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Nickel massans kapacitet vid olika förhållanden och dess 
kristallstorlek 
	
Examensarbetet undersökte den elektrokemiska kapaciteten för nickelmassan i den 
positiva elektroden när den blev utsatt för olika förhållande och dess relation till 
ändringar i nickelhydroxidfaser och kristallitstorlek. 
De olika förhållandena var: två olika elektrolyter, KOH och KOH/LiOH, olika 
temperaturer under laddning och olika laddningstider. 
Nickelmassan gjordes till enfickor, en liten testelektrod, för att utsätta den för de olika 
förhållandena och dess kapacitet blev registrerad på en dator, som var kopplad till 
laddningsstationen. 
Från enficksanalysen kunde man se att de flesta provernas kapacitet ökade med ökad 
laddningstid. 
När enfickstesterna var klara, klipptes testelektroderna upp för att kunna analysera 
dem i en röntgendiffraktometer för att se vilka nickelhydroxidfaser som fanns i 
proverna. Resultaten från röntgendiffraktometern användes även för att räkna ut 
kristallitstorleken. 
Analysen visade att elektrolyten med LiOH tillsatt var mer benägen att bilda γ-fas och 
genererade mindre kristallitstorlekar än vad elektrolyten utan denna tillsats gjorde. 
Vid jämförelse mellan enficksresultaten och resultaten från röntgendiffraktometern 
visade det sig att proverna med elektrolyten KOH som hade lägre kapacitet än 
förväntat också hade större mängder av γ-fas. Detta indikerar att det var en viss förlust 
av kontakt i det aktiva matrialet på grund av uppsvällningen kopplad till γ-fasen. 
När enfickorna kördes tjugo cykler istället för de tre cykler som var standard, 
upptäcktes det att proverna som använde ren KOH som elektrolyt hade rester av γ-fas 
kvar även efter den tjugonde cykeln medan proverna med LiOH tillsatt till 
elektrolyten inte hade någon γ-fas kvar. 
Temperaturförsöket gav ganska otydliga eller inkonsekventa resultat, men 
elektrolyten med LiOH tillsatsen var klart överlägsen under dessa försök, vilket inte 
var så konstigt då tidigare studier hade konstaterat att denna tillsats ökade prestandan 
av den positiva elektroden vid höga temperaturer [1]. Även om resultaten var otydliga 
hade proverna en fallande kapacitet med ökad temperatur. 
 
Detta arbete genomfördes på och åt batteriföretaget SAFT i Oskarshamn för att få en 
inblick i hur deras batterier beter sig under olika förhållanden. Då det inte är säkert att 
batterierna förvaras i den miljö som SAFT rekommenderar är det bra att få reda på 
hur funktionen påverkas av t.ex. temperaturen. 
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