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Abstract: Over the last decade, demand for batteries increased a lot thanks to the wearable devices 

and electric cars. The current trend in all industries is reducing the size and weight of batteries and 

increasing their capacity. The demand for even more powerful batteries is often faced with theoret-

ical and practical limits of the technology. Battery industry compared to other industries is just 

slightly behind and batteries became a limiting factor for technologies.The purpose of this experi-

ment is to describe the impact of compaction pressure on the electrochemical properties of the posi-

tive electrode for lithium-sulfur batteries.  
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1. ÚVOD 

Od svojho vzniku v roku 1991 prešli lítium-iónové akumulátory veľkým vývojom. Na trhu sú 

v súčasnosti dostupné Li-ion batérie v širokej škále tvarov, veľkosti, kapacít a zložení. Rôzne druhy 

Li-ion akumulátorov sa líšia použitými materiálmi a majú rôzne vlastnosti. V súčasnosti prebieha 

mnoho výskumov s cieľom zlepšiť vlastnosti Li-ion akumulátorov. Tieto výskumy sú zamerané na 

všetky zložky týchto akumulátorov. Medzi najperspektívnejšie sa radia najmä výskumy aktívnych 

materiálov kladných elektród a to konkrétne síry a kyslíku. Výsledkom týchto výskumov sú batérie 

(Li-S a Li-O) s podstatne vyššou energetickou hustotou než akú dosahujú konvenčné Li-ion 

akumulátory. Ich vysoká energetická hustota ich robí príťažlivými najmä pre oblasti elektro-

automobilového priemyslu. Dôležitou vlastnosťou elektród je porozita a vnútorná súdržnosť 

materiálov. Pri použití vysokého lisovacieho tlaku môže dôjsť k uzavretiu štruktúry a k zabráneniu 

priechodu elektrolytu. Naopak pri nelisovanej elektróde môže (najmä pri Li-S) dôjsť k rozpadu 

štruktúry.  

2. LÍTIUM-SÍROVÝ AKUMULÁTOR (LI-S) 

Na rozdiel od Li-ion akumulátorov lítium-sírový akumulátor nepracuje na princípe interkalačného 

procesu, ale je konverzným typom batérie a na jeho nabíjaní a vybíjaní sa podieľajú 

elektrochemické reakcie. [1][4] 

Reakcia prebiehajúca na zápornej elektróde: 

 2𝐿𝑖 ↔ 2𝐿𝑖+ + 2𝑒− (1) 

Reakcia prebiehajúca na kladnej elektróde: 

 S + 2𝑒− ↔ S2− (2) 

Celková reakcia (→ vybíjanie, ← nabíjanie): 

 2𝐿𝑖 + S ↔ Li2𝑆 (3) 

218



 

Síra je vďaka svojej vysokej teoretickej kapacite (1675 mAh/g), energetickej hustote (2600 

Wh/kg), veľkej dostupnosti a nízkej cene perspektívnym nástupcom súčasných konvenčných 

aktívnych elektródových materiálov používaných pre kladné elektródy Li-ion článkov. Nevýhodou 

síry je jej nízky potenciál voči Li/Li
+
 a slabá elektrická vodivosť. V prírode sa síra vyskytuje 

v molekule obsahujúcej 8 atómov síry, čo znamená že príhodnejší zápis rovnice celkovej reakcie 

je: 

Celková reakcia (→ vybíjanie, ← nabíjanie): 

 16 𝐿𝑖 + 𝑆8 ↔ 8 𝐿𝑖2𝑆 (4) 

Li2S sa ale pri vybíjaní formuje postupným prechodom z S8 cez polysulfidy Li2Sx (1 ≤ x ≤ 8) až 

k Li2S. Niektoré z týchto medziproduktov (Li2S8 a Li2S4) sú rozpustné v používanom elektrolyte 

a usadzujú sa na povrchu lítiovej anódy, čím vo výsledku dochádza k strate aktívneho materiálu 

katódy, k pasivácii anódy a k rýchlemu poklesu kapacity behom cyklovania. Aby sa tomuto 

problému zabránilo, je nutné uzavrieť síru do elektricky vodivej vrstvy schopnej prepustiť ióny 

lítia. Perspektívnou metódou, ako sa tomuto problému vyhnúť, je uzavretie síry do pórov 

amorfného uhlíku, uhlíkových nanovlákien, či iných uhlíkových produktov alebo do vodivých 

polymérnych puzdier. Výhodou tejto modifikácie je tiež zvýšenie vodivosti aktívneho materiálu 

katódovej elektródy. Ďalším predmetom výskumov s cieľom zabrániť rozpúšťaniu polysulfidov je 

modifikácia použitých elektrolytov. [2][3][4]Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

Najväčšou nevýhodou  lítium-sírových akumulátorov je najmä veľká objemová zmena pri nabíjaní 

a vybíjaní článku, čo spôsobuje na katóde mechanický stres a zhoršuje elektrický kontakt medzi 

uhlíkom a sírou. Tento objemový nárast môže spôsobiť rozpad aktívnej hmoty katódy. [2] 

3. EXPERIMENT 

Pre experiment bola vytvorená kladná elektróda s 200 µm vrstvou aktívneho materiálu v zložení: 

60% Síra (Sigma-Aldrich ≥99,5%), 30 % uhlík (Super P) a 10 % spojivo (PVDF
*
). 

Nelisovaná elektróda bola vložená do štandardnej meracej cely El-Cell
©
. Ako referenčná elektróda 

bolo použité lítium. Do meracej cely bol kvapnutý elektrolyt v zložení 0,25 mol/l LiNO3 , 0,75 

mol/l LiTFSI (DME:DOL
**

 v pomere 2:1). 

(*PVDF - Polyvinyliden fluorid, **DME - 1,2-Dimethoxyethane, **DOL - 1,3-dioxolane). 

3.1. ANALÝZA KLADNEJ ELEKTRÓDY 

  

Obrázok 1: A) Zobrazenie pod SEM (Zorné pole: 415 µm)  B) Rozloženie prvkov (C, S, F) 

Pred vložením do meracej cely bola elektróda skúmaná pod SEM mikroskopom a bola spravená 

prvková analýza. Zobrazenie nelisovanej elektródy pod mikroskopom ukázalo  nerovnosť povrchu 

a tvorbu mikropuklín, ktoré vznikli pri manipulácii s elektródou a pri sušení. Na prvkovej analýze 

bolo možné vidieť nerovnomerné rozloženie použitých chemických prvkov (zhluky síry). 

3.2. VYBÍJANIE ČLÁNKU A CYKLICKÁ VOLTAMETRIA 

Prebehli dva cykly. Nabíjací/vybíjací prúd bol nastavený na 0,2C. Potenciálové okno bolo 

nastavené v rozmedzí 1,8 – 2,8 V. V grafe je možné si všimnúť dve relatívne stabilné platá pri 

219



 

2,38 V a 2,07 V, ktoré sú spôsobené tvorbou polysulfidov. Tieto vybíjacie charakteristiky, podobne 

ako aj priebeh cyklickej voltametrie zodpovedajú priebehom uvedeným v odbornej literatúre. 

 

Obrázok 2: A) Vybíjacie charakteristiky cyklovania (0,2C) B) Cyklická voltametria (0,1 mV/s) 

Pri CV bolo potenciálové okno nastavené v rozmedzí 1,8 – 3,0 V. Ako je z grafu 2.  možné vidieť, 

pri skenovacej rýchlosti 0,1 mV/s je priebeh cyklickej voltametrie pri štyroch cykloch relatívne 

stabilný, ale s jasne viditeľnými kapacitnými stratami. 

4. ZÁVER 

Napriek tomu, že experiment nie je momentálne ešte ukončený, je možné z doposiaľ získaných dát 

povedať, že nelisovaná sírová elektróda počas cyklovaní výrazne stráca kapacitu vplyvom 

rozpúšťania polysulfidov. Vzhľadom k viditeľne malej súdržnosti a pevnosti elektródy sa očakáva 

jej rozpad pri ďalšom cyklovaní. 
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