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Літій-іонний суперконденсатор  
 

Суперконденсатори, або інша назва - іоністори - застосовуються в тих 

областях, де потрібне поєднання високої потужності та високої 

довговічності, наприклад в транспортних системах, в системах 

енергозабезпечення. Зазвичай задля забезпечення високої потужності 

використовують подвійношарові суперконденсатори. А в тих областях, де 

додатково потрібна висока питома енергія, використовують сумісно 

подвійношаровий суперконденсатор та літій-іонний акумулятор. 

Властивості першого і другого поєднує в собі літій-іонний 

суперконденсатор (ЛІСК), розроблений в останнє десятиліття. Потужність, 

довговічність і питома енергія ЛІСК знаходяться між відповідними 

значеннями, які характеризують подвійношаровий суперконденсатор та 

літій-іонний акумулятор.  

 



 

Технічні характеристики 
 

Напруга зарядженого ЛІСК досягає 3,8-4,0 В, діапазон експлуатації від 

мінус 40 до 80˚С, анод є попередньо насиченим літієм графітом і 

фактично працює, як електрод літій-іонного акумулятора. Катод є 

графітом і фактично працює, як електрод подвійношарового 

суперконденсатора. Між анодом і катодом розташовано пористий 

сепаратор із електролітом, наприклад LiPF6 у розчину пропиленкарбонату 

і етиленкарбонату. При зарядці ЛІСК позитивні іони літію інтеркалірують в 

матеріал аноду, негативні іони (PF6-) накопичуються на поверхні катоду. 

При розряді ЛІСК іони повертаються в електроліт. Ємність ЛІСК, а 

значною мірою і питома енергія, визначаються анодом. 

 

 



 

Принцип роботи літій-іонного 
суперконденсатору 

 
 

 
 



 

НАША ПРОПОЗИЦІЯ 
 

 

Нами вирішувалося завдання підвищення ємності і питомої енергії ЛІСК при 

збереженні його високої потужності. Для цього ми модифікували анод – попередньо 

насичений літієм графіт. Зазвичай для насичення літієм графіту використовують 

декілька способів: коротке замикання літієвої фольги з графітом анода (в 

електроліті); гальваностатичним зарядом/розрядом анода в електроліті, якій містить 

літій, та інш. Ми пропонуємо більш ефективний (як ми сподіваємось) спосіб 

попереднього насичення літієм. Він полягає в тому, що ми проводимо змішування 

порошків графіту і оксиду літію (Li2O) та їх механоактивацію в кульовому млині в 

умовах вакууму, нанесенні суміші на струмовідвід (металеву фольгу) і фіксації її за 

допомогою сполучного матеріалу. Після цього ми здійснюємо звичайну зборку ЛІСК і 

проводимо до 50-100 циклів заряду і розряду ЛІСК. Катод в нашому випадку – 

графіт, фіксований на струмовідводі (металевої фользі) за допомогою сполучного 

матеріалу.  

 

 



 

Схема процесу виготовлення аноду 
літій-іонного суперконденсатору 

 

 

 

 



 

ДЕЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

В якості сполучного матеріалу ми використовували карбоксиметилцелюлозу, або 

можливо використання PVDF, PTFE – добре відомих в акумуляторної промисловості 

сполучних матеріалів. В якості електроліту ми використовували розчин солі літію 

1М-1.2М LiPF6 в трьохкомпонентному органічному розчиннику EC:DEC:PC. 

Сепаратором був целюлозний сепаратор TF40-30. Попередні випробування 

встановили, що питома енергія і потужність розробленого нами ЛІСК досягають 28 

Вт·год/кг і 3000 Вт/кг, відповідно. Це того ж порядку величини, що і для відомих ЛІСК. 

Але для нашої розробці це тільки початок, і в нас ще є перспективи розвитку. 

Вірогідно, насичення літієм графіту на аноді протікає таким чином: змішування та 

механоактивація графіту та оксиду літію призводять до збільшення питомої поверхні 

частинок порошку графіту та створення безлічі мікродефектів в їх структурі. Крім 

того, частинки графіту прихоплюють мікрочастинки оксиду літію, і, можливо, іони 

літію; тоді як кисень з оксиду літію з'єднується з вуглецем і у вигляді газу 

видаляється при вакуумуванні. Наступні цикли заряду та розряду ЛІСК довершують 

операцію насичення літієм графіту. 

 



 

 

ВИКОРИСТАННЯ 
 

Запропоноване технічне рішення в перспективі може бути 

використано для підвищення енергоефективності в роботі 

систем енергозабезпечення, безперебійного живлення, в 

транспортних системах, в тому числі, для живлення 

електромагнітного прискорювача макротіл (рейкотрона), де 

потрібні висока потужність і висока питома енергія. 
 

 

 

КІНЕЦЬ 


