KONSTRUKTÔR

ELEKTROLITKONDENZÁTOROK
ÁTTEKINTÉS AZ ENDRICH BAUELEMENTE VERTRIEBS GMBH KÍNÁLATÁBAN
Szilárd (polimer) kondenzátorok
Tantál- és Sanyo PosCap-sorozat
Amikor az alkalmazásnak hosszú élettartamú, nagy kapacitású, rendkívül kisméretû,
megbízható és nagy hômérsékleten is alkalmazható kondenzátorra van szüksége, a
szilárd elektrolittal rendelkezô (pl. tantál-)
kondenzátorok helyettesíthetik a folyékony
elektrolitos alumíniumkondenzátorokat. A
tantálkondenzátorok kompakt kisfeszültségû,
polarizált áramköri elemek, az alumíniumelkóknál kisebb energiasûrûséggel és
szûkebb toleranciával készülnek. A rendkívül porózus szinterezett tantálszemcsék alkotják a nagy felületû anódot, amelyen vékony oxid-dielektrikumréteg található. A tantálkondenzátor nagy egységnyi méretre esô
kapacitással és nagyon alacsony szivárgási
árammal rendelkezik, így hosszú ideig képes töltést tárolni, mindezek mellett kiválóan
viselkedik nagy hômérsékleten is (+125 °C).
Ugyanakkora kapacitás mellett az alumínium elektrolitkondenzátoroknál alacsonyabb
ESR-érték szignifikáns elôny számos alkalmazási területen. A tantálkondenzátort
emellett stabil kapacitás, kis DC-szivárgási áram, nagyfrekvencián is kis impedancia
jellemzi, azonban a feszültségtüskékre és a

fordított polaritásra nagyon érzékeny.
Amennyiben a keletkezett hiba rövidzárlat,
az a nagyon vékony dielektrikum miatt könynyen katasztrofális termikus megfutáshoz vezethet. A dielektrikum hibái mentén, a letörés folytán keletkezô szivárgási áram öngyógyító anodizációt indít, ami ideális esetben újraépíti a szigetelô oxidréteget, ám ha
a felszabaduló energia a hibapontokon túl
nagy, akkor a tantál táplálni, a katódként
funkcionáló mangán-dioxidból származó
oxigén pedig katalizálni fogja az égést, emiatt a tantálkondenzátor egyes tûzveszélyes
helyeken, pl. autóipari alkalmazásokban
egyáltalán nem használható. További hátrányuk az Al elektrolitkondenzátorokkal öszszehasonlítva a relatív magasabb áruk, de
elônyeik miatt a kevésbé költségérzékeny alkalmazásokban, ahol a kis méretek elkerülhetetlenek (mobilkészülékek, okostelefon, tablet, notebook) ideális komponensek.
Amennyiben katódként a hagyományos tantálkondenzátorokban szokásos
MnO2 kiváltására polimereket használunk,
még több elônyös tulajdonság jelenik meg.
A SANYO POSCAP-családjai ugyanazon
kapacitásérték mellett további technikai elônyöket és sokkal kisebb méretben költség-

(2. RÉSZ)
hatékonyabb áramköri megoldásokat kínálnak. A kisebb fizikai méretek miatt az
ESR és ESL (ekvivalens soros ellenállás és
induktivitás)-értékek is kisebbek, így az alkalmazott komponensek száma csökkenthetô, vagy ugyanakkora helyen magasabb
kapacitásérték érhetô el kisebb névleges
feszültségen. Az extrém kis ESR miatt a
PosCap rendkívül jó ripple-eltávolító képességgel rendelkezik. Emellett az ESR és
az impedancia széles üzemi hômérséklettartományban (–55 … +105 °C) stabil. A
konstrukcióban használt vezetôpolimer
szintén öngyógyító tulajdonsággal rendelkezik, a dielektrikum hibái mentén fellépô
szivárgási áram automatikusan javítja a
szigetelést.
A PosCap-technológia önmagában drágább, mint a hagyományos tantálkondenzátorok, azonban a méretcsökkentés lehetôségén keresztül, vagy kevesebb komponens
felhasználásával összességében mégis jelentôs megtakarítás realizálható. A hagyományos tantálkondenzátorok katódjában lévô
MnO2 helyett használt polimer további
elônyös tulajdonsága, hogy még a PosCap letörési feszültségén (a névleges feszültség 2 …
4-szerese) sem keletkezik láng, ami sok esetben a hagyományos tantálkondenzátoroknál biztonságosabb megoldásokat tesz lehetôvé. A PosCap fô felhasználási területe a
DC-DC konverterek simítókondenzátora, az
extrém kis ESR miatt a ripple-áram könynyebben halad át a kondenzátoron, így a
ripple-feszültségesés kicsi.
Szilárd alumíniumelektrolit kondenzátor
szerves félvezetô elektrolittal (OS-CON)
A SANYO rendelkezik egy másik szilárd
elektrolitos kondenzátortechnológiával is,
ahol az alumíniumfólia rétegek folyékony
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tápegységek backup és bypass kondenzátorként (nagy áramok esetén is gyors válasz nagy sebességû terhelésváltozásra);
I alacsony ESR-karakterisztikája kiváló
zajszûrô tulajdonsággal ruházza fel, ezért
fogyasztói (audio) termékekben aluláteresztô szûrôként is alkalmazható, elhagyható számos más szûrôelem, mint például hagyományos elkók és induktivitások
I

Hibrid kondenzátorok

elektrolit helyett egy melegítéssel kívánt alakúra formált, szilárd félvezetô anyagba vannak ágyazva, ami megvédi a kondenzátort az
extrém tranziens hôhatásoktól is. Hagyományos alumíniumelkókkal összevetve ez a
struktúra csak az alkalmazott elektrolit
anyagában különbözik, a szerves félvezetô
anyag vezetôképessége százszorosa a folyékony
elektroliténak, és még a hagyományos tantálkondenzátorénak is tízszerese. Az újabban
a szerves félvezetôk helyett alkalmazott vezetôpolimerek még további vezetôképesség-növekedést biztosítanak, az ESR-értékek
pedig nagyon alacsony szintre csökkentek, és
még nagyon kis hômérsékleteken sem változnak, ami különösen alkalmassá teszi az
ilyen kondenzátorokat az extrém kültéri
használatra is. Ahogy azt a PosCap esetében
is láttuk, az OS-CON is alkalmas a kész elektronikákban a fizikai méretek csökkentésére,
gyakran egyetlen OS-CON segítségével három konvencionális, egyenként is nagyobb
méretû alumínium elektrolitkondenzátor is
kiváltható. Az elektrolitkondenzátorok élettartamának tárgyalásakor kitértünk arra, hogy
10 °C üzemi hômérséklet-csökkenés hatására
a várható élettartam megduplázódik, az
OS-CON-technológia alkalmazásával
20 °C hômérséklet-csökkenés hatására a
valószínû élettartam tízszeresére nô.
Az elônyök mellett meg kell említeni,
hogy a szilárd elektrolittal rendelkezô elektrolitkondenzátoroknak a speciális öngyógyító
folyamatai miatt a folyékony elektrolittal töltött családoknál magasabb a szivárgási áramuk, emiatt a maximális névleges feszültségük azokénál sokkal alacsonyabb.
Az OS-CON felhasználási területe:
I ipari elektronikai alkalmazások simítókondenzátora (hosszú élettartama miatt és
azért, mert kiküszöböli a DC bias problematikáját, azaz a feszültség rákapcsolásával nem változik a kapacitása);

A SUN Electronics Industries speciális hibrid kondenzátorokat fejlesztett ki, amelyek
egyedülállóak a piacon. Az alkalmazott EPCAP-technológia a folyékony elektrolitos Al
kondenzátorok elônyeit (széles feszültség- és
kapacitásértékek, kis szivárgási áram, alacsony
ár), valamint a szilárd polimer elektrolitos
kondenzátorok elônyeit (alacsony ESR, magas ripple-áram, hosszú élettartam) ötvözi.
Az EP-CAP felépítése hasonlít a hagyományos kondenzátorokéra, azonban a folyékony
elektrolit helyett speciális zselés anyagot használnak, a folyékony elektrolitba vezetôpolimer-molekulákat kevernek.
A folyékony elektrolit
I kisebb szivárgási árammal is biztosítja a sérült dielektrikum-oxid réteg öngyógyulását,
I a pusztán szilárd elektrolitos változatokhoz képest magasabb névleges feszültséget eredményez.
A hozzáadott polimer jobb elektronikai és
élettartam-tulajdonságokat biztosít.
I Az extrém alacsony ESR a kész elektronikában komoly helymegtakarítást és költségcsökkentést, valamint nagy frekvencián kiváló zajszûrést tesz lehetôvé.
I A nagy rippleáram-átengedô képesség
alkalmassá teszi az EP-CAP-et kapcsolóüzemû feszültségszabályozók simítókondenzátoraként.
I A mûködés széles hômérséklet-tartományban és alacsony hômérsékleten is stabil.
I Nincs szükség a kapocsfeszültség csökkentésére, garantáltan a kondenzátorra
kapcsolható a névleges feszültség.
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