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Laboratorul de cercetare
pentru stocarea energiei ROM-EST

Viitorul bateriilor litiu-ion
prinde viaţă la ICSI Rm. Vâlcea
În cadrul Institutului Naţional de CercetareDezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice
– ICSI Rm. Vâlcea funcţionează din noiembrie 2015
Laboratorul ROM-EST, infrastructură de cercetare ce
are ca misiune dezvoltarea soluţiilor tehnologice de
stocare a energiei generate din surse intermitente
regenerabile. Punctul central al noii facilităţi este
Laboratorul de dezvoltare baterii Li-ion/Li-polymer,
un ansamblu de facilităţi de realizare de baterii tip
litiu-ion la scară semi-industriala, dar şi de facilităţi
de creare şi caracterizare de materiale pentru acestea.
În mai puţin de un an de existenţă, efervescența
ştiinţifică, munca şi pasiunea colectivului au condus
la rezultate promiţătoare, Laboratorul de baterii
putând fi considerat un deschizător de drumuri al
comunităţii româneşti de cercetare. Alexandru Batali
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undamentat pe existenţa unei
infrastructuri integrate de cercetare de obţinere a bateriilor
electrochimice de tip Li-ion,
unice la nivel european, Laboratorul de dezvoltare baterii
Li-ion/Li-polymer – ROM-EST este un
pionier într-un domeniu de cercetare
complet nou în cercetarea românească.
Elementul principal al activităţilor de cercetare desfăşurate în cadrul laboratorului
de baterii constă în diversificarea arhitecturii structurale la scară microscopică
a căilor fizice de litiere-delitiere pentru a
favoriza schimbul ionic şi electronic la nivelul interfeţei electrod-electrolit. Un alt
obiectiv este reprezentat de dezvoltarea
de noi tehnologii pe bază de sodiu, sulf şi
magneziu, în conjuncţie cu folosirea de
noi nanomateriale ca suport de transfer
electronic cu suprafaţa specifică mare, în
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perspectiva îmbunatăţirii per ansamblu
a performanţelor bateriei, în special a
retenţiei capacitive şi duratei de viaţă la
ciclare.

Contextul internaţional
și schimbarea de
paradigmă
Posibilitatea de a schimba ceea ce până
nu demult părea natural – utilizarea electricităţii în momentul în care era produsă, la orice scală de putere, de timp şi de
locaţie - pare a reformula în mod drastic
orice structură de furnizare de electricitate, atât la nivelul reţelelor naţionale, cât
şi la nivel individual. Stocarea energiei
este în momentul de faţă un „Holy Grail”.
Dacă până în momentul de față singură
tehnologie viabilă de stocare a energiei
era bazată pe simplul pompaj hidro, cu
limitări majore în ceea ce priveşte locaţia
şi costurile de investiţie, aportul cercetărilor din diverse domenii a făcut posibile
noi tipuri de tehnologii, aflate în diverse
faze de dezvoltare, care ar permite o largă
implementare a acestei noi componente
energetice: stocarea. Dat fiind că este cunoscut faptul că nu există un „silver bullet” al tehnologiilor, o abordare multiplă
a acestor tehnologii în sensul hibridizării
lor, dar şi a personalizării în funcţie de
tipul aplicaţiei este conceptul de bază pe
care cercetătorii din ICSI Rm Vâlcea sunt
focalizaţi.
Dacă micile baterii ce alimentau electronicele erau deja în cotidianul nostru
încă din secolul trecut, noile sisteme sunt
gândite să revoluţioneze existenţa printro vastă paletă de aplicaţii, de la calculatorare şi până la autovehicule electrice şi
stocarea energei în reţea.
Există o uriaşă emulaţie ştiinţifică,
coroborată cu investiţii financiare, în
sensul dezvoltării de noi baterii bazate
pe noi materiale, cu capacitate de stocare
crescută şi timp de viaţă ridicat. Numărul organizaţiilor de cercetare ce sunt
implicate într-un astfel de efort a crescut
exponenţial în ultima decadă de timp, ca
un indicator al relevanței industriale a
acestui tip de cercetare.

Demersul local și rolul
resursei umane
La ICSI Rm. Vâlcea, Laboratorul de
baterii şi grupul de cercetare sunt încă în

formare, dar primele rezultate sunt promiţătoare. Impulsionat de existenţa unei
facilităţi unice, cel puţin în această zonă
a Europei, de realizare de baterii într-o
versiune flexibilă şi scalabila, dar şi a unei
staţii de testare profesionale, grupul are
ca obiectiv găsirea unei versiuni optimi-

EST se poate mândri cu o infrastructură
completă de sinteză şi caracterizare a
materialelor, precum şi de producere
şi testare a bateriilor obţinute, unică în
această parte a Europei, prin acoperirea
întregului spectru de activităţi necesare
dezvoltării de noi soluţii de stocare elec-

Prof. univ. dr. Ioan Ștefănescu, directorul general ICSI Rm. Vâlcea, dr. ing. chim. Mihaela Buga, cercetător ştiinţific
în cadrul Laboratorului de dezvoltare baterii Li-ion/Li-polymer, și dr. fiz. Mihai Varlam, directorul Centrului National
pentru Hidrogen si Pile de Combustibil - ICSI Rm. Vâlcea

zate din punct de vedere al arhitecturii şi
al materialelor în ceea ce priveşte capacitatea de încărcare şi timpul de viaţă.
Cu un grup de lucru tânăr, ce şi-a făcut ucenicia în cadrul Centrului Naţional
pentru Hidrogen şi Pile de Combustibil,
înţelegând profundele provocări impuse
de tranziţia energetică ce are deja loc la
nivel mondial, ROM-EST preia tradiţia
institutului de a se adapta şi a oferi un
răspuns rapid schimbărilor de paradigmă tot mai dese din domeniul energiei,
printr-o evidentă complementaritate cu
celelalte nuclee de cercetare.
Este demn de subliniat faptul că grupul de cercetători din cadrul ROM-EST
este format în foarte mare măsură din
persoanele care au lucrat la elaborarea
proiectului, având astfel posibilitatea de
a gândi de la zero şi de a alege infrastructura necesară pentru dezvoltarea unui
domeniu complet nou pentru cercetarea
din România. Drept consecinţă, ROM-

trochimică, fapt ce asigură independența
procesului de cercetare, în mod evident
fără a elimina deschiderea către colaborări cu parteneri exteriori.
Echipa de cercetători care dă substanţă
proiectului ROM-EST este formată în
principal din tineri cu vârsta medie în
jur de 30 de ani şi completată de câteva
persoane cu experienţă bogată. O mare
parte dintre aceştia sunt persoane ce au
avut stagii de cercetare, de doctorat sau
postdoctorat de lungă durată în afara ţării
şi care au preferat să revină în cadrul Institutului pentru a se alătura unui proiect
tânăr, dar în acelaşi timp foarte flexibil,
genul de proiect atrăgător pentru tânăra
generaţie de cercetători – high risks, high
rewards. Bineînţeles, echipa este în continuă evoluţie, având în momentul de faţă
un nucleu cristalizat, dar care îşi doreşte
să fie mereu deschis către caractere şi idei
noi, ce ajută la lărgirea orizontului de cunoaştere, evitarea plafonării şi stagnării.
OCTOMBRIE 2016

MARKET WATCH

7

Cover Story

Dr. ing. chim. Mihaela Buga în timpul procesului de depunere
al anodului cu ajutorul sistemului compact de depunere

Primele cercetări, primele
rezultate, prima baterie
Grupul de cercetare care reprezintă Laboratorul de baterii a făcut deja primii pași
notabili. Performanţele primei baterii Li-ion
18650 cu material activ LMO, asamblată
în cadrul ROM-EST, sunt surprinzător de
bune în ceea ce priveşte capacitatea specifică, eficiența coulombică, stabilitatea termică
şi durata de viaţă > 2000 cicluri. Rezultatele
obţinute până în prezent sunt în concor-

Dr. ing. chim. Mihaela Buga prezentând o baterie Li-ion cilindrică 18650 și ing. energetician
Mihai Bălan prezentând o baterie Li-ion de tip pouch, baterii realizate în cadrul Laboratorului
de dezvoltare baterii Li-ion/Li-polymer

danţă cu studiile de specialitate în domeniu,
care indică gradul ridicat de instabilitate
a interfeţei electrod - electrolit, în special
în cazul catodului, datorită segregării fazei
LiOx la interfaţa cu electrolitul în defavoarea stoichiometriei iniţiale, rezultând în scăderea capacităţii de încărcare - descărcare a
bateriilor de tipul LMO. Aceste prime rezultate s-au dovedit a fi un excelent promotor
pentru cunoaşterea fundamentală a proceselor care au loc în sistemele electrochimice
de stocare a energiei de tip Li-ion propuse.

Infrastructura unică
Designul bateriilor (coin, cilindrice 18650 şi pouch) este
dictat de infrastructura completă din cadrul laboratorului de
tip clean-room: mixere speciale destinate preparării amestecurilor pentru electrozi (Tri-Shaft Planetary Vacuum Mixer
with Vacuum Pump and Water chiller); sistem compact de
depunere (față, față-verso) cu posibilitatea stabilirii grosimii stratului depus, pentru realizarea electrozilor (Compact
Electrode Coating Machine); echipamente speciale de profilare a electrozilor (Slit and Cutter machine - TSSW 2000;
Semi-Automatic Die Cutter of Electrodes for Stacking Pouch Cell, Precision Die Cutter for Pouch Cell electrode Sheet); o presă ce stabileşte uniformitatea şi porozitatea finală
a electrozilor (3t Roll Press Machine – TH3000A); sisteme
de sudare cu ultrasunete şi în puncte, pentru ataşarea colectorilor de curent (Desk-Top 800W Ultrasonic Metal Welder, 40KHz - MSK-800W); sistem semi-automat de realizare
a ansamblului electrozi-separator, aşa-numitul “jelly roll”
pentru bateriile cilindrice 18650 (Semi-automatic winding
machine – THK1); echipamente speciale de profilare a carcaselor pentru bateriile de tip pouch (Pouch Cell Case/Cup
Forming Machine for Aluminum-Laminated Film); sisteme
de injecţie automată a electrolitului (Electrolyte Diffusion &
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Rezultatul este o perspectivă încrezătoare şi asertivă, ce rezonează în acord
perfect cu viziunea grupurilor de cercetare
cu preocupări în domeniul materialelor cu
aplicaţii în dezvoltarea de electrozi pentru
bateriile Li-ion. Însă, cel mai important
este să atingi acel prag economic viabil
legat de costul de producţie (în special al
materialelor - nanomaterialelor) şi performanţele bateriilor de tip Li-ion cuantificate prin parametri cum ar fi tensiunea la
borne, capacitatea de stocare, densitatea

Degassing Chamber for Professional Li-on Battery Research); echipamente speciale de sigilare a bateriilor (Compact
Vacuum Sealer with KF40 Feedthrough to Glovebox for Preparing Pouch Cell; Electric Coin Cell Crimping Machine for
CR20XX button cells) şi un Sistem Glove Box cu atmosfera
controlată de argon, pentru umplerea cu electrolit şi sigilarea finală a bateriilor.
În ceea ce priveşte sistemele de testare a bateriilor din
cadrul ROM-EST, Sistemul de testare baterii (Battery tester - Solartron 1470E Multi-Channel) permite un spectru
larg de teste pentru diferite tipuri de baterii, celule de combustie, supra- şi ultracapacitori şi celule electrochimice;
este upgradat cu un modul FRA mono-canal pentru măsurători de impedanţă în funcţie de frecvenţă, în domeniul
1mHz - 100 kHz, care poate opera în potenţial sau curent,
în funcţie de tipul de caracterizare dorit. Adiţional, sistemul
este echipat cu 8 canale separate de măsurat temperatura cu ajutorul unor termocupluri de tip E, J, K sau T. Acest
lucru este important, în special în cazul supraîncălzirii bateriilor la încărcare / descărcare în regim rapid de curent
(în cazul bateriilor de tip pouch). Sistemul de achiziţie date
este ultrarapid şi permite achiziţionarea a 10 000 date pe
secundă, atât în regim continuu, discret sau pulsatoriu, în
special pentru tipul de caracterizări ohmice.
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reţele poroase interconectate conductive,
contribuind astfel la îmbunătăţirea stabilităţii chimice a LFPO prin consumarea
produsului HF creat în urma contaminării
cu umiditate a electrolitului în bateriile
cilindrice 18650 şi pouch.

Beneficiarii și câştigurile

Ing. energetician Mihai Bălan în timpul procesului de
realizare a ansamblului separator-electrozi (jelly roll)

de energie, puterea specifică, siguranţa şi
fiabilitatea pentru mii de cicluri rapide de
încărcare/descărcare şi timpul de viaţă.
Cercetările în curs de desfăşurare au ca
obiectiv optimizarea rezultatelor obţinute
folosind o metodă inovativă de procesare
la scară nano ce constă într-un singur pas
de măcinare a materialului activ (LMO)
cu nanotuburi de carbon functionalizate
cu grupări carboxilice pentru a obţine
LMO cu suprafaţă şi activitate chimică ridicate. Flexibilitatea structurală, suprafaţa
specifică mare, rezistența mecanică mare
şi conductivitatea electronică superioară
celorlalte materiale, toate acestea pot alcătui o reţea conductivă 3D pentru LMO, ce
măreşte contactul electric dintre particule
şi îmbunătăţeşte performanţele electro chimice ale LMO. Această abordare este
simplă, fezabilă şi potrivită pentru suprafeţe mici (preferabil baterii de tip coin sau
pouch), abordare des întâlnită în studiile
de specialitate doar la nivel de testare a
materialelor obţinute, nu ca integrare a
acestora în celule electrochimice reale, urmată de testare. Trecerea la suprafeţe active specifice mari (~ 700cm2), cazul bateriilor cilindrice 18650, prezintă însă probleme de agregare uşoară şi dispersie scăzută
a nanotuburilor de carbon, respectiv grafenelor în solvenţii uzuali, datorită naturii
hidrofobe, fapt ce minimizează avantajele
acestora. Prin acest concept inovativ de
fabricare, este de aşteptat o îmbunătăţire
per ansamblu a performanţelor bateriei,
în special a retenţiei capacitive şi a duratei
de viaţă la ciclare.
O altă abordare constă în folosirea
LFPO ca material de catod şi obţinerea de

Beneficiile proiectului ROM-EST nu
sunt imediate. Pe termen scurt este urmărită o coagulare a masei critice necesare
validării domeniului stocării energiei
drept pilon de bază pentru cercetare şi
industrie la nivel naţional şi european. Pe
termen lung, în mod evident principalii
beneficiari ar putea fi companiile mici şi
mari din domeniul energetic, producătorii
şi integratorii de device-uri electronice ce
folosesc baterii, precum şi industria auto
ce pare să se îndrepte în mod ireversibil
spre eliminarea motoarelor cu ardere internă şi deci spre vehicule electrice şi cu
hidrogen. A avea cercetare la nivel avansat
în domeniul bateriilor în România este
în mod indubitabil un beneficiu pentru
vizibilitatea ţării la nivel mondial într-un
domeniu ce se anunţă a fi unul dintre cele
mai importante pentru viitor. Dezideratul
ICSI Rm. Vâlcea este ca la sfârşit principalul beneficiar să fie utilizatorul final, ce va
putea să-şi îmbunătăţească calitatea vieţii
folosind produse ce înglobează tehnologii
dezvoltate în cadrul ROM-EST.
Activitatea de cercetare, susţinută de
infrastructura existentă, se concentrează
pe abordarea unei probleme specifice
din lumea reală, oferind suport mediilor
universitare, companiilor producătoare
de baterii, institutelor de cercetare care
nu dispun de resurse de cercetare la nivel
proof of concept, prin posibilitatea integrării materialelor investigate la nivel naţional
şi chiar internaţional în modele realiste
de baterii „de tip Li-ion – coin, cilindrice
18650 şi pouch”, testării şi validării performanţelor obţinute.
Laboratorul este un excelent promotor
şi susţinător al diverselor studii din cercetarea ştiinţifică din domeniu şi, de asemenea,
al studiilor realizate de companii high-tech
active în domeniul stocării energiei, legate
de potenţialul deosebit al noilor materiale nanostructurate şi multifuncţionale,
contribuind astfel la mai buna înţelegere a
relaţiei dintre proprietăţile electrochimice,
morfologia materialelor şi performanţa
bateriilor de tip Li-ion.

Ieșirea din tipare
„Suntem în pragul unei «Revoluţii reîncărcabile» şi era de neconceput ca România să fie în
afara acesteia. De la electronice
şi până la autovehicule electrice
sau reţeaua electrică, bateriile
sunt pe cale să schimbe drastic modul de gândire al noilor
echipamente. ICSI Rm. Vâlcea a
pornit pe drumul de integrare în
efortul global de scădere a costurilor şi de creştere a capacităţii de stocare.
Laboratorul ROM-EST caută
să iasă din tiparul obişnuit al
arhitecturii bateriilor Litiu-ion,
investigând noi materiale pentru
electrozi, cu capacitate de reţinere a mai multor ioni şi deci de
furnizare a unei capacităţi energetice crescute. Modificările chimice gândite pentru electrod vor
duce la o creştere a gradului de
reîncărcare a deja existentelor
baterii cu litiu cu timp de viaţă
limitat. Întreaga strategie este
bazată pe existenţa unei linii de
realizare de baterii la nivel semiindustrial, utilizată pentru testarea la scară reală scalabilă a
noilor soluţii.
ICSI Rm. Vâlcea lansează totodată un apel de cooperare pentru toate organizaţiile de cercetare şi companiile interesate, să
creeze o alianţă pentru a realiza
«masa critică» de cercetători necesară pentru a deveni «importanţi» pe plan global în această
direcţie”.
Prof. univ. dr. Ioan Ştefănescu,
Director General ICSI Rm. Vâlcea
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