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Konstrukcja ultrakondensatora z wykorzystaniem ceramiki bezołowiowej – SUPER CAP
Projekt realizowany w ramach wspólnego przedsięwzięcia NCBR i NCN „TANGO”

Poszukujemy jak największej liczby wykonawców w projekcie badawczym nr TANGO1/269499/NCBR/2015 pt.:
„Konstrukcja ultrakondensatora z wykorzystaniem ceramiki
bezołowiowej”.
Celem praktycznym niniejszego projektu jest konstrukcja,
na bazie zarówno modyfikowanej jak i niemodyfikowanej,
bezołowiowej ceramiki Ba1-xLaxTi1-x/4O3 dla x=0,4mol.%
(BLT4) następujących elementów elektronicznych:
– ultrakondensatorów,
– sensorów piezorezystywnych,
– sensorów termorezystywnych,
W efekcie powstanie prototyp ultrakondensatora cechujący się dużą pojemnością przy jednoczesnym krótkim czasie ładowania - tego typu synergia jest niezwykle pożądana
przez producentów. Dodatkowo odpowiednie modyfikacje,
a także zastosowane rozwiązania konstrukcyjne pozwolą
stworzyć kondensator dedykowany specjalnie do pracy w atmosferze silnie utleniającej/silnie redukującej. Zastosowanie
dielektryka ceramicznego poprawi znacznie jego wytrzymałość mechaniczną, rozszerzając jednocześnie obszary jego
potencjalnych zastosowań.
Rynek zbytu pierwszej grupy produktów – ultrakondensatorów to między innymi gałęzie przemysłu związane z branżą medyczną i transportową. W tych gałęziach przemysłu
występuje zapotrzebowanie na urządzenie będące w stanie w krótkim czasie zgromadzić dużą energię i w równie
krótkim czasie ją oddać. Nie bez znaczenia jest również
gwarancja długiej i niezawodnej pracy, a więc zmniejszenie
wpływu wszelkiego rodzaju efektów starzeniowych. Wymienione powyżej innowacyjne rozwiązania są odpowiedzią na
oczekiwania producenta.
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Również na rynku sensorów termorezystywnych pozostało jeszcze wiele miejsca do działania. Mimo, iż od czasu
odkrycia pierwszego pozystora nastąpił ogromny postęp
technologiczny oraz wielokrotnie wzrosło zapotrzebowanie
i produkcja tychże materiałów (roczne wydatki na zakup
termistorów PTCR na całym świecie tylko dla urządzeń
grzejnych przekraczają 10 milionów USD, a produkcja przekracza 109 sztuk rocznie), to światowy rynek tych urządzeń
jest skrajnie zmonopolizowany przez dwie wiodące w skali
światowej firmy: Philips`a i Siemens`a. W laboratoriach tych
firm wciąż trwają badania nad poprawą czułości oraz poszerzeniem temperaturowego zakresu pracy tych urządzeń.
W tą tendencję doskonale wplatają się działania zaplanowane w niniejszym grancie.
Dodatkowym atutem, proponowanych przez autora projektu, rozwiązań jest nieskomplikowana, szybka i przyjazna
środowisku technologia syntezy materiałów konstrukcyjnych.
Reasumując, wdrożenie planowanego projektu doprowadzi do pojawienia się na rynku nowej generacji materiałów,
dających możliwości powstania nowej kategorii wyrobów
o specyficznych właściwościach. Wyroby te znajdując z powodzeniem zastosowanie w nowoczesnej technice i różnych
gałęziach przemysłu stworzą naturalny popyt.
W spojrzeniu ogólniejszym, makroekonomicznym
ultrakondensatory stanowią przyszłość między innymi
transportowej, samochodowej, także medycznej gałęzi
gospodarki opartej na wiedzy, gdzie poszukiwanie wciąż
nowych rozwiązań pozwala krajom rozwijającym się na
stały progres w dążeniu do wysokiego poziomu innowacyjności.
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Ultrakondensator, zbudowany z materiału BLT4 (1) umieszczony
pomiędzy dwoma przewodzącymi elektrodami (2 i 3).

Schemat układu do magazynowania odnawialnej energii elektrycznej uzyskanej z drgań generatora piezoelektrycznego: ultrakondensator (6), prostownik diodowy (5), piezoelektryczny generator
drgań (4).

Mikrostruktura ceramiki BLT4: powiększenie 2000× i 10000×.

Próbki ceramiczne Ba1-xLaxTi1-x/4O3 dla różnej koncentracji x
(0–0,005).
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