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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest gęstwa na dielektryk kondensatora przeznaczona do otrzymywa-

nia metodą odlewania folii ceramicznej do wielowarstwowych kondensatorów. 

Do wytwarzania wielowarstwowych ceramicznych kondensatorów MLCC (multilayer ceram ic 

capacitors) wykorzystywana jest technologia współwypalania ceramiki w niskich temperaturach –

LTCC (Iow temperature cofired ceramics). Typowymi materiałami na dielektryk kondensatorów MLCC 

są ferroelektryki i relaksory, takie jak BaTiO3, SrTiO3, Pb(Fe1/2Nb1/2)O3, Pb(Fe2/3W1/3)O3, 

Pb(Zn1/3Nb2/3)O3, Pb(Mg1/2W1/2)O3. 

Obok wysokiej stałej dielektrycznej i niskiej temperatury spiekania umożliwiającej współspieka-

nie z tanimi elektrodami srebrowymi, bezołowiowy skład staje się istotnym kryterium przy wyborze 

nowych materiałów na dielektryk kondensatorów. Ostatnio przedmiotem zainteresowania stały się 

nieferroelektryczne związki o strukturze perowskitu, stanowiące samorzutnie tworzące się kondensa-

tory z zaporową warstwą wewnętrzną – IBLC (internal barrier layer capacitors). Najbardziej znanym 

przedstawicielem tej grupy jest CaCu3Ti4O12. 

Znana jest ceramika o składzie Bi2/3Cu3Ti4O12 z publikacji: Liu J., Duan C.G., Yin W.G., Mei W.N., 

Smith R.W., Hardy J.R., Large dielectric constant and Maxwell-Wagner relaxation in Bi2/3Cu3Ti4O12, 

Physical Review B, vol. 70 (2004) 144106 oraz Szwagierczak D., Dielectric behavior of Bi2/3Cu3Ti4O12 

ceramic and thick films, Journal of Electroceramics, vol. 25 (2009) pp. 56–61 i Tan Y.Q., Hang J.L.,  

Hao W.T., Chen G., Su W.B., Wang C.L., Giant dielectric-permittivity property and relevant mechanizm 

of Bi2/3Cu3Ti4O12 ceramics. Materials Chemistry and Physics, vol. 124 (2010) pp. 1100–1104. Ceramika 

ta uzyskana przez spiekanie w temperaturze 12731373 K charakteryzuje się bardzo wysoką przeni-

kalnością elektryczną na poziomie 10
5
 w niskich częstotliwościach lub wysokich temperaturach.  

W publikacjach tych na podstawie badań impedancji i przenikalności elektrycznej ceramiki w szerokim 

zakresie temperatur i częstotliwości wykazano występowanie dwóch odpowiedzi dielektrycznych przy-

pisywanych półprzewodnikom ziarnom i izolacyjnym granicom międzyziarnowym. Stwierdzono, że 

wysoka efektywna przenikalność elektryczna tego materiału związana jest z polaryzacją typu Maxwel-

la-Wagnera wynikającą z tworzenia się warstw zaporowych na granicach ziaren lub powierzchni  

ceramiki. 

Znana jest również z publikacji Szwagierczak D., Kulawik J., Preparation and Characterization 

of Dielectric Behavior of A2/3Cu3Ti4O12 (A=Nd, Sm, Gd, Dy) Ceramics, Advances in Science and Tech-

nology, vol. 67 (2010) pp. 23–33, ceramika o składzie A2/3Cu3Ti4O12 (A=Nd, Sm, Gd, Dy) otrzymana  

w wyniku spiekania w temperaturze 1353 K. Ceramika ta, wykazująca efekt pojemności z zaporową 

warstwą wewnętrzną na granicach ziaren, charakteryzuje się wysoką przenikalnością elektryczną na 

poziomie 10
5
. 

Znana jest z publikacji Barbier B., Combettes C., Guillemet-Fritsch S., Chartier T., Rossignol F., 

Rumeau A., Lebey T., Durande E., CaCu3Ti4O12 ceramics from coprecipitation method: Dielectric 

properties of pellets and thick films. Journal of the European Ceramic Society, vol. 29 (2009)  

pp. 731735, ceramiczna folia oparta na CaCu3Ti4O12 (CCTO). Folię o grubości 50 m otrzymano 

metodą odlewania taśmy i wypalano w temperaturze 1373 K przez 24 h. Jako składnik organiczny 

gęstwy do odlewania zastosowano: keton metylowo-etylowy i etanol jako rozpuszczalniki (w propor-

cjach ilościowych CCTO/rozpuszczalniki=0,4), alkilowy ester kwasu fosforowego jako dyspersant  

(w proporcjach ilościowych dyspersant/CCTO=0,005), ftalan dwubutylu jako plastyfikator (w propor-

cjach ilościowych plastyfikator/CCTO=0,05) i polimer na bazie metalcrylanu metylu jako spoiwo  

(w proporcjach ilościowych spoiwo/CCTO=0,05). Wskazano mechanizm tworzenia się kondensatorów 

z wewnętrzną warstwą zaporową jako przyczynę wysokiej przenikalności elektrycznej, wynoszącej  

w temperaturze pokojowej 5x10
4
 dla częstotliwości 1 kHz. 

Znana jest z polskiego zgłoszenia patentowego P-383 410 bezołowiowa pasta grubowarstwowa 

na dielektryk kondensatorów z zaporową warstwą wewnętrzną. Pasta ta zawiera 4070% wagowych 

złożonego tlenku o składzie A2/3Cu3Ti4O12 (A=Bi, Y, La, Sm, Dy) oraz 3060% wagowych części orga-

nicznej, najkorzystniej roztworu etylocelulozy w terpineolu. Pasta ta przeznaczona jest do nanoszenia 

sitodrukiem warstwy dielektrycznej o wysokiej przenikalności elektrycznej w płaskim kondensatorze 

grubowarstwowym z pojedynczą warstwą dielektryka. 

Znany jest z amerykańskiego patentu US 6043174 wielowarstwowy kondensator ceramiczny,  

w którym dielektryk oparty jest na BaTiO3 z dodatkiem krzemianu kadmu i węglanu wapnia lub niobianu 

wapnia. Dielektryk ten jest wypalany w zamkniętych tyglach w zakresie temperatur od 13931423 K. 
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Charakteryzuje się wysoką przenikalnością elektryczną, niskim temperaturowym współczynnikiem 

zmiany pojemności i wysoką rezystancją izolacji. Materiał dielektryczny z dodatkami organicznymi 

może służyć do wykonania gęstwy do wytworzenia surowych warstw stosowanych w wielowarstwo-

wych kondensatorach. 

Znany jest z amerykańskiego patentu US 7652870 wielowarstwowy kondensator ceramiczny,  

w którym dielektryk stanowią folie ceramiczne oparte na BaTiO3 otrzymane metodą odlewania. Ziarna 

tytanianu baru mają strukturę rdzeń-powłoka i zawierają wewnętrzne pory. Sto warstw surowej folii  

o grubości kilku mikrometrów z naniesionymi elektrodami z pasty przewodzącej Ni składa się w stos  

i laminuje. Proces wypalania jest kilkustopniowy, przebiega w temperaturach do 1473 K i wymaga 

stosowania atmosfery wodór-azot. 

Istotą wynalazku jest gęstwa na dielektryk kondensatora, która składa się z 4570% wagowych 

jednego ze złożonych tytanianów o składzie Bi2/3Cu3Ti4O12, Nd2/3Cu3Ti4O12, Sm2/3Cu3Ti4O12, 

Gd2/3Cu3Ti4O12, Dy2/3Cu3Ti4O12 oraz z części organicznej, korzystnie zawierającej 57% wagowych 

spoiwa, 24% wagowych zmiękczacza, 0,40,7% wagowych dyspersanta oraz 2045% wagowych 

rozpuszczalnika. 

Gęstwa na dielektryk kondensatora zawiera korzystnie jako spoiwo poliwinylobutyral.  

Gęstwa na dielektryk kondensatora zawiera korzystnie jako zmiękczacz ftalan dwubutylu i glikol 

polietylenowy. 

Gęstwa na dielektryk kondensatora zawiera korzystnie jako dyspersant olej rybi. 

Gęstwa na dielektryk kondensatora zawiera korzystnie jako rozpuszczalniki alkohol izopropylo-

wy i toluen. 

Gęstwę na dielektryk kondensatora według wynalazku zastosowano do wytwarzania wielowar-

stwowych kondensatorów technologią LTCC. Proces wytwarzania obejmował następujące operacje: 

syntezę tytanianu, przygotowanie gęstw, odlewanie i suszenie folii, wycinanie z folii arkuszy, projekto-

wanie topologii kondensatora, nanoszenie sitodrukiem elektrod wewnętrznych, układanie w stos kilku-

dziesięciu warstw dielektrycznych, laminowanie wstępne przy użyciu prasy jednoosiowej, prasowanie 

izostatyczne, cięcie pakietów na poszczególne kondensatory, nanoszenie zewnętrznych wyprowa-

dzeń, spiekanie wielowarstwowych kondensatorów w temperaturze 11231173 K. 

Syntezę materiałów stanowiących nieorganiczną część gęstwy według wynalazku przeprowa-

dzono w temperaturze 11731373 K przez 5 h. Przygotowano gęstwy do odlewania folii ceramicznej 

przez zmieszanie w młynku kulowym zmielonego uprzednio proszku ceramicznego z organicznymi 

dodatkami. Przeprowadzono odlewanie folii ceramicznej przy użyciu laboratoryjnego urządzenia  

do odlewania taśm na drodze wylewania przygotowanej gęstwy na przesuwającą się taśmę nośną  

z pokrytego silikonem poliestru. Folię suszono początkowo przez kilka godzin w temperaturze pokojo-

wej, a następnie w temperaturze 323 K przez 4 h. Wytworzona folia ceramiczna według wynalazku 

odznacza się dużą gładkością, zwartością, elastycznością, wysoką wytrzymałością mechaniczną  

i grubością w zakresie 2560 m. Może być zwijana w rolki i przechowywana przez okres 12 miesięcy. 

Z surowej folii wycinano przy użyciu lasera mniejsze arkusze i otwory do pozycjonowania.  

Nanoszono sitodrukiem wewnętrzne elektrody z pasty Du Pont Ag 6142D. Kolejną operacją było ukła-

danie w stos 1050 folii dielektrycznych z nadrukowanymi elektrodami i laminowanie wstępne pod 

ciśnieniem 1020 MPa w temperaturze 323343 K. Następnie stosy zamykano w zgrzewanych  

próżniowo woreczkach i prasowano przy użyciu prasy izostatycznej w temperaturze 323343 K pod 

ciśnieniem 1020 MPa. Pakiety po laminacji cięto na pojedyncze kondensatory i nanoszono  

zewnętrzne połączenia wewnętrznych elektrod. Przeprowadzano wypalanie składników organicznych 

i współspiekanie warstw dielektrycznych i elektrod srebrowych w wielowarstwowych kondensatorach 

w temperaturze 11231173 K. 

Dzięki niskiej temperaturze spiekania możliwe jest współspiekanie folii wykonanej z gęstwy we-

dług wynalazku z tanimi elektrodami z komercyjnej pasty srebrowej do surowych folii. W wyniku samo-

rzutnego tworzenia się kondensatorów z zaporową warstwą wewnętrzną możliwe jest uzyskanie  

wysokiej pojemności właściwej na drodze stosunkowo prostych, jednoetapowych procesów syntezy 

i spiekania w atmosferze powietrza. 

Gęstwa na dielektryk kondensatora według wynalazku zastosowana w wielowarstwowych kon-

densatorach stanowi alternatywę dla konwencjonalnych wielowarstwowych kondensatorów typu IBLC 

opartych na BaTiO3 i SrTiO3, ze względu na to, że otrzymany z niej materiał ceramiczny odznacza się 

wysoką przenikalnością elektryczną, niższą temperaturą spiekania nieprzekraczającą 1173 K oraz 
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znacznie prostszą procedurą wytwarzania, polegającą na jednoetapowym procesie wypalania w po-

wietrzu, bez potrzeby stosowania kontrolowanej atmosfery. 

P r z y k ł a d  z a s t o s o w a n i a 

Wykonano kondensator wielowarstwowy zawierający 45 warstw dielektrycznych o składzie 

Bi2/3Cu3Ti4O12 wytworzonych z folii ceramicznej otrzymanej metodą odlewania i współspiekanych  

z naniesionymi sitodrukiem elektrodami srebrowymi. 

Sporządzono zestaw do syntezy Bi2/3Cu3Ti4O12. Tlenki Bi2O3, CuO i TiO2, naważono w propor-

cjach stechiometrycznych i zmielono w młynku kulowym w alkoholu izopropylowym. Po wysuszeniu  

i sprasowaniu w pastylki przeprowadzono kalcynację w temperaturze 1173K przez 5 h. Otrzymany 

produkt syntezy mielono w alkoholu izopropylowym w młynku kulowym przez 8 h i suszono. 

Przygotowano gęstwę do odlewania folii, w której skład wchodziło 63,9% wagowych proszku 

Bi2/3Cu3Ti4O12 oraz 6,1% wagowych poliwinylobutyralu jako spoiwa, 1,5% wagowych ftalanu dwubuty-

lu i 1,5% wagowych glikolu polietylenowego jako zmiękczaczy, 0,6% wagowego oleju rybiego jako 

dyspersanta oraz 13,4% wagowych alkoholu izopropylowego i 13% wagowych toluenu jako rozpusz-

czalników. Gęstwę mieszano w młynku kulowym przez 3 h, a następnie odlewano z niej folię cera-

miczną. Folię suszono kilka godzin w temperaturze pokojowej, a następnie w temperaturze 323 K. 

Na wyciętych laserem arkuszach surowej folii nanoszono metodą sitodruku wewnętrzne elek-

trody kondensatora z pasty Du Pont Ag 6142D. Układano w stos 45 warstw folii z nadrukowanymi 

elektrodami i laminowano izostatycznie w temperaturze 343 K pod ciśnieniem 20 MPa. Pakiety cięto 

na pojedyncze kondensatory i nanoszono zewnętrzne kontakty z pasty srebrowej łączące równolegle 

elektrody wewnętrzne. 

Wielowarstwowe kondensatory wypalano powoli w ciągu 2,53,5 h z przetrzymaniem przez 2 h 

w temperaturze 733 K w celu usunięcia składników organicznych i przez 0,51 h w temperaturze 1123 K 

w celu współspiekania ceramiki i metalicznych elektrod. 

Otrzymany kondensator wielowarstwowy charakteryzował się wysoką pojemnością właściwą 

do 10
4 
nF/cm

3
. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Gęstwa na dielektryk kondensatora, znamienna tym, że składa się z 4570% wagowych 

jednego ze złożonych tytanianów o składzie Bi2/3Cu3Ti4O12, Nd2/3Cu3Ti4O12, Sm2/3Cu3Ti4O12, 

Gd2/3Cu3Ti4O12, Dy2/3Cu3Ti4O12 oraz z części organicznej, korzystnie zawierającej 57% wagowych 

spoiwa, 24% wagowych zmiękczacza, 0,40,7% wagowych dyspersanta oraz 2045% wagowych 

rozpuszczalnika. 

2. Gęstwa na dielektryk kondensatora według zastrz. 1, znamienna tym, że zawiera korzystnie 

jako spoiwo poliwinylobutyral. 

3. Gęstwa na dielektryk kondensatora według zastrz. 1, znamienna tym, że zawiera korzystnie 

jako zmiękczacz ftalan dwubutylu i glikol polietylenowy. 

4. Gęstwa na dielektryk kondensatora według zastrz. 1, znamienna tym, że zawiera korzystnie 

jako dyspersant olej rybi. 

5. Gęstwa na dielektryk kondensatora według zastrz. 1, znamienna tym, że zawiera korzystnie 

jako rozpuszczalniki alkohol izopropylowy i toluen. 
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