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Streszczenie: Przewodniki szybkich jonów, zwane również superprzewodnikami jonowymi oraz
elektrolitami stałymi, są ciałami stałymi o przewodnictwie jonowym porównywalnym do tego
występującego w elektrolitach ciekłych. Niektóre rodzaje jonów, takie jak: Ag+, Cu+, Li+, F–,
O2– czy H+, w ciele stałym mogą poruszać się niemal tak szybko jak w cieczy. Właściwość ta,
choć zaobserwowana jedynie w ograniczonej liczbie materiałów jest kluczowym czynnikiem
umożliwiającym zastosowanie w wielu nowoczesnych urządzeniach jak na przykład baterie,
ogniwa paliwowe czy urządzenia elektrochromowe. Niniejszy przegląd zawiera opis materiałów
wykorzystujących jony litu Li+ jako źródło transportu ładunku. Przedstawione zostały rodzaje
elektrolitów, technologie osadzania elektrolitów stałych oraz odmiany strukturalne i najważniej-
sze właściwości elektryczne elektrolitów stałych mogących znaleźć zastosowanie w urządzeniach
elektrochromowych.
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LITHIUM FAST IONIC CONDUCTORS
FOR THIN-FILM ELECTROCHROMIC SYSTEMS

Abstract: Fast ionic conductors, also called ionic superconductors and solid electrolytes, are sol-
ids with ionic conductivity comparable to that found in liquid electrolytes. Some ionic species
such as Ag+, Cu+, Li+, F–, O2– or H+ in a solid can move almost as fast as in a liquid. This
property, although observed only in a limited number of materials, is a key factor enabling appli-
cations in many modern devices such as batteries, fuel cells and electrochromic devices. This
review describes materials that use lithium Li+ ions as a source of charge transport. The types of
electrolytes, deposition technologies of solid electrolytes, as well as structural variations and the
most important electrical properties of solid electrolytes that may find application in electro-
chromic devices are presented.
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1. Wstęp

Przewodniki szybkich jonów są definiowane jako materiały, które wykazują prze-
wodnictwo jonowe w stanie stałym, porównywalne lub nawet wyższe niż w stanie cie-
kłym (zazwyczaj dla roztworu wodnego). Właściwości te sprawiają, że przewodniki
szybkich jonów są atrakcyjne dla wielu zaawansowanych technologii, takich jak baterie
półprzewodnikowe (Kato i in. 2016), ogniwa paliwowe (Wang B. i in. 2019), czujniki
gazu (Struzik i in. 2018) czy urządzenia elektrochromowe (Stańco i in. 2012). Celem
prezentowanego przeglądu jest zebranie i przedstawienie osiągnięć ostatnich lat w tym
zakresie oraz stanu aktualnej wiedzy na temat litowych przewodników szybkich jonów.
Ze względu na potencjalne zastosowanie w systemach elektrochromowych przegląd
koncentruje się w głównej mierze na przewodnikach jonowych, w których nośnikami
ładunku są jony litu.

Materiałami elektrochromowymi nazywane są takie materiały, które pod wpły-
wem przyłożonego potencjału elektrycznego zmieniają swoje właściwości optyczne
(Rowley i Mortimer 2002). Wykazują one widoczne zmiany barw pomiędzy stanem
przezroczystym a stanem zabarwionym. Wprowadzenie elektronów i jonów do warstwy
elektrochromowej powodować może silną absorbcję światła w zakresie widzialnym
i podczerwonym, natomiast odwrócenie polaryzacji potencjału elektrycznego przywra-
ca jej pierwotne właściwości (Granqvist i in. 1998). Do najważniejszych materiałów po-
siadających właściwości elektrochromowe należą: błękit pruski, tlenki metali przejścio-
wych, wiologeny, a także metalopolimery (Rowley i Mortimer 2002, Carpi i Rossi
2006). Urządzenia elektrochromowe wykazują efekt pamięci, to znaczy, że zachowują
swój stan (przezroczysty lub zabarwiony), w momencie gdy nie zachodzi przemieszcza-
nie się ładunku. Typowe urządzenie elektrochromowe jest „kanapką” składającą się
z siedmiu warstw: szklanego podłoża/przezroczystego przewodnika/warstwy elektro-
chromowej/przewodnika jonowego (elektrolitu)/warstwy magazynującej jony/przezro-
czystego przewodnika/szklanego podłoża (Monk i in. 1995). Struktura taka przedsta-
wiona została na rysunku 1.

Podstawowym, a zarazem jednym z ważniejszych elementów w układzie elektor-
chromowym jest elektrolit. Umieszczany jest on pomiędzy warstwą elektrochromową
a magazynującą jony i spełnia funkcję źródła jonów. Głównymi cechami elektrolitu,
umożliwiającymi poprawną pracę urządzeń elektrochromowych, są wysokie przewod-
nictwo jonowe (Granqvist 1995) oraz stabilność termiczna (Kucharski i in. 2004). Po-
nadto elektrolit nie powinien degradować warstwy elektrochromowej. Wyróżnia się
trzy rodzaje elektrolitów stosowanych do urządzeń elektrochormowych: ciekłe, żelowe
i stałe (Armand 1983, Nagai i in. 1990, Stevens i in. 1995).
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Rys. 1. Urządzenie elektrochromowe z elektrolitem stałym (a) i ciekłym (b)

2. Rodzaje elektrolitów do zastosowań w systemach elektrochromowych

2.1. Elektrolity ciekłe

Elektrolity ciekłe były pierwszymi zastosowanymi elektrolitami w urządzeniach
elektrochromowych (Nagai i in. 1990, Stańco i in. 2012) i są one substancjami rozpusz-
czonymi w wodnym lub niewodnym rozpuszczalniku. Zaletą rozpuszczalników wod-
nych jest ich niska toksyczność oraz wysoka temperatura wrzenia. Niestety ze względu
na niską temperaturę zamarzania mogą być wykorzystywane jedynie w urządzeniach
niewymagających szerokiego zakresu temperatur pracy. Typowymi niewodnymi roz-
puszczalnikami są węglan propylu (PC), węglan etylu (EC) metanol czy etanol (Nagai
i in. 1990, Granqvist 1995, Izutsu 2009).

Oferują one większy zakres parametrów pracy, w których urządzenia elektrochro-
mowe mogą działać stabilnie. Historycznie pierwszym zastosowanym ciekłym elektroli-
tem był wodny roztwór kwasu siarkowego (Chang i in. 1975), jednakże ze względu na
swoje toksyczne działanie nie jest obecnie używany. Nadchloran litu (LiCLO4) w połą-
czeniu z niewodnym rozpuszczalnikiem węglanem propylenu jest obecnie jednym
z częściej stosowanych elektrolitów ciekłych (Xu 2004, Yoshida i in. 2011, Younesi i in.
2015) i z powodzeniem wykorzystany może być w urządzeniach elektrochromowych.
Innymi elektrolitami ciekłymi na bazie litu, które znajdują zastosowanie w urządze-
niach elektrochromowych, są LiPF6 (Wei Y. i in. 2017) oraz LiTFSI (Pehlivan i in.
2010). Najważniejszą cechą elektrolitów ciekłych jest wysokie przewodnictwo jonowe.

Innymi elektrolitami ciekłymi są ciecze jonowe (Ionic Liquids – ILs) zwyczajowo
są zdefiniowane jako związki złożone całkowicie z jonów, o temperaturze topnienia

a) b)
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poniżej 100°C. Pierwsza ciecz jonowa została opisana przez Paula Waldena w 1914 roku
i po blisko stu latach materiały te są traktowane jako ważna dziedzina nauki o szerokim
spektrum zastosowań (Lei i in. 2017). Charakteryzują się one zróżnicowaną budową
strukturalną i zostały podzielone na wiele typów, takich jak: ciecze o temperaturze po-
kojowej (room-temperature ILs – RTILs) (Bara i in. 2009, Hallett i Welton 2011, Lei i in.
2014, Qiao i in. 2014, Mai i Koo 2016), ciecze o specyficznych zadaniach (task-specific
ILs – TSILs) (Gurkan i in. 2010, Ruckart i in. 2015) czy ciecze polijonowe (polyionic
liquids – PILs) (Rojas i in. 2014, Qian i in. 2017). Ich pełna klasyfikacja struktural-
na została przedstawiona na rysunku 2 (Handy 2005, Olivier-Bourbigou i in. 2010,
Hajipour i Rafiee 2015, Vekariya 2017).

Rys. 2. Klasyfikacja cieszy jonowych

Jonowy charakter ILs zapobiega ich parowaniu i wiąże się z dobrym przewod-
nictwem jonowym, do 10–3 S · cm–1 w temperaturze pokojowej (Qian i in. 2017). Ponadto
ciecze jonowe wykazują szerokie okna elektrochemiczne. Co więcej, większość z nich jest
transparentna (tzn. absorbcja światła widzialnego jest pomijalna), co umożliwia ich po-
tencjalne zastosowanie w urządzeniach elektorchromowych (Lu i in. 2002, Qian i in. 2017).
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2.2. Elektrolity żelowe

W ostatnich latach przeprowadzonych zostało wiele badań dotyczących elektroli-
tów żelowych, których przeznaczeniem są systemy elektorchoromowe. Elektrolity te
wyeliminowują wady typowe dla elektrolitów ciekłych (ryzyko wycieku, obecność pę-
cherzyków) oraz stałych (niższa mobilność jonów oraz mniejsza przezroczystość). Jed-
nymi z częściej opisanych w literaturze żelowych elektrolitów są te oparte na układach
polimer-sól-rozpuszczalnik (Kucharski i in. 2004). Polimerowe elektrolity żelowe są
obiecującymi materiałami elektrolitowymi ze względu na ich niski koszt, brak lotności
i długotrwałą stabilność chemiczną (Zhong i in. 2015, Neo i in. 2016).

Zawierają one sole litu: LiClO4, LiCF3SO3 lub LiN(CF3SO2) oraz polimero-
wą żelową matrycę, aby uzyskane właściwości (zwłaszcza mechaniczne) zbliżone były
do ciała stałego, np. PAN (Sim i in. 2017, Tan L. i in. 2019, Sekhon i in. 2000), PEO
(Mecerreyes i in. 2004, Nanda i in. 2018, Wang B. i in. 2019, Storck i in. 2020),
PVC (Mecerreyes i in. 2004, Wang B. i in. 2019) i PMMA (Mathew i in. 2015, Vondrák
i in. 2016, Nanda i in. 2018, Hosseinioun i in. 2019, Gohel i in. 2020, Lee H.J. i in.
2020). Matryce żelowe tych elektrolitów są przygotowywane przez rozpuszczenie
plastyfikatorów w różnych rozpuszczalnikach, takich jak γ-butyrolakton, węglan ety-
lenu i węglan propylenu (Nanda i in. 2018). Wykazują one przewodnictwo jonowe do
4,8 · 10–3 S · cm–1. W systemach elektrochromowych szczególne znaczenie ze względu
na wysoką przezroczystość, dobre przewodnictwo jonowe, amorficzną strukturę oraz
dobrą rozpuszczalność znalazły elektrolity na bazie PMMA i są one do dziś stosowane
z powodzeniem (Tahtali i in. 2016).

Naturalne, biodegradowalne, nietoksyczne matryce polimerowe na bazie pochod-
nych celulozy takich jak etyloceluloza (Storck i in. 2020), hydroksypropyloceluloza
(Ledwon i in. 2015) oraz karboksymetyloceluloza (Ramos i in. 2013, Kiristi i in. 2014)
z powodzeniem stosowane są do otrzymywania elektrolitów żelowych w połącze-
niu z solą LiClO4 i plastyfikatorem w postaci węglanu propylenu, zastępując polimery
syntetyczne (Xuping i in. 1999, Mecerreyes i in. 2004, Ngamaroonchote i Chotsuwan
2016, Wang B. i in. 2019, Storck i in. 2020). Dzięki takiemu podejściu możliwe jest
stworzenie urządzeń elektrochromowych na bazie celulozy zawierających tlenki nie-
organiczne, a także polimery przewodzące jako pojedynczy materiał elektrochromowy
lub jako komponent z uzupełniającym materiałem elektrochromowym. Innymi natu-
ralnymi żelowymi elektrolitami są elektrolity skomponowane z żelatyn pochodzących
z białek zwierzęcych w środowisku wodnym (de Oliveira i in. 2003, Silva i in. 2010) lub
rozpuszczalnikach organicznych (Avellaneda i in. 2007, 2008). Wykazały one prze-
wodnictwo jonowe między 1,5 · 10–5 S · cm–1 a 3 · 10–3 S · cm–1. W rezultacie zostały one
potraktowane jako innowacyjne materiały do zastosowań w systemach elektorchromo-
wych (de Oliveira i in. 2003, Avellaneda i in. 2007, 2008).
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2.3. Elektrolity stałe

Elektrolity stałe również mogą być stosowane jako przewodniki jonowe w urzą-
dzeniach elektrochromowych (Stańco i in. 2012). Według kryterium składu chemiczne-
go elektrolity stałe mogą być sklasyfikowane jako nieorganiczne elektrolity stałe, poli-
merowe elektrolity stałe oraz kompozytowe elektrolity stałe (Varshney i in. 2003,
Gong i in. 2008, Yang i in. 2008, Sun i in. 2020). We wszystkich grupach największe
znaczenie mają przewodniki protonowe oparte na jonach H+ oraz litowe oparte na
jonach Li+. Stała warstwa elektrolitu jonowego, mimo przewodności niższej niż nie-
których przewodników protonowych, zapewnia wysokie bezpieczeństwo oraz doskona-
łą trwałość, co przekłada się na ich powszechne stosowanie w układach elektrochromo-
wych (Kucharski i in. 2004, Sun i in. 2020). Elektrolity stałe zawierające jony Li+

podzielić można na trzy generacje rozwojowe w zależności od ich stopnia złożoności,
co pokazano w tabeli 1.

Tabela 1
Generacje i porównanie typowych elektrolitów stałych

Spośród opisanych grup elektrolitów najbardziej przyszłościowe i obiecujące, jeśli
chodzi o możliwość zastosowań w systemach elektrochromowych, są elektrolity żelowe
oraz stałe, mimo iż najwyższym przewodnictwem jonowym cechują się elektrolity cie-
kłe. W obu przypadkach wyeliminowany jest problem spotykany w przypadku elektroli-
tów ciekłych, tj. ich niespodziewany wyciek, uniemożliwiający poprawną pracę systemu.

Generacja Zakres  
czasu 

Typowe substancje Charakterystyka 

Pierwsza 1980 
Li3N,  

amorficzny boran (Li2O-B2O3-SiO2),  
krzemian (Li2O-V2O5-SiO2) 

�������	
������������������

�����	������
������������������� 

Druga 
1990–
2000 LiPON 

��	�������������������rednie 
przewodnictwo jonowe 

Struktura perowskitowa  
[Li3xLa2/3-xTiO3 (LLTO)] 

wysokie przewodnictwo jonowe, 
�������	����� 

Struktura antyperowskitowa  
(Li3OCl) 

wysokie przewodnictwo jonowe, 
skomplikowane otrzymywanie, 
�����������������	������� 

Struktura NASICON 
[Li1+xAlxTi2-x(PO4)3(LATP)] 

wysokie przewodnictwo jonowe, 
�����������������	���������

�������	����� 

Trzecia 
2010 – do 

teraz 

Struktura granatu 
Li7La3Zr2O12 (LLZO) 

wysokie przewodnictwo jonowe, 
wysoka temperatura 

przeprowadzania procesu 
otrzymywania 
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Elektrolity żelowe, w szczególności te na bazie PMMA, zapewniają wysokie przewod-
nictwo jonowe, przezroczystość oraz dobre właściwości mechaniczne. Ich wadą jest
skomplikowany proces nanoszenia oraz brak możliwości wytworzenia systemu elektro-
chromowego w jednym procesie technologicznym. Elektrolity stałe, zwłaszcza najnow-
szej generacji, zapewniają odpowiednio wysokie przewodnictwo jonowe, zbliżone do
elektrolitów żelowych oraz ciekłych, oraz bardzo dobre właściwości mechaniczne. Są
najbardziej odporne na warunki atmosferyczne oraz zmienne warunki pracy. Ich wiel-
kim atutem jest możliwość wytworzenia całego systemu elektrochromowego w jednym
procesie technologicznym, np. w procesie rozpylania magnetronowego.

W związku z obecnie najczęstszym zastosowaniem elektrolitów stałych w syste-
mach elektrochromowych dalsza część pracy skupi się właśnie na tej grupie elektrolitów.

3. Metody otrzymywania warstw elektrolitów stałych

Warstwy elektrolitów stałych otrzymywane są różnymi technikami. Można je po-
dzielić na dwie kategorie: PVD – fizyczne osadzanie z fazy gazowej oraz CVD – che-
miczne osadzanie z fazy gazowej. PVD jest techniką, w której materiał wyjściowy
w fazie stałej przechodzi do gazowej, a następnie jest osadzany na podłożu w postaci
cienkiej warstwy w warunkach próżniowych. CVD jest natomiast techniką, w której
z gazowych prekursorów wprowadzonych do komory próżniowej w wyniku reakcji che-
micznej powstaje substancja, która osadza się na podłożu w postaci cienkiej warstwy.
Pozostałe produkty reakcji chemicznej są odpompowane. Zestawienie różnych technik
osadzania przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2
Zestawienie różnych technik osadzania elektrolitów stałych

Kategoria Technika osadzania Charakterystyka 

rozpylanie magnetronowe �������
���������
��������������	�������
������ 

����	�������	�����������	���
impulsowym 

��������	�������������������������	�����
������������������	���	���	���� 

rozpylani���
����������� �������
���������
����������������
������	��
����������� 

PVD 

����	�������	������ 
�	�������	���	����������
���������
������

����������
�� 

osadzanie warstw atomowych 
�������
���������
��������	��
����	����������������ki 

CVD 
���
�����
���	��������
���
����

metaloorganicznych 
�����������	���	�����
�������������
������

�	����������������������� 
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3.1. Rozpylanie magnetronowe (Magnetron Sputtering – MS)

W technice tej materiał nazywany tarczą (target) rozpylany jest przez jony gazu
(najczęściej Ar+), które powodują wybijanie atomów w tarczy. Wybite z tarczy atomy
osadzają się na podłożu w postaci cienkiej warstwy. W metodzie tej dzięki użyciu pola
magnetycznego zwiększamy stopień jonizacji gazu i możliwe jest rozpylenie zarówno
materiałów przewodzących, jak i dielektrycznych (Kelly i Arnell 2000). Zaletami roz-
pylania magnetronowego są łatwość kontroli procesu, duża powierzchnia pokrywania
oraz wysoka adhezja warstwy do podłoża.

Rozpylanie magnetronowe może być użyte do osadzania cienkich warstw szybkich
przewodników jonowych. W pracy Su i in. (2015) przedstawiono metodę otrzymywania
przezroczystych, amorficznych cienkich warstw LiPON metodą rozpylania magnetro-
nowego. Warstwa o składzie Li3.13PO1.69N1.39 uzyskana jest przez rozpylanie tarczy
Li3PO4 w czystym N2.

Przewodnictwo jonowe w temperaturze pokojowej wyniosło 4,9 · 10–6 S · cm–1 przy
energii aktywacji 0,55 eV. Warstwy elektrolitu stałego o strukturze LISICON i skła-
dzie chemicznym Li6GeS5 osadzane metodą MS wykazały przewodnictwo na poziomie
1,7 · 10–5 S · cm–1 (Seo i Martin 2011). Przewodnictwo jonowe warstwy tytanianu litu
i lantanu (LLTO) o strukturze perowskitu i wysokiej transmisji wytworzona me-
todą MS wynosiło 5,2 · 10–5 S · cm–1 (Xiong i in. 2011). Cienkie nieorganiczne warstwy
Li-Al-Ti-P-O osadzone metodą MS na amorficznej powierzchni ITO wykazały prze-
wodnictwo jonowe 2,46 · 10–5 S · cm–1, a także transmisje wyższą niż 80� w zakresie
światła widzialnego (Chen i in. 2011). W literaturze znaleźć można więcej przykładów
wykorzystania metody rozpylania magnetronowego w celu uzyskania szybkich prze-
wodników jonowych mogących pracować w systemach elektrochromowych (Tan G. i in.
2012, Nong i in. 2015, Lobe i in. 2016).

3.2. Naparowanie próżniowe laserem impulsowym
(Pulsed Laser Deposition – PLD)

PLD jest techniką wytwarzania cienkich warstw, w trakcie której wiązka lasera im-
pulsowego pada na powierzchnie substancji, gwałtownie ją odparowując. Odparowany
materiał osadza się na powierzchni podłoży. Zaletami techniki PLD są mała segregacja
składu i niska temperatura osadzania (Krebs i in. 2003, Liu Z. 2010).

W pracy Westa i in. (2016) zsyntezowano czysty fazowo Li2PO2N i otrzymany pro-
szek poddano granulacji w celu wykorzystania go jako tarczy do depozycji osadzenia
PLD. Cienkie, amorficzne warstwy LiPON otrzymane metodą PLD wykonane w at-
mosferze N2 wykazały przewodnictwo jonowe 1,5 · 10–8 S · cm–1 oraz energię aktywa-
cji na poziomie 0,68 eV. Metodą PLD wytworzono również warstwy LiPON, których
przewodnictwo może być wyższe i wynosi 1.6 · 10–6 S · cm–1 (Zhao i in. 2008). Cienkie
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warstwy LLTO o składzie Li0.33La0.56TiO3 wytworzone metodą PLD na podłożu
NdGaO3 cechowały się przewodnictwem jonowym wynoszącym 6,7 · 10–4 S · cm–1

i energią aktywacji 0,34 eV (Wei J. i in. 2015). Otrzymywanie cienkich warstw LTTO
metodą PLD wymaga jednak uwzględnienia wpływu temperatury i orientacji po-
dłoża na właściwości warstwy (Kim S. i in. 2013b). W pracy Lü i in. (2014) autorzy
otrzymali warstwy Li3OCl o strukturze antyperowskitu o przewodności wynoszącej
8,9 · 10–6 S · cm–1 i energii aktywacji na poziomie 0,36 eV w temperaturze pokojowej
oraz 3,5 · 10–4 S · cm–1 w temperaturze 140°C. Superprzewodniki jonowe Li3OCl o struk-
turze antyperowskitu otrzymywane były także w pracy Lü i in. (2016). Autorom udało
się uzyskać materiał o świetnej przewodności jonowej wynoszącej 2,0 · 10–4 S · cm–1

w temperaturze pokojowej. Ponadto za pomocą techniki PLD możliwe jest uzyska-
nie warstw LLZO na bazie Li, La, Zr oraz O, w których przewodność jonowa wynosi
1.0 · 10–4 S · cm–1 (Kim S. i in. 2013a).

3.3. Rozpylanie działem jonowym (Ion-beam sputtering – IBS)

Rozpylanie działem jonowym, należące do technik PVD, oparte jest na wykorzy-
staniu działa jonowego wytwarzającego wiązkę jonów do rozpylania materiałów tarczy.
Rozpylone atomy tworzą na podłożu cienką warstwę (Ali i in. 2010). Cienkie warstwy
LiPON można przygotować metodą rozpylania wiązką jonów. W pracy Nowak i in.
(2015) autorzy jako pierwsi donieśli o wytworzeniu warstw tlenku fosforu litu o prze-
wodności jonowej 2 · 10–7 S · cm–1 w temperaturze pokojowej metodą IBS.

3.4. Naparowanie próżniowe (Vacuum Evaporation)

Naparowanie próżniowe jest techniką PVD. Materiał umieszczony w tyglu odpa-
rowujemy. Pary materiału docierają do podłoża, na którym się osadzają, tworząc cien-
ką warstwę. W przypadku odparowania w atmosferze gazowej (np. O2 lub N2) może-
my wytworzyć cienką warstwę tlenków lub azotków. Odparowanie jest od dawna
szeroko stosowaną techniką osadzania par, cechującą się prostotą, dużą czystością
osadzanej warstwy i wysoką kompaktowością (Mattox 2010). Cienkie warstwy LLTO
i LiPON mogą być przygotowywane metodą naparowywania próżniowego. W pracach
Li i in. (2006) oraz W. Liu i in. (2004) autorzy opracowali, stworzyli i zbadali war-
stwy LLTO i LiPON. Przewodności jonowe wyniosły odpowiednio 1,8 · 10–7 S · cm–1

oraz 6.0 · 10–7 S · cm–1, a energie aktywacji Ea 0,32 eV oraz 0,57 eV.

3.5. Osadzanie warstw atomowych (Atomic Layer Deposition – ALD)

ALD jest techniką jedną z technik CVD, w której wytwarza się powłokę przez se-
kwencyjne nanoszenie monowarstw. Nanoszenie składa się z szeregu cykli dozowania
prekursora z jego rozpadem na materiał deponowany oraz przedmuchu gazem obojętnym.
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W zależności od liczby powtórzeń cyklu zaprojektować można warstwę o pożądanej gru-
bości (Jones i in. 2009, Profijt i in. 2011). W pracy Kozena i in. (2015) opisano proces
wytwarzania warstwy LiPON przy użyciu LiOtBu, H2O i plazmy N2 jako prekursorów.
Przewodnictwo jonowe tak skomponowanego elektrolitu wyniosło 1,45 · 10–7 S · cm–1.

Związki zawierające Li+, takie jak LiTi2(PO4)3 oraz Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3, będące prze-
wodnikami jonowymi o wysokim przewodnictwie rzędu 1 · 10–3 S · cm–1, 1 · 10–4 S · cm–1,
także mogą być precyzyjnie osadzane z istniejących prekursorów techniką ALD (Lu i in.
2017) i wykorzystywane w systemach elektrochromowych.

3.6. Osadzanie z par lotnych związków metaloorganicznych
(Metallorganic CVD – MOCVD)

Osadzanie z par lotnych związków metaloorganicznych (MOCVD) polega na
wprowadzaniu związku do komory reakcyjnej, następnie rozłożeniu go na składniki,
z których jeden osadzany jest na podłożu, a drugi odpompowywany jest z komory. Cien-
kie warstwy LiPON wytworzone metodą MOCVD, zaprezentowane w pracy H.T. Kima
i in. (2013), charakteryzują się przewodność jonową na poziomie 2,96 · 10–7 S · cm–1.

4. Odmiany strukturalne i właściwości elektryczne

Elektrolity stałe najnowszej generacji oparte na jonach Li+ spotkać można w róż-
nych odmianach strukturalnych, które ze względu na budowę cechują się różnymi właś-
ciwościami. Wyróżnić można te o amorficznej strukturze LiPON oraz krystaliczne
struktury perowskitu, antyperowskitu i NASCION, a także o strukturze granatu. Typo-
we związki o podanych strukturach wraz z ich najistotniejszymi w aspekcie zastosowań
w urządzeniach elektrochromowych właściwościami elektrycznymi (przewodnictwo jo-
nowe oraz energia aktywacji) przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3
Wybrane elektrolity stałe jonowe Li+, ich struktura oraz właściwości elektryczne

 ���
�� Struktura 
Przewodnictwo jonowe σ  
w temperaturze pokojowej 

[S⋅cm–1] 

Energia 
aktywacji Ea 

[eV] 

Li2.14PO1.85N0.91 amorficzna 10–6 0,5 

Li0.33La0.56TiO3 (LLTO) perowskitu 10–3 0,35 

Li3OCl antyperowskitu 10–3 0,2–0,3 

Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 (LATP) NASICON 10–4 – 10–5 0,2 

Li7La3Zr2O12 granat 10–4 0,3–0,5 
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Amorficzne elektrolity stałe LiPON (LixPOyNz) cechują dobrym przewodnictwem
jonowym, rzędu 10–6 S · cm–1. Dalsze zwiększanie wydajności tych przewodników stało
się kluczowym aspektem w badaniach Puta i in. (2016).

Domieszkowanie tych materiałów metalami przejściowymi (Ti, Al) i niemetalami
(Si, B) poprawiło ich przewodnictwo elektryczne oraz właściwości elektrochemicz-
ne. Najnowszym trendem jest natomiast wytwarzanie laminatowych warstw LiPON
z elektrolitem stałym o wysokim przewodnictwie jonowym, w celu zwiększenia
ich kompleksowej wydajności. Przykładami takiego podejścia są laminaty, takie jak:
LiPON/Li-PWON/LiPON (Hyun i in. 2010), LiPON/LLT/LiPON (Lee J.M. i in. 2006)
czy LiPON/LLTO (Li i in. 2006).

Elektrolity stałe o strukturze perowskitu charakteryzują się obecnością wakansów
w strukturze krystalicznej (Varez i in. 2005), niską energią aktywacji oraz wysokim
przewodnictwem jonowym. Struktura perowskitu wymaga wygrzewania w wysokiej
temperaturze (800°C), co wpływa na generowanie naprężeń strukturalnych, które
przekładają się na kruchość takich warstw (Bohnke 2008, Kwon i in. 2017, Wu J. i in.
2017, Zhang i in. 2020).

Struktury antyperowskitu mają wiele zalet, takich jak wysokie przewodnictwo jo-
nowe, niska energia aktywacji, szerokie okno elektrochemiczne oraz odporność na wy-
soką temperaturę (Lü i in. 2016, Wu M. i in. 2018, Heenen i in. 2019). Związki typu
Li3OCl o strukturze antyperowskitu wyżarzane są w niskiej temperaturze (około
276°C), co rozwiązuje kwestie bezpieczeństwa (brak potencjalnych naprężeń mogą-
cych niszczyć strukturę) i żywotności ich stosowania w nowych generacjach systemów
elektrochromowych.

Elektrolity stałe o strukturze NASICON i składzie Li1+xAlxTi2-x(PO4)3 wykazują
wysokie przewodnictwo jonowe oraz niską energię aktywacji (Rettenwander i in. 2016,
Arjmandi i Grieshammer 2019, Yen i in. 2020) przy niskich kosztach materiało-
wych (Arjmandi i Grieshammer 2019). Wśród tych struktur LiTi2(PO4)3 domieszko-
wane Al (LATP) wykazuje najlepsze przewodnictwo (Rossbach i in. 2018). Przewodni-
ki NASCION krystalizują w grupie przestrzennej R3c–. Ich wadą jest skomplikowany
proces wytwarzania (Arjmandi i Grieshammer 2019).

Elektrolity stałe o strukturze granatu i składzie Li7La3Zr2O12 (LLZO) są obiecu-
jącymi przewodnikami litowo-jonowymi ze względu na swoje wysokie przewodnictwo,
niski opór granic ziarn, niską energią aktywacji, a także dobrą stabilność chemiczną
z metalicznym litem (Murugan i in. 2007, 2011). W literaturze opisywane są dwa poli-
morfy LLZO, kubiczny, cechujący się wyższym przewodnictwem jonowym oraz tetra-
gonalny (Huang i in. 2012, Bernuy-Lopez i in. 2014, Rettenwander i in. 2014). Niestety
do otrzymania stabilnego LLZO o układzie kubicznym wymagana jest wysoka tempe-
ratura (powyżej 900°C) i długi czas spiekania, co powodować może utratę litu, czyniąc
układ mniej stabilnym (Han i in. 2012).
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5. Podsumowanie

Elektrolity oparte na jonach litu (Li+) z powodzeniem są stosowane jako elektro-
lit w urządzeniach elektrochromowych (Xie i in. 2019). Najbardziej pożądanym ro-
dzajem są te na bazie elektrolitu stałego, które w porównaniu z elektrolitem ciekłym
zapobiegają wyciekom oraz zapewniają ciągłość pracy, również przy uszkodzeniach
mechanicznych, co bezpośrednio przedkłada się na stabilność i bezpieczeństwo pracy
systemów elektrochromowych wytworzonych z ich wykorzystaniem. Spośród elektroli-
tów stałych wyróżnić należy trzy grupy rozwojowe, z których najnowszą, a zarazem naj-
bardziej przyszłościową grupą są elektrolity trzeciej generacji, w której skład wchodzą
krystaliczne struktury, tj. NASICON (Horwat i in. 2008), perowskit, antyperowskit czy
granat (Wang X.P. i in. 2016).

Analizując i porównując grupy rozwojowe powstałe na przestrzeni ostatnich 40 lat,
można zauważyć, z generacji na generację, stały wzrost przewodnictwa jonowego oraz
coraz większy stopień złożoności substancji przewodzących, co przekłada się na ich
skomplikowanych proces otrzymywania. Obecnie przewodnictwo jonowe trzeciej ge-
neracji elektrolitów stałych zawierających jony litu zbliżone jest do przewodnictwa
elektrolitów ciekłych, a jeśli zachowany zostanie trend w ich rozwoju, to przypuszczać
można, że przewodnictwo będzie stale rosło.
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