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Необходимостта от постигане едновременно на висока енергийна плътност и плътност на мощността чрез използване на 
екoлогосъобразни материали представлява научно предизвикателство през последните години. Един от подходите за 
постигане на това е разработване на хибриден суперкондензатор, като за получаване на високи и стабилни капацитивни 
характерситики освен вида на електродните материали и електролита, значение имат и други, взаимосвързани фактори. Така 
например е установено, че свързващото вещество действа по различен начин върху структурата на порите. 
В настоящото изследване е синтезиран съполимер poly(vinylidene fluoride-co-hexafluropropylene) (poly(VDF-co-HFP)), който 
за първи път е използван като свързващо вещество в активната електродна маса на хибридни суперкондензатори. Полимерът 
е охарактеризиран с помощта на гелово-проникваща хроматография и е установено, че той е с относително висока молекулна 
маса (78 кДа и 225 кДа) и респ. полидисперсност (Mw/Mn =2.86). 
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Хибридният суперкондензатор  със свързващо вещество 
P(VDF-co-HFP) демонстрира повишени електрохимични характеристики: 
• по-висок разряден капацитет в сравнение с този на суперкондензатора с PTFE (с около 30-40%);  
• много висока стабилност ( 8% спад в разрядния капацитет след 5000 цикъла); 
• отлична ефективност (над 99%).  
Използването на P(VDF-co-HFP) като свързващо вещество намалява ъгъла на омокряне около два пъти в 
сравнение с PTFE, което е вероятна причина за получения положителен ефект. Необходими са допълнителни 
проучвания, за да се изясни по-детайлно действието на полимерното свързващо. 

Изводи: 

Synthesis of poly(VDF-co-HFP) 
Предимства: 
•Ниска цена 
•Висока проводимост 
•Подобрена електролитна 
съвместимост 

ionic liquid +AN/ PTFE ionic liquid+AN/ PvDF-co-HFP 

61.9 ° 32.8 ° 
Wetting angles of the composite electrodes 

Poly(VDF-co-HFP) molecular weight distribution 
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 EMIMBF4 with 22 wt.% AN, PTFE
 EMIMBF4 with 22 wt.% AN, PTFE, P(PVDF-Co-HFP)

Като въглероден електроден материал е подбран активен въглен, търговски 
продукт на фирма “Kuraray Europe” GmbH, получени от биомаса - YP-50F. 
Той е морфологично и структурно охарактеризиран и е показано, че 
притежава висока специфична микропореста повърхност (SBET = 1756 m2g-1) и 
основен характер. За композитен електроден материал е използван αβ-
Ni(OH)2, който притежава високи и стабилни капацитивни характеристики. 
Асемблирани  са хибридни суперкондензаторни клетки с електролит 1-ethyl-
3-methylimidazolium tetrafluoroborate (EMIMBF4), с добавка на 22 тегл.% 
ацетонитрил (AN).   
Снети са галваностатични зарядно/разряди криви и е определен ъгълът на 
омокряне. 

 „ ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА СЕСИЯ, ПОСВЕТЕНА НА  100-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АКАДЕМИК ГЕОРГИ БЛИЗНАКОВ”. 

Зависимост на разрядния капацитет от токовото натоварване на 
хибридни суперкондензаторни клетки в  EMIMBF4+AN и 10 тегл.% 

PTFE и p(VDF-Co-HFP) 
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