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Rekordowo wydajny materiał
termoelektryczny
Firma Fujifilm opracowała rekordowo wydajny materiał termoelektryczny. Podczas
konferencji Nanotech 2013 przeprowadzono prezentację, podczas której położenie ludzkiej
dłoni na urządzeniu pokrytym wspomnianym materiałem wystarczyło do napędzenia
samochodziku na torze wyścigowym.

Japoński materiał pozwala na pozyskanie kilkunastu miliwatów z różnicy temperatur wynoszących 1
stopień Celsjusza.
Materiały termoelektryczne generują energię dzięki różnicy temperatur, jaka istnieje po obu ich
stronach. W czasie wspomnianego pokazu z jednej strony materiału mieliśmy przyłożoną dłoń, a z
drugiej - temperaturę sali, w której odbywał się pokaz.
Nowy materiał to organiczny polimer, który może być produkowany technologią druku na rolce.
Został on opracowany we współpracy z Narodowym Instytutem Zaawansowanej Nauki i Technologii
Przemysłowej (AIST). Fujifilm nie zdradza szczegółów swojego wynalazku. Firma ma nadzieję, że jej
polimer znajdzie zastosowanie np. w medycynie, gdzie po przyczepieniu do ciała pacjenta będzie
mógł zasilać implanty.
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