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Forord 
Denne masteroppgaven ble utført ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), avdeling Maritime 
systemer. Hovedveileder for oppgaven har vært forsker Dr. Sissel Forseth (FFI) og biveileder 
har vært professor Ola Nilsen Universitetet i Oslo (UiO) Kjemisk institutt. Oppgaven er en del 
av arbeidet for graden master i kjemi ved Universitetet i Oslo. Arbeidet med masteroppgaven 
ble gjennomført i perioden januar 2015 til januar 2017 

Arbeidet ble utført gjennom forskningsrådsprosjektet SafeLiLife ledet av IFE. SafeLiLife 
prosjektet bestod av forskingsinstitusjonene IFE, FFI, NTNU og bedriftene ZEM, ABB, 
DNVGL, Rolls-Royce og FMC Technologies. Deler av oppgaven har blitt presenter på to 
IAPG møter i USA, 1st Oil & Gas Battery Conference Oslo 2016 og 7th Annual Battery 
Safety Conference USA 2016. Deltakelse på konferansene og møtene har gitt mange gode 
faglige innspill og diskusjoner som har hjulpet på tolkning av data og utvikling av 
analysemetoder.   

Først vil jeg takke veilederne mine for god hjelp med oppgaven. Deretter vil rette en stor takk 
til Jakob Gakkestad (FFI) som har utført alle CT tomografi målinger og David Wragg 
(Norwegian Centre for X-ray Diffraction, Scattering and Imaging (RECX) (UiO)) for hjelp og 
utvikling av røntgenanalysemetoder for litiumion materialer. Jeg ønsker også å takke Preben 
Vie (IFE) for utførelse av levetidssykling av litiumionceller, Ida Vaa Johnsen (FFI) for ICP-
MS analyser og Martin Sunding (SINTEF) for XPS målinger. En stor takk til Helge Weydahl 
(FFI) og Martin Gilljam (FFI) for at dere tok dere tid til å lese gjennom oppgaven og komme 
med råd. Videre ønsker jeg å takke alle medlemmer av SafeLiLife prosjektet for gode 
tilbakemeldinger og diskusjoner gjennom prosjektmøtene. I tillegg til dette, takk for alle 
faglige diskusjoner med personell fra FFI, IFE, UiO og utenlandske institusjoner som ikke har 
blitt nevnt med navn. Det er summen av alle disse diskusjonene som har formet arbeidet utført 
i denne oppgaven. 
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Sammendrag 
Forsvarlig bruk av litiumionbatterier krever innsikt og kunnskap om batterienes spesielle 
egenskaper. Tradisjonelt har man antatt at rask varmeutvikling korresponderer med verste 
fysiske reaksjon (ventilering, brann, materialutkast fra cellen eller eksplosjon) og brukt 
varmeutviklingshastighet som mål på hvor sikker cellen er. Denne oppgaven vil se på om det 
er samsvar mellom høyeste varmeutviklingshastigheter og fysisk reaksjon til ulike 
kommersielle litiumionceller.  

Sikkerhet er viktig i hele livsforløpet til litiumionbatteriene. Det er derfor viktig å vite 
hvordan sikkerhetsaspektene utvikler seg over tid. Det ble laget en forsøksserie hvor cellene 
ble aktivt syklet (ladet opp og ned) ved 5, 25 og 45 °C ved to ulike syklingshastigheter. Etter 
sykling ble cellene testet med hensyn på endring i varmeutvikling og fysisk reaksjon. En av 
cellene ble åpnet for å se på endringer i celleinnholdet (for å korrespondere sikkerhet mot 
elding).  

Resultatene viser at det ikke er samsvar mellom høyeste varmeutvikling og fysikk respons fra 
litiumioncellene. Vurdering av sikkerhetsaspektene til litiumionceller bare ved hjelp av 
varmeutvikling/katodekjemi kan derfor gi falsk trygghet. Det er mye som tyder på at 
sikkerhetsegenskapene til en litiumioncelle er avhengig av en kombinasjon av: mekanisk 
stress (form faktor), mengde elektrisk energi i cellen (energitetthet, størrelse, og ladenivå) 
samt kjemisk sammensetning (varmeutvikling). 

Termisk analyse av levetidssyklet litiumionceller indikerer at sikkerhetsaspektene til 
litiumionceller syklet ved 5 og 25 °C har blitt betydelig dårligere. Disse cellene viste større 
termisk ustabilitet (høyere varmeutviklingshastigheter) og økt sjanse til kortslutning på grunn 
av mekaniske deformasjoner i cellene. Celler syklet ved 45 °C viste liten eller litt økning av 
termiske stabiliteten. Sikkerhetsaspekten til disse cellene vurderes til å være uendret da disse 
cellene fikk mildere fysisk reaksjon under testingen.  

En av cellene syklet ved 25 °C ble åpnet og analyser. En rekke ulike endringer ble funnet i 
celleinnholdet, men ingen som kunne settes i direkte sammenheng med den økte termiske 
ustabiliteten. 
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1. Innledning 
Hovedfokus for masteroppgaven er karakterisering av hva som skjer med litiumionceller 
under ekstremt bruk med tanke på sikkerhet og levetid. Dette er et sentralt tema ved valg av 
ulike batteriteknologier og dens kjemi. Det er et felt under stor utvikling, men likevel med 
mange sprikende rapporter. 

Før vi går inn i detaljene i oppgaven er det nyttig med mer bakgrunnsinformasjon om generell 
motivasjon og historisk utvikling av batterier frem til nå. 

1.1 Bakgrunn og motivasjon 

Batterier har blitt en viktig del av hverdagen til de fleste mennesker i den vestlige verden. 
Batteriene kan gjøre oss mobile og kan støtte opp om bruk av miljøvennlig energi. Uten 
batterier ville det ikke vært mulig med mobiltelefoner og bærbare datamaskiner i stort 
omfang. Elektrisk biler er også på vei inn i samfunnet ved hjelp av avgiftspolitikk som 
favoriserer miljøvennlig transport. I Norge er det nå også tilrettelagt for avgiftslettelse for 
elektrifisering og hybridisering av skipsflåten. Beregninger viser at ved dagens avgiftspolitikk 
har man en inntjeningstid på 2-3 år ved elektrifisering av ulike typer båter [1]. Med utsikter 
for å tjene penger og redusere forurensningen har nå hybridisering av båter i Norge blitt en 
industri. Batteriene som er tenkt brukt er hovedsakelig litiumionbatterier.   

Ved feil handtering av litiumionbatterier kan man får farlige branner. Gjennom media har 
man gjentatte ganger sett at man må ta sikkerhetsaspektene ved bruk av litiumionbatterier 
alvorlig. Eksempler på dette er brannen i Boeing [2], Volt [3] og tilbakekalling av Samsung 
mobiler (2016). Noen av disse hendelsene og brannene er påvist å stamme fra metallpartikler 
eller defekter under produksjonen. Slike partikler kan danne interne kortslutninger i 
litiumioncellen som kan føre til varmeutvikling og branner.  Statistikk viser at ingen 
celleprodusenter er feilfrie, intern kortslutning i en celle kan skje. Sannsynlighet for at en 
uønsket hendelse inntreffer er derimot liten (ca. 1: 1-10 million) [4]. Men, konsekvensene av 
en feil kan være stor, spesielt for store batteripakker med spredning av brann mellom cellene 
og i sensitive omgivelser (for eksempel fly eller passasjerbåter). 

Forsvarlig bruk av litiumionbatterier krever innsikt og mere kunnskap om batterienes spesielle 
egenskaper. Sikkerhet er viktig i hele livsforløpet til litiumionbatteriene, det er derfor også 
viktig å vite hvordan sikkerhetsaspektene utvikler seg over tid når batteriene nærmer seg 
slutten av sin levetid.  

1.2 Historien til utvikling av batterier 

Det første batteriet som ble oppfunnet ble laget i 1800 av Alessandro Volta og kalles derfor 
Voltasøylen [5]. Cellen besto av metallene kobber og sink adskilt av en papp fuktet med en 
saltløsning. Cellene ble stablet oppå hverandre og man fikk dannet en søyle med en spenning 
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avhengig av antall elementer/celler man stablet. Dette var den første energikilden til 
kontinuerlig strøm og Volt ble hedret med en offisiell SI enhet. 

I 1836 ble Daniellcellen utviklet, denne består av metallene sink og kobber plassert i separate 
løsninger men forbundet med en saltbro. Forskjellen fra denne cellen og Voltasøylen er 
bruken av annen væske (elektrolyttløsning) mellom metallene og separasjon av disse. 
Spenningen på denne cellen var den samme 1,1 V. 

Disse to batteriene var engangsbatterier, det vil at de ikke kan ladet opp ved å påtrykke en 
spenning. Man måtte fysisk skifte metallene og elektrolyttløsning for å lade cellen. Det første 
oppladbare batteriet var blybatteriet. Blybatteriet ble konstruert i 1860 og besto av metallisk 
bly og blyoksid forbundet med svovelsyre [6]. Figur 1.1 viser en enkel skisse av blybatteriet. 

 

Figur 1.1: Skisse av et blybatteri med hovedkomponentene.  

Dette batteriet brukes fremdeles i stort omfang i dag. Blybatterier har også ganske alvorlige 
sikkerhetsaspekter knyttet til seg da de kan generere oksygen og hydrogen under lading. 
Oksygen og hydrogen danner knallgass med mulighet for eksplosjoner. På dagens 
batterisystemer er dette håndtert og slike batterier brukes på biler og sensitive plattformer som 
ubåter og fly.  

Nikkelkadmium batteriet ble utviklet i 1899. Batteriet består av kadmium og 
nikkeloksidhydroksid forbundet med en basisk løsning av kaliumhydroksid. Også denne 
batteritypen er følsom for overlading og innehar noen av de samme fareaspektene som 
blybatteriene. 

Først på 1980 tallet ble nikkelmetallhydridbatteriet kommersialisert. 
Nikkelmetallhydridbatteriet er likt nikkelkadmiumbatteriet bare at man har skiftet ut det 
miljøfarlige tungmetallet kadmium med metallhydrider og samtidig økt energitettheten. Også 
dette batteriet har de samme fareaspektene som nikkelkadmium og blybatteriene. Ved 
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overlading har det forkommet en del farlige hendelser. Felles for de første ladbare batteriene 
var bruk av vannbasert løsemiddel, og farene for oksygen og hydrogendannelse under lading 
og overlading. 

De første litiumcellene ble laget på 70-tallet, disse brukte metallisk litium på minuspolen og 
titansulfid på plusspolen. Grunnet faren for utfelling av litium dendritter (mellom anode og 
katode) og medfølgende kortslutningsfare ble ikke disse batteriene kommersialisert. Først i 
1988 kommersialiserte Moli Energy Canada oppladbare litiummetal celler. I 1989 ble cellene 
trukket fra markedet på grunn av en eksplosjon og selskapet gikk konkurs på grunn av 
søksmål.   

Litiumioncellen ble utviklet av SONY og sendt ut på markedet i 1991. Minuspolen på disse 
batteriene var grafitt og plusspolen bestod av litiumkoboltoksid (LiCoO2). Dette batteriet 
hadde en spenning på opp til 4,2 V og man innførte bruken av organisk løsemiddel med 
litiumsalt som elektrolytt. Dette løsemidlet er brannfarlig og innført en ny type fareaspekter 
ved bruk av ladbare batterier.  

Litiumionceller har nå utviklet seg og er tatt i bruk på biler. Det neste steget er på mere 
sensitive anvendelsesområder som båter, disse anvendelsesområdene er mere følsomme for 
brann og behovet for sikrere batteripakker øker. Ved riktig kunnskap kan disse fareaspektene 
håndteres. 

1.3 Introduksjon til litiumionbatterier 

Litiumionbatterier ble introdusert på markedet på 1990 tallet, og er nå en av de dominerende 
batterikjemiene på markedet på grunn av sin høye energitetthet og lang levetid. Figur 1.2 viser 
en oversikt over energitetthet i litiumionbatterier sammenlignet med andre batterier. 

 

Figur 1.2: Venstre bilde viser oversikt over energitetthet og spesifikk energi for ulike batterityper. Høyre bilde viser spesifikk 
kapasitet som funksjon av potensial til ulike materialer brukt i litiumionceller [7]. 
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Litiumionceller er et samlebegrep for mange typer batteri som bruker litiumioner som 
ladningsbærer inne i et batteri. Litiumionceller kjennetegnes ved interkalering av litiumioner i 
anode og katodemateriale. Celler med metallisk litium på minuspolen faller derfor utenom 
denne definisjonen.  

Det er stor variasjon i materialer og oppbygningsmåte for cellene. Dette er aspekter som vil 
kunne påvirke sikkerhetsaspektene til litiumioncellene. En gjennomgang av dette er viktig for 
å få et overblikk over hvordan sikkerheten i litiumionbatteri er ivaretatt. 

En litiumioncelle består av følgende hovedkomponenter; anode, katode, separator, løsemiddel 
og elektrolytt. Figur 1.3 viser hvordan disse komponentene er satt sammen til litiumioncelle. 
Anoden og katoden er separert fra hverandre ved hjelp av en separator slik at de ikke skal 
kortslutte. Elektrolytten og løsemidlet ligger mellom anoden og katoden og sørger for 
transport av litiumioner mellom anode og katode.  Når batteriet brukes vil litiumioner i cellen 
gå frem og tilbake mellom katode og anode samtidig som en strøm vil kunne gå i en ekstern 
krets. Ved opplading vil litiumionene gå fra katoden til anoden og motsatt ved utlading. 
Reaksjonen på katode og anode under utlading er beskrevet i teksten under: 

Katodereaksjon:  Li1-xMO2 + xLi+ + xe- ↔ LiMO2      

Anodereaksjon: LixCn ↔ nC + xLi+ +xe-      

Totalreaksjon:  Li1-xMO2 + LixCn ↔ LiMO2 +nC     

Hvor M kan være kobolt (Co), nikkel (Ni), mangan (Mn) og aluminium (Al). 

 

Figur 1.3: Prinsippskisse av en litiumioncelle med anode av grafitt, løsemiddel, elektrolytt og katode av LiMO2 [8]. 
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Katoden består av metalloksider, hvor disse grovt deles inn i tre ulike grupper basert på 
krystallstruktur (spinell, lagdelt struktur og olivin struktur). Figur 1.4 viser eksempler på disse 
strukturene. Gruppen med lagdelt strukturer er den mest utbredde og består av mange ulike 
varianter. Hovedtypene er LiCoO2 (LCO), LiNixMnyCozO2 (NMC) hvor x + y + z = 1 og 
LiNixCoyAlzO2 (NCA). Disse lagdelte strukturene har en spesifikk kapasitet mellom 140-
180 mAh/g. Et eksempel på et mye brukt materiale er LiNi(1/3)Mn(1/3)Co(1/3)O2 (NMC1/3). 
LiMn2O4 (LMO) er et annet materiale som ofte brukes i høystrøms applikasjoner og har 
krystallstrukturen spinell. Materialet har en spesifikk kapasitet på 140 mAh/g og har 
diffusjonskanaler i tre dimensjoner. Dette gir lav impedans ved litiumion diffusjon i 
strukturen, noe som kjennetegner et materiale som lades/utlades raskt uten å miste spenning. 
Dette kalles et høystrømsmateriale. Dette materialet er ikke så utbredt da det er ustabilt ved 
litt høyere temperaturer [9]. LiFePO4 (LFP) tilhører olivin strukturene og har en spesifikk 
kapasitet på 120 mAh/g. De ulike katodetypene har ulike egenskaper med hensyn til 
sikkerhet, energitetthet, høystrømsegenskaper, levetid og kostnader.  

Katodematerialene brukt i litiumionceller er termisk ustabile og kan avgi oksygen ved 
høytemperatur. Sikkerheten til disse materialene er tradisjonelt vurdert etter hvilken 
temperatur strukturen avgir oksygenet.  Materialene avgir oksygen etter følgende rangering 
(mest termisk ustabilt først):  

LCO > NCA > NMC > LMO > LFP [10]. 

Tidligere brukte man bare en type katodemateriale i cellen. Nå er det blitt vanligere å blande 
ulike typer katodematerialer for få ønskede egenskaper til cellen. De ulike katodematerialene 
gir også forskjellige cellespenninger. Stor forskjell mellom anodepotensial og katodepotensial 
gir større spenning på cella og mere energi. Figur 1.2 viser noen eksempler på dette. 

 

Figur 1.4: Illustrasjon av de tre vanligste katode krystallstrukturene i litiumionceller: a viser lagdelt struktur, b viser spinell 
struktur mens c viser olivin struktur[7]. Sorte og grå sirkler symboliserer litiumioner i strukturene. 

Anoden er minuspolen og består av ulike varianter av karbonmaterialer (grafitt og ikke 
krystallinsk karbon). Grafitt har en spesifikk kapasitet på 372 mAh/g.  Det finnes også andre 
materialet til minuspolen som litiumtitanat (Li4Ti5O12). Dette materialet har en spesifikk 
kapasitet på 175 mAh/g og har en struktur som gir lav impedans ved litiumion diffusjon 
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(egnet som høystrømsmateriale). Silisium er et nytt anodematerial med høy teoretisk spesifikk 
kapasitet 4200 mAh/g, men som brukes i begrenset omfang grunnet store volumendringer og 
irreversibelt kapasitetstap [11]. Karbonmaterialet i minuspolen og løsemidlene er ustabile ved 
kontakt og det danner et beskyttende lag på overflaten av anoden når de reagerer. Dette laget 
kalles for SEI (Solid Electrolyte Interface) og dannes ved første gangs opplading. I denne 
prosessen forbrukes en del av elektrolytten og løsemidlene. Dette SEI-laget er under konstant 
utvikling under hele batteriets levetid og har innvirkning på både sikkerhetsegenskapene og 
degraderingen av litiumioncellen [12]. 

Elektrolytt i cellen består ofte av saltet litiumheksafluorfosfat (LiPF6) som er løst i forskjellige 
organiske løsemidler. Andre salt brukes også slik som litiumbis(oksalat)borat (LiBOB), 
litiumdifluor(oksalat)borat (LiDFOB) og litiumbisfluorsulfonylimid (LiSFI). Disse er ikke 
spesielt utbredt, men kan forkomme i små mengder i noen celler [11]. Løsemidlene består ofte 
av en blanding av etylkarbonat (EC), dimetylkarbonat (DMC), dietylkarbonat (DEC) og 
propylkarbonat (PC) i ulike blandingsforhold.  Felles for de flest av disse løsemidlene er at de 
er brannfarlige. I tillegg til disse løsemidlene tilsettes såkalte tilleggskjemikalier («additiver») 
i små mengder som gir cellen spesielle egenskaper. Dette kan være egenskaper som gir bedre 
sikkerhet, kuldeegenskaper, stabilitet og ledningsevne. 

Katoden og anoden i cellen holdes adskilt ved hjelp av en separator. Uten denne ville cellen 
kortsluttet og frigitt all energi i kortslutningen. For å sikre høy energitetthet og gode 
høystrømsegenskaper er disse separatorene meget tynne (rundt 25 μm). Separatorene i dag 
består som oftest av plastmaterialer (polymerer/polyolefiner) av typene polypropylen (PP) og 
polyetylen (PE). Disse kan brukes i enkelt lag eller i flere lag. En mye brukt kombinasjon er 
trelags separator av typen PP-PE-PP. Plastene er porøse slik at litiumionene kan gå gjennom 
membranen. Disse tynne plastmaterialene er mekanisk svake og produsentene blander ofte 
keramiske materialer (Al2O3 og SiO2) inn i separatorene for å øke styrken og sikkerheten [11].  

Litiumionceller settes sammen i forskjellige pakkemønstre, formfaktorer og 
innkapslingsmateriale. Den mest brukte standarden er 18650-celler. Dette er sylindriske 
celler, 18 mm i diameter og 65 mm høye. Cellene består av en sylindrisk metalkanne som er 
forseglet med et isolert metallokk. Internt er materialet (katode, anode og separator) 
spiralviklet slik at de passer i en sylindrisk geometri.  Lokket kan inneholde 
sikkerhetsmekanismer som sikring (PTC), mekanisk strømbryter (CID) og svakt punkt for 
ventilering (ventilering er en metode for å senke trykket i en litiumioncelle). Figur 1.5 viser et 
eksempel på oppbygningen av lokket til en 18650-celle.  
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Figur 1.5: Skisse av lokket/toppen av en 18650-celle med tilhørende sikkerhetsfunksjonalitet [13]. 

1.4 Sikkerhetsaspekter for litiumionceller 

Hovedkomponenten i en litiumioncelle er relativt stabile i romtemperatur. Ved økning av 
temperaturen vil ustabile komponenter dekomponere og elektrolytten/løsemidlene vil kunne 
reagere med komponentene i cellen under gass og varmeavgivelse. Denne varmeavgivingen 
kan øke celletemperaturen slik at man får nye nedbrytningsmekanismer. Ved en høy nok 
temperatur vil en celle kunne gå i selvforsterkende ukontrollert varmeutvikling (thermal 
runaway). Når cellen går i ukontrollert varmeutvikling har man fått så stor reaksjonshastighet 
og varmeavgivelse at man ikke kan stoppe reaksjonen lenger (systemet klarer ikke å lede vekk 
varmen). Dette kan resultere i gassutslipp, brann, utkast av aktive materialer (rupture) og i 
sjeldne tilfeller eksplosjoner. 

1.4.1 Årsaker til hendelser i litiumionbatteri 

Figur 1.6 viser en rekke forskjellige årsaker til hendelser (gule og blå ovale sirkler) og 
hendelsesforløp for litiumionbatterier når de reagerer. Felles for alle reaksjonene er at de 
varmer opp cellen. Når cellen blir varm nok ender dette med en fysisk reaksjon i batteriet. De 
fleste av disse årsakene kan håndteres eller kontrolleres av et elektronikksystem samt god 
design av batterimodulen. De blå sirklene viser hendelser som kan oppstå uten forvarsel som 
kan gi reaksjoner (for eksempel brann) i litiumionceller og er vanskelig å beskytte seg mot. 

1. Metallkanne (minuspol) 
2 Pakning celle 
3 Topplokk, plusspol 
4 Skiveformet polymer sikring (PTC) 
5 Mekanisk strømbryter (CID) 
6 Isoleringspakning 
7 Mekanisk strømbryter bevegende del 
8 Strømleder til katode (positiv 
elektrode) 
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Figur 1.6: Oversikt over ulike årsaker og medfølgende reaksjonsforløp for hendelser i litiumionceller. 

I teksten under vil de ulike årsakene til hendelser (representert som ovale sirkler på Figur 1.6) 
bli gjennomgått med hensyn til hva som skjer og hvordan man kan unngå dette. 

En litiumioncelle blir overlastet ved å belaste cellen utenfor leverandørenes spesifikasjoner. 
Normalt vil en celle trenge et aktivt kjølesystem når den lades med en strøm større enn 2C (C-
rate, angir utlade/ladestrøm harmonisert mot batterikapasiteten målt i Ah). Varmen som avgis 
fra cellen er da så stor at naturlig varmeoverføring til omgivelsene ikke klarer å frakte vekk 
varmen. Dette kan resultere i generell temperaturstigning internt i cella. Overlast kan 
kontrolleres ved å bruke et batteri kontrollsystem som kontrollerer strømgrensene til batteriet. 

Normalt spenningsvindu for et litiumionbatteri bestående av koboltoksid og karbon er mellom 
3,0 V og 4,2 V (andre materialer kan ha andre spenningsvinduer, se Figur 1.2). Ved normal 
opplading vil cellen lades til 4,2 V ved konstant strøm og sluttlades ved at spenningen holdes 
konstant til strømmen går under satt grenseverdi. Et litiumionbatteri kan bli overladet hvis 
ladespenningen går over 4,2 V (avhengig av kjemisk oppbygning av cella). Spenningen i 
cellen går da opp og nye uønskede kjemiske reaksjoner vil kunne skje i cellen. En overlading 
vil innebære at man bryter ned cellematerialene mens man tilfør mer energi. Overladingen 
skiller seg ut fra de andre reaksjoner ved at den forandrer innholdet i cellen og kan forårsake 
veldig kraftig fysisk reaksjon (meget kraftige branner). De fleste celler som er innkapslet i en 
metallisk kanne, er godt beskyttet mot overlading ved at de er utstyrt med en intern 
trykkbryter (CID). Denne bryteren bryter strømkretsen (irreversibel prosess) ved et for høyt 
indre trykk. Cellene kan også beskyttes ved hjelp av et batteri kontrollsystem som vil nekte 
opplading ved for høy spenning.  

Overutlading vil kunne skje hvis cellen lades ut under den nedre grensen til batteriet. Når 
dette skjer vil uønskede reaksjoner starte og materialene i cellen brytes ned. Dette er ufarlig så 
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lenge man ikke lader opp batteriet igjen. Ved opplading (av et overutladet batteri) vil oppløste 
kobberionene kunne felles ut som metalliske partikler i cellen på uønskede steder. På den 
måten kan det dannes interne kortslutninger i en celle [14]. Et batteri kontrollsystem vil kunne 
beskytte mot overutlading, men man må være klar over at batteri kontrollsystemene også kan 
være årsaken til at en del overutladinger skjer. Dette kommer av at batteri kontrollsystemene 
trekker strøm fra batteriet og ved langtidslagring kan det overutlade batteriet. 

Ved ekstern kortslutning vil cellen kunne varmes opp og man kan få for høy intern temperatur 
i batteriet slik som ved overlast. Normal beskytter man cellene med sikringer og brytere for å 
unngå dette.  

Ekstern varmepåvirkning kan være meget vanskelig å beskytte seg mot hvis systemet ikke har 
en aktiv kjølemetode. Men det er sjeldent at omgivelsestemperaturen er høy nok til at det 
utgjør en sikkerhetsrisiko. Godt design kan beskytte mot dette. 

Intern kortslutning i litiumionceller er den delen som man ikke har noen god metode for å 
detektere eller beskytte seg mot. Statistikk viser at dette skjer på grunn av partikler og 
defekter fra produksjonen og at ingen produsenter er feilfrie. Dette innebærer at alle 
litiumionceller har en sjanse for intern kortslutning og medførende brannfare. Sikker design 
av en litiumionbatteri krever at man har innsikt i hva som skjer under disse situasjonene og 
kan beskytte seg mot slike hendelser. Dette kan løses ved god design og konstruksjon (aktiv 
kjøling, brannskillevegger, håndtering av varme og eventuell flamme). Intern kortslutning kan 
også komme fra mekanisk stress i cellen og litiumdendrittvekst. Mekanisk stress kan komme 
fra ytre påvirkninger (mekanisk skade) eller fra levetidsendringer i litiumioncellen. 
Litiumdendritter er små nållignende utvekster som kan dannes i litiumionceller ved gjentatt 
overlading. Litiumdendrittene dannes på anoden og kan kortslutte batteriet ved kontakt med 
katoden. Figur 1.7 viser dendrittvekst på en anodeoverflate (litium).  

 

Figur 1.7: Litiumdendritt som vokser fra litiummetall anode [15]. 

Litiumdendritter kan dannes ved hurtiglading av litiumioncellen ved lave temperaturer. 
Tidligere var det en regel at litiumionceller aldri skulle lades under 0 °C på grunn av fare for 
vekst av litiumdendritter. Man har nå funnet ut at det er ingen klar temperaturgrense for 
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reaksjonen, men at det er en kompleks sammenheng avhengig av strømtettheten på anoden og 
temperatur [16]. 

1.4.2 Beskrivelse av temperturoppvarming av cellen 

Ved hjelp av Figur 1.6 kan man se at alle ulike reaksjonsforløp i litiumioncellen vil fører til en 
oppvarming av cellen. Oppvarmingsforløpet og prosessen er like for alle reaksjonene med 
unntak av overlading. Temperaturforløpet ved reaksjoner i litiumionceller kan normalt deles 
inn i 3 ulike faser, og de ulike fasene kjennetegnes ved forskjellig varmeutvikling i cella. 
Figur 1.8 viser et eksempel på en celle som går gjennom disse fasene.  

 
Figur 1.8: Typisk termisk reaksjonsforløp i litiumioncelle, beskrevet med temperaturutvikling som funksjon av temperatur 
[17]. 
  

Fasene i Figur 1.8 deles inn ved hjelp av varmeinitieringstemperaturen (start selvoppvarming, 
100 °C på Figur 1.8), akselerert varmeutviklingstemperatur (onset på Figur 1.8) og 
ukontrollert varmeutvikling temperatur(runaway på Figur 1.8). Ukontrollert varmeutvikling er 
ofte definert som en selvoppvarmingshastighet på større eller lik 10 °C/min [8], akselerert 
varmeutvikling som varmestigning på 0,2 °C/min [18], mens varmeinitieringstemperaturen 
for selvoppvarming er ofte definert til en oppvarmingshastighet på 0,02 °C/min (instrument 
avhengig). Tabell 1.1 viser en oversikt over temperaturfasen med tilhørende terminologi. Det 
skjer ulike reaksjoner i de ulike fasene under temperaturøkningen. De ulike reaksjonene i 
cella er avhengig av kjemi (anode, katode, elektrolytt, løsemiddel og separator). Disse 
reaksjonene er nærmere beskrevet i kapittel 2.2.  
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Termisk fase ved reaksjon i 
et litiumionbatteri 

Starter ved 
varmeutvikling 

[°C/min] 

Kjennetegnes ved 

Fase1: 
Start varmeutvikling 

0,02 Varmeinitieringstemperaturen 

Fase 2: 
Akselerert varmeutvikling 

0,2 Akselerert 
varmeutviklingstemperatur 

Fase 3: 
Ukontrollert varmeutvikling 

10 Ukontrollert 
varmeutviklingstemperatur 

Tabell 1.1: Oversikt og inndeling av de ulike temperaturfasene ved oppvarming av en litiumioncelle. 

1.5 Tidligere arbeid 

Ved å bruke metoder som akselererende hastighet kalorimetri (ARC) og varmefluks 
differensiell kalorimetri (DSC) kan man måle varmeutviklingen i en komplett celle og 
cellemateriale. Slike målinger har tradisjonelt dannet grunnlaget for hvordan man vurderer 
sikkerheten i en litiumioncelle. 

Ved undersøker av fareaspektene til litiumcellene bruker man varmeinitieringstemperaturen 
(første varmeutvikling i en celle) og ukontrollert varmeutviklingstemperaturen som 
sammenligningsgrunnlag når man vurderer sikkerheten. Disse temperaturene kan man finne 
ved å utføre temperaturtester i adiabatiske (isolerte) beholdere.  

De første som rapporterte slike målinger og satte dem i en bred sammenheng var Sandia 
Laboratories i USA. Roth et al. målte varmeutvikling av ulike katodematerialer i en 18650-
celle (lik anode, løsemiddel og elektrolytt). Figur 1.9 viser resultatet for disse målingene. 

 

 
Figur 1.9:Varmeutikling som funksjon av temperatur for litiumion 18650-celler med ulike katodematerialer [17]. 
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Disse målingene har dannet grunnlaget for utviklingen av dagens batterimaterialer når det 
gjelder sikkerhet. Høy varmeutviklingshastighet, slik som koboltoksid viser, har blitt 
synonymt med dårlige sikkerhetsegenskaper. Samtidig har jernfosfat med lav 
varmeutviklingshastighet har blitt betegnet som en trygg batterikjemi. Disse målingene er 
utført med oppladede celler (100 % SOC). Dette fordi målinger viser at katode og 
anodekjemiene er mest kjemisk ustabile (høyeste varmeutvikling) ved 100 % SOC [12, 18-
24]. 

1.5.1 Tidligere utførte tester på usyklede celler 

Det er blitt utført temperaturtester (ARC-tester) på oppladede sirkulære 18650-celler for de 
fleste katodekjemiene som finnes [9, 12, 19, 20, 23, 25, 26]. På blandingskjemier er det bare 
utført ARC-tester på LiNi(1/3)Mn(1/3)Co(1/3)O2 (NMC(1/3)) og LiMn2O4 [9, 25]. Tabell 1.2 
viser en oversikt over resultatene fra tester med oppladet celler.  

Katode 
kjemi 

Varmeinitieringstemperatur 
[°C] 

Ukontrollert 
varmeutviklingstemperatur 

[°C] 

Referanse 

LCO 
LMO 

125* 
105 

182* 
196 

[19] 

NMC(1/3) 
+ LMO 

90/105 200-210 [25] 

NMC(1/3) 
+ LMO 

110 210 [9] 

LFP 
LMO 
NMC(1/3) 

89 
79 
74 

** 
220-230 
220-230 

[26] 
 

LCO 110*** 140 [20] 
LCO 
NCA 

80 
50-90 

 [12] 

LCO 104 144-150 [23] 
Tabell 1.2: Oversikt over varmeinitieringstemperatur og ukontrollert varmeutviklingstemperatur fra ulike katodekjemier 
utført med ARC-tester på oppladede celler. * Ladet til 4,1 V i stedet for 4,2 V. ** Maksimalt 6,1 °C/min.  *** 0,05 °C/min i 
stedet for 0,02 °C/min. 

Varmeinitieringstemperaturen kommer som regel av reaksjoner på SEI-lag på anoden [9, 27], 
og er målt til temperaturer mellom 74 til 124 °C. Variasjon i verdien kommer av forskjellig 
morfologi til anodematerialet, overflatebehandling av anodepartiklene, partikkelstørrelse og 
ulike kombinasjoner av løsemiddel, elektrolytt og tilleggskjemikalier som brukes. 
Ukontrollert varmeutviklingstemperatur kommer derimot av katodereaksjoner [28] og viser 
stor variasjon (140 til 240 °C) avhengig av katodekjemi. 

Temaet er også nøye studert av forskningsgrupper med spesielle ARC-tester [22, 24, 29-31]. 
Felles for disse arbeidene er bruken av et ARC-instrument kalt VSP2, som er laget for 
gassmengdemålinger i litiumionceller. Følsomheten til instrumentet er oppgitt til 0,2/0,15 
°C/min (akselerert varmeutviklingstemperaturen). Resultatene fra disse arbeidene er 
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oppsummert i Tabell 1.3. Bemerk at resultatene i Tabell 1.2 er oppgitt med 
varmeinitieringstemperaturen på 0,02 °C/min. 

Katode 
kjemi 

Akselerert varmeutviklings- 
temperatur  

[°C] 

Ukontrollert 
varmeutviklingstemperatur 

[°C] 

Referanse 

LCO 
NMC(1/3) 

132 
175 

175-185 
220-240 

[29] 

LCO  
LCO 
LCO 
LCO  

125 
131 
116 
142 

160-170 
190 

180-185 
175 

[22] 

LCO 144 160-175 [30] 
LFP 199 --- [31] 
LCO 
LFP 

130 
199 

140-150 
--- 

[24] 

Tabell 1.3: Oversikt over resultat fra ARC-tester utfør på oppladede celler med akselerert varmeutviklingstemperatur på 0,15 
og 0,2 °C/min. 

1.5.2 Tidligere utførte forsøk på gamle/degraderte celler 

Sikkerhet for litiumionbatterier er like viktig i alle faser av levetiden. Det er derfor viktig å 
vite hvordan sikkerhetsaspektene til cellen utvikler seg under elding/degradering. Det er to 
metoder som brukes ved degradering av celler. Den ene er lagring ved fast temperatur og den 
andre er degradering ved aktiv sykling (utlading /lading) av cellen.  

De første som vurderte sikkerheten ved aldring var Sandia National Laboratories i USA ledet 
av E.P. Roth [12]. De studerte hvordan lagring ved ulike temperatur (25, 35, 45 og 55 °C) og 
ladetilstander (60, 80, 100 %) påvirket sikkerheten til NCA (Ni0,80Co0,15 Al0,05O2) 18650-
celler. Cellene ble undersøkt ved hjelp av termiske tester (ARC/DSC) som viste at kalender 
aldring hadde liten effekt på den termiske responsen til cella.  

I tillegg til dette arbeidet er det blitt publisert to arbeider på en blandingskjemi 
LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 + LiMn2O4 på kommersielle 18650-celler. Disse arbeidene har fokus på 
hvordan ulike degraderingsmekanismer påvirker termisk stabilitet til litiumioncellen. 

Rӧder et al. degraderte 2 Ah 18650-cellene ved å lagre cellene ved 60 °C, 100 % ladetilstand, 
i 36 uker, dette førte til et kapasitetstap på 50 % [9]. Katoden var av en blanding av 
LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 og LiMn2O4 (3:1 forhold). Det ble utført analytisk og termisk studie på 
cellen for å se på sammenhengen mellom degraderingseffekter og termisk stabilitet. Den 
analytiske studien ble utfør med sveip elektronmikroskop (SEM), energidispersiv røntgen 
spektroskopi (EDS), pulver røntgen diffraksjon (XRD) og halvcellestudier. Mens den 
termiske analysen ble utfør med ARC og DSC. De termiske resultatene viste bare små 
endringer sammenlignet med nye celler. Den ene forandringen var en liten reduksjon i 
varmeinitieringstemperaturen fra 110 til 105 °C. Varmeavgivelsen hadde ellers bare små 
variasjoner.  Utfra termisk og analytisk analyse ble følgende degraderingsmekanisme 
foreslått: Kapasitetstapet kommer sannsynligvis av at litiumioner reagerer med løsemidlene 
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og lager et tykkere SEI-lag på anoden. Løsemiddel dekomponering og vekst av SEI-laget øker 
den indre motstanden slik at cellen får dårligere høystrømsegenskaper. På katodesiden 
dekomponerer LiMn2O4 materialet ved utskillelse av mangan. Dette resulterte i 
sprekkdannelser i katodematerialet med kapasitetstap. Mangan ble påvist i SEI-laget til 
anoden, og kan være en medvirkende årsak til den hurtige degraderingen av cellen.  

Fleischhammer et al. utførte syklingsforsøk på en 1,5 Ah 18650-celle med katodeblanding 
LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 og LiMn2O4 (1:1 forhold). Fokus til denne gruppen var å se på hvordan 
termisk stabilitet forandret seg ved høystrømsykling (16C utlading / 4.33 C lading) og sykling 
ved lave temperaturer (-10 °C).  Etter testen ble cellene undersøkt termisk og analytisk [25]. 
Resultat av høystrømsyklingen viser at cellene tåler dette bra, det var ingen stor forskjell i den 
termiske responsen. Varmeinitieringstemperaturen sank derimot fra 100 / 90 °C til 80 °C uten 
at dette påvirket varmeavgivelsen nevneverdig. Degraderingen av cellen kom trolig fra 
reaksjon mellom løsemidlet og SEI-laget som forandret varme initieringstemperaturen.  Det 
ble også påvist at cellens indre deler (delene innerst i cellerullen) hadde fått mekaniske 
deformeringer (noe som kan gi kapasitetstap) ved 16 C utlading.  

Sykling ved lav temperatur ble utført utenfor leverandørens spesifikasjoner. Cellen ble ladet 
(1C) og utladet (1C) ved -10 °C. Dette ga en rask degradering av cellen og man nådde 80 % 
kapasitet etter 33 sykler. Varmeinitieringstemperatur sankt til 31/54 °C mot 90/105 °C på de 
usyklede celler. Det ble observert høyere varmeutvikling sammenlignet med usyklede celler. 
Selve sluttresponsen var kraftig brann med materialutkast fra cellen. Dekomponeringen i 
cellene ble antatt å være utfelling av metallisk litium på anoden. I de termiske forsøkene vil 
metalliske litiumet reagere med løsemidlene og avgi kraftig varme. Dette ble brukt som 
forklaring på den kraftige termiske responsen.  

1.5.3 Vurdering av tidligere resultat 

Ved å se på Figur 1.6 kan man se at varmeutviklingen som måles i litiumioncellen kommer 
før den fysiske reaksjonen. Man har antatt at rask varmeutvikling korresponderer med verste 
fysiske reaksjon (ventilering, brann, materialutkast fra cellen eller eksplosjon) og brukt 
varmeutviklingshastighet som mål på hvor sikker cellen er. En annen tolkning er å si at 
varmeutviklingshastigheten er et tegn på hvor sannsynlig det er at cellen får en fysisk reaksjon 
ved en kortslutning.  Intern kortslutning er den reelle trusselen når man snakker om 
sikkerhetsaspekter ved litiumionbatterier. Interne kortslutninger vil kunne avgi 70-80 % av 
den kjemiske energien i løpet av 60 sekunder som varme [32]. Dette skjer i et relativt lite 
område og man får en rask lokal oppvarming av materialet (heterogen oppvarming). Ved 450 
°C finner man selvantenningstemperaturen til de fleste løsemidler (PC, EC, DMC, DEC, 
EMC) som brukes i litiumionceller. Desto mere elektrokjemisk energi cellen inneholder desto 
større sjanse er det for at varmen avgitt i en kortslutning er stor nok til å antenne løsemidlene. 
Energien som frigjøres i den fysiske reaksjon er summen av elektrokjemiske energien i cella 
og forbrenningen av løsemidler. Som man ser av Figur 1.10 er forbrenningsenergien i en 
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18650-celle større enn elektrokjemiske energien i materialet (anode og katode).

 

Figur 1.10: Elektrisk og termisk energi i en LCO 18650-celle [33]. 

Man kan derved sette spørsmålstegn om bruken av varmeutvikling er en riktig metode å 
evaluere sikkerheten i en litiumioncelle. Man trenger derfor en studie der man ser på 
varmeutvikling mot fysisk resultat. 

1.6 Definisjon av oppgaven 

Denne oppgaven vil se på om det er samsvar mellom høyeste varmeutviklingshastigheter og 
fysisk reaksjon til ulike kommersielle litiumionceller ved homogen oppvarming. Arbeid med 
den mest brukte formfaktoren vil bli prioritert. Dette er sirkulære 18650-celler. På denne 
måten blir formfaktor og oppbygning lik og man kan lettere sammenligne termisk respons på 
katodekjemiene opp mot fysisk reaksjon. 5 kommersielle 18650-celler med ulik katodekjemi 
og mest mulig lik anodekjemi vil bli undersøkt i en testserie. I tillegg til dette vil en av 
celletypene bli satt til sykling under ulike temperaturer (5 °C, 25 °C og 45 °C), med to 
forskjellige utlade/lade hastigheter. Syklede celler vil deretter bli sammenlignet med usyklede 
med hensyn på fysisk reaksjon og varmeutviklingshastighet. Man vil også prøve å identifisere 
de ulike degraderingsmekanismene i en av de syklede cellene for å se hvilke effekter dette har 
på varmeutviklingen.  

Varmeutviklingshastigheten vil bli målt i et instrument kalt EV+ ARC og man vil rangere de 
ulike fysiske reaksjonene etter en metode utviklet av European Council for R&D (EUCAR) 
og Sandia National Laboratories. Denne metoden rangerer resultatene ved hjelp av ulike 
farenivå «hazard severity level» fra 0-7. Tabell 1.4 beskriver og klassifiserer disse farenivåene 
[34]. 
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Farenivå 
 

Beskrivelse Klassifisering kriterier og effekt 

0 Ingen effekt Ingen effekt, ingen tap av funksjonalitet 
1 Passiv beskyttelse 

aktivert 
Ingen defekter, ingen lekkasje, ingen 
gassventilasjon, ingen flamme, ingen 
materialutkast, ingen eksplosjon, ingen 
eksoterm reaksjon som Ukontrollert 
varmeutvikling. Celler reversibelt skadet, 
reparasjon/skifte av passivt utstyr nødvendig 

2 Defekt/skade Ingen lekkasje, ingen gassventilasjon, ingen 
flamme, ingen materialutkast, ingen 
eksplosjon, ingen eksoterm reaksjon som 
Ukontrollert varmeutvikling. Celle 
permanent skadet, reparasjon nødvendig 

3 Gass lekkasje 
Δ masse < 50 % 

Ingen ventilasjon, ingen flamme, ingen 
materialutkast, ingen eksplosjon  
Vekt tap < 50 % av elektrolyttløsning vekt 
(elektrolyttløsning = løsemiddel + salt) 

4 Ventilasjon 
Δ masse ≥ 50 % 

Ingen flamme, ingen materialutkast, ingen 
eksplosjon  
Vekt tap ≥ 50 % av elektrolyttløsning vekt 
(elektrolyttløsning = løsemiddel + salt) 

5 Brann eller flamme Ingen materialutkast, ingen eksplosjon 
(flyvende deler) 

6 Materialutkast Ingen eksplosjon, men utkast av aktive 
masse fra batteriet  

7 Eksplosjon Eksplosjon (desintegrering av cellen) 
Tabell 1.4: Klassifisering og beskrivelse av ulike farenivå brukt ved tester av litiumionceller [34]. 
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2 Metoder og teori 
Kapitlet beskriver aktuell teori for oppgaven. Hovedfokus er på oppbygning, termiske 
reaksjonsforløp ved oppvarming og degraderings mekanismer i litiumionceller. Termisk og 
analytisk karakterisering blir deretter gjennomgått med hensyn på prinsipp, hva som måles og 
begrensinger i teknikkene.  

2.1 Oppbygning litiumionceller 

Ved vurdering av sikkerhetsegenskapene er det viktig at man kjenner til alle materialenes 
egenskaper og hvordan de samvirker. Kjennskap til materialegenskapene er viktig 
basiskunnskap, men det er den samlede effekten av alle materialene i en celle som er 
avgjørende for sikkerhetsegenskapene. Det er derfor viktig å ha kjennskap til oppbygningen 
av en litiumioncelle fra materialnivå til komplett celle ved vurdering av sikkerhetsaspektene. 

Ved oppbygging av en komplett litiumioncelle må det gjøres vurderinger på flere nivåer. 
Først velger man anode og katodematerialer for cellen. Deretter partikkelstørrelse, hvilke 
bindemiddel man skal bruke for å binde sammen materialet og hvilket ledende materiale man 
tilsetter bindemiddelet. Det aktive materialet må deretter legges på en god elektronleder i en 
ønsket tykkelse. Alle disse faktorene gir egenskaper til en celle og påvirker også 
sikkerhetsegenskapene.  

Når materialene til anoden og katoden er valgt må man velge en elektrolytt med løsemiddel 
som er kompatibel med begge materialene (tåler spenningsvinduet). I tillegg til dette tilsettes 
tilleggskjemikalier (additiver) som gir spesifikke egenskaper til cellen. Når materialene er 
bestemt velger man fysisk oppbygning av cellen med tilhørende innkapsling av materialet. 

Ved valg av materialer /design av en litiumioncelle er det 5 hovedfaktorer man normalt tar 
hensyn til. Dette er energitetthet, strømsegenskaper, sikkerhet, levetid og kostnader. Ingen 
batteritype kan oppfylle alle disse egenskapene og man må gjøre et kompromiss etter ønskede 
egenskaper. Hovedkriteriet for vanlige celler er ofte energitetthet og strømegenskaper. 
Avhengig av bruksområdet er sikkerhet også blitt viktigere. Dessverre viser det seg at det er 
vanskelig å kombinere høy energitetthet og høy grad av sikkerhet. 

Energitettheten kommer fra valget av aktivt material i anode og katode. Spesifikk kapasitet 
måles og angis med enhet mAh per g materiale. Det vil si at man trenger mest mulig aktivt 
materiale i cellen for å få mest mulig kapasitet. Spesifikk kapasitet multiplisert med 
spenningen til cellen, gir energitettheten til cellen målt i Wh/kg. Ved høy impedans i cella 
faller cellespenning og dermed energimengden som kan leveres ved store strømtrekk. Det er 
derfor viktig å velge materialer med høy ledningsevne (lav impedans).  Diffusjon av ioner i de 
aktive materialene har mye høyere impedans enn elektroner. Dette setter krav til kort 
diffusjonslengde/størrelse på det aktive materiale. Man må også ta hensyn til 
diffusjonsavstand mellom anode og katode (begge deler senker spenningen). Man kontrollerer 
spenningstap i materialet med partikkelstørrelse (kortere diffusjonsvei). God ledningsevne på 
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elektrolytten, tynn separator og store overflater på anode og katodematerialet (som ligger mot 
hverandre) reduserer spenningstapet (mellom anode og katode). Dette setter krav til den 
fysiske oppbygningen av cellen. 

2.1.1 Gjennomgang av partikkelstørrelse, bindemiddel og ledende 
tilsattsmaterialer 

2.1.1.1 Partikkelstørrelse 

Tabell 2.1 viser en oversikt over ledningsevne på ulike litiumioncelle komponenter. Disse 
materialegenskapene henger tett sammen med krystallstruktur og kjemi.  

Materiale Litiumion 
Diffusjonskonstant 

(DLi) 
[cm2/s] 

Elektrisk ledningsevne 
[S/cm] 

Celle komponent 

Aluminium   3,4 x 105 Elektronleder 
Kobber   5,8 x 105 Elektronleder 
Grafitt 10-6 til 10-11 (2-1) x 103 Anode 
LiCoO2 10-10 til 10-8 10-4 Katode 
LiMn2O4 10-11 til 10-9 10-6 Katode 
LiFePO4 10-14 til 10-15 10-9 Katode 
Tabell 2.1: Ledningsevne og litiumion diffusjonskonstant for materialer i en litiumioncelle [35]. 

Ledningsevnen gir retningslinjer for valg av partikkelstørrelse på materialet. Disse partiklene 
må bindes sammen til et elektrisk ledende elektronnettverk. Dette gjøres ved å tilsette ulike 
typer polymerer (bindingsmateriale) tilsatt en god elektronleder. Dette nettverket må ikke 
være kompakt men porøst slik at elektrolytt/løsemidler kan komme inn i strukturen og være i 
kontakt med alt aktivt materiale. Jernfosfat har lav ledningsevne for elektroner. Her trenger 
man derfor tilsette mer ledende materiale i cellen for å opprettholde god elektrisk 
ledningsevne. Dermed går den teoretiske spesifikke kapasiteten ned fra 170 mAh/g til 120 
mAh/g. Grunnet dårlig diffusjon av litiumioner i materialet må man også bruke små partikler. 

2.1.1.2 Bindemiddel mellom partiklene 

Bindemidlet mellom partiklene i materialet må ha spesielle egenskaper. Det må være 
fleksibelt for å kunne håndtere volumforandringer i cellen. Disse volumforandringene 
kommer fra det aktive materialet (anode og katode) under interkalering av litiumioner. Man 
kan ha volumforandringer opp til 10 % i den lagdelte strukturen til grafitt. De ulike 
katodematerialene har også volumendringer, men disse er lavere enn for grafitt. Koboltoksid 
har 1,6 % volumforandring og NMC har mindre enn 1 % volumendring [36]. Disse 
volumforandring må håndteres uten at anode og katodepartiklene mister kontakten til det 
elektriske nettverket. Volumforandringen kan motvirkes ved hjelp av sterke bindemidler, bruk 
av partikler med ulik størrelse og optimalisering av porestørrelser [37]. Tidligere var 
bindemidlene laget av polyvinylidenfluorid (PVDF).  I produksjon løste man opp PVDF i det 
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giftige løsemidlet N-metyl-2-pyrrolidon (NMP). Grunnet større krav om miljøvennlig 
produksjon har man skiftet til nye typer bindemidler. I dag har man flere typer bindemiddel 
man kan bruke i litiumionceller. På anodesiden har man gått over til vannløselige bindemidler 
som styrenbutadiengummi (SBR), natriumkarboksylmetyl cellulose (CMC-Na), polyakrylsyre 
(PAA) og natriumpolyakrylsyre (PAA-Na). Figur 2.1 viser oppbygningen av disse 
bindemidlene. På grunn av at de fleste katodematerialer er følsomme for vann (med unntak av 
jernfosfat), bruker man fortsatt PVDF som bindemiddel i katodene. 

 

Figur 2.1: Eksempler på ulike bindemidler som brukes i litiumionceller: a) PVDF-HFP, b) SRB, c) CMC-Na, d) PAA-Na 
[38]. 

De vannløselige bindemidlene PAA og CMC-Na er sprøe/stive materialer (høy Youngs 
modul) [38], noe som kan skape produksjonsproblemer. Mekanisk kutting av sprøtt materiale 
gir ofte problem med løse partikler. Dersom disse ikke oppdages kan det oppstå intern 
kortslutning i cellen. Bindemidlet kan også deformeres/sprekke slik at man mister elektrisk 
kontakt med partiklene. Dette kan også være et sikkerhetsmessig problem hvis materialet 
løser fysisk. 

2.1.1.3 Det elektronledende nettverket 

Det elektriske ledende materialet som tilsettes i bindemidlet er karbon. Sammen med 
bindemidlet skal dette koble sammen det elektriske nettverket (alt aktiv materie skal kobles 
sammen). Det elektronledende nettverket kobler alle partiklene mot en felles elektronleder, 
elektronlederen kan være koblet direkte til minus/pluss pol eller via en ekstra strømleder. 
Kobberfolie brukes på anodesiden og aluminiumsfolie brukes på katodesiden som 
elektronleder. Dette er lett formbare materialer, med høy ledningsevne og lav vekt. 
Materialene er valgt ut ifra at de må være elektrokjemisk stabile i spenningsvinduet til 
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elektrodene. Man må bruke det litt tyngre kobbermaterialet på anoden da aluminium vil 
reagere med litium og danne en legering.  

Ved produksjon ønsker man å bruke minst mulig bindemiddel og elektrisk ledende materiale 
da dette går ut over energitettheten. Det er ofte et gap mellom hva som brukes i akademiske 
artikler og hva som brukes i industrien. I vitenskapelige artikler finner man ofte bruk av 
bindemiddel på 4 til 12 % og karbon bruk på 2 til 25 %. I kommersiell produksjon finner man 
at verdiene går ned til 2 % (bindemidlet og karbon) [39]. Økt bruk av materiale gir derved 
større overflate og mere korrosjon, som gir et levetidsproblem. For å øke ledningsevne til 
materialet ved lav bruk av karbon kan man komprimere materialet med trykk under 
produksjon.  

2.1.2 Formfaktor, innvendig oppbygning og mekanisk stress   

Litiumionceller finnes i forskjellige formfaktorer, og cellene kan deles inn i fire hovedtyper: 
prismatiske, sirkulære, knappe og poseceller. I tillegg til formfaktoren, er det en forskjell i 
innpakningsmateriale. De sylindriske, prismatiske og knappecellene består av et metallisk 
skall rundt cellen mens posecellene er innkapslet i plastbelagt aluminiumsfolie. Figur 2.2 
viser eksempler på disse batteritypene med unntak av knappecellen.  

 

 
 
Figur 2.2: Eksempler på sirkulære, prismatisk og pose litiumionceller. 

Innvendig mekanisk oppbygning av disse celle er forskjellig og kan deles inn 2 ulike 
oppbygninger. Spiralviklede celler er den mest vanlige oppbygningen av litiumionceller i 
sirkulære celler. Cellene lages ved å rulle sammen et lag med katode, anode og separator på 
en sylindrisk pinne (senterpinne på Figur 2.3, venstre del). Man får da en rull med tettpakket 
cellematerial som passer inn i en sirkulær form. Dette innebærer at det er kort avstand mellom 
katode og anode (lavt spenningstap). Metoden brukes også i prismatiske celler, da man kan 
rulle materialet sammen på en sylindrisk pinne med stor diameter og siden fjerne pinnen og 
presse materialet til en prismatisk form. Denne metoden er omstridd da det er blitt kjent at en 
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slik sammenpressing av materialer kan føre til mekanisk stress og deformasjoner som kan 
lage kortslutninger [40]. 

  

Figur 2.3: Innvendig oppbygning av ulike typer litiumionceller. Til venstre sylindrisk celle, i midten prismatisk celle og til 
høyre knappecelle [41]. 

Man kan i stedet bygge opp celler ved å legge plater av materialene lagvis (et lag består av en 
katodeplate, separator, anodeplate og separator). Dette er den mest brukte metoden når man 
lager poseceller og knappeceller (lavstrøm knappecelle har ofte bare ett lag). Metoden brukes 
også i prismatiske celler.  

De ulike batterikonstruksjonene gir ulikt mekanisk stress på materialet i cellen. I posecellen 
har man ikke mekanisk stress på materialet. Det vil si at materialet beveger fritt, med unntak 
av kantene. Den prismatiske cellen har metallvegger som kan gi mekanisk trykk på materialet. 
På begge disse celletypene kan man legge et eksternt trykk på veggen for å hindre bevegelse 
på materialet. Den sirkulære cellen vil ikke kunne utvide seg, her vil materialet holdes på 
plass av ytterveggen og man vil ha et mekanisk trykk på materialet hele tiden. Fordi 
materialet er rullet sammen vil det være et større mekanisk trykk i senter av cellen, hvor 
diameteren er minst. Ofte er det også lagt inn et ekstra lag med strømleder for å kunne lede 
strømmen ut av cellen. Det kan oppstå ekstra mekanisk stress rundt dette området. Hvis det 
mekaniske stresset blir for stort, kan dette føre til deformering av det aktive materialet og 
separatoren. En slik deformering kan redusere levetiden og utgjøre et sikkerhetproblem når 
cellen eldes.  

Det mekaniske stresset øker ved degradering og høystrømsutlading [40]. Dette kommer trolig 
fra kontinuerlig nydannelse av SEI-laget (under aldring) og varmere kjerne under 
hurtigsykling [42, 43]. Ved utladinger på16C på 18650-celler er det blitt målt en 
temperturdifferanse på 36 °C +/- 1 °C fra kjernen til overflaten på cellen ved slutten av 
utlading. Simulering på en 26650-celle (sylindrisk celle, diameter 26 mm, lengde 65 mm) ved 
1,7C utlading viste en temperturdifferanse på 14,4 °C [42].  Figur 2.4 viser 18650-celler som 
har blitt utladet med forskjellig strømtrekk. Cellene med 16C utlading fikk mekaniske 
deformeringer inne ved kjernen, mens celler med 1C utlading hadde liten eller ingen 
mekanisk deformering. Celler med en sirkulær senterpinne fikk ikke denne deformasjonen. 
Cellen med mekanisk deformering ble testet i ARC og viste ingen økning i varmeavgivning 
[25]. 
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Figur 2.4: Røntgengjennomlysning som viser tverrsnitt av ulike 18650-litiumionceller usyklet og syklet ved ulike belastning.  
"low rate cycling” er lading og utlading ved 1C, «high rate cycling» er 4,33C lading og 16C utlading. Celle A har LMO 
katode, celle B har NMC(1/3) katode og celle C har en blandingskatode av LMO/NMC(1/3) [43]. 

2.1.3 Celle versus batteri 

Når flere celler kobles sammen kaller man det et batteri. Ved å koble cellene i serie økes 
spenningen, mens parallellkobling øker kapasiteten. Når man kobler celler i parallell må man 
sørge for det er sikringer mellom cellene. Dette gjøres for å redusere konsekvensene ved 
intern kortslutning i en av cellene. Man sørger da for at nabocellen ikke tømmer sin kapasitet i 
kortslutningen og øker temperaturen enda mer. 

2.2 Termiske reaksjonsforløp i litiumionceller ved 
oppvarming 

Oppvarmingen til et litiumionceller kan deles inn i 3 termiske faser slik som tidligere 
beskrevet (Figur 1.8). De ulike kjemiske reaksjonene i hver termisk fase vil bli beskrevet i 
teksten under. 

2.2.1 Termiske reaksjoner fase 1 (start varmeutvikling) 

Anoden i litiumionceller er som regel laget av karbon. På overflaten av karbonet er det dannet 
et SEI-lag ved første gangs opplading. Når temperaturen øker i litiumioncellen vil det kunne 
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starte en reaksjon/nedbrytning av de mest ustabile komponentene i SEI-laget. Disse 
reaksjonene kan starte ved så lav temperatur som 69 °C, men mer normale startverdier ligger 
rundt 90-120 °C. SEI-laget består av flere komponenter, en av disse komponentene 
(CH2OCO2Li)2 brytes ned eksotermt mellom 90-120 °C [44]. 
 
(CH2OCO2Li)2(s) → Li2CO3(s) + C2H4(g) + CO2(g) + 1/2O2(g) 

 
Varmeutvikling rapporteres til 186-257 J/g [45]. Forskjellen i varmeutviklingen kan forklares 
med forskjellig overflateareal for partiklene.   

2.2.2 Termiske reaksjoner fase 2 (akselerasjonsfasen) 

Når SEI-laget er nedbrutt vil løsemidlene reagere med litiumet i karbonstrukturen med en 
høyere varmeutvikling (356-1714 J/g) [45]. De mest vanlige reaksjonene er: 
 
2Li(s) + C3H4O3 (EC) (aq) → Li2CO3 (s) + C2H4 (g)   
2Li(s) + C4H6O3 (PC) (aq) → Li2CO3 (s) + C3H6 (g)  
2Li(s) + C3H6O3 (DMC) (aq) → Li2CO3 (s) + C2H6 (g)  
 
Disse reaksjonene kan starte så lavt som rundt 68 °C, men mest normalt er at de starter rundt 
100 °C og får en litt raskere hastighet rundt 120 °C [46-48]. Som man ser av reaksjonene 
produseres gass i cella ved disse temperaturene. Ved bruk av celler uten metallisk kanne 
(poseceller) vil dette kunne medføre fareaspekter da cellen kan utvide seg og celleinnholdet 
kan kortslutte på grunn av volumforandringer. Reaksjonene kan bli hemmet av 
reaksjonsproduktene (Li2CO3) som legger seg som et nytt lag over anoden (redannelse av 
SEI-laget). Morfologi, overflateareal, litiuminnhold (SOC) og belegning av partiklene vil 
kunne påvirke denne varmeutviklingen [44].  
 
Ved 130-165 °C vil de mest vanlige separatorene (PP og PE) begynne å smelte og man kan få 
lokale kortslutninger i cella. Smeltepunktet for PE er 120-130 °C mens det er 160-166 °C for 
PP. Da disse smeltereaksjonene er endoterme, kan man se en reduksjon i temperatur når dette 
skjer. Varmen fra kortslutningene kan få cellen til å gå inn i akselerasjonsfasen. 
Kortslutninger med liten impedans kan få cellen til å gå inn i en Ukontrollert varmeutvikling.  
 
Ved 130-160 °C begynner lagdelte katodematerialer å avgi varme. Figur 2.5 og 2.6 viser 
eksempler på varmeutviklingen til ulike katodematerialet i en ARC-test. Ut fra Figur 2.6 ser 
man at varmeutviklingen fra jernfosfat (LiFePO4) og spinell (LiMn2O4) er liten sammenlignet 
med de lagdelte strukturene.  
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Figur 2.5: ARC-profiler av 18650-celler med ulike katodematerialer (lik anode, løsemidler og elektrolytt) [17]. 

 

 
Figur 2.6: Forstørrelse av Figur 2.5 [17].   
 

Ved temperaturstigning kan man få degradering av løsemidler på katodeoverflaten og 
faseendringer i katodematerialene. Dette er komplekse reaksjoner som er avhengig av 
elektrolyttsammensetningen og løsemidlene. Noen av disse reaksjonene er beskrevet i 
litteraturen og gjengitt i teksten under.   
 
Reaksjon mellom koboltoksid og løsemidlet EC ved 130 °[49]:  

 
Li0.5CoO2 + 0,1C3H4O3 (EC) → 0,5LiCoO2 + 0,5CoO + 0.3CO2 + H2O 
 
Faseendring og varmeutvikling av LMO ved 160 °C [50]: 

  
λ-Mn2O4 → β-Mn2O4 

 
Reaksjon mellom LMO og løsemiddel ved høye temperaturer (>200 °C): 
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Mn2O4 + 2/5C3H4O3 (EC) → 2MnO + 6/5CO2 + 4/5H2O 
 
Ved lading økes oksidasjonstallet på de elektrokjemisk aktive innskuddsmetallene (jern, 
kobolt, mangan og nikkel) og de blir mere ustabile. Krystallstrukturen og forholdene mellom 
innskuddsmetallene er avgjørende for stabiliteten til materialene i høy 
ladetilstand/oksidasjonstall. Man kan derfor forvente høyere varmeutvikling ved høyere 
ladetilstand. 

2.2.3 Termiske reaksjoner fase 3 (ukontrollert varmeutvikling) 

Kjennetegnet for denne fasen er at cellen avgir så store mengder varme at reaksjonen normalt 
ikke kan stanses (cellen klarer ikke avgi like mye varme som den produserer). Reaksjonen 
mellom anode og løsemiddel kan få cellen til å gå inn i denne fasen. Når SEI-laget er nedbrutt 
vil løsemidlene reagere med litiumet i karbonstrukturen med en høyere reaksjonshastighet 
som når sin høyeste varmeavgivelsetopp ved 210 °C [46]. På dette punktet kan total 
varmeavgivelse komme så høyt som 2000 (+/- 300) J/g, noe som kan gi ukontrollert 
varmeutvikling. Figur 2.7 viser et eksempel på hvordan ulike karbonmaterialer avgir varme. 
Det er viktig å være klar over at disse temperaturene vil kunne forandre seg ved bruk av ulik 
størrelse på partiklene. Man kan få tidligere og økt varmeavgivelse ved bruk av mindre 
partikler. Dette kommer av kortere diffusjonsvei for litium i karbonstrukturen og større 
overflate [51]. Reaksjonshastigheten er også avhengig av hvilken type karbon man bruker, 
belegning av overflaten, doping og morfologi av partiklene [44]. Disse verdiene er sjeldent 
oppgitt og man kan derfor finne store forskjeller i varmeavgivelseverdiene. 
 
 

 
Figur 2.7: DSC målinger som viser varmeutvikling som funksjon av tre ulike anodematerialer i samme elektrolytt og 
løsemiddel [12]. 

 
Utfra Figur 2.6 kan se forventet reaksjonstemperatur (ukontrollert varmeutvikling) for de 
ulike katodematerialene. Disse er satt opp i Tabell 2.2.  
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 LiCoO2 
[°C] 

Ni0,8Co0,15Al0,05O2 
[°C] 

Ni0,3Mn0,3Co0,3O2 
[°C] 

LiMn2O4 
[°C] 

LiFePO4 
[°C] 

Ukontrollert 
varme- 
utviklings- 
temperatur 

190 210 230 --- --- 

Tabell 2.2: Ukontrollert varmeutviklingstemperatur for ulike katodematerialer basert på Figur 2.6. 

 
De fleste katodematerial vil avgi oksygen hvis temperaturen blir for høy. Innskuddsmetallene 
reduseres (M4+ reduseres til M2+) sammen med faseforandring og man får en frigjørelse av 
oksygen for å opprettholde nøytraliteten i strukturen [52]. Figur 2.8 viser hvordan ulike 
forhold av innskuddsmetaller påvirker oksygenutslipp og faseendringer for ulike NMC 
materialer.  
 
 

 
Figur 2.8: Oksygenutslipp og faseforandring som funksjon av temperatur målt på NMC materialer med ulikt nikkelinnhold. 
Oksygenmålingen er utført med massespektrometer(MS) og faseforandringen med XRD [52]. 
 

Stabiliteten til innskuddsmetallene rangeres etter følgen inndeling [52]:  
 
Mangan> Kobolt > Nikkel. 
 
Kjente faseforandringer for ulike katodemateriale er beskrevet i teksten under: 
 
Koboltoksids faseendring kan beskrives med følgende ligning [49]: 
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LixCoO2 (R-3m) → xLiCoO2 (R-3m) + (1-x)/3Co3O4 (Fd3m) + (1-x)/3O2 

 
Denne endringen skjer ved 190 til 240 °C og er avhengig av elektrolytt og løsemiddel 
sammensetning. 

 

NCA materialet gjennomgår flere faseendringer med økende temperatur. Figur 2.9 viser en 
oversikt over disse faseendingene som funksjon av ladetilstand og temperatur 
 

 
Figur 2.9: Faseendringer for Ni0,8Co0,15Al0,05O2 katodematerialet som funksjon av temperatur og ladetilstand [53]. 
 

LMO faseendring ved høy temperatur beskrives med følgende ligning [54]: 
 
LiMn2O4 → LiMnO2 + 1/3Mn3O4 + 1/3O2 

 
Katodematerialer som avgir O2 avgir også store mengder varme som kan resultere i 
ukontrollert varmeutvikling i en litiumioncelle. Oksygenet som frigis kan reagere med 
løsemidlene under varmeutvikling [45]: 
 
5/2O2 (g) + C3H4O3 (EC) (aq) → 3CO2 (g) + 2H2O (aq)  
4O2 (g) + C4H6O3 (PC) (aq) → 4CO2 (g) + 3H2O (aq)   
3O2 (g) + C3H6O3 (DMC) (aq) → 3CO2 (g) + 3H2O (aq) 
 
Når cellen har nådd temperaturer over 200 °C begynner elektrolytt og løsemidler å 
dekomponere og vil bidra til temperatur og trykkøkning. Ved en temperatur rundt 200-240 °C 
vil elektrolytten kunne brytes ned under følgende reaksjon [55, 56]: 
 
LiPF6 (s) → LiF (s) + PF5 (s)   



28 
 

 
Fukt/vann inne i cellen kan påvirke reaksjonen og senke reaksjonstemperaturen ned til under 
100 °C. Denne reaksjonen har blitt rapportert å starte så lavt som 70 °C [27]. 
Videre nedbryting av løsemidler er observert i temperaturområdet mellom 200 og 300 °C 
[45]. 
 
C2H5OCOOC2H5 (DEC) + PF5 (s) → C2H5OCOOPF4 (s) + HF (aq) + C2H4 (g) 
C2H4 (g) + HF (aq) →C2H5F (g) 
C2H5OCOOPF4 (s) → PF3O (g) +CO2 (g) + HF (aq) + C2H4 (g) 
 
Sammensetningen av løsemidler og elektrolytten er avgjørende for energimengden som avgis 
ved disse reaksjonene. Rapporterte energiavgivelser ved nedbrytninger er i størrelsesorden 
250 til 515 J/g [45]. 
 
Bindemidlet (PVDF) kan også reagere med elektrodene i en litiumioncelle. PVDF kan for 
eksempel reagere med koboltoksid og øke temperaturstigningen i cella [4]. Bindemidlet kan 
også reagere med litiumet i anoden, men denne reaksjonen starter ved 260 °C og vil 
konkurrere med reaksjonene mellom løsemiddel og litiumioner i anoden. Selve reaksjonen 
kan avgi en del energi (1220 J/g) [4], men simuleringer viser at denne reaksjonen vil spille 
relativ liten rolle i en ukontrollert varmeutvikling [45].  
     
De nevnte reaksjonen i fase 3 vil alle gi varme og gassutvikling i cella som igjen får 
reaksjonshastighetene til å øke ytterligere. Reaksjonene i fase 3 vil påvirke hverandre slik at 
det er vanskelig å avgjøre hvilke reaksjoner som skjer i denne fasen og i hvilken rekkefølge.  

2.2.4 Oppsummering termiske reaksjoner i litiumionceller 

Ved å se på alle reaksjonene beskrevet i kapittel 2.2 ser man at den termiske 
dekomponeringen av litiumionceller er komplekst. Ikke alle reaksjonene er fullt forstått og 
enkelte steder er det forslått ulike reaksjonsforløp. Spesielt lavtemperaturreaksjonene på 
anoden er omdiskutert. Dette blir beskrevet som dekomponering av ustabile molekyler i SEI-
laget, mens en ny publikasjon beskriver dette som en reaksjon mellom løsemidlene og 
litiumioner fra anoden [48].  En forenklet oppsummering av hovedredaksjonene er gitt i 
teksten under. 

Fase 1-reaksjoner kommer primært fra anoden. Men man kan også få nedbryting av saltet 
LiPF6.  

Fase 2-reaksjoner kommer fra anode og katodematerialet (lagdelte) som reagerer med 
løsemidlene. I denne fasen kan man også få ekstra varmeutvikling på grunn av interne 
kortslutninger.   

Fase 3-reaksjoner er primært katodereaksjoner med faseendringer og oksygenutslipp. 
Oksygenet fører igjen til nedbryting av løsemidlene. Man har i tillegg til dette en nedbrytning 
av anoden. 



29 
 

En del av figurene som viser varmeutviklingsdata er bare med katodemateriell eller 
anodemateriell. Det er viktig å være klar over at man kan ikke forvente å finne det samme 
reaksjonsforløpet i en celle da dette er rene materialtester. I en celle er det mange ulike 
reaksjoner mellom elektrolytt, løsemidler, anode og katode som skjer samtidig. Figur 2.10 er 
godt eksempel på dette, der resultat fra materialtestene sammenlignes med resultatet fra en 
komplett celle.    
 

 
Figur 2.10: ARC-profiler av katode, anode, elektrolytt, løsemidler (på figur electrolyte = menes salt og løsemidler) og 
komplett celle som funksjon av temperatur og varmeutvikling [17]. 
 

Som man ser på Figur 2.10 spiller løsemidlene og elektrolytt en stor rolle ved 
dekomponeringen av litiumionceller. Produsentene avslører ikke sin elektrolytt, løsemiddel 
sammensetning og tilsatte tilleggskjemikalier. Dette kan ha stor innvirkning på 
varmeinitieringstemperaturen og varmeutviklingshastigheten for de termiske reaksjonene i en 
litiumioncelle.  

2.3 Generell oversikt over reaksjonsforløp ved 
elding av litiumionceller 

Litiumioncellen består av ulike komponenter og disse vil degradere forskjellig. Bindemidlet, 
løsemidler og elektrolytten vil dekomponere, mens strømlederen vil korrodere. Separatoren 
vil smelte, korrodere og mekanisk desintegrere. Katodematerialene vil kunne få strukturelle 
forandringer, metalloppløsning og overflateenderinger [57]. På anoden vil det dannes et SEI-
lag med tilhørende tap av reversibelt litium og impedansforandringer. Man kan også få 
strukturforandringer ved høye strømtrekk og utfelling av metallisk litium. 

Degraderingen vil være en samvirkning mellom disse komponentene da de påvirker 
hverandre. Kapasitetstap og impedansøkning kommer av flere årsaker og vil skje på ulike 
tidspunkter avhengig av temperaturer, syklingsvilkår og innhold i cellen [58]. Man kan si at 
degradering på en celle er en systemdegradering, som man ikke kan forvente å finne hvis man 
fokuserer på enkeltkomponentene (materialtester). Teksten under vil beskrive de vanligste 
degraderingsmekanismene for aktiv sykling. Degradering under lagring vil ikke bli vektlagt. 
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Ofte kan degraderingen beskrives i to faser, en normal jevn/lav og en rask [59]. Den normale 
degraderingen er ofte etter design fra produsenten og er en jevn degradering av celle (jevnt 
kapasitets tap). Ved et tidspunkt i levetiden (normalt ved 20-30 % kapasitetstap) vil cellen 
starte en raskere degradering. Figur 2.11 viser et eksempel på slike degraderinger. 

 

Figur 2.11: Kapasitetsutvikling som funksjon av antall lade og utladesykler for to ulike litiumionceller (koboltoksid /grafitt) 
[59]. 
 

Den videre teksten vil gi en oversikt av de mest vanlige dekomponeringsreaksjoner 
av katode, anode, løsemidler, elektrolytt og bindemiddel.  

2.3.1 Degradering katodematerialer 

Katoden kan bestå av flere ulike materialer. Disse vil degradere ulikt med vekselvirkninger 
med elektrolytt, løsemiddel, anode og binder/strømleder. Figur 2.12 viser en oversikt over 
disse reaksjonene og hvor de oppstår i det aktive materialet. 

 

Figur 2.12: Oversikt over de mest normale degraderings mekanismer i katode materialer [58]. 
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2.3.1.1 Degradering av lagdelt struktur  

Degraderingen av lagdelte strukturer har vist seg å være avhengig av ladetilstand (SOC) og 
temperatur [58]. Hver hovedstruktur vil kort bli gjennomgått i teksten under. 

Litiumkoboltoksid (LCO) 

Koboltoksid er materiale følsomt for overlading. Orbitalene til oksygen og kobolt overlapper i 
strukturen. Man kan destabilisere strukturen ved at elektroner blitt tatt ut fra oksygen i stedet 
for kobolt (elektrokjemisk aktivt) under lading. For å unngå dette tar man bare ut halvparten 
av den teoretiske kapasiteten for koboltoksid. Ved kapasitetsubalanse i cellen vil man øke 
faren for overlading av katoden. Ved overlading dannes oksygen med frigjørelse av Co2+ og 
strukturendringer i katoden [60]. 

Litiumnikkelkoboltaluminiumoksid (NCA) 

NCA er en kjemi som stammer fra den ustabile forbindelsen LiNiO2. Ved å substituere nikkel 
med kobolt og aluminium stabiliserer man strukturen (mindre nikkel diffunderer ned til litium 
lagene og blokker diffusjonen). Figur 2.13 viser hvordan den lagdelte NCA strukturen er 
oppbygd. Den mest brukte forbindelsen er LiNi0,8Co0,15Al0,05O2. Materialet dopes ofte også 
med magnesium for ytterligere å stabilisere strukturen. NCA får økt impedansen ved sykling. 
Hovedårsaken til dette kommer av økt «charge transfer»/ dårligere kinetikk mellom 
elektrolytt, løsemiddel og materialet. Dette kommer av NiO dannelse på overflaten og nikkel 
diffusjon til litiumlaget. Man har også funnet at det dannes nye faser i materialet som ikke er 
elektrokjemiske aktive [61].  

 

Figur 2.13: Lagvis oppbygning av NCA katode materiale og enhetscelle [61]. 

Nikkelmangankoboltoksid (NMC) 

Hoveddegraderingen av NMC er gjennom oppløsning av metaller. Denne reaksjonen er sterkt 
påvirket av temperatur og spenning. Figur 2.14 viser eksempel på hvordan temperatur og 
spenning påvirker oppløsning av metall i en LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 celle. 
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Figur 2.14: Oppløsning av metaller i elektrolytt/løsemidler fra den lagdelte strukturen LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 ved forskjellige 
temperaturer og spenninger [62]. 

Ved normale syklingsforhold (romtemperatur og ladespenning 4,2 V) vil materialet vise en 
liten oppløsning av mangan, kobolt, og nikkel og ha lang levetid. Hvis temperaturen økes til 
60 °C femdobles oppløsningen av mangan mens de andre metalloppløsningene er konstante. 

Reaksjonen er antatt å være: 

 2Mn3+ (s)→ Mn4+ (s) + Mn2+ (aq).  

Mangan transporteres til anoden gjennom elektrolytten reduseres til metall og 
forsterker/forandrer SEI-laget med økt impedans som resultat [62, 63]. Man har også mindre 
strukturendringer som gir lite opphav til kapasitetstap [63]. Figur 2.15 viser krystallstrukturen 
og enhetscellen til NMC. 
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Figur 2.15: Krystallstrukturen til LixNiyCozMn(1-y-z)O2, blå linje indikerer enhetscellen (c-retning oppover, a og b retning 
horisontalt) [64]. 

2.3.1.2 Degradering av spinellstrukturen LMO 

LiMn2O4 er den mest brukte spinellstrukturen i litiumionceller. Dette materialet får store 
strukturendringer ved overutlading og må unngås. Figur 2.16 viser et eksempel på 
potensialkurven til LixMn2O4. 
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Figur 2.16: Potensialkurven til LixMn2O4 som funksjon av interkalering av litium i strukturen (kapasitet) [65]. 

Et av hovedproblemene med spinell er metalloppløsning av mangan ved lave ladetilstander 
(under 3,5 V mot Li+/Li) grunnet Jahn-Teller deformasjon [58, 65]. Man kan da få følgende 
reaksjon:  

2Mn3+ (s) → Mn+4 (s) + Mn+2 (aq) 

Mn2+ ionet er løsbart i løsemidlene og kan diffundere til anode for videre degradering. I 
spinellstrukturen erstattes mangan med litium og det dannes inaktivt LiMnO2. Ved dannelse 
av LiMnO2 får man ikke strukturendringer. Man bør derfor unngå tilstander med Mn3+ ioner 
for å unngå manganoppløsning (dyputlading). Doping med kobolt, krom, aluminium og 
magnesium kan stabilisere strukturen ved å redusere mengden Mn3+ [60]. 

Ved høyere potensial har man også problem med manganoppløsning. LiPF6 reagerer med 
rester av vann i cellen og danner HF som løser ut mangan [58, 60]: 

LiPF6 (aq) +4H2O (aq) → 5HF (aq) + LiF (s) + H3PO4 (aq) [58] 

LiPF6 (aq) + H2O (aq) →  POF3 (g) + LiF (s) + 2HF (aq)  [60] 

2LiMn2O4 (s) +4H+ (aq) → 3λ-MnO2 (s) + 2Li+ (aq) + 2H2O (aq) + Mn2+ (aq) [60] 

Reaksjonene kan dempes ved å tilsette LiBOB og belegge spinellpartiklene med Al2O3 eller 
ZrO2. 



35 
 

2.3.1.3 Degradering av jernfosfat (LFP) 

Jernfosfat rapporters som en stabil struktur uten strukturendringer og impedansøkning. 
Degraderingen av denne typen batterier skjer hovedsakelig på anoden med tap av reversibelt 
litium og jern oppløsning (i surt miljø) ved temperaturer over 30 °C [66, 67].  

2.3.2 Degradering anode 

Anoden har mange typer ulike degraderingseffekter. Teksten under vil fokusere på 
degraderingen under syklingsforhold. Dette er degradering grunnet tap av reversibelt 
litiumioner og litiumutfelling. Strukturelle forandringer på anoden vil også bli omtalt, men er 
ikke så vanlig.  

2.3.2.1 Degradering på grunn av tap av reversibelt litiumioner 

Hvis cellen er oppladet og anodepotensialet ligger under 0,8 V mot litium metall vil 
løsemidlene bli termodynamiske ustabile. Energien til anoden vil være over LUMO (laveste 
uokkupert molekylært elektron orbital) til løsemidlene [68]. Anoden vil gi fra seg elektroner 
(oksideres) til løsemidlene (som dekomponerer). Det dekomponerte løsemidlet vil reagere 
med litiumioner og skape et beskyttende lag (SEI) på overflaten av anoden. Dette laget består 
hovedsakelig av ROCO2Li og CO2OLi [57]. Egenskapen til SEI-laget er unike da det er 
gjennomtrengelig for litiumioner, men ikke for elektroner og løsemidler [58]. Dette laget vil 
ikke stabilisere overflaten fullstendig og man vil ha en videre vekst av laget med 
dekomponering av løsemidlene sammen med litiumioner [58]. Man vil derved få økt 
impedans og mindre kapasitet da litiumioner forbrukes. Veksten av SEI-laget er av mange 
forskere angitt som hovedårsaken til degradering i anode. Det er derfor viktig å ha kontroll på 
dette laget og man kan kontrollere laget ved valg av elektrolytt, løsemidler og 
tilleggskjemikalier [57, 69, 70].  

SEI-lagtykkelsen ser ut til å være en funksjon av operasjonsmønsteret, det vil si antall sykler, 
uavhengig av ladeprotokoller (pulslading eller likestrømslading) [57, 71-73]. Laget kan bli 
ustabilt og sprekke på grunn av volumendringer i anodematerialet [57, 74-76].  I sprekken vil 
løsemidler dekomponere sammen med litiumioner og man kan isolere anodepartikler fra 
strømnettverket. SEI-laget vil kunne vokse og legge seg som et felles lag over flere partikler 
(Figur 2.17, venstre del). Etterhvert vil det dannes en mattelignede sammenhengende SEI-lag 
på overflaten av anoden (Figur 2.17, høyre del). Dette laget tetter porene (isolerer 
anodepartikler og man får mindre kapasitet) og øker muligheten for inhomogen strøm og 
litiumutfelling. 
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Figur 2.17: Venstre bilde viser anodepartikler som begynner å vokse sammen med et felles SEI-lag. Høyre bilde viser et 
sammenhengens SEI-lag som dekker anodeoverflaten [57]. 

SEI-laget påvirkes også av nedbrytningsprodukter fra katoden. Ofte kan man finne mangan og 
andre metaller som nikkel og kobolt i dette laget. Dette kan gi ekstra vekst av SEI-laget [62, 
77-80]. Figur 2.18 gir en oversikt over de mest vanlige degraderingsmekanismene på anoden, 
og Figur 2.19 viser hvordan en endring i SEI-laget kan vises på XRD-data. 

 

Figur 2.18: Ulike reaksjoner på grafittoverflaten i en litiumioncelle [58]. 



37 
 

 

Figur2.19: XRD diffraktogrammer av grafittanoden til en litiumioncelle som funksjon av aldring, med indikasjoner av dannet 
SEI-lag ved ekstra topper (grønn linje)[57]. 

2.3.2.2 Litiumutfelling 

Litiumutfelling kan beskrives som en rask degraderingsmekanisme. Cellen mister raskt mye 
reversibelt litium og utfelt reaktivt litium degraderer løsemidlene. Litiumutfelling skjer når 
potensialet til anoden kommer under potensialet til metallisk litium under lading. Figur 2.20 
viser et eksempel på dette ved bruk av ulike løsemidler. 

 

Figur 2.20: Eksemplet på anodepotensialet under formering av SEI-laget i grafitt (MCMB) anode og LiNi0,8Co0,2O2 katode 
ved ulike løsemiddel blandinger ved 25 °C. Den blå kurven viser utfelling av metallisk litium når den går under 0 V mot 
metallisk litium [81]. 
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Utfelling av litium under 0 V mot metallisk litium kan detekteres ved å se på cellespenningen 
under sykling. Ved utfelt metallisk litium på anoden vil dette kunne gi et høyere 
anodepotensial ved utlading. Dette vil kunne gi en høyere cellespenning til litiumet er oksidert 
bort. Dette kan sees som forhøyning i cellespenningen. Figur 2.21 viser et eksempel på 
litiumutfelling og tilhørende økning i cellespenning (høyere spenningsplatå ved start 
utlading). 

 

Figur 2.21: Utladingskurver for en litiumioncelle ved -40 °C ved C/20 utladning. Kurve A ble ladet opp til 4,1V ved C/20 
med sluttstrøm C/50 ved 25 °C, mens kurvene B-C ble ladet med samme vilkår ved -40 °C. [81]. 

Anodematerial som har et høy reversibelt potensial (amorft karbon) mot metallisk litium (mer 
positivt mot litium) vil klare seg bra med hensyn på litiumutfelling. Anodemateriale som 
grafitt (som har et reversibelt potensial nært metallisk litium (80-100 mV)) vil derimot være 
mere utsatt for utfelling. Ubehandlet er grafitt mest sårbar for litiumutfelling. Man modifiserer 
grafitt med karbon og tinnbelegning [57, 82-85].  

Ved design av litiumionceller vil man sørge for at man har mer kapasitet på anoden enn på 
katoden, dette for å sikre seg at man ikke får utfelling. Hvis man har hurtigere kapasitetstap 
ved anoden enn ved katoden vil det kunne resultere i litiumutfelling på slutten av levetiden til 
cellen. Man kan da få en graf med knekkpunkt slik som Figur 2.11. Det er også vanlig at 
anoden lages geometrisk større (bredere og lengre) enn katoden, for å sikre seg at man ikke 
får kanteffekter med utfelling [81, 86].  

Løsemiddelblandinger påvirker mobiliteten til litiumionene med tilhørende potensialtap. 
Blandinger med høyt EC innhold har vist seg å øke kinetikken (på grunn av høyere 
ledningsevne og lav viskositet) for litiumioner, men vil være mindre motstandsdyktig mot 
utfelling av litium. Figur 2.20 viser et eksempel på dette. Blanding A med mye EC er en mye 
brukt blanding da den har vist seg å gi bra levetid, men viser dårlig effekt med hensyn på 
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utfelling av metallisk litium. Man kan motvirke litiumutfelling ved bruk av 
tilleggskjemikalier.  

Ved aldring vil SEI-laget vokse jevnt over tid og gi økt impedans. Det kan også dannes et 
inhomogent lag i cellen. Dette kan forårsake inhomogene strømmer og øke faren for utfelling 
av metallisk litium. Porer vil kunne tettes og aktiv overflate vil få større strømtettheter [81]. 

Utfelling av litium kan skje med ulike formdannelser. Man får sopplignede utfelling ved 
romtemperatur og mer dendrittlignende utfelling ved 5 °C [87]. Figur 2.22 viser eksempler på 
litiumutfelling ved ulike temperaturer. Dendritter kan gi separator-separasjon og kortslutning 
av katode og anode.  

 

Figur 2.22: Optiske bilder som viser litium utfelling ved tre forskjellige temperaturer under lading. Hvite piler viser vekst av 
utfelt litium over tid. Røde punkter viser nållignende litium dendritter. Rødt kryss viser elektrisk kontakt mellom litium 
utfelling og katode. Avstanden mellom anode og katode er 2 mm [87]. 
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2.3.2.3 Anode degradering på grunn av forandringer i struktur  

Man har normalt ingen strukturelle forandringer i anodematerialet [88], men dette kan oppstå 
ved høystrømsykling. Høystrømsykling kan forårsake mekanisk stress i karbonfibrene slik at 
man får spekker og splittelser av anode partiklene (mindre orienterte partikler). Mindre 
orienterte partikler har lavere reverserbar kapasitet på grunn av dårligere 
interkalleringskinetikk og man mister litiumioner der det redannes nye overflater [57]. 

Man kan også få skader ved endeflatene på grafitten (der litiumionene diffunderer inn). Ved 
bruk av PC som løsemiddel kan denne bryte ned grafittstrukturen under spesielle forhold og 
ved manglende beskyttende SEI-lag [89]. Figur 2.18 øverste del viser et eksempel på dette. 

2.3.3 Degradering elektrolytt og løsemidler 

Hovedbestanddelene i elektrolytten er saltet LiPF6 og de vanligste løsemidlene er karbonatene 
etylenkarbonat (EC) og dimetylkarbonat (DMC). Det er ofte tilsatt andre løsemidler og salter 
for å fremme enkelte egenskaper. Teksten under vil bare fokusere på den mest normale 
elektrolytten og løsemidlene.  

2.3.3.1 Degradering av karbonater 

Degradering av EC på anodeoverflaten [90]:  

2(CH2O)2CO (EC) + 2e- + 2Li+ → (CH2OCO2Li)2 (SEI) + C2H4 (g) 

(CH2O)2CO (EC) + 2e- + 2Li+ → Li2CO3 (SEI) + C2H4 (g) 

Degradering av DMC på anodeoverflaten: 

CH3OCO2CH3 (DMC) + e- + Li+ → CH3OCO2Li (SEI) + CH3
• 

2.3.3.2 Degradering av salt 

Degradering av litiumheksafluorfosfat: 

LiPF6 (s) + 2e- + 2Li+ → PF3 (g) + 3LiF (aq) 

Reaksjon ved høy temperatur (over 50 °C, temperatur er avhengig av salt og syreinnhold i 

løsemidlene). 

LiPF6 (aq) → LiF (aq) + PF5 (aq)  
PF5(aq) + H2O → 2HF (aq) + POF3 (g)   
 
PF5 (aq) og POF3 (g) kan igjen bryte ned EC og DMC [91, 92]. 
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2.3.4 Degradering elektronleder 

I litiumionceller brukes aluminium som elektronleder på katoden og kobber på anoden. Begge 
elektronlederne kan få korrosjon ved høy SOC og miste elektrisk kontakt til materialet [60]. 

Aluminium kan beskyttes mot korrosjon ved bruk av LiPF6 som elektrolytt. Det dannes da en 
beskyttende film på overflaten av aluminiumet bestående av to deler. Den første delen er 
Al2O3-film dannet i luft og den andre delen er en fluoridrik film som mest sannsynligvis 
består av AlF3. Korrosjon kan allikevel forkomme i porene til katodemateriale [93]. 
Kobberkorrosjon kan skje ved cellespenninger under 1,5 V. Korrosjonen er avhengig av 
renheten og produksjonsmetodikk [94]. Begge typene korrosjon vil resultere i tap av elektrisk 
kontakt mellom det aktive materialet og elektronlederen. Dette gir økt fare for inhomogene 
strømforhold og kapasitetstap.. 

2.3.5 Degradering bindemiddel 

PVDF eller fluorholdig bindemiddel kan reagere med anoden og lage LiF. LiF finner man ofte 
i SEI-laget [45, 58, 95].  

2.3.6 Degradering separator 

Standard separatorer er laget av polypropylen (PP) og polyetylen (PE). Disse materialene tåler 
10-40 MPa før de deformerer (flytegrense til materialet). Dette er vesentlig mindre enn de 
andre komponentene i litiumioncelle. Det finnes bindemidler som tåler mindre trykk, men 
disse er normalt presset sammen under høyt trykk (under produksjon) og er allerede 
deformert. I en litiumioncelle med metallkanne vil materialene bli satt under et internt press 
(stack pressure). I tillegg til dette kommer den elektrokjemiske volumekspansjonen til anoden 
(opp til 10 %) og katoden under sykling. Ved degradering vil det interne presset også øke ved 
kontinuerlig dannelse av SEI-lag på anoden. Ved høyt press vil porene i separatoren lukke seg 
og gi inhomogene strømmer i cellen. Figur 2.23 viser eksempel på separator deformasjon. 
Allerede ved 1 MPa har man sett at man begynner å få deformasjon av separatormateriale [96, 
97].  
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Figur 2.23: SEM bilder av separator belastet med ulik trykk, (a) Uten trykk, (b) 5 MPa, (c) 10 MPa, (d) 30 MPa. 
Separatorene er testet utenfor celle [96]. 

Store celler og celler med interne kortslutninger kan få områder med ulik varmeutvikling 
(heterogen oppvarming). Dette kan resultere at man kan få områder med separator krymping 
(110 °C for PE og PP) og smelting. Krymping av separator kan resultere i blottlegging av 
materiale med intern kortslutning som resultat. Smelting kan også gi forandring i strømtetthet 
med mer lokalisert oppvarming og celledegradering [98-100]. 

2.4 Termisk karakterisering av litiumionceller og 
litiumioncelle materialer 

Hovedhensikten er å identifisere og måle varmeutviklinger i usyklede litiumionceller for å se 
hvordan disse forandrer seg når cellen blir degradert. Prinsippet bak teknikkene og dens 
begrensinger vil bli forklart. 

2.4.1 Akselererende hastighet kalorimetri (ARC) 

ARC kan man måle temperatur og varmeavgivelse per tidsenhet fra en prøve under 
adiabatiske forhold. Ved hjelp av denne informasjonen kan man identifisering faseendringer, 
kalkulere varmehastigheter og identifisere reaksjoner. ARC-instrumentet er et adiabatisk 
temperaturkammer med innlagte varmeelementer. Prøvene varmes opp i steg 
(homogenoppvarming) mens temperaturendringene måles (i en søke fase). Når en 
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varmeutvikling oppdages (går over nedre grense) vil instrument avlutte varme og søkemodus 
og gå over adiabatisk modus. Instrumentet følger varmeutviklingen til fysisk reaksjon eller 
øvre temperaturgrense for instrumentet. Figur 2.24 viser et typisk temperturforløp i et ARC-
instrument. 

 

Figur 2.24: ARC-oppvarming av utladet LiMn2O4 i løsemiddel og elektrolytt: a) ARC-test som funksjon av tid og temperatur, 
søke og oppvarmingsfase vises som trappetrinn på grafen. b) Samme ARC-test men som funksjon av temperatur og 
varmeutvikling (varmeutvikling i prøven mellom 130 til 148 °C) [101]. 

Ved adiabatiske forhold vil ikke prøven avgi varme til omgivelsene og man får dermed 
høyeste mulige varmeutvikling i cella under like forhold. Dette danner da grunnlaget for å 
vurdere de ulike prøvene opp mot hverandre med hensyn på varmeutvikling og fysisk 
reaksjon. 

ARC måler total varmeavgivelse fra litiumioncelle og det er ikke mulig å skille mellom 
hvilken komponent som gir hvilken reaksjon. Instrumentene er ikke like rask som en 
ukontrollert varmeutvikling og kan derfor ikke måle den siste varmeutviklingen i cellen 
korrekt.  
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2.4.2 Varme fluks differensiell kalorimetri (DSC) 

DSC måler entalpien (varmen) fra faseoverganger og kjemiske reaksjoner i en prøve. Dette 
kan brukes til å identifisere kjemiske reaksjoner, materialer og reaksjonstemperatur. Prøven 
varmes ved en konstant varmehastighet og resultatet sammenlignes med en referanseprøve 
(tom beholder). Differansen mellom referansen og prøven gir entalpien fra 
reaksjon/faseovergang i prøven. Ulempen med denne teknikken er at det er vanskelig å måle 
reaksjoner mellom faststoff og flyktige væsker (gassutvikling gir trykk og lekkasje). 
Materialmengden er liten og urenheter i prøven vil gi store utslag i måleresultatet. Prøven må 
også dekke mest mulig av bunnflaten i prøveholderen for å få et godt signal. 

2.5 Analytisk karakterisering 

Hovedhensikten med analysene er å identifisere de ulike materialene i cellen og se hvordan 
disse forandrer seg når cellen blir degradert. Ulike analyseteknikker brukes til dette. 
Teknikken vil bli presentert i samme rekkefølge som analysen er utført. Prinsippet bak 
teknikker og dens begrensing vil bli forklart. 

2.5.1 Pulver røntgen diffraksjon (XRD) 

Pulver røntgen diffraksjon brukes for å finne krystallstrukturen til ulike materialer. 
Krystallstrukturen inneholder all geometrisk informasjon om krystallet. Hovedprinsippet bak 
metoden er Braggs lov (nλ = 2dsinθ), vist på Figur 2.25. Hvor d er avstanden mellom lagene i 
krystallstrukturen og λ er bølgelengden til røntgenstrålen og θ angir ved hvilken vinkel den 
reflekterte strålingen måles.  

 

Figur 2.25: Hovedprinsippet for Braggs lov ved bruk som røntgendiffraksjon.  
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Et XRD-skann utføres ved å bestråle en prøve med en vinkel ω, hvor detektoren er plasser 2θ 
grader fra røntgenkilden. Metoden kalles et ω-2θ skann da forholdet mellom ω og θ alltid er 2.  
Figur 2.26 viser prinsippet bak et ω -2θ skann. Prøven roteres med en hastighet (grader 
/minutt) mens detektor og røntgenkilde beveges. 

 

Figur 2.26: Måleprinsippet for symmetrisk (ω-2θ) røntgen pulver diffraksjon. 

Resultatet fra pulver diffraksjon er et diffraktogram. Et diffraktogram gir informasjon om 
posisjon (2θ°) til den målte tilbakestrålingen, intensiteten på toppen og bredden til toppen. 
Posisjonene til toppene (2θ°) gir informasjon om planavstanden (d) mellom krystallagene, 
symmetrien, avstandene (a, b, c) og vinklene i krystallens enhetscelle. Intensiteten på signalet 
angir hvilke typer elementer som er i prøven. Bredden på toppen (dhkl) gir informasjon om 
størrelsen på den krystallinske fasen, stress, formfaktor og struktur defekter. 

Selv om man finner krystall informasjonen og type elementer med XRD, er det vanskelig å 
bestemme atomenes plassering i krystallen. Man kan få problemer med fluorescenser fra 
elementer som jern og kobolt. 

2.5.2 Sveip elektronmikroskop (SEM) og energidispersiv 
røntgenspektroskopi (EDS) 

I et elektronmikroskop beskytes en prøve med høyenergi elektroner og resultatet analyseres. 
Ved hjelp av denne informasjonen kan man få topografi/morfologi og grunnstoffbestemmelse 
av prøven. Når materialet bestråles med elektroner vil elektronene reflekteres på overflaten 
eller lengre inn i prøven. Dette gir opphav til to typer elektroner, sekundære elektroner og 
tilbakespredte elektroner. Sekundære elektroner blir reflektert på overflaten og gir 
informasjon om topografi og morfologi (danner et bilde). De tilbakespredte elektronene 
trenger lengre inn i prøven og gir informasjon om elementene (kontraster mellom elementer). 
Et bilde av overflaten dannes ved at elektronstrålen skanner et område og man får ulike signal 
(antall elektroner) fra ulike steder og bygger opp et bilde. Figur 2.27 viser prinsippet bak 
bildedannelsen i SEM. Disse to avbildningene kan kombineres til å danne et bilde av 
overflaten hvor ulike elementsammensetning vises som kontraster.  
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Figur 2.27: Grunnprinsippet for oppbygning av bilder med sveip elektronmikroskop. 

En del av elektroner går lang ned i prøven og blir bremset ned av atomkjernenes felt. Fotoner 
emitteres av denne nedbremsingen (røntgenstråling).  Røntgenstrålene gir karakteristiske 
stråler for ulike grunnstoffer, og man kan identifisere grunnstoff ned til karbon med 
røntgenstrålene. Signalene går relativt dypt (med spredning) inn i prøven og man får derfor 
mindre oppløsning på røntgenstrålene (se Figur 2.28).  Det kommer relativt lite ståling ut fra 
prøven og dette må skilles fra bakgrunnsstrålingen (alle bølgelengder, støy), man trenger 
derfor lengre analyseringstid på røntgenstrålene.  

 

 

Figur 2.28: Elektronstrålenes inntrenging i prøven og hvilke områder i prøven som lager de ulike signalene. 

Metoden er egnet til å detektere og kvantifisere hovedelementene i en prøve ned til en 
vektprosent.  Lette elementer avgir lite røntgensignal (mere Auger elektroner enn 
røntgenstråling). Elementer med lavere atomnummer enn natrium kan derfor kun bestemmes 
kvalitativt (hvis detektoren har fysiske forutsetninger for dette).  
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2.5.3 Induktivt koblet plasma massespektrometri (ICP-MS) 

ICP-MS er et instrument hvor man ioniserer atomer og detekterer disse i et 
massespektrometer. Metoden er rask, med evne til å detektere enkelte positive ioner ned til 
ppq nivå (ng/kg).  

Prøven atomiserer og ioniseres i et argon plasma (temperatur på 8000-10000 °C). 
Massespektrometer separerer ionene slik at de detekteres ved ulike tidspunkter. Separeringen 
blir utført med hensyn på tyngde/ionestyrke-forholdet gjennom et filter.  

ICP-MS er dårlig til å detektere negative ioner som Cl-, I- og oksygen.  

2.5.4 Røntgen fotoelektron spektroskopi (XPS) 

I XPS bestråler man en prøve med røntgen fotoner som ioniserer overflateatomene i 
materialet. Ved å måle kinetisk energi til fotoelektronene kan man kalkulere bindingsenergien 
til elektronene, finne elementene og kvantifisere disse. 

Ved røntgenbestråling av et material får man to typer prosesser: Det kan emitteres 
fotoelektroner eller Auger elektroner. Figur 2.29 viser prinsippene for disse reaksjonene.  

 

Figur 2.29: Fotoelektron og Auger elektron prosesser ved røntgenbestråling av et materiale.          

XPS er en overflatefølsom teknikk. Dette kommer av at de elektronene som emitteres langt 
nede i prøven har uelastiske kollisjoner på vei ut av prøven (mister energi) og vil vises som 
bakgrunnsstøy under hovedtoppene.  

Hvor lang inn i man klarer å måle er avhengig av type materiale og den kinetiske energien til 
elektronet. Analysedybden er definert til den dybden hvor 95 % av alle fotoelektronene 
kolliderer på vei ut av strukturen. For de fleste materialer vil dette ligge mellom 3 og 10 nm.  
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3 Eksperimentelt 
Fem forskjellige kommersielle18650-litiumionceller ble kjøpt inn for testing.  En celle fra 
hver type ble utladet og åpnet i hanskeboks fylt med argon atmosfære (99,999 % Ar) for 
bestemmelse av celleinnhold. Deretter ble tre til seks oppladede celler fra hver type termisk 
testet i ARC. Tabell 3.1 viser en oversikt over celletypene med relevante celledata og Figur 
3.1 viser et bilde av noen av cellene. Datablad for hver celletype er vedlagt i vedlegg A. 

Produsent Cellenavn Kapasitet 
[Ah] 

Nominell 
spenning 

[V] 

Vekt 
[g] 

Energitetthet 
[Wh/kg] 

A123 APR18650M1 1,1 3,3 39,0 93 
Panasonic NCR18650B 3,25 3,6 47,5 246 
Panasonic UR18650E 2,05 3,6 45,5 162 
Panasonic UR18650FM 2,5 3,7 48,0 193 
Panasonic UR18650W 1,5 3,7 46,5 119 
Tabell 3.1: Oversikt over testede 18650-celler og celledata. 

 

Figur 3.1: Bilde av cellene UR18650W, UR18650FM, UR18650E og APR18650M1 (til høyre). 

 

I tillegg til første forsøksserie ble celletypen UR18650W syklet ved to forskjellige utlading og 
opplading (syklinger) under tre forskjellige temperaturer. Etter syklingene ble ny og syklede 
celler sammenlignet termisk (ARC). UR18650W cellen syklet 2C/2C ved 25 °C ble åpnet for 
å se på endringer i celleinnholdet. 

3.1 Forundersøkelse av cellene og 
syklingsbetingelser 

3.1.1 Kapasitetskontroll usyklede celler 
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Alle cellene ble utladet og ladet tre ganger for å sikre at de er i henhold til spesifikasjon. Dette 
ble utført på en Digatron LEG 2-036-2 batteritester med programmet BTS-600 V.1600.304. 
Tabell 3.2 viser syklingsbetingelsene. Før termiske undersøkelse ble cellene ladet opp med 
samme prosedyre som Tabell 3.2. Celler som ble åpnet for fysisk og kjemisk analytisk 
undersøkelse ble utladet slik som Tabell 3.2 viser. Unntaket er UR18650W cellen som ble 
ladet ut til 2,75V instedet for 2,5V. 

Celletype Lade-
spenning 

[V] 

Ladestrøm 
[A] 

Sluttstrøm 
[mA] 

Utlade-
spenning 

[V] 

Utladestrøm  
[A] 

APR18650M1A 3,6 1,1 5 2,0 1,10 
NCR18650B 4,2 0,625 65 3,0 1,625 
UR18650E 4,2 1,44 41 3,0 1,44 
UR18650FM 4,2 1,75 50 3,0 1,75 
UR18650W 4,2 1,0 30 2,5 1,00 
Tabell 3.2: Oversikt over lade og utladeparameterne for 18650-cellene. 

3.1.2 Syklingsbetingelser for aldring av UR18650W cellen 

Celletypen UR18650W ble satt til sykling under betingelsene beskrevet i Tabell 3.3. Denne 
syklingen ble utført ved 5 °C, 25 °C og 45 °C. Alle cellene ble ladet til 4,2 V og utladet til 
2,75 V med 10 minutters pause mellom utlading og lading. Cellen ble syklet med PEC 
SBT0550 batterisykler i temperaturskap. Denne batteritestingen ble utført på Institutt for 
Energiteknikk (IFE) av Preben Vie.  

Temperatur 
[°C] 

Antall celler Utladestrøm 
[A] [C-rate] 

Ladestrøm 
[A] [C-rate] 

Sluttstrøm 
[A] 

5 3 1,5 (1C) 1,5 (1C) 0,075 
5 2 3 (2C) 3 (2C) 0,075 
25 3 1,5 (1C) 1,5 (1C) 0,075 
25 2 3 (2C) 3 (2C) 0,075 
45 2 1,5 (1C) 1,5 (1C) 0,075 
45 2 3 (2C) 3 (2C) 0,075 

Tabell 3.3: Syklingsbetingelse for UR18650W cellen under langtidssyklingstest.  

En celle fra hver testsyklus i Tabell 3.3 ble termisk testet. En celle syklet ved 25 °C, 3A 
utlading/opplading ble åpnet i hanskeboks fylt med argon atmosfære for måling av endringer i 
cellen. 

3.1.3  Røntgengjennomlysning med computertomografi 

Alle usyklede celletyper og syklede UR18650W celler ble røntgengjennomlyst, for å se om 
det var noen fysisk hindre i cellen som frarådet åpning. Røntgengjennomlysning ble også 
utført for å finne oppbygning av cellen, kannetykkelse og kobling av poler mot 
kannemateriale. På UR18650W cellene ble røntgengjennomlysningen brukt til å se etter 
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endringer i celleinnholdet. Røntgengjennomlysningen med computertomografi ble utført av 
Jakob Gakkestad FFI, med instrumentet Y.Cheetah fra YXLON. 

3.2 Åpning av celler med materialuttak 

Utladede cellen ble åpnet mekanisk med rørkutter (på endene) og spesiallaget filverktøy på 
sideflatene. Figur 3.2 viser en UR18650W celle med røde streker som viser hvor cellen ble 
åpnet.  

 
 
Figur 3.2: UR18650W celle med markerte røde streker der cellen ble åpnet/svekket mekanisk. 

 
Før åpning ble cellene svekket ved å lage to snitt på sideflaten på kannen (180 ° mellomrom). 
Dette ble utført med spesiallaget filverktøy i avtrekkskap (Figur 3.3 viser et bilde av dette 
verktøyet). Svekkelsene ble laget med en dybde tilsvarende halvparten av tykkelsen til 
kannematerialet. Den ene nedfilingen ble brukt for komplett kutting av metallet ned til det 
aktive cellematerialet (utført i hanskeboks). Den andre nedfilingen var for svekkelse, slik av 
cellekannematerialet kunne brettes opp etter komplett nedfiling av en side. 

 
 
Figur 3.3: Filverktøy som svekker/lager spor på en 18650-celle montert i en plastholder. 
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18650-cellene ble åpnet i en oksygenkonsentrasjon mellom 0,1 og 0,5 %. Unntaket var 
UR18650W cellen, der ble oksygen fjernet fra hanskeboksen (med oksygenfilter) ned til 
oksygennivå 0,0 %. Oksygenfilteret ble deretter kjørt i en time, og metallisk litiumfolie 
(tykkelse 0,38 mm, bredde 23 mm, lengde 20 cm) ble lagt inne i hanskeboksen for fjerning av 
siste rest av oksygen (over natta). Dette ble utfør for å muliggjøre deteksjon av metallisk 
litium ved hjelp av XPS. Endeflatene av cellesylinderen ble skilt fra sylinderen ved hjelp av 
en standard rørkutter fra Swagelok montert i en egenlaget monteringsoppsats. Figur 3.4 viser 
utstyret under åpning av en 18650-celle. Bunn endeplaten ble fjernet først, dette for å skille 
den elektriske koblingen mellom det aktive materialet og kannematerialet (minuspol er ofte 
kannematerialet). Deretter ble topp endelokket fjernet. Den ene sideflaten ble filt ned til 
metallet flatene sprakk/skilte lag og kannematerialet ble mekanisk åpnet med press.   

 

Figur 3.4: Kutting av bunn på en UR18650W celle med en rørkutter i en spesialholder. 

Materialene ble skilt fra innkapslingen og rullet ut. Materialene (anode, katode og separator) 
ble målt og prøver tatt ut til analyse. Alle målinger ble utført inne i hanskeboks med unntak av 
tykkelsemålingene. Tykkelsemålingene ble utført med et kalibrert mikrometer i avtrekkskap. 
Målingen ble utført på fuktige uvaskede prøver. I den videre teksten har man definert start av 
materialet ved ytterveggen og enden av materialet ved senterpinnen (ved demontering starter 
materialet ved ytterveggen). 

Prøver fra UR18650W cellen ble tatt ut på følgende plassering: 5 cm fra materialstart ved 
metallkanne, 40 cm fra materialstart og 5 cm fra enden av materialet (ved senterpinnen). Figur 
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3.5 viser et eksempel av uttaksplassering av materialene. Prøver fra de usyklede cellene ble 
tatt ut fra tilfeldige posisjoner i cellen mellom 5 til 40 cm fra materialstart. 

 

Figur 3.5: Utakk av materialprøver 5, 10 og 40 cm fra materialstart katode (høyre side) på en UR18650W celle. 

Resterende materialet ble forseglet i aluminiumsfilmposer (laminert aluminium som brukes 
ved tillaging av litiumion poseceller) og tatt ut fra hanskeboksen. Materialer for analyse ble 
preparert med egne prosedyrer. 

3.3 Karakterisering  

Kapitlet beskriver analyseinstrumentene, innstillinger under analyse og prøvepreparering. All 
måling ble utført på utladet anode og katodemateriale. Tabell 3.4 viser plassering av 
materialuttak og analyse utført på syklede og usyklede UR18650W celler.  

Prøveuttak Type analyse Materiale 
5 cm fra start SEM/EDS/XRD/ICP-MS Anode, katode 
10 cm fra start XPS Anode, katode 
40 cm fra start SEM/EDS/XRD/ICP-MS Anode, katode 
5 cm fra ende SEM/EDS/XRD/ICP-MS Anode, katode 
Tabell 3.4: Oversikt over materialuttak og analyser for usyklede og syklede UR18650W celler. 

3.3.1 Pulver røntgen diffraksjon (XRD) 

Analysene ble utført på et BRUKER D8 Discover diffraktometer (Diff5) på kjemisk institutt 
ved Universitetet i Oslo. Instrumentet består av en CuKα1 kilde, Germanium Johannesen 
monokrommator og en Lynxeye detektor. 

Programmet EVA ble brukt til faseindentifisering av anode og katodematerialene. Usyklede 
og syklede UR18650W celler ble Rietveld raffinert med programmet TOPAS. 

3.3.1.1 Prøvepreparering 

Anodematerialet ble vasket i DMC (kvalitet ≥ 99 %, all litiumion material ble vasket med 
samme kvalitet) to ganger i 10 sekunder under konstant omrøring. Materialet ble lufttørket og 
sirkulære prøver (diameter 18 mm) ble laget. Prøven bestod av kobberfolie belagt med 
anodematerial på begge sidene.  Prøven ble montert i 25 mm pulverholder med 
pakningsmateriale (APIENZON Sealing compond Q) som støttemateriell slik at materialet lå 
horisontalt med holderoverflaten. Prøvene ble presset mot en ren glassoverflate ved 
montering. Figur 3.6 viser tom prøveholder og prøveholder med montert materiale. 

10 cm        5cm     40 cm 
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Figur 3.6: Venstre bilde viser tom XRD prøveholder, til høyre XRD prøveholder med batterimateriale. 

Katodematerialet ble vasket 24 timer i DMC. Materialet ble lufttørket og sirkulære prøver 
(diameter 18 mm) ble laget. Prøven bestod av aluminiumsfolie belagt med katodematerial på 
begge sidene.  Prøven ble montert i 25 mm pulverholder med pakningsmateriale (APIENZON 
Sealing compond Q) som støttemateriell slik at materialet lå horisontalt med holderoverflaten. 
Prøvene ble presset mot en ren glassoverflate ved montering. 

3.3.1.2 Innstillinger instrument 

Anodemateriale ble kjørt med programmet: 20-70R med en tidsskala på 5. Katodematerialet 
ble kjørt med programmet: 16-100FL-R med en tidsskala på 10 og fluorescerende filter. 

3.3.2 Sveip elektronmikroskop og energidispersiv 
røntgenspektroskopi   

SEM analysene ble utført med Hitachi SU6600 på FFI. Instrumentet er utstyrt med en 
BRUKER X flash 5010 detektor for EDS analyse. SEM ble brukt til avbildning av 
materialene mens EDS ble brukt til identifisering og kvantifisering av ulike elementer. 

3.3.2.1 Prøvepreparering 

Anodematerial ble vasket 10 sekunder i DMC under konstant omrøring. Dette ble utført to 
ganger. Materialet ble lufttørket og montert på standard elektronmikroskop holder. Prøven 
bestod av kobberfolie belagt med utladet anodemateriale på begge sidene.  

Katodematerialet ble vasket 24 timer i DMC. Materialet ble lufttørket og montert på standard 
elektronmikroskop holder. Prøven bestod av aluminiumsfolie belagt med utladet 
katodemateriale på begge sidene. 

3.3.2.2 Innstillinger instrument 
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SEM analysen ble utført med en akselrasjonsspenning på 10/15 kV og arbeidsavstand 10 mm. 
EDS prøver ble analysert med akselrasjonspenning 15 kV, arbeidsavstand 10 mm med 
programmet Espirt1.9.4.3535.  

3.3.3 Induktivt koblet plasma massespektrometri (ICP-MS) 

ICP-MS målingene ble utført av Ida Vaa Johnsen ved FFI. Målingen ble utført på Xseries 2 
ICP-MS fra Thermo Scientific. Instrumentet har kvadrupol massefilter og 
elektronmultiplikator detektoren. 

Målinger ble utført på utladede anode og katode materiell. Anodematerialet ble vasket i DMC 
to ganger i 10 sekunder under konstant omrøring. Materialet ble lufttørket. Tørt materialet ble 
mekanisk fjernet fra kobberfolien (kombinasjon av vridning og skraping med skalpell). 
Katodematerialet ble vasket 24 timer i DMC. Materialet ble lufttørket. Tørt materialet ble 
skrapet av aluminiumsfolien med en skalpell.  

Anode og katode pulveret ble veid opp i teflonrør. I disse rørene ble det tilsatt kongevann (2 
ml HNO3 (67 %) og 6 ml HCl (30 %)). Denne blandingen ble så varmet opp til 200 °C, i en 

trykksatt mikrobølgeovn (Ultrawave). Kjemikaliene som ble benyttet var av ultraren kvalitet. 

3.3.4 Røntgen fotoelektron spektroskopi (XPS) 

XPS målingene ble utført av Martin Sunding ved SINTEF OSLO. Målingen ble målt på 
AxisUltraDLD XP spektrometer fra Kratos Analytical. Instrumentet består av en 
monokromatisk Al Kα kilde (hν = 1486,6 eV), med et analyseområde på 700 x 300 µm2.  

3.3.4.1 Prøvepreparering 

Målinger ble utført på utladede anode og katode materiale fra UR18650W cellen. Det ble 
utført målinger på usyklet anode materiale og syklet anodemateriale. Usyklet anodemateriale 
ble målt i en separat prøveserie. Dette anodematerialet ble vasket i DMC to ganger i 10 
sekunder under konstant omrøring. Materialet ble lufttørket og prismatiske prøver (10 mm x 
10 mm) ble laget. Prøven bestod av kobberfolie belagt med anodematerial på begge sidene. 
Dette anodematerial ble utladet til 3,0 V mot ordinært 2,75V. 

Syklet uvasket anodematerialet ble tørket, preparert (montert på XPS prøveholder) i 
hanskeboks fylt med argon. Prøvene ble deretter overført til en eksikator inne i hanskeboksen. 
For å sikre oksygenfritt miljø ble en stripe (tykkelse 0,38 mm, bredde 23 mm, lengde 20 cm) 
med metallisk litium oppbevart i eksikatoren under transport til Sintef OSLO. Eksikatoren ble 
satt ved prøveinngangen til XPS og en hanskeboks ble montert over utstyret. Hanskeboksen 
ble skylt med argon i 24 timer før anodeprøvene ble overført til XPS. 
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Katoder prøvene ble preparert i hanskeboks uten kontakt med oksygen. Prøven ble vasket to 
ganger i 2 minutter med DMC, tørket i hanskeboks 2 dager, før de ble transportert til SINTEF 
i prøveglass (fylt med argon) forseglet med plastlokk. 

3.3.4.2 Innstillinger instrument 

Det ble kjørt en start undesøkelse (0-1400 eV) med en oppløsning på 1,0 eV for alle prøvene.  
Enkelte elementer(topper) fra startundesøkelsen ble kjørt med 0,1 eV for detaljert spekter. 
Energiskalaen ble referert mot C 1S topper fra C-C/C-H bindingene (284,8 eV). 

3.4 Termiske analyser 

3.4.1 Akselererende hastighet kalorimetre (ARC) 

Analysene ble utført på instrumentet EV+ Accelerating Rate Calorimeter (ARC) fra Thermal 
Hazard Technologies. Instrumentet er utstyrt med videokamera, lysvindu, overføring for to 
ledninger, trykksensor og gassuttak. Test kammeret er 40 cm i diameter med en dybde på 44 
cm. Kammeret isoleres med silikonpakning og et lokk på 40 kg låst med magnetlås (løser ut 
ved 1 bar overtrykk). Forsøkene ble kontrollert av programmet ARC-ES versjon 6.3.2. Figur 
3.7 viser et bilde av EV+ ARC-instrumentet plassert i en sikkerhetsboks (blast box). 

 

Figur 3.7: ARC instrumentet plassert i en sikkerhetsboks med kontrollelektronikk til høyre i bildet. 
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3.4.1.1 Prøvepreparering 

Oppladede cellen ble montert i et aluminiumstativ med isolasjon mellom celle og stativ. En 
temperatursensor fra instrumentet ble påmontert cella (midt på langsiden) med glassfibertape. 
Stativ og celle ble plassert i ARC-instrumentet med åpning celle/plusspol mot videokamera. 
Figur 3.8 viser plassering og oppsett av cellen. Alle forsøkene ble utført med lik plassering i 
instrumentet.  

 

Figur 3.8: Oppsett og plassering av 18650-litiumioncelle i EV+ ARC-instrumentet. 

3.4.1.2 Innstillinger instrument 

Alle forsøkene ble startet ved romtemperatur. Cellene ble varmet opp til 60 °C med 
etterfølgende varmesteg på 5 °C. Ved hvert steg/temperatur ble det utført en vente og 
søkefase. Ventefasen var på 50 minutt etterfulgt av søkefase (lengde av søkefase fastsettes av 
en algoritme i programvaren). Ved måling av en varmeutvikling større enn 0,02 °C /min (i 
søkefase) går instrumentet over til adiabatisk modus og måler varmeutviklingen i cellen. 
Varmeutviklingen følgens til 250 °C eller til fall av varmeutviklingen under 0,02 °C /min. 
Ved fall av varmeutvikling går instrumentet tilbake til varme og søkemodus. De syklede 
cellene fra UR18650W cellen ble startet ved 30 °C i stedet for 60 °C. 5 av 6 forsøk med 

syklede UR18650W celler ble utført med endring i ventemodus etter at første varmeutvikling 
ble funnet. Venteperioden ble minket til 5/10 minutter for å sikre data. Cellen UR18650W 
som ble syklet med 2C/2C ved 5 °C ble kjørt med lang ventefase (50 minutter) og start 

søkefase ved 60 °C. 
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3.4.2 Varmefluks differensiell kalorimetri (DSC)  

Analysen ble utført på instrumentet DSC Q1000-0401 fra TA Instruments. Forsøket ble styrt 
med programmet Q-Series Versjon 2.5.0.256. Sirkulære (5,5 mm) separator biter 1-3 g gram 
ble testet i standard aluminium TA prøveholder. Forsøkene ble utført med 50 ml/minutt 
nitrogen gasskylling, oppvarmingshastighet 5 °C/min og temperaturområde 20 til 200/250 °C.  
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4 Resultater 
I dette kapitlet vil resultatene fra arbeidet presenteres. Først del vil vise resultatene fra 
ubrukte/usyklede 18650-celler og andre del vil vise resultatene fra de syklede UR18650W 
cellene. 

4.1 Analyser usyklede 18650-celler 

4.1.1 Forundersøkelse av cellene 

Dette kapitlet viser resultatene fra undersøkelsen av komplette celler. UR18650W cellen som 
ble valgt for levetidstest vil bli vist ekstra fokus med hensyn på oppbygning. Resultatene fra 
røntgengjennomlysningen og celleoppbygning vil fokusere på UR18650W cellen. De andre 
cellene viste seg å ha samme hovedoppbygning som UR18650W cellen og vil derfor ikke bli 
vist i rapporten. 

4.1.1.1 Kapasitetsbestemmelse av usyklede 18650-celler 

Tabell 4.1 viser kapasiteten til usyklede celler i denne testserien. 

Celletype Teoretisk kapasitet 
[Ah] 

Målt kapasitet 
[Ah] 

APR18650M1A 1,1 1,09-1,11 
NCR18650B 3,25 3,28-3,32 
UR18650E 2,05 2,00-2,03 
UR18650FM 2,5 2,40-2,47 
UR18650W 1,5 1,50-1,52 
Tabell 4.1: Oversikt over teoretisk og testet kapasitet på usyklede 18650-celler i testserien.  

4.1.1.2 Røntgengjennomlysning og celleoppbygning 

Figur 4.1 viser en røntgengjennomlysning av topp og bunn av en ny UR18650W celle. Øvre 
bilde viser metall (mørkt parti midt i cellerullen til venstre) kommer opp av cellen og 
terminers på cellelokket. I den videre teksten vil denne metallkoblingen bli benevnt som 
strømleder. En strømleder er en metallfolie som er festet på elektronlederen (anode eller 
katode) og som termineres i kannematerialet som plusspol eller minuspol. Denne metalfolien 
trenger ikke være av samme materiale som elektronlederen. Figur 4.1 nedre del viser at 
minuspolen er terminert i bunn av cellen via en strømleder plassert ytterst til venstre mellom 
kanneveggen og litiumion materialrull. Alle 18650-cellene er bygd opp på samme måte med 
terminering av plusspol på toppen og minuspol på bunn.  
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Figur 4.1: Øvre bilde viser røntgengjennomlysning av toppen av en usyklet UR18650W cellen med oppkobling av plusspolen 
(markert med pil). Nedre bilde viser røntgengjennomlysning av bunn på en usyklet UR18650W celle med kobling av minuspol 
til kannemateriale (markert med pil). 

Cellen er oppbygd med en sirkulær pinne i midten, cellematerialet (anode separator og 
katode) er rullet rundt denne pinnen i flere lag. Senterpinnen og de sirkulære lagene kan man 
se på Figur 4.1 og 4.2. Midt i materialrullen til venstre på Figur 4.2, kan man se en mørk 
stripe. Dette er strømlederen fra katodematerialet som er festet midt i cellen. Dette er den 
samme strømleder vist på Figur 4.1 øvre del (koblet til lokket av cellen).  



60 
 

 

Figur 4.2: Røntgengjennomlysning (tverrsnitt) tatt 15 mm fra topp av en usyklet UR18650W celle. 

4.1.2 Detaljert celleoppbygning av UR18650W cellen 

UR18650W cellen er oppbygd av en metallkanne med topplokk. Topplokket er isolert fra 
kannematerialet ved hjelp av to pakninger. Topplokket er plusspol (katode) og 
kannematerialet er minuspol (anode). Sideveggen av cellen er isolert med et plastmateriale. 
Figur 4.3 viser en celle med og uten plastmateriale. 
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Figur 4.3: Venstre bildet viser en usyklet UR18650W celle, høyre bilde viser usyklet UR18650W celle uten ytre 
isolasjonsmateriale. 

Figur 4.4 viser topp og bunn av usyklet UR18650W cellen etter åpning med rørkutter. Ved 
bunn av cellen (minuspol terminering) kan man se kobber strømleder koblet til 
kannematerialet. Mellom cellematerialet og tilkobling av strømleder til kannematerialet ligger 
en grønn isolasjonsskive (0,3 mm tykk). Figur 4.4 (høyre del) viser toppen av en UR18650W 
celle med demontert topplokket og isoleringsskive ved siden av cellen.  Den orange 
isoleringsskiven (0,3 mm tykk) var plassert mellom topplokket og cellematerialet. Ut av 
cellematerialet kommer det en isolert aluminium strømleder (plusspol). Denne var koblet til 
lokket som ligger ved siden av cellen. 

 

Figur 4.4: Venstre bilde viser bunn av ny UR18650W celle etter fjerning av bunn. Høyre bilde viser toppen av usyklet 
UR18650W cellen etter at topplokket er fjernet med rørkutter.  
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Figur 4.5 viser en bildeserie ved demontering av kannemateriale og cellemateriale. Venstre og 
midtbilde viser oppdelt metallhylse og cellemateriale uten metalhylse. Høyre bilde viser 
demontert cellemateriale og en rød teip som festet det ytterste separatorlaget med resten av 
rullen (delt med skalpell). Ved demontering ble anoden liggende mellom to lag separator og 
katodematerialet ble liggende under disse lagene. På Figur 4.5 høyre bilde vises separator med 
kobber elektronleder (minuspol) under. Katoden ligger under anoden og vises ikke på bildet. 
Anoden består av en kobber elektronleder som er belagt med aktivt materiale på begge sidene. 
I den videre teksten vil det det aktive materialet som ligger mot kannematerialet bli referert 
som ytterside materiale og det som ligger mot kjernen (senterpinnen i cellen) som innerside 
materiale. Det samme gjelder for katoden. Anoden starter med et rent kobberparti (uten anode 
materiale). Lengden på dette kobberpartiet var 12 cm på ytterside og 7 cm på innersiden. 
Separatoren ligger som en «lomme» rundt anoden, separatoren er festet i anoden med noe sort 
materiale (3 mm bredt) ved start anodeelektronleder. Anode strømleder er festet på yttersiden 
av anode elektronleder (Figur 4.5 høyre del) 7 mm fra den sorte stripen. Strømlederen er 40 
mm lang, 3 mm bred og 0,15 mm tykk. Strømlederen er festet til kobberelektronleder med 7 
gjennomgående mekaniske hull.  

 

 

Figur 4.5: Vestre bilde viser usyklet UR18650W celle med kappet metalhylse. Midtbilde viser usyklet UR8650W 
cellemateriale uten metalhylse. Høyre bilde viser start utrulling av cellematerialet med separator og anode elektronleder. 

Figur 4.6 viser første utrulling av anode og separator yttersiden (med og uten separator), mens 
Figur 4.7 viser innsiden av katodemateriale ved utrulling. 
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Figur 4.6: Øvre bilde viser yttersiden av separator med anode/ kobber elektronleder under separatorene ved start utrulling 
materiale. Nedre bilde viser anoden (yttersiden) uten separatoren. 

 

Figur 4.7: Innside katodemateriale ved start utrulling (baksiden av Figur 4.6 øvre del). Til høyre i bildet ser man aluminium 
elektronlederen til katodematerialet.  

Katoden består av en aluminium elektronleder som er belagt med aktivt materiale på begge 
sidene. Katode startet med 5,5 cm ren aluminium på ytre side og 5,35 cm på indre side (Figur 
4.7), før den ble belagt med katodemateriale. Katode starter 7 cm bak anoden (ytterside). 
Katodematerial starter med 2 mm sort belegg som kan være lim. En aluminium strømleder 
(Figur 4.8) er friksjonssveiset i katoden 57 cm fra materialstart ytre side. Dette er den samme 
elektronlederen som vises på røntgengjennomlysningen (Figur 4.1 og 4.2), som termineres på 
lokket av cellen. Strømleder fra katoden består av en plastbelagt aluminium metallplate med 
en friksjonssveiset strømleder (5 punkter). Dimensjonene til strømleder katode vises i Tabell 
4.2. 

Katode strømleder  Lengde 
[mm] 

Bredde 
[mm] 

Tykkelse 
[mm] 

Plast 59 16 Ikke målt 
Metallplate 56 10 0,2 (med strømleder) 
Strømleder 52 3,5 0,1 
Tabell 4.2: Dimensjonene til strømuttak katode for cellen UR18650W.  
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Figur 4.8: Strømleder fester til katoden i usyklet UR18650W cellen. Manglende materiale ved strømleder (hvitt parti) 
kommer av katode prøveuttak for løsemiddel analyse. 

Figur 4.9 viser terminering av separator, anode og senterpinne (vises delvis opp til venstre på 
bildet, markert med pil).  

 

Figur 4.9: Avslutning av separator og anode terminert mot en senterpinnene for en usyklet UR18650W celle.  

Tabell 4.3 viser oversikt over mekaniske dimensjoner til cellematerialet for en usyklet 
UR18650W celle.  

 Anode 
aktivt 

materiale 
Ytre/Indre 

Katode 
Aktivt 

materiale 
Ytre/Indre 

Separator 
Ytre/Indre 

Elektron-
leder 

kobber 
anode 

Elektronleder 
aluminium 

katode 

Lengde [mm]  934/939 881/882,5 1055/1050 1028 936 
Bredde [mm] 57 55 59 57 55 
Antall  2 2 2 1 1 
Areal [cm2] 532,38/ 

535,23 
488,96/ 
489,79 

622,45/ 
619,50 

585,96 519,46 

Tykkelse [mm] 
5 cm fra start 
40 cm fra start 
5 cm fra ende 

 
0,08 
0,08 
0,08 

 
0,1 
0,1 
0,1 

 
0,0175-0,02 
0,0175-0,02 
0,0175-0,02 

0,01 0,015 

Tabell 4.3: Fysiske data for cellematerial i en usyklet UR18650W celle.  
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4.1.3 Karakteriserings analysers av anode, katode og separator i 
usyklede 18650-celler 

Anode og katodematerialet ble identifisert ved hjelp av XRD, kvantifisert og avbildet med 
SEM og EDS. UR18650W cellen ble i tillegg undersøkt med ICP-MS og XPS. Separatorene 
ble analysert med DSC og ICP-MS. 

4.1.3.1 Anode identifikasjon for usyklede 18650-celler 

XRD identifikasjon av anodemateriale fra usyklede 18650-celler 

Figur 4.10 viser diffraktogrammene av utladet anodemateriale fra usyklede 18650-celler. De 
markerte toppene (*) viser signalet fra kobberfolien i midten av anoden og ble brukt som 
referanse for ujevn overflate (noen av prøvene bøyde seg mellom montering og analyse slutt). 
De andre toppene i diffraktogrammet tilhører grafitt. Figur 4.11 viser detaljene for toppene 
ved 42,4, 44,6 og 54,7 2θ°. 

 

Figur 4.10: Diffraktogrammet til utladet anodemateriale fra usyklede 18650-celler. De markerte toppene (*) kommer fra 
kobberfolien som ligger mellom anodematerialene.  

* * 
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Figur 4.11: Forstørret del av diffraktogrammene til anodemateriale fra usyklede 18650-celler. De markerte toppene (*) 
kommer fra kobberfolien som ligger mellom anodematerialene.  

Tabell 4.4 viser XRD identifiseringen av utladet anodematerial fra usyklede 18650-celler. 

Celle type Kjemisk 
forbindelse 

Krystallstruktur/enhetscelle Romgruppe 

APR18650M1A C6 (grafitt) Lagdelt (3R)/rombohedral R3mr 
NCR18650B C6 (grafitt) Lagdelt (2H)/heksagonal P63mc 
UR18650E C6 (grafitt) Lagdelt (2H)/heksagonal P63mc 
UR18650FM C6 (grafitt) Lagdelt (2H)/heksagonal P63mc 
UR18650W C6 (grafitt) Lagdelt (2H)/heksagonal P63mc 
Tabell 4.4: Oversikt over kjemisk forbindelse, krystallstruktur og romgruppe for de ulike anodematerialene. 

Tabell 4.5 viser Rietveld tilpasset XRD data med enhetscelleparametere og krystallinsk 
størrelse for en usyklet UR18650W celle ved forskjellig prøveuttak. 

Prøveuttak 
plassering 

Enhetscelleparameter: a 
[Å] 

Enhetscelleparameter: c 
[Å] 

Krystallinsk størrelse: k 
LVol-IB [nm] 

5 cm fra 
start 

2,4588(7) 6,70575(16) 68,5(5) 

40 cm fra 
start 

2,4584(4) 6,70616(10) 96,1(6) 

5 cm fra 
ende 

2,4582(5) 6,70447(12) 90,5(6) 

Tabell 4.5: Rietveld tilpasset XRD data som viser enhetscelleparametere og krystallinsk størrelse for usyklet UR18650W 
anodemateriale ved ulike prøveuttak. Tallene i parentes angir usikkerheten på siste siffer.  

* * 
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SEM anodebilder med morfologi og partikkelstørrelse for usyklede 18650-celler 

SEM anodebildene er utført med arbeidsavstand 10 mm, elektronkildespenning 10 kV og 
forstørrelse 2000x. Figur 4.12 til 4.16 viser anodene til APR18650M1A, NCR18650B, 
UR18650E, UR18650FM og UR18650W.  

 

Figur 4.12: SEM bilde av APR18650M1A anoden, forstørrelse 2000x, arbeidsavstand 10 mm og akslerasjonspenning 10kV. 

 

Figur 4.13: SEM bilde av NCR18650B anoden, forstørrelse 2000x, arbeidsavstand 10 mm og akslerasjonspenning 10kV. 
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Figur 4.14: SEM bilde av UR18650E anoden, forstørrelse 2000x, arbeidsavstand 10 mm og akslerasjonspenning 10kV. 

 

Figur 4.15: SEM bilde av UR18650FM anoden, forstørrelse 2000x, arbeidsavstand 10 mm og akslerasjonspenning 10kV. 
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Figur 4.16: SEM bilde av UR18650W anoden, forstørrelse 2000x, arbeidsavstand 10 mm og akslerasjonspenning 10kV. 

ICP-MS data med anode elementsammensetning fra usyklet UR18650W  

Tabell 4.6 viser ICP-MS resultatene fra usyklet UR18650W anodemateriale ved ulike 
plasseringer/prøveuttak i cellen. 

Prøveuttak Li 
[µg/g] 

Na 
[µg/g] 

Mn 
[µg/g] 

Co 
[µg/g] 

Ni 
[µg/g] 

Al  
[µg/g] 

Zn 
[µg/g] 

Mg 
[µg/g] 

5 cm fra 
start 

12024 339 80 6 6 7 1 15 

40 cm fra 
start 

10940 276 81 5 5 8 1 15 

5 cm fra 
ende 

11130 260 79 6 6 5 1 15 

Tabell 4.6: ICP-MS elementanalyser for ulike anodeprøveuttak fra en usyklet UR18650W celle. 

Resultatene er ikke oppgitt med usikkerhet da man ikke fikk nok materiale til utføre parallelle 
målinger. Det er i opparbeidelse av prøven (før analysen) den største usikkerheten ligger. 
Instrumentusikkerheten ligger normalt mellom 0–5 % relativt standardavvik ved 
konsentrasjoner over 1000 µg/g. Ved målinger under 1000 µg/g ligger måleusikkerheten 
mellom 0-200 % relativt standardavvik, avhengig av konsentrasjon og type grunnstoff. 

XPS data med anode elementdata fra en usyklet UR18650 celle 
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Figur 4.17 viser XPS spektrumet for en usyklet UR18650W anode.  XPS spektrum for litium 
1s toppen finnes i vedlegg B. 

 

Figur 4.17: Elektron bindingsenergien mot intensitet for anodematerialet til en usyklet UR18650W celle. Toppene er markert 
med element og elektronidentifisering. Auger elektroner er markert med store bokstaver og fotoelektroner med 
elektronorbital. 

4.1.3.2 Katode identifikasjon for usyklede 18650-celler 

XRD faseidentifikasjon av katodene fra usyklede 18650-celler 

Katode XRD målingene ble utført med sirkulære materialprøver montert i en prøveholder 
med støttemateriale (Figur 3.6). Prøvene fra sirkulære 18650-celler hadde en naturlig bøyning 
etter demontering fra katodematerialet.  Man la merke til at noen av prøvene hadde beveget 
seg i prøveholderen mellom prøvereparering og analyseslutt. Dette kan juster inn ved 
databehandling, men på disse prøvene ble det ikke funnet noe godt felles referansesignal. 
Resultatene kunne brukes til faseidentifisering mens resultatene i Tabell 4.8 og 4.9 innehar 
stor usikkerhet og vil derfor ikke brukes i diskusjonen. En ny type prøveholder med støtte 
under prøven og fiksering av overflaten (med en plastfilm) ble prøvd ut med lovende resultat. 
Resultatene er lagt ved i vedlegg C. 

Tabell 4.7 viser resultatet fra XRD analysen fra utladet katodematerial fra de ulike 18650- 
cellene. Diffraktogrammene med faseidentifisering er lagt ved i vedlegg D. 
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Type celle Kjemisk forbindelse Krystallstruktur Romgruppe 

APR18650M1A 
Li(0,89) FePO4 (LFP) 
Li(0,05) FePO4 (LFP) 

Olivin Pmnb 

NCR18650B 
LiNixCoyAlzO2 (NCA) 
(x + y + z = 1) 

Lagdelt R-3m 

UR18650E 
LiNixMnyCozO2 (NMC) 
(x + y + z = 1) 

Lagdelt R-3m 

UR18650FM LiCoO2 (LCO) Lagdelt R-3m 

UR18650W 
LiNixMnyCozO2 (NMC) 
(x + y + z = 1)  

Lagdelt R-3m 

LiMn2O4 (LMO) Spinell Fd-3m 
Tabell 4.7: Oversikt over kjemisk forbindelse, krystallstruktur og romgruppe for de ulike katodematerialene fra usyklede 
18650-celler. 

Tabell 4.8 og 4.9 viser Rietveld tilpasset XRD data for LMO og NMC katodematerialer ved 
ulike prøveuttak for usyklet UR18650W celle. 

Prøveuttak 
plassering 

Enhetscelleparameter: a 
[Å] 

Krystallinsk størrelse: k 
LVol-IB [nm] 

5 cm fra start 8,2169(3) 56,5(11) 
40 cm fra start 8,2162(3) 55,7(10) 
5 cm fra ende 8,2187(3) 61,6(12) 
Tabell 4.8: Rietveld tilpasset XRD data som viser enhetscelleparametere og krystallinsk størrelse for usyklet UR18650W 
LMO katodemateriale ved ulike prøveuttak. Tallene i parentes angir usikkerheten på siste siffer. 

 
Prøveuttak 
plassering 

Enhetscelleparameter: a 
[Å] 

Enhetscelleparameter: c 
[Å] 

Krystallinsk størrelse: k 
LVol-IB [nm] 

5 cm fra 
start 

2,84992(13) 14,2894(7) 57,3(3) 

40 cm fra 
start 

2,84979(12) 14,2858(6) 57,9(3) 

5 cm fra 
ende 

2,85028(13) 14,2931(6) 63,2(3) 

Tabell 4.9: Rietveld tilpasset XRD data som viser enhetscelleparametere og krystallinsk størrelse for usyklet UR18650W 
NMC katodemateriale ved ulike prøveuttak. Tallene i parentes angir usikkerheten på siste siffer. 

SEM katodebilder med morfologi og partikkelstørrelse for usyklede 18650-celler 

SEM katode bildene er utført med arbeidsavstand 10 mm, elektronkildespenning 15 kV og 
forstørrelse 2000x/10000x/100000x. Figur 4.18 til 4.25 viser katodene til APR18650M1A, 
NCR18650B, UR18650E, UR18650FM og UR18650W.  
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Figur 4.18: SEM bilde av APR18650M1A katoden, forstørrelse 2000x, arbeidsavstand 10 mm og akslerasjonspenning 15 kV. 

 

 
 
Figur 4.19: SEM bilde av APR18650M1A katoden, forstørrelse 10000x, arbeidsavstand 10 mm og akslerasjonspenning 15 
kV. 
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Figur 4.20: SEM bilde av APR18650M1A katoden, forstørrelse 100000x, arbeidsavstand 10 mm og akslerasjonspenning 15 
kV. 
 

 
 
Figur 4.21: SEM bilde av NCR18650B katoden, forstørrelse 2000x, arbeidsavstand 10 mm og akslerasjonspenning 15 kV. 
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Figur 4.22: SEM bilde av NCR18650B katoden, forstørrelse 10000x, arbeidsavstand 10 mm og akslerasjonspenning 15 kV. 
 

 

 
 
Figur 4.23: SEM bilde av UR18650E katoden, forstørrelse 2000x, arbeidsavstand 10 mm og akslerasjonspenning 15 kV. 
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Figur 4.24: SEM bilde av UR18650FM katoden, forstørrelse 2000x, arbeidsavstand 10 mm og akslerasjonspenning 15 kV. 
 

 
 
Figur 4.25: SEM bilde av UR18650W katoden, forstørrelse 2000x, arbeidsavstand 10 mm og akslerasjonspenning 15 kV. 

EDS katodebilder med element sammensetning 
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Figur 4.26 og 4.27 viser to EDS bilder med markerte punkter for elementanalyse (store og 
små partikler) på katoden APR18650M1A. EDS katode bildene er utført med arbeidsavstand 
10 mm, elektronkildespenning 15 kV og forstørrelse 10000x.  

                           

Figur 4.26: EDS bilde av APR18650M1A katoden med punkter for elementanalyse på små partikler, forstørrelse 10000x, 
arbeidsavstand 10 mm og akslerasjonspenning 15 kV. 

 
 
Figur 4.27: SEM/EDS bilde av APR18650M1A katoden med punkter for elementanalyse på store partikler, forstørrelse 
10000x, arbeidsavstand 10 mm og akslerasjonspenning 15 kV. 
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Tabell 4.10 og 4.11 viser forholdet mellom elementene karbon, oksygen, fluor, fosfor og jern 
for punktanalysene markert på store og små partikler i Figur 4.26 og 4.27. 

 
Punkt Karbon 

[atom %] 
Oksygen 
[atom %] 

Fluor 
[atom %] 

Fosfor 
[atom %] 

Jern 
[atom %] 

1 12 15,43 46,62 4,07 14,09 19,79 
1 13 10,23 50,14 4,61 14,38 20,63 
1 15 14,30 48,40 6,15 12,77 18,38 
Snitt 13,32 48,39 4,94 13,75 19,60 
Sigma 2,73   1,76 1,08   0,86   1,14 
Snitt sigma 1,58   1,02 0,62   0,49   0,66 
Tabell 4.10: EDS elementsammensetning for små partiklene i APR18650M1A katoden markert i Figur 4.26. 

 
Punkt Karbon 

[atom %] 
Oksygen 
[atom %] 

Fluor 
[atom %] 

Fosfor 
[atom %] 

Jern 
[atom %] 

1 16 9,45 40,74 20,37 12,22 17,22 
1 17 10,17 35,75 23,56 12,81 17,71 
1 18 7,72 41,84 23,21 11,15 16,08 
Snitt 9,11 39,44 22,38 12,06 17,01 
Sigma 1,26   3,25   1,75   0,84   0,84 
Snitt sigma 0,73   1,87   1,01   0,49   0,48 
Tabell 4.11: EDS elementsammensetning for store partiklene i APR18650M1A katoden markert i Figur 4.27. 
 

Figur 4.28 viser EDS bilde med markerte punkter for elementanalyse av katoden i 
NCR18650B. EDS katode bildene er utført med arbeidsavstand 10 mm, 
elektronkildespenning 15 kV og forstørrelse 2000x.  

 

Figur 4.28: EDS bilde av NCR18650B katoden med punkter for elementanalyse, forstørrelse 2000x, arbeidsavstand 10 mm 
og akslerasjonspenning 15 kV. 
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Tabell 4.12 viser forholdet mellom elementene aluminium, kobolt og nikkel for 
punktanalysene markert i Figur 4.28. 

Punkt Aluminium 
[atom %] 

Kobolt 
[atom %] 

Nikkel 
[atom %] 

1 10 5,73 16,25 78,02 
1 11 5,96 16,56 77,48 
1 12 5,68 14,90 79,42 
1 13 4,46 14,68 80,86 
1 14 4,79 14,66 80,55 
Snitt 5,32 15,41 79,26 
Sigma 0,66 0,92 1,50 
Snitt sigma 0,29 0,41 0,67 
Tabell 4.12: EDS elementsammensetning for markerte punkter i NCR18650B katoden Figur 4.28. 
 
Figur 4.29 viser EDS bilde og markerte punkter for elementanalyse for katoden UR18650E.  

 

Figur 4.29: EDS bilde av UR18650E katoden med punkter for elementanalyse, forstørrelse 2000x, arbeidsavstand 10 mm og 
akslerasjonspenning 15 kV. 
 

Tabell 4.13 viser elementsammensetningen for punktanalysene i bilde 4.29 for usyklet 
UR18650E celle. 
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Punkt Mangan 
[atom %] 

Kobolt 
[atom %] 

Nikkel 
[atom %] 

1 1 32,04 33,28 34,68 
1 2 32,40 33,85 33,75 
1 3 33,59 34,08 32,33 
1 4 30,38 36,54 33,08 
1 5 32,65 33,54 33,81 
Snitt 32,21 34,26 33,53 
Sigma 1,18   1,31   0,88 
Snitt sigma 0,53   0,59   0,39 
Tabell 4.13: EDS elementsammensetning partiklene i usyklet UR18650E katoden markert i Figur 4.29. 
 

Tabell 4.14 viser elementsammensetningen til usyklet UR18650FM katode i en av partiklene 
på Figur 4.24. 

Element Vekt % Atom % 3 sigma 
[Vekt %] 

Kobolt 66,48 34,61 4,46 
Oksygen 27,20 52,15 6,33 
Karbon 4,21 10,74 1,15 
Aluminium 1,35 1,54 0,21 
Magnesium 0,53 0,66 0,14 
Natrium 0,16 0,22 0,10 
Tabell 4.14: EDS elementsammensetning i en av partiklene i UR18650FM katoden i Figur 4.24. 
 

Figur 4.30 viser EDS bilde med farge markering av mangan, nikkel og kobolt og Figur 4.31 
viser markerte punkter for elementanalyse for usyklet UR18650W katode. 

 
 
Figur 4.30: EDS med markerte farger for mangan (rød), nikkel (grønn) og kobolt (blå) fra usyklet UR18650W celle. Bilde er 
utført med forstørrelse 2000x, arbeidsavstand 10 mm og akslerasjonspenning 15 kV. 
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Figur 4.31: EDS bilde av usyklet UR18650W katoden med punkter for elementanalyse, forstørrelse 2000x, arbeidsavstand 10 
mm og akslerasjonspenning 15 kV. 

 
Tabell 4.15 viser elementsammensetningen til punktanalysene i Figur 4.31. 
 
Punkt Mangan 

[atom %] 
Kobolt 

[atom %] 
Nikkel 

[atom %] 
1 2 34,74 32,92 32,33 
1 3 32,98 33,99 33,03 
1 4 33,71 34,62 31,67 
Snitt 33,81 33,84 32,35 
Sigma 0,89   0,86   0,68 
Snitt sigma 0,51   0,49   0,39 
Tabell 4.15: EDS elementsammensetning for partiklene i UR18650W katoden markert i Figur 4.31. 

 

Figur 4.32 viser elementtilpasset EDS data uten bakgrunnsstøy for markert punkter 1 4 i Figur 
4.31.  
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Figur 4.32: Elementtilpasset EDS data uten bakgrunnsstøy for markert punkt 1 4 i Figur 4.31. 

 
Tabell 4.16 viser elementsammensetningen til markert punkt 1 4 i Figur 4.31. 
 

Element [Vekt %] [Atom %] 3 sigma 
[Vekt %] 

Karbon 24,59 49,88 6,48 
Mangan 20,72 9,19 1,55 
Kobolt 20,00 8,27 1,55 
Nikkel 18,09 7,51 1,44 
Oksygen 16,38 24,95 4,33 
Aluminium 0,12 0,11 0,09 
Tabell 4.16: EDS elementsammensetning for markert punkt 1 4 i Figur 4.31, fra katodemateriale fra en usyklet UR18650W 
celle. 

 ICP-MS data for ulike katode prøveuttak fra en usyklet UR18650W celle 

Tabell 4.17 viser ICP-MS resultatene fra en usyklet katode fra cellen UR18650W ved 
forskjellige prøveuttak. 

Prøveuttak Li 
[µg/g] 

Na 
[µg/g] 

Mn 
[µg/g] 

Co 
[µg/g] 

Ni 
[µg/g] 

Zn 
[µg/g] 

Cu 
[µg/g] 

Mg 
[µg/g] 

5 cm fra 
start 

58865 132 329636 109050 122774 3482 7 3632 

40 cm fra 
start 

60338 158 333738 110044 123694 3538 6 3432 

5 cm fra 
ende 

62490 157 342753 111912 126793 3606 6 3833 

Tabell 4.17: ICP-MS elementanalyser for ulike katode prøveuttak fra en usyklet UR18650W celle. 
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Resultatene er ikke oppgitt med usikkerhet da man ikke fikk nok materiale til utføre parallelle 
målinger. Det er i opparbeidelse av prøven (før analysen) den største usikkerheten ligger. 
Instrumentusikkerheten ligger normalt mellom 0–5 % relativt standardavvik ved 
konsentrasjoner over 1000 µg/g. Ved målinger under 1000 µg/g ligger måleusikkerheten 
mellom 0-200 % relativt standardavvik, avhengig av konsentrasjon og type grunnstoff. 

XPS analysedata for katodemateriale fra usyklet UR18650W celle 

Figur 4.33 viser XPS signalene for en usyklet UR18650W katode.  

 

Figur 4.33: Elektron bindingsenergien mot intensitet for katodematerialet til en usyklet UR18650W celle. Toppene er 
markert med element og elektronidentifisering. Auger elektroner er markert med store bokstaver og fotoelektroner med 
elektronorbital. 

4.1.3.3 Separator identifikasjon 

DSC analysedata for separatorene fra de usyklede 18650-celler 

Figur 4.34 til 4.38 viser DSC data fra separatorene til cellene APR18650M1A, NCR18650B, 
UR18650E, UR18650FM og UR18650W. 
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Figur 4.34: DSC data fra separatoren til en usyklet APR18650M1 celle. 

 

 

Figur 4.35: DSC data fra separatoren til en usyklet NCR18650B celle. 
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Figur 4.36: DSC data fra separatoren til en usyklet UR18650E celle. 

 

 

Figur 4.37: DSC data fra separatoren til en usyklet UR18650FM celle. 
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Figur 4.38: DSC data fra separatoren til en usyklet UR18650W celle. 

ICP-MS data fra usyklet NCR18650B separator 

I separatoren (fra NCR18650B cellen) ble det funnet 66201 µg aluminium per gram prøve. 

4.1.4 ARC-analyse og medfølgende fysisk reaksjon av usyklede 
18650-celler 

Figur 4.39 viser fem ARC-forsøk med varmeutviklingsdata for usyklede APR18650M1 celler. 
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Figur 4.39: Varmeutvikling som funksjon av temperatur for fem usyklede APR18650M1 celler. 

Tabell 4.18 viser temperaturene for de ulike varmeutviklingsfasene, ventilering og fysisk 
reaksjon for ARC-test av usyklede APR18650M1A celler. 

Temperaturfase / 
fysisk reaksjon 

Celle 1 
Grønn 

Celle 2 
Blå 

Celle 3 
Sort 

Celle 4 
Rød 

Celle 5 
Lilla 

Snitt 

Varmeinitierings-
temperatur 

117 126 116 116 116 118 

Ventilerings- 
temperatur 

160 163 161 153 161 160 

Akselerert  
Varmeutviklings-  
temperatur 

196 189 194 196 199 195 

Ukontrollert 
varmeutviklings- 
temperatur 

-- -- -- -- -- -- 

Fysisk reaksjon Ventilering Ventilering Ventilering Ventilering Ventilering  

Fare nivå 4 4 4 4 4 4 
Tabell 4.18: Temperaturgrenser og fysisk reaksjon for ARC-test av usyklede APR18650M1A celler. 

Figur 4.40 viser fem ARC-forsøk med varmeutviklingsdata for usyklede NCR18650B celler. 
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Figur 4.40: Varmeutvikling som funksjon av temperatur for fem usyklede NCR18650B celler. 

Tabell 4.19 viser temperaturene for de ulike varmeutviklingsfasene, ventilering og fysisk 
reaksjon for ARC-test av usyklede NCR18650B celler. 

Temperaturfase / fysisk 
reaksjon 

Celle 1 
Grønn 

Celle 2 
Blå 

Celle 3 
Sort 

Celle 4 
Rød 

Celle 5 
Lilla 

Snitt 

Varmeinitieringstemperatur   96 91 77 82 91 87 
Ventileringstemperatur 112 111 117 110 118 114 
Akselerert 
varmeutviklingstemperatur 

146 140 141 142 140 142 

Ukontrollert 
varmeutviklingstemperatur 

190 191 193 192 192 192 

Fysisk reaksjon Utkast 
Brann 

Utkast 
Brann 

Brann Brann Brann  

Fare nivå 6 6 5 5 5 5/6 
Tabell 4.19: Temperaturgrenser og fysisk reaksjon for ARC-test av usyklede NCR18650B celler. 

Figur 4.41 viser fire ARC-forsøk med varmeutviklingsdata for usyklede UR18650E celler. 
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Figur 4.41: Varmeutviklingsdata som funksjon av temperatur for fire usyklede UR18650E celler. 

Tabell 4.20 viser temperaturene for de ulike varmeutviklingsfasene, ventilering og fysisk 
reaksjon for ARC-test av usyklede UR18650E celler. 

Temperaturfase / fysisk 
reaksjon 

Celle 1 
Grønn 

Celle 2 
Blå 

Celle 3 
Sort 

Celle 4 
Rød 

Snitt 

Varmeinitieringstemperatur   102 102 107 107 105 
Ventileringstemperatur 144 145 149 143 145 
Akselerert 
varmeutviklingstemperatur 

175 175 164-168 180 174 

Ukontrollert 
varmeutviklingstemperatur 

232 231 234 236 233 

Fysisk reaksjon Brann Brann Brann Brann  
Farenivå 5 5 5 5 5 
Tabell 4.20: Temperaturgrenser og fysisk reaksjon for ARC-test av usyklede UR18650E celler. 

Figur 4.42 viser fire ARC-forsøk med varmeutviklingsdata for usyklede UR18650FM celler. 
Test 4 (rød markering) ble kjørt med justert ventefase etter at første varmeutvikling ble 
funnet. 
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Figur 4.42: Varmeutviklingsdata som funksjon av temperatur for fire usyklede UR18650FM celler. 

Tabell 4.21 viser temperaturene for de ulike varmeutviklingsfasene, ventilering og fysisk 
reaksjon for ARC-test av usyklede UR18650FM celler. 

Temperaturfase / fysisk 
reaksjon 

Celle 1 
Grønn 

Celle 2 
Blå 

Celle 3 
Sort 

Celle 4 
Rød 

Snitt 

Varmeinitieringstemperatur   107 107 107 112 108 
Ventileringstemperatur 127 129 128 131 129 
Akselerert 
varmeutviklingstemperatur 

130 128 128 130 129 

Ukontrollert 
varmeutviklingstemperatur 

181 181 180 184 182 

Fysisk reaksjon Brann Brann Brann Brann  
Fare nivå 5 5 5 5 5 
Tabell 4.21: Temperaturgrenser og fysisk reaksjon for ARC-test av usyklede UR18650FM celler. 

Figur 4.43 viser tre ARC-forsøk med varmeutviklingsdata for usyklede UR18650W celler. 
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Figur 4.43: Varmeutviklingsdata som funksjon av temperatur for tre usyklede UR18650W celler. 

Tabell 4.22 viser temperaturene for de ulike varmeutviklingsfasene, ventilering og fysisk 
reaksjon for ARC-test av usyklede UR18650W celler. 

Temperaturfase / fysisk 
reaksjon 

Celle 1 
Grønn 

Celle 2 
Blå 

Celle 3 
Sort 

Snitt 

Varmeinitieringstemperatur   112 112 102 109 
Ventileringstemperatur 130 134 140 135 
Akselerert 
varmeutviklingstemperatur 

173 174 174 174 

Ukontrollert 
varmeutviklingstemperatur 

223 222 225 223 

Fysisk reaksjon Brann Brann Brann  
Fare nivå 5 5 5 5 
Tabell 4.22: Temperaturgrenser og fysisk reaksjon for ARC-test av usyklede UR18650W celler. 

4.2 Analyser av syklede UR18650W celler 

4.2.1 Etterundersøkelse av cellene 

Dette kapitlet viser resultatene fra undersøkelsen av syklede UR18650W celler. Resultatene 
fra kapasitet utvikling og røntgengjennomlysningen vises for de syklede cellene. Detaljert 
celleoppbygning vil fokusere på UR18650W cellen syklet 2C/2C ved 25 °C.  
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4.2.1.1 Kapasitetsutvikling og bestemmelse av syklede UR18650W celler 

Figur 4.44 viser kapasiteten som funksjon av normaliserte sykler for syklede UR18650W 
celler.   

 

Figur 4.44 Kapasitetsutvikling av UR18650W cellene som funksjon av temperatur og lade/utladebetingelser (normalisert 
sykel har utlading C/10). 

Tabell 4.23 viser kapasiteten til syklede celler som funksjon av temperatur og lade/utlade 
betingelser.  

Temperatur 
under test 

[°C] 

Syklingsbetingelser 
[C-rate lading/C-rate 

utlading] 

Rest kapasitet 
etter sykling 

[%] 

Antall 
sykler 

Celle 
som ble 
åpnet 

Celler som 
ble termisk 
testet i ARC 

5 1C/1C 64,63 761   
5 1C/1C 64,87 801  X  
5 2C/2C 72,53 543   
5 2C/2C 70,00 588  X  

25 1C/1C 81,27 934  X 
25 1C/1C 77,56 1169   
25 1C/1C 69,51 1332   
25 2C/2C 71,07 1244  X 
25 2C/2C 70,71 1081 X  
45 1C/1C 73,91 939  X 
45 1C/1C 71,51 1057   
45 1C/1C 71,04 1060   
45 2C/2C 68,20 884  X 
45 2C/2C 67,78 932   

Tabell 4.23: Oversikt over syklede UR18650W celler, testbetingelser, restkapasitet, antall sykler og tester utført etter sykling.  
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4.2.1.2 Røntgengjennomlysning av syklede UR18650W celler 

Figur 4.45 viser en røntgengjennomlysning midt på en UR18650W celle syklet (1C/1C) ved 
5 °C. Cellen har fått mekanisk deformasjoner i senter av cellen. Disse deformasjonene er lik i 
hele lengderetningen (langs senter pinnen).  

 

Figur 4.45: Røntgengjennomlysning (tverrsnitt) midt på UR18650W celle, syklet ved 5 °C ved 1C/1C betingelser. 

Figur 4.46 viser røntgengjennomlysning midt på en UR18650W celle syklet (2C/2C) ved 
5 °C. Cellen har fått mekanisk deformasjoner i senter av cellen. Disse deformasjonene er lik i 
hele lengderetningen (langs senter pinnen).  
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Figur 4.46: Røntgengjennomlysning (tverrsnitt) midt på UR18650W celle, syklet ved 5 °C ved 2C/2C betingelser. 

Figur 4.47 viser en røntgengjennomlysning 20 mm fra toppen på en UR18650W celle syklet 
(1C/1C) ved 25 °C. Cellen har fått deformasjoner i senter av cellen.  

 

Figur 4.47: Røntgengjennomlysning (tverrsnitt) 20 mm ned fra toppen av en UR18650W celle, syklet ved 25 °C ved 1C/1C 
betingelser. 
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Figur 4.48 viser en røntgengjennomlysning 15 mm fra topp av en UR18650W celle syklet 
(2C/2C) ved 25 °C. Cellen har deformasjoner i senter av cellen. Disse deformasjonene er lik i 
hele lengderetningen (langs senter pinnen) med unntak av 4,81 mm ved bunn. 

 

Figur 4.48: Røntgengjennomlysning (tverrsnitt) 15 mm fra topp av UR18650W celle, syklet ved 25 °C ved 2C/2C betingelser. 

Figur 4.49 viser røntgengjennomlysning midt på og 4,87 mm fra bunn av en UR18650W celle 
syklet (1C/1C) ved 45 °C. Cellen har fått små deformasjoner på topp og senter av cellen.  

 

Figur 4.49: Venstre bilde viser røntgengjennomlysning (tverrsnitt) midt på UR18650W celle syklet ved 45 °C ved 1C/1C 
betingelser. Høyre bilde viser røntgengjennomlysning av samme cellen 4,87 mm fra bunn. 

Figur 4.50 viser røntgengjennomlysning 15 mm fra topp og midt på en UR18650W celle 
syklet (2C/2C) ved 45 °C. De mekaniske deformasjonene var bare lokalisert i senter/midten 
av cellen. 
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Figur 4.50: Venstre bilde viser røntgengjennomlysning (tverrsnitt) 15 mm fra topp av UR18650W celle syklet ved 45 °C ved 
2C/2C betingelser. Høyre bilde viser røntgengjennomlysning av samme cellen fra midten av cellen. 

4.2.2 Detaljert celleoppbygning av en UR18650W celle syklet 
(2C/2C) ved 25 °C 

En UR18650W celle syklet 1081 sykler under 2C/2C betingelser ved 25 °C viste ingen 

synlige eller målbare mekaniske endringer på utsiden. Åpning av celle i hanskeboks viste 
ingen endinger på topp, bunn og rundt cellematerialrullen. Figur 4.51 og Figur 4.52 viser 
bilder av topp, bunn og cellemateriale (uten metallhylse) fra åpnet UR18650W celle. 

 

Figur 4.51: Venstre bilde viser bunn av syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W celle etter fjerning av bunn. Høyre bilde viser 
toppen av syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W cellen etter at topplokket er fjernet med rørkutter.  
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Figur 4.52: Øvre bilde viser bunn og sylindersiden av syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W cellemateriale (uten metalhylse). 
Nedre bilde viser topp og sylindersiden av en syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W cellemateriale (uten metalhylse). 

Ved demontering (utrulling) av cellematerialet mistet anoden en del materiale (løsnet fra 
kobber elektronleder). På ytterside anodeelektronleder ble det observert områder uten 
anodematerial, en del falt av kobber elektronlederen ved demontering og en del hadde festet 
seg i separatoren som lå mot overflaten av anoden. Figur 4.53 viser utrulling av yttersiden 
anode med tilhørende separator fra materialstart.  

 

Figur 4.53: Øverst på bildet separator med anode materiale. Nedre del viser yttersiden av anodemateriale ved demontering 
(materialstart til høyre i bilde). 

Anodemateriale falt ikke av eller festet seg i separatoren på innside anode. Figur 4.54 viser 
innsiden av anodematerialet ved start utrulling. Ute på siden på anodematerialet (innsiden 
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anodemateriale) satt separatoren løst, på midten av anodematerialet hadde separatoren god 
heft til anodematerialet. Etter 30 cm demontering viste separatoren sterkere vedheft mot 
anodemateriale og litt anodemateriale ble sittende fast i separatoren under demontering (på 
midten). Ute på sidene satt separatoren fortsatt løst.  

 

Figur 4.54: Innsiden av anodematerialet ved start demontering (materialstart til høyre i bilde). Dette er baksiden av 
anodematerialet vist i Figur 4.53. 

I anodematerialet innenfor katode strømleder ble det meste av materialet hengende fast i 
separatoren. En del av materiale falt også av anoden ved demontering. Figur 4.55 viser 
innersiden anodematerial fra indre del/enden av anodematerialet med tilhørende separator. 
Man kan også se mekaniske deformasjoner av anodematerialet med et repeterende mønster. 
Dette mønsteret korresponderer med mekanisk deformasjoner på en side av rullen vist på 
Figur 4.48. 

 

Figur 4.55: Innersiden av indre del/enden av utrullet/demontert anodemateriale og korresponderende separator med 
anodemateriale. Høyre del av materialet viser enden/slutten av materialet ved senterpinne. Mekaniske deformasjoner 
markert med piler. 

Katodematerialet var intakt og ingen endringer i materialet kunne observeres på den første 
delen av materialdemonteringen. Figur 4.56 viser start demontering av yttersiden 
katodematerie i syklet UR18650W celle. 

 

Figur 4.56: Yttersiden av katodemateriale (start utrulling) av syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W celle. 
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Den indre delen (etter katode strømleder) var også intakt, men man kunne se at materialet var 
mekanisk forandret med jevne mellomrom slik som vist på anodematerialet. De mekaniske 
dimensjonene i cellematerialet var likt som ny celle med unntak av tykkelsen av 
anodematerialet. Tabell 4.24 viser tykkelsemålinger utført på cellematerialet ved ulike 
målepunkt i lengde og bredderetning. 

Lengde 
materialmåling 

[cm] 

Bredde fra 
sidekant 

materialmåling 
[cm] 

Tykkelse anode  
[mm] 

Tykkelse katode 
[mm] 

Tykkelse 
separator 

 [mm] 

5 cm fra start 1 0,095* 0,1 0,015-0,02 
5 cm fra start 3 0,095 0,1 0,015-0,02 
40 cm fra start 1 0,085 0,1 0,015-0,02 
40 cm fra start 3 0,095* 0,1 0,015-0,02 
5 cm fra ende 1 0,085 0,1 0,015-0,02 
5 cm fra ende 3 0,095 0,1 0,015-0,02 

Tabell 4.24: Tykkelsemålinger av syklet UR18650W anode, katode og separator. Målingen er utført med ulike målepunkt i 
lengde og bredderetning. * Lite og løst materiale usikkert tall. 

4.2.3 Karakteriserings analyser av syklet (2C/2C ved 25 °C) 
UR18650W celle 

Anode og katodematerialet ble identifisert ved hjelp av XRD. Kvantifiser og avbildet med 
SEM/EDS, ICP-MS og XPS.  

4.2.3.1 Karakterisering av anodemateriale fra syklet (2C/2C ved 25 °C) 
UR18650W celle 

XRD analyser av anodemateriale fra syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W celle 

Figur 4.57 viser diffraktogrammene av utladet anodemateriale for en syklet (2C/2C ved 25 
°C) UR18650W celle. Difraktogrammene viser materiale hentet 5 cm fra start, 40 cm fra start 
og 5 cm fra ende. De markerte toppene (*) viser signalet fra kobberfolien i midten av 
anodematerialet og ble brukt som referanse for ujevn overflate (noen av prøvene bøyde seg 
etter montering). De andre toppene i diffraktogrammet tilhører grafitt. Figur 4.58 viser 
detaljene for toppene ved 26,5 2θ°. 
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Figur 4.57: Diffraktogrammene til utladet anodemateriale fra en syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W celler. Prøveuttak fra 
5 cm fra topp (blå), 40 cm fra topp (rød) og 5 cm fra ende (grønn). De markerte toppene (*) kommer fra kobberfolien som 
ligger mellom anodematerialene. 

 

 

Figur 4.58: Forstørret del av diffraktogrammene til utladet anodemateriale fra en syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W 
celler. Prøveuttak fra 5 cm fra topp (blå), 40 cm fra topp (rød) og 5 cm fra ende (grønn). De markerte toppene (*) kommer 
fra kobberfolien som ligger mellom anodematerialene. 

* * 

* 

* 
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Tabell 4.25 viser Rietveld tilpasset XRD data for syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W 
anodemateriale ved ulike prøveuttak.  

Prøveuttak 
plassering 

Enhetscelleparameter: a 
[Å] 

Enhetscelleparameter: c 
[Å] 

Krystallinsk størrelse: k 
LVol-IB [nm] 

5 cm fra 
start 

2,4580(9) 6,7078(2) 39,2(7) 

40 cm fra 
start 

2,4588(9) 6,7110(2) 42,2(7) 

5 cm fra 
ende 

2,4578(6) 6,70604(15) 44,7(5) 

Tabell 4.25: Rietveld tilpasset XRD data som viser enhetscelleparametere og krystallinsk størrelse for syklet (2C/2C ved 25 
°C) UR18650W anodemateriale ved ulike prøveuttak. Tallene i parentes angir usikkerheten på siste siffer. 

SEM bilder for anodemateriale fra syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W celle  

Figur 4.59 til 4.61 viser anodemateriale fra en syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W celle 
med forskjellig prøveuttak/plassering (5 cm fra start, 40 cm fra start og 5 cm fra ende 
materialet). SEM anode bildene er utført med arbeidsavstand 10 mm, elektronkildespenning 
15 kV og forstørrelse 1000x. 

 

Figur 4.59: SEM bilde av syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W anodemateriale med prøveuttak 5 cm fra start av materialet, 
forstørrelse 1000x, arbeidsavstand 10 mm og akslerasjonspenning 15 kV. 
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Figur 4.60: SEM bilde av syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W anodemateriale med prøveuttak 40 cm fra start av materialet, 
forstørrelse 1000x, arbeidsavstand 10 mm og akslerasjonspenning 15 kV. 

 

Figur 4.61: SEM bilde av syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W anodemateriale med prøveuttak 5 cm fra enden av 
materialet, forstørrelse 1000x, arbeidsavstand 10 mm og akslerasjonspenning 15 kV. 
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EDS analyser for anodemateriale fra syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W celle 

Figur 4.62 viser EDS bilder med og uten markering av karbon for syklet (2C/2C ved 25 °C) 
UR18650W katodemateriale 5 cm fra ende av materialet. EDS katode bildene er utført med 
arbeidsavstand 10 mm, elektronkildespenning 15 kV og forstørrelse 5000x.  

 

Figur 4.62: EDS bilde av syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W anode 5cm fra ende av materialet, forstørrelse 5000x, 
arbeidsavstand 10 mm og akslerasjonspenning 15 kV. Venstre bilde viser SEM bilde uten markering av elementer, høyre 
bilde viser SEM/EDS bilde med blå fargemarkering av karbon. 
 

Figur 4.63 viser EDS bilder med markering av elementene oksygen og mangan for syklet 
(2C/2C ved 25 °C) anodemateriale 5 cm fra ende for UR18650W cellen. EDS katode bildene 
er utført med arbeidsavstand 10 mm, elektronkildespenning 15 kV og forstørrelse 5000x. 

 

Figur 4.63: EDS bilde av syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W anode 5cm fra ende av materialet, forstørrelse 5000x, 
arbeidsavstand 10 mm og akslerasjonspenning 15 kV. Venstre bilde viser EDS bilde med rød markering av oksygen, høyre 
bilde viser EDS bilde med lysblå fargemarkering av mangan. 
 

Dette er EDS data tatt opp ved en metode kalt «hypermapping» metoden gir visuelle farge 
indikasjoner på hvor man kan finne enkelt elementerter i et EDS bilde. Disse bildene 
inneholder også bakgrunnsstøy fra røntgenstrålene. Bilden gir derfor bare indikasjoner ikke 
bekreftelser på elementsammensetning på bildene. 
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ICP-MS analyse for anodemateriale fra syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W celle 

Tabell 4.26 viser ICP-MS resultatene fra en syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W anode for 
ulike plasseringer/prøveuttak i cellen. 

Prøveuttak Li 
[µg/g] 

Na 
[µg/g] 

Mn 
[µg/g] 

Co 
[µg/g] 

Ni 
[µg/g] 

Zn 
[µg/g] 

Mg 
[µg/g] 

5 cm fra 
start 

34080 507 1293 129 121 5 112 

40 cm fra 
start 

27055 212 1013 83 81 3 95 

5 cm fra 
ende 

30534 309 3840 1126 1146 33 122 

Tabell 4.26: ICP-MS elementanalyser for ulike anodeprøveuttak fra en usyklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W celle.  

Resultatene er ikke oppgitt med usikkerhet da man ikke fikk nok materiale til utføre parallelle 
målinger. Det er i opparbeidelse av prøven (før analysen) den største usikkerheten ligger. 
Instrumentusikkerheten ligger normalt mellom 0–5 % relativt standardavvik ved 
konsentrasjoner over 1000 µg/g. Ved målinger under 1000 µg/g ligger måleusikkerheten 
mellom 0-200 % relativt standardavvik, avhengig av konsentrasjon og type grunnstoff.  

XPS analyse for anodemateriale fra syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W celle 

Figur 4.64 viser XPS spektrumet for en syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W anode. XPS 
spektrum for litium 1s toppen finnes i vedlegg B. 

 
 
Figur 4.64: Elektron bindingsenergien mot intensitet for anodematerialet for en syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W celle. 
Toppene er markert med element og elektronidentifisering. Auger elektroner er markert med store bokstaver og 
fotoelektroner med elektronorbital. 
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4.2.3.2 Karakterisering av katodemateriale fra syklet (2C/2C ved 25 °C) 
UR18650W celle 

XRD analyser av katodemateriale fra syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W celle 

Katode XRD målingene ble utført med sirkulære materialprøver montert i en prøveholder 
med støttemateriale (Figur 3.6). Prøvene fra sirkulære 18650-celler hadde en naturlig bøyning 
etter demontering fra katodematerialet.  Man la merke til at noen av prøvene hadde beveget 
seg i prøveholderen mellom prøvereparering og analyseslutt. Dette kan juster inn ved 
databehandling, men på disse prøvene ble det ikke funnet noe godt referansesignal. 
Resultatene i Tabell 4.27 og 4.28 innehar stor usikkerhet og vil derfor ikke brukes i 
diskusjonen. En ny type prøveholder med støtte under prøven og fiksering av overflaten (med 
en plastfilm) ble prøvd ut med lovende resultat. Resultatene er lagt ved i vedlegg D. 

Tabell 4.27 viser Rietveld tilpasset XRD data for syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W LMO 
katodemateriale ved ulike prøveuttak. 

Prøveuttak 
plassering 

Enhetscelleparameter: a 
[Å] 

Krystallinsk størrelse: k 
LVol-IB [nm] 

5 cm fra start 8,2160(3) 67,1(13) 
40 cm fra start 8,2158(3) 73,1(15) 
5 cm fra ende 8,2178(5) 39,1(16) 
Tabell 4.27: Rietveld tilpasset XRD data som viser enhetscelleparametere og krystallinsk størrelse for syklet (2C/2C ved 25 
°C) UR18650W LMO katodemateriale ved ulike prøveuttak. Tallene i parentes angir usikkerheten på siste siffer. 

Tabell 4.28 viser Rietveld tilpasset XRD data for syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W NMC 
katodemateriale ved ulike prøveuttak. 

Prøveuttak 
plassering 

Enhetscelleparameter: a 
[Å] 

Enhetscelleparameter: c 
[Å] 

Krystallinsk størrelse: k 
LVol-IB [nm] 

5 cm fra 
start 

2,83302(12) 14,4030(7) 52,7(10) 

40 cm fra 
start 

2,83421(11) 14,3928(6) 57,4(10) 

5 cm fra 
ende 

2,83854(19) 14,3703(9) 38,4(7) 

Tabell 4.28: Rietveld tilpasset XRD data som viser enhetscelleparametere og krystallinsk størrelse for syklet (2C/2C ved 25 
°C) UR18650W NMC katodemateriale ulike prøveuttak. Tallene i parentes angir usikkerheten på siste siffer. 

SEM bilder for katodemateriale fra syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W celle 

Figur 4.65 til 4.67 viser katodemateriale fra syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W celle med 
prøveuttak 5 cm fra start materiale. SEM anodebildene er utført med arbeidsavstand 10 mm, 
elektronkildespenning 15 kV og forstørrelse 2000x, 11000x og 25000x. Figur 4.66 viser LMO 
partikler med sprekker og Figur 4.67 viser NMC partikler med sprekker. 
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Figur 4.65: SEM bilde av syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W katode med prøveuttak 5 cm fra start materialet, forstørrelse 

2000x, arbeidsavstand 10 mm og akslerasjonspenning 15 kV. 

  

Figur 4.66: SEM bilde av LMO partikkel med sprekker, fra syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W katode med prøveuttak 5 
cm fra start materialet, forstørrelse 11000x, arbeidsavstand 10 mm og akslerasjonspenning 15 kV. 
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Figur 4.67: SEM bilde av NMC partikler med sprekker, fra syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W katode med prøveuttak 5 cm 
fra start materialet, forstørrelse 25000x, arbeidsavstand 10 mm og akslerasjonspenning 15 kV. 

Figur 4.68 til 4.70 viser katodemateriale fra syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W celle med 
prøveuttak 40 cm fra start materiale. SEM anodebildene er utført med arbeidsavstand 10 mm, 
elektronkildespenning 15 kV og forstørrelse 2000x, 7000x og 25000x. Figur 4.69 viser LMO 
partikler med sprekker og Figur 4.70 viser NMC partikkel med sprekker. 

 

Figur 4.68: SEM bilde av syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W katode med prøveuttak 40 cm fra start materialet, 
forstørrelse 2000x, arbeidsavstand 10 mm og akslerasjonspenning 15 kV. 
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Figur 4.69: SEM bilde av LMO partikkel med sprekker, fra syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W katode med prøveuttak 40 
cm fra start materialet, forstørrelse 7000x, arbeidsavstand 10 mm og akslerasjonspenning 15 kV. 

 

Figur 4.70: SEM bilde av NMC partikler med sprekker, fra syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W katode med prøveuttak 40 
cm fra start materialet, forstørrelse 25000x, arbeidsavstand 10 mm og akslerasjonspenning 15 kV. 

Figur 4.71 til 4.73 viser katodemateriale fra syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W celle med 
prøveuttak 5 cm fra ende av materiale. SEM anodebildene er utført med arbeidsavstand 10 
mm, elektronkildespenning 15 kV og forstørrelse 2000x, 10000x og 40000x. Figur 4.72 viser 
LMO partikler med sprekker og Figur 4.73 viser NMC partikkel med sprekker. 
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Figur 4.71: SEM bilde av syklet (2C/2C ved 25 °C) UR1865W katode med prøveuttak 5 cm fra ende av materialet, 
forstørrelse 2000x, arbeidsavstand 10 mm og akslerasjonspenning 15 kV. 

 

Figur 4.72: SEM bilde av LMO partikkel med sprekker, fra syklet (ved 25 °C) UR18650W katode med prøveuttak 5 cm fra 
ende av materialet, forstørrelse 10000x, arbeidsavstand 10 mm og akslerasjonspenning 15 kV. 
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Figur 4.73: SEM bilde av NMC partikkel med sprekk, fra syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W katode med prøveuttak 5 cm 
fra ende av materialet, forstørrelse 40000x, arbeidsavstand 10 mm og akslerasjonspenning 15 kV. 

EDS analyser av katodemateriale fra syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W celle 

Figur 4.74 viser EDS bilde med farge markering av mangan, nikkel og kobolt for syklet 
(2C/2C ved 25 °C) UR18650W katodemateriale 5 cm fra materialstart. EDS katode bildene er 
utført med arbeidsavstand 10 mm, elektronkildespenning 15 kV og forstørrelse 2000x. 

 

Figur 4.74: EDS bilde med markerte farger for mangan (rød), nikkel(grønn) og kobolt(blå), 5 cm fra start katodemateriale i 
en syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W celle. Bilde er utført med forstørrelse 2000x, arbeidsavstand 10 mm og 
akslerasjonspenning 15 kV. 
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Figur 4.75 viser SEM/EDS bilde med farge markering av karbon og fluor for syklet (2C/2C 
ved 25 °C) UR18650W katodemateriale 5 cm fra materialstart. EDS katode bildene er utført 
med arbeidsavstand 10 mm, elektronkildespenning 15 kV og forstørrelse 2000x. 

 

Figur 4.75: EDS bilde med markerte faser for karbon (blå) og fluor (rød), 5 cm fra start katodemateriale i en syklet (2C/2C 
ved 25 °C) UR18650W celle. Bilde er utført med forstørrelse 2000x, arbeidsavstand 10 mm og akslerasjonspenning 15 kV. 

Figur 4.76 viser EDS bilde med farge markering av mangan, nikkel og kobolt for syklet 
(2C/2C ved 25 °C) UR18650W katodemateriale 40 cm fra materialstart. EDS katode bildene 
er utført med arbeidsavstand 10 mm, elektronkildespenning 15 kV og forstørrelse 2000x. 

 

Figur 4.76: EDS bilde med markerte farger for mangan (rød), nikkel(grønn) og kobolt(blå), 40 cm fra start katodemateriale i 
en syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W celle. Bilde er utført med forstørrelse 2000x, arbeidsavstand 10 mm og 
akslerasjonspenning 15 kV. 
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Figur 4.77 viser EDS bilde med farge markering av karbon og fluor for syklet (2C/2C ved 25 
°C) UR18650W katodemateriale 40 cm fra materialstart. EDS katode bildene er utført med 
arbeidsavstand 10 mm, elektronkildespenning 15 kV og forstørrelse 2000x. 

 

Figur 4.77: EDS bilde med markerte farger for karbon (grønn) og fluor (gul), 40 cm fra start katodemateriale i en syklet 
(2C/2C ved 25 °C) UR18650W celle. Bilde er utført med forstørrelse 2000x, arbeidsavstand 10 mm og akslerasjonspenning 
15 kV. 

Figur 4.78 viser EDS bilde med farge markering av mangan, nikkel og kobolt for syklet 
(2C/2C ved 25 °C) UR18650W katodemateriale 5 cm fra ende av materialet. EDS katode 
bildene er utført med arbeidsavstand 10 mm, elektronkildespenning 15 kV og forstørrelse 
2000x. 
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Figur 4.78: EDS bilde med markerte farger for mangan (rød), nikkel (grønn) og kobolt (blå), 5 cm fra enden av 
katodemateriale i en syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W celle. Bilde er utført med forstørrelse 2000x, arbeidsavstand 10 
mm og akslerasjonspenning 15 kV. 

Figur 4.79 viser EDS bilde med farge markering av karbon og fluor for syklet (2C/2C ved 25 
°C) UR18650W katodemateriale 5 cm fra enden av materialet. EDS katode bildene er utført 
med arbeidsavstand 10 mm, elektronkildespenning 15 kV og forstørrelse 2000x. 

 

Figur 4.79: EDS bilde med markerte faser for karbon (grønn) og fluor (gul), 40 cm fra enden av katodematerialet i en syklet 
(2C/2C ved 25 °C) UR18650W celle. Bilde er utført med forstørrelse 2000x, arbeidsavstand 10 mm og akslerasjonspenning 
15 kV. 
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ICP-MS analyser for katodemateriale fra syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W celle 

Tabell 4.29 viser ICP-MS katoderesultatene fra en syklede (2C/2C ved 25 °C) UR18650W 
celle ved forskjellige plasseringer i cellen. 

Prøveuttak Li 
[µg/g] 

Na 
[µg/g] 

Mn 
[µg/g] 

Co 
[µg/g] 

Ni 
[µg/g] 

Zn 
[µg/g] 

Cu 
[µg/g] 

Mg 
[µg/g] 

5 cm fra 
start 

45213 294 333226 110839 104516 2980 20 2486 

40 cm fra 
start 

51948 224 324985 105380 119326 3343 7 4746 

5 cm fra 
ende 

52624 228 373026 121418 114327 3221 21 2676 

Tabell 4.29: Elementanalyse fra ulike plasseringer i katoden til en syklet UR18650W celle. 

Resultatene er ikke oppgitt med usikkerhet da man ikke fikk nok materiale til utføre parallelle 
målinger. Det er i opparbeidelse av prøven (før analysen) den største usikkerheten ligger. 
Instrumentusikkerheten ligger normalt mellom 0–5 % relativt standardavvik ved 
konsentrasjoner over 1000 µg/g. Ved målinger under 1000 µg/g ligger måleusikkerheten 
mellom 0-200 % relativt standardavvik, avhengig av konsentrasjon og type grunnstoff.  

XPS analyser for katodemateriale fra syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W celle 

Figur 4.80 viser XPS spektrumet for en syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W katode.  

 

Figur 4.80: Elektron bindingsenergien mot intensitet for katodematerialet for en syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W celle. 
Toppene er markert med element og elektronidentifisering. Auger elektroner er markert med store bokstaver og 
fotoelektroner med elektronorbital. 
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4.2.4 Termisk analyse av syklede (2C/2C ved 25 °C) UR18650W 
celler 

Figur 4.81 viser to ARC-forsøk med varmeutviklingsdata for UR18650W cellene syklet ved 5 
°C. Cellen syklet ved betingelsene 1C/1C er markert med rød og cellen syklet ved 2C/2C er 
markert med blått. 

 

Figur 4.81: Varmeutvikling som funksjon av temperatur for to UR18650W celler syklet ved 5 °C. Cellen syklet ved 
betingelsene 1C/1C er markert med rød og cellen syklet ved 2C/2C er markert med blått. Ventilering av cellene er markert 
med piler. 

Tabell 4.30 viser temperaturene for de ulike varmeutviklingsfasene, ventilering og fysisk 
reaksjon for ARC-tester av UR18650W celler syklet ved 5 °C.  

Temperaturfase / fysisk reaksjon UR18650W Celle 
Syklet 5 °C 

1C/1C  

UR18650W Celle 
Syklet 5 °C 

2C/2C  
Varmeinitieringstemperaturen [°C]   67 62 
Akselerert varmeutviklingstemperatur [°C] 95 96 
Ventileringstemperatur [°C] 107 115 
Ukontrollert varmeutviklingstemperatur [°C] 181 184 
Fysisk reaksjon Brann  Brann  
Fare nivå 5 5 
Tabell 4.30: Temperaturgrenser og fysisk reaksjon under ARC-tester av UR18650W cellene syklet ved 5 °C. Cellene er syklet 
ved betingelsene 1C/1C og 2C/2C. 

VENTILERING 
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Figur 4.82 viser to ARC-forsøk med varmeutviklingsdata for UR18650W cellene syklet ved 
25 °C. Cellen syklet ved betingelsene 1C/1C er markert med blått og cellen syklet ved 2C/2C 
er markert med rødt i figuren. 

 

Figur 4.82: Varmeutvikling som funksjon av temperatur for to UR18650W celler syklet ved 25 °C. Cellen syklet ved 
betingelsene 1C/1C er markert med blått og cellen syklet ved 2C/2C er markert med rødt. Ventilering og separatorsmelting 
er markert med pil. 

Tabell 4.31 viser temperaturene for de ulike varmeutviklingsfasene, ventilering og fysisk 
reaksjon for ARC-tester av UR18650W celler syklet ved 25 °C.  

Temperaturfase / fysisk reaksjon UR18650W Celle 
Syklet 25 °C 

1C/1C  

UR18650W Celle 
Syklet 25 °C 

2C/2C  
Varmeinitieringstemperaturen [°C]   67 72 
Akselerert varmeutviklingstemperatur [°C] 100 99 
Ventileringstemperatur [°C] 125 127 
Ukontrollert varmeutviklingstemperatur [°C] 222 220 
Fysisk reaksjon Brann  Brann  
Fare nivå 5 5 
Tabell 4.31: Temperaturgrenser og fysisk reaksjon under ARC-tester av UR18650W celler syklet ved 25 °C. Cellene er syklet 
ved betingelsene 1C/1C og 2C/2C.  

Figur 4.83 viser to ARC-forsøk med varmeutviklingsdata for UR18650W cellene syklet ved 
45 °C. Cellen syklet ved betingelsene 1C/1C er markert med blått og cellen syklet ved 2C/2C 
er markert med rødt. 

VENTILERING OG 
SEPARATOR SMELTING 
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Figur 4 83: Varmeutvikling som funksjon av temperatur for to UR18650W celler syklet ved 45 °C. Cellen syklet ved 
betingelsene 1C/1C er markert med blått og cellen syklet ved 2C/2C er markert med rødt. Ventilering og separatorsmelting 
er markert med piler. 

Tabell 4.32 viser temperaturene for de ulike varmeutviklingsfasene, ventilering og fysisk 
reaksjon for ARC-tester av UR18650W celler syklet ved 45 °C.  

Temperaturfase / fysisk reaksjon UR18650W Celle 
Syklet 45 °C 

1C/1C  

UR18650W Celle 
Syklet 45 °C 

2C/2C  
Varmeinitieringstemperaturen [°C]   92 95 
Ventileringstemperatur [°C] 147 139 
Akselerert varmeutviklingstemperatur [°C] 145* 140* 
Ukontrollert varmeutviklingstemperatur [°C] 220 240 
Fysisk reaksjon Brann eller 

ventilering 
Brann eller 
ventilering 

Fare nivå 4/5 4/5 
Tabell 4.32: Temperaturgrenser og fysisk reaksjon under ARC-test av UR18650W cellene syklet ved 45 °C. Cellene er syklet 
ved betingelsene 1C/1C og 2C/2C.  * Cellen ventilerer i denne fasen, tallet er litt usikkert. 

 

  

VENTILERING 

SEPARATOR 
SMELTING 
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5 Diskusjon 

5.1 Vurdering av analytisk og termisk resultat for 
usyklede 18650-celler  

5.1.1 Vurdering av cellekjemi og oppbygning 

I dette delkapittelet vil man vurderer resultatene fra materialanalysene og celleoppbygning. 
Samt vurdere hvordan disse kan påvirke de termiske resultatene. 

5.1.1.1 Vurdering av celle oppbygning 

Alle de undersøkte 18650-cellene er bygd opp likt. Det er bare små variasjoner på 
materialtykkelse og utføring av strømledere. Sikkerhetsmekanismen på toppen av cellene kan 
være ulike, men hverken PTC sikring eller CID strømbryter vil påvirke resultatene fra ARC-
testene (disse bryter strømmen). Samme formfaktor gir derved noenlunde likt mekanisk stress 
i usyklede celler. Celleoppbygningen anses derfor til ikke å ha noen innvirkning på de 
termiske resultatene for usyklede 18650-celler i denne testen.  

5.1.1.2 Vurdering av cellekjemi i de ulike 18650-cellene 

Vurdering av anodekjemi og dens innvirkning på sikkerheten 

Alle anodematerialene ble verifisert til å være grafitt ved hjelp av XRD. Man fant derimot to 
typer grafitt i cellene. Cellen fra Panasonic brukte en lagdelt grafitt av typen 2H med 
noenlunde lik morfologi og størrelse. Celle produsenten A123 brukte en lagdelt grafitt av 
typen 3R med en litt annerledes morfologi (mere avrundete kanter på partiklene).  Bruk av en 
annen type grafitt kan påvirke varmeutviklingen. Partikkelstørrelsen ligger mellom 2 til 20 
μm for alle cellene og man forventer derfor ikke å finne noen stor forskjell i varmeutvikling 
for anodematerialene. Overflatebehandling av materialene og SEI-lag ble ikke undersøkt.  
XPS-analyse ble utført på anodematerialet fra UR18650W cellen, men arbeidet med å 
identifisere oppbygningen av SEI-laget ble nedprioritert grunnet tidspress. XPS-signalet viste 
derimot at det var kobber, mangan, kobolt og nikkel på overflaten av anoden. Mangan, nikkel 
og kobolt kan komme fra katoden. Mens det er usikkert hvor kobber kommer fra. Forskjellige 
SEI-lag kan påvirke varmeutvikling fra anodematerialene, men dette har man ikke nok 
datagrunnlag til å vurdere. 

Vurdering av katodekjemi og dens innvirkning på sikkerheten 

Katodekjemien ble identifiser ved hjelp av XRD og elementsammensetningen til de lagdelte 
strukturene ble verifisert med EDS og ICP-MS (for UR18650W). Tabell 5.1 viser resultatet 
fra identifisering og gjennomsnittlig partikkelstørrelse av de ulike katodematerialene  
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Celle type Katode materiale Partikkel størrelse [µm] 
APR18650M1A LiFePO4 0,05-0,15 
NCR18650B LiNi0,8Co0,15Al0,05O2 0,2-0,7 
UR18650E LiMn0,33N0,33Co0,33O2 1-5 
UR18650FM LiCoO2 2-10 
UR18650W LiMn0,33N0,33Co0,33O2 

LiMn2O4 
2-5 

Tabell 5.1: Katodemateriale og gjennomsnittlig partikkelstørrelse for de ulike usyklede 18650-cellene. 

Ut fra EDS og ICP-MS analysene ble mol-forholdet mellom de to materialene i UR18650W 
cellen ble bestemt til å være 1:1. APR18650M1A katoden viste seg å ha to forskjellig 
partikkelstørrelser på overflaten. EDS analyser viser at de større partikler hadde et høyere 
innhold av fluor og karbon enn de små partiklene. Dette var den første cellen som ble 
demontert. Materialene fra denne cellen ble lagret i luft i stedet for lukkede aluminiumsposer 
fylt med argon. De store partiklene kan derfor være dannet ved en reaksjon mellom 
elektrolytt, løsemidler, jernfosfat og oksygen ved tørking i luftatmosfærer. Dette er bare en 
antakelse og bør verifiseres med målinger på en ny celle. De andre katodematerialene ble 
vasket i DMC like etter at de ble eksponert for luft.  

Man fant ingen tegn til krystallinsk belegg (overflatebehandling) på noen av katodene. 
Resultatene bør verifiseres med XPS data for å sikre en bedre vurdering. XPS data (Figur 
4.33) viser at UR18650W cellen har kobber på overflaten.  Det er usikkert hvor disse 
kobberelementene kommer fra. Men denne cellen viste seg å inneholde en spesiell 
katodebinder som ikke lot seg løse opp i vanlige binderløsemidler (vann, aceton, acetonitril og 
NMP). Kobbersignalet kan derfor være komme fra en ukjent bindertype brukt i denne cellen. 
Funn av kobber på overflaten av både katode og anode kan tyde på at dette kommer fra 
elektrolytt, løsemidler eller tilleggskjemikalier. 

Det ble påvist stor størrelsesforskjell på katodepartiklene. Størrelsen vil kunne påvirke 
reaksjonen mellom løsemidler og katodemateriale da små partikler har større samlet overflate. 
Ved bruk av små partikler kan derved forvente en høyre varmeutvikling i akselerert 
varmeutvikling- og ukontrollert varmeutviklingsfasene.  

Vurdering av separatormateriale 

Arbeidet med separatorer ble nedprioritert på grunn av stort tidspress. Separatorene ble bare 
identifisert ved hjelp av smeltepunkt i DSC. NCR18650B separatoren ble i tillegg til DSC 
analysert med ICP-MS (grunnet visuell identifikasjon av et ukjent materiale mot katoden). 
Man har derfor bare indikasjoner på hvilke typer separatorer som er brukt i cellene. Flere 
forsøk bør utføres som SEM, XRD og FTIR for å verifisere separatortypen. Tabell 5.2 viser 
måledata og forslått separatormateriale for de ulike cellene. På NCR18650B separatoren ble 
det funnet aluminium (66201 µg aluminium per gram prøve) og prøven viste et endotermt 
signal ved 100 °C (kan være vann fordampning). Dette tyder på at separatoren kan være 
belagt med hygroskopisk Al2O3 belegg på en side. Det finnes to typer PP: β-PP med 
smeltepunkt 152–155 °C, mens den mere vanlige α-PP har et smeltepunkt på 160-166 °C. 
Man antar derfor at separatoren i cellen APR18650M1A inneholder α-PP og NCR18650B 
inneholder β-PP. Separatorene fra A123 og NCR18650B består sannsynligvis av tre lag 
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polymere (PP, PE og PP). Dette er en type separator som kalles nedstengningsseparator. Ved 
nedstengning smelter PE og tetter porene til PP membranen (stopper transport av litiumioner i 
cellen). Dette vil påvirke en celle der den aktive strømmen er årsak til oppvarmingen. Man 
kan forvente å se en liten nedgang i varmeutviklingshastighet når separatoren smelter. 
Separatoren med Al2O3 antas å være den separatoren som gir best beskyttelse mot 
kortslutning ved temperaturer over 160 °C. Dette kan påvirke den fysiske reaksjonen som 

måles i ARC-forsøkene. 

Celle Smeltepunkt 
[°C] 

Polymer 
indikasjon 

Oppbygning 
separator 

Overflatebehandling 

APR18650M1A 130, 160 α-PP og PE PP, PE, PP  
NCR18650B 135, 150 β-PP og PE PP, PE, PP Al2O3 mot katoden 
UR18650E 130 PE PE  

UR18650FM 130 PE PE  
UR18650W 130 PE PE  

Tabell 5.2: Forslag til kjemisk sammensetning av separator, smeltepunkt, separatoroppbygning og overflate behandling for 
de ulike 18650-cellene. 

Identifisering av løsemidlene i UR18650W cellen 

Arbeidet med å finne løsemiddelsammensetningen er utført av Martin Gilljam FFI i et 
eksternt prosjekt og er ikke beskrevet i denne rapporten. Forholdene mellom disse 
løsemidlene innehar store usikkerheter (fra prøvetakning) og bør derfor ikke brukes som 
diskusjonsgrunnlag. Identifikasjonen av komponentene vurderes derimot som sikre. 
Identifikasjonene er utført ved hjelp av referanser og gasskromatografi med 
massespektrometer. Tabell 5.3 viser analyseresultatene for løsemiddelsammensetning i en ny 
UR18650W celle.  

Løsemiddel for 
elektrolytt 

DMC EC PC EMC DEC 

Prosentvis 
sammensetning [%] 

42 27 23 8 0 

Tabell 5.3: Løsemiddelsammensetning og forhold mellom løsemidlene til en usyklet UR18650W celle. 

Man finner løsemidlet PC i denne cellen. PC kan delaminere grafittstrukturer med manglende 
SEI-lag eller SEI-lag med høyt innhold av organiske komponenter [102]. Ved aldring kan 
SEI-laget sprekke slik som vist i Figur 4.61 og da kan PC delaminere grafittstrukturen. Dette 
gir kapasitetstap, men det er usikkert hvordan dette påvirker sikkerheten til litiumionceller.  

5.1.2 Vurdering av termisk resultat for usyklede 18650-celler 

Det ble utført tre til seks ARC-tester for hver celletype. Tabell 5.4 viser snittverdien til 
temperaturene for varmeutviklingsfasene under ARC-testene av de ulike 18650-cellene.  
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Celle type APR 
18650M1A 

NCR 
18650B 

UR18650E UR18650FM UR18650W 

Varmeinitierings-
temperatur [°C]    

118 87 105 108 109 

Ventilerings-
temperatur [°C] 

160 114 145 129 135 

Akselerert 
varmeutviklings-
temperatur [°C]  

195 142 180 129 174 

Ukontrollert 
varmeutviklings-
temperatur [°C] 

-- 192 233 182 233 

Tabell 5.4: Temperaturgrensene som definer temperaturfasene i de termiske fasene i ulike oppladede usyklede 18650-celler. 

Varmeinitieringstemperaturen til de forskjellige cellene ligger mellom 87 til 118 °C, selv om 
de består av samme material (grafitt). Nøyaktighet i varmeinitieringstemperaturen er på +/- 5 
°C (instrumentet søker i 5 °C steg) og kan ikke forklare den store variasjonen. Cellene 
UR18650E, UR18650FM og UR18650W har like varmeinitieringstemperaturer og like 
anoder. Det skiller bare 4 °C mellom disse verdiene. Cellen NCR18650B har samme kjemi 

(grafitt av typen 2H) som UR18650E, UR18650FM og UR18650W cellen, men har 18–22 °C 

lavere varmeinitieringstemperatur. Dette tyder på NCR18650B cellen har ulik elektrolytt, 
løsemiddel eller tilleggsstoff. Ulike elektrolytter, løsemidler og tilleggsstoffer vil kunne gi en 
annen oppbygning av SEI-laget og ulik varmeutvikling. NCR18650B innehar høy 
energitetthet og en mulig forklaring på denne lave varmeinitieringstemperaturen kan være at 
tilleggsstoffene, løsemidlene og elektrolytt er optimalisert for høy energitetthet og ikke 
termisk stabilitet. Cellen APR18650M1A skiller seg ut med en varmeinitieringstemperatur på 
118 °C. Dette kan skyldes ulik morfologi (mere avrundede kanter på partiklene) og en annen 

type grafitt (3R). Resultatene viser at varmeinitieringstemperaturen er avhengig av flere 
faktorer som anodematerial, løsemidler og tilleggskjemikalier. Det er derved vanskelig å 
forutse varmeinitieringstemperaturen til en litiumioncelle bare ved å vurdere anodematerialet. 
Spesielt løsemiddel og tilleggskjemikalier ser ut til å påvirke varmeinitieringstemperaturen. 

I Figur 5.1 har man tatt en representativ varmeutviklingskurve for hver av de testede usyklede 
18650-cellene og satt inn i samme figur. Denne figuren viser varmeutvikling som funksjon av 
temperatur med markering av start varmeinitiering (0,02 °C/min), ukontrollert varmeutvikling 
(10 °C/min) og indikasjoner på separatorsmelting.  
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Figur 5.1: Varmeutvikling som funksjon av temperatur for fem ulike usyklede 18650-celler (ulik katode og ladet) og 
indikering av separatorsmelting (sirkler).  
 

Separatorsmelting er en endoterm prosess og kan normal identifiseres som en liten eller stor 
senkning av varmeutviklingshastigheten til cellene. Figur 5.1 viser markerte senkninger av 
varmeutvikling (sirkler på figur) for de ulike 18650-cellene, som korresponderer med 
smeltepunktet til separatorene vist i Tabell 5.2. For celler med varmeutvikling mellom 0,02-
0,04 °C/min kan smelting av separatoren stoppe varmeutviklingen. Dette kan ses for 
APR18650M1A cellen med jernfosfat, her stopper varmeutvikling ved 130 °C (representer 
med den nederste sirkelen på Figur 5.1).  

Ventilering kan kontrolleres av produsentene og kan brukes for å kunne stoppe en pågående 
varmeutvikling. Dette utføres ved bruk av tilleggskjemikalier som kan gasse og utvikle 
trykkstigning i cellen ved bestemte temperaturer. Ved å se på Figur 5.2 og Tabell 5.4 ser man 
at det er stor variasjon i ventileringstemperaturen i de ulike cellene.  
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Figur 5.2: Varmeutvikling som funksjon av temperatur for fem ulike usyklede 18650-celler (ulik katode og ladet) med 
indikering av ventilering (blå sirkler).  
 

For cellene UR18650E, NCR18650B, APR18650M1A og UR18650W skjer ventileringen ved 
varmeutvikling på 0,025 til 0,05 °C/min. Ved ventilering synker også temperaturen (grunnet 
av trykkfall i cella). Dette vil kunne påvirke ARC-forsøkene ved at 
varmeutviklingshastigheten går under varmeinitieringsgrensen på 0,02 °C/min og derved 
stopper den adiabatiske følgefasen. Når dette skjer går ARC-instrumentet tilbake til varme, 
vente og søkemodus. Dette vil vises som et tomt hull i varmeutviklingsgrafene til de ulike 
cellene. Lengden på dette dataløse område er avhengig av varmeutviklingshastigheten til 
cellen ved ventilering. Ventileringen til disse cellene er lagt til temperaturområder før en 
raskere varmeutvikling starter på katodekjemien (akselerert varmeutvikling).  Det kan også 
virke som om ventileringen er lagt i samme temperaturområde som separatorsmelting til de 
ulike cellene. Ventilering og separatorsmelting kan derved kombineres for å stoppe en 
varmeutvikling i litiumionceller, før cellene kommer til akselerert varmeutviklingsfase. 
Akselerert varmeutviklingstemperatur vil derfor kunne være sterkt påvirket av ventilering og 
separatorsmelting (viser ikke riktig verdi) og vil derfor ikke vurderes for disse forsøkene. 

Ukontrollert varmeutviklingstemperaturene er verdier som ofte oppgis i litteraturen og er vist 
i Figur 5.2 som en rød horisontal stek på varmeutviklingskurvene. Verdiene målt i denne 
oppgaven er i samsvar med verdier man ser i litteraturen.  Dette er en fase med mange 
reaksjoner men det hovedsakelig faseforandring i katodestrukturen med oksygenutslipp som 
dominerer siste del av denne fasen (beskrevet i kapittel 2.2.3). Tabell 1.2 og 1.3 viser at det 
kan være stor variasjon på ukontrollert varmeutviklingstemperaturene i samme materiale. 
Dette kommer av ulike løsemiddel, elektrolytt sammensetningen, partikkelstørrelse, ulike 
forhold av innskuddsmetaller (i de lagdelte strukturer NMC og NCA) og doping. 
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Ukontrollertvarmeutviklingstemperatur kan derfor bare gi indikasjoner på forskjellig termisk 
stabilitet til katodematerialene.  

Mange har man brukt anode og katode sammensetning som grunnlag for vurdering av 
varmeinitieringstemperatur og ukontrollertvarmeutviklingstemperatur til litiumionceller.    
Resultatene og litteratur (kapittel 2.2.3) indikerer at disse temperaturene viser avhengig av 
løsemidler, tilleggskjemikalier eller elektrolytt (i tillegg til anode og katodematerialer). Disse 
sammensetningene er som regel ikke kjent. Man bør derfor være forsiktig med å bruke 
litteraturverdier ved vurdering av varmeinitieringstemperatur og ukontrollert 
varmeutviklingstemperatur for litiumionceller. 

Tradisjonelt har man bare vurdert sikkerheten i litiumionceller etter 
varmeutviklingshastigheten fra cellene. Figur 1.6 viser at varmeutviklingen kommer før fysisk 
reaksjon i en litiumioncelle. Man ønsket derfor å se om det er en sammenheng mellom fysisk 
reaksjon og varmeutviklingshastighet under adiabatiske forhold. Figur 5.3 viser 
varmeutviklingshastighetene for de ulike usyklede 18650-cellene og fysikk reaksjon målt etter 
EUCAR farenivå beskrevet i kapittel 1.6. 

 

Figur 5.3: Varmeutvikling som funksjon av temperatur og fysisk reaksjon (EUCAR farenivå) for 5 ulike usyklede 18650-

celler (ulik katode og ladet). EUCAR farenivå: farenivå 4 = ventilering, farenivå 5 = brann og farenivå 6 = brann med 

materialutkast fra cellen. Sirklene med EUCAR farenivå er lagt på en tilfeldig posisjon på de ulike cellene og indikerer ikke 
når den fysiske reaksjonen inntreffer.   
 

Figur 5.3 viser at NCR18650B cellen fikk to ulike fysiske resultat. Cellene fikk brann med 
materialutkast i to av fem forsøk mens de tre resterende forsøkene ga brann. Alle de andre 
celletypene fikk samme fysiske resultat i alle forsøkene. Figur 5.3 viser at de fysiske 
resultatene ikke alltid korresponderer med cellen med den høyeste varmeutviklingen. Man 
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kan derfor ikke trekke en direkte sammenheng mellom varmeutvikling i cella (under 
adiabatisk forhold) og fysikk reaksjon. Flere faktoren må påvirke det fysiske resultatet. Det 
kan legges til at datagrunnlaget kunne vært bedre, man burde uført flere forsøk for å verifisere 
dette resultatet. Men ved å øke forsøksserien til det dobbelte, kunne man maksimalt redusert 
forholdet mellom brann og brann med materialutkast med en faktor 2. Selv da hadde 20 % av 
cellen viste ulik fysisk reaksjon og man hadde hatt en indikasjon på at varmeutvikling og 
fysisk reaksjon ikke samsvarer.  

Når en litiumioncelle går i ukontrollert varmeutvikling klarer ikke ARC-instrumentet å følge 
varmeutviklingen (ulikt nivå på forskjellige instrumenter). Lokale kortslutninger vil kunne 
oppstå i denne fasen og man øker dermed sjansen for lokale oppvarminger i cellen. Ved en 
lokal kortslutning i bunn av en 18650-celle (langt unna ventileringspunkt på cella) vil man 
kunne nå temperaturer over 450 °C, og man får antent løsemidlene samtidig som 
katodematerialet avgir oksygen. Dette kan gi stor trykkstigning med brudd i celleveggen eller 
materialutkast som resultat. Ved lokale oppvarminger øker man derved sjansen for å få en 
verre fysisk reaksjon ved bruk av celler med høy energi (elektrisk energi avgis som termisk 
energi i kortslutningen).  Dette stemmer med Figur 5.3 og Tabell 3.1 som viser at 
NCB18650B cellen som får materialutkast og brann også er den cellen med høyeste 
energitetthet.  

I denne sammenhengen vil sikkerhetsaspekter og risiko være samme sak. Risikoen kommer 
av to faktorer, sannsynligheten for en hendelse og fysisk reaksjon ved hendelse. Vi har nå sett 
at fysisk reaksjon er avhengig av varmeutviklingshastighet i cellene og energimengden. Hva 
så med sannsynligheten for en hendelse? Det som gjør litiumionceller farlige er de innehar en 
liten sjanse for kortslutning ut fra produksjonsdefekter. Kortslutninger er farlige hvis de 
varmer opp cellen til temperaturer over 450 °C eller til temperaturer hvor litiumioncellen 
innehar høy varmeutviklingstemperatur (cellen selvvarmer til ukontrollert varmeutvikling). 
Litiumionceller kan kortslutte ved 4 ulike kombinasjoner (anode, anodeelektronleder, katode 
og katodeelektronleder). Hver av disse kombinasjonene avgir varme knyttet til impedansen i 
kortslutningen. Ved interne kortslutninger vil derfor varmeutviklingshastighet også påvirke 
utfallet ved kortslutning (cellen blir varmet opp av kortslutningen til et område der cellen er 
termisk ustabil). Man kan derved si at varmeutviklingshastigheten påvirker både fysisk 
reaksjon og sannsynligheten for en hendelse. I tillegg til varmeutviklingshastigheten kan 
mekanisk stress i cellen også påvirke sjansen for å få en lokal kortslutning. Dette kan komme 
fra ulik oppbygning av cella eller endring av celleinnholdet på grunn av elding.  

Ved vurdering av sikkerhetsaspekten i en litiumioncelle må man derfor vurdere 
varmeutviklingshastigheten (forskjellig kjemi), energimengde og mekanisk stress (hvis man 
baserer seg på det er intern kortslutning i celle som er årsaken til hendelsene). Disse tre 
faktoren vil kunne vektlegges ulik ved bruk av litiumionceller med forskjellig størrelse (mere 
energi) og formfaktor (mekanisk stress). 
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5.2 Vurdering av analytisk og termisk resultat for 
syklede 18650-celler 

Dette kapitlet bygger på resultatene funnet på de usyklede 18650-cellene. Man vil derfor se på 
hvordan de eldede cellene har forandret seg med hensyn på kjemisk sammensetning, endring i 
energiinnholdet og mekanisk stress. Disse resultat vil så bli vurdert mot endring i 
varmeavgivelse fra cellen.  

5.2.1 Endring i fysisk oppbygning celle 

Normalt forventer man ikke fysiske endring i en syklet litiumioncelle. Men man kan ikke 
utelukke dette da SEI-laget på anoden er under konstant utvikling. SEI-laget blir tykkere ved 
sykling og kalenderlagring [57]. Ved bruk av sylindriske celler vil materialet ha et begrenset 
volum å ekspandere i. Den metalliske sylinderen rundt materialet er sterk og vil ikke utvide 
seg. Man kan derfor få fysiske endringer inne i cellen ved sykling av celler. I sylindriske 
cellen har man tilgjengelig volum (steder uten cellemateriale) ved senter av cellen (ved 
senterpinne) og på topp og bunn av cellen. I denne forsøksserien fikk man ulike mekaniske 
deformasjoner ved senterpinnen i cellene. Omfanget av deformasjonen ser ut til å være 
forskjellig med hensyn på temperatur og syklingsbetingelser.  

Deformasjonen i cellen ble funnet (med et unntak) til å være plassert mellom strømlederen til 
katodematerialet og senterpinnen. Unntaket var cellen syklet 2C/2C ved 45 °C (Figur 4.50). 
Strømlederen til katodematerialet er litt tykkere enn katodematerial og vil kunne lage 
inhomogent mekanisk stress i cellen. Figur 5.4 viser et eksempel på dette. Cellen har 
mekanisk degradering langs senterpinnen med unntak av der katode strømlederen ikke dekket 
materialet (bunn av cellen). Dette kan være en indikasjon ujevne trykk forhold i cellen. Dette 
kan resultere i mekanisk endring av cellematerialet på bestemte lokasjoner. 

 

Figur 5.4: Bilde viser bunn av en UR18650W celle syklet ved 25 °C ved 2C/2C, mekanisk degradering starter 4,18 mm over 
bunn av cellen (pil viser start mekaniskdeformering). 
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Cellene syklet ved 1C/1C viste forandring av cellematerialet ved senterpinnen (men ingen 
mekanisk deformasjon) ved 25 og 45 °C (Figur 4.47 og 4.49). Ved 5 °C viste cellen mekanisk 
deformasjon rundt senterpinnen.  

Cellene syklet ved 2C/2C viste mekanisk deformasjon på alle cellene. Men graden av 
mekanisk deformering økte med lavere temperatur. Cellene syklet ved 45 °C hadde ikke 
mekanisk degraderinger mot bunn og topp av cellen (langs senterpinnen). Cellen syklet ved 
25 °C hadde mekanisk degradering langs hele senterpinnen med unntak av bunn av cella. 
Mens cellen syklet ved 5 °C hadde mekanisk deformasjoner langs hele senterpinnen 

Det kan også virke som 2C/2C sykling ga mere mekanisk deformasjon enn 1C/1C sykling ved 
25 og 45 °C. Høyere strømmer kan gi større temperaturgradienter i cellen og derved varmere 
kjernetemperatur med ulik vekst av SEI-lag i cellen. Den mekaniske deformeringen kan 
påvirkes av separator og bindermaterialet brukt i cellen. Disse kan få endrede mekaniske 
egenskaper ved økt temperatur. En undersøkelse av binder- og separatormaterialet kan gi 
mere utfyllende svar på de mekaniske endringene man ser i cellene.  

Ved åpning av den syklede (2C/2C ved 25 °C) cellen så man at en del av anodematerialet 
hadde løsnet fra elektronlederen (Figur 4.53 og 4.55), og mye av dette materialet satt fast i 
separatoren (lokaliser midt på i høyderetning celle). Dette er også et tegn på at det kan være 
ujevne trykk/temperaturforhold i cellen. Lokalt høyt trykk kan også påvirke separatoren og 
lukke porene slik som vist på Figur 2.23. Dette kan gi forandring i strømtetthet (større 
impedans) med mere lokalisert oppvarming samt ulik ladegrad på materialet.  
Katodematerialet i de mekanisk deformerte områdene var fortsatt intakt (løsnet ikke fra 
elektronleder), men anodematerialet viste tegn til å sprekke opp. Dette kan komme av bruk av 
sprø bindermateriale.  Sprø bindermaterial gir større sjanse for løse partikler ved mekanisk 
deformasjon og løse partikler øker sjansen for lokal kortslutning inne i cellen.  

Tykkelsen av anode, katode og separator materialet på den syklede (2C/2C ved 25 °C) cellen 
ble målt som funksjon av lengde og bredderetning på utrullet/demontert materiale. Katode-
materialet og separator viste ingen tegn til ending i tykkelsen. Tykkelsemålinger for usyklet 
og syklet (2C/2C ved 25 °C) anode er gjengitt i Tabell 5.5.  

Lengde 
posisjon 

materialmåling 
[cm] 

Avstand fra 
sidekant 

materialmåling 
[cm] 

Tykkelse usyklet 
anode 
 [mm] 

Tykkelse syklet 
(25 °C ved 

2C/2C) anode 
[mm] 

5 cm fra start 1 0,08 0,095* 
5 cm fra start 3 0,08 0,095 
40 cm fra start 1 0,08 0,085 
40 cm fra start 3 0,08 0,095* 
5 cm fra ende 1 0,08 0,085 
5 cm fra ende 3 0,08 0,095 

Tabell 5.5: Tykkelsemålinger av anoden fra en usyklet og en syklet (25 °C ved 2C/2C) som funksjon av lengde og 
bredderetning. * Lite og løst materiale, usikkert tall. 

Tykkelsemålingene på syklet anode materialet innehar en del usikkerhet fordi det var 
vanskelig å måle tykkelsen på grunn av mye løst og deformert materiale. Målingene ved 40 
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cm fra materialstart og 5 cm fra materialenden viser at tykkelsen endrer seg fra 0,085 mm (1 
cm fra sidekant) til 0,095 mm (3 cm fra sidekant).  Dette er i samsvar med de områdene 
anodematerialet festet seg til separatoren. Temperaturgradienter i cellen og tykkere SEI-lag 
lokaliser midt på i høyderetning på cella kan forklare dette.  Dette kan også kunne forklare 
lokalisert mekanisk deformasjon langs deler av senterpinen i cellene.   

5.2.2 Endring i energi 

Alle cellene i denne testen ble ladet ut til 70-80 % av ny kapasitet til cellen (1,5Ah). Grunnet 
tidspress hadde man ikke tid til å lade ut alle cellene til eksakt samme restkapasitet. Celler 
med mindre kapasitet har mindre energi for oppvarming av celle ved en eventuell 
kortslutning. Dette vil normalt øke sannsynligheten få lavere EUCAR farenivå på den fysiske 
reaksjonen.  

5.2.3 Endring i cellekjemi  

Ved start av prosjekt antok man at materialdegraderingen var lik i hele cella. Materialuttak 
(40 cm fra start av materiale) og analyser ble planlagt etter dette. Etter de første analysene 
fikk man indikasjoner på ulik degradering i cellen fra yttersiden av cellesylinderen og inn mot 
midten (senterpinnen). Man antok at dette kunne kommer av temperaturgradienter i cellene 
som ble syklet ved 2C/2C. Man valgte derfor å utføre flere analyser innover (langs 
lengderetning av materialet) i cellen for SEM, EDS, XRD og ICP-MS. Disse ble utført 5 cm 
fra materialstart (ved ytterside celle), 40 cm fra start og 5 cm fra ende materiale. Disse 
prøvene ble tatt ved en vilkårlig posisjon i bredderetning av materialet da man ikke hadde 
indikasjoner på at det kunne være ulik degradering i denne retningen også. I ettertid så man at 
dette kanskje er tilfelle, resultatene fra SEM, EDS, XRD, ICP-MS og XPS kan påvirkes av 
dette.  

5.2.3.1 Endringer i anodekjemi på syklede (25 °C ved 2C/2C) UR18650W celler 

Ved vurdering av SEM, EDS, XRD og XPS resultat må man legge til i betraktningen at man 
ikke har noen informasjon vedrørende breddelokasjon ved materialuttak (lengdeposisjon er 
kjent). Ved ulik degradering/ladegrad i bredderetning kan dette påvirke resultateten. 
Resultatene kan derfor bare brukes til indikasjoner ikke til slutninger. ICP-MS resultatene kan 
gi bedre indiksjoner da man trengte større arealer (5 cm x 4 cm) for å sikre materialmengde til 
undersøkelsene. Disse prøvene ble tatt fra breddekanten og opp til midten av cellen og kan 
derved sammenlignes. Variasjoner kan forkomme da man ikke utførte eksakte oppmålinger av 
materialstørrelsene. 

SEM og EDS bilder viser at overflaten av syklet anodematerial har endret seg. De syklede 
cellene viser et nesten kontinuerlig SEI-lag over anodepartiklene. Det ble også observert 
sprekker i SEI-lagene ved alle prøveuttak (Figur 4.61). Ved siden av disse sprekkene ble det 
observert partikler og områder med mindre karboninnhold, på disse områdene fikk man 
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høyere utslag på oksygen (EDS data Figur 4.62 og 4.63). Høyt oksygeninnhold og lite karbon 
kan gi indikasjon på områder der metallisk litium kan ha reagert med oksygen.  

Figur 5.5 viser diffraktogrammene til usyklet og syklet (2C/2C ved 25 °C) anodematerial fra 
ulike prøveuttak. Hovedtoppene er like, men man har fått noen ekstra små topper ved 20-22 
2θ° og 30-32 2θ°. Man antar at disse kommer fra dannelsen av SEI-laget på de syklede celler 
slik som Figur 2.19 beskriver. Man kan bemerke at man har et sterkere signal på prøven tatt ut 
40 cm fra materialstart enn de andre syklede cellene. Uten korrekt breddeposisjoner på 
prøveuttakene kan man ikke ta noen slutninger fra dette.   

 

Figur 5.5: Forstørret del av diffraktogrammene til utladet anodemateriale fra en syklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W celle 
og en usyklet celle. Prøveuttak fra 5 cm fra topp (blå), 40 cm fra topp (rød) og 5 cm fra ende (grønn) for den syklede cellen. 
Prøve fra usyklet celle vises med lilla farge. De markerte toppene (*) kommer fra kobberfolien som ligger mellom 
anodematerialene. 

Tabell 5.6 viser Rietveld tilpasset XRD data med enhetscelleparametere og krystallinsk 
størrelse for usyklet og syklet (2C/2C ved 25 °C) anodemateriale ved ulike prøveuttak.  

 

 

 

 

 

 

*                   * 
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 Enhetscelleparameter: a 
[Å] 

Enhetscelleparameter: c 
[Å] 

Krystallinsk 
størrelse: k  

LVol-IB [nm] 
Prøveuttak 
plassering 

Ny celle Syklet Ny celle Syklet Ny 
celle 

Syklet 

5 cm fra 
start 

2,4588(7) 2,4580(9) 6,70575(16) 6,7078(2) 68,5(5) 39,2(7) 

40 cm fra 
start 

2,4584(4) 2,4588(9) 6,70616(10) 6,7110(2) 96,1(6) 42,2(7) 

5 cm fra 
ende 

2,4582(5) 2,4578(6) 6,70447(12) 6,70604(15) 90,5(6) 44,7(5) 

Tabell 5.6: Rietveld tilpasset XRD data som viser enhetscelleparametere og krystallinsk størrelse for usyklet og syklet (2C/2C 
ved 25 °C) anodemateriale ved ulike prøveuttak. Tallene i parentes angir usikkerheten på siste siffer.  

Man kan se at enhetscelleparameter a for grafitt er like og noe variasjon ved 
enhetscelleparameten c. Grunnet usikkerhet i målemetodikken og prøveuttak kan man ikke 
dra noen slutning fra disse resultatene. Den krystallinske størrelsen k måles derimot ved å se 
på bredden og høyden av toppene. Verken bredden eller høyde vil endre seg ved justering av 
2θ° (justering etter kobber referansetopp). Man kan se at den krystallinske størrelse har gått 
ned fra 69-96 nm på de usyklede cellene til 39-45 nm på de syklede cellene. Dette kan komme 
av sprekkdannelser i anodematerialet. Disse sprekkene kan også sørge for man får eksponert 
grafitt (uten SEI-lag) mot løsemidler. Ved bruk av PC som løsemiddel kan denne bryte ned 
grafittstrukturen ved de lagdelte endene (delaminering). En slik prosess ble beskrevet i en 
degenert 18650-celle bestående av grafitt og NMC materiale [102].  

Tabell 5.7 viser ICP-MS resultatene fra en usyklet og en syklet (2C/2C ved 25 °C) anode for 
ulike plasseringer/prøveuttak i UR18650W cellen.  

 Litium [µg/g] Mangan [µg/g] Nikkel [µg/g]   Kobolt [µg/g] 
Prøveuttak Usyklet Syklet Usyklet Syklet Usyklet Syklet Usyklet Syklet 
5 cm fra 
start 

12024 34080 80 1293 6 121 6 129 

40 cm fra 
start 

10940 27055 81 1013 5 81 5 83 

5 cm fra 
ende 

11130 30534 79 3840 6 1146 6 1126 

Tabell 5.7: ICP-MS elementanalyser for ulike anodeprøveuttak fra en usyklet (2C/2C ved 25 °C) UR18650W celle. 

ICP-MS resultatene viste stor forskjell på konsentrasjoner av metallene mangan, nikkel og 
kobolt med hensyn på forskjellig prøveuttak og cellesykling. Den usyklede cellen viser små 
mengder av mangan (79-81 µg/g) og spor (5-6 µg/g) av nikkel og kobolt i anodematerialet 
uavhengig av prøveuttak. På syklede (2C/2C ved 25 °C) celler økes konsentrasjon av nikkel, 
mangan og kobolt på anodematerialet. På plasseringer 5 og 40 cm fra materialstart øker 
nikkelkonsentrasjonen til 121/81 µg/g og koboltkonsentrasjonen øker 129/83 µg/g. 
Mangankonsentrasjonen øker til 1293/1013 µg/g. Ved 25 °C kan man forvente noenlunde lik 
oppløsning av nikkel, mangan og kobolt i NMC materialer for oppladede partikler [62]. Hvis 
man antar at dette også er korrekt utladede partikler, kan man anta at mesteparten av økningen 
av mangankonsentrasjon ved 5 og 40 cm (fra start materiale til syklede celler) prøveuttakene 
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kommer fra LMO strukturen. Ved prøveuttak 5 cm fra material ende (ved senter av cellen) 
finner man nikkelkonsentrasjon på 1146 µg/g, koboltkonsentrasjon på1126 µg/g og 
mangankonsentrasjon på 3840 µg/g på den syklede (2C/2C ved 25 °C) cellen. Dette er en 
tidobling av kobolt og nikkelkonsentrasjonen sammenlignet med de andre prøveuttakene på 
samme syklet celle. Spenning og temperatur påvirker oppløsning av mangan, nikkel og kobolt 
i NMC strukturen [62]. Hvis man antar at det er like spenningsforhold (potensialforhold) i 
hele cellen kan denne konsentrasjonsøkingen av mangan, nikkel og kobolt komme fra 
temperaturøkning i denne delen av cellen (nær senterpinnen). Ved ulike mengde nikkel, 
mangan og kobolt dannes det også ulike typer SEI-lag på anodeoverflaten i cellen. Ulike SEI-
lag gir ulik impedans, som kan resultere i inhomogene strømforhold og ulik ladegrad på 
materialene. Med en kombinasjon av lav kapasitet på anodematerialer (mot katodematerialet) 
øker dette sjansen for at man kan få lokale utfellinger av metallisk litium i cellene. Målinger 
med XRD og kapasitetsmålinger i helcelle/halvcelle av anode og katode materiale trengs for å 
verifisere denne påstanden.  

Det ble utført XPS analyse på overflaten av usyklet og syklet (2C/2C ved 25 °C) 
anodematerialet (10 cm fra materialstart). Prepareringen ble endret mellom disse 
programmene så det er liten hensikt i å se på endringer mellom disse prøvene. Endringen i 
prøvepreparering skyldtes ønske om å se etter metallisk litium på anoden til den syklede 
(2C/2C ved 25 °C) cellen (denne prøven ble derfor ikke vasket). Figur 5.6 viser signalene fra 
fotoelektron 1s fra litium, for usyklet og syklet (2C/2C ved 25 °C) celle. Man fikk ingen 
indikasjon på metallisk litium (gir topp ved 52-53 eV) i noen av prøvene. Ved ulik 
degradering og ladetilstand på ulike deler av cellen vil man kunne få lokasjoner i cella hvor 
man har større sjanse for utfelling av metallisk litium. Selv om disse resultatene ikke viser 
påvisning av metallisk litium, så kan man ikke utelukke at det finnes metallisk litium ved 
andre posisjoner i den syklede litiumioncellen. Prøvetak for XPS målingen bør derfor 
planlegges etter hvor man tror det størst sjanse for å finne metallisk litium. Det bør også 
utvikles en metode for oksygenfri overføring av prøvemateriale til XPS.  
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Figur 5.6: XPS bindingsenergi som funksjon av intensitet for litium 1s toppen fra syklet (2C/2C ved 25 °C) og usyklet 
UR18650W katode materiale. 

Man ser endringer på anodematerialet avhengig av prøveuttak. Det er spesielt materialprøver 
tatt ut ved senterpinnen i cellen (5 cm fra enda av materialet) som viser variasjon fra prøven 
tatt ut 5 cm og 40 cm fra materialstart. Dette indikerer at man har ulik degradering/dannelse 
av SEI-lag i cellen. SEI-laget kan påvirke varmeutviklingen i cellen og dette kan vises som 
utslag på varmeinitieringstemperaturen og varmeutviklingen i den termiske startfasen. 
Hvordan ulik lokale degradering i litiumioncelle vil påvirke varmeutviklingen er usikkert, 
temaet ikke beskrevet i noen kjente kilder. 

5.2.3.2 Endringer i katoden grunnet degradering 

SEM og EDS bilder viser ingen endring på overflaten av hverken LMO eller NMC partiklene, 
men det ble funnet sprekker både på NMC og LMO materiale på de syklede cellene. Spesiell 
merkbart er det på de litt større LMO partiklene da disse har til dels store sprekker og ødelagte 
partikler (Figur 4.66, 4.69 og 4.72). Figur 5.7 viser XPS data fra syklede (2C/2C ved 25 °C) 
og usyklede katoder tatt 10 cm fra materialstart. På usyklede katoder kan man se et signal fra 
kobber. Dette signalet er borte på den syklede (2C/2C ved 25 °C) cellen. Man har ingen god 
forklaring på dette kobbersignalet. Man kan også se en endring i signalene fra nikkel, kobolt 
og mangan. Disse signalene har blitt svakere (lavere konsentrasjon på overflaten) på den 
syklede (2C/2C ved 25 °C) cellen. Dette kan tyde på at metalloppløsning av mangan, nikkel 
og kobolt skjer på overflaten av partiklene. Dette kan skape mekanisk stress i partiklene og de 
kan sprekke opp slik man ser på SEM bildene (Figur 4.64 til 4.73). En annen forklaring kan 
være dannelse av overflatebelegg på partiklene med tilhørende svakere utslag på XPS 
målingene. 
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Figur 5.7: XPS bindingsenergi som funksjon av intensitet for syklet og usyklet UR18650W katode materiale. 

ICP-MS data viser ingen store endringer mellom syklet (2C/2C ved 25 °C) og usyklet 
katodemateriale med unntak av litium. Resultatet viser at litiuminnholdet i katodestrukturen 
har gått ned fra rundt 60000 til 50000 µg/g (målingen av litium innehar stor variasjon, men 
her ser man en klar trend). Dette korresponderer med at sprekkdannelse og metalloppløsning 
av de elektrokjemiske aktive elementene (mangan, nikkel og kobolt) gir katode kapasitetstap. 
Det er ikke mulig å si noe om hvilket katodematerial som har størst kapasitetstap, men SEM 
bilden viser større og flere sprekker på LMO partiklene. Man kan ikke utelukke at endret 
litiuminnhold i katodematerialet også kan komme fra ubalanse i kapasitet mellom anode og 
katodemateriale (ulik ladegrad av materialene). Kobberinnholdet er lavt i usyklede og syklede 
(2C/2C ved 25 °C) katodemateriale (6-20 µg/g).  Kombiner man dette med XPS målingene 
kan man si at kobberet er på overflaten og kommer trolig fra elektrolytt, løsemiddel, 
tilleggskjemikalier eller overflatebelegging av partiklene. Man kan utelukke at kobberet 
kommer fra binderen. 

Man kan få en økt varmeutvikling fra katodematerialet ved at materialene sprekker og danner 
en større overflate (reaksjon med løsemidlene). Man vet derimot for lite om hvilke endringer 
som skjer i sprukket katodemateriale til at man si noe med sikkerhet. Endret ladegrad (ikke 
fulladet) på katodematerialet vil derimot senke varmeutviklingshastigheten. 

5.2.3.3 Endring i separatormateriale  

Det ble ikke tid til å vurdere endringer på separatoren. Det er av stor interesse å se på hvordan 
porestørrelse kan ha endret seg som funksjon av plassering i syklede celler. 
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5.2.4 Endring i varmeutvikling og fysisk reaksjon 

I dette avsnittet vil varmeutviklingsdata bli presenter for hver temperaturserie og 
sammenlignet med en usyklet celle. Figur 5.8 viser to ARC-forsøk med varmeutviklingsdata 
for UR18650W cellene syklet ved 5 °C og for en usyklet celle.  

 

Figur 5.8: Varmeutvikling som funksjon av temperatur for 2 UR18650W celler syklet ved 5 °C og en usyklet celle. Cellen 
syklet ved betingelsene 1C/1C er markert med rød, cellen syklet ved 2C/2C er markert med blått og den usyklede cellen er 
markert med grønt. 

Cellene syklet ved 5 °C har et fall i varmeinitieringstemperatur på 42-47 °C. En 

varmeutviklingshastighet på 0,2 °C/min ble nådd ved 95/96 °C for de syklede cellene mens 

samme varmeutviklingshastighet ble målt ved 174 °C for usyklede celler.  Slik endring i 
varmeutvikling er blitt rapportert for celler med utfelt metallisk litium [25] [103]. Cellene 
syklet ved 5 °C viser lik varmeutviklingsforløp til 215 °C. Ved 215 °C får cellen syklet ved 
2C/2C stor variasjon i varmeutviklingshastighetene (støyete) og viser en varmeutvikling på 
300-400 °C/min (hvis dette ikke er feilmålinger) ved 235 °C. Cellen syklet 1C/1C får en 

varmeutviklingshastighetene på 30-40 °C/min ved 235 °C. Denne cellen (1C/1C ved 25 °C) 
ble liggende i 14 dager etter opplading. På denne tiden sank cellespenning fra 4,17 til 4,09 V. 
Dette kan være en indikasjon på denne celle har fått en intern kortslutning med stor impedans 
(de andre cellene lå mellom 4,14 til 4,17 V ved start ARC-test). Dette var også den celle med 
størst mekanikk degradering i midten av cellen (Figur 4.45). Dette øker sannsynlighet for at 
en løs anodepartikkel kan ha kortslutter cellen. Mindre elektriskenergi i cellen kan gi lavere 
varmeutvikling fra katodematerialene og anodematerialene ved temperaturer over 210 °C, 
hvis disse materialene er kilden til varmeutviklingen.   
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Figur 5.9 viser to ARC-forsøk med varmeutviklingsdata for UR18650W cellene syklet ved 25 
°C og en usyklet celle.  

 

Figur 5.9: Varmeutvikling som funksjon av temperatur for 2 UR18650W celler syklet ved 25 °C og en usyklet celle. Cellen 
syklet ved betingelsene 1C/1C er markert med blått, cellen syklet ved 2C/2C er markert med rødt og den usyklede cellen er 
markert med grønt. 

Celler syklet ved 25 °C viser samme tendensen på varmeutviklingshastigheten som cellene 
ved 5 °C. Cellene syklet ved 25 °C har et fall i varmeinitieringstemperatur på 37-42 °C mot 

usyklede celler. En varmeutviklingshastig på 0,2 °C/min ble nådd ved 99/100 °C for de 
syklede cellene mens samme hastighet ble målt ved 174 °C for usyklede celler. Fra 220 °C 
sammenfaller varmeutvikling bedre med varmeutviklingen fra usyklede celler og ukontrollert 
varmeutviklingstemperatur sammenfaller ved 220-223 °C. I dette området er det 
katodereaksjonene som dominerer. Det kan derfor se ut som om man har fått en endring i 
katodestrukturen som påvirker den termiske responsen på celler syklet ved 5 °C, men man 
trenger bedre datagrunnlag før man drar noen slutning ut fra dette. 

Figur 5.10 viser to ARC-forsøk med varmeutviklingsdata for UR18650W cellene syklet ved 
45 °C og en usyklet celle.  
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Figur 5.10: Varmeutvikling som funksjon av temperatur for 2 UR18650W celler syklet ved 45 °C og en usyklet celle. Cellen 
syklet ved betingelsene 1C/1C er markert med blått, cellen syklet ved 2C/2C er markert med rødt og den usyklede cellen er 
markert med grønt. 

Cellene syklet ved 45 °C har et fall i varmeinitieringstemperatur på 14-17 °C mot usyklede 

celler. En varmeutviklingshastig på 0,2 °C/min ble nådd ved 140/145 °C for de syklede 

cellene mens samme hastighet ble målt ved 174 °C for usyklede celler. Den termiske 
responsen over 210 °C korresponder med de usyklede cellene og antyder på at man ikke har 
fått noen endring på katodestrukturen som påvirker varmeutviklingen. Grunnet stor forskjell i 
varmeutvikling mellom cellene syklet ved 45 °C og cellen syklet ved 5 og 25 °C ser det ut 
som om man har en annen type degradering for celler syklet ved 45 °C.  

5.3 Vurdering av hvordan degradering vil kunne 
påvirke varmeutviklingen 

I dette kapitlet vil man se på mulige årsakssammenhenger for den økte termisk ustabiliteten 
for de syklede UR18650W celler.  

Noen nydelige utgitte publikasjoner kan forklare den høye varmeutviklingen i UR18650W 
cellene syklet ved 5 og 25 °C [48, 102, 103]. Det ble ikke tid til å omtale disse i 
introduksjonen/teoridelen, men disse vil bli brukt aktiv i den videre diskusjonen.  

Friesen et al. syklet 18650-celler 1C/1C ved 0 °C til 70 % restkapasitet [103]. Cellen bestod 
av grafitt elektrode og LiN0,5Co0,2Mn0,3O2 katode. Ved analyse av celleinnholdet til den 
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syklede cellen fant man metallisk litium på anoden (ved bruk av Li MAS NMR). Figur 5.11 
viser den termiske responsen til den syklede celle sammenlignet med en usyklet celle.  

 

Figur 5.11: Varmeutvikling som funksjon av temperatur for 18650-celler syklet (1C/1C ved 0 °C) og en usyklet celle. 
Litiumioncellen bestod av en grafitt anode og en LiN0,5Co0,2Mn0,3O2 katode[103]. 

De ulike regionene under varmeutviklingsforløpet er fargelagt med ulike farger som indikerer 
antatt bakgrunn til varmeutviklingen. Den høye varmeutviklingen mellom 25 °C til 125 °C 
forklares utelukkende med påvist metallisk litium (gul farge). Fra 125 til 175 °C beskrives 
varmeutviklingen som en kombinasjon av anode og metallisk litium respons. Fra 175 til 210 
°C beskrives varmeutviklingen som en kombinasjon av katode og anode reaksjoner. Fra 210-
260 °C antas det at det er primært en katodereaksjon.  

Fleischhammer et al. utførte forsøk med 18650-celler med LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 og LiMn2O4 

(1:1 forhold) katode og grafitt anode ved 1C/1C ved -10 °C (cellen ble kjørt utenfor 

spesifikasjonene til leverandøren) [25]. Varmeinitieringstemperatur sankt til 31 / 54 °C mot 
90 / 105 °C for de usyklede cellene. Det ble observert høyere varmeutvikling i 
temperaturområdet fra 31/54 °C til 175 °C sammenlignet med usyklede celler. Figur 5.12 
viser varmeutviklingsdata for disse cellene. Forklaring på lav varmeinitieringstemperatur og 
høy varmeutvikling ble forklart med utfelling av metallisk litium på anoden. 
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Figur 5.12: Varmeutvikling som funksjon av temperatur for oppladede 18650-celler: a) usyklet celle b) Celle syklet(1C/1C) 
ved -10 °C. Litiumioncellen bestod av en grafitt anode og LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 og LiMn2O4 (1:1 forhold) katode [25]. 

Det er mange likhetstegn mellom varmeutviklingsforløpene beskrevet i Figur 5.11 og 5.12 og 
UR18650W cellene syklet ved 5 og 25 °C. Dette kan gi indikasjoner på at man har fått utfelt 
metallisk litium i disse cellene.  

Börner et al. syklet en 18650-celle med grafitt anode og LiN0,5Co0,2Mn0,3O2 katode 1C/1C 
ved 20 °C (samme celle som beskrevet i arbeidet til Friesen et al tidligere i kapitlet) [48]. I 
denne cellen ble det påvist metallisk litium (innkapslet i SEI-laget) og delaminering av 
grafitten (grunnet PC). Figur 5.13 viser varmeutviklingen som funksjon av temperatur på 
oppladet syklet celle (1C/1C) ved 20 °C sammenlignet med en ny celle. Varmeutviklingen fra 
syklede og usyklede celler er relativ like [48].  

 

Figur 5.13: Varmeutvikling som funksjon av temperatur for 18650-celler syklet(1C/1C) ved 20 °C og en usyklet celle ved 
ulike ladetilstander. Rød heltrukken linje viser oppladet syklet celle og rød stiplet linje viser usyklet oppladet celle.    
Litiumioncellen bestod av en grafitt anode og en LiN0,5Co0,2Mn0,3O2 katode [48]. 
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UR18650W cellene syklet ved 5 og 25 °C viser lik degradering mens cellen syklet ved 45 °C 
vise en annerledes degradering (hvis man baserer seg på varmeutviklingsdata). Waldmann et 
al. syklet 18650-celler med LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 og LiMn2O4 (1:1) katoden og grafitt anode 
ved forskjellig temperaturer mellom -20 til 70 °C ved 1C/1C [104].  To 

hoveddegraderingsmønstre ble beskrevet for to temperaturområder.  I området fra -20 til 25 
°C ble hoveddegraderingen beskrevet til å være utfelling av metallisk litium på anoden. Over 
25 °C ble den beskrevet til å være katodedegradering (oppløsning av metall) og SEI-vekst på 
anoden. Cellen beskrevet er nesten identisk med UR18650W cellen (katode, anode og 
kapasitet er lik), med har ikke intern senterpinne i cellekonstruksjonen. Dette resultatet bygger 
under på at det er mulig å få utfelt metallisk litium på celler syklet ved 25 °C og at dette kan 
være en årsak til den høye varmeutviklingshastigheten mellom 60/70 til 210 °C på 
UR18650W celler syklet ved 5 og 25 °C. Det samme mønstret kan man se på resultatene fra 
18650-cellene med grafitt elektrode og LiN0,5Co0,2Mn0,3O2 katode (beskrevet av Börner et al.  
og Friesen et al) [48, 103]. Her fikk man to helt forskjellig termiske responser på samme celle 
ved 5 og 20 °C.   

De kjemiske analysene må brukes med forsiktighet grunnet manglende informasjon 
vedrørende breddelokasjon for målepunktene. De vil derfor bare gi indikasjoner som kan 
underbygge andre utsagn. De fysiske observasjonene vil derfor bli vurdert mot indikasjonene 
fra de kjemiske resultatene for UR18650W cellen syklet ved 25 °C. I denne cellen ble det 
observert mekanisk degradering i midten ved senterpinnen og lavere degradering ved bunn og 
topp senterpinnen ved røntgengjennomlysning. Denne mekaniske degraderingen er antatt å 
komme fra temperaturgradienter (binderen blir mykere og muliggjør deformering) i cellen 
kombinert med cellekonstruksjoner (strømledere) som gir inhomogent trykk i materialet. 
Denne effekten vil forsterkes ved degradering ved at SEI-laget blir tykkere. Dette ble 
verifisert med tykkelsemålinger på anodemateriale. Separatoren ble sittende fast i 
anodematerialet midt på i høyderetning celle (Figur 4.47 og 4.49). Dette ble mere utpreget i 
området ved enden av materialet (ved senterpinnen). Kombinasjonen av økt trykk og 
temperatur vil kunne minke porestørrelsen i separatoren (med mekanisk press) og skape ujevn 
strømtetthet i cellen. Dette vil kunne endre ladegraden i materialene etter posisjon i cellen.  
ICP-MS målinger av metallene mangan, nikkel og kobolt viste konsentrasjonsforskjeller på 
ulike anodeprøveuttak i cellen. Mengden kobolt og nikkel ble tidoblet i indre deler av cellen 
sammenlignet mot de ytre delene. Økt temperatur øker oppløsning av slike metaller [62]. 
Dette gir enda en indikasjon på det er varmegradienter i cellen.  Kombinasjonen av alle disse 
målingene vise at cellen sannsynligvis har degradert ujevn i lengde og bredderetning og skapt 
kapasitetsubalanse (ulike ladegrad) i cellen.  

Kombinasjonen av alle degraderingene gjør cellen termisk ustabil sammenlignet med 
usyklede cellene. Det er ikke mulig å påpeke spesielle årsaker til dette med nåværende 
målegrunnlag. Det finnes ingen litteratur som beskriver hvordan ujevn degradering i lengde 
og bredderetning vil påvirke termisk stabilitet til en litiumioncelle. Det nærmeste man finner 
en forklaring på den termiske ustabiliteten er ved funn av metallisk litium i cellene [25, 103].  

Oppsummert kan man si at cellen syklet ved 5 og 25 °C har blitt mere termisk ustabile enn 
usyklede celler. Disse cellene fikk også mekaniske deformasjoner i cellen noe som øker 
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sannsynligheten for en kortslutning. Den fysiske reaksjon fra disse cellene var uendret og 
medførte brann. Sikkerhetsaspektene for disse cellene har derved blitt dårligere ved sykling 
ved 5 og 25 °C.  

Cellene syklet ved 45 °C viser en liten økning i termisk ustabilitet og noe mekanisk 

deformering. Dette øker risikoen for en hendelse ved kortslutning. Men den fysiske responsen 
var lavere.  Det var vanskelig å anslå om man hadde fått brann eller bare ventilering i disse 
cellene. Cellene ser derfor ut til å ha blitt tryggere eller like trygg som usyklede celler.   
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6 Konklusjon 
En testserie med fem ulike 18650-litiumionceller (med ulike katodematerialer) ble 
sammenlignet med hensyn på varmeutvikling og fysisk respons fra cellene. Resultatene viser 
at det ikke er samsvar mellom høyeste varmeutvikling og fysikk resultat fra cellene. 
Vurdering av sikkerhetsaspektene til litiumionceller bare ved hjelp av 
varmeutvikling/katodekjemi kan derfor gi falsk trygghet. Det er mye som tyder på at 
sikkerhetsegenskapene til en litiumioncelle er avhengig av mekanisk stress (form faktor), 
energimengde i cellen (energitetthet, størrelse, og ladenivå) samt kjemisk sammensetning 
(varmeutvikling). 

For å vurdere hvordan levetiden påvirker sikkerhetsaspektene til 18650-litiumionceller, ble 
det iverksatt en studie. I denne studien ble seks 18650-litiumionceller syklet (lading/utlading) 
med to forskjellig strømtrekk ved temperaturene 5, 25 og 45 °C. Denne studien indikerer at 
sikkerhetsaspektene til litiumioncellene syklet ved 5 og 25 °C har blitt betydelig dårligere. 
Disse cellene viste større termisk ustabilitet (høyere varmeutviklingshastigheter) og økt sjanse 
til kortslutning på grunn av mekaniske deformasjoner i cellene. Celler syklet ved 45 °C viste 
liten eller litt økning av den termiske stabiliteten. Sikkerhetsaspekten til disse cellene vurderes 
til å være uendret da disse cellene fikk mildere fysisk reaksjon under testingen.  

En av cellene syklet ved 25 °C ble åpnet og analyser. En rekke ulike degraderinger ble funnet, 
men ingen som kunne settes i direkte sammenheng med den økte termiske ustabiliteten. 
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7 Videre arbeid 
Innføring av bedre kontroll av prøvetaking i bredde og lengderetning av litiumion materialene 
vil gi bedre grunnlagsdata for å anslå hvile kjemisk forandringer man har fått i de syklede 
cellene. 

På analysesiden bør man se etter metoder for å prøve å identifisere metallisk litium på 
anodeoverflaten. Man bør vurdere instrumentet Li MAS NMR (Li solid state magic angle 
spinning nuclear magnetic resonance) for å identifisere Li metall. Ved bruk av XPS bør man 
utvikle en bedre metodikk for å sikre en oksygenfri sone rundt prøven fra celleåpning til 
prøven blir satt inn i XPS. Dedikerte prøveholdere for XPS bør vurderes. Overflaten av 
katode og anode bør undersøkes bedre med XPS. 

Arbeidet med identifisering av elektrolytt, løsemiddel og tilleggskjemikalier i cellene 
(elektrolyttblanding) bør utvikles. Ved sikker identifisering av disse komponentene kan man 
utføre adiabatiske materialmålinger av anode og katode med korrekt elektrolyttblandinger. 
Man kan også utføre halvcelle/helcellemålinger med anode og katodemateriell for å se 
endring av kinetikk og kapasitet i cellene. 

Separatoren bør analyser bedre spesielt med hensyn på porøsitet og kjemisk sammensetning. 

En rekke andre analyseteknikker bør vurderes til materialanalysene som TGA, DSC-MS, 
AFM, FTIR, ramanspektroskopi og GC-MS.  

Det kan også være av interesse å se på endringen av aktiveringsenergi for å identifisere ulike 
reaksjoner i de termiske fasene. 
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Vedlegg A Datablad for 18650-celler 
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Vedlegg B XPS data Li 1s topp fra usyklet og syklet UR18650W anode  
 

 

Figur 1: Elektron bindingsenergien mot intensitet for litium1 s toppen fra anodematerialet til en usyklet UR18650W celle. 
Toppene er markert med element og elektronorbital. 

 

Figur 2: Elektron bindingsenergien mot intensitet for litium1 s toppen fra anodematerialet til en syklet UR18650W celle. 
Toppene er markert med element og elektronorbital. 



148 
 

Vedlegg C Rietveld tilpasset XRD data fra katoden til UR18650W cellen 
 

Tabell 1 til 4 viser Rietveld tilpasset XRD data for usyklet og syklet (2C/2C ved 25 °C) 
UR18650W katodemateriale ved ulike prøveuttak. Målingene er utført med en prøveholder 
som støtter materialene fra undersiden og fikserer overflaten med et plastmateriale (for å 
hindre bevegelse i materialet under analyse). 

Prøveuttak 
plassering 

Enhetscelleparameter: a 
[Å] 

Krystallinsk størrelse: k 
LVol-IB [nm] 

5 cm fra start 8,2125(3) 65,0(15) 
40 cm fra start 8,2127(3) 63,7(14) 
5 cm fra ende 8,2111(3) 58,2(12) 
Tabell 1: Rietveld tilpasset XRD data som viser enhetscelleparametere og krystallinsk størrelse for usyklet UR18650W LMO 
katodemateriale ved ulike prøveuttak. Tallene i parentes angir usikkerheten på siste siffer. 

Prøveuttak 
plassering 

Enhetscelleparameter: a 
[Å] 

Krystallinsk størrelse: k 
LVol-IB [nm] 

5 cm fra start 8,2134(3) 65,8(13) 
40 cm fra start 8,2118(4) 57,3(12) 
5 cm fra ende 8,2119(4) 49,8(10) 
Tabell 2: Rietveld tilpasset XRD data som viser enhetscelleparametere og krystallinsk størrelse for syklet (2C/2C ved 25 °C) 
UR18650W LMO katodemateriale ved ulike prøveuttak. Tallene i parentes angir usikkerheten på siste siffer. 

Prøveuttak 
plassering 

Enhetscelleparameter: a 
[Å] 

Enhetscelleparameter: c 
[Å] 

Krystallinsk størrelse: k 
LVol-IB [nm] 

5 cm fra 
start 

2,84847(12) 14,2793(6) 64,4(14) 

40 cm fra 
start 

2,4907(12) 14,2778(6) 63,8(13) 

5 cm fra 
ende 

2,84825(12) 
 

14,2767(6) 59,0(11) 

Tabell 3: Rietveld tilpasset XRD data som viser enhetscelleparametere og krystallinsk størrelse for usyklet UR18650W NMC 
katodemateriale ved ulike prøveuttak. Tallene i parentes angir usikkerheten på siste siffer. 

Prøveuttak 
plassering 

Enhetscelleparameter: a 
[Å] 

Enhetscelleparameter: c 
[Å] 

Krystallinsk størrelse: k 
LVol-IB [nm] 

5 cm fra 
start 

2,83211(11) 14,3950(6) 57,5(13) 

40 cm fra 
start 

2,83332(13) 14,3803(7) 52,2(12) 

5 cm fra 
ende 

2,83659(15) 14,3588(8) 48,0(11) 

Tabell 4: Rietveld tilpasset XRD data som viser enhetscelleparametere og krystallinsk størrelse for syklet (2C/2C ved 25 °C) 
UR18650W NMC katodemateriale ved ulike prøveuttak. Tallene i parentes angir usikkerheten på siste siffer. 
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Vedlegg D XRD data for katodene til usyklede 18650-celler 
 

 

Figur 3: Diffraktogrammet til utladet katodemateriale fra usyklet APR18650M1A katode med indekserte reflekser.  

 

 

Figur 4: Diffraktogrammet til utladet katodemateriale fra usyklet NCR18650B katode med indekserte reflekser.  
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Figur 5: Diffraktogrammet til utladet katodemateriale fra usyklet UR18650E katode med indekserte reflekser.  

 

 

Figur 6: Diffraktogrammet til utladet katodemateriale fra usyklet UR18650FM katode med indekserte reflekser.  
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 Figur 7: Diffraktogrammet til utladet katodemateriale fra usyklet UR18650W katode med indekserte reflekser  
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