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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι σύγχρονες συσκευές αποθήκευσης ενέργειας είναι απαραίτητο να πληρούν ορισμένες 

απαιτήσεις, όπως το μικρό μέγεθος, την απλότητα παραγωγής και την απόδοση, προκειμένου να 
είναι ανταγωνιστικές σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά. Μεταξύ αυτών των συσκευών, οι 
υπερπυκνωτές έχουν προσελκύσει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον λόγω της υψηλής πυκνότητας 
ισχύος, της ταχείας φόρτισης/εκφόρτισης και του μεγάλου κύκλου ζωής  [1]. Χρησιμοποιώντας 
συσκευές που υπάρχουν ήδη στα γραφεία, όπως ο εκτυπωτής ψεκασμού, είναι δυνατόν να 

κατασκευαστούν τυπωμένοι υπερπυκνωτές [2-3].  

Σε αυτήν την εργασία, κατασκευάστηκαν στερεοί υπερπυκνωτές χρησιμοποιώντας έναν κοινό 
εκτυπωτή ψεκασμού γραφείου και μελάνια από νανοϋλικά άνθρακα, όπως το γραφένιο και οι 
νανοσωλήνες άνθρακα καθώς και νανοσωματίδια χρυσού. Τα ηλεκτρόδια των υπερπυκνωτών 

τυπώθηκαν σε επιφάνειες PET.  

Καθώς οι ηλεκτροχημικές ιδιότητες των τυπωμένων υπερπυκνωτών εξαρτώνται από το μελάνι, τον 
ηλεκτρολύτη και την κατασκευή της συσκευής  [4], ένας ηλεκτρολύτης γέλης τοποθετήθηκε 

ανάμεσα σε δύο επίπεδες δομές τυπωμένων ηλεκτροδίων. Καλώδια συνδέθηκαν πάνω στα 
τυπωμένα ηλεκτρόδια στο PET χρησιμοποιώντας αργυροπολτό.  

Η ηλεκτροχημική απόδοση των τυπωμένων υπερπυκνωτών μετρήθηκε σε σύστημα δύο 

ηλεκτροδίων χρησιμοποιώντας ένα Autolab ποτενσιοστάτη/γαλβανοστάτη και επιτεύχθηκε 

χωρητικότητα υψηλότερη από 100 mF/cm2. 

 

Εικόνα 1. Εκτύπωση μίας στρώσης από μελάνι νανοσωλήνων άνθρακα σε επιφάνεια PET 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
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το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). 

 

 


