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1. Bevezetés 

A hagyományos szilícium alapú napelemek helyettesítésére, alternatív, alacsonyabb 

költségű napelemek fejlesztésére vonatkozóan régóta folynak kísérletek. Az egyik ilyen 

lehetséges alternatíva a festékkel érzékenyített napelemek, melyek jó jelöltnek tűnnek, azonban 

biztosítani kell, hogy akár 20 évnyi használat mellett se csökkenjen jelentősen a teljesítményük, 

illetve ne szökjön ki vagy reagáljon el a napelem anyaga, azaz, hogy a napelem stabilitása 

megfelelő legyen. Az ilyen, festékkel érzékenyített alternatív napelemek termikus 

stabilitásának növelésére a folyékony elektrolitjuk “kvázi-szilárd” gélelektrolitra cserélése is 

lehetőséget nyújthat, viszont a megfelelő gélelektrolit megválasztásakor az elektrolitnak a 

napelem hatékonyságára gyakorolt hatására is figyelemmel kell lennünk. A hatékonyság 

javítására azonban más módszerek is szóba jöhetnek, így például a napelem vezető üveg 

elektródjának bevonása speciális fénytörő réteggel, mely növelheti a beeső fény hasznosítható 

mennyiségét és ezáltal a fényhasznosulást, azaz a napelem hatékonyságát, hatásfokát. 

A több komponensből összeállított gélelektrolit minták vizsgálatai során több szempontot 

is fontosnak tartottam, így a gélelektrolitok hosszú távú termikus stabilitásának vizsgálatát, a 

gélelektrolitok gyorsított termikus bomlásának vizsgálatát, továbbá a termoanalitikai 

vizsgálatok során távozó gázok/gőzök minőségének felderítését, megállapítását, az illékony 

anyagok visszatartásának, ill. távozási dinamikájának nyomon követését, valamint egyes fontos 

adalékanyagok részletes termikus bomlásának elemzését, utóbbit abban az esetben, ha ezek még 

nem voltak a szakirodalomban felderítve és közölve. A gélelektrolitok termikus stabilitásának 

összehasonlító vizsgálatát célzó módszertan kidolgozásán túl, a vezetőüveg-elektród 

fényszórási képességének javítására is javaslatot tettem.  

A vizsgált gélesített elektrolit-mintáim hibridjellegű (szerves/szervetlen), szilícium-

organikus kiindulási anyagokból készültek, UreaSil- vagy tetrametoxi-szilán (TMOS)-alapú 

gél-mátrixszal különböző oldószerekben kerültek kialakításra, ill. eltérő módon voltak töltve a 

megfelelő jódtartalmú redox-rendszerekkel, ill. egyéb adalékokkal.  A géles állagú (’quasi solid 

state’) mintákon minden esetben három fejlődőgáz-analízissel kombinált termoanalitikai 

mérést, egy-egy szimultán TG/DTA-MS mérést pásztázó (Scan) és 64-csatornás ionkövető 

(MID) üzemmódban, és egy TG-FTIR-spektroszkópiai gázcellás mérést végeztem el. Az így 

nyert mintánként három termogravimetriás görbe jó lehetőséget nyújtott a gélek 

homogenitásának, a mérések reprodukálhatóságnak, ill. a mérési körülmények és paraméterek 

hatásának megítélésére, értékelésére is.  

Két, eltérő lánchosszúságú UreaSil-alapú, P230- és P2000-jelű, KI/I2 redoxpárral készült 
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mintának a hosszú idejű, éveken keresztüli termikus stabilitását is megvizsgáltam, szimultán 

termogravimetriás és differencál termoanalízis segítségével. A hosszú idejű vizsgálat alatt a 

szobahőmérsékleten tárolt minták stabilitását, közel 9 havonta elvégzett dinamikus felfűtésű 

mérések során, egy-egy minta illékony anyag/szilárd maradék arányát vetettem össze, így 

meghatározva a hosszas tárolás alatt az illékony anyagok mennyiségében esetlegesen 

bekövetkező változásokat. A fűtési program során keletkezett gőzöket/gázokat FTIR-

spektroszkópiás gázcella és kvadrupol tömegspektrométer (MS) segítségével kíséreltem meg 

minden kísérletben azonosítani, annak érdekében, hogy a kétfajta gélelektrolit viselkedése közti 

különbségről pontosabb képet kapjak. 

A hosszú távú vizsgálatokon túl, két újabb UreaSil-gélmátrix illékonyanyag-visszatartó 

képességét is vizsgáltam, amihez két eltérő lánchosszúságú (S230 és S4000) mátrix redox-

elektrolitot nem tartalmazó (S230(empty) és S4000(empty)), valamint redox-elektrolittal  

(LiI/I2/MPII) megtöltött (S230(LiI/I2/MPII) és S4000(LiI/I2/MPII)) változatát vizsgáltam, 

valamint egy használatkészre adagolt (S230(full)) mintát is, így összehasonlítva a visszatartó 

képességüket az elektrolitalkotó komponensekre nézve, valamint a redox-elektrolit hatását a gél 

bomlására a két eltérő gélmátrix esetében. 

Az UreaSil-alapú mintákon felül tetrametoxi-szilán (TMOS) alapú gélmátrixszal készült 

napelem elektrolitokat is vizsgáltam, egymással, ill. más UreSil-alapúakkal összehasonlításban, 

azok termikus stabilitására és fejlődőgáz-analízisére koncentrálva. A minták különböző 

arányokban tartalmazták a gél alapját biztosító tetrametoxi-szilánt és a gélesítő segédanyagot, 

mely a három minta közül az egyikben Triton X-100, S1 (0.85 M TMOS/0.29 M Triton X-100) 

míg a másik két mintában PEG-200, [S2 (0.47 M TMOS/0.6 M PEG 200) és S3(0.31 M 

TMOS/0.6 M PEG 200)] volt. A gélesítő anyagok arányának, illetve a különböző segédanyagok 

hatását a napelem-elektrolit tulajdonságaira szintén termogravimetriai és fejlődőgázanalitikai 

módszerekkel vettem számba. Ezen minták esetében a termoanalitikai méréseket, 

eredményeket megkíséreltem az elektrolittal készült napelemek teljesítményére vonatkozó 

adatokkal is összevetni, ill. korreláltatni. 

Két fontos napelem-elektrolit adalékanyag, a guanidínium-tiocianát és az 1-metil-3-

propilimidazólium-jodid, részletes termoanalitikai és fejlődőgáz-analitikai vizsgálatát szintén 

elvégeztem, mivel ezek hatással lehetnek a napelem-elektrolit bomlási tulajdonságaira. Bár 

ezek a kísérő anyagok önmagukban is eléggé komplex termikus bomlást mutattak, de ennek 

ellenére a kombináltan nyert kémiai információk alapján megkíséreltem, a termikus 

degradációjukra egy-egy valószínű bomlási utat javasolni. 
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A festékkel érzékenyített napelemek hatékonyságának javítására az FTO (fluorinated tin 

oxide) elektromosan vezető felületű elektródot két kémiai vékonyréteg-leválasztási módszerrel, 

úgymint spray/permet pirolízises leválasztással (SPD) és ’spin coating’ technikával, cirkónium-

dioxid (ZrO2) fénytörő réteggel vontam be. A fénytörő réteg anyagaként azért a cirkónium-

dioxidra esett a választásom, mert ennek elég nagy a törésmutatója, mely megfelelő jelöltté 

teszi, hogy a beeső fény nagyobb részét hasznosítsa a napelem és növelje az ún. homályossági 

tényezőt (’haze ratio’), mely növelheti a napelem hatékonyságát. Ezekkel a módszerekkel 

sikeresen előállítottam nagy homályossági tényezővel rendelkező elektródokat, melyeket 

napelem-összeállításban mérve nagyobb fényenergia - elektromos energia átalakítási 

hatásfokot eredményeztek. A ZrO2 fénytörő réteg vastagságát, felületi morfológiáját, felviteli 

eljárását optimalizáltam a legmagasabb hatékonyság elérése érdekében. 

 

2. Irodalmi áttekintés 

2.1. Napelemek 

Az alternatív energiaforrások fejlesztése napjaink egyik fontos feladata annak érdekében, 

hogy a hagyományos energiaforrások egy részét felválthassuk velük [2]. Az ilyen, alternatív 

energiaforrások egyik nagy csoportja a napenergiát használó fotovoltaikus (PV) berendezések, 

a napelemek. Az első modern szilícium alapú napelemet az űrkutatások során használták, majd 

kisebb háztartási eszközökben, pl. számológép és órák, is elkezdték használni. A mono- és 

polikristályos Si-napelemek sokáig teljesen uralták a PV piacot, azonban ezeknek az 

eszközöknek is vannak hiányosságai, melyeket az alternatív megoldások próbálnak 

kiküszöbölni. A szilíciumból készült cella működési elve, hogy három rétegből áll: egy n-

típusú, egy p-típusú és a kettő között kiürített i-réteg teremt kapcsolatot. Az n-típusú egy V. 

főcsoportbeli elemmel van adalékolva/dópolva, általában foszforral, amely miatt elektron 

többlet alakul ki. A p-típusú viszont egy III. főcsoportba tartozó elemmel van dópolva, ami 

miatt elektron hiány alakul ki létrehozva a lyukakat. A fény elnyelése az i-rétegben történhet, 

ahol minden foton egy elektron-lyuk párt generál az elektronok gerjesztésével a 

vegyértéksávból a vezetési sávba (az elektronokat az n-réteg által elvezetve, a lyukakat pozitív 

töltésként hátrahagyva). Ez a mechanizmus potenciálkülönbséget alakít ki az n- és p-típusú 

rétegek között, amely a külső áramkör záródásakor elindítja az elektronok vándorlását, tehát 

hasznos elektromos munkát végez [3]. A gyártástechnológia alapján megkülönböztethetjük a 

polikristályos Si-alapú napelemcellákat is, ezek azonban működésükben nem térnek el a 

monokristályos napelemcelláktól. 
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Az első nem egykristályos, azaz amorf Si-alapú napelem az első nagy olajválság után készült 

el, mivel ezt vékonyabb rétegben lehet használni, azaz kevesebb nyersanyagot használ nagyobb 

abszorpciós hatásfoka miatt. Egyelőre azonban sem a polikristályos sem az amorf Si alapú 

napelem kereskedelmileg nem túl sikeres, így továbbra is az egykristály alapú napelem 

használata az elterjedt, mely annak is köszönhető, hogy SiO2 bőségesen van a természetben, és 

a belőle előállított Si alacsony toxicitású, és jól beváltak a gyártási technológiái. [3]. 

 

2.2. Festékkel érzékenyített (Grätzel-típusú) fotovoltaikus napelemek (Dye-sensitized 

solar cells, DSSC) különös tekintettel a kvázi-szilárd elektrolitúakra 

 

Az alternatív fotovoltaikus eszközök egyik ígéretes típusa a festékkel érzékenyített 

napelemcellák. Ezt a típusú, festékkel érzékenyített cellát, Michael Grätzel (Laboratory for 

Photonics and Interfaces, Swiss Federal Institute of Technology, EPFL, Laussane, Svájc) 

publikálta először, ezért Grätzel-típusú cellának is szokás nevezni [3]. Az ilyen eszközök 

előállítása várhatóan alacsonyabb költségű, mint a kristályos szilícium-alapú napelemeké, a 

felhasznált viszonylag olcsóbb anyagoknak köszönhetően [2,3], továbbá akár flexibilis vagy 

mechanikailag robosztus formában is előállíthatóak az alkalmazástól függően. A festékkel 

érzékenyített napelem összetétele már többé-kevésbé állandósult, ami az 1. ábrán látható. Egy 

átlátszó elektródra (munkaelektródra) felvitt nanopórusos TiO2 félvezető réteg, általában 

ruténium(II)-komplex festékkel „érzékenyítve” a látható fény tartományában történő elnyelés 

kialakítására; egy poláris nem vizes közegben oldott redox-elektrolit (I2/I
-) a festék 

regenerálására; és egy platinával bevont ellenelektród az elektronok begyűjtésére és a redox pár 

regenerálására szolgáló részekből áll. 
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1. ábra Grätzel-típusú napelemcella felépítése, bal oldalon a munkaelektród és jobb oldalon az 

ellenelektróddal [7] és a benne lévő elektrolitban lejátszódó redox folyamatok: az érzékenyítő festék 

gerjesztése a beérkező foton által, a festékből kilépő elektron belépése a félvezető TiO2 vezető sávjába, 

az elektron továbbítása a platinával bevont ellenelektródhoz, a festék molekula regenerációja a 

jodid/trijodid redox mediátor által, illetve a redox mediátor regenerációja az ellenelektródon a külső 

körön odajutott elektron által. 

Egy ilyen cella jelenlegi hatékonysága akár 13-14% [4,5] is lehet, ami közel versenyképessé 

teszi a DSSC-t a hagyományos napelemekkel szemben. Az ilyen napelemek további előnye a 

hagyományos napelemekkel szemben, hogy közönséges körülmények között, kíméletes kémiai 

úton készülnek, így alacsonyabb áron; részben áttetszőek és személyre szabható színűek, hogy 

megfelelő átláthatóságot adjanak, így használhatók „fotovoltaikus ablakként”, valamint elvileg 

a fénysugarak bármilyen beesési szögben abszorbeálódnak, ezáltal nagyobb mértékben 

hasznosítják a szórt fényt is, ami növeli a hatékonyságukat. Ugyanakkor a folyékony elektrolit 

használata rövid és hosszútávon szivárgási problémákat okozhat, ami miatt számos 

laboratórium erőfeszítéseket tett, hogy a folyékony elektrolitot szilárd vagy géles (kvázi-

szilárd, quasi-solid-state) vezetőközeggel helyettesítsék [6, 21, 22]. 

 

 

1-5. egyenletek A festékkel érzékenyített napelemben lejátszódó redox folyamatok: 1) az 

érzékenyítő festék gerjesztése a beérkező foton által, 2) a festékből kilépő elektron belépése a félvezető 

TiO2 vezető sávjába, 3) az elektron továbbítása a platinával bevont ellenelektródhoz, 4) a festék 

molekula regenerációja a jodid/trijodid redox mediátor által, 5) illetve a redox mediátor regenerációja 

az ellenelektródon a külső körön odajutott elektron által. 
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2.2.1. TiO2, mint festékkel érzékenyített napelemekben alkalmazott félvezető 

 

A hagyományos rendszerekkel szemben, ahol a félvezető réteg végzi mind a foton 

abszorpciót, mind a töltéshordozók szétválasztását, ebben az esetben a két feladatot 

elkülönítették. Félvezetőként általában TiO2-ot használnak, mert számos előnyös 

tulajdonsággal rendelkezik a fotokémiában és az elektrokémiában, valamint alacsony költségű, 

széles körben elérhető, nem toxikus és számos területen elterjedten használják (pl. fehér 

festékpigmentként) [8]. A fény abszorpcióját a TiO2 felületére leválasztott érzékenyítő festék 

végzi, monomolekuláris festékkel azonban gyenge az abszorpció, mert a molekula által 

elfoglalt terület jóval nagyobb, mint az optikai hatás-keresztmetszete a fény elnyelésére. A 

megfelelő fotovoltaikus hatékonyság tehát nem érhető el sima felületű (monomolekuláris) 

félvezetővel, helyette porózus, nagy felületi érdességű, nanoszerkezetű félvezető használata 

szükséges, például pórusos TiO2 [2]. 

A titánium-dioxidnak három természetes módosulata ismert, rutil, anatáz és brookite. A 

három módosulat közül a rutil a termodinamikailag stabil, míg a másik kettő metastabil [9]. 

Festékkel érzékenyített cellában használt rutil és az anatáz módosulatot összehasonlítva, az 

eddigi eredmények azt mutatták, hogy míg a nyitott áramköri feszültségükben nincs különbség, 

addig a rövidzárási áram az anatáz forma esetében ~30%-al magasabb. Ennek oka, hogy az 

anatáz forma porózusabb, így relatív felülete nagyobb, ami több érzékenyítő festék felvételét 

teszi lehetővé, valamint az anatázban az elektronok átlagos élettartama is hosszabb [10]. 

A TiO2 helyett ZnO félvezető réteg használatával is próbálkoztak ilyen, festékkel 

érzékenyített napelemekben, azonos tiltott sáv szélessége miatt (3,2 V), azonban alacsony 

elektron mobilitása miatt nagy hatékonyságú cellát eddig nem sikerült készíteni a használatával 

[11]. A TiO2 szabálytalan pórusszerkezete miatti rövidebb elektron diffúziós úthossz növelésére 

különböző rendezett pórusszerkezetek készítésével is próbálkoznak, pl. nanocsövek vagy 

nanohuzalok növesztésével [12]. 

 

2.2.2. Festékkel érzékenyített napelemekben alkalmazott festékek 

 

A beeső fény abszorpcióját a TiO2 felületére leválasztott érzékenyítő festék végzi [2], 

melynek kiválasztásánál fontos szempont, hogy jól adszorbeálódjon a félvezető felületén 

valamint, hogy a beeső fény spektrumát minél jobban lefedje a festék elnyelési spektruma, hogy 

a fény minél nagyobb részét hasznosítsa a napelem [13]. A legelterjedtebben használt festékek 

a különböző ruténium-komplex festékek, mint az N-719, N-3 vagy a „black dye”.   
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A ruténium-komplex alapú festékeken kívül, egyéb természetes festékekkel is 

próbálkoznak nagy hatékonyságú napelemek előállításával, így például porfirinnel [14], 

indolinnal [15], valamint egyéb, növényekből kivont festékekkel [16], ezeknek a hatékonysága 

azonban egyelőre elmarad az azonos körülmények között készített ruténium-alapú festékekkel 

felszerelt napelemekétől [15]. 

 

2.2.3. Festékkel érzékenyített napelemekben alkalmazható redox-mediátorok 

 

Az egyik leghasznosabb és legsokoldalúbb redox-mediátornak a DSSC elektrolitjában a 

jodid/trijodid rendszer1 bizonyult, mert gyorsan képes regenerálni a festékmolekulákat, a 

gerjesztett elektronok rekombinációs sebessége a redox párral viszont alacsony, valamint 

megfelelő a redox potenciálja és a fényelnyelése alacsony [17]. A jodid/jód elektrolit folyékony 

állaga és erősen korrodáló tulajdonsága azonban problémákat okozhat a cellák készítése során 

[18]. A fellépő problémák megoldására több alternatív redox párral is próbálkoztak, mint pl. 

Br-/Br3
- , SCN-/SCN2

- , SeCN-/SeCN3
- , illetve ígéretes a Co(II)/Co(III) komplex [19] és a 

kobalt-polipiridin komplexek, az igazi megoldást azonban szilárd vagy „kvázi-szilárd” 

elektrolit használata jelentheti[13]. 

Az oldott jodid/trijodid elektrolitot ezért, több kutatócsoport gélbe ágyazta, hogy a két 

elektród közötti kapcsolatként működjön, de ne fenyegessen az elektrolit elszivárgása, 

elillanása, hiszen a napelemnek elég stabilnak kell lennie, hogy jelentős teljesítménycsökkenés 

nélkül 108 átalakulási ciklus során üzemképes maradjon, ami 20 évnyi természetes napfény-

kitettségnek felel meg. A fényáteresztő, elektromosan vezetőképes oxidrétegű üveg (TCO, ITO 

vagy FTO) és a TiO2-réteg termikus stabilitása megkérdőjelezhetetlen, ezért a stabilitási 

vizsgálatok a többi összetevő javítására irányulnak [8]. 

A görög kollégáink ruténium tartalmú festékkel érzékenyített kvázi-szilárd (géles) 

elektrolitú napelemet készítettek hibrid (szerves/szervetlen) gél felhasználásával különböző 

oldószerek, redoxi-párok és adalékok felhasználásával [1, 6, 21, 22]. 

A redox-mediátorok mellé gyakran tesznek még további adalékokat is az elektrolitba a 

DSSC fotovoltaikus jellemzőinek optimalizálásához. Gyakran használt ilyen adalékok pl. egyes 

különbözőképpen szubsztituált imidazólium-jodidok; egyes nitrogéntartalmú heterociklusos 

vegyületek, például 4-terc-butilpiridin (TBP), ill. N-alkil-benzimidazolok. A guanidínium-

                                                           
1 a DSSC fejlesztés kezdetétől ez volt a preferált redox-pár, stabil és magas hatékonyságú napelemeket 

eredményezve. A jodid/trijodidnak jó az oldhatósága, megfelelő a redox potenciálja, nem nyel el tól sok fényt és 

gyors festék regenerációt biztosít valamint a többi redox mediátorhoz képest nagyon lassú a trijodid 

rekombinációja a titánium-dioxiddal [L1] 
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tiocianát (GuSCN) egy másik fontos és gyakran használt adalékanyag, mely hozzáadása az 

elektrolithoz jelentős javulást eredményez a nyitott-áramköri feszültség (Voc) értékben [20]. 

2.3. Szilárd elektrolitot tartalmazó DSSC-napelemcellák 

Az alternatív szilárd elektrolitú DSSC napelemcellák alapvető felépítése a különböző 

típusok esetén is azonos, ahol a festékkel borított porózus TiO2 filmet érintkeztetnek egy szilárd 

p-típusú (lyuk) vezetővel, a hagyományos folyadék elektrolit helyett [23]. Leggyakrabban a p-

típusú félvezetőt réz-jodidból vagy réz-tiocianátból készítik az ilyen típusú napelemekhez, ezek 

azonban gyors degradálódáshoz és alacsony konverziós hatásfokhoz vezettek [23].  

Egy másik fajta szilárd DSSC egy ólom-komplexen alapuló napelem-típus, a mostanában 

nagy figyelmet kapott perovszkit-típusú napelemek. Az ilyen napelemekben a folyékony 

elektrolitot, illetve az ionos folyadékban oldott elektrolitot [24, 25] olyan szilárd anyagra 

cserélték, mely perovszkit szerkezettel2 rendelkezik, például metil-ammónium-ólom-jodid 

[26]. Az első perovszkitot festékkel érzékenyített napelemekben használták 

fényabszorbensként, magas abszorpciós koefficiense miatt, mára azonban teljesen elkülönült és 

újfajta alternatívát nyújt napelemek készítésére. Az ilyen, szilárd napelemek az utóbbi pár 

évben rendkívüli figyelmet kaptak, mert mind a felhasznált anyagok mind az előállítási 

technikák (többnyire valamilyen nyomtatás) alacsony költségűek [27-28], továbbá a konverziós 

hatékonyságuk elérte a 21%-ot (2016) [29], a korábbi 3,8%-hoz viszonyítva (2009) [30]. A 

nagy figyelmet annak is köszönheti ez az alternatív napelem, hogy ez is többféle különböző 

felépítéssel is rendelkezhet attól függően, hogy a perovszkit milyen szerepet tölt be a 

napelemben, csupán fényabszorber vagy fényabszorber és töltés-továbbító is egyben. A 

jelenlegi kutatások szerint az utóbbi felhasználás ígérkezik jobbnak, valamint ekkor 

vékonyréteg formában is használható, mely kibővíti a lehetőségeket flexibilis perovszkit 

napelem gyártására is [31]. 

A perovszkit napelemek stabilitására nézve több jelentős probléma is felmerül, mivel a 

perovszkit napelem érzékeny a vízre, páratartalomra, UV-fényre és termikus hatásokra [32-34]. 

Ezeknek a hatásoknak a kiküszöbölése fontos feladat a perovszkit napelemek esetében, mivel 

a piac 20-25 éves működést vár el maximum 10%-os teljesítmény romlás mellett. Különleges 

megoldásokkal már elérhetővé vált, hogy egy ilyen napelem egy év használat alatt nem 

degradálódott mérhetően, ez reményt adhat a további fejlesztésekre a rövid- és hosszú idejű 

stabilitás növelése érdekében [35].  

                                                           
2  XIIA2+VIB4+X2–

3 általános képlettel leírható szerkezetű ásványok, CaTiO3 alapján 
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2.4. Festékkel érzékenyített napelemcellák stabilitása 

 

A festékkel érzékenyített napelem cellák hosszú távú használat során különböző külső 

tényezőre érzékenyek, úgymint a szerves oldószer elpárolgása, az UV-fény hatására 

bekövetkező degradáció, valamint a hőmérséklet ingadozása, melyek közül az egyik 

legkritikusabb a magas hőmérséklet. Mivel a hőmérséklet ingadozását, akár 85°C-ra való 

felmelegedését a napelemnek, nem lehet kizárni normál működési körülmények között, így a 

magasabb hőmérséklet hatásának vizsgálata a napelem stabilitására nézve igen fontos [36- 37].  

Az egyik általánosan használt stabilitási vizsgálat, mellyel jellemezni lehet az egyes 

napelem cellákat, a 85°C-os folyamatos melegítés 1000 órán keresztül, valamint az 55°C-os 

hőmérsékleten való tartás állandó AM13 látható fény besugárzás mellett 1000 órán keresztül 

[38-42]. Ezek a vizsgálatok képet adhatnak az egyes cellák stabilitásáról, azonban nem 

reprodukálják megfelelően azokat a körülményeket, aminek egy használatban lévő napelem 

cella ki van téve, ezért fontos lenne a magas hőmérsékletű, nagy besugárzó fényintenzitású 

vizsgálatok elvégzése is, valamint újabb eltérő stabilitási tesztek fejlesztése is. A kombinált 

85°C-os fény besugárzás mellett (1000 óra) végzett vizsgálatok kimutatták, hogy ilyen 

körülmények között a celláknak a hatékonysága jelentősen romlik, 110 óra elteltével már 

jelentős 59%-os csökkenés jelentkezik, mely ugyan részben visszafordítható a hőmérséklet 

csökkentésével fény hiányában, azonban többször megismételve a ciklust a teljesítmény 

folyamatosan csökken a ciklusok számával. A degradáció mértéke és a teljesítmény csökkenése 

nagyban függ a napelem cellák pontos összetételétől, ahogy az az 1. táblázatban látható [T1], 

magasabb jód tartalom és LiI használata jobb termikus stabilitást eredményezett, azonban ezek 

is jelentős csökkenést mutattak a vizsgálat során [36]. Látható, hogy a napelemek stabilitása 

fontos kérdés a napelem cellák fejlesztése során, így a különféle stabilitási vizsgálatoknak nagy 

jelentősége van a további napelem fejlesztésben, ezek elterjedésében, széles körű 

használatában.  

  

                                                           
3 az a színkép ami legjobban szimulálja azt a spektrumot ami a napból az atmoszférán áthaladt a tengerszintig úgy, 

hogy a nap pont fölöttünk van, egyenlítői földrajzi szélességen [L2] 
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1.táblázat Különböző festékkel érzékenyített napelem elektrolitok hatásfokának csökkenése 

termikus stressz hatására [T1]. 

 

 

 

2.5. Fénytörő rétegek felhasználása DSSC-kben a hatásfok növelésére, különös 

tekintettel a ZrO2 rétegekre 

 

A festékkel érzékenyített napelem cellák hatékonyságának javítása egy széles körben 

kutatott téma, ahol a napelem több különböző összetevőjére is lehet koncentrálni, úgymint az 

elektrolit összetétele, gélesítése; új festékek használata, kombinálása; a TiO2 réteg további 

fejlesztése vagy a félvezető üvegre való különböző rétegek leválasztása [43-45]. 

Egy általános festékkel érzékenyített napelemben a napfény a munkaelektród hátoldaláról 

érkezik, ami komoly fény-visszaverődési és fényszóródási problémákat okozhat, ami csökkenti 

a fény-/elektromos energiaátalakítási (konverziós) hatásfokot. Az ilyen problémák 

csökkentésére az egyik mód az ún. homályossági tényező (“haze ratio”, Hr%) növelése, a 

fényszórás javítása, ami a szórt és az összes transzmittált fény közötti arányszámként van 

definiálva, ahogy azt a 6. egyenlet is mutatja [46-48]. 

 

𝑇 − 𝑉𝑇

𝑇
⋅ 100 = 𝐻𝑟% 

 

6.egyenlet A homályossági tényező számítása, ahol Hr%:haze ratio, T: transzmittancia, VT: vertikális 

transzmittancia, T-VT: szórt  fény 

 

A homályossági tényező növelésére, a vezetőüveg-elektródra speciális fénytörő réteg 

leválasztásával lehetséges4. A fénytörő réteg anyagaként korábbi eredmények alapján [49-51] 

                                                           
4 az ilyen rétegek úgy szórják a fényt, hogy meghosszabbítják az optikai utat a napelem aktív rétegében [L3] 
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a cirkónium-dioxid jó jelöltnek tűnik, magas törésmutatója miatt. A cirkónium-dioxid réteg 

leválasztására több módszer is használható, valamint ezektől függően prekurzorként is több 

megoldás elképzelhető. Az ilyen réteg vastagsága és morfológiája [49-51] nagyban függ a 

leválasztás módjától, a felületi morfológia pedig nagyban befolyásolja a homályossági tényezőt 

és így a belőle készült cella hatásfokát is. A hatékonyság megfelelő javításához tehát több 

összefüggő tulajdonság optimalizálása a cél, mint pl. transzmittancia, homályossági tényező, 

felületi morfológia, rétegvastagság [49-51]. 

 

2.6. Porlasztásos(spray-) pírolízises vékonyréteg-leválasztás (Spray Pyrolysis Deposition, 

(SPD) és forgatásos bevonási (spin coating) technika 

 

A spray/porlasztásos pirolízises leválasztás során folyadékban feloldott kiindulási anyagból 

választhatunk le vékony réteget egy fűtött felületre, ahol a kiindulási anyagok elbomlanak vagy 

reagálnak egymással, így létrehozva a vékony réteget. A reakcióban résztvevő anyagok 

kiválasztásánál fontos, hogy a célterméken kívüli melléktermékek az alkalmazott 

hőmérsékleten illékonyak legyenek. Ez a módszer jól és elterjedten alkalmazható különféle 

oxidok előállítására, például fluorozott ón-dioxid felületű vezető üveg létrehozásához, FTO 

leválasztására [52] vagy TiO2 leválasztására mely szintén használható festékkel érzékenyített 

napelemek készítése során [49]. 

A spin coating technikával lapos felületeken hozhatunk létre egyenletes vékony réteget, úgy 

hogy a felület közepére cseppentünk abból az anyagból, amiből a vékony filmet szeretnénk 

előállítani, majd ezt nagy sebességgel forgatjuk addig, amíg a vékony film ki nem alakul. Az 

oldószer általában illékony, így a forgatás során elpárolog. A forgatás sebességének 

szabályozásával szabályozni lehet a rétegvastagságot, minél gyorsabb a forgatás annál 

vékonyabb réteg alakítható ki [53].  
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3. Kísérleti rész 

 

3.1. DSSC-kben használt gélelektrolitok vizsgálata 

 

Megfelelő gélelektrolitok megtalálása és összehasonlítása érdekében görög együttműködő 

partnereink a géleket különböző módosításokkal állították elő, változtatva a gél összetételét, az 

oldószert, a redoxi-párt és az adalékokat, melyek közül több változatot vizsgáltam (a gélminták 

összefoglaló összetétele a függelékben az F1. táblázatban látható). A kapott gélelektrolit-

mintákat három sorozatba osztottam, az előállításuk időpontja, összetételük és a végzett 

vizsgálat típusa alapján (a pontos előállítási recept és a komponensek szerkezete a függelékben 

található meg F1. és F2. ábra).  

 

3.2. Minták eredete, ismert komponensei, csoportosítása 

Az első sorozatba két minta tartozik, melyeknek az összetétele a 2. táblázatban látható. A 

két minta a gélt alkotó UreaSil lánchosszában különböztek, amelynek szerkezete az 1. sémán 

látható, és a minták hosszú távú, tárolás alatti (napi hőmérséklet ingadozásnak és napfénynek 

kitéve, lezárt üvegben) stabilitásának vizsgálatát végeztem el rajtuk. A mintákat az P230(KI/I2) 

és az P2000(KI/I2) nevekkel jelöltem, melyek utalnak az UreaSil mátrix lánchosszára és a redox 

párt alkotó káium-jodidra és jódra. 

 

2. táblázat Az első mintasorozat P230 és P2000 minták összetétele 

  P230(KI/I2) P2000(KI/I2) 

Ureasil230 (g) 0,75 - 
Ureasil2000 (g) - 0,75 

Szulfolán (g) 1,75 1,75 
Ecetsav (ml) 0,7 0,7 

LiI/I2 (M) 0,5/0,05 0,5/0,05 
 

  



16 

 

1.séma Az UreaSil szerkezete és a térháló létrehozása kvázi szolid elektrolit kialakításához, ahol n=3 

esetén P230, S230, n=68 esetén S4000 és n=34 esetén P2000 gél mintákhoz jutunk 

 

A második sorozat 5 mintát tartalmazott, melyek összetétele a 3. táblázatban látható. A 

polimerháló keresztkötő UreaSil láncának átlagos molekulatömege alapján a 230 vagy a 4000-

es számot kapták, valamint jelöltem, hogy a minta tartalmazott-e LiI/I2/MPII elektrolitot. Így 

az öt minta az S230, S230(LiI/I2/MPII), S4000, S4000(LiI/I2/MPII) és az S230(full) jelűek 

voltak. Mint az a névből látható a redox pár és a hosszabb láncú gélmátrix lánchossza is 

változott az első sorozathoz képest. 

 

3. táblázat A második mintasorozat, S230, S230(LiI/I2/MPII), S4000, S4000(LiI/I2/MPII) és S230(full) 

minták  összetétele 

  S230 S230(LiI/I2) S4000 S4000(LiI/I2) S230(full) 

Ureasil230 (g) 0,7 0,7 - - 0,7 
Ureasil4000 (g) - - 0,7 0,7 - 

Szulfolán (g) 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 
Ecetsav (ml) 0,35 0,35 0,35 0,35 0,6 

LiI/I2 (M) - 0,12/0,6 - 0,12/0,6 0,12/0,06 
MPII (M) - 0,12 - 0,12 0,12 

metoxi-propionitril (g) - - - - 0,8 
4-tercbutilpiridin (g) - - - - 0,204 

guanidinium-tiocianát (g) - - - - 0,0356 

 

A harmadik sorozatba három minta tartozott, melyek az S1(0.85M TMOS/0.29M Triton 

X-100), S2(0.47M TMOS/0.6M PEG200), S3 (0.31M TMOS/0.6M PEG200), és az 

összetételük a 4. táblázatban látható. Ezeknél a mintánál a korábbi szerves/szervetlen UreaSil 

alapú kopolimert helyettesítették egy másik alapanyaggal, tetrametoxi-szilánból (TMOS) 

kiindulva, Triton X-100 vagy polietilén-glikol oligomerek (PEG200) jelenlétében sósavval 

hidrolizálva és kondenzáltatva. Ezek szintén alkalmasak voltak gél kialakítására, ezekben az 
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esetekben azonban lazább térhálósodással.  

 

4. táblázat A harmadik mintasorozat S1, S2 és S3 minták összetétele 

  S1 S2 S3 

  mg mmol mg mmol mg mmol 

TMOS 528 3.5 300 2.0 200 1.3 
HCl 4 oz  3 oz  2 oz  
ACN 2400 58.5 2800 68.3 2800 68.3 

Tritonx100 780 1.2 -  -  
PEG200 -  500 2.5 500 2.5 

LiI 274 2.0 281 2.1 261 1.9 
I2 72.8 0.3 74.6 0.3 74.6 0.3 

TBP 277 2.1 284 2.1 284 2.1 
MPII 206.7 0.8 211.8 0.8 211.8 0.8 

GuSCN 48.8 0.4 49.6 0.4 49.4 0.4 

 

Az eddig felsorolt mintákon felül, a több mintában is megtalálható, különböző különleges 

adalékok nagy gyakorlati jelentősége miatt többnek a részletes termoanalitikai vizsgálatát is 

elvégeztem, így a 1-metil-3-propilimadazólium-jodidét (MPII), melyet 98%-os tisztaságban 

szereztem be sötét sárga viszkózus folyadékként (Sigma-Aldrich) és a guanidinium-tiocianátét 

(GuSCN) (97%-os tisztaságú por [NV2]) melyeket a kapott formában használtam fel az 

analitikai vizsgálatokhoz. 

 

3.3. Termogravimetriával kombinált fejlődőgáz-analitikai vizsgálatok (TG-EGA) 

A gélelektrolit-mintákat szimultán TG/DTA-MS és TG-FTIR méréseknek vetettem alá. A 

fűtési/mérési program tulajdonképpen megfeleltethető egy nagyon meggyorsított öregítésnek 

is, mely során az egyes minták oldószer, ill. illékony komponens visszatartó-képességét, a 

fejlődő gázokat és azok fejlődési dinamikáját, ezáltal a stabilitását vizsgáltam. A vizsgált 

mintákban változtak a gél alapját adó komponens, az oldószer, valamint a használt egyéb 

adalékok is, mint például a GuSCN. 

 

3.3.1. Szimultán TG/DTA-MS műszerei és mérési paraméterei 

A minták EGA-MS vizsgálatát levegőáramban SDT 2960 Simultaneous DTA-TGA, 

szimultán termogravimetriás és differenciál termoanalízis készülékhez csatolt Balzers 

Termostar tömegspektrométerrel végeztem. Előzetes vizsgálatok alapján, minden minta 

esetében ugyanúgy jártam el a mérések során. Szobahőmérsékletről 10˚C/min fűtési 

sebességgel 600˚C hőmérsékletig fűtöttem fel, kvadrupol tömegspektrométerrel (m/z: 1-300), 
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Scan (spektrum sorozatgyűjtése) üzemmódban, levegő vivőgázzal. A mérések során az 

összekötő (interface) kvarckapilláris hőmérséklete 200°C-os volt.  Miután a Scan módban 

begyűjtött adatokból kiválasztottam, hogy melyek azok az m/z értékek, amelyek változnak a 

mérés során, és ezekhez még hozzávettem azokat melyeknek változatlannak kell maradniuk 

(ilyenek a levegőben előforduló gázok), a mérést megismételtem MID (Multiple Ion Detection) 

mérési üzemmódban is.  

MID módban az általam, a scan felvétel alapján kiválasztott m/z értékeket követte a 

detektor, ugyanis a MID módban 64 csatornás (többszörös) ionkövetés lehetséges, melynél a 

gázok, gőzök időbeli fejlődésmenetét lehetett felvenni egy-egy jellemző m/z (tömeg/töltés 

arány) számú fragmens (töredék) ionon, ill. molakulaionon keresztül.  

A mérések során próbáltam arra törekedni, hogy a TG készülék nyitott platina mintatartó 

tégelyébe közel azonos mennyiségű mintát tegyek, ez azonban nehéz feladatnak bizonyult a 

minta gumiszerűsége miatt, ezért ezt csak nagyságrendileg sikerült teljesítenem. A közel azonos 

tömeg azért fontos, mert a minta tömege és elhelyezése a tégelyben hatással lehet a minta 

bomlásának időbeli dinamikájára. 

 

3.3.2. TG-(EGA)-FTIR spektroszkópia műszerei és mérési paraméterei 

A mintákat “TGA 2050 Termogravimetric Analyzer” termogravimetriás kemencéhez 

kapcsolt Bio-Rad Excalibur Series és BioRad TGA/IR Accessory Unit-ba foglalt Fourier-

transzformációs infravörös spektroszkópiás gázcellával is megvizsgáltam. A berendezések 

közötti összekötő (interface) rozsdamentes acélcső a mérések alatt 200°C-os volt. 

Szobahőmérsékletről 600°C-ra fűtöttem, 10°C/min fűtési sebességgel, 4 cm-1 felbontással, 30 

másodperces pásztázási idővel, 10cm-es gázcellában, levegő atmoszférában. A tégely és a 

kemence mérete, geometriája különbözik ez előbbiekben bemutatott TG/DTA-MS 

készülékétől, ezért ebben az esetben az előző kemencénél használttól eltérő, nagyobb tömegű 

mintát használtam, de itt is törekedtem rá, hogy közel azonos mennyiségű mintát használjak a 

vizsgálatokhoz, hogy ezzel ne befolyásoljam a bomlási dinamikát.  

 

3.3.3. TG-FTIR mérések során fejlődő gőzök/gázok azonosítása 

 

A TG-mérésekkel kapcsolt FTIR-mérésekből származó spektrumsorozatban azonosítottam 

a távozó gőzöket, gázokat. Az azonosításhoz először az egy adott időpontban (általában a 

legnagyobb tömegváltozási sebességnél mért) spektrumban látható jellegzetes csúcsokat 

tartalmazó komponenseket válogattam szét. Az ismert illékony összetevőket gőzökre/gázokra 
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vonatkozó spektrum-referenciák felhasználásával azonosítottam a spektrumból.  

A referenciákat főként a NIST [54] adatbázisban találtam meg, néhány esetben azonban 

nehezebb volt megfelelő referenciát találni, így egyéb forrást is használtam, például a szulfolán 

esetében [55], [56], [57]. 

Az ismert összetevőkön kívül, a bomlásból származó termékmolekulákat is hasonló módon 

azonosítottam. Számba vettem, hogy milyen váratlan elnyelési sávok jelentkeznek, s azok 

hullámszám-tartománya milyen vegyületekre, funkciós csoportokra utal, ill. milyen 

bomlástermékek keletkezhetnek, majd ezekhez gőz/gáz referencia spektrumot kerestem és a 

spektrumsorozattal összevetve azonosítani próbáltam a jelen lévő komponenseket. A 2.ábrán 

példaként az S3 mintából az acetonitril és a metanol azonosítása látható a referencia spektrumok 

segítségével. Majd az egy adott anyaghoz tartozó jellegzetes csúcsokat a jellemző hullámszám 

tartományban integráltam a megfelelő alapvonal korrekciót alkalmazva, annak érdekében, hogy 

ne lépjen fel spektrális interferencia. Az integrált abszorbancia-értéket a fűtési idő, illetve a 

minta-hőmérséklet függvényében ábrázoltam, így kaptam meg a FTIR-fejlődésmenet görbéket.  

 

 

 

 

2. ábra A mintákból fejlődő gőzök és gázok azonosítása az FTIR spektrumsorozatokból spektrum 

adatbázis (referencia spektrumok: felső és alsó) segítségével a metanol és az acetonitril (minta: 

középső) példáján 
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3.4. Szilárd maradékok mérése porröntgendiffrakcióval 

 

Az előzőekben leírt mérések során, a P230 és P2000 jelű minták esetében, ahol az adott 

elektrolitban KI és jód volt a redox-pár, a tégelyben visszamaradt anyagot összegyűjtöttem, 

külön a P230 és a P2000 mintáknál. A maradékokat X’pert Pro (Panalytical Bv.) típusú por-

röntgendiffraktométer berendezéssel vizsgáltam meg, 40kV gyorsítófeszültség, 30mA csőáram 

mellett réz anóddal (Cu Kα vonalán) és nikkelfólia szűrővel.  Az eredményeimet az PDF-4+ 

(ICDD Release 2010-2016) [58] a nemzetközi röntgen pordiffrakciós adatbázisban található 

referencia mintázatokkal vetettem össze. A kapott eredményeket használtam fel a minták 

hosszú távú stabilitásának vizsgálatára, az illékony/nem illékony arány meghatározása alapján. 

A fentebb ismertetett mérési eljárás a lítium-jodid tartalmú minták esetében nem alkalmazható, 

mivel a redox párban a kálium-jodid (op. 681°C) helyett lítium-jodid van jelen (op. 469°C), 

ahol az alacsonyabb olvadáspont miatt szublimáció, vagy olyan, egyéb mellékreakció mehet 

végbe, amelynek eredményeként a célanyagot a maradékban nem sikerült kimutatni [NV1, 

NV2].  

 

3.5. A kvázi-szilárd elektrolitokkal készített napelemek jellemzése 

 

A napelemek áram-feszültség (I-V) görbéinek méréséhez xenon lámpát használtam (Solar 

Light Co. 16S-300) AM1.55 Air Mass szűrővel felszerelve a napfény szimulálására. A mérés 

során a fényintenzitást konstans értéken, 1000 W/m2 értéken tartottam (CMP3 Kipp és Zonen 

piranométer). A méréshez minden mintából hármat készítettem ahol a napelem aktív része 

minden esetben 0,28 cm2 volt [NV2]. 

 

3.6. Cirkónia (ZrO2) réteggel bevont elektródok készítése és vizsgálata 

 

A ZrO2-bevonatok készítéséhez kétféle technikát használtam, melyek közül az ’SPD’ technika 

tömör réteget, míg a ’spin coating’ technika porózus réteget eredményezett az üveg felületén.  

  

                                                           
5 az a színkép ami legjobban reprezentálja azt a napfényt ami az atmoszférán átjut a tengerszintig közepes földrajzi 

szélességeken [L2] 
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3.6.1. ZrO2 réteg leválasztása SPD és spin coating technikával 

0,1 M cirkónium(IV)-acetilacetonát vagy 0,1 M cirkónium(IV)-klorid és etanol 

keverékéhez hozzáadtam cirkónia (ZrO2) szuszpenziót (ZR-40BL, Nissan Chemical), és ezt 

használtam kiinduló anyagként. A prekurzort sűrített levegővel, SPD technikával porlasztottam 

(Lumina STA-6R-1mmø, Fuso Seiki Co., Ltd., Japan) a fűtött lapon (500°C) lévő üveg 

hordozóra, a porlasztási és várakozási időt, valamint a ciklusszámot (50-160) változtatva, hogy 

a kívánt vastagságú ZrO2-réteget érjük el.  

A spin coating technika esetén a cirkónia szuszpenziót terítettem el az üveghordozón, a 

forgatás sebességét változtatva a kívánt ZrO2-rétegvastagság elérése érdekében.  

 

3.6.2. FTO, fluorozott ón-dioxid alapú vezető-réteg készítése az üvegelektródokra 

A vezető réteg, fluorral dópolt ón(IV)-oxid, készítéséhez 0.25 M di-n-butil-ón-

diacetát(DBTDA) etanolos oldatát kevertem össze ammónium-fluoriddal, 

[NH4F]/[DBTDA]=1,6 arányban, majd ezt választottam le sűrített levegős spray porlasztásos 

pírolízissel (SPD) (Lumina STA-6R-1mmø, Fuso Seiki Co., Ltd., Japan) a mintától függően 

vagy a ZrO2-rétegre vagy az ellentétes (tiszta) oldalára az üvegelektródnak (’Corning 1737 

glass’), hogy elkészítsem a FTO/ZrO2/üveg vagy FTO/üveg/ZrO2 elektródkonstrukciót [59-61]. 

A leválasztott oldatpára pirolizálódott a melegen tartott (500°C) üveg felületén és így alakította 

ki az FTO vezető-réteget. Az üvegre kerülő oldatpára minden alkalommal lehűti az üveget ezért 

nem folyamatos leválasztást alkalmaztam, hanem időszakosan megszakítottat, szigorúan 

betartva az adott kísérlethez tartozó permetezési és ismétlési időt. A vezető-réteg vastagságát 

az ismétlések számával szabályoztam, mely ~100 ismétlést jelentett. 

 

3.6.3. Cirkónia (ZrO2) réteggel bevont vezető üveg optikai vizsgálata (T%, R%, VT%, 

Hr%) és felületi morfológiája (SEM) 

 

A fénytörő réteg optikai tulajdonságait, transzmittancia (T%), reflektancia (R%), vertikális 

transzmittancia (VT%) minden esetben egy JASCO V-570 spektrofotométeren mértem meg, 

majd ezen értékekből számítottam ki a homályossági tényezőt (Hr%), amit a transzmittancia és 

a vertikális transzmittancia különbségének (szórt fény) és az összes transzmittanciának a 

hányadosaként határoztam meg (6. egyenlet). 

A leválasztott rétegek vizsgálatát (ZrO2 és FTO) FE-SEM (JSM-6320F, JEOL) 

elektronmikroszkópos technikával végeztem el. 
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 3.6.4. Fényelnyelő, festékkel adszorbeáltatott TiO2 réteg készítése az üveg elektródra 

 

A vezető FTO-réteg felületére minden esetben porózus TiO2 félvezető réteget választottam 

le SPD technikával a 250°C-os fűtött lapon, 0,6 g TiO2-por (P25, Degassa), 25 ml TiO2-oldat 

(TKC-302, TAYCA) és 5 ml ecetsav keverékéből, 5 perc mozsárban történő porítás és 60 perces 

kevertetés után, hogy elkészítsem a ZrO2/glass/FTO/TiO2 vagy glass/ZrO2/FTO/TiO2 

szerkezetű munkaelektródokat [61-62]. A leválasztás után minden esetben 500°C-on 45 percen 

keresztül szintereltem a munkaelektródokat. Mivel a TiO2 önmagában nem hasznosítja 

hatékonyan a látható fényt, az elektródokat Ruthenium 535-bisTBA (N719) (Solaronix SA, 10-

6 mol/l) festékben áztattam 24 órán keresztül 45°C-on, amelynek során a festék adszorbeálódik 

a TiO2 felületén. Az így elkészült elektródokat frissen használtam fel, a festékből kivéve 

etanollal mostam, majd I-/I2 tartalmú elektrolittal (EL-AL, Tomiyama Pure Chemical 

Industries, Ltd., Japan) “összeragasztottam” a munkaelektródot és a platina ellenelektródot, 

hogy elkészítsem a festékkel érzékenyített napelemet. Minden eltérő elektrolit esetében három 

párhuzamos mintát készítettem azonos körülmények között, hogy kiküszöböljem a készítésből 

adódó kisebb különbségeket. 

 

3.6.5. A fénytörő réteggel bevont elektróddal készített napelem tulajdonságai (Jsc, Voc, 

FF, Hall-effektus, η%) 

 

A Hall-effektust6 Hall System HMS-3000 (Ecopia) készülékkel mértem a van der Pauw 

módszert7 használva. A fotovoltaikus méréseket AM1.5 kvázi-napfény5, 100 mW/cm2 

közvetlen megvilágítással végeztem minden minta esetében (Asahi Spectra HAL-320). Az 

IPCE (kvantum hatásfok) spektrumot a teljes látható régióban mértem egyutas 

monokromátorral  (PVL-400, Asahi Spectra), állandó energia módban, valamint ugyanezzel a 

berendezéssel mértem az I-V (áram-feszültség) görbéket, és ebből számoltam a konverziós 

hatásfokot (η%), a töltési tényezőt (FF), a nyitott cella feszültséget (Voc) és a rövidzárási áram 

sűrűséget (Jsc) [NV5].  

 

 

 

                                                           
6 ha egy vezetőben vagy félvezetőben áram folyik, és azt mágneses térbe helyezzük, akkor az áramot hordozó 

részecskékre Lorentz-erő hat, ami hatására a vezető két oldalán potenciálkülönbség lesz [L4] 
7  a minta átlagos fajlagos ellenállása mérhető megfelelő minta előkészítés esetén [L4] 
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3.7. Vizsgálati protokoll 

 

A különféle gélelektrolitok és adalékanyagok részletes vizsgálata esetében minden 

alkalommal azonos módon jártam el a kísérletek során, amit az 5. táblázatban foglaltam össze. 

Minden gélelektrolit mintán három méréssorozatot végeztem el: TG-FTIR, TG/DTA-MS(scan) 

és TG/DTA-MS(MID), valamint a KI-tartalmú minták esetében por-röntgendiffrakciót is 

alkalmaztam a szilárd maradék elemzésére. A kapott FTIR- és MS-spektrális adatokból 

azonosítottam a fejlődő komponenseket, reakciótermékeket, a termikus analízis részletiből 

pedig következtettem a rövid- és hosszú távú stabilitásukra, oldószer-visszatartó képességükre, 

valamint, hogy hogyan hatnak az adalékok a gélek degradálódására. 

A cirkónium-dioxid fényvisszaverő réteg kialakítása során figyelemmel kísértem a 

homályossági tényező alakulását a kísérletsorozat folyamán, és ez alapján meghatároztam a 

megfelelő prekurzort, a réteg leválasztására legoptimálisabb elhelyezést az elektródon, a 

megfelelő rétegvastagságot, valamit összehasonlítottam kétfajta rétegleválasztási módszert, 

majd ezek alapján meghatároztam az optimális eljárást a legmagasabb konverziós hatásfok 

eléréséhez. 

 

5. táblázat A kvázi-szilárd gél-elektrolitokon végzett termikus analízis vizsgálati protokollja 

Vizsgálati protokoll 

minta jele 
TG/DTG-MS 

TG-FTIR XRD 
Scan MID 

P230 (négyszer mérve) + + + + 

P2000 (négyszer mérve) + + + + 

S230 + + +  

S230(LiI/I2) + + +  

S4000 + + +  

S4000(LiI/I2) + + +  

S230(full) + + +  

S1(0.85M TMOS/0.29M Triton X-100) + + +  

S2(0.47M TMOS/0.6M PEG200) + + +  

S3 (0.31M TMOS/0.6M PEG200) + + +  
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4. Eredmények és értékelésük 

 

4.1. Kétféle keresztkötő-lánchosszúságú, KI-tartalmú gélelektrolit termikus 

stabilitásának hosszú idejű összehasonlító vizsgálata 

 

Az eltérő elektrolittal készült gél-minták hosszú távú stabilitásának, illetve változásának a 

meghatározását arra alapoztam, hogy az 500°C-os termogravimetriás kihevítési maradékaik 

tömegét viszonyítottam a bemérési tömegekhez különböző időpontokban a tárolási idő (29 

hónap) alatt. Az „illékony szerves” és „nem illékony szervetlen” anyaghányad 

változatlanságából, ill. megváltozásából igyekeztem következtetni a tárolási idő alatt az 

illékony anyagtartalomban bekövetkező esetleges változásokra, ahol a szervetlen hányadot a 

TG görbéről 500°C-nál leolvasott maradék mennyiségének feleltettem meg. A mintákon közel 

kilenc havonta elvégzett mérések esetében így időről-időre információt nyerhettem az 

időközben távozott illékony anyag arányáról és ez alapján a minták hosszú távú stabilitásáról. 

A maradékok %-os mennyiségének meghatározása által a TG mérésekből, következtethettem a 

két minta közti stabilitási különbségekre is, amit a 3. ábrán szemléltettem. 

 A P2000-es minta esetében a ~9 havonta elvégzett mérések kihevítési maradékainak 

mennyiségi aránya állandónak volt tekinthető a kísérlet ideje alatt.  A maradék por-

röntgendiffrakciós mérése minden alkalommal, kristályos kálium-jodid port mutatott. Emellett 

feltételezhettük, hogy nemcsak a KI-tartalom, de az 500°C-on már valószínűleg szilikagélszerű 

amorf állagú anyaggá váló Si-tartalom is állandó marad. Vagyis, összességében, a gélminta a 

mérések között eltelt időben nem változott illékony anyagtartalmát tekintve sem, azaz hosszabb 

távon is stabilnak tekinthető. 
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3. ábra A P2000 a) és a P230 b) minták termikus stabilitásának változása a TG-MS-MID görbék 

alapján, ahol a P2000 időben nem változott és a tégely geometriájától függetlenül azonos szilárd 

maradék arányt mutatott, míg a P230 szilárd maradékának aránya idővel nőtt. A bemérési tömegek a 

P2000 minta esetében TG-MS-SCAN: 56,87mg, TG-MS-MID: 40,04mg és TG-FTIR:161,3mg; a P230 

minta esetében a 29 hónapos:55,23mg a 18 hónapos:40,06mg, a 9 hónapos: 40,76mg és a friss minta: 

90,03mg volt (levegő atmoszférában, 10°C/perc fűtési sebességgel) 

 

A P230-as minta esetében a kihevítési maradékok aránya nagyobb szórást mutatott, mint a 

P2000-es minta esetében, ami a minta nagyobb heterogenitására utalhat, ami jól látható a 4. 

ábrán. Ezen túlmenően a maradékok arányának változásában növekvő tendencia is 

megfigyelhető volt, ami az illékony anyagok arányának kismértékű csökkenésére utal a tárolási 

idő alatt, tehát hosszú távú stabilitásban elmarad a P2000-es mintától [NV1]. 
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4. ábra A P2000 és a P230 minták termikus stabilitásának változása a TG mérések alapján, ahol a 

P2000 időben nem változott és a tégely geometriájától függetlenül azonos szilárd maradék arányt 

mutatott, míg a P230 szilárd maradékának aránya heterogenitást mutatott 

 

4.1.1. TG és DTG görbék értékelése 

 

A minták részletes termogravimetriai (TG) analízise azt mutatta, hogy mindkét minta 

esetében komplex, átlapoló gáz/gőz fejlődés volt megfigyelhető a dinamikus fűtési program 

alatt. A derivált termogravimetriás görbe (DTG) esetében is átfedő csúcsok jelentkeztek 

különböző távozási dinamikával. A folyamatok komplexitása miatt az egyes rész-folyamatok 

hőmérsékleti szakaszolását a DTG görbén a lokális minimumoknál határoztam meg, majd 

ezekhez a szakaszokhoz a megfelelő fejlődőgáz-elemzés alapján kapott komponensek fejlődési 

menetét, sebességi görbéit is összevetettem. A  DTA görbe alapján az összes bomlási folyamat 

endoterm jellegű volt, azonban 280 és 305°C felett, a P2000 és P230 minta esetében sorrendben, 

legalább két exoterm csúcs is megfigyelhető az 5. ábrán, ami a levegő atmoszférában lejátszódó 

oxidatív folyamatokat jelzi. Ezek alapján a P2000 és P230 mintákra vonatkozóan rendre a 280 

és 305°C-ot tekintettem a gélmátrix összeomlását jellemző hőmérsékletnek, amely fölött már a 

gél oxidációja/égése megy végbe és 500°C-on a kihevítési maradékot eredményezi [NV1]. 
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5. ábra A P2000 és a P230 minták szimultán termogravimetriás és differenciál termikus analízis 

méréseinek  (levegő, 10°C/perc) TG/DTG/DTA görbéi, átlapoló csúcsai, ahol a bemérési tömegek 70,83 

mg és 55,23 mg voltak rendre a  P2000 és P230 minta esetében 

 

4.1.2. Maradékok fáziselemzése por-röntgendiffrakciós felvételek segítségével 

Az 500°C-os kihevítési maradékot, mely a hosszú távú stabilitási vizsgálat alapjául 

szolgált, mindkét minta esetében összegyűjtöttem és por-röntgendiffrakciós mérésnek vetettem 

alá. Az amorf szilikagélen túl, melyet nem mutat a diffraktogram, kristályos kálium-jodidot 

azonosítottam egyetlen kristályos fázisként, mely az elektrolit anyagából származott és 

mennyisége a tárolás során bizonyosan nem változott (a diffraktogramot a függelék F3. ábráján 

mutatom be) [NV1]. 

 

4.1.3. EGA-FTIR spektrumsorozatok értékelése 

A minták dinamikus fűtési programja alatt távozó gőzök/gázok on-line FTIR-

spektroszkópiás gázcellába való vezetésével a távozó légnemű anyagok minőségi azonosítását 

elvégezve a minták közötti különbségekre, hasonlóságokra és a távozási dinamika közötti 

különbségekre kívántam rávilágítani és a termogravimetriás méréssel összhangban vizsgálni. 
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Már szobahőmérséklet felett, a mérési program elindítása után megfigyelhető volt a 6. 

ábrán az ecetsav fejlődése, melyet a mintakészítés során a hidrolízíshez feleslegben használtak, 

mindkét minta esetében. Az ecetsav fejlődését az elektrolit oldószereként alkalmazott szulfolán 

(ciklikus tetrametilén-szulfon, F1. ábra), (CH2)4SO2) követte, forráspontjuknak megfelelő 

sorrendben (118°C és 285°C [54]). Néhány esetben etil-acetát fejlődését is sikerült 

megfigyelnem a mérés indításakor, szobahőmérsékleten, mely a hidrolízises és kondenzációs 

gélképzési reakciók melléktermékeként jelenhetett meg a mintákban a készítéskor. A P2000 

minta esetében a szulfolán fejlődésében megjelenő hirtelen növekedés jelezte a gél mátrixban 

meginduló degradálódást 260°C-nál, viszont ilyen ugrást a P230 minta esetében nem 

tapasztaltam, ami a két minta gél-mátrixának stabilitásának különbségével magyarázható. A gél 

mátrix degradálódásának indikátorai a szulfolán fejlődési dinamikáján kívül a megjelenő, 

előbbiből származtatható különböző gél-bomlástermékek. A P2000 minta esetében ezek a 

formaldehid és a szén-monoxid 320-340°C-nál történő megjelenése, a vízen és szén-dioxidon 

felül. Míg a P230 mintából ammónia és szén-dioxid fejlődött 330 és390°C között, valamint 

megfigyeltem egy karbonil-csoportot is tartalmazó gőzt vagy gőzkeveréket ebben a 

tartományban, amit azonban nem sikerült pontosabban azonosítani. A szervesanyag tartalom a 

P2000 mintából lassan, elhúzódó folyamatban égett ki és szén-dioxidként távozott, míg a P230 

mintából a szén-dioxid fejlődés mellett még magasabb hőmérsékleten metán is távozott, ami 

jól látható a 6. ábrán (a metán és az ammónia azonosított spektrumaira egy-egy példa a függelék 

F4. és F5. ábráján látható, mivel ezek fejlődése levegő atmoszférában az adott mérési 

körülmények mellett nem megszokott) [NV1].  
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6. ábra A a) P2000 és a b) P230 minták TG-FTIR mérésekből (levegő, 10°C/perc) származó azonosított 

komponenseinek, ecetsav, szulfolán, formaldehid, szén-monoxid, víz, szén-dioxid, ammónia és metán 

fejlődésmenet görbéi, ahol a bemérési tömegek a) 94,59mg és b) 109,98 mg volt 
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4.1.4. EGA-MS felvételek értékelése (Scan-módban felvett spektrumsorozatok és 

MID-módban felvett ionáram/fejlődésmeneti görbék) 

A TG-MS-mérések során a scan- és MID-módban felvett spektrumsorozatok, ill. 

fejlődésmenet görbék megerősítették a FTIR-spektrumok alapján azonosított fejlődő 

gőzök/gázok jelenlétét, de új bomlástermékeket is azonosítottam a segítségükkel, amik a 7. 

ábrán láthatóak. 

A mérés elején, több alkalommal megfigyelt etil-acetátot a tömegspektrum alapján is 

sikerült azonosítani (m/z=88), valamint a fejlődő ecetsavat és szulfolánt. A magasabb 

hőmérsékleten fejlődő bomlástermékeket, formaldehidet a P2000 esetében, és ammóniát 

valamint metánt a P230 esetében is sikerült megerősíteni a tömegspektrometriás mérés alapján.  

A FTIR-spektrumokban nem látott, MS alapján kis mennyiségben fejlődő metil-, etil-, 

propil-, butil-jodidot is sikerült kimutatnom, melyek a jódtartalmú elektrolit alkotóinak egymás 

közötti (jódozási) reakcióinak következtében keletkezhettek, hiszen egyúttal elemi jódot is 

azonosítottam, mely elektrolit alkotó komponensként volt jelen a mintákban [NV1].  

 

7. ábra A a)P2000  és a b)P230 minták TG-MS mérésekből  (levegő, 10°C/perc) származó azonosított 

komponenseinek, ecetsav, etil-acetát, szulfolán, szén-dioxid, víz, formaldehid, ammónia, metán és jód-

tartalmú csoportok fejlődésmenet görbéi, ahol a bemérési tömegek 70,83 and 55,23 mg  
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4.2.  UreaSil-alapú gél-mátrixok illékonyanyag-visszatartó képességének és a LiI/I2 redox-

pár hatásának vizsgálata 

 

4.2.1. Szimultán TG/DTG-görbék összehasonlítása az elektrolit nélküli és az 

elektrolitot tartalmazó két-két minta esetében 

 

A TG-görbék folyamatos tömegvesztést mutattak az elektrolitot nem tartalmazó kétféle 

gélmátrix esetében, mely a 8. ábrán követhető. A fejlődő illékony anyagokra és a gélváz 

bomlására a DTG görbék alapos vizsgálatával, az átfedő folyamatok ellenére megkíséreltem 

legalább két nagy tömegvesztési lépcsőt elkülöníteni, az egyes minták esetében. A DTG görbék 

alapján a legalacsonyabb tömegvesztési sebesség (lokális minimuma), 200-300°C között 

jelentkezett. Az átfedő folyamatokat elválasztó hőfokhatárt éppen arra alapozva határoztam 

meg, hogy itt már majdnem befejeződött az illékony anyagok távozása, melyet endoterm 

hőeffektus kísért, és a gél mátrix bomlása meg még éppen csak megindult, azaz mindkét 

folyamat ekkor a leglassabb. Ezt a határhőmérsékletet a tiszta gélek esetében az elektrolitot nem 

tartalmazó, S230(empty) esetében 308°C míg az elektrolitot szintén nem tartalmazó, hosszabb 

monomerű, S4000(empty) esetében 284°C-nak határoztam meg. A határhőmérsékletek és az 

azt követő bekövetkező bomlások is azt mutatják, hogy a rövidebb kiindulási lánchosszú minta, 

az S230(empty) a stabilabb, hiszen ennek jóval magasabb hőmérsékleten, 380-480°C zajlik a 

bomlása a hosszabb monomerű mintához képest, amely már 310-400°C-on. A DTA görbe 

alapján mindkét bomlás exoterm folyamat volt [NV3].  

Továbblépve megfigyelhető, hogy a LiI/I2/MPII (1-metil-3-propilimidazólium-jodid) 

elektrolit jelenléte a gélmintákban jelentősen csökkentette a gélváz termikus stabilitását 

mindkét keresztkötő lánchosszúságú gél esetében. A bomlási folyamatok átfedése miatt ebben 

a jódos redox-rendszert tartalmazó esetben is az DTG görbékre hagyatkoztam a bomlási 

folyamatok elkülönítéséhez, a határhőmérsékletek ebben az esetben 285°C-nak adódtak a 

S230(LiI/I2/MPII) minta esetében és 245°C-nak a S4000(LiI/I2/MPII) minta esetében (8. ábra 

c) d) ). A határhőmérsékletek jelentős csökkenése a tiszta gél anyagokhoz képest jelzi, hogy 

redox pár jelenlétében a gázfejlődési és degradálódási folyamatok az alacsonyabb 

hőmérsékletek felé tolódtak el, és még nehezebben elkülöníthetővé válnak azáltal, hogy a redox 

anyag valószínűleg megtámadja a gélvázat az emelkedő fűtési hőmérséklet hatására. A 

határhőmérséklet felett azonnal megindul a minta kátrányosodása, szenesedése, majd 540°C 

felett exoterm hőefektussal kísérve meggyulladnak, oxidálódnak. A szilárd maradékban nem 



32 

sikerült kristályos lítium-jodid (LiI) sót kimutatni por-röntgendiffrakcióval, mivel a LiI 

valószínűleg elpárolgott alacsony olvadási hőmérséklete (469°C [57]) felett, vagy elreagált. 

Ezért itt nem tudtam alkalmazni a korábban KI-os elektrolitrendszer esetén bevált 

módszeremet, hogy a gyorsított stabilitási vizsgálat mellett hosszú távú vizsgálatot is 

végezhessek [NV3].  

 

8. ábra Kétféle gélmátrix, S230 és S4000 bomlásának TG/DTG/DTA görbéi, melyek nem tartalmaztak 

elektrolitot (a és b) valamint melyek tartalmaztak LiI/I2/MPII elektrolitot (c és d). A bemérési tömegek 

rendre  a) 21.62, b) 19.48, c) 15.14, és d) 14.38 mg voltak , levegő atmoszférában, 10°C/perc fűtési 

sebességgel. 

 

4.2.2. Fejlődő gázok TG-FTIR spektroszkópiai azonosítása és gőz/gáz-

fejlődésmenetek összevetése (oldószerek, bomlástermékek) 

 A mérések során szokatlan jelenségként tapasztaltam, hogy még a fűtési program 

elindítása előtt, a minta behelyezésekor azonnal megindult egy illékony komponens fejlődése, 

ezért a továbbiakban a fűtő programot késleltetve indítottam el és szobahőmérsékleten vettem 

fel FTIR spektrumot, ami inverz spektrumot eredményezett, azaz fordított spektrum alakult ki, 

mert a háttérként felvett első spektrumban volt a legnagyobb az illékony komponens 
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mennyisége, amit etil-acetátként azonosítottam. Az etil-acetát feltehetőleg az UreaSil 

kialakításának melléktermékeként keletkezett, mely során jégecetet alkalmaznak a hidrolízis és 

a kondenzáció katalizátoraként az etoxi-csoportok távozásához, amelynek egy része a 

fölöslegben használt ecetsavval/jégecettel reakcióba léphetett, a megfigyelt etil-acetát 

mellékterméket eredményezve, amit az 1. sémán szemléltettem.  

A fűtőprogram elindítása után felvett FTIR spektrumok (az abszorbancia csúcsok 

magassága vagy csúcsalatti területe alapján képzett gázfejlődési sebességi görbék) alapján 

kíséreltem meg követni az egyes gélek oldószer-visszatartó képességét. A 9. ábrán az egyes 

komponensek fejlődési menetének görbéi láthatóak a LiI/I2/MPII elektrolitot nem tartalmazó 

minták esetében. Mindkettő esetében, S230(empty) és S4000(empty), elmondható, hogy 

szobahőmérsékleten az összes oldószer-jellegű komponens távozását késleltette/visszatartotta 

a gél és csak a növekvő hőmérséklettel indult meg elsőként a hidrolízist segítő ecetsav, majd a 

poláris oldószerként használt szulfolán (bp 288°C [63]) fejlődése 125°C és 175°C-nál rendre a 

S230(empty) és S4000(empty) minták esetében. Az esetsav és a szulfolán fejlődési dinamikája 

e két minta esetében nagyrészt egymáshoz hasonlóan játszódott le és a korábban vizsgált 

UreaSil alapú mintákhoz képest is. Az etil-acetát, ecetsav és szulfolán fejlődését a TG/DTA-

MS mérések is megerősítették, azok jellemző m/z értékein követve őket, sorrendben m/z=88, 

60 és 120 iontömeg/iontöltés arányoknál.  

Az oldószer-jellegű komponensek távozása után várnánk a bomlástermékek megjelenését, 

azonban már a TG és DTG görbe alapján is jól látszott, hogy a folyamatok átfedőek, azaz még 

nem fejeződik be az illékony komponensek távozása, amikor már megkezdődik a gél 

degradációja és ezáltal a bomlástermékek képződése. A korábban a DTG görbe alapján 

meghatározott határhőmérsékletet megerősíteni látszottak a komponensek fejlődésmenet görbéi 

is, a folyamatok átfedő jellege ellenére. A gélek degradációját több komponens is jól jelezte, az 

S230(empty) minta esetében 380°C és 440°C között ammónia és a vele egy időben jelentkező 

N2O, ami vélhetően az ammónia égésterméke; 400°C felett pedig metán is megfigyelhető volt. 

Az ammónia forrása feltehetőleg maga az UreaSil gélváz volt, mely viszonylag magasabb 

nitrogéntartalommal rendelkezik, mint a S4000(empty) minta esetében. Az S230(empty) 

mintától eltérően az S4000(empty) degradálódását 280°C és 425°C között bomlástermékként 

távozó formaldehid és szén-monoxid jelezte, melyet a 9. ábrán mutatok be [NV3]. 
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9. ábra Az elektrolitot nem tartalmazó S230(empty) és S4000(empty) eltérő lánchosszú gél-mintákból 

fejlődő gázok, ecetsav, szulfolán, dinitrogén-oxid, szén-dioxid, víz, metán, formaldehid és szén-monoxid  

távozási dinamika görbéi az FTIR spektrumaik alapján, ahol a bemérési tömegek rendre 69,39mg és 

55,31 mg voltak, (levegő atmoszférában, 10°C/perc fűtési seb.) 
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4.2.3. TG/DTA-MS (Scan- és MID-módú) felvételek alapján további komponensek 

azonosítása és követése a jód-tartalmú elektrolitokban 

A gélek termikus stabilitására jelentős hatással volt a LiI/I2/MPII redoxpár-tartalom, amit 

már a TG/DTG/DTA görbék is jeleztek, az oldószer-jellegő komponensek visszatartására 

azonban látszólag nem voltak hatással. Azt is megfigyeltem, hogy az eredetileg rosszabb 

termikus stabilitású gélre (S4000) nagyobb hatással van az elektrolit bevitele és jelentős, 39°C-

os degradálódási hőmérséklet-esést okoz, míg a rövidtávon termikusan stabilabbnak tekinthető 

minta esetében, az S230 mintánál az elektrolit bevitele 23°C-os stabilitási hőmérséklet 

csökkenést mutatott. A jelentős határhőmérséklet csökkenés ellenére a tiszta gélből már 

azonosított illékony gőzkomponensek fejlődési dinamikája hasonlónak adódott (csak 

alacsonyabb hőmérsékleten) az elektrolitot tartalmazó minta esetében is. Az FTIR spektrumban 

nem látszottak új komponensek az elektrolit nélküli és az elektrolitot tartalmazó minták között, 

azonban a TG/DTA-MS spektrumokban feltűntek különböző jódtartalmú komponensek, így 

például, metil-, etil-, propil- és butil-jodidot (rendre az alkil-jodidok molekulaionjaihoz 

rendelhetően m/z= 142, 156, 170, 184) valamint elemi jódot is észleltem (m/z=254 értékeken 

követve) mindkét minta, S230(LiI/I2/MPII) és S4000(LiI/I2/MPII) esetében. Ezt már korábban 

is tapasztaltam más jód tartalmú minták (P230 és P2000) esetében a hosszú távú stabilitási 

vizsgálataim során [NV1, NV3].  

 

4.2.4.  UreaSil230 alapú, „teljes” adalékolású minta termikus stabilitása 

A 230(full) minta, mely további három komponenst tartalmazott a S230(LiI/I2/MPII) 

mintához képest a napelem-teljesítmény javítása érdekében (3-metoxipropionitrilt8, 4-

tercbutilpiridint9 és guanidínium-tiocianátot10), termikus bomlása meglehetősen összetett és a 

DTG-görbe alapján is, ami a 10. ábrán látható, nagyban átlapoló folyamatokat mutatott a 

nagyszámú komponenseknek köszönhetően.  A fejlődő gázok azonosíthatósága érdekében 

ennél a mintánál is FTIR-rel és MS-sel kapcsolt termoanalitikai készüléket alkalmaztam, 

melyek már az eddigiekben is megbízható, egymást megerősítő, illetve kiegészítő 

információkat biztosítottak [NV3].  

                                                           
8 elektrolit közeg [L5] 
9 hatással van a TiO2 felületi töltésére az adszorbeált protonok mennyiségének csökkentésével valamint  csökkenti 

az elektronok rekombinálódását a TiO2-nek  a trijodiddal az elektrolitban [L6] 
10 megakadályozza a tiocianát ligandum lecserélődését a festékben (N719), ami degradációhoz vezetne [L7, L8]  
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10. ábra Az S230(full) minta nagy átlapolást mutató TG/DTG/DTA görbéi 14.1504 mg bemérési 

tömeggel (levegő atmoszférában, 10°C/perc fűtési seb.) 

 

4.2.5. TG-FTIR spektroszkópiai és TG/DTA-MS gőz/gáz fejlődésmenetek  

 

Az ecetsav és a szulfolán távozásán kívül, ami a 11.a és b ábrán látható, az S230(full) 

mintából is távozott etil-acetát a mérés megindításakor, ami a 12.d ábrán látható, valamint az 

eddigi Ureasil230 alapú mintáktól eltérően az ecetsavval  (12.a ábra) szinte egy időben 

megjelent a 3-metoxipropionitril (12.g ábra) is. A korábbi Ureasil230 mintákhoz hasonlóan a 

gélváz bomlását jelző ammónia fejlődése 270°C (11.d és 12.b ábra) felett volt megfigyelhető, 

érdekes módon, a más Ureasil230 alapú mintáknál ezt kísérő dinitrogén-oxid nem jelentkezett. 

 



37 

 

11. ábra Az S230(full) minta FTIR spektrumai alapján azonosított ecetsav, 3-metoxypropionitril, 

szulfolán, szén-dioxid, ammónia, szén-diszulfid és metán komponensek/bomlástermékek fejlődésmenet 

görbéi 32.96 mg kezdeti bemérési tömeggel (levegő atmoszférában, 10°C/perc fűtési seb.) 

 

Újabb fejlődő komponensként karbonil-szulfidot (11.e és 12.a ábra) azonosítottam, mely 

feltételezhetően a guanidínium-tiocianát adalék bomlásából származott. Valamint az 

Ureasil230-alapú gélre jellemző metán is megjelent magasabb hőmérsékleten (380°C-tól 11.f 

ábra) [NV3]. 
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12. ábra Az S230(full) minta MS spektrumai alapján azonosított ecetsav, etil-acetát, szulfolán, ammónia, 

víz, 3-propionitril, karbonil-szulfid és jód-tartalmú alkil komponensek fejlődésmenet görbéi 17.08 mg 

kezdeti bemérési tömeggel (levegő atmoszférában, 10°C/perc fűtési seb.) 
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4.3. Tetrametoxi-szilán (TMOS-)alapú gélelektrolitok Triton X-100 ill. PEG-200 

segédanyaggal 

 

4.3.1. Szimultán TG/DTA-görbék összevetése a Triton X-100 ill. PEG-200 gélesítő 

segédanyagú minták esetében 

 

A TG/DTG/DTA görbék minden esetben átlapoló/komplex képet mutattak, de a korábbi 

eljárásom alapján mindhárom minta termikus bomlását legalább három fő lépésre tudtam 

felbontani. A felbontás alapját, azaz a határhőmérsékletek meghatározását ezúttal is a DTG 

görbék lokális minimumának meghatározásával végeztem, ahol feltételezhetően az átfedő 

folyamatok mindegyike a leglassabb. Az első lépésben feltehetően a legillékonyabb, 

oldószerjellegű komponensek távoztak, majd a második lépcsőben megindult a TMOS-alapú 

gélváz bomlása. A gélmátrix bomlásának kezdeti hőmérséklete a legkisebb TMOS tartalmú gél 

esetében adódott a legalacsonyabbnak, 193°C az S3(0.31 M TMOS/0.6 M PEG 200) mintánál, 

195°C a nagyobb TMOS tartalmú minta esetében S2 (0.47 M TMOS/0.6 M PEG 200), és 200°C 

volt a legmagasabb TMOS tartalmú minta, S1 (0.85 M TMOS/0.29 M Triton X-100) esetében, 

ahogyan a 13. ábrán látható. Ezek viszonylag kis különbségek, de mivel minden mintát három 

alkalommal mértem meg termogravimetriás módszerrel, és minden ismétlésnél hasonlónak 

adódtak így ezek a különbségek következetesnek, szignifikánsnak tekinthetőek. A harmadik 

lépcsőben némi szerves maradék 500°C feletti kiégése látható mindhárom minta esetében. A 

13. ábrán látható TG-MS és TG-FTIR mérésekből származó TG görbék eltérései is a bomlási 

folyamat komplexitására utalnak, illetve jól mutatják, hogy míg az S1 és S2 minta jó 

homogenitást mutatott, addig az S3, a leglágyabb gélminta, nagyobb heterogenitással 

rendelkezett.  
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13. ábra A TMOS alapú minták a) S1 (0.85 M TMOS/0.29 M Triton X-100), b) S2 (0.47 M TMOS/0.6 M 

PEG 200), c) S3(0.31 M TMOS/0.6 M PEG 200) termogravimetriai TG/DTG-görbéi, rendre 8,40 mg, 

8,46 mg és 6,39mg kezdeti bemérési tömeggel, valamint a minták eltérő homogenitását mutató ismételt 

mérés sorozatok TG görbéi (levegő atmoszférában, 10°C/perc fűtési seb.) 

 

4.3.2. TG-FTIR spektroszkópiai gőz/gázok azonosítása, fejlődésmenetek követése és 

összehasonlítása a különböző segédanyaggal ellátott minták esetében 

 

A TG/DTG görbék alapján látható legalább három lépcsős bomlási folyamatot a FTIR 

spektrumok alapján azonosított komponensek fejlődésmenet görbéi is alátámasztották. Az első 

lépcsőben mindhárom mintából kis mennyiségű metanol (14.a és g ábra) szabadult ki a fűtési 

program legelején (szobahőmérséklet-180°C között), melynek forrása valószínűleg a TMOS 

polikondenzációja volt. Az S3 minta esetében nagyon kis mennyiségű acetonitrilt (15. ábra) is 

megfigyeltem a mérés legelején, amit a többi mintánál is sikerült detektálni, kis mennyisége 

miatt azonban a fejlődésmenetét nem tudtam megbízhatóan követni.  
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A hőmérséklet programmal előrehaladva mindhárom mintából 4-tercbutilpiridin távozott 

(14. b és h ábra), változatlan formában 150-250°C között jelentősen elnyújtott dinamikával. 

200°C felett karbonil-szulfid (14. c és i ábra) távozott a mintákból, amit már az S230(full) minta 

esetén is megfigyeltem és feltételeztem, hogy a guanidínium-tiocianát adalékanyagból 

származott, melynek bizonyítására a továbbiakban a guanidínium-tiocianát részletes 

termoanalitikai vizsgálatát is elvégeztem (ld. 4.5.1.).  

300°C felett itt is megindult a gélmátrix bomlása, mely több, karbonil-csoportot tartalmazó 

komponens egy időben történő fejlődésével járt, mely nagyon megnehezítette az egyedi 

azonosításukat, ezért ezeknek a fejlődésmenetét a 14. ábrán (d és j) összevonva ábrázoltam.  

500-600°C között a szerves maradékok exoterm hőeffektussal járó kiégése zajlott, mely 

szén-dioxid fejlődéssel járt, eltérő dinamikával a különböző segédanyagokat tartalmazó minták 

esetében (14.f és l ábra). Míg az S1 minta esetében a CO2 fejlődés már 200°C-tól megfigyelhető 

volt, addig az S2 és S3 minták esetében csak 450°C-tól indult meg (14.f és l ábra), melyet az 

S1 minta Triton X-100 segédanyagában található könnyen begyújtható izooktil csoporttal 

magyarázhatunk, melyet korábban tiszta Triton X-100 nem-ionos detergens esetében is 

megfigyeltek [64]. 600°C felett, az összes szerves tartalom kiégése után, a korábbi LiI tartalmú 

UreaSil mintákhoz hasonlóan kristályos, szervetlen fázist a maradékban nem találtam.   
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14. ábra A TMOS alapú minták a) S1 (0.85 M TMOS/0.29 M Triton X-100), b) S2 (0.47 M TMOS/0.6 

M PEG 200) azonosított komponenseinek, metanol, 4-terc-butilpiridin, karbonil-szulfid, karbonil-

csoportot tartalmazó komponensek, összes szerves tartalom és szén-dioxid, FTIR spektrumából 

készített fejlődésmenet görbéi, ahol a bemérési tömegek rendre 22,48 mg és 31,50 mg voltak (levegő 

atmoszférában, 10°C/perc fűtési seb.) 
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15. ábra A TMOS alapú S3(0.31 M TMOS/0.6 M PEG 200) minta FTIR spektrumok alapján azonosított 

eltérő komponenseinek, acetonitril és metanol, fejlődésmenet görbéi 13,70 mg kezdeti bemérési 

tömeggel (levegő atmoszférában, 10°C/perc fűtési seb.) 

 

4.3.3. TG/DTA-MS (Scan- és MID-módú) felvételek alapján további komponensek 

azonosítása és összehasonlítása 

 

A TG/DTA-MS kétfajta, scan- és MID-módban elvégzett mérések alapján meg tudtam 

erősíteni a korábban FTIR spektrumaik alapján azonosított számos komponens fejlődését, 

ahogy az a 16. és 17. ábrán látható, azaz az acetonitril (m/z=41 [M+], 39, 38), 4-tercbutilpiridin 

(m/z=135 [M+], 120, 92, 65, 51), ammónia m/z=15 (NH+), karbonil-szulfid (COS, m/z=60 

[M+]) és szén-dioxid (CO2, m/z=44, 22) távozását. Ezeken felül pedig több további fejlődő 

komponenst is sikeresen azonosítottam, úgymint a kén-dioxidot (SO2, m/z = 64, M+) és elemi 

jódot (I2, m/z = 256, M+). Az m/z=127 jelsorozat pedig együttesen mutatta az összes jódtartalmú 

komponenst fejlődést, köztük két alkil-jodidét, metil-jodidét (MeI, m/z=142, M+) és a propil-

jodidét (PrI, m/z=170, M+), melyek a később részletezendő tiszta MPII-ra vonatkozó 

vizsgálataink alapján (ld. 4.5.2.) az 1-metil-3-propilimidazólium-jodid (MPII) bomlástermékei. 

A FTIR spektrumok alapján nem azonosítható karbonil csoportot tartalmazó komponenseket 

sajnos MS spektrumok alapján sem tudtam egyértelműen azonosítani, azonban a poli-

etilénoxid-láncok bomlását együttesen az m/z=43 értéken követtem nyomon, ami feltehetőleg 

a [C2H3O
+] fragmenstől eredhet.  
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16. ábra A TMOS alapú S1 (0.85 M TMOS/0.29 M Triton X-100) minta termogravimetriai méréshez 

csatolt MS spektrumokból azonosított komponensek, acetonitril, 4-terc-butilpiridin, ammónia, víz, szén-

dioxid, kén-dioxid, karbonil-szulfid és jód-tartalmú csoportok fejlődésmenet görbéi 8,40mg bemérési 

tömeggel (levegő atmoszférában, 10°C/perc fűtési seb.) 

 
17. ábra A TMOS alapú S2 (0.47 M TMOS/0.6 M PEG 200) minta azonosított komponenseinek, 

acetonitril, 4-terc-butilpiridin, ammónia, víz, szén-dioxid, kén-dioxid, karbonil-szulfid és jód-tartalmú 

csoportok, fejlődésmenet görbéi 8,46mg bemérési tömeggel (levegőben, 10°C/perc) 
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4.3.4. Tetrametoxi-szilán alapú mátrixok elektrolitjaiból azonosított komponensek 

alapján a kombinált TG-EGA (TG-MS és -FTIR) módszerek analitikai jellemzése 

 

Az előző két fejezetben meghatározott távozó komponensek azonosításánál az egyes 

módszerek eltérő bizonyossággal tették lehetővé az azonosítást az egyes komponensekre. A 

komponensek detektálhatósága több tényezőtől is függ, például a fejlődő gázkeverékben 

megjelenő egyedi koncentrációtól, FTIR-ben a moláris abszorpciós koefficienstől, MS-ben 

pedig az egyes fragmensionok észlelhető képződési gyakoriságától és intenzitásától. A több 

komponensű gázkeverék fejlődése miatt pedig ezek mellett spektrális interferencia is 

nehezítheti az azonosítást. A használt módszer bizonyos mértékű ellenőrzésére, jellemzésére 

így számba vettem, hogy mely komponenseket tudtam az egyes módszerekkel teljes fejlődési 

szakaszán követni, részben követni, vagy csak éppen detektálni, illetve hogy melyeket nem 

sikerült észlelni és melyek, amelyek az adott módszerrel nem kimutathatóak. Mindezeket az 6. 

táblázatban foglaltam össze. 

 

6. táblázat Az egyes fejlődő komponensek követhetősége a felhasznált módszerekkel a TMOS alapú 

(S1, S2, S3) minták esetében 

TMOS 

mátrixok  

S1 S2 S3 

Illékony / 

bomlási 

komponensek 

TG- 

FTIR  

TG/ 

DTA-

MS- 

SCAN  

TG/ 

DTA-

MS- 

MID  

TG- 

FTIR  

TG/ 

DTA-

MS- 

SCAN  

TG/ 

DTA-

MS- 

MID  

TG- 

FTIR 

TG/ 

DTA-

MS- 

SCAN 

TG/ 

DTA-

MS- 

MID 

Metanol (MeOH)  t.k.  d.  k.  t.k.  d.  k.  t.k. d. k. 
Acetonitril (AcN)  d.  t.k. t.k.  d.  t.k.  t.k.  t.k. t.k. t.k. 
4-Tercbutilpiridin 

(4-TBP)  
t.k. t.k. t.k.  t.k.  t.k.  t.k.  t.k. t.k. t.k. 

Karbonil-szulfid 

(COS)  
t.k.  t.k.  t.k.  t.k.  t.k.  t.k.  t.k. t.k. t.k. 

Ammónia (NH3)  t.k.  k.  t.k.  t.k. k.  t.k.  t.k. k. t.k. 
Szén- dioxid 

(CO2)  
t.k. t.k.  t.k.  t.k. t.k. t.k.  t.k. t.k. t.k. 

RI (R=H, CH3, 

C2H5, C3H7)  
n.d  t.k.  t.k.  n.d  t.k. t.k. n.d. t.k. t.k. 

I2  u.d.  t.k. t.k.  u.d.  t.k. t.k. u.d. t.k. t.k. 
Víz (H2O)  n.d.  k.  k.  n.d.  k.  k.  n.d. k. k. 

t.k. - teljesen követett; k. - követett; d. - detektált; n.d. - nem detektált; u.d. – nem detektálható; 
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4.3.5. Tetrametoxi-szilán alapú mátrixok elektrolitjával készült napelemek 

hatásfokának jellemzése és összehasonlítása 

 

A tetrametoxi-szilán alapú elektrolitokkal készített napelemekből minden minta esetében 

három párhuzamos minta készült a jellemzéshez, melyeknek az aktív területe 0,28 cm2 volt. A 

napelemek mindegyike további kezelés nélkül, a gélelektrolittal való összeragasztás után került 

mérésre.  

A 18. ábrán látható, hogy a PEG200-al készült napelem cellák közül a nagyobb 

teljesítményt az S3 (0,31M TMOS/0,6M PEG200) jelű minta adta az S2 (0,47M TMOS/0,6M 

PEG200) mintához képest, ahol a TMOS aránya  a legalacsonyabb volt, azaz ahol a szerves 

anyag aránya a legnagyobb a szervetlen részhez képest, amit magyarázhat, hogy a szerves-

ionvezetők jelenléte jelentősen befolyásolja a kvázi-szilárd napelemek ionos vezetőképességét. 

A teljesítmény növelésére azonban nem lehet 0,31M aránynál jobban csökkenteni a TMOS 

mennyiségét, mert az a gél stabilitására kedvezőtlen hatással van, praktikusan túlságosan lágy, 

szinte folyékony elektrolitot eredményezne. A PEG200 helyett TritonX-100 segédanyaggal 

készült elektrolitot (S1(0,85M TMOS/0,29M Triton X-100) használó napelem teljesítménye a 

két PEG200-at tartalmazó minta teljesítménye közé esett, a kisebb szerves anyag tartalom 

ellenére is, amit magyarázhat az eltérő szerves alkotó a gélben.  A referenciaként alkalmazott 

UreaSil alapú, korábban vizsgált minták teljesítményét minden újonnan alkalmazott elektrolit 

teljesítménye felül múlta, ahogy azt a 7. táblázat mutatja. A korábban leírt termikus stabilitási 

eredményekkel összevetve a kapott konverziós hatásfokokat, elmondható, hogy míg a 

hatásfokok tekintetében az S3 minta mutatkozott a legjobbnak, a stabilitása ennek a legkisebb 

és alkalmazása, megfigyeléseink alapján homogenitásbeli problémákat okozhat. A legjobb 

stabilitással az S1 minta rendelkezett és a teljesítménye is a második legjobbnak mutatkozott, 

így ha a megfigyelt Triton X-100 tartalom könnyű begyulladása nem okoz problémát a 

használat során, akkor ennek használata javasolt napelemben. Amennyiben a Triton X-100 

használata problémát jelent, akkor a három vizsgált minta közül a közepes stabilitású, kissé 

alacsonyabb hatásfokú S2 minta is alkalmas lehet napelemben való használatra.  Az eddigi 

eredmények alapján azt is megállapítottam, hogy a TMOS/PEG200 alapú elektrolitok 

teljesítménye ugyan magasabb, az UreaSil alapú mintáknak azonban jobb a stabilitása, mely 

jövőbeli további kutatásokhoz nyújthat segítséget [NV2]. 
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7. táblázat A hibrid szerves/szervetlen elektrolitú napelem cellák elektronikai tulajdonságai, a 

rövidzárási áram sűrűség11 (Jsc(mA/cm2)), nyitott áramköri feszültség12 (Voc(V)), töltési tényező13 

(FF) és hatásfok14 (η(%)) 

Minta Jsc(mA/cm2) Voc(V) FF η(%) 

S1 (0.85M TMOS/ 0.29M Triton X-100)   7.91 0.73 0.66 3.81 

S2 (0.47M TMOS /0.6M PEG200) 8.60 0.74 0.58 3.66 

S3 (0.31M TMOS /0.6M PEG200) 10.15 0.74 0.55 4.20 

(0.63M TMOS /0.6M PEG200) 7.94 0.71 0.58 3.20 

230(full) (Ureasil-230)  6.76 0.75 0.57 2.85 

 

 

18. ábra  A TMOS alapú mintákból készült napelem cellák , S1(0.85M TMOS/ 0.29M Triton X-100), 

S2(0.47M TMOS /0.6M PEG200), S3(0.31M TMOS /0.6M PEG200) I-V karakterisztikus görbéi egy 

UreaSil 230 (S230(full)) alapú elektrolittal rendelkező napelem cellához viszonyítva 

 

 

 

                                                           
11 a napelemből kinyerhető legnagyobb áram (sűrűség) 
12 a napelemből kinyerhető legnagyobb feszültség 
13 az adott napelem legnagyobb elérhető teljesítményét jellemző mennyiség 
14 hatásfok, η(%) = Jsc*Voc*FF/Pt Pt: teljes teljesítménysűrűség 
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4.4. Festékkel érzékenyített napelem elektrolitokban használt adalékanyagok 

termoanalitikai vizsgálata 

 

4.4.1. Guanidínium-tiocianát termikus bomlása a TG görbe alapján 

 

A tiszta guanidínium-tiocianát endoterm hőeffektussal járó olvadása jól megfigyelhető 

118°C-nál a 19. ábrán, amely összhangban van az irodalmi értékekkel (118-122°C, [65]). 

Érdekes megfigyelés, hogy az olvadás pillanatában a termomérleg érzékelt egy kis tömegingást, 

ami a kristályoknak az olvadékká való átalakulásával magyarázható, ami kissé eltérő 

térfogatú/sűrűségű anyag keletkezésével jár. Az olvadt só 230°C-ig stabilnak mutatkozott, e 

fölött pedig intenzív tömegvesztéssel megindult a bomlása, amely 330-390°C között lelassult, 

410°C-nál egy újabb kis tömegcsökkenést mutatott, majd 450°C felett tovább folytatódott a 

bomlás lassú égés formájában, exoterm hőeffektus kíséretében. 

 

 
 

19. ábra A guanidínium-tiocianát termikus bomlása, TG/DTG/DTA görbéi 10,08 mg kezdeti 

bemérési tömeggel (levegő atmoszférában, 10°C/perc fűtési seb.) 
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4.4.1.1. Guanidínium-tiocianát termikus bomlása során fejlődő bomlástermékek 

azonosítása FTIR- és MS-spektrumaik alapján, és az ezek alapján javasolt bomlási 

folyamat 

 

A TG mérésekhez kapcsolt FTIR és MS fejlődőgáz-analizátorok segítségével a 

guanidínium-tiocianát részletes fejlődőgáz-analízisét is elvégeztem. Az FTIR spektrumaik 

alapján azonosított komponensek fejlődésmenet görbéit a 20. ábrán ábrázoltam és ezek alapján 

részletes, lehetséges bomlási útvonalat is leírtam a 2. sémában. A TG görbén megfigyelt 

olvadással együtt járó tömegugrásnál nem tapasztaltam semmilyen gázfejlődést, ami megerősíti 

korábbi feltételezésemet, hogy ezt a kristályos só és olvadék kissé eltérő sűrűsége okozta. 250°C 

körül indult meg a gázfejlődés, melyből első gőzkomponensként izotiociánsavat (HNCS) 

sikerült azonosítani (20.a ábra), mely feltehetőleg a guanidínium-tiocianát guanidinné és 

izotiociánsavvá bomlásából származott, amit a 2. sémán mutatok be. Ezen a hőmérsékleten az 

izotiociánsav az oxidációra érzékenynek tűnik, melynek következtében részben hidrogén-

cianiddá (20.c ábra) és a kén-dioxiddá (20.b ábra) oxidálódott a levegő atmoszférában. A 

guanidin részleges termikus bomlásából ammónia (20.d ábra) és ciánamid fejlődött, valamint 

ugyanazon a hőmérsékleten szén-diszulfid (CS2) fejlődést (20.e ábra) is tapasztaltam, ami két 

izotiociánsav molekula reakciójából képződhet, bimolekuláris reakcióban. A karbonil-szulfid 

(20.f ábra) és kén-dioxid (20.b ábra) fejlődése pedig a szén-diszulfid gyors oxidációjából 

származhatott, ahogy az a 2. sémán követhető.  

A TG görbén 410°C-nál tapasztalt tömegugrás az izotiociánsav fejlődésmenet görbéjét 

kivéve az összes fejlődésmenet görbén megjelent, ezért feltételezem, hogy itt további bomlás 

zajlott, feltehetőleg a minta belsejében lévő, eddig alacsonyabb hőmérsékletű mintarészlet 

indult bomlásnak. 500°C felett szén-dioxid (20.h ábra) és dinitrogén-oxid (nem ábrázolt) 

égéstermékeket azonosítottam.  

Fontos megjegyeznem, hogy a guanidiníum-tiocianátot tartalmazó elektrolit minták 

esetében egyetlen bomlási komponens jelent meg, a karbonil-szulfid, míg a fentebb felsorolt 

további bomlástermékek nem jelentek meg a gázkeverékben, ami arra enged következtetni, 

hogy az elektrolitban másképp zajlik le a degradáció, vagy más egyéb bomlástermékekkel 

végbemenő magas hőmérsékletű reakciók következhetnek be, és a tiszta guanidínium-

tiocianáttól más, eltérő bomlástermékek képződhetnek.  

A párhuzamos TG-MS mérésekkel meg tudtam erősíteni több, az FTIR-rel már azonosított 

komponens fejlődését, úgymint a szén-diszulfid (CS2 m/z=76), kén-dioxid (m/z=64), ammónia 
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(m/z=15), karbonil-szulfid (m/z=60), ciánamid (m/z=42), és szén-dioxid (m/z=44, 22) 

fejlődését. Az erős fragmentálódás és spektrális interferenciák miatt a hidrogén-cianidot, 

izotiociánsavat és dinitrogén-oxidot nem tudtam az MS-sel megerősíteni, míg a FTIR-

spektrumaik alapján azonban ezek is jól követhetőek voltak. 

 

 
 

20. ábra A tiszta guanidínium-tiocianát TG-FTIR méréséből származó azonosított komponensek, 

tiociánsav, kén-dioxid, hidrogén-cianid, ammónia, szén-diszulfid, karbonil-szulfid, ciánamid és szén-

dioxid, fejlődésmenet görbéi, jelölve, hogy mely bomlási lépésben milyen komponensek távoztak, 

összevetve a TG és FTIR fejlődésmenet-görbéket (ahol a TG/DTG/DTA görbék duplázva szerepelnek a 

hőmérsékletkövetés segítésére); 25,27 mg kezdeti bemérési tömeggel (levegő atmoszférában, 10°C/perc 

fűtési seb.) 
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2. séma A guanidínium-tiocianát lehetséges bomlási útja a részletes termoanalitikai vizsgálat alapján 

 

 

4.4.2. 1-metil-3-propilimidazólium-jodid (MPII) termikus bomlása 

Annak ellenére, hogy az 1-metil-3-propilimidazólium-jodid egy széleskörben használt 

ionos folyadék, és más hasonló imidazólium típusú ionos folyadékok termikus degradációja 

ismert, az irodalomban eddig csak szobahőmérséklet alatti részletes vizsgálata került leírásra 

[66] ennek az ionos folyadéknak, valamint egy 100°C feletti vizsgálatot jelző TG-görbe, amely 

nem mutatott tömegvesztést 250°C-ig [67].  

Az általunk vizsgált, tiszta (>98%) formában beszerzett 1-metil-3-propilimidazolium-jodid 

1,7% tömegvesztést mutatott 160-185°C-ig, valószínűleg víz távozott, mely kevesebb, mint 

2%-os tartalommal volt feltüntetve. A korábban publikált TG görbén ~100%-os, egylépéses 

tömegvesztést írtak le 450°C-ig, míg az én méréseim alapján legalább kétlépéses degradáció 

figyelhető meg, ahol a ~12%-os maradék csak 500°C felett égett ki.  

A folyadék-mintám DTG görbéje alapján 230°C-nál egy összetett bomlási folyamat indul 

meg, endoterm hőeffektussal kísérve, melyet 450°C-tól egy exoterm égés követ, amit a 21. 

ábrán ábrázoltam. 230°C-nál komplex bomlási folyamat látható mindkét termomérlegtől 

származó DTG görbén. A kinetikában egy kissé eltérő képet mutatnak, de a nagyfokú 

összetettség mindkettőn jól látszik. Míg a TG/DTA-MS alapján legalább három bomlási 

folyamatot tudtam elkülöníteni a DTG görbe csúcsainak mintázata alapján, addig a TG-FTIR 

csak egy vállat mutatott a bomlási csúcson, mely egyben mutatja a két termomérleg és az eltérő 

mintatartó által okozott, kifejezetten a körülményektől szorosan függő eltéréseket, amit már 

korábban más imidazólium sók esetében is megfigyeltek [68].  
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21. ábra Az MPII segédanyag termikus degradációja kétfajta termomérleggel követve (TG/DTA-MS és 

TG-FTIR), rendre  54,57 és 31,80 mg kezdeti bemérési tömegekkel (levegő atmoszférában, 10°C/perc 

fűtési seb.) 

 

4.4.2.1. 1-metil-3-propilimidazolium-jodid (MPII) fejlődőgáz-analízise során 

azonosított komponensek (EGA-FTIR és EGA-MS) 

 

Az 1-metil-3-propilimidazolium-jodid részletes termikus vizsgálata során, az FTIR 

spektrumok alapján sikerült azonosítani jelentős mennyiségű metil-jodidot [54] és a spektrális 

interferenciák ellenére, propil-jodidot [69] is, valamint 1-metil-imidazolt [69] és propiléngázt 

[54], melyek majdnem teljesen együtt 250°C-tól fejlődtek, ahogy az a 22.ábrán látható. Ezeknek 

az illékony komponenseknek a szimultán fejlődése arra utal, hogy a MPII bomlása során 

legalább két egymással versengő folyamat játszódik le az 1-etil-3-metil-imidazólium-klorid és 

-bromid [70] esetéhez hasonlóan. Az egyik bomlási folyamat metil-jodid és propil-imidazol 

képződésével jár, míg a másik során propil-jodid és 1-metil-imidazol képződik, melyek az MPII 
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előállításának fordított reakciói. Meg kell jegyeznem, hogy referencia spektrum hiányában a 

propil-imidazol azonosítása nem volt egyszerű, habár feltételezhetően hasonló a metil- és etil-

imidazol spektrumához, (melyek rendelkezésre álltak [70]), és ezért nem tudtam elkülöníteni a 

metil-imidazolétól a FTIR spektrumban. A majdnem ugyanakkor fejlődő propilén jelzi, hogy a 

bomlási folyamat egészen összetett és átfedő. A propilén keletkezhetett egyrészt a propil-

jodidból másrészt a propil-imidazolból, valamint egyéb más nem azonosított bomlástermékből 

is. 300°C felett metán, ammónia és víz fejlődése is megfigyelhető volt a gázkeverékben 

(22.ábra). E hőmérséklet felett, 470 és 570°C között, a maradék égéstermékei voltak 

azonosíthatók, (szén-dioxid és nitrogén-oxid), ami egybeesett a TG/DTA görbéről vártakkal.  

A 23. ábrán látható MS ionáram görbék segítségével nem csak a metil-jodid (m/z=142) és 

metil-imidazol (m/z=82) fejlődését tudtam megerősíteni, de a FTIR spektrumuk alapján nem 

meggyőző propil-jodid (m/z=170) és propil-imidazol (m/z=110) fejlődését is. A metilezett 

megfelelőjüknél legalább egy nagyságrenddel kisebb mennyiségben voltak jelen az MS 

spektrumban, mely megmagyarázhatja, hogy miért nem látszottak megfelelően a FTIR 

spektrumban, hiszen az érzékenység és a spektrális zavarás ilyen körülmények között jelentős 

volt.  

A propilén keletkezését az MS spektrum is megerősítette, és rámutatott arra is, hogy nem 

csupán a fő bomlási lépcsőben távozik, hanem 100°C körül is, a nedvességtartalommal együtt 

(23.b ábra). Az MS spektrumban sikerült követni a víz (m/z=17, 18), a szén-dioxid (m/z=22, 

44), a metán (m/z=13) és a metil csoporttal rendelkező (m/z=15) molekulákat is. Az MS 

spektrumok értékelése során néhány meglepő molekulát is sikerült detektálnom a fejlődő 

gázkeverékben ~290°C-nál, úgymint pl. 2-jód-1-metil-imidazolt (m/z[M+] = 208), 2-jód-1-

propil-imidazolt (m/z[M+] = 236), bár sokkal kisebb mennyiségben mint a főkomponensek 

(23.a ábra). Ezeken kívül kismértékű molekuláris hidrogén és jód fejlődését is észleltem, 

valamint hidrogén-jodid (m/z = 128), jód-metán (m/z = 142) és 2-jód-imidazol (m/z = 194) 

fejődését is detektáltam [NV3]. 
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22. ábra Az MPII segédanyag termikus degradációja során FTIR spektrumaik alapján azonosított 

komponensek, metil-jodid, metil-imidazol, metán, víz, propil-jodid, propén, ammónia, szén-dioxid és 

nitrogén-oxid, 31.80 mg kezdeti bemérési tömeggel  (levegő atmoszférában, 10°C/perc fűtési seb. 
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23. ábra Az MPII segédanyag termikus degradációja során MS spektrumaik alapján azonosított 

komponensek, metil-jodid, 1-metil-imidaol, n-propil-jodid, propil-imidazol, jód, 1-metil-2-jód-imidazol, 

1-propil-2-jód-imidazol, víz, metán, szén-dioxid, ammónia és propilén, 54,57 mg kezdeti bemérési 

tömeggel 
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4.4.2.1. 1-metil-3-propilimidazoliumjodid (MPII) fejlődőgáz-analízise során 

azonosított komponensek alapján feltételezett bomlási utak 

 

A részletes termoanalitikai vizsgálat, valamint korábbi hasonló imidazólium sókon végzett 

vizsgálatok alapján [70-71] egy összetett bomlási mintázatot állapítottam meg, melyben 

legalább két egymással versengő bomlási út lehetséges, melyek metil- és propil-jodidot, 

valamint a hozzájuk tartozó propil- és metil-imidazolt eredményeztek, mely valójában a MPII 

előállításának inverz folyamatainak felel meg. Ezt a bomlási útvonalat a 3. sémán mutatok be. 

Ugyan a propilált komponensek valószínűleg propilénre bomlanak le, nem zárható ki egy 

harmadik lehetséges bomlási útvonal sem, ahol propilénre, 2-jód-1-metil-imidazolra és 

hidrogénre bomlik az MPI. Ehhez hasonlóan metán is keletkezhet több metilált komponensből 

is, ami alapján egy további bomlási út is feltételezhető metán és 2-jód-1-propil-imidazol 

fejlődése mellett. A bomlás során fellépő exoterm kiégési csúcs (21. ábra) megengedné a még 

ennél is bonyolultabb bomlási folyamatok megjelenésének feltételezését is [NV3]. 

 

 

3. séma Az MPII fejlődőgáz-analízise során azonosított komponensek alapján feltételezett bomlási 

útvonalak, ahol a vastagon szedett vegyületek az FTIR spketrumban jól azonosítható és követhető 

termékek voltak 
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4.5. Fénytörő cirkónia (ZrO2) réteg hatása a festékkel érzékenyített napelemek 

hatékonyságára 

 

4.5.1. ZrO2-réteg kialakítása különböző prekurzorokból 

 

A ZrO2-rétegek kialakítása során, a megfelelő réteg megtalálásához először két ígéretesnek 

tűnő alapanyagot használtam. A ZrO2 réteget vagy cirkónium-acetilacetonátból {Zr(acac)4} 

vagy cirkónium-kloridból (ZrCl4) alakítottam ki, a korábban leírt módszernek megfelelően (ld. 

3.6.1.) [73-74, 46]. Az eltérő alapanyagokból készült elektródokat vizsgálva megállapítottam, 

hogy azonos moláris mennyiségű kiindulási alapanyagok esetén a ZrCl4 minden esetben 

vékonyabb ZrO2-réteg kialakulását eredményezte, amit keresztmetszeti SEM felvételekkel 

igazoltam, melyek a 24. ábrán láthatóak, azaz a cirkónium-acetilacetonát használata kevesebb 

veszteséggel és időráfordítással járt. A rétegek leválasztása után további kristályosítási célból 

500°C-on 1 órán keresztül hőkezeltem a mintákat. A mintákat a hőkezelés előtt és után is 

megvizsgálva, azt tapasztaltam, hogy míg a cirkónium-kloriddal készült minták esetében 

elengedhetetlen az utólagos hőkezelés, addig a cirkónium-acetilacetonáttal készült minták 

utólagos hőkezelés nélkül is megfelelő kristályosságot mutattak. Ennek tudatában a 

későbbiekben elhagyható lenne a hőkezelés vagy igen magas kristályossági fok lenne elérhető, 

mely utóbbi nagyobb konverziós hatásfokot eredményezhet az elektródokból összeállított 

napelemek esetén, ahogy az a 8.táblázatban látható. Jól látható, hogy az általam használt 

módszer esetében a cirkónium-acetilacetonát az alkalmasabb kiindulási anyag ezért a kísérletek 

további részében már csak ezt a prekurzort használtam. 

 

8. táblázat A cirkónium-klorid és cirkónium-acetilacetonát alapanyagokból készült elektródok és 

azokból készített napelemek optikai (T:transzmittancia, Hr: homályossági tényező (1. egyenlet) és 

elektronikai tulajdonságai (η: hatásfok14, FF: töltési tényező13, Jsc: rövidzárási áram sűrűség11, Voc: 

nyitott áramköri feszültség12)  

  ZrCl4 Zr(acac)2 

T (%) 72.9 71.2 

Hr (%) 50.2 72.4 

η (%) 2.8 3.8 

FF 0.61 0.68 

Jsc (mA/cm2) 6.1 7.1 

Voc (V) 0.76 0.73 
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24. ábra Az a) FTO réteg üvegre leválasztva (balról jobbra: üveg, FTO b) FTO és rajta a ZrO2 rétegek 

üvegre leválasztva (balról jobbra: üveg, ZrO2, FTO) az üveg elektród keresztmetszeti SEM felvételein.  

 

4.5.2. ZrO2-réteg felvitele a vezető üveg elülső vagy hátoldalára és ennek hatása a 

vezetőüveg optikai tulajdonságaira 

Egy általános festékkel érzékenyített napelemben a napfény általában a munkaelektród 

hátoldala felől (az üveg elektrolittal nem érintkező oldaláról) érkezik, ezért a fénytörő réteget 

először az elektród hátoldalára választottam le (mely így az elektromos vezető FTO és 

fényelnyelő TiO2 festékkel ellentétes oldalon van) annak érdekében, hogy növeljem az elektród 

fényfelhasználási hatékonyságát és ezáltal a belőle készített napelem konverziós hatásfokát 

[72]. A feltételezésnek megfelelően a fénytörő réteggel nem rendelkező napelem 

hatékonyságánál nagyobb hatékonyságú napelemet kaptam abban az esetben amikor a 

munkaelektród hátoldalára ZrO2 réteget választottam le, azonban felmerült, hogy ennél is 

nagyobb hatékonyság érhető el ha a ZrO2 réteget a munkaelektród elülső oldalára választom le 

(azonos körülmények között mint a hátoldalinál), mely ekkor a vezető FTO és TiO2 a festékkel 
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azonos oldalon van (az FTO réteg alatt) (24. ábra). Az elektródokon a fénytörő réteg vastagsága 

és optikai tulajdonságai közel azonosak voltak, miközben az elülső oldali réteg jobb 

hatékonyságot eredményezett, melyre magyarázatául szolgálhat, hogy ekkor az FTO-

vezetőréteget az előzetesen leválasztott ZrO2-rétegre választottuk le, ezáltal az FTO-részecskék 

növekedését elősegítették az előzőleg leválasztott ZrO2-részecskék, ezzel növelve az 

elektromos vezetésre alkalmasabb réteget kialakítva. A nagyobb FTO-szemcséket SEM-

felvételekkel is igazoltam, ami a 25. ábrán látható. 

 

25. ábra Az FTO felületi morfológiája a munkaelektród felületén a) FTO réteg ZrO2  felületére 

leválasztva, b) FTO réteg ZrO2 (utólag hőkezelt)  felületére leválasztva és c) FTO réteg közvetlenül 

üvegre leválasztva (munkaelektród hátoldalára) 
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A munkaelektródra leválasztott eltérő vastagságú ZrO2-rétegeket vizsgálva azt találtam, 

hogy a rétegvastagság növekedésével folyamatosan csökken a transzmittancia, de így is minden 

esetben 70% fölött maradt, és folyamatosan nőtt az ún. homályossági tényező. Megállapítottam, 

hogy a fénytörő réteg vastagságával egyértelműen szabályozható a homályossági tényező. Azt 

feltételeztem, hogy a homályossági tényező növekedésével a napelem hatékonysága is 

folyamatosan növekedni fog, azonban az I-V görbe (26. ábra) és a belőle számított fotovoltaikus 

mennyiségek (9. táblázat) alapján azt találtam, hogy a hatékonyságnak 30% körüli 

homályossági tényezőnél maximuma van (9. táblázat, 27.ábra). Ez a maximum azt sugallja, 

hogy a hatékonyság nem csak a homályossági tényező függvénye, hanem több más tényező is 

befolyásolja, többek között a transzmittanciát is megfelelően magas értéken kell tartani 

miközben homályossági tényező is kellően magas. 

 

26. ábra  A tömör ZrO2/FTO és az FTO réteggel ellátott napelemek I-V görbéi 

9. táblázat A tömör ZrO2 réteggel rendelkező elektród és napelem optikai (T: transzmittancia, Hr: 

homályossági tényező (1. egyenlet)) és fotovoltaikus tulajdonságai (η: hatásfok13, FF: töltési tényező12, 

Jsc: rövidzárási áram sűrűség10, Voc: nyitott áramköri feszültség11) 

Minta T% Hr%  η% FF Voc (V) Jsc (mA/cm2) 

csupasz FTO 81.9 0.6 2.8 0.62 0.69 6.6 

ZrO2 (0.5 µm)/üveg/FTO  73.2 7.6 3.3 0.74 0.71 6.4 

ZrO2 (1.3 µm)/üveg/FTO  73.2 28.4 3.7 0.68 0.72 7.6 

FTO/ZrO2 (1 µm)/üveg 75.4 41.5 4.7 0.62 0.74 10.2 

ZrO2 (1.3 µm)/üveg/FTO 
hőkezelt 

66.0 55.7 3.6 0.69 0.72 7.2 
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4.5.3. Különböző rétegvastagságú és porozitású ZrO2-réteggel rendelkező elektródok 

hatása a felhasználásukkal készített napelem hatékonyságára és egyéb 

tulajdonságaira 

A spray pirolízis leválasztással (SPD) előállított ZrO2-réteg tömör fénytörő réteget 

eredményezett, így a hatékonyság további javítására porózus réteg előállítását is végrehajtottam 

spin coating technikával, melynek eredményei a 10. táblázatban láthatóak. Az előző kísérletek 

alapján ekkor már csak cirkónium-acetilacetonát kiindulási anyagot használtam és minden 

esetben a munkaelektród elülső oldalára választottam le a ZrO2-réteget.  

A tömör ZrO2-réteggel rendelkező elektródokat tartalmazó napelemek IPCE-spektruma a 

teljes látható spektrumban megemelkedett a fénytörő réteggel nem rendelkező elektródhoz 

képest, a porózus ZrO2-réteget tartalmazó napelem spektruma pedig a tömör ZrO2-réteg 

spektrumához képest is megemelkedett [53].  

 

10. táblázat A porózus ZrO2 réteggel rendelkező elektród és napelem optikai (T: transzmittancia, Hr: 

homályossági tényező) és fotovoltaikus tulajdonságai (η: hatásfok14, FF: töltési tényező13, Jsc: 

rövidzárási áram sűrűség11, Voc: nyitott áramköri feszültség12) 

Minta T% Hr%  η% Voc (V) Jsc (mA/cm2) 

csupasz FTO 81.9 0.6 2.8 0.62 6.6 

FTO/ZrO2(0.4µm)/üveg 81.5 34.4 6.8 0.72 13.7 

FTO/ZrO2(0.8µm)/üveg 76.5 59.0 5.2 0.74 10.0 

FTO/ZrO2(1.2µm)/üveg 72.5 70.9 4.6 0.74 9.0 

 

Megállapítható, hogy ZrO2-réteg használatával nagy homályossági tényezőjű FTO-üveg 

állítható elő. A tömör ZrO2-réteggel rendelkező napelemek esetében a konverziós hatásfok 

4,7%-ot ért el 41,5% homályosságnál, miközben a transzmittancia 75% maradt. Ugyan sikerült 

ennél magasabb homályosságot is elérni 55,7%-ot, de a transzmittancia 66%-ra esett és a 

hatékonyság is 3,6%-ra csökkent. Ellenben a porózus ZrO2-réteg esetében értem el a 

legnagyobb konverziós hatásfokot, 6,8%-ot, amit 34,4%-os homályosságnál mértem. A 

megfelelő rétegvastagság megválasztásával 70,9%-os homályossági tényezőt is sikerült elérni, 

ezzel azonban nem sikerült tovább emelni a konverziós hatásfokot, ahogy azt a 27. ábra is 

mutatja. 
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27. ábra A homályossági tényező hatása a napelem hatékonyságára a tömör (kék) és porózus (piros) 

ZrO2 réteggel rendelkező munkaelektródok esetén 

 

 Az IPCE-görbék, melyek a 28. és 29.ábrán láthatóak, azt mutatták, hogy a porózus réteg 

esetében a görbék lefutása jobban elnyúlik, mely arra utal, hogy a porózus réteg 

fényhasznosítása jobb a tömör réteggel szemben, mely a rétegek eltérő fényszórási 

mechanizmusával magyarázható, ahol a Mie szórást15 okozó porózus réteg 100nm-es részecskéi 

bizonyultak ideális struktúrának ZrO2 fénytörő réteg létrehozásához. 

 

28. ábra  A ZrO2/FTO és az FTO réteggel ellátott festékkel érzékenyített napelemek IPCE görbéi 

                                                           
15 a szórócentrumok mérete összemérhető a hullámhosszal, ezért a szórásban résztvevő felületekről kiinduló 

különböző fázisú hullámok interferenciája határozza meg a kölcsönhatás nyomán kialakuló sugárzás jellemzőit 

[L9] 
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29. ábra A porózus ZrO2/FTO és az FTO réteggel ellátott festékkel érzékenyített napelemek  I-V görbéi 

Az IPCE és I-V görbék alapján levonható az a következtetés, hogy a hatékonyságnak 

~30%-os homályossági tényezőnél maximuma van, és a tovább növekvő homályosságnál már 

jelentősen csökken a transzmittancia, ami szerepet játszik a hatékonyság csökkenésében, 

azonban valószínűleg más tényezők is szerepet játszanak, így a hatékonyság további 

növeléséhez további kísérletek lennének szükségesek. 

 

5. Összefoglalás  

A napelem elektrolitok hosszú idejű stabilitásának feltérképezése érdekében két eltérő 

összekötő lánchosszú gél-mátrixszal rendelkező minta termogravimetriás, és vele kapcsolt 

FTIR és MS analízisét végeztem el négy időpontban ~9-9 hónapos tárolási idővel, 600°C-ig 

hevítve minden mérés esetén. Mivel a mérések közül kettőt ugyanabban a tégelyben és 

műszerben, míg a harmadikat másik tégelyben és műszerrel végeztem, arra is tudtam 

következtetést levonni, hogy a tégely geometriájának van e jelentős hatása a minták termikus 

viselkedésére, amit szerencsére nem tapasztaltam, így a két eltérő tégelyből származó 

eredmények összevethetőek. A tárolási idő alatti stabilitás vizsgálatához a bemérési tömeghez 

viszonyított szilárd maradék arányát vettem alapul, melynek kristályos főkomponensét kálium-

jodidként azonosítottam. Az elvégzett mérés sorozat alatt a P2000 mintát termikusan stabilnak 

találtam, a szilárd maradék aránya nem változott, tehát az illékony komponensek 

aránya/mennyisége is állandó maradt a tárolási kísérlet ideje alatt, míg a P230 minta nagyobb 

heterogenitást mutatott az azonos időben elvégzett háromfajta mérés során, a kísérlet ideje alatt 

pedig a szilárd maradék arányában növekvő tendenciát figyeltem meg, ami az illékony 
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komponensek csökkenését jelezte. A négy időpontban végrehajtott mérések során mindkét 

mintából ecetsavat, mely a polikondenzációt segítő feleslegben alkalmazott komponens volt,  

és szulfolánt, ami poláris magas forráspontú oldószerként volt jelen az elektrolitokban, sikerült 

alacsonyabb hőmérsékleten azonosítani. Magasabb hőmérsékleten a gél mátrix bomlásából 

származó bomlástermékeket, a P2000 mintából formaldehidet és szén-monoxidot, a P230 

mintából pedig ammóniát és metánt, valamint mindkét mintából szén-dioxidot azonosítottam 

az FTIR és MS spektrumaik alapján. Ezen felül az MS spektrumuk alapján jódot és alkil-

jodidokat is azonosítottam mindkét mintában. 

Kétfajta, napelem cellában használható gél-mátrixú minta illékony komponenseinek és 

bomlástermékeinek azonosítása és követése során termogravimetriával és hozzá kapcsolt 

fejlődőgáz-analízissel meghatároztam a minták oldószer visszatartó képességét, termikus 

stabilitását és termikus bomlását levegő atmoszférában 600°C-ig. Mindkét fajta 

elektrolitmentes minta stabilnak mutatkozott 284 és 304°C-ig (S4000(empty és S230(empty), 

míg az azonos gél-mátrixú, de LiI/I2/MPII elektrolittal töltött minták S230(LiI/I2/MPII) és 

S4000(LiI/I2/MPII) rendre rosszabb termikus stabilitást mutattak 285°C és 245°C-os kezdő 

határ-hőmérséklettel. A gélváz termikus degradációját a megjelenő ammónia és égésterméke a 

dinitrogén-oxid jelezte az S230 alapú géleknél, míg az S4000 alapú gélek esetében formaldehid 

és szén-monoxid jelent meg. Tömegspektrométer on-line kapcsolattal, a LiI/I2/MPII 

elektrolittal töltött gélek esetében (is), különböző rövid szénláncú alkil-jodidok fejlődése is 

megfigyelhető volt. A három újabb adalékkal is rendelkező mintából, S230(full), az eddig S230 

típusú mintából azonosítotton felül, 4-tercbutilpiridint, 3-metoxipropionitrilt és karbonil-

szulfidot sikerült azonosítanom, mely utóbbi a guanidínium-tiocianát bomlásterméke lehet.  

Az alkil-jodidok kialakulásában szerepet játszó MPII részletes termikus vizsgálata során 

komplex bomlási folyamatot észleltem, ahol metil-jodid, 1-metil-imidazol, propén és metán 

voltak a FTIR-gőzspektrumok alapján azonosított fő bomlási komponensek, míg az MS által 1-

propil-imidazolt, propil-jodidot, 2-jód-1-metil-imidazolt és 2-jód-1-propil-imidazolt is sikerült 

azonosítani, kis mennyiségben kimutatható hidrogén, hidrogén-jodid, jód, ammónia, nitrogén-

monoxid és CO2 mellett. Az azonosított komponensek alapján javasoltam egy összetett bomlási 

folyamatot is 230-250°C között a MPII-ra. 

A párhuzamosan elvégzett termoanalitikai méréseink jó reprodukálhatóságot és 

homogenitást mutattak az S1 (0.85 M TMOS/0.29 M Triton X-100) és S2 (0.47 M TMOS/0.6 

M PEG 200) minták esetében, míg az S3 (0.31 M TMOS/0.6 M PEG 200) minta esetén jelentős 

heterogenitás volt megfigyelhető. A TG/DTG görbék alapján megállapítottam, hogy a az 

alacsonyabb TMOS-tartalom alacsonyabb gél bomlási hőmérséklethez vezetett, melynek 
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eredményeként az S1 (0.85 M TMOS/0.29 M Triton X-100) mutatta a legmagasabb bomlási 

hőmérsékletet és az S3 (0.31 M TMOS/0.6 M PEG 200) a legalacsonyabbat, a három minta 

rendre, 200°C, 195°C és 193°C kezdeti bomlási hőmérséklettel. Mindhárom minta esetében 

három nagyobb bomlási szakaszra bontottam fel a teljes hőmérsékletprogram hatására 

bekövetkező degradációt, az első lépésben az illékony, oldószer-jellegű komponensek távoztak, 

majd a gél bomlásából származó komponensek, végül a szerves anyag kiégését kísérő gázok. 

A távozó gázok azonosításához referencia FTIR- és MS-spektrumaikat használtam fel, így 

mindhárom mintából metanolt, acetonitrilt, 4-tercbutilpiridint, és a guanidínium-tiocianátból 

származó karbonil-szulfidot azonosítottam az első bomlási lépcsőben. 300°C felett, a gél 

bomlásának megindulásával, mindhárom mintából ammónia fejlődött, a kén-dioxid és alkil-

jodidok mellett. 500-600°C között a minta kiégésekor szén-dioxid fejlődését tapasztaltam, 

melynek távozási dinamikája azonban nagyban függött az adott mintától, vagyis a Triton X-

100-tartalmú S1 mintából már 250°C-nál elindult a többlépcsős CO2-fejlődés, míg a PEG 200 

tartalmú S2 és S3 mintáknál csak 450-500°C körül indult meg a CO2-fejlődés, mely a Triton 

X-100 könnyű gyúlékonyságára vezethető vissza. A mintákból készült napelemek hatásfokának 

vizsgálata azt mutatta, hogy a stabilitással gyakorlatilag ellentétesen változott, azaz, az S3 

mintából készült napelem rendelkezett a legjobb konverziós hatásfokkal majd ezt követte az S2 

és S1 mintákból készült napelemek. A megfelelő elektrolit kiválasztásánál mindkét eredményt 

érdemes figyelembe venni, ami alapján a legjobb hatásfokú S3 minta heterogenitása és 

alacsonyabb stabilitása miatt nem javasolt. A másik két minta esetében, ha a Triton X-100 

tartalom által okozott alacsonyabb hőmérsékletű gyulladás nem jelent problémát,  a közepes 

hatásfok és  legmagasabb bomlási hőmérsékletű (legjobb stabilitás) S1 minta javasolt 

napelemben való hsználatra. Az eddigi eredmények alapján, a három minta közül, a közepes 

stabilitású és valamivel alacsonyabb hatásfokú S2 minta is alkalmas választás lehet amennyiben 

a Triton X-100 tartalom problémát jelent. 

A guanidínium-tiocianátot, mely fontos teljesítményjavító adalékanyag a napelemeknél, 

részletesen vizsgáltam, mely a 118°C-os olvadását követően 250°C-ig stabilnak mutatkozott, 

majd megindult a bomlása egy intenzív tömegvesztési szakasszal, mely során több komponenst 

is sikeresen azonosítottam, izotiociánsavat (HNCS), hidrogén-cianidot (HCN), kén-dioxidot, 

szén-diszulfidot, ammóniát és karbonil-szulfidot (COS). További bomlása során ciánamid, 

dinitrogén-oxid és szén-dioxid távozott, majd 400°C felett megindult a minta végső kiégése. 

Fontos megjegyeznem, hogy míg a tiszta guanidínium-tiocianátból nagyszámú komponenst 

sikerült azonosítani, addig ezek közül csupán a karbonil-szulfid és az ammónia jelentkezett 

guanidínium-tiocianát tartalmú elektrolit minta esetében. Feltételezhető, hogy a bomlás 
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másképpen játszódik le elektrolitban vagy a keletkező komponensek más bomlástermékekkel 

reagálnak az összetett magas hőmérsékletű bomlási folyamat során.  

Bizonyítottam, hogy cirkónia (ZrO2) mint fénytörő vékony-réteg bevonat használatával 

magas homályossági tényezőjű FTO-üvegelektród előállítható. A lehetséges kiindulási anyagok 

közül a cirkónium-acetilacetonát bizonyult a legjobban használhatónak, így ennek 

használatával állítottam elő fénytörő ZrO2-réteget vezetőüveg hát- vagy elülső oldalára, melyek 

közül az FTO-részecskéknek biztosított jobb növekedési felület miatt, meglepetésemre, az 

utóbbi bizonyult nagyobb hatékonyságúnak. A használt SPD technikával tömör rétegek 

előállítása volt lehetséges, azonban az eltérő fényszóró tulajdonságok miatt porózus fénytörő 

ZrO2-réteg előállítását is végrehajtottam spin coating technikával. A tömör ZrO2 fénytörő réteg 

esetében a hatékonyság 4,7%-ot ért el 41,5%-os homályosságnál, miközben a porózus ZrO2 

fénytörő réteg használata esetén a hatékonyság 6,8%-ot is elérte 34,4%-os homályosság esetén. 

Ugyan, ezeknél magasabb homályossági tényezőt is sikerült elérni megfelelő 

rétegvastagsággal, de azt találtam, hogy a hatékonyságnak ~30% esetén van maximuma és a 

tovább növekvő homályossági tényező mellett, a csökkenő transzmittanciával együtt, ekkor 

már az eredő hatékonyság is csökkenő tendenciát mutat, azaz a homályossági tényezőt 

optimálni kell a megfelelő transzmittancia megtartása mellett.  

Összegezve, festékkel érzékenyített napelemek termikus stabilitásának és 

hatékonyságának javítását kíséreltem meg a termikusan minél stabilabb kvázi-szilárd elektrolit 

keresésével, hosszú időtávú tárolást követő és dinamikus felfűtésű termikus vizsgálatok 

segítségével, több különböző gél-elektrolit minta összehasonlításával, valamint a fontosabb 

adalékanyagok hatásának és részletes termikus viselkedésüknek követésével, miközben a 

hatékonyság javítására fénytörő ZrO2-réteget választottam le FTO-üveg elektródra, és 

optimalizáltam is ennek a leválasztásnak az eljárását, valamint az elérhető maximum 

hatékonyság megtalálására adtam meg egy lehetséges módszert. 
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6. Tézispontok 

 

1. Két eltérő mátrix-összetételű kvázi-szilárd napelem-elektrolit részletes, hosszú távú, 

éveken keresztüli termoanalitikai és fejlődőgáz analitikai vizsgálatát végeztem el, ami 

alapján az eltérő napelem-elektrolitok tárolás alatti stabilitására vontam le 

következtetéseket és megállapítottam, hogy stabilitási szempontból melyik elektrolit 

lenne alkalmasabb napelemben való használatra [NV1]. 

 

 

2. Több, különböző összetételű kvázi-szilárd napelem elektrolitjának részletes rövidtávú, 

gyorsított öregedést szimuláló, termoanalitikai és fejlődőgáz analitikai vizsgálatát 

végeztem el, ahol felmértem és összehasonlítottam az egyes elektrolitok oldószer-

visszatartó képességét, a redoxi elektrolit hatását a különböző gél-mátrixok bomlására, 

illetve egyes esetekben az elektrolitokból készült napelemek hatásfokát is 

meghatároztam, és ezek alapján javaslatokat tettem a termikusan stabilabb elektrolit 

használatára, figyelembe véve az egyes velük készült napelemek hatékonyságának 

értékeit is [NV2, NV3: 3.1. fejezet]. 

 

 

3. A guanidínium-tiocianát, egy fontos hatékonyságot javító adalékanyag festékkel 

érzékenyített napelemekben, részletes termoanalitikai és fejlődőgázanalitikai 

vizsgálatait elvégeztem 600°C-ig, mely eddig nem volt ismert a szakirodalomban, és a 

fejlődőgáz-analízissel azonosított degradációs komponensek, valamint TG/DTG/DTA-

görbék alapján egy lehetséges bomlási útvonalat javasoltam. 

 

 

4. Egy lehetséges bomlási útvonalat javasoltam az 1-metil-3-propilimidazólium-jodid 

(MPII), egy másik fontos festékkel érzékenyített napelem adalékanyag, részletes 

termoanalitikai és fejlődőgázanalitikai vizsgálata alapján, ahol 250°C felett összetett 

bomlási folyamatot derítettem fel a párhuzamosan végzett TG/DTA-MS és TG-FTIR-

spekroszkópiás fejlődőgáz vizsgálatok segítségével [NV3: 3.2.fejezet].  
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5. FTO-vezetőüveg-elektródra fénytörő ZrO2-réteget választottam le, mellyel sikerült 

nagy homályossági tényezőjű munkaelektródot előállítani, és a napelem hatékonyságát 

minden esetben tovább növelni a fénytörő réteget nem tartalmazóéhoz képest. A 

fénytörő ZrO2-réteg vastagságát és morfológiáját optimalizáltam a lehető legmagasabb 

hatékonyság elérése érdekében. 
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8. Rövidítésjegyzék 

 

η%: átalakítási hatásfok, η=(Vmax*Imax)/(G*A) 

A: a napelem hasznos területe 

ACN: acetonitril 

DBTDA: di-n-butil-ón-diacetát 

DSSC: festékkel érzékenyített napelem 

DTA: differenciál termikus analízis 

DTG: derivált termogravimetria (görbe) 

EGA: fejlődőgáz analízis 

FE SEM: téremissziós pásztázó elektronmikroszkóp 

FF: töltési tényező, FF = (Imax*Vmax)/ (Isc*Voc)  

FTIR: Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia 

FTO: fluorozott ón-dioxid 

G: busugárzuó fény, használt G=1000 W/m2 

GuSCN/GuNCS: guanidínium-tiocianát 

Imax: maximális áram 

Isc: rövidzárási áram 

IPCE: kvantum hatásfok= konverziós hatékonyság egy adott hullámhosszon 

ITO:indiumozott ón-oxid 

I-V: áram-feszültség (görbe) 

Jsc: rövidzárási áram sűrűség 

MID: több ion követéses detektálási mód a tömegspektrometriában 

MPII: 1-metil-3-propilimidazoliumjodid 

MS: tömegspektrométer/tömegspektrometria 

SEM: pásztázó elektronmikroszkóp 

SPD: spray pirolizációs leválasztás 

TG: termogravimetria  

TMOS: tetrametoxi-szilán 

PEG: poli(etilénglikol) 

PEG 200: poli(etilénglikol) ahol az átlagos moltömeg 200 

PV: fotovoltaikus 

TBP: 4-terc-butilpiridin 

TCO: átlátszó vezető oxid 

UV: ultra ibolya 

Zr(acac)2: cirkónium(IV)-acetilacetonát 

Vmax:  maximális feszültség  

Voc:  nyitott cella feszültség 
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8. Függelék 

 

8.1. A gélelektrolit minták receptje és alkotó komponensei 

 

Az első sorozatba tartozó minták készítésének receptje [NV1]: 

A P230 és P2000 jelű minták készítéséhez 0,75g Ureasil230-at vagy Ureasil2000-et 

feloldottak 1,75g szulfolánban (tetrametilénszulfon) majd 0,7ml ecetsavat adtak hozzá, majd 

0,5M kálium-jodidot (KI), 0,05M jódot (I2), azaz elektrolitot adtak hozzá. 

 

A második sorozatba tartozó minták készítésének receptje [NV3]: 

Az S230(empty), S230(LiI/I2/MPII), S4000(empty), S4000(LiI/I2/MPII) és az S230(full) 

jelű minták készítéséhez 0,7g Ureasil230-at vagy Ureasil4000-et feloldottak 1,6g szulfolánban 

(tetrametilén-szulfon) majd 0,35ml ecetsavat adtak hozzá. 0,12M lítium-jodidot (LiI), 0,06M 

jódot (I2) és 0,12M 1-metil-3-propilimidazolium-jodidot (MPII) adtak a keverékhez.  

 

A harmadik sorozatba tartozó minták készítése [NV2]: 

Az S1(0.85M TMOS/0.29M Triton X-100) jelű minta elkészítéséhez 0,85M 

tetrametoxi-szilánt (TMOS), 4 csepp sósavat (HCl), 0,29M Triton X-100-at, 0,5M  lítium-

jodidot (LiI), 0,07M jódot (I2), 0,5M 4-tercbutilpiridint (TBP), 0,2M 1-metil-3-

propilimidazólium jodidot (MPII) és 0,1M guanidínium-tiocianátot (GuSCN) oldottak 

acetonitrilben. A S2(0.47M TMOS/0.6M PEG200) jelű mintához 0,47M TMOS-t, 3 csepp 

sósavat, 0,6M polietilénglikol 200-at (PEG 200), 0,5 M LiI-ot, 0,07 M jódot, 0,5 M TBP-t, 

0,2M MPII-t és 0,1 M guanidínium-tiocianátot (GuSCN) oldottak acetonitrilben. Az S3 (0.31M 

TMOS/0.6M PEG200) jelű mintához 0,31M TMOS-t, 2 csepp sósavat (HCl) oldottak 

acetonitrilben (ACN), majd 0,6 M polietilénglikol 200-at (PEG 200), 0,5 M LiI-ot, 0,07 M 

jódot, 0,5 M TBP-t, 0,2 M MPII-tés 0,1 M guanidínium-tiocianátot (GuSCN) adtak hozzá. 
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F1. táblázat A gélminták összetétele 
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UreaSil 

 

Szulfolán (Tetrametilén-szulfon) 

 

Tetrametoxi-szilán 

 

N-719 festék 

 

Triton X-100, ahol n=9-10 

 

 

4-tercbutilpiridin 

  

PEG 200 ahol az átlagos moltömeg 200, 

és n=4-5 

 

Guanidínium-(izo)tiocianát 

 

1-metil-3-propil-imidazóliumjodid 

  
 

F1. ábra A kvázi-szilárd elektrolit-mintákat alkotó komponensek szerkezete. 
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Cirkónium-acetilacetonát 
 

di-n-butil-ón-diacetát 

 

 

F2.ábra A cirkónium-dioxid fénytörő réteg kialakításához felhasznált kiindulási anyagok szerkezete. 

 

 
F3. ábra A P2 és P4 minták maradékának porröntgendiffrakciós azonosítása KI-ként. [58] 
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F4. ábra A P230 mintából, a 9 hónapos mérésnél azonosított ammónia spektruma a legintenzívebb 

fejlődésnél (36perc, 385°C), levegő atmoszférában, 10°C/perc felfűtéssel (a használt referenciával) 

 
R4. ábra Az ammónia azonosításához használt referencia spektrum [54]  

  

H2O

Acetic acid-3582(3586)

NH3-3334(3335)
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NH3 max. 36min 385°C
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F5. ábra A P2 mintából a 9 hónapos mérésnél azonosított metán spektruma a legintenzívebb fejlődésnél 

(53perc, 555°C),  levegő atmoszférában, 10°C/perc felfűtéssel (a használt referenciával) 

 
R5. ábra A metán azonosításához használt referencia spektrum [54] 

  

H2O
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CH4 max. 53min 555°C
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NYILATKOZAT 

 

 
 

Alulírott, Nagygyörgy Viola kijelentem, hogy ezt a doktori értekezést magam készítettem és 

abban csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, amelyet szó szerint, vagy 

azonos tartalomban, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás 

megadásával megjelöltem.  
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