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ULTRAKONDENSATOR

Przedmiotem wynalazku jest ultrakondensator o ekstremalnej sta³ej dielektrycznej, 
przeznaczony do magazynowania energii. Proponowany ultrakondensator mo¿e znaleŸæ 
zastosowanie jako urz¹dzenie do gromadzenia energii elektrycznej z mo¿liwoœci¹ jej 
szybkiego u¿ycia w medycynie lub w technologiach stosowanych przy odnawialnych 
Ÿród³ach energii. 

STAN OBECNY

NOWE PODEJŒCIE

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Rozwój nowoczesnej technologii elektronicznej 

zwi¹zany jest z coraz wiêkszym stopniem integracji 

obwodów elektronicznych, równie¿ w zakresie 

bardziej efektywnych sposobów gromadzenia 

energii. Znane do tej pory ultrakondensatory s¹ 

specy f i c znym rodza j em kondensa to ra  

elektrolitycznego i charakteryzuj¹ siê ekstremalnie 

du¿¹ pojemnoœci¹ elektryczn¹ - rzêdu nawet kilku 

tysiêcy faradów. Urz¹dzenia te posiadaj¹ 

zasadnicz¹ wadê - ta niezwykle du¿a pojemnoœæ 

mo¿e byæ wykorzystana bezpoœrednio tylko 

w urz¹dzeniach o niskim napiêciu pracy do 2-3 V.

Celem twórców wynalazku by³o opracowanie 

ultrakondensatorów o zwiêkszonej przenikalnoœci 

elektrycznej. Zastosowanie kondensatorów 

wykorzystuj¹cych ferroelektryczny materia³ 

dielektryczny nowej generacji w zasilaczach 

pozwoli³o na polepszenie ich parametrów 

elektrycznych m.in. lepsz¹ filtracjê, wyg³adzenie 

têtnieñ napiêcia wyjœciowego, wy¿sz¹ sprawnoœæ i 

mniejsze rozmiary.

Ultrakondensator mo¿e byæ stosowany wszêdzie 

tam, gdzie istnieje potrzeba gromadzenia du¿ej 

iloœci energii i impulsowego jej wykorzystania. W 

szczególnoœci mo¿e zastêpowaæ akumulatorowe 

Ÿród³a zasilania w urz¹dzeniach elektronicznych 

ma³ej mocy, chocia¿by do podtrzymywania 

zasilania pamiêci komputerowych lub filtrowania 

elektrycznego. Ultrakondensator mo¿e byæ równie¿ 

wykorzystywany w medycynie, jako Ÿród³o zasilania 

defibrylatorów lub do produkcji paralizatorów 

u¿ywanych w obronie osobistej.
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ZALETY ROZWI¥ZANIA

Zalet¹ ultrakondensatorów jest bardzo du¿a wartoœæ 

parametru gêstoœci mocy dochodz¹ca do 10 kW na 

kilogram masy kondensatora. Pozwala to na bardzo 

szybkie wykorzystanie mocy ze zgromadzonej energii, np. 

w ogniwach paliwowych, do krótkotrwa³ego dostarczania 

mocy szczytowej lub do zwiêkszania dynamiki 

samochodów w czasie przyœpieszania w prototypach 

samochodów elektrycznych i hybrydowych. Dodatkow¹ 

zalet¹ w stosunku do akumulatorowych Ÿróde³ zasilania 

jest du¿a dynamika cykli ³adowania i roz³adowania, ma³a 

degradacja pojemnoœci przy wielokrotnym ca³kowitym 

roz³adowaniu i ³adowaniu siêgaj¹ca nawet do miliona 

cykli. Do budowy ultrakondensatora wykorzystano 

nietoksyczne materia³y, nie bazuj¹ce na o³owiu.
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