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 تست باتري

مقدمه
 هستیم، رو به رو آنها با انرژي ي زمینه در امروزه که مهمی هاي چالش به توجه با
 عین در که هایی باتري به ما نیاز و است داده نشان را خود زمان هر از بیشتر ها باتري اهمیت

  .است افزایش حال در باشند پردوام و داشته خوبی عملکرد بودن، ارزان

 انرژي چگالی دلیل به سولفور لیتیوم هايباتري موجود، هاي باتري انواع بین در
 يباال تئوري ظرفیت سولفور، اصلی جذابیت .اند شده واقع توجه مورد بسیار خود، باالي

��ℎ��� 1675باتري کاتد ظرفیت از بیشتر برابر هشت تا سه تقریبا که باشد می آن اي 
  :وندش می بیان زیر صورت به سولفور کاتد از استفاده معایب و مزایا .است بازار در رایج هاي

   
 هر در ساخت متداول روند .شوند می ساخته شیمیایی و فیزیکی روش دو به ها کاتد این     

 هاي باتري سازي تجاري روند در موجود  موانع از یکی امر این که بوده، بر زمان بسیار روش دو
 نیز کننده آلوده هاي گاز و اسید تولید شیمیایی هاي روش در این بر عالوه .است سولفور لیتیوم
 نوین و نایم ،هزینه کم ،سریع روشی تا بوده این بر تالش پروژه این در .هستند ساز مشکل

.برداشت اه باتري این سازي تجاري راستاي در قدمی بتوان تا یافت سولفور کاتد ساخت براي

      

solid) فیزیکی روش کاتد ساخت براي        vapor deposition) SVDاین در .شد استفاده 
 بستر از مشخصی فاصله در را 99.99% خلوص درصد با سولفور پودر معینی مقدار روش
 خال کوره ايفض ابتدا بستر، به سولفور انتقال براي .دادیم قرار افقی کوره درون در نشانی، الیه

 این رد .شد ایجاد مکش پمپ از استفاده با آرگون کننده حمل گاز ثابت جریان سپس شده،
  .اثرگذارند شده نشانی الیه ساختار بر پارامتر چند ساخت، روش

 هینهب شرایط و گشتند بررسی متفاوت شرایط با نمونه 93 طی در باال هاي پارامتر تمامی
  .شد سنتز زیر شرایط با و زنگ ضد استیل مش جنس از بستري بر نهایی نمونه .گشت حاصل

 در دهش داده نمایش صورت به کوره کوارتز در بستر و پودر فاصله شده، یاد شرایط بر عالوه
.شد اعمال زیر شکل

  
 مورد SEM عکس از استفاده با و آزمایش تکرار بار 20 در شده سنتز نمونه پذیري تکرار      

 خلخلمت هاي کره صورت به شده نشانی الیه ساختار ها، نمونه تمامی در .گرفت قرار یررسی
.آمد دست به

 کاتد نعنوا به شده سنتز نمونه از تست گرفتن براي             
 آند ،سلول این در .است تست سلول یک به نیاز باتري،

 قرار گریکدی با تماس در سولفور کاتد و جداساز لیتیومی،
 .ندگیر می قرار گالوباکس درون سلول سپس و گرفته

  کنم از استفاده با سلول در شده استفاده الکترولیت
LiTFSI محلول در DOL_DME )1:1( پس .شد ساخته

  .آمد تدس به زیر مطابق باتري تست نتایج سلول، بستن از
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This is a sample text. Enter your text here

عوامل موثر بر ساختار 
الیھ نشانی شده

ده وزن پودر سولفور استفا

یشده در پروسه الیه نشان

ستر فاصله پودر سولفور تا ب

الیه نشانی

دماي ماکزیمم کوره در 

طی پروسه الیه نشانی 
سرعت باال و پایین آمدن دماي کوره جنس بستر الیه نشانی

فشار گاز درون کوارتز کوره ناشی از 

جریان گاز حمل کننده آرگون

فراوانی سولفور در زمین•

طبیعت دوست بودن•

الکتروشیمیایی مطلوب عملکرد •

قیمت کم•

سولفور ذاتی بودن عایق•
 و طهواس هاي سولفید پلی تشکیل•

  يباتر الکترولیت در ها آن انحالل
 سولفور درصدي 80 حجم تغییر•

دارشدن لیتیوم حین در

ها سنتز با سرعت باال و تن

دقیقه  10در 

سنتز با دماي به 

 300چندان باالي 

درجه سانتیگراد

سنتز ارزان با کوره افقی  

و بدون نیاز به ماده یا 

دستگاه خاص 

نمونه برگزیده  SEMعکس نماي داخل کره هاي موجود در نمونه برگزیده

 

 بر عالوه(.شد انجام EDAX تست شده، نشانی الیه سولفور خلوص از اطمینان براي      
).گشت مشاهده نیز زنگ ضد استیل دهنده تشکیل مواد سولفور،
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نمایش ظرفیت باتري براي پانزده سیکل متوالی 

 کاتد تست .شد ساخته نو و سریع آسان، صورت به SVD روش با سولفور کاتد پروژه، این در      
 ربراب ظرفیت دشارژ اول سیکل در که چنان .داد نشان را باالیی ظرفیت افت شده، ساخته

 به توجه با .شد ثابت ��ℎ��� 20در ظرفیت مقدار سیکل چند از پس و بود ��ℎ��� 202با
 اي الیه نشانی الیه با که شود می بینی پیش واسطه هاي سولفید پلی انحالل و سولفور نارسانایی

 مرز هب را باتري و داد بهبود را ظرفیت افت وضعیت بتوان نفیون جداساز از استفاده یا کربن،
.کرد تر نزدیک سازي تجاري

 سلول تست باتری

گالوباکس

بستر از جنس مش 
 استیل ضد زنگ

پودر سولفور

 لولھ کوارتز کوره

بزرگ نمایی

رقلھ مربوط بھ سولفو


