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ABSTRAKT 
 
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou využití oxidu titaničitého ve fotovoltaice. 

V teoretické části je zpracován rešeršní přehled o vlastnostech, metodách přípravy a využití 
mezoporézních tenkých vrstev oxidu titaničitého v solárních článcích (barvivy 
senzibilizovaných a tzv. inverzních). Praktická část zahrnuje přípravu barvivy 
senzibilizovaných solárních článků a proměření chování těchto článků na světle. 

 
ABSTRACT 

 
This bachelor thesis deals with the utilization of titanium dioxide for photovoltaics. The 

theoretical part gives a brief outline on the properties, methods of preparation and utilization 
of titanium dioxide mesoporous thin films for solar cells (dye sensitized solar cells and hybrid 
ones). The practical part includes a preparation of dye sensitized solar cells and a basic study 
on their behaviour during light exposure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLÍČOVÁ SLOVA:  
Oxid titaničitý, mezoporézní tenké vrstvy, barvivy senzibilizované solární články, inverzní 

solární články 
 

KEY WORDS: 
Titanium dioxide, mesoporous thin films, dye sensitized solar cells, hybrid solar cells 
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1 ÚVOD 

Současný stav životního prostředí vyžaduje hledání nových zdrojů energie, které budou 
ekologicky šetrné. Těžba uhlí, ropy, zemního plynu agresivně a nenávratně poškozuje krajinu 
a v případě havárie hrozí vážná ekologická katastrofa. Proto se do alternativních zdrojů 
energie vkládá velká naděje, zejména do energie slunečního záření. 

Možnostmi využití energie slunečního se zabývá vědní disciplína tzv. fotovoltaika, a to 
konkrétně přeměnou sluneční energie na energii elektrickou pomocí solárních článků. Těchto 
článků byla vyvinuta celá řada typů.  

Ve své bakalářské práci se zabývám solárními články, jejichž mezoporézní vrstvu tvoří 
nanokrystalický oxid titaničitý, jehož vlastnosti jsou pro fotovoltaiku velmi atraktivní. Byly 
vyvinuty dva druhy těchto solárních článků: barvivy senzibilizované solární články a tzv. 
inverzní články. Barvivy senzibilizované články využívají při přeměně energie vhodná 
barviva, která jsou schopná absorbovat viditelné světlo. Tento proces pracuje na podobném 
principu jako fotosyntéza. Inverzní solární články ve své struktuře využívají vlastnosti 
anorganických polovodičových částic a vlastnosti organických polymerních materiálů. Cílem 
mé práce je rešeršní přehled metod přípravy mezoporézních vrstev oxidu titaničitého a popis 
solárních článků, které tyto vrstvy využívají. 
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

2.1 Fotovoltaika 

Fotovoltaika je proces, při kterém se generuje elektrický proud z polovodičů při ozáření 
světlem. Fotovoltaika je složeninou dvou slov, foto (phos) je světlo a volt je odvozeno 
od jména italského fyzika Alessandra Volty.1 Proces přeměny sluneční energie na elektrickou 
se nazývá fotovoltaický jev a zařízením, které tento jev využívá, je solární článek. 
Fotovoltaický jev objevil v roce 1839 Alexandr Edmond Becquerel.2  

 
2.1.1 Fotovoltaický jev 
Dopadající světelné částice, fotony, uvolňují z N-vrstvy polovodiče volné elektrony, které se 
přesouvají k P-vrstvě. N-vrstva je materiál s přebytkem volných elektronů a P-vrstva je 
naopak materiál s nedostatkem volných elektronů.2 Mezi těmito vrstvami vzniká PN přechod, 
který zabraňuje volnému přechodu elektronů z místa jejich nadbytku do místa jejich 
nedostatku. Základní vlastností tohoto přechodu je, že volné elektrony mohou snadno 
přecházet z P-vrstvy do N-vrstvy , v opačném směru ne.  

Když je polovodič ozářen světlem, energie záření je absorbována a fotony předávají svou 
energii atomům polovodiče a uvolňují z něj excitované elektrony. Tyto elektrony poté 
přechází z N-vrstvy do P-vrstvy vnějším obvodem a tím se začíná produkovat elektrická 
energie.3 

 
Obr. 1 Základní struktura článku3 

 
Sluneční záření je elektromagnetické záření o různých vlnových délkách. Toto záření se 

šíří jako proud částic energie – fotonů. Energie fotonu E je nepřímo úměrná vlnové délce 
záření a vypočítá se podle vztahu 

λ
chvhE ⋅=⋅=  

kde h je Planckova konstanta, v frekvence, c rychlost světla a λ je vlnová délka.4 
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2.2 Oxid titaničitý 

Oxid titaničitý je důležitým komerčním materiálem s velkým technologickým využitím. Je to 
polovodič, který může být vysoce transparentní, má velký index lomu a vyznačuje se 
fotostálostí ve viditelné a infračervené oblasti5. 

Oxid titaničitý se v přírodě vyskytuje ve třech krystalových modifikacích: anatas, rutil 
a brookit6. Tyto krystalové modifikace jsou stechiometricky naprosto totožné, liší se 
vlastnostmi, strukturou a uspořádáním titanu a kyslíku ve struktuře7. 

Anatas je stabilní při nízkých teplotách. Při vyšší teplotě, okolo 915 °C, se jeho struktura 
mění na strukturu rutilu. Anatas má tetragonální krystalovou strukturu a vyskytuje se 
v barevném odstínu od hnědé po černou, ale není ani výjimkou barva žlutá nebo modrá8. 

Rutil je nejstabilnější formou oxidu titaničitého a je získáván kalcinací při vysoké teplotě9. 
Také má tetragonální krystalovou strukturu. Některé jeho krystaly jsou průsvitné a některé až 
neprůhledné. Vyskytuje se v barevném odstínu od červenohnědé po černou. Někdy má 
i zlatavou barvu10. 

Brookit je stabilní jen při velmi nízké teplotě, a proto nemá moc velké praktické využití9. 
Při teplotě nad 750 °C se jeho struktura mění na strukturu rutilu. Brookit má krystalovou 
strukturu orthorombickou. Vyskytuje se v odstínech od tmavě hnědých až po zelenočernou11. 

 

 
 

    
Obr. 2 Krystalová struktura anatasu, brookitu a rutilu17 
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2.2.1 TiO2 jako polovodič 
Polovodič má energetické hladiny elektronů uspořádány do pásů. Nejvyšší pás, zaplněný 
elektrony, nazýváme valenční, tzv. vodivostní pás, nezaplněný elektrony, tvoří pás nejnižší. 
Mezi těmito pásy se nachází zakázané pásmo, jehož šířka je dána energetickým rozdílem 
valenčního a vodivostního pásu. Elektrony jsou ve valenční vrstvě vázány slabě, a proto když 
energie dosáhne určité hranice (zakázané pásmo), vazby elektronů se zruší a elektron se 
přesune do vodivostního pásu (mezitím se ve valenčním pásu začne díky nepřítomnosti 
elektronu generovat díra), kde se začne generovat elektrický proud. Energie zakázaného pásu 
určuje minimální energii záření díky níž se materiál stává vodivým – dojde k excitaci 
elektronů z valenčního do vodivostního pásu.12 

Ve fotovolatice se využívá hlavně anatas a rutil. Mají velmi podobné energie zakázaného 
pásu. 

 
Tabulka 1 Vlastnosti anatasu a rutilu13 

 
 

2.2.2 Využití TiO2 
V současné době se využívají hlavně dvě formy oxidu titaničitého. První formou jsou vysoce 
disperzní částice nebo suspenze částic v kapalném médiu, druhou formou jsou tenké vrstvy 
na podložním materiálu14. 

Nejběžněji používaným komerčním práškovým oxidem titaničitým je Degussa P25. Tento 
materiál je směs anatasu a rutilu o poměru 3:1. Má relativně velký měrný povrch (49 m2g-1) 
a velikost částic se pohybuje v rozmezí 85 nm pro anatas a 25 nm pro rutil15.  

TiO2 má díky svým vlastnostem velké využití. Je používán například v heterogenní 
katalýze jako fotokatalyzátor, v solárních článcích pro tvorbu elektrické energie, dále se 
používá jako optický a keramický povlak a také jako bílý pigment v barvách a kosmetických 
produktech. 

Pro fotovoltaické účely je TiO2 používán při přípravě barvivy senzibilizovaných solárních 
článků a inverzních solárních článků.16 
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2.2.3 Metody přípravy TiO2 
Metody přípravy mezoporézních vrstev TiO2 můžeme rozdělit do dvou hlavních proudů. 
Prvním z nich je metoda přípravy z roztoku, druhým je metoda přípravy z plynné fáze. 
Pro přípravu mezoporézních vrstev je nejvhodnější a nejpoužívanější metoda první. Její 
výhodou je, že je možno kontrolovat stechiometrii a lze vytvořit homogenní materiál. Má 
však také několik nevýhod, například použití velmi drahých prekurzorů, dlouhá doba přípravy 
vrstev a přítomnost nečistot, například uhlíku. Druhá metoda, příprava z plynné fáze, se dá 
rozdělit na přípravu chemické povahy a přípravu fyzikální povahy. 

 
Příprava z roztoků: 

• Srážecí metoda zahrnuje srážení hydroxidů přidáním zásaditého roztoku 
(NaOH, NH4OH) do TiCl3 nebo TiCl4, což je následováno kalcinací. Touto 
metodou se obvykle získá anatas , za zvláštních podmínek i rutil. Nevýhodou 
je obtížná kontrola velikosti částic a někdy namísto nanočástic vzniknou větší 
částice. 

• Solvotermální metoda je založena na reakci v organickém prostředí jako je 
metanol, 1,4 butanol, toluen. Tato metoda je vhodná pro kontrolu velikosti zrn, 
morfologii částic regulaci složení roztoku, reakční teploty, tlaku, vlastností 
rozpouštědla. 

• Sol-gel proces je velmi účinný v přípravě tenkých, transparentních vrstev17, 
prášků a membrán. V tomto procesu podléhají alkoxidy (titanu) hydrolýze 
a kondenzaci, což vede k získání čistého oxidu titaničitého18. 

• Mikroemulzní metoda je úspěšně používána pro syntézu nanočástic. 
Mikroemulze mohou být definovány jako termodynamicky stabilní roztoky 
dvou nemísitelných tekutin. Tato metoda je založená na procesu sol-gel, při níž 
dochází v mikroemulzi k hydrolýze alkoxidů titanu. 

• Syntéza spalováním vede k vytvoření velkých, dobře krystalických oblastí 
částic. Během spalování teplota ve velmi krátkém čase (1-2minuty) dosáhne 
650 °C. 

• Elektrochemická syntéza se používá pro přípravu pokročilých vrstev jako je 
například vrstva epitaxní nebo nanoporézní. Při této metodě lze snadno 
kontrolovat vlastnosti vrstvy pomocí elektrolytických parametrů (potenciál, 
teplota, hodnota pH, proudová hustota). 

 
Příprava z plynné fáze: 

• Chemická depozice z plynné fáze (CVD) je velmi používaná technika 
pro povlakování povrchů v krátkém čase. V průmyslu je používána 
pro nepřetržitý proces výroby keramických a polovodičových filmů.  

• Fyzikální depozice z plynné fáze (PVD) také využívá toho, že se vrstvy tvoří 
z plynné fáze, ale v tomto případě bez chemické přeměny prekurzoru 
na produkt. To je možné pouze s látkami, které jsou stabilní v plynné fázi. 
Nejpoužívanější  technikou je termální vypařování, kde je materiál odpařován 
z kelímku přímo na substrát. Nejčastěji se toto odpařování odehrává 
za sníženého tlaku aby se snížil počet srážek molekul plynu a předešlo 
se znečištění nanášené vrstvy. Další používanou technikou je odpařování 
elektronovým paprskem, kde paprsek elektronů zahřívá vybraný materiál tak 
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dlouho, dokud se nezačne vypařovat. Takto připravené vrstvy mají dobrou 
krystalovou strukturu. 

• Nanášení vrstvy pomocí sprejové pyrolýzy (SPD) je technikou, kde aerosol 
připravený z roztoku prekurzoru je nastříkán substrát. Morfologie vzniklé 
vrstvy je závislá mnoha parametrech, jako je teplota substrátu, složení 
a koncentrace prekurzoru. Výhodou této metody je, že je jednoduchá, levná 
a vzniklé vrstvy mají dobré optické vlastnosti19. 

 
2.2.4 Sol-gel proces 
Pro přípravu mezoporézních vrstev se používá hodně metod, ale experimentální cestou bylo 
zjištěno, že nejvýhodnější metodou je proces sol-gel, díky níž se dají připravit jednotné, 
transparentní, porézní krystalické tenké vrstvy. Oproti jiným metodám má proces sol-gel 
několik výhod: 

• dobrou homogenitu, 
• snadnou možnost kontrolovat složení, 
• nízkou teplotu při výrobě, 
• dobré optické podmínky, 
• levné technické vybavení, 
• snadné povlakování velké plochy (large area coating),21  
• vysokou čistotu produktu18 

 
Dnes jsou známy dvě metody procesu: alkoxidová a nealkoholátová. Nealkoholátová cesta 

využívá solí anorganických kyselin (nitráty, chloridy, acetáty), což vyžaduje následné 
odstranění anorganického aniontu, zatímco alkoxidová metoda využívá alkoxidu kovu jako 
výchozího materiálu. Tato metoda přípravy sol-gelu zahrnuje hydrolýzu a následně 
kondenzaci alkoxidu titanu. Pro kontrolu vývoje vznikající mikrostruktury je důležité oddělit 
a zpomalit jednotlivé kroky probíhající hydrolýzy a následné kondenzace. Aby se toho 
dosáhlo, je nutné přijmout několik opatření. Jedním z nich je modifikace alkoxidu 
koordinačními činidly, jako jsou karboxyláty nebo β-diketony, které hydrolyzují mnohem 
pomaleji než ligandy alkoxidů. Pro separaci jednotlivých kroků může být použita 
i acidobazická katalýza. Kyselá hydrolýza zvyšuje rychlost hydrolýzy, čímž vzniká z plně 
hydrolyzovaného prekurzoru krystalický prášek. Zásaditá hydrolýza podporuje kondenzaci, 
čímž se získá amorfní prášek obsahující nehydrolyzované alkoxidové ligandy. Kyselina 
octová iniciuje hydrolýzu pomocí esterifikační reakce a alkoholový sol připravený z alkoxidu 
titanu s aminoalkoholem stabilizuje sol, při čemž redukuje a chrání kondenzaci a srážení 
titanu. Tyto reakce jsou doprovázeny tepelnou úpravou, aby vykrystalizoval anatas nebo rutil. 
Na povrchovou modifikaci má vliv jednak kalcinace (povrch ztrácí hydroxylové skupiny), ale 
také čištění.  

Jako zdroj titanu se nejčastěji používají Ti(O-nBu)4. Ti(i-OP)4 a Ti(O-E)4. Blokové 
kopolymery se používají jako činidla řídící tvorbu mezoporézní vrstvy a povrchově neaktivní 
organické látky (glycerin) se používají pro formování pórů.19  
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Obr. 3 Schéma procesu sol-gel20 

 
Solgelový proces nachází také uplatnění při přípravě tzv. mezoporézních vrstev TiO2. Tyto 
vrstvy se vyznačují pravidelnou strukturou, která je tvořena velkými uspořádánými póry 
jednotné velikosti. Tato pórovitá struktura vrstvy je důležitá pro vodivé materiály V dnešní 
době se mezoporézní vrstvy těší velké atraktivitě díky svým vlastnostem, jako je vysoký 
index lomu, permitivita a výborná propustnost pro viditelné světlo21,22. 

Příprava vrstev patří mezi nejvýznamnější části výzkumu, protože je důležité stanovit 
nejlepší podmínky pro nanášení vrstvy TiO2 na různé typy substrátů. V dnešní době nacházejí 
mezoporézní vrstvy TiO2 využití zejména ve fotokatalýze a fotovoltaice.14. 

 

 
Obr. 4 Struktura mezoporézní vrstvy TiO223 
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2.2.5 Komerčně vyráběný oxid titaničitý 
Dnes se vyrábějí komerčně vzorky oxidu titaničitého, které mají přizpůsobené vlastnosti 
vzhledem ke svému použití. Například švýcarská firma Solaronix přípravky TiO2 rozděluje 
podle použití do těchto základních skupin: 

• Univerzální pasty 
• Pasty pro použití při nízké teplotě 
• Slabě kyselé pasty pro použití při nízké teplotě 
• Pasty použitelné pro sítotisk 
• Pasty vhodné pro metodu nanášení spin-coating24 
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2.3 Barvivy senzibilizované solární články 

Barvivy senzibilizované solární články (DSSC, dye sensitized solar cells) jsou zařízení určená 
pro přeměnu viditelného světla na elektrickou energii. Tato přeměna je založena 
na senzibilizaci polovodiče s širokými vodivostními pásy.25 Tento nový typ solárního článku 
vynalezli v roce 1991 Michael Grätzel a Brian O’Regan na École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne, a proto jsou tyto články někdy označovány jako Grätzelovi články.26 

 
2.3.1 Struktura článku 
Každý senzibilizovaný článek musí obsahovat několik základních prvků zajišťujících 
správnou funkčnost: 

• vhodný substrát, 
• porézní vrstvu oxidu titaničitého, 
• vhodné senzibilizující barvivo, 
• elektrolyt 
• protielektrodu 

 
Vhodný substrát pro DSSC musí mít nízký plošný odpor a vysokou transparentnost. 

Jedním z nejvíce používaných substrátů je ITO sklo (indium-tin oxide).12 Na vodivou stranu 
tohoto skla je nanášena porézní vrstva oxidu titaničitého. 

Tenká vrstva oxidu titaničitého je ve viditelné oblasti záření dobře chemicky stabilní. 
Obsahuje koloidní částice o velikosti 15–30 nm a tloušťka vrstvy bývá obvykle 5–15 μm. 
Roztok nebo pasta TiO2 je nanesen na substrát (nejčastěji metodou sítotisku) a následně 
zapečen při 450–500 °C. Tak vznikne nanoporézní vrstva, na kterou je následně absorbováno 
vhodné senzibilizující barvivo. 

Senzibilizující barviva mají schopnost absorbovat viditelné světlo a také musí obsahovat 
vhodný prvek, který má vysokou afinitu k použitému polovodiči. Jako vhodná senzibilizující 
barviva jsou v poslední době nejvíce používána barviva založená na organokovových 
komplexech ruthenia o obecném vzorci RuLxLySCNz, kde L je polypyridylový ligand. Tato 
barviva jsou dnes již běžně komerčně dostupná a články, které je obsahují, dosahují účinnosti 
až 11 %. 

Nejčastěji používanými elektrolyty jsou nízkoviskózní roztoky acetonitrilu, do kterých je 
přidán jod o nízké koncentraci.27 Místo acetonitrilu může být použit i jiný roztok, například 
ethylenglykol. Příkladem takového elektrolytu je roztok obsahující 0,5 M jodidu draselného 
smíchaného s 0,05 M jodu v ethylenglykolu. Elektrolyt se mezi dvě elektrody natáhne 
vzlínáním. 

Protielektroda je tvořena ITO sklem a na její vodivé straně je nanesena vrstva látky, která 
slouží jako katalyzátor redukce jodu v elektrolytu. Takovou vhodnou látkou je například 
platina nebo i uhlík.25  
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Obr. 5 Struktura barvivy senzibilizovaného článku28 

 
2.3.2 Princip činnosti DSSC 
Při dopadu slunečního záření na solární článek dochází k absorpci fotonů, což vede k tomu, že 
se barva ze základního stavu S0 dostává do stavu excitovaného S*. Redoxní potenciál barviva 
S0/ S* je v rozmezí -0,7 V až -0,8 V. V této části procesu dochází k injekci elektronu 
do vodivostního pásu oxidu titaničitého. Následně elektron protéká vnějším obvodem směrem 
k opačné elektrodě, která je pokryta vrstvou platiny. U této protielektrody dochází 
v elektrolytu (díky elektronu) k redukci trijodidu na jodid v přítomnosti katalyzátoru Pt. Jodid 
poté difunduje skrz vrstvu elektrolytu k TiO2 elektrodě, kde se následnou oxidací jodidu na 
trijodid uvolní elektron, který redukuje barvivo do základního stavu. Tento krok vede 
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k regeneraci barviva a cyklus se může opakovat. Proces injekce elektronu do vrstvy oxidu 
titaničitého je velmi rychlý, což zajišťuje správou funkčnost solární článek.29 

 
 

 
Obr. 6 Princip činnosti DSSC30 
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2.4 Inverzní solární články 

V inverzních solárních článcích je využita nanostruktura jak anorganických tak i organických 
materiálů a jsou zde zkombinovány jedinečné vlastnosti anorganických polovodičových částic 
a vlastností organických polymerních materiálů.  

Účinnost konverze těchto článků je ve srovnání s konvenčními solárními články stále 
nízká. Funkčnost inverzních článků založených na přítomnosti anorganických polovodivých 
nanočástic závisí na metodách přípravy a opakovatelnosti těchto metod příprav. 

 
2.4.1 Pevné barvivy senzibilizované solární články (Solid state dye-senzitized solar 

cells) 
V těchto článcích je elektrolyt nahrazen polovodičem nebo organickým vodivým materiálem. 
Tato náhrada zabraňuje vzniku problému prosakování tekutého elektrolytu. Elektroda pokrytá 
mezoporézní vrstvou oxidu kovu (nejčastěji TiO2) je přímo v kontaktu s pevným 
polovodičem. Senzibilizující barvivo je usazeno na nanokrystalové vrstvě. Po excitaci barvy 
je elektron injekcí vpraven do vodivostního pásu oxidu kovu – polovodiče a barvivo je 
regenerováno získáním elektronu od vodiče. V pevných článcích je přenos náboje 
elektronický, zatímco při použití tekutého nebo polymerního elektrolytu je přenos náboje 
iontový. 

Použitý vodič musí být transparentní pro viditelnou oblast záření, a nebo v případě, že 
absorbuje světlo, musí být stejně účinný v injekci elektronů jako barvivo. Pro náhradu 
tekutého elektrolytu jsou nejčastěji používány jodid měďný, bromid měďný a thiokyanatan 
měďný. Ačkoliv je CuI atraktivní jako polovodič, v roce 2003 Sirimanne a spol.31 zjistili, že 
rozhraní TiO2/CuI degraduje v důsledu uvolnění jodidu a vzniku stopového množství Cu2O 
a CuO. To má za následek, že degraduje celý článek. Kompromisem mezi tekutým 
elektrolytem a děrovaným vodičem je považován polymerní gelový elektrolyt. Příkladem 
takového elektrolytu je směs jodidu sodného, etylen karbonátu, propylen karbonátu 
a akrylonitrilu. Polymerní elektrolyty jsou složené z alkalické soli rozpuštěné ve vysoce 
molekulární polyehteru nebo polypropylen oxidu.  

 

 
Obr. 7 Schematický popis pevného barvivy senzibilizovaného solárního článku.  

 
Takto založené články dávají maximální účinnost konverze 6%. Když ale je intenzita 

osvětlení větší než 100mW/cm2, účinnost se redukuje až na 4,5%.31 
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2.4.2 Nanočásticemi senzibilizované TiOX solární články 
Nanočásticemi senzibilizované solární články jsou připraveny nahrazením barviva 
anorganickými nanočásticemi nebo kvantovými tečkami (quantum dots). Ty mohou být 
absorbovány z koloidního roztoku nebo mohou být produkovány přímo na místě. Aby se 
nanočástice mohly vložit do porézní TiO2 vrtsvy a takto modifikovaná vrstva mohla být 
použita jako elektroda , musí mít její nanočástice mnohem menší velikost než je rozměr pórů 
nanoporézní elektrody TiO2.31 

 
2.4.3 Solární články s extrémně tenkou absorbující vrstvou (ETA) 
Tyto články mají koncepčně velmi blízko pevným barvivy senzibilizovaným solárním 
článkům. V těchto článcích je barvivo nahrazeno velmi tenkou vrstvou polovodiče jako je 
CuInS2, CdTe, CuSCN. Protože mají ETA články zvětšený povrch, lépe absorbují světelné 
záření.31 Polovodič TiO2 je tvořen dvěma vrstvami s různou morfologií. První je hustá tenká 
vrstva s nízkou flexibilitou a druhá vrstva je nanoporézní, která je infiltrována absorpčním 
činidlem a je používána jako elektronový vodič. Tyto vrstvy jsou na substrát naneseny 
například chemickou depozicí z plynné fáze, pomocí sprejové pyrolýzy (SPD) nebo pomocí 
metody stírání raklí. 

 

 
Obr. 8 Struktura ETA solárního článku13 

 
2.4.4 Inverzní solární články založené na konceptu hromadného nesourodého 

přechodu (bulk heterojunction concept) 
Tyto solární články využívají jako fotovoltaickou vrstvu (photovoltaic layer) směs 
anorganických nanokrystalických látek s polovodičovými polymery. Systém nesourodého 
přechodu (bulk heterojunction concept) v anorganických/organických inverzních článcích je 
podobný systému, který je využívám u obyčejných solárních článků. Během procesu excitace 
vytvořené excitony jsou odděleny ve fázovém rozhranní mezi dvěma polovodiči v tenké 
vrstvě, jako je konjugovaný polymer a směs fullerenů. Elektrony jsou poté přijímány 
materiálem s vyšší elektronovou afinitou (akceptorem elektronu je obvykle fulleren), a díry 
materiálem s nižším ionizačním potenciálem, který vystupuje jako donor elektronu.  

Tyto články obsahují různé směsi polovodičových polymerů obsahujících CdSe, CuInS2, 
CdS nebo PbS. Toto použití je slibné z několika důvodů: 

• Anorganické polovodivé materiály, stejně jako organické, mají vysoký 
absorpční koeficient a fotovodivost. 

• Když jsou anorganické nanočástice menší než je velikost excitonu 
v polovodiči, mění se jejich elektronická struktura. Elektronické a optické 
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vlastnosti těchto malých částic nezáleží pouze na materiálu, ze kterého jsou 
složeny, ale také na jejich velikosti.31  

 

 
Obr. 9 Struktura inverzního solárního článku založeného na konceptu hromadného 

nesourodého přechodu32 
 

Dalším slibným zdrojem pro přípravu aktivní vrstvy je P3HT:PCBM. Tato vrstva je 
fotoaktivní, přijímá fotony z bílého světla a generuje excitony, které pak prochází vrstvou 
TiO2. P3HT, poly(3-hexylthiophene), v aktivní vrstvě vystupuje jako donor elektronu 
a PCBM, (6,6)-phenyl-C61-butyric acid methyl ester, jako ekceptor elektronu. P3HT se 
vyznačuje tepelnou stálostí a vysokou pohyblivostí nosičů. Díky těmto vlastnostem se stává 
velice slibným, perspektivním elektron-donorovým materiálem.32 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Použité materily 

3.1.1 Chemikálie 
• Absolutní ethanol, Penta Chrudim 
• Barvivo Ruthenium 535, Solaronix, Švýcarsko 
• Resublimovaný I2, Lachema Brno 
• LiI, Sigma Aldrich 
• Acetonitril, Riedel-De Haën 
• Polyvinylalkohol 8-88, Sigma Aldrich 
• TiO2 Aeroxide P-25, Degussa 
• Ti-nanoxide HT-LALT, Solaronix, Švýcarsko 
• Pt katalyzátor Platisol, Solaronix, Švýcarsko 
• Disperze amorfního uhlíku, MIS Associate, USA 
• Epoxidové lepidlo UHU plus 
• Mycí prostředek na sklo STAR P50, Everstar 

 
3.1.2 Vybavení laboratoře 

• Analytické váhy Scaltec, SPB 32 
• Muflová pec MF5 a regulátor teploty E5CN, Omron 
• Spektrofotometr Helios α 
• Contact Angle System OCA, DataPhysics 
• Lampa 
• ITO sklo, Sigma Aldrich 
• KEITHLEY 6517A 

3.1.3 Použitý software 
• Vision Scan 3.5 
• SCA 20, 3.5 
• Lab View 
• Microsoft excel 
• OriginLab® 7.5 

 
3.2 Příprava vzorků 

3.2.1 TiO2 
Pro přípravu solárních článků byly použity dva druhy past oxidu titaničitého. Prvním byl 
Ti nanoxide HT-LALT od švýcarské firmy Solaronix. Tato pasta obsahuje 18 % 
nanokrystalického TiO2, nemá kyselý charakter a je stabilní při nízké teplotě. Druhým byla 
pasta obsahující TiO2 Aeroxide P-25, degussu. Pro vytvoření této pasty byla použita směs 
složená z polyvynilalkoholu (PVA), TiO2 a vody. V tabulce je uvedeno několik variant 
složení této pasty. 
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Tabulka 2 Složení vzorků past TiO2 

vzorek  TiO2 PVA H2O 
1 1 g 1,5 g 7,5 g 
2 1 g 2,5 g 6,5 g 
3 2 g 1,5 g 6,5 g 

 
Postup přípravy směsi: v destilované vodě byl za tepla rozpuštěn polyvynilalkohol, poté 

byl k tomuto  roztoku přidán TiO2 a celé směs byla rozdispergována pomocí ultrazvuku. 
Při výběru správného složení hrála důležitou roli konzistence pasty. Vzorek č. 1 byl moc 

řídký a proto se špatně nanášel na ITO sklo. Vzorek č. 2 měl sice dobrou konzistenci 
pro nanášení, ale kvůli velkému obsahu polyvynilalkoholu vrstva po vypálení popraskala. 
Nakonec byl použit vzorek č. 3 o složení: 1,5 g PVA, 2 g TiO2 a 6,5 g H2O. 
 
3.2.2 Barvivo 
Pro senzibilizaci článků bylo použito komerčně dostupné barvivo Ruthenium 535 
od švýcarské firmy Solaronix. Toto barvivo je také známo pod označením N3 a jeho 
chemický název je cis-bis(isothiocyanato)bis(2,2'-bipyridyl-4,4'-dicarboxylato)-ruthenium(II). 
Byl připraven roztok rozpuštěním 20 mg tohoto barviva ve 100 ml absolutního ethanolu. 
 

 
Obr. 10 Struktura barviva Ruthenium 53533 
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Obr. 11 Absorpční spektrum použitého zásobního roztoku barviva (koncentrace 
20 mg/100 ml) 

 
3.2.3 Elektrolyt 
Jako elektrolyt byl použit roztok 0,05 M I2 a 0,7 M LiI v acetonitrilu. 
 
3.2.4 Elektroda 
Základem elektrody je ITO sklo, na jehož vodivou stranu byla pomocí skleněné destičky 
nanesena vrstva TiO2. Nejprve ale bylo třeba upravit povrch ITO skla, protože nanesená 
vrstva TiO2 na ní kvůli malé přilnavosti nedržela. Kvůli úpravě povrchu bylo ITO sklo umyto 
v mycím prostředku na sklo STAR P50. Kontaktní úhel před úpravou byl skoro 90°, 
po úpravě kolem 20°. Na Obr. 12 a Obr. 13 jsou vidět tvary kapky před a po umytí ITO skla 
mycím přípravkem. 

Na tři okraje vodivé strany ITO skla byla nalepena jedna vrstva lepící pásky. Tím byla 
určena výška vrstvy TiO2, která byla na sklo rozetřena pomocí skleněné destičky. Vrstva TiO2 
Aeroxide P-25 byla poté kalcinována při 450 °C po dobu jedné hodiny a vrstva TiO2 
ze Solaronixu byla tepelně upravena při 120 °C po dobu 30 minut. Po zchladnutí se vrstvy 
TiO2 nechaly po dobu 24 hodin sorbovat barvivem. 

Byly připraveny čtyři vzorky, dva s vrstvou TiO2 Aeroxide P-25 a dva s vrstvou TiO2 
ze Solaronixu. 
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Obr. 12 Kapka vody na neupraveném povrchu ITO skla 

 
Obr. 13 Kapka vody na upraveném povrchu ITO skla 
 
3.2.5 Protielektroda 
Základem protielektrody je opět ITO sklo, na jehož vodivou stranu byl nanesen katalyzátor. 
Na dva vzorky byla natisknuta disperze amorfního uhlíku a na dva byl štětečkem nanesen 
katalyzátor obsahující platinu, transparentní Platisol od firmy Solaronix. Všechny čtyři vzorky 
byly poté kalcinovány při 400 °C po dobu 30 minut. 
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3.2.6 Sestavení barvivy senzibilizovaných solárních článků 
Na delší okraje elektrody byly nalepeny dvě vrstvy lepící pásky, aby po slepení článku zůstal 
nějaký prostor pro elektrolyt. Na takto upravenou elektrodu byla přiložena protielektroda 
a kratší strany byly slepeny pomocí lepidla UHO plus. Po vytvrdnutí lepidla byly odstraněny 
lepící pásky a jedna ze zbývajících stran byla také slepena. Jakmile lepidlo zatvrdlo, byl 
článek naplněn elektrolytem a zbývající strana byla slepena. 

Celkem byly připraveny čtyři solární články lišící se vrstvou TiO2 a použitým 
katalyzátorem. V tabulce je přehled složení jednotlivých článků. 

 
Tabulka 3 Složení připravených solárních článků 

vzorek elektroda  protielektroda 

1 ITO+TiO2 Aeroxide P-25+barvivo ITO+Platisol 
2 ITO+TiO2 Solaronix+barvivo ITO+Platisol 
3 ITO+TiO2 Aeroxide P-25+barvivo ITO+disperze amorfního uhlíku 
4 ITO+TiO2 Solaronix+barvivo ITO+disperze amorfního uhlíku 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Měření závislosti proudu na čase u připravených solárních článků při změně 
intenzity světla (světlo/tma) 

Přístrojem byla změřena závislost proudu na čase při změně intenzity osvětlení - přechod 
světlo/tma u všech solárních článků. Časový interval mezi přechody tma/světlo/tma byl 200 s 
(viz Tabulka 4). Solární článek byl pomocí svorek připojen se správnou polaritou k měřícímu 
přístroji (viz Obr. 5). 
 
Tabulka 4 Fáze měření 

t[s] 0–200 200–400 400–600 
Fáze měření tma světlo tma 
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Obr. 14 Vzorek č. 1 (Degussa - Platisol) 
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Obr. 15 Vzorek č. 2 (Solaronix - Platisol) 
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Obr. 16 Vzorek č. 3 (Degussa - amorfní uhlík) 
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Obr. 17 Vzorek č. 4 (Solaronix - amorfní uhlík) 
 

Z grafů naměřených hodnot je vidět skoková změna proudu v daných časových intervalech 
(200 s). První fáze měření (0–200 s) probíhala ve tmě, čemuž v grafu odpovídá naměřená 
hodnota proudu, která osciluje okolo nuly. To je způsobeno tím, že článek díky tmě nemá 
potřebnou energii pro vytvoření proudu. Ve druhé fázi měření (200–400 s), po přechodu 
ze tmy do světla, došlo ke skokové změně proudu do záporných hodnot. To je způsobeno 
dodáním světla, kdy článek ihned zareaguje změnou proudu. Další fáze (400–600 s) probíhá 
opět ve tmě. 

Z grafů je zřejmé, že solární články č. 1, 2 a 4 jsou funkční, projevila se u nich stejná 
reakce při působení světla – skoková změna proudu. Vzorek č. 2 je defektní. Reagoval sice 
na změnu osvětlení, ale vždy se nakonec křivka ustálila na hodnotu okolo nuly. 
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4.2 Měření V-A charakteristiky u připravených solárních článků 

Přístrojem byla u všech solárních článků změřena závislost proudu na napětí. Měření bylo 
provedeno při intenzitě osvětlení 3,95 mW/cm2. Hodnota napětí byla vždy v časovém 
intervalu 100 s zvednuta o 0,1 V a z naměřených ustálených hodnot proudu pro dané napětí 
byla získána vždy jedna průměrná hodnota. Díky tomuto způsobu měření měly solární články 
dostatek času na ustálení při určité hodnotě napětí a tím se předešlo zkreslení výsledných 
grafů. 

Solární článek byl pomocí svorek připojen se správnou polaritou k měřícímu přístroji 
(viz Obr. 5). 
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Obr. 18 V-A charakteristika vzorku č. 1 (Degussa - Platisol) 



 29

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0,0

5,0x10-7

1,0x10-6

1,5x10-6

2,0x10-6

2,5x10-6

3,0x10-6

Im
[A

]

Un[V]

 
Obr. 19 V-A charakteristika vzorku č. 2 (Solaronix - Platisol) 
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Obr. 20 V-A charakteristika vzorku č. 3 (Degussa - amorfní uhlík) 
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Obr. 21 V-A charakteristika vzorku č. 4 (Solaronix - amorfní uhlík) 

 
Z tohoto měření se původně měla zjistit účinnost konverze jednotlivých solárních článků. 

Získané hodnoty proudů jsou ale velmi malé. To dokazuje, že články fungují, ale s velmi 
malou účinností. Naměřené hodnoty proudů se velmi liší od publikovaných hodnot, které jsou 
cca 10–15 mA/cm2 při intenzitě odpovídající slunečnímu záření. 

Průběh V–A charakteristik u vzorků č. 1, 3 a 4 je anomální. Účinnost připravených vzorků 
nemá smysl počítat, protože křivky zasahují jen velmi malou částí do 4. kvadrantu a tudíž by 
tato účinnost vyšla velmi malá. Vzorek č. 2, jak už bylo řečeno u předchozího měření, je 
defektní. 

Tyto výsledky by mohly být základem pro další práci, kde by se zkoumalo, co je příčinou 
nízké účinnosti připravených vzorků a jak by se dal tento problém vyřešit. 
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5 ZÁVĚR 

V této bakalářské práci jsem zpracovala rešerše o přípravě a využití mezoporézních vrstev 
oxidu titaničitého v solárních článcích, barvivy senzibilizovaných a tzv. inverzních. 
V praktické části jsem popsala přípravu barvivy senzibilizovaných solárních článků zahrnující 
namíchání potřebných komponent (roztok elektrolytu, barviva a pasty oxidu titaničitého) 
a správné slepení článku. Připravila jsem čtyři solární články lišící se použitou pastou TiO2 

a katalyzátorem. Při samotné přípravě solárních článků jsem pracovala se dvěma druhy past 
oxidu titaničitého: komerčně dostupným Ti-nanoxide HT-LALT od švýcarské firmy 
Solaronix a v laboratoři připraveným z TiO2 Aeroxide P-25 (Degussa), polyvynilalkoholu 
a destilované vody v poměru 2:1,5:6,5 g. Jako katalyzátor jsem použila Platisol, od švýcarské 
firmy Solaronix, obsahující platinu a také dispersní roztok amorfního uhlíku. U těchto čtyř 
solárních článků jsem sledovala závislost proudu na čase při měnícím se osvětlení světlo/tma 
a V–A charakteristiku, závislost proudu na napětí.  

Dle výsledků mého výzkumu mohu závěrem konstatovat, že solární články 1, 3 a 4 reagují 
na světlo a generují proud. Bohužel článek č. 2 je defektní a i když reagoval na světlo, tak se 
proud vždy ustálil na hodnotě nula. 
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

DSSC barvivy senzibilizované solární články, dye sensitized solar cells 
PVA polyvynilalkohol 
V–A voltampérová 
CVD chemická depozice z plynné fáze (chemical vapour deposition) 
PVD fyzikální depozice z plynné fáze (physics vapour depositio) 
SPD nanášení pomocí sprejové pyrolýzy (spray pyrolysis dposition. 
ETA solární články s extrémně tenkou absorbující vrstvou 
HT-LALT vysoce transparentní, nízká acidita, nízká teplota 
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