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WARSTWY KATALITYCZNE W OGNIWACH TYPU DSSC 

CATALYTIC LAYER IN DSSC SOLAR CELLS 

S t r e s z c z e n i e  

W artykule omówiono wytwarzanie katalitycznych warstw platynowych metodą poliol, które mogą być 
zastosowane w barwnikowych ogniwach fotoelektrochemicznych typu DSSC. Wykazano przydatność 
zaproponowanej metody do wytwarzania past zawierających nanocząstki platyny mogących znaleźć 
zastosowanie w metodzie sitodruku, a także do bezpośredniego osadzania katalitycznych nanocząstek na 
podłożu przewodzącym. Wykazano pogarszające się właściwości katalitycznych warstwy platynowej 
powodowane oddziaływaniem podwyższonych temperatur. 
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A b s t r a c t  

There were presented polyol method of formation platinum catalytic nanolayers, which can be applied in 
DSSC solar cells. Usefulness of mentioned method for contained platinum past preparation applied in 
screen-printing as well as for direct deposition on conductive substrate has been presented. Worsen 
properties of platinum catalytic layer has been shown after higher temperature treatment. 
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1. Wstęp 

Na przestrzeni ostatnich 10 lat dokonano znacznego postępu w konstrukcji ogniw foto-
woltaicznych typu DSSC (Dye Sensitized Solar Cell) [1, 3]. Ogniwa tego rodzaju bu-
dowane są najczęściej na bazie dwóch płyt ze szkła TCO (Transparent Conducting Oxide) 
umieszczonych równolegle i oddalonych od siebie o około 40 μm, pomiędzy którymi zna-
jdują się nanowarstwy półprzewodnika pokrytego światłoczułym barwnikiem i nanowar-
stwa katalityczna oraz elektrolit. Wszystkie wymienione składniki ogniwa mają istotny 
wpływ na jego sprawność [2, 5, 6]. Metody wytwarzania ogniw tego rodzaju wymagają 
stosowania podwyższonych temperatur podczas spiekania nanowarstwy półprzewodnika, 
w operacjach odprowadzania lepiszcza z past, a także w operacji uszczelniania ogniwa. 
Warstwy mogą być poddawane krótkotrwałemu działaniu temperatury zbliżonej do 600°C.  

Materiały o nanometrowych rozmiarach spiekają się w znacznie niższych niż można by 
tego oczekiwać temperaturach, biorąc pod uwagę temperaturę topnienia litego materiału. 
Zjawisko to skutkuje znacznym zmniejszeniem się aktywnej powierzchni warstwy platy-
nowej, a tym samym wpływa niekorzystnie na ostateczne parametry elektryczne ogniwa. 
Dlatego też nanowarstwy w ogniwie DSSC powinny charakteryzować się dobrą odporno-
ścią na działanie podwyższonych temperatur. 

2. Wytwarzanie warstwy katalitycznej 

2.1. Wytwarzanie warstwy katalitycznej z wykorzystaniem pasty platynowej 

Do nanoszenia warstw w technologii DSSC najczęściej wykorzystuje się technikę sito-
druku. Zastosowanie sitodruku wymaga wcześniejszego przygotowania past zawierających 
nanocząstki o odpowiednich właściwościach. Badania własne, jak i dane literaturowe [7], 
wykazują, że zapewnienie korzystnych właściwości katalitycznych możliwe jest, gdy nano-
cząstki platyny mają wielkość nie większą od kilku do co najwyżej kilkunastu nanometrów. 
Aby zapewnić oczekiwaną wielkość cząstek platynowych, zastosowano metodę poliol, 
opartą na reakcji prekursorów platyny z roztworami glikoli w podwyższonej temperaturze. 
Schemat blokowy ilustrujący wytarzanie pasty zamieszczono na rysunku 1. 

Prekursor platyny w postaci K2PtCl6 lub PtCl4 jest roztwarzany w glikolu etylenowym, 
a następnie stopniowo ogrzewany do temperatur z zakresu 80°C do 140°C. Precyzyjne 
sterowanie temperaturą umożliwia wpływanie na wielkość nanocząstek platyny tworzących 
się w roztworze. Uzyskane tą drogą platynowe nanocząstki są następnie wprowadzane są 
do przygotowanego wcześniej lepiszcza i całość jest mieszana w mieszalniku mechanicz-
nym do uzyskania jednorodnej zawiesiny. 

Przeprowadzone badania dyfrakcyjne potwierdziły wytworzenie nanocząstek platyny. 
Przykładowy dyfraktogram otrzymanego tą metodą nanoproszku zamieszczono na rysunku 2. 

Lepiszczem wykorzystanym do wytworzenia past był równolegle przygotowany roz-
twór terpineolu z rozpuszczoną w nim etylocelulozą. Skład lepiszcza dobrano tak aby uzys-
kać odpowiednią do sitodruku lepkość. Pomiar lepkości wykonany na urządzeniu firmy 
Brookfield wykazał lepkość równą 4200 mPa·s. Lepiszcze i nanocząstki połączono razem 
i ujednorodniono. Homogeniczną pastą uzyskano po 45 min mieszania mechanicznym mie-
szalnikiem przy obrotach specjalnie profilowanego wrzeciona wynoszących 5000 obr/min 
zapewniając ciągłe chłodzenie pasty. 
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Rys. 1. Schemat wytwarzania pasty platynowej z zastosowaniem metody poliol 

Fig. 1. Schema of manufacturing of platinum past by polyol process 

 
Rys. 2. Dyfraktogram nanocząstek platyny wytworzonych metodą poliol 

Fig. 2. XRD pattern of Pt nanoparticles obtained by Polyol process 

Tak przygotowana pasta była następnie nanoszona za pomocą sitodrukarki na podłoże 
przewodzące stanowiące szkło TCO. Warstwa TCO o odpowiedniej rezystywności wytwa-
rzana jest metodą CVD na wysokiej jakości szkle o bardzo wysokiej transparentności przez 
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wyspecjalizowane firmy. W badaniach zastosowano warstwę wytworzoną z tlenku cyny 
SnO2 dotowanego antymonem.  

2.2. Wytwarzanie warstwy katalitycznej bezpośrednio na podłożu 

Metoda bezpośredniego nanoszenia warstwy katalitycznej na podłoże przewodzące 
umożliwia wyeliminowanie konieczności stosowania lepiszcza, co może być szczególnie 
istotne w zastosowaniach, w których nie jest możliwe wypalanie tych substancji organicz-
nych, znajdujących się w warstwach nanoszonych z wykorzystaniem past. Metoda ta może 
być przydatna między innymi, do wytwarzania warstw katalitycznych w ogniwach foto-
woltaicznych opartych na polimerowych podłożach elastycznych. 

Bezpośrednie nanoszenie warstwy katalitycznej na podłoże zrealizowano podczas reak-
cji zachodzących przy wytwarzaniu nanocząstek platyny. Podłoże w postaci szkła TCO 
umieszczono w naczyniu reakcyjnym i rozpoczęto ogrzewanie roztworu. W wyniku tak 
przeprowadzonego eksperymentu wytworzono nanocząstki platyny bezpośrednio na pod-
łożu. Maksima dyfrakcyjne widoczne na rysunku 3 wykazują obecność przewodzącej war-
stwy TCO, oraz cząstek platyny o znacznie mniejszych rozmiarach, na co wskazują kilka-
krotnie większe szerokości maksimów dyfrakcyjnych. Średnia wielkość otrzymanych w ten 
sposób nanocząstek platyny określona za pomocą elektronowego mikroskopu transmisyj-
nego wynosi od 3 do 6 nm. 

 

 
Rys. 3. Dyfraktogram szkła TCO pokrytego nanocząstkami platyny 

Fig. 3. XRD pattern of TCO glass and platinum nanoparticles deposited on it 

Badania szkła TCO z osadzonymi na jego powierzchni nanocząstkami przeprowadzone 
na mikroskopie skaningowym (rys. 4) wykazały obecność bardzo drobnych cząstek znaj-
dujących się na powierzchni kryształów TCO. Średnia wielkość otrzymanych w ten sposób 
nanocząstek platyny określona z szerokości  połówkowej maksimów dyfrakcyjnych wynosi 
6 nm. 
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Rys. 4. Nanocząstki platyny osadzone bezpośrednio na podłożu TCO 

Fig. 4. Platinum nanoparticles deposited on TCO surface 

2.3. Wpływ temperatury na właściwości katalityczne 

Właściwości katalityczne warstw platynowych badano metodą EIS (Electrochemical 
Impedance Spectroscopy) na spektroskopie impedancyjnym Zahner IM6e. Pomiar polegał 
na badaniu impedancji specjalnie przygotowanego symetrycznego układu złożonego 
z dwóch identycznych płyt ze szkła TCO pokrytych nanocząstkami platyny. 

Na rysunku 5 zamieszczono wynik pomiaru oporu przeniesienia ładunku (RCT) przez 
elektrodę z warstwą katalityczną wraz z przesunięciem fazowym uzyskanym w układzie 
testowym wykonanym z zastosowaniem warstwy katalitycznej wypalanej w temperaturze 
350°C przez 30 minut. Zastosowanie takiej obróbki jest konieczne do usunięcia wszystkich 
pozostałości organicznego lepiszcza. Wartość RCT równa 1,53 Ω·cm2 wskazuje na dobre 
właściwości katalityczne wytworzonej warstwy.  

 

 
Rys. 5. Wynik pomiaru impedancyjnego oporu przeniesienia ładunku RCT w układzie testowym 

z warstwą katalityczną wypalaną w temperaturze 350°C przez 30 min 

Fig. 5. Result of RCT impedance measurement in the platinum test cell burned at 350°C by 30 min 
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Obróbka w temperaturach wyższych jest często wymagana podczas uszczelniania 
całego ogniwa. Stąd też w niektórych konstrukcjach ogniw DSSC wskazana jest stabilność 
właściwości wszystkich komponentów ogniwa w wyższych temperaturach.  

Zastosowanie wyższej temperatury wypalania, równej 685°C, maksymalnej możliwej 
przy użyciu jako podłoża szkła TCO spowodowało istotne pogorszenie właściwości 
katalitycznych, co widoczne jest na wykresie zamieszczonym na rysunku 6. 

 

 
Rys. 6. Wynik pomiarów impedancyjnych oporu przeniesienia ładunku RCT w ogniwie testowym 

z warstwa katalityczną wypalaną w temperaturze 685°C przez 30 min 

Fig. 6. Result of RCT impedance measurement in the platinum test cell burned at 685°C by 30 min 

Opór przeniesienia ładunku przez elektrodę z warstwą katalityczną wynoszący  
3,45 Ω·cm2 należy uznać za zbyt wysoki i należy przypuszczać że ogniwo fotowoltaiczne 
zawierające warstwę katalityczną o takich właściwościach może mieć mniejszą sprawność. 
Należy jednak przyjąć, że ewentualne operacje technologiczne związane z zastosowaniem 
podwyższonych temperatur prowadzone będą w temperaturach niższych niż zastosowana 
w badaniach ze względu na możliwe deformacje szkła TCO w tak wysokich temperaturach. 
Zjawisko to mogłoby być szczególnie widoczne przy wytwarzaniu dużych modułów. 

3. Wnioski 

Metoda poliol może być w pełni przydatną metodą do wytwarzania past platynowych 
przeznaczonych do techniki sitodruku a właściwości katalityczne warstw uzyskanych 
z wykorzystaniem tej metody są odpowiednie do zastosowania ich w ogniwach DSSC. 
Warstwy są wystarczająco odporne na działanie podwyższonych temperatur w najczęściej 
stosowanych technologiach wytwarzania ogniw. Warstwy nanoszone bezpośrednio z roz-
tworu na podłoże nie wymagają usuwania lepiszcza, dzięki czemu znacznie ogranicza się 
czas oddziaływania podwyższonej temperatury na nanocząstki, co powinno skutkować 
lepszymi właściwościami katalitycznymi.  
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Badania wykazały widoczne obniżenie się właściwości katalitycznych na skutek zasto-
sowania wyższej z badanych temperatur, co skutkować powinno pogorszeniem sprawności 
całego ogniwa poddawanego działaniu tak wysokiej temperatury. 
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