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ABSTRACT 
Safety is one of the most important criterions to design Li-ion batteries (LIB) for electric vehicles (EV). 

Although, a battery pack for EV has an efficient battery management system inside, current LIB cells still use 
flammable organic solvents as an electrolyte. In case of an accident, the flammable liquid electrolyte inside the 
batteries may leak and cause catastrophic failure. Therefore, new and safer electrolytes based on solid ionic 
conductive materials have been introduced to replace the liquid electrolytes. Lithium lanthanum titanate (LLTO) is a 
promising solid state electrolyte for all solid state LIBs due to its demonstrated high bulk ionic conductivity. 
However, LLTO has relatively low grain boundary conductivity, limiting the overall material conductivity. The 
purpose of this research is to synthesis co-doped Sr and Al on LLTO material. In addition, lithium silicate will be 
used to coat on the surface of LLTO. This strategy should improve both ionic conductivity of the grain and grain 
boundary of LLTO materials to be suitable for use in all solid state LIB for EV applications. 

 

บทคดัย่อ 
ความปลอดภยัของแบตเตอร่ีเป็นหน่ึงในเง่ือนไขท่ีส าคญัท่ีสุดในการออกแบบแบตเตอร่ีชนิดลิเทียมไอออน

ส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า  แมว้า่ภายในชุดแบตเตอร่ีจะมีระบบการจดัการแบตเตอร่ีท่ีมีประสิทธิภาพ แต่แบตเตอร่ีท่ีมีการ

ใชง้านในปัจจุบนัยงัคงใชส้ารละลายอินทรียไ์วไฟเป็นอิเลก็โทรไลต ์ซ่ึงอาจจะร่ัวไหลและก่อให้เกิดความเสียหายอยา่ง

ร้ายแรงเม่ือเกิดอุบติัเหตุ  ดงันั้นวสัดุของแข็งน าไอออนท่ีเป็นอิเล็กโทรไลตช์นิดใหม่และมีความปลอดภยัถูกน ามาใช้

งานทดแทนสารละลายอิเล็กโทรไลต ์ ลิเทียมแลนทานมัไททาเนตเป็นอิเล็กโทรไลตแ์ข็งท่ีมีแนวโนม้ถูกใชม้ากข้ึนใน

แบตเตอร่ีลิเทียมไอออนชนิดของแขง็ทั้งหมด เน่ืองจากเป็นวสัดุท่ีแสดงค่าการน าไอออนบลัก์สูง อยา่งไรก็ตามวสัดุน้ีมี

ค่าการน าไอออนค่อนขา้งต ่า จึงเป็นขอ้จ ากดัต่อการน าไอออนรวมของวสัดุ  ในงานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จะสังเคราะห์

วสัดุลิเทียมแลนทานมัไททาเนตท่ีผา่นการเจือดว้ยสตรอนเชียมและอะลูมิเนียม  นอกจากน้ีลิเทียมซิลิเกตยงัถูกใชเ้คลือบ

บนผิวของลิเทียมแลนทานมัไททาเนต  ซ่ึงวธีิการน้ีช่วยปรับปรุงทั้งสมบติัการน าไอออนภายในเกรนและขอบเกรนของ
วสัดุเพ่ือใหเ้หมาะสมส าหรับการใชง้านในแบตเตอร่ีลิเทียมไอออนชนิดของแขง็ทั้งหมดส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า 
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