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OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA AKUMULATORA  

LITOWO –SIARKOWEGO DO ROZRUCHU SILNIKA SPALINOWEGO 

 

W artykule omówiony został problem zastosowania akumulatora litowo-siarkowych do rozruchu silnika spalinowego sto-

sowanego w samochodzie osobowym. Dokonano przeglądu istniejących rozwiązań elektrod wykorzystywanych w tego typu 

akumulatorach. Przedstawiono budowę i działanie ogniwa litowo-siarkowego. Przedstawiono model matematyczny obciążenia 

akumulatora i wyniki obliczeń. W podsumowaniu zamieszczono uwagi, co do możliwości zastosowania tego typu akumulato-

rów do uruchamiania samochodowych silników spalinowych.  

 

WSTĘP 

Według [1] choć akumulatory litowo-jonowe są obecnie pod-
stawowymi urządzeniami do magazynowania energii w sektorze 
łączności, transportu i energii odnawialnej, to jednak dotychczas 
trwają intensywne prace nad ich bezpieczeństwem, obniżeniem 
kosztów materiałów i stworzeniem elektrod z wyższej wydajności. 
Dlatego akumulatory siarkowe są obiecującym system elektroche-
micznym w zastosowaniu, jako wysokoenergetyczne pomocnicze 
źródło energii, szczególnie w zastosowaniach na dużą skalę, ze 
względu na niski koszt, teoretycznie duże właściwe pojemności i 
energie oraz przyjazność dla środowiska. 

Akumulator litowo-siarkowy (Li-S) należy do grupy odwracal-
nych ogniw galwanicznych. Ogniwo to charakteryzuje się bardzo 
dużą pojemnością (350 Wh/kg) [2]. Dzięki niskiej gęstości litu oraz 
umiarkowanej gęstości siarki, akumulatory Li-S są stosunkowo 
lekkie, gdyż ich gęstość wynosi około 1 g/cm3. Akumulatory Li-S 
mają znacznie większą pojemność niż akumulatory litowo-jonowe, a 
ich koszt produkcji jest niższy ze względu na wykorzystanie taniej 
siarki. Niekorzystną cechą ogniw litowo-siarkowych jest ich szybko 
spadająca pojemność podczas kolejnych cykli ładowanie – rozłado-
wanie [3]. 

Z uwagi na wysoką pojemność energetyczną i nieliniową krzy-
wą rozładowywania i ładowania ogniwa, praca akumulatora odbywa 
się pod nadzorem mikrokontrolera oraz różnych obwodów bezpie-
czeństwa (np. regulator napięcia wyjściowego), zapewniających 
kontrolę stanu ogniwa oraz zabezpieczenie przed gwałtownym 
rozładowaniem [4]. 

Celem obecnego opracowania jest sprawdzenie, czy akumula-
tor litowo-siarkowy może być stosowany do rozruchu silnika spali-
nowego samochodu osobowego. Oceniono to na drodze analitycz-
nej.    

1. ELEKTRODY OGNIW LITOWO-SIARKOWYCH  

W eksperymentalnych akumulatorach Li-S katody, na ogół, są 
wykonywane z węgla i siarki, a anody z litu [5].  

Wykorzystanie metalicznego litu pozwala na osiągnięcie więk-
szego upakowania tego pierwiastka w porównaniu do konwencjo-
nalnych ogniw litowo-jonowych, w których wykorzystywane są 
związki litu. 

Zaletą siarki jest jej powszechne występowanie i niski koszt, 
zaś wadą jest mała przewodność elektryczna właściwa, 5×10−30 S 
cm−1 w 25 °C [6]. Można to poprawić poprzez stosowanie powłoki 
węglowej na siarce, zapewniającej zwiększoną przewodność elek-
tryczną w porównaniu do samej siarki. Rozwiązaniem wspomniane-
go problemu są także węglowe nanorurki. Materiały węglowe za-
pewniają dużo skuteczniejszą ścieżkę przewodzenia elektronów 
oraz integralność strukturalną, ale wytwarzanie nanorurek węglo-
wych jest obarczone bardzo wysokim kosztem [7]. 

Jednym z problemów występujących w ogniwach litowo siar-
kowych jest zjawisko polegające na tym, że jeśli siarka zawarta w 
katodzie absorbuje lit, występuje objętościowa rozszerzalność 
kompleksu LixS tak, że przewidywany wzrost objętości Li2S wynosi 
prawie 80% objętości początkowej siarki [8]. To powoduje powsta-
wanie dużych naprężeń mechanicznych na katodzie, co jest główną 
przyczyną jej szybkiej degradacji. Proces ten zmniejsza obszar 
styku między węglem i siarką oraz uniemożliwia przepływ jonów litu 
do powierzchni węgla [9]. 

Właściwości mechaniczne litowych związków siarki są silnie 
uzależnione od zawartości litu, a wraz ze wzrostem zawartości litu, 
siła litowych związków siarki wzrasta, choć przyrost ten nie jest 
liniowy względem procesu litowania [8]. 

Akumulator litowo-siarkowy (Li-S), ze względu na swoją zdol-
ność do magazynowania energii, jest obiecującą alternatywą dla 
elektryfikacji samochodów. Obecnie trwają prace rozwojowe nad 
wieloma typami ogniw litowo-siarkowych. 

Przykładowo, ogniwo Li-S, zbudowane na Uniwersytecie w Wa-
terloo, miało pojemność równą 84% pojemności teoretycznej oraz 
odznaczało się minimalną utratą pojemności podczas cyklu ładowa-
nia, co potencjalnie zaowocowało 4-krotnie większą pojemnością w 
porównaniu do akumulatorów litowo-jonowych. Uzyskano to dzięki 
zastosowaniu drobnoporowatej katody węglowej. Siarka i węgiel 
zostały zmielone i podgrzane, co zmniejszyło napięcie powierzch-
niowe siarki, umożliwiając jej przedostanie się do porów i pozosta-
wiając wystarczająco dużo miejsca na jej rozszerzanie się podczas 
pracy ogniwa. Układ ten został następnie podgrzany, aby usunąć 
resztę siarki z powierzchni. Powierzchnia katody została powleczo-
na poli(tlenkiem etylenu), który odpycha hydrofobowe wielosiarczki, 
co ogranicza ich straty przez rozpuszczanie w elektrolicie. W te-
stach, w których jako rozpuszczalnika użyto 1,2-dimetoksyetanu o 
szczególnie dużej zdolności do rozpuszczania wielosiarczków, 
tradycyjna katoda Li-S utraciła 96% siarki przez 30 cykli ładowania, 
podczas gdy nowa katoda tylko 25%. Podczas badań uzyskano 
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względną pojemność akumulatora równą 1.1 Ah/g po 20 cyklach, 
przy średniej gęstości prądu 168 mA/g  [10]. 

Ogniwo Li-S wykonane w Uniwersytecie w Stanford miało ano-
dę wykonaną z silikonowych nanorurek, zaś katodę z nieuporząd-
kowanych nanorurek węglowych pokrytych siarką. Dodatek elektroli-
tu poprawił sprawność Faradaya z 85% do ponad 99%. Uzyskano 
względna pojemność ogniwa równą 0.73 Ah/g po 150 cyklach przy 
prądzie równym 0.5 pojemności nominalnej akumulatora [11-12]. 

Ogniwo Li-S wykonane w CGS posiadało anodę wykonaną z 
kompozytu złożonego z silikonowych nanorurek i węgla, zaś katodę 
z nieuporządkowanych nanorurek węglowych otrzymanych z wę-
glowodorów i pokrytych siarką. Uzyskano względna pojemność 
ogniwa równą 1.3 Ah/g po 400 cyklach przy prądzie równym pojem-
ności nominalnej akumulatora [13-14]. 

W przypadku ogniwa opracowanego w Fraunhofer Institute for 
Material and Beam Technology IWS ogniwo Li-S miało anodę wy-
konaną ze związków krzemu i węgla, zaś katodę z elementarnej 
siarki. Uzyskano żywotność ogniwa na poziomie 1400 cykli [15].   

Ogniwo wykonane w Uniwersytecie w Arizonie posiadało kato-
dę wykonaną z kopolimeryzowanej siarki. Wykorzystano odwrotna 
wulkanizacje większości siarki z niewielkim dodatkiem 1,3-
diizopropenylobenzenu (DIB). Uzyskano względną pojemność 
ogniwa równą 0.823 Ah/g po 100 cyklach [16]. 

Ogniwo opracowane w Uniwersytecie w Stanford posiadało ka-
todę wykonaną z porowatych nanocząsteczek siarki w kapsułkach z 
TiO2 o średnicy 800 nm. Powłoka chroni styk siarka-lit prze roz-
puszczeniem w elektrolicie. Uzyskano względną pojemność ogniwa 
równą 0.721 Ah/g po 1000 cyklach przy prądzie równym 0.5 pojem-
ności nominalnej akumulatora. Uzyskana sprawność Faradaya 
wynosiła 98.4% [17-18].  

Ogniwo wykonane w Oak Ridge National Laboratory posiadało 
katodę wykonaną z siarki. Ogniwo zawierało stały elektrolit w posta-
ci polisiarczkofosforanu litowego. Odznaczało się napięciem rów-
nym połowie napięcia obserwowanego w typowych akumulatorach 
litowych, a ponadto niską przewodnością jonową elektrolitu i kru-
chością struktury ceramicznej [19-20]. Podczas badań uzyskano 
względną pojemność ogniwa równą 1.2 Ah/g po 300 cyklach w 
temperaturze 60 °C przy prądzie równym 0.1 pojemności nominal-
nej akumulatora oraz 0.8 Ah/g po 300 cyklach w temperaturze 60 
°C przy prądzie równym pojemności nominalnej akumulatora [21] 

Ogniwo opracowane w Lawrence Berkeley National Laboratory 
posiadało anodę litową, zaś katodę wykonaną z nanokompozytu 
siarki i tlenku grafenu z wiążącym styren-butadien-karboksymetylo 
kopolimerem celulozy. W zależności od stopnia naładowania uzy-
skano napięcie od 1.7 do 2.5 V.  

Bis (trifluorometanosulfonylo) imid) litu rozpuszczał się w mie-
szaninie zawierającej nmethyl-(n-butylo) pirolidyniowy bis (trifluoro-
metanosulfonylo)-imid (PYR14TFSI), 1,3-dioksolan (DOL), dimetok-
syetan (DME), 1 M bis (litowo trifluorometylosulfonylo) imid (LiTFSI) 
i azotan litu (LiNO3). W ogniwie występowała wysoka porowatość 
separatora polipropylenowego. Uzyskano wartości względnej ener-
gii równe 500 Wh/kg w stanie początkowym oraz i 250 Wh/kg po 
wykonaniu 1500 cykli, przy prądzie równym pojemności nominalnej 
akumulatora [22]. 

Podczas badań uzyskano względną pojemność ogniwa równą 
0.7 Ah/g po 1500 cyklach przy prądzie równym 0.05 pojemności 
nominalnej akumulatora oraz 0.4 Ah/g po 1500 cyklach przy prądzie 
równym 0.5 pojemności nominalnej akumulatora przy ładowaniu i 
dwukrotnie większym przy rozładowaniu. 

Ogniwo wytworzone w Pacific Northwest National Laboratory 
posiadało anodę z litowanego grafitu, zaś katodę z  siarki. Powłoka 
zabezpieczała anodę przed zniszczeniem przez polisulfidy. Uzyska-
no żywotność ogniwa na poziomie 400 cykli [23]. 

Ogniwo wytworzone w OXIS Energy posiadało anodę z litowa-
nego grafenu, a katodę z siarki z warstwą pasywacyjną w postaci 
siarczku litowego, która zabezpieczała przed utratą siarki. Podczas 
badań uzyskano względną pojemność ogniwa równą 0.24 Ah/g po 
1000 cyklach oraz 25 Ah/ogniwo [24-25]. 

W akumulatorze Li-S wykonanym w Uniwersytecie w Tsinghua 
anoda była wykonana z litu, a katoda z kompleksu nanorurek wę-
glowych i siarki. Wykonano wolnostojącą elektrodę z powłokowej 
warstwy nanorurek węglowych i siarki o dużej powierzchniowej 
zawartości siarki, w której krótkie MW nanorurki węglowe pełniły 
funkcję elektrycznej sieci krótkiego zasięgu, a super-długie nanorur-
ki węglowe działały zarówno, jako elektrycznej sieci dalekiego za-
sięgu i skrzyżowanych węzłów. Podczas badań uzyskano względną 
pojemność ogniwa równą 0.151 Ah/cm2 dla zawartości siarki 17.3 
mgS/cm2  [26]. 

Według [27] zastosowanie czystej siarki na elektrody może 
zwiększyć powierzchniowe ładowanie elektrod siarkowych uzyska-
nych w procesie kasetowego odlewania i może poprawić wydajność 
elektrochemiczną grubych elektrod siarkowych. Elektrody z czystej 
siarki wykazują niską polaryzację, wysokie wykorzystanie siarki i 
stabilność podczas cyklicznego ładowania/rozładowania nawet przy 
bardzo wysokim wykorzystaniu siarki. Osiągnięto wysoką pojem-
ność polową około 19,2 mAh/cm2 , co jest najwyższą polową po-
jemnością istniejących elektrod siarkowych uzyskanych w procesie 
kasetowego odlewania i 4 razy wyższą niż w przypadku dostępnych 
elektrod używanych w akumulatorach litowo-jonowych. Ponadto 
wykazano, że stosowanie dużych cząstek siarki nieznacznie 
zmniejsza szybkość konwersji od S4 do S82- podczas początkowego 
rozładowania i ma nieznaczny wpływ na późniejszą sprawność 
elektrochemiczną. 

W ogniwie opracowanym na Uniwersytecie Kalifornijskim w 
Riverside występowała katoda ze szkła pokrytego siarki pokrytej 
szkłem z lekko zredukowanym tlenkiem grafenu służącym, jako 
wspornik strukturalny. Pokrycie szklane chroniło polisiarczki litowe 
przed ciągłym migrowaniem do elektrody [28]. Podczas badań 
uzyskano względną pojemność ogniwa równą 0.7 Ah/g po 50 cy-
klach [29]. 

W [30] przedstawiono nową hetero-funkcjonalną bimodalnie 
porowatą morfologię węgla, określaną, jako komora węglowa (DW), 
stosowaną, jako wspornik siarki w katodzie litowo-siarkowego ogni-
wa. Komora węglowa dzięki swej unikalnej strukturze wykazuje 
kontrolowane wydzielanie siarki oraz około 700 mAh g-1 (przy 47%-
wt S) odwracalnej pojemności przy wysokiej sprawności kulombow-
skiej.  

2. BUDOWA I DZIAŁANIE AKUMULATORA   

Schemat działania akumulatora litowo-siarkowego przedsta-
wiono na Rysunku 1. 

Jony litowe są usuwane z anody podczas rozładowania i two-
rzą wielosiarczki litowe na katodzie. 

Powstawanie Li2S na katodzie jest wynikiem całkowitego rozła-
dowania. 

Podczas ładowania jony litowe powstają z powrotem na ano-
dzie, gdyż Li2Sx poruszają się w kierunku S8. Siarczki wyższych 
rzędów (Li2S3 do Li2S8) są rozpuszczalne w elektrolicie i migrują do 
anody wypłukując jakikolwiek wzrost dendrytów. 

Działanie akumulatora litowo-siarkowego charakteryzują reak-
cje chemiczne zachodzące podczas procesu rozładowania i łado-
wania. 

Podczas rozładowania ogniwa Li-S zachodzi sumaryczna reak-
cja: 

16Li + S8 → 8Li2S 



I 

Eksploatacja i testy 
 

 

   

1348 AUTOBUSY 12/2016 
 

Na anodzie zachodzi reakcja utleniania litu: 
Li → Li+ + e− 

Z kolei na katodzie zachodzi redukcja siarki do wielosiarczków i 
dalej do siarczku litu: 

S8 → Li2S8 → Li2S6 → Li2S4 → Li2S3 → Li2S2 → Li2S 
Podczas ładowania ma miejsce proces odwrotny, tj. wydziela-

nie litu na anodzie i utlenianie siarczku i wielosiarczków na katodzie 
[31].  

Niekorzystnym zjawiskiem zachodzącym w większości ogniw li-
towo-siarkowych jest pośrednia reakcja z elektrolitami. Podczas gdy 
S i Li2S są względnie nierozpuszczalne w większości elektrolitów, 
wiele wielosiarczków rozpuszcza się. Wskutek rozpuszczania LiSn 
w elektrolitach następuje nieodwracalna utrata aktywnego materiału 
[32]. 

 

 
Rys. 1. Schemat działania akumulatora Li-S [33]  

3. MODEL OBCIĄŻENIA AKUMULATORA I WYNIKI OB-
LICZEŃ   

Przykładową charakterystykę rozładowania ogniwa Li-S za-
czerpnięto z [31] i po przekształceniu przedstawiono na rysunku 2. 
Założono, że akumulator składa sie z sześciu ogniw połączonych 

szeregowo. Zaniedbano różnice miedzy napięciami połączonych 
ogniw i opór połączeń miedzy nimi. Siła elektromotoryczna akumu-
latora wynosi 12.6 V. Przyjęto, że prąd rozruchu przy napięciu 
roboczym zmierzonym na akumulatorze równym 6 V wynosi 100 A. 

Opór akumulatora kwasowego wynosi 0.06 . 
Opór R instalacji obwodu rozruchowego obliczono ze zależno-

ści (1): 

wR
I

UE
R 


  (1) 

 

Obliczona wartość oporu instalacji wynosi 0.006 . 
Opór wewnętrzny akumulatora litowo-siarkowego oszacowano 

na 40 m, toteż opór wewnętrzny akumulatora wynosi 0.24 . Przy 
wyposażeniu pojazdu w dwa akumulatory połączone równolegle 

opór wewnętrzny układu akumulatorów wynosi wwset RR 5.0   

czyli 0.12 . 
Prąd zwarcia przy użyciu układu akumulatorów litowo-

siarkowych wyznaczono z zależności (2): 

wset

set
z

RR

E
I


  (2) 

 
Dla wartości siły elektromotorycznej układu akumulatorów  

Eset = 13.8 V wynosi on Iz = 109.5 A. 
Rozrusznik na ogół pracuje przy 2/3Iz, co w analizowanym 

przypadku odpowiada wartości 73 A. Przy założonym czasie uru-
chamiania rozrusznika równym 5 s pojemność akumulatora zmniej-
sza się każdorazowo o 0.1 Ah. Z przebiegu charakterystyki rozła-
dowania akumulatora wynika, że można wykonać maksymalnie 10 
uruchomień następujących kolejno po sobie. Następne nieskutecz-
ne uruchomienia silnika spalinowego mogą doprowadzić akumulator 
do wejścia w stan charakteryzujący się szybko opadającym prze-
biegiem jego charakterystyki rozładowania. 

PODSUMOWANIE 

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że 
akumulatory litowo-siarkowe mogą być stosowane do uruchamiania 
rozrusznika silnika spalinowego, pod warunkiem wyposażenia 
samochodu w dwa akumulatory. Jest to niezbędne dla zmniejszenia 
wewnętrznej rezystancji układu akumulatorów poprzez ich połącze-
nie równoległe. W przypadku trudności z uruchomieniem silnika 
spalinowego można wykonywać kolejne uruchomienia rozrusznika, 

 
Rys. 2. Przykładowa charakterystyka rozładowania akumulatora Li-S. Dane liczbowe dla składowego ogniwa Li-S zaczerpnięto z [31] 
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ale nie przekraczając 10 uruchomień. W przeciwnym razie dojdzie 
do zbytniego rozładowania układu akumulatorów.  
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Validation for the possibility of use the lithium-sulfur battery 
to start combustion engine 

Paper discussed the problem of the use the lithium-sulfur 

battery to start the combustion engine used in the car. A 

review of existing solutions for electrodes used in this type of 

battery was made. It was shown the design and operation of a 

lithium-sulfur battery. A mathematical model for the battery 

loading and calculation results were presented. The summary 

contains comments for the applicability of this type of battery 

to start automobile engines. 
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