
 

 
 

 

 

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR 

 SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIA TANSZÉK  

OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA 

 

 

Festékkel érzékenyített napelem elektrolitok termikus stabilitásának, 

bomlásának és hatásfokának vizsgálata 
 

 

 

Tézisfüzet 

 

 

 

 

Szerző: Nagygyörgy Viola 

 

Témavezető: Dr. Madarász János 

 

Konzulens: Prof. Dr. Pokol György és Dr. Masayuki Okuya 

 

Együttműködő partner: Dr. Elias Stathatos 

 

 

 

Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

2018 



1 

  



2 

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 alacsony illékonyságú és nagy stabilitású 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 figyelemmel kell lennünk az elektrolitnak a napelem hatékonyságára 

gyakorolt hatására is. A hatékonyság javítására azonban más módszerek is szóba jöhetnek, így 

például a napelem vezetőüveg-elektródjának bevonása speciális fénytörő réteggel, mely 

növelheti a beeső fény hasznosítható mennyiségét és ezáltal a fényhasznosulást, azaz a napelem 

hatékonyságát, hatásfokát. 

A több  komponensű gélelektrolitok jellemzése szükségessé teszi a hosszú távú termikus 

stabilitás és a gyorsított termikus bomlás vizsgálatát, a távozó gázok/gőzök minőségi 

meghatározását, az illékony anyagok visszatartásának ill. távozási dinamikájának nyomon 

követését valamint azoknak az elektrolit-adalékoknak a részletes termikus bomlási elemzését, 

amelyekre vonatkozóan nincs adat az irodalomban. A gélelektrolitok termikus stabilitásának 

összehasonlító vizsgálatát célzó módszertan kidolgozásán túl, a vezetőüveg-elektród 

fényszórási képességének javítására is javaslatot tettem.  

A géles állagú mintákon minden esetben három fejlődőgáz-analízissel kombinált 

termoanalitikai mérést, egy-egy szimultán TG/DTA-MS mérést pásztázó és 64-csatornás 

ionkövető üzemmódban, és egy TG-FTIR-spektroszkópiái gázcellás mérést végeztem el.  

Két, eltérő lánchosszúságú UreaSil-alapú, KI/I2 redoxpárral készült mintának a 

hosszútávú, éveken keresztüli termikus stabilitását vizsgáltam meg, közel 9 havonta elvégzett 

dinamikus felfűtésű mérésekkel és az ezek során fejlődő gőzöket/gázokat is azonosítottam, 

hogy a kétfajta gélelektrolit viselkedése közti különbségről pontosabb képet kapjak.  

A hosszútávú vizsgálatokon túl újabb UreaSil-gélmátrix illékony anyag visszatartó-

képességét is vizsgáltam a redox-elektrolitnak a hatását a gél bomlására is, amihez redox-

elektrolitot nem tartalmazó, valamint újfajta (LiI/I2/MPII) redox-elektrolittal megtöltött minták 

is a rendelkezésemre álltak, valamint egy speciális használatkészre adagolt minta is.  

Az UreaSil-alapú mintákon felül tetrametoxi-szilán-alapú gélmátrixszal készült napelem 

elektrolitokat is vizsgáltam, egymással, ill. más UreSil-alapúakkal összehasonlításban, ahol 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 az elektrolittal 

készült napelemek teljesítményére vonatkozó adatokkal is összevetettem. 

A guanidínium-tiocianát és az 1-metil-3-propilimidazólium-jodid, két fontos 

hatékonyságnövelő napelem elektrolit adalékanyag, részletes termoanalitikai és fejlődőgáz- 

analitikai vizsgálatát szintén elvégeztem és termikus degradációjukra egy-egy valószínű 

bomlási mechanizmust javasoltam. 

A festékkel érzékenyített napelemek hatékonyságának javítására elektromosan vezető 

felületű elektródot két kémiai vékonyréteg-leválasztási módszerrel, spray pirolízises 

leválasztással (SPD) és ’spin coating’ technikával, cirkónium-dioxid (ZrO2) fénytörő réteggel 

vontam be. Ezekkel a módszerekkel sikeresen előállítottam nagy homályossági tényezővel 

rendelkező elektródokat, melyeket napelem-összeállításban mérve nagyobb átalakítási 

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

eljárását az elérhető legmagasabb hatékonyság elérése érdekében optimalizáltam. 
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2. Irodalmi háttér 

Az alternatív energiaforrások fejlesztése napjaink egyik fontos feladata annak érdekében, 

hogy a hagyományos energiaforrások egy részét felválthassuk velük1 2. Az ilyen, alternatív 

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

a napelemek. 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 végez3.  

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 igényel 

nagyobb abszorpciós hatásfoka miatt3. Az amorf Si-alapú napelem mellett további, nem Si-

alapú, alternatív, napelemek fejlésztésére vonatkozóan is régóta folynak kísérletek1. 

Az egyik ígéretes típusa az alternatív fotovoltaikus eszközöknek a festékkel érzékenyített 

napelemcellák. Az ilyen eszközök előállítása várhatóan kisebb költségű, mint más szilárd 

állapotú napelemeké, a felhasznált viszonylag olcsóbb anyagoknak köszönhetően2 3, továbbá 

akár flexibilis vagy mechanikailag robosztus formában is előállíthatóak az alkalmazástól 

függően. A festékkel érzékenyített napelem összetétele már többé-kevésbé állandósult, melyek 

egy átlátszó elektródra (munkaelektród) felvitt nanopórusos TiO2 félvezető, általában 

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

kialakítása érdekében, egy poláris nem vizes közegben oldott redox elektrolit (I2/I
-) és egy 

platinával bevont ellenelektród az elektronok begyűjtésére. 

Ezt a típusú, festékkel érzékenyített cellát, Michael Grätzel publikálta először, ezért 

Grätzel-típusú cellának is szokás nevezni3. Egy ilyen cella jelenlegi hatékonysága akár 13-14% 

is lehet, ami közel versenyképessé teszi a DSSC-t a hagyományos napelemekkel szemben4 5. 

Az ilyen napelemek további előnye, 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-sloid-state) vezetőközeggel helyettesítse6 7 8. 

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

                                                
1 E. Stathatos, P. Lianos S.M. Zakeeruddin, P. Liska, M. Grätzel,  Chem. Mater. 2003, 15, 1825-1829 
2 M. Grätzel, Inorg. Chem., 2005, 44 (20), 6841–6851 
3 L. Moreira Goncalves, V. de Zea Bermudez, H. Aguilar Ribeiroa, A. Magalhaes Mendes, Energy Environ.  

Sci., 2008, 1, 655-667 

4 S. Mathew, A. Yella, P. Gao, R. Humphry-Baker, B. F. E. Curchod, N. Ashari-Astani, I. Tavernelli, U. 

Rothlisberger, M. K. Nazeeruddin & Michael Grätzel, Nat. Chem. 2014, 6, 242–247 

5 K. Kakiage, Y. Aoyama, T. Yano, K. Oya, J. Fujisawab and M. Hanaya, Chem. Commun., 2015, 51, 15894-

15897 

6 E. Stathatos, P. Lianos, U. Lavrencic-Stangar, B. Orel, Adv. Mater. 2002, 14 (5), 354-357 

7 Y. Chen, E. Stathatos, D. D. Dionysiou, J. Photochem. Photobiol. A: Chemistry 2009, 203, 192-198 

8 Elias Stathatos, Panagiotis Lianos,  WO 2004/095481A1   PCT/GR2004/000023 
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abszorpciót, mind a töltéshordozók szétválasztását, ebben az esetben a két feladatot 

elkülönítették. Félvezetőként általában nanopórusos TiO2-ot használnak9 2 a fényáteresztő, 

elektromosan vezetőképes oxidrétegű üveg (TCO) felületére leválasztva. Az egyik 

leghasznosabb és legsokoldalúbb redox-mediátornak a DSSC elektrolitjában a jodid/trijodid 

rendszer bizonyult, mely mellé még további adalékokat is tesznek a DSSC fotovoltaikus 

jellemzőinek optimalizálásához, hatásfokának növeléséhez. Gyakran használt ilyen adalékok 

pl. egyes különbözőképpen szubsztituált imidazólium-jodidok,; egyes nitrogéntartalmú 

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

guanidínium-tiocianát (GuSCN) egy másik fontos és gyakran használt adalékanyag, mely 

hozzáadása az elektrolithoz jelentős javulást eredményez a nyitott-áramköri feszültség (Voc) 

értékben10. 

Az oldott jodid/trijodid elektrolitot több kutató csoport 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 festékkel érzékenyített napelem cellák a 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 a napelem 85°C-

ra való felmelegedését, nem lehet kizárni normál működési körülmények között, így a 

magasabb hőmérséklet hatásának vizsgálata a napelem stabilitására nézve igen fontos11 12.  

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 AM1 (az a spektrum ami az atmoszférán áthaladt a 

tengerszintig úgy, hogy a nap pont fölöttünk van) látható fény besugárzás mellett 1000 órán 

keresztül13 14 15 16 17 18. 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 a magas hőmérsékletű, nagy besugárzó 

fényintenzitású vizsgálat is, valamint újabb eltérő stabilitási tesztek elvégzése is. A degradáció 

mértéke és a teljesítmény csökkenése nagyban függ a napelem cellák pontos összetételétől11. 

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, széleskörű használatában. 

                                                
9 M. Grätzel , J. Photochem. Photobiol. C: Photochemistry Reviews, 2003, 4, 145–153 
10 Ze Yu, Mikhail Gorlov, Gerrit Boschloo, and Lars Kloo, J. Phys. Chem. C 2010, 114, 22330–22337 
11 P. M. Sommeling, M. Späth, H. J. P. Smit, N. J. Bakker, J .M. Kroon, J. Photochem. Photobiol A: Chemistry, 

2004,  164 (1–3), 137-144 
12 H.-S. Lee, S.-H. Bae, Y. Jo, K.-J. Kim, Y. Jun, C.-H. Han, Electrochim. Acta., 2010, 55, 7159-7165 
13 P. Wang, S. M. Zakeeruddin, J. E. Moser, M. K. Nazeeruddin, T. Sekiguchi, M. Grätzel, Nat. Mater., 2003, 2 

(498), 402-407 
14 H. Yang, C. Yu, Q. Song, Y. Xia, F. Li, Zhigang Chen, X. Li, A. Tao Yi, C. Huang, Chem. Mater., 2006, 18 

(22),  5173–5177 
15 G. Gabriela G. Sonai, Armi Tiihonen, Kati Miettunen, Peter D. Lund, and Ana F. Nogueira J. Phys. Chem. C, 

2017, 121 (33), 17577–17585 
16 S. K. Yadav,  S. Ravishankar,  S. Pescetelli,  A. Agresti,  F. Fabregat-Santiago  and  A. Di Carlo, Phys. 

Chem. Chem. Phys., 2017, 19, 22546-22554 
17 A. Hinsch, J. M. Kroon, R. Kern, I. Uhlendorf, J. Holzbock, A. Meyer, J. Ferber, Prog. Photvolt.: Res. Appl., 

2001, 9, 425-438 
18  T. Lund , P.T. Nguyen, H. M. Tran, P. Pechy, S. M. Zakeeruddin, M. Grätzel, Sol. Energy 110 (2014) 96–

104 
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A festékkel érzékenyített napelemcellák hatékonyságának javítása egy széleskörben 

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

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

javítása vagy a félvezető üvegre való különböző rétegek leválasztása19 20 21. 

Egy általános festékkel érzékenyített napelemben a napfény a munkaelektród hátoldaláról 

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

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

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

(szórt) és az összes transzmittált fény közötti arányszámként van definiálva22 23 24. 

A homályossági tényező növelését, a vezető üveg elektródra leválasztott fénytörő réteggel 

lehetséges. A fénytörő réteg anyagaként korábbi eredmények alapján25 26 27 a cirkónium-dioxid 

jó jelöltnek tűnik, magas törésmutatója miatt. A cirkónium-dioxid réteg leválasztására több 

módszer is használható, valamint különböző prekurzorok is használhatóak a réteg 

leválasztására. Az ilyen réteg vastagsága és morfológiája 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 a több összefüggő 

tulajdonság optimalizálása a cél25 26 27.  

 

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

ellenelektróddal [7] és a benne lejátszódó folyamatok: az érzékenyítő festék gerjesztése a beérkező foton 

által, a festékből kilépő elektron belépése a félvezető TiO2 vezető sávjába, az elektron továbbítása a 

platnával 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.28 

                                                
19 A. Yella, H-W. Lee, H. N. Tsao, C. Yi, A. K. Chandiran, M. K. Nazeeruddin, E.W.-G. Diau, C.-Y. Yeh , S. 

M. Zakeeruddin, M. Grätzel, Science, 2011, 334, 629-634 
20 G. Hodes, Science, 2013, 342, 317-318 
21 M. Grätzel, Nat. Mater, 2014, 13, 838-842 
22 R. Otsuka, T. Endo, T. Takano, S. Takemura, R. Murakami, R. Muramoto, J. Madarász, M. Okuya, Jpn. J. 

Appl. Phys., 2015, 54, 8S1 
23 T. Yamamoto, K. Ohashi, M. Okuya, Trans. Mat. Res. Soc. Jpn., 2010, 35, 409-412 
24 Y. Chiba, A. Islam, R. Komiya, M. Koide, L. Han, Appl. Phys. Lett., 2006, 88, 223505 
25 M. Okuya, N. A. Prokudina, K. Mushika, S. Kaneko, J. Eur. Ceram. Soc., 1999, 19, 903-906 
26 M. Okuya, S. Kaneko, N. A. Prokudina, T. Fujiwara, K. Murakami, Ceram. Trans. 2000, 109, 473 
27 M. Okuya, S. Kaneko, K. Hiroshima, I. Yagi., K. Murakami, J. Eur. Ceram. Soc., 2001, 21, 2099 
28 http://mmrc.caltech.edu/pictures/Gratzel_cell.jpg 
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3. Kísérleti anyagok és módszerek 

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 kapott 

gélelektrolit-mintákat három sorozatba osztottam, az előállításuk időpontja, összetételük és a 

végzett vizsgálat típusa alapján. 

 
1. 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 
 

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

minták  összetétele (MPII: 1-metil-3-propilimidazólium-jodid) 

  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 

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

 

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

  S1 S2 S3 
  mg mmol mg mmol mg mmol 

Tetrametoxi-szilán 528 3.5 300 2.0 200 1.3 
HCl 4 oz  3 oz  2 oz  

Acetonitril 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 

4-tercbutilpiridin 277 2.1 284 2.1 284 2.1 
MPII 206.7 0.8 211.8 0.8 211.8 0.8 

guanidínium-tiocianát 48.8 0.4 49.6 0.4 49.4 0.4 

 

Szimultán TG/DTA-MS műszerei és mérési paraméterei: SDT 2960 Simultaneous DTA-

TGA készülékhez csatolt Balzers Termostar tömegspektrométer (kvadrupol, m/z: 1-300), 

levegőáramban, szobahőmérsékletről 10˚C/min fűtési sebességgel 600˚C-ig, az interface 

kvarckapilláris hőmérséklete 200°C-os volt. 
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TG-FTIR műszerei és mérési paraméterei: TGA 2050 Termogravimetric Analyzer 

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

Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópiás gázcella, 200°C-os rozsdamentes acélcső 

interface, levegőáramban, szobahőmérsékletről 600°C-ig, 10°C/min fűtési sebességgel. 

TG-FTIR mérések során fejlődő gőzök/gázok azonosítása: A TG-FTIR-mérésekből 

származó spektrumsorozatban a távozó gőzök, gázok azonosításhoz egy adott időpontban a 

spektrumban látható jellegzetes csúcsokat szétválogattam, a jelentkező váratlan elnyelési 

sávokat megvizsgáltam, hogy milyen vegyületekre, funkcióscsoportokra utal és spektrum 

referenciák felhasználásával azonosítottam. Az integrált abszorbanciaértéket a minta-

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

 

A kvázi-szilárd elektrolitokkal készített napelemek karakterizálása: Solar Light Co. 16S-

300, xenon lámpa, AM 1.5, konstans 1000 W/m2 fényintenzitás, CMP3 Kipp és Zonen 

piranométer, a napelem aktív része 0,28 cm2 . 

ZrO2 réteg leválasztása SPD és spincoating technikával: 0,1 M cirkónium(IV)-

acetilacetonát vagy 0,1 M cirkónium(IV)-klorid és etanol keverékéhez hozzá adtam cirkónia 

(ZrO2) szuszpenziót (ZR-40BL, Nissan Chemical), a prekurzort sűrített levegővel, SPD 

technikával porlasztottam (Lumina STA-6R-1mmø, Fuso Seiki Co., Ltd., Japan) az üveg 

hordozóra. A spin coating technika esetében 40tömeg%-os cirkónia (ZrO2) szuszpenziót (ZR-

40BL, Nissan Chemical) terítettem el az üveghordozón, a forgatás sebességét változtatva a 

különböző rétegvastagságok elérésére. 

FTO (fluorozott ón(IV)-dioxid) alapú vezető réteg készítése  az üvegelektródokra: 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) az üveg elektródra 

(Corning 1737 glass), hogy elkészítsem a FTO/ZrO2/üveg vagy FTO/üveg/ZrO2 elektródokat.  

Cirkónia réteggel bevont vezető üveg optikai vizsgálata (T%, R%, VT%, Hr%): JASCO 

V-570 spektrofotométeren mértem meg, majd kiszámítottam a homályossági tényezőt (Hr%). 

Felületi morfológiai vizsgálatok: A leválasztott rétegek felületi vizsgálatát (ZrO2 és FTO) 

FE-SEM (JSM-6320F, JEOL) elektronmikroszkópos technikával hajtottam végre. 

Fényelnyelő, festékkel adszorbeáltatott TiO2 réteg készítése az üveg elektródra: A vezető 

FTO-réteg felületére porózus TiO2-réteget választottam le SPD technikával, TiO2-por (P25, 

Degassa) és TiO2-oldat (TKC-302, TAYCA) keverékéből. Az elektródokat  Ruthenium 535-

bisTBA (Solaronix SA, 10-6 mol/l) festékben áztattam 24 órán keresztül 45°C-on mely során a 

festék adszorbeálódik a TiO2 felületén. Az így elkészült elektródokat (munkaelektród) frissen 

I-/I2 tartalmú elektrolittal (EL-AL, Tomiyama Pure Chemical Industries, Ltd., Japan) 

“összeragasztottam” a platina ellenelektróddal. 

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

Hall-effektus, η%): A Hall-effektust Hall System HMS-3000 (Ecopia) készülékkel mértem a 

van der Pauw mószert használva. Az IPCE spektrumot a teljes látható régióban mértem egyutas 

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

berendezéssel mértem az I-V görbéket (AM1.5, 100 mW/cm2 xenon megvilágítás) és ebből 

számoltam a konverziós hatásfokot (η%), a töltési tényezőt (FF), a nyitott cellafeszültséget 

(Voc) és a rövidzárási áramot (Jsc).  
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4. Eredmények 

 

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

stabilitásának hosszútávú összehasonlító vizsgálata  

Az eltérő összekötő láncú UreaSil alapú P230 és P2000 gélelektrolit-minták tárolási idő 

alatti stabilitási vizsgálatához a bemérési tömeghez viszonyított szilárd maradék arányát vettem 

alapul, így meghatározva a hosszas tárolás alatt az illékony anyagok mennyiségében 

esetlegesen bekövetkező változásokat. A szilárd maradék kristályos főkomponensét kálium-

jodidként azonosítottam por-röntgendiffrakcióval. 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 alatt. A 

kísérlet ideje alatt a P230 minta szilárd maradékának arányában növekvő tendenciát figyeltem 

meg, amit a 2. ábrán mutatok be, ami az illékony komponensek csökkenését jelezte, azaz a 

minta változott a tárolási idő alatt, így termikusan instabilnak tekinthető. A négy időpontban 

végre hajtott mérések során mindkét mintából a mérés kezdetétől ecetsavat (polikondenzációt 

segítő komponens) és 150°C-tól szulfolánt (poláris oldószer) sikerült azonosítani. Magasabb 

hőmérsékleten pedig a gél-mátrixok bomlásából származó bomlástermékeket azonosítottam. A 

P2000 mintából 280°C-tól fejlődve formaldehidet és szén-monoxidot, a P230 mintából pedig 

305°C-tól fejlődve ammóniát és még magasabb hőmérsékleten 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. 

 

 

 

2. 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 
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4.2. UreaSil-alapú gélmátrixok illékony anyag visszatartó képességének és a LiI/I2/MPII 

redox-mediátor hatásának vizsgálata 

Kétfajta, szintén UreSil-alapú napelem cellában használható kétfajta gélmátrixú minta 

illékony komponenseinek és bomlástermékeinek azonosítása és követése során 

termogravimetriával és hozzá kapcsolt fejlődőgáz analízissel meghatároztam a minták 

oldószer-visszatartó képességét, termikus stabilitását és az elektrolitoknak a gélminták 

termikus bomlására gyakorolt hatását. A 3. ábrán látható, hogy mindkét fajta elektrolit-mentes 

minta, S4000(empty és S230(empty), stabilnak mutatkozott 284 és 304°C-ig , míg az azonos 

gélmátrixú, 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 z S230 alapú géleknél a megjelenő ammónia és égésterméke, 

a dinitrogén-oxid jelezte, míg az S4000 alapú gélek esetében a formaldehid és szén-monoxid. 

Tömegspektrometriával kapcsolt módszerrel, az LiI/I2/MPII elektrolittal töltött gélek esetében, 

különböző rövid szénláncú alkil-jodidok fejlődése is megfigyelhető volt.  

Az S230(full) mintából, mely további hatásfok javító adalékokkal is rendelkezett, (az S230 

típusú mintákból azonosítottakon felül) 3-metoxipropionitrilt és karbonil-szulfidot sikerült 

azonosítanom, mely utóbbi a guanidínium-tiocianát bomlásterméke lehet.  

 

 

3. 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,d) 
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4.3. 1-metil-3-propilimidazoliumjodid (MPII) termikus bomlása 

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 az FTIR-gőzspektrumok alapján azonosított fő bomlási komponensek. Ezeken 

túlmenően az MS segítségével 1-propil-imidazolt, propil-jodidot, 2-jód-1-metil-imidazolt és 2-

jód-1-propil-imidazolt is sikerült azonosítani, valamint kis mennyiségben hidrogén és 

hidrogén-jodid is kimutatható volt, a jód, ammónia, nitrogén-monoxid és CO2 mellett. Az 

azonosított komponensek alapján javasoltam egy összetett bomlási folyamat-mechanizmust is 

230-250°C között a MPII-ra, ami a 4. ábrán látható. 

 

4. ábra Az MPII fejlődőgáz analízise során azonosított komponensek alapján feltételezett bomlási 

útvonalak 

 

4.4. Tetrametoxi-szilán(TMOS)-alapú gél elektrolitok termikus stabilitása és a belőlük 

készüét napelemek hatásfoka 

 

Az UreaSil-alapú minták mellett tetrametoxi-szilán (TMOS) alapú minták termikus 

stabilitására és napelemben alkalmazott hatékonyságára vonatkozó összehasonlító 

vizsgálatokat is végeztem. A párhuzamosan elvégzett termoanalitikai méréseim 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 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 (S1), 195°C (S2) és 

193°C (S3) 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. Az 5. ábrán 

látható, hogy mindhárom mintából metanolt, acetonitrilt, 4-tercbutilpiridint és karbonil-

szulfidot azonosítottam az első bomlási lépcsőben. 300°C felett, a gél bomlásának 
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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 minta szerves gélalkotójától, 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-ban található izo-oktil csoport könnyű gyulladására vezethető vissza.  

 

 
5. 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 

A mintákból készült napelemek hatásfokának (η%) vizsgálata azt mutatta, mely a 4. 

táblázatban látható, hogy a stabilitással gyakorlatilag ellentétesen változott, azaz, az S3 

mintából készült napelem rendelkezett a legjobb konverziós hatásfokkal majd ezt követte az 

S1 és S2 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 a Triton X-100 

tartalmú minta magas stabilitása és közepes hatásfoka miatt abban az esetben, ha a Triton X-

100 tartalom által okozott alacsonyabb hőmérsékletű gyulladás neme okoz problémát, 

napelemben való használata javasolt. A harmadik, S2 minta közepes stabilitásával és kissé 

alacsonyabb hatásfokával szintén alkalmas lehet napelemben való használatra. 

 
4. táblázat A hibrid szerves/szervetlen elektrolitú napelem cellák elektronikai tulajdonságai 

(Jsc:rövidzárási áramsűrűség, Voc: nyitott áramköri feszültség, FF:töltési tényező)  

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 



12 

4.5. Guanidínium-tiocianát termikus bomlása 

 

Egy másik fontos, napelemekben használt teljesítményjavító adalék anyagot a 

guanidínium-tiocianátot is részletesen vizsgáltam. 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 300-400°C között ciánamid, dinitrogén-oxid és szén-dioxid távozott, majd 

400°C felett megindult a minta végső kiégése. A bomlás során azonosított komponensek 

alapján egy lehetséges bomlási utat javasoltam (6. ábra). 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 másképpen játszódik le elektrolitban vagy a 

keletkező komponensek más bomlástermékekkel reagálnak az összetett magas hőmérsékletű 

bomlási folyamat során.  

 

 
 

6. ábra A guanidínium-tiocianát lehetséges bomlása a részletes termoanalitikai vizsgálat alapján 

 

4.6.  Fénytörő cirkónia(ZrO2)-réteg hatása a festékkel érzékenyített napelemek 

hatékonyságára 

 

A festékkel érzékenyített napelemek hatékonyságának javítására fénytörő réteget 

alakítottam ki az átlátszó vezető (FTO) üveg felületén cirkónium-dioxid bevonat létrehozása 

által. A cirkónia (ZrO2), mint fénytörő, vékony-réteg bevonat használatával magas 

homályossági tényezőjű FTO-üvegelektródot állítottam elő. A lehetséges kiindulási anyagok 

közül a cirkónium-acetilacetonát bizonyult a jobban használhatónak, így ennek használatával 

állítottam elő fénytörő ZrO2-réteget a vezetőüveg hát- vagy elülső oldalára. Előzetes 

feltevésem ellenére az utóbbi bizonyult nagyobb hatékonyságúnak, annak ellenére, hogy a fény 

az ellenkező (hát-) oldalról érkezik egy ilyen napelem esetében. A felületi morfológia 

vizsgálatok során igazoltam, hogy ennek oka a cirkónia részecskék által biztosított jobb 

növekedési felület volt az FTO részecskék számára, így nagyobb FTO részecskéket 

eredményezve, a csupasz üveggel szemben.  

A két használt leválasztási technika közül az SPD (spray pirolizációs leválsztás) 

technikával tömör rétegek előállítása volt lehetséges, míg ‘spin coating’ (forgatásos bevonás) 

technikával porózus rétegeket tudtam létrehozni, ami az eltérő fényszóró tulajdonságok miatt 

jelentős hatással volt az elektródok és a belőlük készült napelem tulajdonságaira. A tömör ZrO2 

fénytörő réteg esetében a hatékonyság 4,7%-ot ért el 41,5%-os homályosságnál, miközben a 
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porózus ZrO2 fénytörő réteg használata esetén a hatékonyság 6,8%-ot is elérte 34,4%-os 

homályosság esetén, ami az 5. táblázatban látható. Ugyan, ezeknél magasabb homályossági 

tényezőt is sikerült elérni megfelelő rétegvastagsággal, de azt találtam, hogy a hatékonyságnak 

~30% homályosság esetén maximuma van. Azaz, a tovább növekvő homályossági tényező 

mellett csökkenő transzmittanciával együtt ekkor már az eredő hatékonyság is csökkenő 

tendenciát mutat, azaz a homályossági tényezőt optimálni kell a megfelelő transzmittancia 

megtartása mellett.  

 
5. táblázat A porózus ZrO2 -réteggel rendelkező elektród és napelem optikai és fotovoltaikus 

tulajdonságai (Jsc:rövidzárási áramsűrűség, Voc: nyitott áramköri feszültség, T%: transzmittancia, 

Hr%: homályossági tényező, η%: hatásfok) 

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 

 

 

4.7. Összegzés 

 

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, valamint több különböző gél-elektrolit minta gyorsított öregedésére vonatkozó 

termikus stabilitásának az összehasonlításával, valamint a fontosabb adalékanyagok hatásának 

és részletes termikus viselkedésüknek a követésével. 

A festékkel érzékenyített napelemek hatékonyságának javítására fénytörő ZrO2-réteget 

választottam le üveg elektródra és optimalizáltam a használandó prekurzort, a leválasztási 

eljárását az elérhető legnagyobb hatékonyság megtalálása érdekében. 

. 
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5. Tézisek 

 

 

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].  

 

 

 

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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3. Alkalmazási lehetőségek 

 

Az elvégzett stabilitási vizsgálatok jól használhatóak a napelemekre már használatos 

stabilitási vizsgálatok kiegészítésére, a napelem elektrolitok jellemzésére. Az általam 

alkalmazott módszerekkel az elektrolitok termikus stabilitásáról anélkül is nyerhetünk 

információt, hogy napelembe beépítve végeznénk el hosszas (1000 óra) vizsgálatokat. Az 

alkalmazott termikus stabilitási módszertant más komplex összetételű gélmintákhoz is lehet 

alkalmazni, valamint jól alkalmazható a különböző kvázi-szilárd napelem elektrolitok 

összehasonlítására. 

A felhasznált módszerek által eltérő gélmátrixú minták termikus stabilitásának, oldószer 

visszatartó képességének, termikus bomlásának és hatékonyságának összehasonlítása segíthet 

további, újabb, a legelőnyösebb tulajdonságokat ötvöző gél elektrolitok kialakításában, hogy 

azokat festékkel érzékenyített napelemekben használják. 

A napelemekben átlátszó, vezetőüveg-elektródként alkalmazott üveg felületére 

leválasztott fénytörő cirkónia réteg sikeresen javította a napelem hatékonyságát minden 

esetben. A módszert optializáltam a lehető legmagasabb konverziós hatásfok elérése érdekében 

mind a prekurzor, mind a leválasztási eljárás tekintetében, így ez alkalmazható bármely vezető-

üveggel rendelkező napelem hatásfokának a növelésére a fényhasznosulás javításával. 

A fénytörő réteg leválasztására alkalmazott eljárások alapul szolgálhatnak újabb fénytörő 

rétegek kialakításához, leválasztásához.  
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