اين کرنش زياد ميتواند باعث انواع خرابيهای مکانيکي ،مانند
ترکخوردگي ،شکست و ورقهای شدن ذرات الکترود ،گردد .خرابيهايي از اين دست موجب اختالل در فرآيند شارژ-دشارژ و کاهش ظرفيت باتری
ميگردند [ .]۳از ديگر پديدههايي که طي نفوذ يوني در الکترودها اتفاق ميافتد ،جداشدگي فازی است [ .]۴جداشدگي فازی موجب ميگردد ماده به دو (يا
چند) فاز مجزا تقسيم شود به نحوی که غلظت در هر فاز (تقريبا) ثابت ،اما با فاز (های) ديگر کامال متفاوت باشد .اختالف بين غلظت دو فاز ،موجب پديده

آمدن ناحيهای با ضخامت اندک با نام مرز فاز 4ميشود؛ که غلظت با گراديان زياد روی آن تغيير ميکند .اولين بار کان و هيليارد [ ،]۵با اضافه کردن انرژی
ناشي از تغيير غلظت در مرز فاز به معادلهی کالسيک تعادل ترموديناميکي ،با ارائه ی يک مدل فازی توانستند نفوذ تؤام با جداشدگي فازی را مدلسازی
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کنند .با پيشرفت فرآيند شارژ ،مرز بين فازها جابجا ميشود .بدون استفاده از يک مدل فازی ،برای شبيهسازی جابجايي مرز ،به يک شرط مرزی اضافه نياز
است که بايد همزمان با حل معادله ،اين شرط نيز ارضا شود تا محل مرز در هر لحظه از زمان مشخص گردد .اين موضوع منجر به چالشهای محاسباتي مي-
شود .حسن بزرگ مدلهای فازی رهايي از اين چالش ،به کمک اضافه کردن عبارت مربوط به انرژی مرز فازها است [.]۶
هان و همکاران [ ]۶با استفاده از معادلهی کان و هيليارد ،به بررسي الکترود حين دشارژ پرداختند .در بررسي مذکور از روش عددی توانمند طيفي
چبيشف استفاده شده است؛ البته تأثير تنشهای مکانيکي در مدل لحاظ نشده است .در بسياری از تحقيقات اخير به بررسي اثر متقابل تنشهای ايجاد شده در
حين نفوذ در الکترودها و آثار مکانيکي ناشي از آن  ،بر فرآيند نفوذ پرداخته شده است .سونگ و همکاران [ ]۷با استفاده از يک مدل فازی ،تنشهای به
وجود آمده ناشي از نفوذ را در فرآيند شارژ بررسي کردند و نشان دادند که مقادير تنشهای ناشي از نفوذ با وقوع جداشدگي فازی ،به طور قابل مالحظهای
افزايش مييابد .البته در بررسي مذکور اثر تغييرشکلهای بزرگ منظور نشده است .اولين بار گرتين [ ]۸تئوری جامعي ارائه کرد که توسط آن اثر
تغييرشکلهای هندسي غيرخطي را در مدل کان-هيليارد وارد کرد .بر اساس تئوری گرتين تحقيقات فراواني به انجام رسيده است که اثر تغييرشکلهای
بزرگ را بر مدلهای فازی مختلف مورد بررسي قرار دادهاند]1۰ ,۹[ .
در مقالهی حاضر ،هدف بررسي پديده ی جداشدگي فازی و آثار آن بر نفوذ يون در يک الکترود صفحهای با استفاده از يک مدل فازی است.
بدين منظور در بخش  ،2ابتدا به معرفي مدل فازی استفاده شده در اين بررسي پرداخته و معادلهی حاکم بر نفوذ به دست ميآيد .سپس ،با استفاده از تئوری
االستيسيته ،تنش ناشي از ميدان غلظت در الکترود صفحهای به دست آورده ميشود .در بخش  ۳نتايج حاصل از حل عددی معادلهی حاکم بر نفوذ ،ميدان
غلظت و تنش ،مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است .خالصهای از يافتههای اين تحقيق در بخش  ۴ارائه ميشود.

.2

بیان مسأله و حل

در مقالهی حاضر ،الکترودی با هندسهی صفحهای (شکل  )1با ضخامت  2hو ابعاد جانبي بينهايت مورد بررسي قرار ميگيرد .به منظور فرمولبندی مسأله،
دستگاه مختصات  xyzمطابق آنچه در شکل  1نشان داده شده معرفي شدهاست .صفحات  x   hو  x  hمنطبق بر سطوح الکترود ميباشند که در
اين مقاله فرض ميشود آزاد و بدون تنش هستند .مطابق آنچه در تحقيقات پيشين انجام گرفته ،به منظور مدلسازی فرايند شارژ ،فرض ميشود الکترود مورد

مطالعه در زمان  t  0در معرض نفوذ يوني قرار ميگيرد ،بدين ترتيب که به محض تماس الکترود با الکتروليت ،غلظت يونها در سطوح الکترود بالفاصله
به نزديکي حد اشباع رسيده و در طول فرايند شارژ ،غلظت يونها در سطوح الکترود بدون تغيير باقي ميماند .به عبارت ديگر . ،فرآيند شارژ به صورت
غلظت ثابت روی سطح 5فرض شده است .در مدل ارائه شده غلظت يوني در سطح الکترود با  ( c 0بر حسب مول بر واحد حجم) نشان داده ميشود .به
عالوه فرض ميشود غلظت يونها در الکترود پيش از شروع فرايند شارژ برابر صفر باشد .در ادامه  ،هدف به دست آوردن چگونگي توزيع غلظت در درون
الکترود به صورت تابعي از زمان و مکان ميباشد.

z

x

y

غ

شکل  –1الکترود صفحهای به ضخامت  2hو ابعاد جانبی بینهایت تحت نفوذ یونی از دو سمت
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با توجه به ابعاد نامتناهي ورق الکترود در راستاهای  yو  ، zو از آنجا که غلظت در امتداد تمام سطح الکترود برابر مقدار ثابت  c0ميباشد ،ميدان غلظت

در درون الکترود تنها تابعي از  xخواهد بود .از آنجا که مسأله دارای تقارن نسبت به صفحهی  x  0ميباشد ،فقط نيمي از ورق که در فاصله
 h  x  0قرار گرفته در نظر گرفته ميشود.
معادلهی پيوستگي جرم در انتقال جرم به صورت زير است،
c J
+
=0.
t x

()1

در رابطهی ( c ،)1غلظت (بر حسب مول بر واحد حجم) J ،شار يون و  tبيانگر زمان از ابتدای فرايند شارژ است .از سوی ديگر ،شار انتقال جرم در
جامدات از طريق رابطۀ زير به گراديان پتانسيل شيميايي مرتبط است [،]۹

,
x

()2

J   Mc

که در اين رابطه  پتانسيل شيميايي و  Mضريب جابجايي 6ميباشد که بسته به ميزان غلظت ميتواند متغير باشد .در اينجا به پيروی از مرجع [ ]۶ضريب
جابجايي به صورت زير در نظر گرفته ميشود،
c
),
c max

()۳

M  M 0 (1 

که در اين رابطه  c maxحداکثر غلظت ممکن يونها در الکترود (غلظت اشباع الکترود) و  M 0ضريب جابجايي به ازای  c  0است .در يک مدل فازی

پتانسيل شيميايي  به کمک رابطۀ زير تعيين ميشود [،]۹

 2c
,
x2

()۴

 kc


c



که در اين رابطه k c ،ضريبي وابسته به ماده ميباشد که تعيين کننده ضخامت ناحيه مرزی تشکيل شده بين دو فاز مجزا است .به عالوه در رابطهی (  ،)۴چگالي انرژی

آزاد همگن است که بر اساس [ ]۹به صورت زير است،

  RTcmax  c   c 2  c log c  (1  c ) log(1  c ) .

()۵

در اين رابطه R ،ثابت گازها T ،دمای مطلق و  c  c / c maxغلظت بدون بعد ميباشد .به عالوه ،در رابطهی (  ،)۵ضريب ثابت بدون بعدی است

که شدت انرژی اندرکنش بين يون های ماده نفوذکننده و اتمهای ماده جامد ميزبان (الکترود) را تعيين ميکند .با تغيير دادن  ، رفتار نفوذ را ميتوان به

طوری تنظيم کرد که منجر به نفوذ ساده بدون تشکيل فازهای مجزا و يا منجر به تشکيل دو فاز با غلظتهای متفاوت شود .برای نمونه رفتار تابع  به

صورت تابعي از  cبرای دو مقدار متفاوت    0و    2.31به ترتيب در شکلهای ( 2الف) و ( 2ب) نشان داده شده است .همانطور که در شکل 2

(الف) ديده ميشود ،تابع  به ازای    0دارای يک مينيمم در  c  0.5است ،حال آنکه در شکل ( 2ب) به ازای    2.31دارای دو مينيمم در
 c  0.2و  c  0.8ميباشد .در نتيجه به ازای مقدار    0انتظار مي رود تا فرايند شارژ بدون جدا شدگي فازی و به شکل نفوذ معمولي پيش برود

در حاليکه به ازای    2.31انتظار ميرود در طول فرايند شارژ پديده دوفازی شدن به وقوع بپيوندد.

با استفاده از پتانسيل شيميايي به دست آمده از روابط ( ،)۵-۴ميتوان شار را به کمک رابطهی ( )2تعيين نمود .با قرار دادن رابطهی حاصل برای
شار در معادلهی ( )1و پس از بيبعد نمودن نتتجهی حاصل ،معادلهی حاکم بر توزيع غلظت در الکترود در زمان و مکان به شکل زير به دست ميآيد،
c
 4c
c  3c
 2c
 c 
12c (1c ) 
()۶
)  c 2c (1  c ) 4  c 2 (1  2c

 2 (1  2c ) 
 ,

x x 3
x
x 2
 x 
M RTt
k c
x
که در اين رابطه    0 2 ، c 2  c max2زمان بدون بعد و  x مکان بيبعد ميباشد .برای حلّ عددی معادلهی ديفرانسيل فوق که يک
h
h
RTh
معادلهی مرتبهی چهار غير خطي بر حسب  cاست الزم به اعمال يک شرط اوليه و چهار شرط مرزی به قرار زير است .برای شرط اوليه از آنجا که الکترود
2

در ابتدای فرآيند شارژ خالي از يون در نظر گرفته ميشود ،خواهيم داشت،

  0, c  0.

()۷

mobility coefficient
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با توجه به تقارن مسأله ،شار يوني و گراديان غلظت در  x  0بايستي صفر باشد،
x  0, J  0,

( ۸الف)

c
 0.
x

( ۸ب)

x  0,

بر روی سطح الکترود ،با توجه به ثابت بودن غلظت در طول فرآيند شارژ ،شرط زير در نظر گرفته ميشود،
x  1, c  c0 / cmax ,

( ۸پ)
که در اين رابطه  c 0غلظت ثابت روی سطوح الکترود است.

در فرموالسيون مدلهای فازی عالوه بر شرايط مرزی فوق ،شرط مرزی طبيعي ديگری که مبين چگونگي تغييرات انرژی سطحي با تغييرات غلظت است نيز
استفاده ميشود [ .]11در صورتي که اين تغييرات ناچيز باشد ،اين شرط مرزی به صورت زير در ميآيد،
c
 0.
x

( ۸ت)

x  1,

به اين ترتيب ميدان غلظت در الکترود از حلّ معادالت( )۸-۶به دست ميآيند.
(ب)

(الف)

شکل  -1چگالی انرژی آزاد محلول همگن( .الف) :بدون جدا شدگی فازی ( ( ،)   0ب) :تؤام با جداشدگی فازی ( )   2.31

توزيع غير يکنواخت يونها در ماده جامد ميزبان (الکترود) ميتواند منجر به به وجود آمدن تنش در آن شود .به منظور محاسبهی تنشهای به وجود
آمده در اثر نفوذ در جامدات ،از شبيه سازی آن با مسائل تنشهای حرارتي استفاده مي شود .همانطور که تغييرات دمايي در جامدات منجر به ايجاد کرنش-
های حرارتي و در نتيجه به وجود آمدن تنش ميشود ،نفوذ مواد خارجي نظير يونهای ليتيوم در يک الکترود جامد باعث ايجاد کرنشهای حجمي ميشود که
در اثر جای گرفتن ماده خارجي در جامد ميزبان به وجود ميآيد .اين کرنشهای حجمي در جامدات ميتواند منجر به ايجاد تنش در آنها شود .در اين جا با
فرض اينکه رفتار الکترود مورد بحث را مي توان با استفاده از تئوری االستيسيته توصيف نمود ،در پي به دست آوردن توزيع ميدان تنش متناظر با ميدان غلظت
به دست آمده از معادالت ( )۸-۶خواهيم بود.
با استفاده از تقارن موجود در مسأله و از آنجا که مؤلّفههای برشي و قائم تنش بر سطح آزاد الکترود صفر ميباشند ،ميتوان نشان داد که وضعيت
تنش در الکترود صفجهای به صورت تنش دومحوری ۷است .به عبارت ديگر خواهيم داشت،

 xx  0,  zz   yy   b ( x).

()۹

با توجه به تشابه مسألهی حاضر و مسائل ترمواالستيسيته ،کرنش کل در الکترود ميزبان به صورت حاصل جمع کرنش االستيک و کرنش ايجاد شده در اثر
حجم يونهايي که در طول فرايند شارژ به الکترود وارد شدهاند به صورت زير نوشته ميشود،
,

()1۰

c
3

b 

1 
E

 yy   zz 

biaxial
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که در اين رابطه E ،و  به ترتيب مدول االستيسيته و ضريب پواسون الکترود بوده و  نسبت حجمي مولي 8يونهای نفوذ کننده در الکترود است .شايان
ذکر است که در رابطهی ( ،)1۰جملهی  cکرنش حجمي ناشي از يونهای وارد شده به الکترود بوده و ضريب  1/ 3به منظور تبديل کرنش حجمي به
کرنش خطي وارد معادله شده است .بنابراين کرنش  c / 3را مي توان نظير کرنش حرارتي در مسائل ترمواالستيسيته دانست.

از آنجا که به الکترود در نظر گرفته نيروی خارجي وارد نميشود ،برآيند تنشهای محوری در الکترود نبايد منجر به نيروی محوری غير صفر گردد ،يا به
عبارت ديگر بايد داشته باشيم،
h

  b ( x ) dx  0.

()11

h

حال با توجه روابط ( ،)11-1۰ميتوان تنش   bدر الکترود را به صورت زير به دست آورد [،]12
cavg c ( x )  ,



()12

E
) 3(1  

 b (x ) 

که در اين رابطه c avg ،متوسط غلظت يوني در الکترود در هر لحظه است،
h

1

c avg 

()1۳
 c ( x )dx .
2h  h
به اين ترتيب پس از آنکه توزيع غلظت در هر لحظه از فرايند شارژ به صورت تابعي از  xاز حلّ معادالت ( )۸-۶به دست آيد ،ميتوان ميدان تنش نظير آنرا
از طريق معادالت ( )1۳-12به دست آورد.
در اينجا برای حلّ عددی معا دالت حاکم ،از روش تفاضل محدود استفاده شده است .تمامي مشتقات مکاني با استفاده از روابط تفاضل محدود

گسسته سازی شده است .گسستهسازی زماني هم با روش اويلر پسرو 9و به صورت کامال ضمني 10انجام شده است .در اين صورت معادله ديفرانسيل غير
خطي حاکم ،به يک دستگاه معادله ی خطي در هر لحظه از زمان تبديل خواهد شد .دستگاه معادالت حاصله با روش نيوتون-رفسون حل شده است .اين روند
برای تمامي گامهای زماني تکرار شده است.

.3

بررسی نتایج

از حل معادله ( )۷ميدان غلظت به صورت تابعي از زمان و مکان به دست ميآيد .در به دست آوردن نتايج اين بخش ،مقدار  c  0.05و
 c0  0.95cmaxدر نظر گرفته شدهاند .شکل ( ۳الف) ميدان غلظت را در زمانهای مختلف در طول فرايند شارژ بدون در نظر گرفتن پديدهی جداشدگي

فازی (  )   0نشان ميدهد .در مقايسه با اين شکل ،شکل (۳ب) اثر پديدهی فازی شدن توأم با نفوذ (  )   2.31را در توزيع غلظت در طول اين
فرايند نشان ميدهد .در حالت نفوذ کالسيک در شکل (۳الف)  ،نمودار غلظت رفتاری نرم دارد در حالي که جداشدگي فازی باعث ميشود نمودار غلظت
دارای گراديان شديد شود .اين گراديان شديد ،در هر لحظه از زمان ،در محل مرز بين دو فاز اتفاق ميافتد و منجر به افزايش مقادير تنش ميگردد که در
ادامه بحث بدان پرداخته ميشود.

شکل  ۴ميدان تنش ناشي در طول فرايند شارژ را نشان ميدهد .در اين شکلها   b  (1   ) b / Eتنش بدون بعداست که به صورت تابعي
از عمق الکترود نشان داده شده است .پارامترهای مربوط به ماده که در محاسبهی تنش مورد استفاده قرار گرفتهاند   3.497 106 m3 / mol ،و
 ، cmax  2.29 104 mol/m3برای نفوذ ليتيوم در  Mn 2 O4با استفاده از مرجع [ ]۹درنظر گرفته شدهاند .همانطور که در اين شکل ديده ميشود و مي-
توان از معادلهی ( )1۴پيشبيني کرد ،در نواحي نزديک سطح الکترود ،به علت تجمع يونّها ،الکترود تحت فشار قرار ميگيرد .از آنجا که صفحه بايد در
حالت تعادل استاتيکي باشد ،انتظار ميرود ناحيه ی مرکزی الکترود تحت کشش قرار گيرد .ماکسيمم تنش فشاری در اوايل فرآيند شارژ (در نزديکي
 )   0بر روی سطح الکترود رخ مي دهد زيرا تفاوت غلظت ميانگين و غلظت روی سطح ،در ابتدای نفوذ ماکسيمم است؛ اما اندازهی تنش کششي در

8

partial molar volume
backward Euler method
10
fully implicit
9
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ابتدای فرآيند افزايشي و سپس کاهشي است .همان طور که در شکل ( ۴ب) مشخص شده است ،جداشدگي فازی توزيع تنش را ،همانند توزيع غلظت ،تحت
تأثير قرار ميدهد .با مقايسهی شکلهای (۴الف) و (۴ب) درمييابيم که جداشدگي موجب شده است مقادير تنش کششي حدود  ۵۰%افزايش يابد.
(ب )

(الف)

شکل  -۳توزیع غلظت در فرآیند شارژ( .الف) :نفوذ ساده بدون پدیده دو فازی شدن (ب) :نفوذ تؤام با جداشدگی فازی

(ب)

(الف)

شکل  -۴توزیع تنش در فرایند شارژ( .الف) :نفوذ ساده بدون پدیده جداشدگی (ب) :نفوذ تؤام با جداشدگی فازی

.4

نتیجهگیری
در اين تحقيق به مطالعۀ اثر پديدهی جداشدگي در طول فرايند شارژ در الکترودهای صفحهای پرداخته شد .برای مدلسازی اين پديده از

فرمولبندی کان-هيليارد استفاده شد که در آن معادلهی حاکم به شکل يک معادلهی غير خطي مرتبه چهار بر حسب غلظت به دست ميآيد .حلّ معادلهی
حاصل به کمک روش عددی تفاضل محدود انجام گرفت .با استفاده از تئوری االستيسيته ،ميدان تنش در الکترود صفحهای بر حسب ميدان غلظت بيان مي-
شود .نتايج حاصل برای ميدان های غلظت و تنش در الکترود برای دو حالت مختلف ،يکي بدون اثر پديده جداشدگي و ديگری با در نظر گرفتن اين اثر
ارائه شدند .اين نتايج نشان مي دهند که پديده جداشدگي فازی باعث به وجود آمدن گراديان شديد در توزيع غلظت و در پي آن به وجود آمدن تنشهای
کششي بزرگتر در الکترود مي شود .اين در حاليست که در غياب اين پديده هر دو ميدان غلظت و تنش تغييرات هموارتری را در عمق الکترود نشان مي-
دهند .نتايج به دست آمده همينطور نشان ميدهد که در طول فرايند شارژ ناحيهای در نزديکي سطح الکترود تحت تنشهای فشاری قرار ميگيرد و بالعکس
مرکز الکترود تحت کشش واقع ميشود .افزايش تنشهای کششي در ناحيه مرکزی الکترود در اثر پديدهی فازی شدن ميتواند منجر به افزايش احتمال
ترک خوردگي و يا به وجود آوردن ساير خرابيهای مکانيکي در الکترود شود.
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