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Накопичення енергії в автономних джерелах живлення та подальше її раціональне використання є однією з 

основних задач сучасної енергетики. Технічне вирішення цієї задачі пов'язують зі створенням гібридних джерел 
живлення на базі високоємних акумуляторів і високопотужних джерел живлення – суперконденсаторів. Вико-
ристання в гібридних джерелах живлення суперконденсаторів дозволяє передавати накопичену енергію з висо-
ким ККД і, щонайменше, подовжити строк служби акумуляторів удвічі. Ще однією позитивною властивістю 
суперконденсаторів є їх спроможність працювати в широкому інтервалі температур. Це істотно розширює межі 
використання гібридного джерела порівняно зі звичайними накопичувачами енергії на базі звичайної акумуля-
торної батареї. Досліджено залежності складових внутрішнього опору суперконденсатора та його ємності від 
температури. Запропоновано механізм зміни параметрів, що характеризують ємність системи пористий вугле-
цевий електрод/ органічний електроліт від температури. 
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Накопление энергии в автономных источниках питания и дальнейшее ее рациональное использование – од-

на из основных задач современной энергетики. Техническое решение этой задачи связывают с созданием гиб-
ридных источников питания на базе высокоемких аккумуляторов и высокомощных источников питания – су-
перконденсаторов. Использование в гибридных источниках питания суперконденсаторов позволяет передавать 
накопленную энергию с высоким КПД и, как минимум, продлить срок службы аккумуляторов вдвое. Еще од-
ним положительным свойством суперконденсаторов является их способность работать в широком интервале 
температур. Это существенно расширяет границы использования гибридного источника по сравнению с обыч-
ными накопителями энергии на базе обычной аккумуляторной батареей. Исследованы зависимости составляю-
щих внутреннего сопротивления суперконденсатора и его емкости от температуры. Предложен механизм изме-
нения параметров, характеризующих емкость системы пористый углеродный электрод/органический электро-
лит от температуры. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Накопичення енер-
гії в автономних джерелах живлення та подальше її 
раціональне використання є однією з основних 
задач сучасної енергетики [1–3]. Дослідженню 
впливу температури на властивості суперконденса-
торів (СК) останнім часом приділяється багато 
уваги, що обумовлено складною структурою СК, 
які складаються з двох електродів, розділених се-
паратором і просочених електролітом. Але завдяки 
будові своїх електродів, внутрішній опір СК харак-
теризується двома складовими – RESR (еквівалент-
ний послідовний опір) і REDR (еквівалентний розпо-
ділений опір) [4], а ємність СК залежить від різниці 

потенціалів та описується емпіричним рівнянням 
[5, 6]: C(U) = C0 + α·U, де U – різниця потенціалів 
на зовнішніх контактах СК; C0 – ємність СК при 
U=0; α – коефіцієнт пропорційності. 

Метою роботи є дослідження впливу температу-
ри на параметри суперконденсатора – внутрішній 
опір (RESR, REDR) і складові інтегральної ємності.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. СК 
виготовлявся на базі органічного електроліту та 
пористого вуглецевого матеріалу, а дослідження 
виконувались з метою стабілізації його роботи в 
широкому інтервалі температур. 
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 Об’єктом дослідження були  макети суперкон-
денсаторів. Енергонакопичуючі складові електродів 
в суперконденсаторах виготовлялись з доактивова-
них вуглецевих матеріалів, отриманих із порошків 
Фільтрасорб Сhemviron Carbon марки F300. 
Зв’язуючою домішкою використовувалась тефлоно-
ва суспензія, а високопровідною домішкою – графі-
тизована сажа Super P. Співвідношення між активо-
ваним вуглецевим матеріалом, висопровідною гра-
фітизованою сажею та тефлоном складало 92:4:4 
вагових відсотків відповідно. Катоди та аноди в 
суперконденсаторі виготовлялись з однакового ком-
позитного матеріалу. Товщина енергонакопичуючої 
складової електродів складала 100 мкм. Площа по-
верхні, покритої енергонакопичуючим матеріалом 
на одному електроді, становила 40х85 мм2. Кількість 
катодів та анодів покритих з двох сторін – 14 і по 
одному покритому з однієї сторони. Колектор стру-
му виготовлявся з алюмінієвої фольги товщиною 20 
мкм. З метою зменшення контактного опору між 
алюмінієвою фольгою та енергонакопичуючою 
складовою електроду, в поверхню колектору, за 
допомогою приладу ЕІЛ–8 методом електроіскрово-
го легування, вплавляли частинки високопровідного 
графіту [7]. Енергонакопичуючу складову електроду 
приклеювали до колектора струму високопровідною 
клеючою плівкою, до складу якої входили 20 масо-
вих % графітизованої сажі та 80 масових % поліві-
нілідендифториду. Як сепаратор використовувався 
сепаратор «Celgard–2400» товщиною 20 мкм. Елект-
ролітом був 1,3 М розчин солі триетилметиламонію 
тетрафтороборату в ацетонітрилі. 

Параметри суперконденсатора визначали з кри-
вих циклування. Циклування здійснювалось за до-
помогою “ATG”  приладу для тестування суперко-
нденсаторів, підключеного до комп’ютера. В проце-
сі циклування використовувались як гальваностати-
чний, так і потенціостатичний режими. Залежність 
різниці потенціалів на зовнішніх клемах суперкон-
денсатора від часу підчас циклування наведена на 
рис. 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Залежність різниці потенціалів  
на зовнішніх клемах суперконденсатора від часу  

під час циклування 
 

Як видно з цього рисунку, кожен цикл можна ро-
збити на чотири  етапи. Використання комбінації 
гальваностатичного та потенціостатичного режимів 
дозволило усунути вплив ефекту перерозподілу 
заряду на параметри, що характеризують інтеграль-
ну ємність [8] та утримувати температуру СК у рам-
ках похибки, що не перевищує 1 0С під час циклу-
вання. Останнє обумовлено тим, що під час заряду 
(розряду) на внутрішньому опорі СК виділяється 
джоулеве тепло, для дисипації якого потрібен час.  

На першому етапі суперконденсатор заряджають 
в гальваностатичному режимі до потенціалу U. Із 
зарядної кривої визначають складові внутрішнього 
опору RESR та REDR. Складові внутрішнього опору 
суперконденсатора знаходили зі стрибка потенціалу 
∆U при перемиканні режиму з потенціостатичного 
режиму на заряд.  

Значення  RESR та REDR визначалось згідно з фор-
мулою ( )

( )
ESR EDR

ESR EDR
U

R
I


 , де I  – струм 

заряду. З рис. 1 видно, яким чином визначаються 
стрибки потенціалу 

( )ESR ED RU . Час для визна-

чення величини ESRU  складав не більше однієї 
мілісекунди. 

Для визначення параметрів, що характеризують 
інтегральну ємність суперконденсатора, його заряд 
треба проводити від нуля до різних значень U. При 
проведенні експерименту U приймало наступні зна-
чення 2,5; 2,25 В; 2 В; 1,75 і 1,5 В. Виходячи з того, 
що при розряді СК розряджають до нуля, ємність 
C(U) визначається за формулою: ( )

ESR

I t
U U

C U 



, 

де t – час заряду. 
На другому етапі СК витримували при постійно-

му потенціалі U впродовж 300 с. За цей час супер-
конденсатор охолоджувався до температури кліма-
тичної камери. На третьому етапі СК розряджали у 
гальваностатичному режимі до нуля та визначали 
інтегральну ємність СК на розряді. Різниця інтегра-
льної ємності на заряді та на розряді для визначених 
зразків не перевищувала 1 %. Струм заряду (розря-
ду), незалежно від потенціалу до якого заряджали 
СК, дорівнював 5 А. На четвертому етапі СК витри-
мували при різниці потенціалів на зовнішніх клемах 
рівній нулю впродовж 300 с. Результати вимірів 
наведені на рис. 2 і 3. 

 
Рисунок 2 – Залежність внутрішнього опору  

від температури: неперервні лінії R(ESR)t R (EDR)t 
відповідають теоретичним значенням, а точки 

R(ESR)р R (EDR)р – експериментальним значенням  
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Рисунок 3 – Залежність ємності суперконденсатора 
від температури: неперервні лінії відповідають  

теоретичним розрахункам, а точки –  
експериментальним даним 

 
Розглянемо залежність внутрішнього опору СК 

від температури, наведену на рис. 2. Внутрішній 
опір СК можна умовно розділити на дві складові – 
електронну та йонну. Електронний опір складається 
з опору алюмінієвого колектору, контактного опору 
алюмінієвий колектор/пористий вуглецевий матері-
ал та опору пористого вуглецевого матеріалу, з яко-
го виготовлена енергонакопичуюча складова елект-
роду. Іонний опір складається з опору в мікропорах, 
опору в транспортних каналах та опору в сепараторі. 
Як показують модельні розрахунки [9], основний 
вклад у внутрішній опір вносить іонна підсистема, 
але нехтувати електронною теж не можна. З кривих, 
наведених на рис. 2, видно, що зі зменшенням тем-
ператури від +40 до –40 0C спостерігається неліній-
не зростання складових внутрішнього опору СК 
(RESR, REDR). Це зростання, в першу чергу, обумовле-
не зростанням в’язкості ацетонітрилу, що призво-
дить до зменшення електропровідності електроліту. 
Виходячи з того, що в’язкість у пористій системі зі 
зменшенням температури зростає швидше, ніж в 
об’ємі, слід було б чекати швидшого зростання пи-
томого опору в пористій системі, ніж в об’ємі елек-
троліту. 

Отже, виходячи із припущення, що внутрішній 
опір СК визначається його іонною складовою, а 
також, враховуючи те, що електропровідність в 
порах з температурою спадає швидше, ніж в об’ємі 
електроліту, слід чекати, що відносна зміна внутрі-
шнього опору з температурою буде зростати швид-
ше, ніж відносна зміна електропровідності в об’ємі 
електроліту. З огляду на зроблене припущення розг-
лянемо зміну внутрішнього опору з температурою. 
Для того, щоб виключити із розгляду геометричні 
фактори (товщину шару, площу електродів), що 
впливають на опір, при подальшому аналізі будемо 
розглядати відносну зміну опору. Зіставимо віднос-
ну зміну з температурою об’ємної електропровідно-
сті ацетонітрильного електроліту зі зміною питомо-
го внутрішнього опору СК. Відносна зміна RESR і 
REDR  у зазначеному температурному інтервалі скла-
дає 1,8 рази, а електропровідність чистого електро-

літу з температурою змінюється майже в три рази. 
Така відмінність свідчить про те, що не тільки зміна 
електропровідності електроліту з температурою 
визначає зміну внутрішнього опору СК. Пояснення 
такої поведінки складових внутрішнього опору RESR 
та REDR з температурою полягає в тому, що їх зміна 
обумовлена двома конкуруючими факторами. З 
одного боку, зростанням іонної складової опору, а з 
іншого – зменшенням його електронної складової.  

Зі зменшенням температури електронна складова 
опору зменшується, і ця залежність носить лінійний 
характер. З іншого боку, електропровідність елект-
роліту зі зменшенням температури зменшується, і 
ця залежність теж носить лінійний характер. Харак-
терною є Tк – температура замерзання електроліту. 
Нижче температури замерзання електропровідність 
електроліту дорівнює нулю. В нашому випадку темпе-
ратура замерзання електроліту дорівнює –49,30С. 
Отже, можна припустити, що функціональна залеж-
ність внутрішнього опору від температури буде 
описуватись рівнянням:  

RESR(EDR)= A ESR(EDR)/(t - Tк)+ B ESR(EDR)t+ C ESR(EDR),  (1) 

де t – температура, 0С; AESR(EDR) – стала, що хара-
ктеризує зміну відповідної складової внутрішнього 
опору, пов’язану зі зміною іонної складовою внут-
рішнього опору з температурою; BESR(EDR) – стала, 
що характеризує зміну електронної складовою вну-
трішнього опору; CESR(EDR) – характеризує внутріш-
ній опір системи пористий вуглецевий елект-
род/ацетонітрил при розряді в імпульсному (ESR) і 
стаціонарному (EDR) режимах розряду СК. 

Розраховані параметри A ESR(EDR), B ESR(EDR) та 
CESR(EDR) складають відповідно A ESR = 51 мОм·град, 
A EDR = 64 мОм·град,, B ESR = –0,022 мОм/град, B EDR = 
–0,022 мОм/град, C ESR= 1 мОм, C EDR= 2,21 мОм. 
Наведені на рис. 2 теоретичні розрахунки добре 
співпадають з експериментальними результатами, 
що свідчить на користь модельних припущень. 

Експериментальні дані залежності параметрів, 
що характеризують ємність СК від температури, 
наведено на рис. 3.  

Як видно рис. 3, зі зменшенням температури 
спостерігається зменшення складової ємності C0 та 
зростання α. На теперішній час механізм, який приз-
водить до такої залежності, в літературі не наво-
диться, хоча експериментальні дослідження викону-
вались. Як приклад можна навести роботу Лиу Вен-
веня зі співробітниками [10], в якій досліджувалась 
температурна залежності ємності системи графено-
вий електрод/органічний електроліт. У зазначеній 
роботі наведені експериментальні дані без будь-
яких припущень відносно механізму, що призводить 
до зменшення C0 та зростання α. У цій роботі йдеть-
ся мова про те, що система є дуже складною, і авто-
ри проводять апроксимацію залежностей поліномом 
третього ступеня. Ми пропонуємо наступний меха-
нізм, що може пояснити зміни C0 та α з температу-
рою. Для пояснення механізму зміни параметрів, що 
характеризують ємність системи пористий вуглеце-
вий електрод/ органічний електроліт, від температу-
ри, зробимо припущення відносно механізму вини-
кнення двох складових ємності. До першої віднесе-
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мо ємність, яка відповідає за адсорбцію іонів на 
поверхні пористого вуглецевого електроду. Друга – 
ємність щільної частини подвійного шару на границі 
вуглець/органічний розчинник. Якщо подивитись на 
розподіл пор за розмірами для активованого вугле-
цевого матеріалу (рис. 4), то пори з діаметром біль-
шим ніж 60 нм складають не менше 10 % від загаль-
ного об’єму.  

 

 
Рисунок 4 – Розподіл пор за розмірами  

для активованого вуглецевого матеріалу 
 
У середині таких пор існує градієнт потенціалу, 

тобто, для цих пор, а також для транспортних кана-
лів, можна говорити про зміну структури границі 
вуглецевий електрод/органічний розчинник при 
зміні потенціалу електроду. Поряд із цим, на повер-
хні цих пор та транспортних каналів відбувається 
адсорбція іонів. Отже, загальна ємність великих пор 
і транспортних каналів складається з ємності щіль-
ної частини подвійного шару та адсорбованих на 
поверхні іонів. 

Поверхню великих пор і транспортних каналів 
можна розглядати як неоднорідну з енергетичної 
точки зору поверхню, тобто як поверхню з центрами 
адсорбції. Враховуючи взаємодію між адсорбовани-
ми іонами можна припустити, що стан рівноваги в 
такій системі буде описуватись за допомогою ізоте-
рми Фрумкіна-Фаулера-Гуггенгейма, яка має ви-
гляд:  

 
βс= θexp(-А θ) /(1-θ),                    (2) 

 
де c – концентрація іонів в об’ємі електроліту; 

β – константа адсорбційної рівноваги; А – атракцій-
на стала. Атракційна стала виражається через енер-
гію електростатичної взаємодії між адсорбованими 
іонами (E ) та описується рівнянням:  А = E/k·T, де k 
– стала Больцмана. Частка заповнення поверхні θ = 
Г/Г∞ , де Г – концентрація адсорбованих іонів; Г∞ – 
концентрація центрів адсорбції.  

З рівняння (2) знаходимо, що зміна концентрації 
адсорбованих іонів (σ) з температурою дорівнює: 

 
σ/N = - β2 с2 E/[( βс +1)2(βс-1) kT].          (3) 

 
Враховуючи ту кількість припущень, яка була 

зроблена при виведенні цього рівняння, важко очі-
кувати, щоб воно точно описувало зміну концентра-
ції адсорбованих іонів від температури. Але це рів-
няння, на думку авторів, вірно передає функціона-

льну залежність між кількістю адсорбованих іонів і 
температурою. Легко показати, що аналогічна фун-
кціональна залежність від температури буде справе-
длива для ємності, на яку зменшується C0. Тому, при 
описанні зміни концентрації адсорбованих іонів з 
температурою будемо використовувати рівняння: 

 
dC = Q/(273+t) + G,                        (4) 

 
де dC – ємність на яку зменшується C0 з темпера-

турою. Значення варіаційних сталих Q та G визнача-
ємо з експериментальних даних. Для нашої системи 
Q = 50300 Ф·град, G = –165 Ф. 

Зміну коефіцієнту α будемо розраховувати вихо-
дячи з того, що зменшення ємності C0 відбувається 
за рахунок десорбції іонів, що призводить до збіль-
шення площі, яка визначається ємністю щільної 
частини подвійного шару. При зменшенні ємності 
на 64 Ф добуток αU (U = 2,5 В) зростає на 19 Ф. 
Отже, для подальших розрахунків α використову-
ється пропорція. 

Результати розрахунків C0  та добуток α·U наве-
дені на рис. 3. Як видно з рис. 3 експериментальні 
дані непогано узгоджуються з теоретичними розра-
хунками, що свідчить на користь зроблених модель-
них припущень. 

ВИСНОВКИ. Залежність складових внутрішньо-
го опору суперконденсатора від температури обу-
мовлена конкуренцією двох факторів. При змен-
шенні температури відбувається зростання іонної 
складової опору за рахунок зростання в’язкості роз-
чинника та зменшення електронної складової внут-
рішнього опору. Загальна ємність системи пористий 
вуглецевий електрод/органічний електроліт склада-
ється з двох компонент. Перша – це ємність, яка 
пов’язана з адсорбцією іонів на поверхні вуглецево-
го електроду, а друга – ємність, пов’язана зі струк-
турою щільної частини подвійного електричного 
шару. Друга складова залежить від потенціалу елек-
троду. Перерозподіл загальної площі електроду між 
цими складовими обумовлює перерозподіл загаль-
ної ємності між зазначеними компонентами. Пове-
дінка ємності з температурою обумовлюється пове-
дінкою адсорбованих іонів. Зі зменшенням темпера-
тури зростає вплив адсорбційної складової, 
пов’язаної з електростатичним відштовхуванням 
між адсорбованими іонами, що призводить до десо-
рбції іонів з поверхні електроду та до зменшення 
площі, яку вони займають. Як наслідок, зростає 
площа, що контактує безпосередньо з електролітом 
та на якій утворюється щільна частина подвійного 
шару, що призводить  до збільшення коефіцієнту α. 

Перспективними можна вважати дослідження 
спрямовані на пошуки нового пористого вуглецево-
го матеріалу з оптимальним співвідношенням між 
мікропористою структурою та поверхнею, ємність 
якої зростає з потенціалом. На сьогодні матеріал, що 
повною мірою відповідає таким вимогам, ще не 
створений. Тому вказані рекомендації слід розгляда-
ти як орієнтир для науковців, які працюють над 
створенням нових вуглецевих матеріалів для супер-
конденсаторів. 
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Energy storage in autonomous power sources and its subsequent rational use is one of the major challenges of 

modern power engineering. Technical solution of the problem is associated with the creation of hybrid power sources 
on the basis of high-capacity batteries and high- power sources – supercapacitors. Using of ultracapacitors for the 
hybrid power sources may enable to transmit the stored energy with high efficiency and double the battery lifetime. 
Another positive feature of supercapacitors is their ability to operate in a wide temperature range. This greatly extends 
the use of a hybrid power in comparison to conventional energy storage on the basis of the conventional batteries. In the 
work the dependencies of components of the SC internal resistance were studied. The mechanism to change the 
parameters of the porous carbon electrode/organic electrolyte system depending on temperature was proposed.  
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