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AVHANDLINGENS TITTEL: Performance and Characteristics of Silicon 

Nitride as a Convertible Alloy Anode Material for 

Li-ion Batteries 

  

Dette arbeidet omhandler utviklingen og utforskningen av et nytt silisium-
basert anodemateriale for litium-ionebatterier: Amorft og silisiumrikt 
silisiumnitrid. Vi har demonstrert at dette materialet kombinerer en meget høy 
lagringskapasitet av litium med stabiliteten som er nødvendige for å levere 
denne kapasiteten i et stort antall ladesykluser, og dermed stiller som en sterk 
kandidat som anodemateriale i den neste generasjon av batterier. 

 
 
Silisium har den høyeste kjente lagringskapasiteten av litium av alle materialer, og har derfor 
tiltrukket mye oppmerksomhet som et potensielt elektrodemateriale for litium-ionebatterier. 
Dessverre har det vist seg vanskelig å bruke i praksis på grunn av en serie alvorlige 
degraderingsproblemer under lading og utlading, som gjør at batteriets 
energilagringskapasitet faller drastisk under bruk. Grunnen til dette er at den store 
lagringskapasiteten innebærer en volumendring på flere hundre prosent. Denne endringen 
tåler materialet dårlig, da det sprekker opp og går i oppløsning. 
 
I dette arbeidet har det blitt gjort forsøk med en spesiell variant av et silisiumholdig 
materiale, amorft og silisiumrikt silisiumnitrid, som anodemateriale. Dette materialet består 
av en usystematisk blanding av silisium- og nitrogenatomer i stedet for bare silisium. I disse 
forsøkene har materialet utvist en meget høy energilagringskapasitet, flere ganger så høy 
som dagens anodematerialer, og en langt høyere stabilitet enn tilsvarende elektroder av rent 
silisium. 
 
Første gang et batteri med en silisiumnitridholdig elektrode lades, gjennomgår materialet en 
omdannelsesreaksjon der det skiller seg i en finfordelt blanding av aktive silisiumpartikler 
innpakket i en inaktiv matriks. Mens silisiumpartiklene gir høy energilagringskapasitet, gir 
matriksen en stabilitet til materialet som forhindrer silisiumpartiklene i å gå i oppløsning, 
samtidig som det sørger for at litium kan bevege seg inn og ut av dem. Det har også blitt vist 
at mengdeforholdet mellom aktivt silisium og stabiliserende matriks kan endres ved å endre 
forholdet mellom nitrogen og silisium i partiklene. Man står dermed fritt til å kontrollere og 
prioritere mellom de forskjellige egenskapene, som gir materialet evnen til å bli 
skreddersydd til bruksområder med forskjellige behov. 

 
 


