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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania materiału na katody o składzie nominalnym 

określonym wzorem: NamMn(SO4)3, w którym M oznacza co najmniej jeden metal wybrany z grupy za-

wierającej Fe, Mn, Co, Ni, zaś 1,50m2,50 i 1,75n2,25. Materiał ten ma możliwość zastosowania 

jako materiał katodowy w odwracalnych ogniwach sodowych o wysokiej gęstości energii. 

Do magazynowania energii elektrycznej w przenośnej elektronice, samochodach elektrycznych, 

a w ostatnim czasie również w wielkoskalowych magazynach energii są powszechnie stosowane od-

wracalne ogniwa typu Li-ion. Ograniczone zasoby litu, jego lokalizacja na terenach niestabilnych poli-

tycznie oraz wysokie ceny tego pierwiastka skłaniały do poszukiwania tańszej alternatywy. Najbardziej 

perspektywicznym rozwiązaniem wydaje się być zastąpienie ogniw Li-ion ogniwami sodowymi Na-ion. 

Ogniwa sodowe podobnie jak ogniwa litowe składają się z katody, anody oraz jonowo przewodzącego 

elektrolitu. Podstawowe parametry pracy takiego ogniwa takie jak napięcie ogniwa, gęstość energii  

i gęstość czerpanego prądu zależą przede wszystkim od stosowanego materiału na katodę. Wśród po-

tencjalnych materiałów na katodę dla ogniw Na-ion wyróżnić można tlenki warstwowe oraz materiały 

polianionowe. Związki polianionowe posiadają drogi szybkiej dyfuzji dla jonów sodu w postaci trójwy-

miarowych kanałów utworzonych z połączonych ze sobą krawędziami lub narożami tetraedrów XO4, 

gdzie X oznacza pierwiastki: P lub S oraz oktaedrów MO6, gdzie M jest metalem przejściowym. Dzięki 

silnym wiązaniom kowalencyjnym w grupach (XO4)n- związki polianionowe wykazują wysoką stabilność 

termiczną i chemiczną, co bezpośrednio podnosi poziom bezpieczeństwa użytkowania ogniw z tymi 

materiałami jako katodami. 

W publikacji WO2013128115 (A1) przedstawiono sposób syntezy w fazie stałej związku, zawie-

rającego co najmniej jeden jon Fe i polianion SO4 o wzorze ogólnym (Na1-aLib)xFey(SO4)z, przy czym 

indeksy dolne dobiera się tak, aby zapewnić elektroneutralność związku, przy czym 0<a<1, 0b1, 

1x3, 1y2, 1z3 i 2 (2z-x)/y<3. Siarczany: żelaza, litu i/lub sodu poddaje się mieleniu na sucho,  

a po homogenizacji wygrzewa się mieszaninę w temperaturze 100–350°C w atmosferze obojętnej lub 

redukującej, uzyskując proszek, który po zmieszaniu z dodatkami poprawiającymi przewodnictwo elek-

tryczne w postaci sadzy, grafitu acetylenu lub nanorurek węglowych oraz spoiwem stosuje się jako ka-

todę w baterii typu Li-ion lub Na-ion. 

W zgłoszeniu międzynarodowym WO2013114102 (A1) ujawniono metodę syntezy związków  

o wzorze ogólnym AaMb(SO4)cXx, w którym A oznacza co najmniej jeden metal alkaliczny wybrany  

z grupy zawierającej Na, K, Li, M – co najmniej jeden metal przejściowy i/lub nieprzejściowy, X – co 

najmniej jeden atom wybrany spośród chlorowca i OH, zaś 1<a<3, 0<b3, 2c3 i 0x1. Przykładowo 

w publikacji tej przedstawiono syntezę związków Na2Fe(SO4)2 i Na2Fe2(SO4)3, polegającą na homoge-

nizacji odpowiednich reagentów Na2CO3 oraz Fe2(SO4)3*3H2O lub NH4Fe(SO4)2*12H2O w młynie kulo-

wym i wygrzewaniu ich w temperaturach 430–450°C w atmosferze argonu. Uzyskany w ten sposób 

Na2Fe(SO4)2 w ogniwie Na/Na+/Na2Fe(SO4)2 wykazuje pojemność niespełna 50 mAh/g w zakresie na-

pięć 3–4,5 V. 

Dotychczasowe doniesienia literaturowe potwierdzają, że synteza stechiometrycznego 

Na2Fe2(SO4)3 prowadzi do uzyskania materiałów z dużą ilością zanieczyszczeń, wynoszącą powyżej 

17% wagowych. Jednym ze sposobów poprawy czystości uzyskanych związków jest synteza siarczanu 

żelaza z nadmiarem sodu – Na2+2xFe2-x(SO4)3, co przedstawili autorzy G. Oyama, S. Nishimura, Y. Su-

zuki, M. Okubo, and A. Yamada w artykule pt. “Off-Stoichiometry in Alluaudite-Type Sodium Iron Sulfate 

Na2+2xFe2-x(SO4)3 as an Advanced Sodium Battery Cathode Material”, ChemElectroChem, tom 2, str. 

1019–1023, 2015. 

Ponadto w zgłoszeniu patentowym EP3046170 (A1) przedstawiono między innymi procedurę 

otrzymywania związków Na2+2xFe2-x(SO4)3 na drodze zmodyfikowanej syntezy tzw. niskotemperaturową 

syntezę w fazie stałej (low-temperature solid-state reaction). W celu otrzymania pożądanego związku 

substraty w postaci Na2SO4 oraz FeSO4 poddaje się wysokoenergetycznemu mieleniu i wygrzewaniu  

w temperaturze 350°C przez 12 godzin w atmosferze argonu. Faza wstępna metody wymaga jednak 

dwuetapowego, pięciogodzinnego suszenia komercyjnie dostępnej uwodnionej formy FeSO47H2O  

w temperaturach 180°C oraz w 225°C. Dalsze modyfikacje procesu otrzymywania obejmują podwójne 

mielenie i wygrzewanie prekursorów w temperaturze 350°C w atmosferze argonu przez 24 godziny. 

Natomiast w publikacji P. Barpanda, G. Oyama, C. D. Ling, and A. Yamada pt. “Kröhnkite-Type 

Na2Fe(SO4)22H2O as a Novel 3.25 V Insertion Compound for Na-lon Batteries”, Chemistry of Materials, 

tom. 26, str. 2013–2015, 2014 zaproponowano metodę syntezy związku Na2Fe(SO4)22H2O opartą na 
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reakcji siarczanów sodu i żelaza oraz kwasu askorbinowego rozpuszczonych w wodzie podgrzanej do 

70°C. W wyniku tego procesu otrzymuje się fazę Na2Fe(SO4)22H2O w ilości około 85% wagowych wraz 

z zanieczyszczeniem w postaci Na2Fe(SO4)24H2O. Uzyskany materiał katodowy pracuje w ogniwie so-

dowym przy napięciu 3,1 V osiągając pojemność 70 mAh/g pod obciążeniem prądowym C/20. 

Przedstawione metody syntezy, stosowane do wytworzenia związków NamMn(SO4)3 w większości 

przypadków opierają się na reakcji w fazie stałej w temperaturach 200–400°C i zakładają stosowanie 

wysokoenergetycznego mielenia wstępnego. Dodatkowo, w celu zmniejszenia ilości zanieczyszczeń 

wymagane jest stosowanie bezwodnych odczynników, co sprawia, że powszechnie używane związki 

żelaza takie jak FeSO47H2O wymagają dodatkowego etapu suszenia. Powoduje to, że zaprezentowane 

sposoby wytwarzania cechują się wysokim stopniem skomplikowania oraz są czaso- i energochłonne. 

Uzyskane wyniki badań pokazują, że zastosowanie niskotemperaturowej metody syntezy w fazie stałej 

nie jest efektywne i prowadzi do wytworzenia pożądanej fazy Na2Fe2(SO4)3 z dużą ilością zanieczysz-

czeń wynoszącą powyżej 17% wagowych. Ponadto związek ten, gdzie żelazo w całości powinno być 

na stopniu utlenienia +II, syntetyzowany metodą w fazie stałej jest nie stabilny chemicznie, gdyż część 

żelaza utlenia się do stopnia +III. Znaczną poprawę czystości materiału można uzyskać poprzez syntezę 

związku z nadmiarem sodu Na2+2xFe2-x(SO4)3, jednak wytworzone z tego materiału katody cechują się 

niższymi pojemnościami w stosunku do związku Na2Fe2(SO4)3 z uwagi na mniejszą zawartość jonów 

żelaza w materiale. 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu otrzymywania materiału na katody o składzie nomi-

nalnym określonym wzorem: NamMn(SO4)3, w którym M oznacza co najmniej jeden metal wybrany  

z grupy zawierającej Fe, Mn, Co, Ni, zaś 1,50m2,50 i 1,75n2,25, który charakteryzowałby się mniej-

szą ilością zanieczyszczeń i stabilnością chemiczną. 

Sposób otrzymywania materiału na katody według wynalazku polega na tym, że miesza się od-

powiednie, wynikające z założonego składu nominalnego określonego wzorem: NamMn(SO4)3, w którym 

M oznacza co najmniej jeden metal wybrany z grupy zawierającej Fe, Mn, Co, Ni, zaś 1,50m2,50  

i 1,75n2,25, ilości substratów oraz wprowadzoną glukozę i/lub octan sodu w ilości do 25% molowych 

w stosunku do ilości moli NamMn(SO4)3. Podczas mieszania roztwór wodny, zawierający stechiome-

tryczne ilości jonów Na+, M2+ i SO4
2- poddaje się w atmosferze powietrza lub gazów ochronnych odpa-

rowaniu w temperaturze powyżej 100°C pod ciśnieniem atmosferycznym. Następnie uzyskany osad 

poddaje się wygrzewaniu w zakresie temperatur 320–390°C w atmosferze nieutleniającej lub reduk-

cyjnej. 

Nieoczekiwanie okazało się, że dodatek glukozy efektywnie zapobiega utlenianiu się jonów M2+ 

do M3+ przez co poprawia czystość końcowego produktu. Dodatek octanu sodu w procesie syntezy nie 

prowadzi do uzyskania związku o nadmiarowej ilości sodu NamM2(SO4)3 dla m>2, natomiast umożliwia 

syntezę materiału Na2M2(SO4)3 charakteryzującego się wysoką pojemnością grawimetryczną.  

Sposób według wynalazku pozwala na otrzymywanie materiału na katody o wzorze NamMn(SO4)3 

z zawartością zanieczyszczeń poniżej 5% wagowych, a uzyskany w ten sposób związek jest najczyst-

szym preparatem jaki udało się dotychczas wytworzyć w wyniku stosowanych sposobów przedstawio-

nych w opisie stanu techniki. Dzięki zastosowaniu dodatku glukozy i/lub octanu sodu znacząco popra-

wiono czystość syntezowanego materiału, a ponadto okazało się, że zastosowanie tylko jednego z tych 

dodatków nie doprowadziło do uzyskania materiału z poziomem zanieczyszczeń poniżej 5% wagowych. 

Ponadto odparowanie roztworu wodnego zawierającego stechiometryczne ilości jonów Na+, M2+, SO4
2- 

z dodatkiem glukozy i/lub octanu sodu prowadzone w powietrzu nie wpływa na poziom czystości uzy-

skiwanego materiału, co jest zaskakujące z uwagi na wysoką tendencję utleniania jonów żelaza Fe2+ do 

Fe3+, które w dalszej części syntezy mogłyby być źródłem zanieczyszczeń. 

Zaletą sposobu według wynalazku jest to, że znacznie skraca się czas i energochłonność procesu 

syntezy NamMn(SO4)3 przez wyeliminowanie etapów suszenia uwodnionych siarczanów. Synteza otrzy-

mywania materiału katodowego jest prosta w wykonaniu i tania a rozpuszczalność związku 

NamMn(SO4)3 w wodzie w sposobie według wynalazku jest pożądana. 

P r z y k ł a d  I.  Założono nominalny skład chemiczny materiału na katodę, który wyrażony jest 

wzorem Na2Fe2(SO4)3, a substratami do jego syntezy są: Na2SO4, FeSO47H2O oraz glukoza.  

W związku z tym 0,9 g glukozy, co stanowi 15% molowych w stosunku do ilości moli Na2Fe2(SO4)3, 

rozpuszczono w 20 ml wody destylowanej, a następnie do roztworu dodano 7,48261 g FeSO47H2O 

oraz 1,91149 g Na2SO4, przy czym mieszaninę cały czas mieszano na mieszadle magnetycznym do 

momentu rozpuszczenia się siarczanów. Następnie roztwór ogrzano pod ciśnieniem atmosferycznym  



 PL 236 442 B1 4 

w atmosferze powietrza do temperatury 140°C i wygrzewano do momentu odparowania wody i uzyska-

nia osadu, który z kolei wygrzewano przez 24 godziny w temperaturze 350°C w atmosferze redukcyjnej 

Ar+5% H2 otrzymując 6 g Na2Fe2(SO4)3. 

P r z y k ł a d  II.  Założono nominalny skład chemiczny materiału na katodę, który wyrażony jest 

wzorem Na2Fe2(SO4)3, a substratami do jego syntezy są: Na2SO4, FeSO47H2O oraz glukoza.  

W związku z tym do kolby umieszczonej na mieszadle magnetycznym z płytą grzewczą wlano 20 ml 

wody destylowanej, a wlot kolby podłączono do mieszanki gazów Ar+5% H2, którą przez 30 minut prze-

dmuchiwano wodę. Następnie do kolby wsypano 7,48261 g FeSO47H2O, 1,91149 g Na2SO4 oraz  

0,9 g glukozy, co stanowi 15% molowych w stosunku do ilości moli Na2Fe2(SO4)3, przy czym mieszaninę 

cały czas mieszano do momentu rozpuszczenia się substratów. Następnie roztwór ogrzano w atmosfe-

rze powietrza do temperatury 140°C i wygrzewano pod ciśnieniem atmosferycznym do momentu odpa-

rowania wody i uzyskania osadu, który z kolei wygrzewano przez 24 godziny w temperaturze 350°C  

w atmosferze redukcyjnej Ar+5% H2 otrzymując 6 g Na2Fe2(SO4)3. 

P r z y k ł a d  III.  Założono nominalny skład chemiczny materiału na katodę, który wyrażony jest 

wzorem Na2Fe2(SO4)3, a substratami do jego syntezy są: Na2SO4, FeSO47H2O, octan sodu oraz glu-

koza. W związku z tym 0,9 g glukozy, co stanowi 15% molowych w stosunku do ilości moli Na2Fe2(SO4)3, 

rozpuszczono w atmosferze powietrza w 20 ml wody destylowanej, a następnie do roztworu dodano 

7,48261 g FeSO47H2O, 1,91149 g Na2SO4 oraz 0,22078 g octanu sodu CH3COONa, co stanowi 10% 

molowych w stosunku do ilości moli Na2Fe2(SO4)3, przy czym mieszaninę cały czas mieszano na mie-

szadle magnetycznym do momentu rozpuszczenia się substratów. Następnie roztwór ogrzano do tem-

peratury 140°C i wygrzewano pod ciśnieniem atmosferycznym do momentu odparowania wody i uzy-

skania osadu, który z kolei wygrzewano w temperaturze 350°C w atmosferze redukcyjnej Ar+5% H2 

przez okres 24 godzin otrzymując 6 g Na2Fe2(SO4)3. 

P r z y k ł a d  IV.  Założono nominalny skład chemiczny materiału na katodę, który wyrażony jest 

wzorem Na2FeMn(SO4)3, a substratami do jego syntezy są: Na2SO4, FeSO47H2O, MnSO4H2O, octan 

sodu oraz glukoza. W związku z tym 0,9 g glukozy, co stanowi 15% molowych w stosunku do ilości moli 

Na2Fe2(SO4)3, rozpuszczono w atmosferze powietrza w 20 ml wody destylowanej, a następnie do roz-

tworu dodano 3,74892 g FeSO47H2O, 1,91538 g Na2SO4, 2,27917 g MnSO4H2O oraz 0,22078 g 

CH3COONa, co stanowi 10% molowych w stosunku do ilości moli Na2FeMn(SO4)3, przy czym miesza-

ninę cały czas mieszano na mieszadle magnetycznym do momentu rozpuszczenia się substratów. Na-

stępnie roztwór ogrzewano pod ciśnieniem atmosferycznym na płycie mieszadła grzejnego w tempera-

turze 140°C do odparowania wody, a uzyskany osad wygrzewano w temperaturze 350°C w atmosferze 

redukcyjnej Ar+5% H2 przez okres 24 godzin otrzymując 6 g Na2FeMn(SO4)3. 

 

 

Zastrzeżenie patentowe 

1. Sposób otrzymywania materiału na katody dla odwracalnych ogniw sodowych, znamienny 

tym, że miesza się odpowiednie, wynikające z założonego składu nominalnego określonego 

wzorem: NamMn(SO4)3, w którym M oznacza co najmniej jeden metal wybrany z grupy zawie-

rającej Fe, Mn, Co, Ni, zaś 1,50m2,50 i 1,75n2,25, ilości substratów oraz wprowadzoną 

glukozę i/lub octan sodu w ilości do 25% molowych w stosunku do ilości moli NamMn(SO4)3, 

przy czym podczas mieszania roztwór wodny, zawierający stechiometryczne ilości jonów Na+, 

M2+ i SO4
2- poddaje się w atmosferze powietrza lub gazów ochronnych odparowaniu w tem-

peraturze powyżej 100°C pod ciśnieniem atmosferycznym, a następnie uzyskany osad pod-

daje się wygrzewaniu w zakresie temperatur 320–390°C w atmosferze nieutleniającej lub re-

dukcyjnej. 
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