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SAMENVATTING 
Het project Impuls omvat technologisch onderzoek en ontwikkeling op het gebied van 
kleurstofzonnecellen. Het gaat in dit geval om kleurstof zonnecellen op basis van vloeibare 
elektrolyten, aangezien dit type kleurstof zonnecel momenteel de hoogste rendementen oplevert 
en daarmee relatief dicht bij het productie stadium is. 
Belangrijke onderwerpen zijn de stabiliteit van cellen en modules, innovatieve concepten voor 
processtappen en de vervaardiging van technologisch representatieve devices. Met name het 
onderwerp stabiliteit vergt een grote inspanning, gezien het feit dat de stabiliteit van veel 
factoren, met name de exacte samenstelling van celcomponenten, afhankelijk is. Binnen het 
project is veel geleerd over het specifieke gedrag m.b.t. veroudering van cellen onder diverse 
condities. Op het gebied van verpakking van de cellen/modules zijn goede resultaten geboekt. 
Met behulp van polymere sealmaterialen zijn afdichtingen gerealiseerd die bestand zijn tegen 
buitencondities. 
Een samenvatting van de experimentele resultaten wordt in dit rapport beschreven. 

DOELSTELLING 
De activiteiten binnen het project dienen vooral ter ondersteuning en versterking van de 
bestaande lopende projecten op het gebied van technologie ontwikkeling van kleurstof 
zonnecellen (nanocrystalline Dye-Sensitized TiO2 solar cell, nc-DSC). De belangrijkste 
doelstelling is de technologische voorsprong van ECN op het gebied van kleurstof zonnecellen 
te behouden en ECN’s positie te versterken. Hiertoe zijn drie onderwerpen voorgesteld: 
 
- kleurstof zonnecellen van wereldklasse 

Een baseline bij ECN voor de vervaardiging van reproduceerbare materialen en 
technologisch representatieve devices met wereldklasse rendementen en hoge stabiliteit. 

- Innovaties in kleurstof zonnecellen technologie 
Eenvoudiger produceerbaar en meer kosteneffectief zijn de drijvende krachten achter 
verdere innovaties in technologie 

- Technology transfer naar onderzoeksgroepen en bedrijfsleven 
De ontwikkeling van kleurstof zonnellen is erbij gebaat als meerdere onderzoeksgroepen 
kunnen beschikken over kwalitatief goede test devices. Hieraan bijdragen verhoogt de 
naamsbekendheid en aantrekkelijkheid van ECN als partner. Voor bedrijven die 
geïnteresseerd zijn in technologische toepassingen zijn test devices nodig. 

 
Aangezien in de beginfase van het project duidelijk is geworden dat het gebrek aan stabiliteit 
van kleurstof zonnecellen een doorslaggevende belemmering vormt voor marktintroductie van 
deze technologie is besloten het accent van de projectdoelstelling te verleggen naar 
stabiliteitsgerelateerde onderwerpen. 
De stabiliteit van dye cel modules voor buitentoepassingen kan door diverse factoren beïnvloed 
worden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen intrinsieke en extrinsieke stabiliteit. 
Intrinsieke stabiliteit wordt uitsluitend bepaald door de samenstelling van de cel in termen van 
essentiële cel componenten, extrinsieke stabiliteit is afhankelijk van de packaging van de cel of 
module. De kwaliteit van de packaging bepaalt of stoffen van buitenaf (water en eventueel 
zuurstof) door kunnen dringen tot de actieve delen voor de cel en daar een nadelige invloed 
uitoefenen. Andersom dient de packaging ook de celcomponenten niet door te laten van binnen 
naar buiten, in het geval van vluchtige oplosmiddelen in het elektrolyt en hoge omgevings-
temperaturen is dit niet triviaal. 
De factor UV kan als een intrinsiek probleem gezien worden (de chemische samenstelling van 
de cel moet dan zodanig worden aangepast dat de cel UV stabiel wordt) maar ook als een 
extrinsiek probleem. In het laatste geval wordt aan de buitenzijde van de cel een UV filter 
geplaatst om de schadelijke invloed van UV te beperken of uit te sluiten. 
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1. CELOPBOUW EN WERKING 

 
De volgende materialen worden toegepast in de kleurstof zonnecel, zie de schematische 
voorstelling van een DSC, Fig. 1: 
 
1. SnO2:F, transparant geleidend oxide (TCO) als substraat materiaal 
2. Oxidische halfgeleider, tot nu toe altijd TiO2, aangebracht op de foto-elektrode 
3. Kleurstof/sensitizer: tot nu toe altijd een Ru bevattende organometaalverbinding 
4. Elektrolyt, bestaande uit een organisch oplosmiddel, meestal een nitril, jodide zouten (LiI en 

diverse “gesmolten zouten”), jodium (I2) en andere toevoegingen die meestal bedoeld zijn 
ter verhoging van Voc en/of verbetering  van de stabiliteit 

5. Platina, katalysator voor de reductie van I3
- aan de tegenelektrode 
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Fig. 1 schematische voorstelling van nc-DSC 
 
Het werkingsprincipe van een nc-DSC is als volgt (Fig. 1): 
De zonnecel bestaat uit twee electroden, de foto- en tegenelektrode. De basis van de zonnecel is 
een halfgeleider met een grote bandgap, meestal TiO2. Dit materiaal absorbeert nauwelijks 
zichtbaar licht en wordt om die reden gesensibiliseerd met een kleurstof (sensitizer). De meest 
gebruikte sensitizer is cis-(NCS)2bis(4,4’-dicarboxy-2,2’bipyridine)-ruthenium(II) (ook wel N3 
genoemd). De foto-elektrode bestaat uit een nanogestructureerde poreuze TiO2 film die 
gedeponeerd is op een glassubstraat waarop reeds een transparant conducting oxide (TCO, 
meestal SnO2:F) laag aanwezig is. Op de TiO2 deeltjes is de sensitizer geadsorbeerd, in het 
ideale geval als mono moleculaire laag. De foto-elektrode bestaat uit gestapelde nanodeeltjes 
TiO2 (diameter ca. 20 nm) die samen een nanoporeus netwerk vormen met een bijzonder groot 
inwendig oppervlak (factor 1000 groter dan het geometrisch oppervlak van de elektrode). Voor 
een redelijke efficiency is dit een voorwaarde, omdat het foto-aktieve deel van de cel bestaat uit 
het grensvlak tussen TiO2 en geadsorbeerde sensitizer. Als i.p.v. een nanoporeuze TiO2 film een 
vlakke TiO2 film gebruikt zou worden, is de lichtabsorptie minder dan 1 % omdat in dit geval 
het foto-aktieve grensvlak gevormd wordt door een vlakke mono moleculaire (dus extreem 
dunne) laag sensitizer geadsorbeerd op TiO2. Een dergelijke dunne laag absorbeert heel weinig 
licht en is vrijwel transparant. De grote innovatie in de nc-DSC zoals die is ontwikkeld bij de 
Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, EPFL (prof. Grätzel) ligt in de extreme 
oppervlaktevergroting van de foto-aktieve TiO2/sensitizer grenslaag door gebruik te maken van 
nanodeeltjes. De foto-aktieve grenslaag is in dat geval als het ware sterk opgevouwen, zodat het 
intredende licht vele malen dit grensvlak passeert en de kans op lichtabsorbtie evenredig groter 
wordt en daarmee het cel rendement. 
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De tegenelektrode bestaat ook uit TCO gecoat glas waarop een kleine hoeveelheid platina 
katalysator is gedeponeerd. In een complete cel zijn de foto- en tegenelektrode tegen elkaar 
geklemd en staan deze intern met elkaar in contact via een elektrolyt vloeistof, die zorgdraagt 
voor intern lading transport. De poriën in het TiO2 zijn eveneens gevuld met dit elektrolyt. Het 
elektrolyt bestaat uit een organisch oplosmiddel met een redox  koppel daarin opgelost, I-/I3

-. 
De werking van de zonnecel is gebaseerd op excitatie van de sensitizer, gevolgd door extreem 
snelle elektronoverdracht  van de sensitizer naar de geleidingsband van het TiO2. Hierbij blijft 
een geoxideerd sensitizer molecuul achter op het TiO2 oppervlak. Aldus geïnjecteerde 
elektronen diffunderen door het TiO2 netwerk en bereiken vervolgens via de TCO laag het 
externe circuit waar elektrische arbeid verricht wordt. De foto-elektrode is daarmee de negatieve 
pool van de zonnecel. Aan de positieve pool of tegenelektrode worden elektronen vanuit het 
externe circuit opgenomen. Deze zijn in staat om trijodide (I3

-) te reduceren tot jodide (I-) met 
behulp van Pt als katalysator: 
 
I3

- + 2e- --> 3I- 

 
Jodide (I-) diffundeert door het elektrolyt naar de foto elektrode en kan de geoxideerde sensitizer 
reduceren, waarmee deze in de oorspronkelijke toestand is teruggebracht en klaar is voor een 
nieuwe excitatie/oxidatie/reductie cyclus. 
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2. MATERIAAL EN METHODE N 

 
Als research device zijn zogenaamde master plates toegepast (zie Fig. 2). Met behulp van deze 
devices worden componenten getest en wordt onderzoek gedaan naar rendement verhoging en 
verbetering van stabiliteit. 
 

 
Fig. 2 Master plate Dwarsdoorsnede van een master plate (deel) 
 
Een master plate is opgebouwd uit twee TCO glasplaten van 7.5x10 cm2 waarop 5 elektrisch 
geïsoleerde zones zijn aangebracht. Op deze wijze kunnen 5 individuele zonnecellen in 1 device 
vervaardigd worden. Op 1 glasplaat worden 5 foto-elektrodes aangebracht d.m.v. zeefdruk van 
TiO2 pasta, de tweede glasplaat (tegen-elektrode) wordt van vulgaatjes voorzien en met platina 
precursor bedrukt, resulterend in 5 tegen-elektrodes op 1 plaat. De actieve lagen, TiO2 en Pt, 
worden verkregen door uitstoken (firing) van de gezeefdrukte en gedroogde films bij 450-
550°C. Tijdens dit proces worden de aanwezige organische binders en oplosmiddelrestanten 
verbrand en worden de losse TiO2 deeltjes met elkaar verbonden (necking). Een typische 
filmdikte voor de TiO2 laag is 10 •m na firing. De foto- en tegenelektrodes worden vervolgens 
aan elkaar gehecht d.m.v. een hotmelt folie (Surlyn van Dupont). Op deze manier ontstaan per 
master plate 5 celcompartimenten die nog toegankelijk zijn via twee gaatjes per tegenelektrode. 
De afstand tussen foto- en tegenelektrode is ca.50 •m. In de volgende proces stap worden de 
foto-elektrodes gekleurd in een daarvoor door ECN ontwikkelde machine. Een oplossing van de 
ruthenium sensitizer in ethanol of acetonitril/tert-butanol wordt daartoe rondgepompt door de 
celcompartimenten via de vulgaatjes in de tegen-elektrode. Concentraties van kleurstof en 
temperatuur kunnen gevarieerd worden om het kleurproces te sturen. Na afloop van het 
kleurproces worden de celcompartimenten gespoeld met acetonitril en gedroogd door spoelen 
met stikstof. Tenslotte worden de celcompartimenten gevuld met elektrolyt en worden daarna de 
vulgaatjes afgedicht met hot melt folie en glasplaatjes. 
De op deze wijze gefabriceerde zonnecellen zijn aan diverse verouderingstests onderworpen. 
Het gaat hierbij om blootstelling aan verhoogde temperaturen (tot 85 °C) al dan niet in 
combinatie met belichting. De invloed van de celsamenstelling op het verouderingspatroon is 
onderzocht.
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3. CONCLUSIES EN OUTLOOK 

Binnen het project is veel inspanning gewijd aan onderzoek naar stabiliteit van 
kleurstofzonnecellen. In dit verband kunnen 2 soorten stabiliteit worden onderscheiden, 
namelijk intrinsieke en extrinsieke stabiliteit. 
De intrinsieke stabiliteit is in het ideale geval onafhankelijk van de (chemische) omgeving 
waarin de cel zich bevindt. Concreet betekent dit dat de verpakking van de cel chemisch inert is 
en lekdicht, zodat de verpakking zelf geen invloed heeft op de celsamenstelling, er geen 
elektrolytvloeistof weglekt en er geen water de cel binnen kan dringen. De stabiliteit is in dat 
geval uitsluitend afhankelijk van de chemische samenstelling van de cel en de invloeden die de 
diverse celcomponenten op elkaar uitoefenen (uiteraard kunnen de invloeden van belichting en 
daarmee gepaard gaande verhoogde temperaturen niet worden buitengesloten). 
De extrinsieke stabiliteit omvat die stabiliteits-aspecten die door de kwaliteit van de verpakking 
bepaald worden. Een niet toereikende verpakking kan leiden tot lekkage van elektrolytvloeistof 
en/of binnendringen van componenten die de werking van de zonnecel nadelig beïnvloeden. 
Daarbij gaat het concreet om water (damp) en eventueel zuurstof. 
Op het gebied van extrinsieke stabiliteit is goede vooruitgang geboekt. De ontwikkelde 
weerbestendige afdichting op basis van polymere hotmelt folie heeft de potentie om op grote 
schaal te worden toegepast. Dit is enerzijds in de toekomstige productie van belang, i.v.m. 
eenvoud en lage kosten. Anderzijds is dit van belang voor het slagen van onderzoek naar 
factoren die de intrinsieke stabiliteit beïnvloeden. Voor dit onderzoek is het essentieel om 
uitwisseling van celcomponenten met de omgeving (lekkage van elektrolyt, indringen van 
vocht) uit te sluiten d.m.v. een adequate afdichting. 
Wat betreft intrinsieke stabiliteit spelen belichting (eigenlijk alleen UV) en temperatuur een 
belangrijke rol. In buitentoepassingen worden zonnecellen zowel aan periodiek intense 
belichting als aan hoge temperaturen blootgesteld. Dit kan invloed op de levensduur zonnecel 
hebben afhankelijk van de exacte samenstelling. In principe zijn dye cellen onder langdurige 
belichting met alleen zichtbaar licht (zonder UV) bij gematigde temperaturen (20-40 °C) stabiel. 
Minimaal 14000 uur continue belichting is tot nu toe het record. Dit is in ieder geval een goed 
uitgangspunt, gezien de snelle degradatie van enkele losse celonderdelen, zoals de kleurstof, 
onder gelijke omstandigheden. De chemische reacties in de werkende cel zijn dusdanig op 
elkaar afgestemd (al dan niet bewust) dat degradatiereacties onder invloed van licht sterk 
onderdrukt worden. De nadelige invloed van UV kan in principe uitgesloten worden met behulp 
van filters. Om die reden is het onderzoek geconcentreerd op de nadelige invloed van een 
verhoogde omgevingstemperatuur (tot 85 °C). 
Twee bevindingen zijn van bijzonder belang. Ten eerste is de intrinsieke stabiliteit sterk 
afhankelijk van de gekozen materiaalcombinaties in de DSC. Dit valt op door de grote invloed 
van elektrolytsamenstellingen op het verouderingsgedrag. Hieruit blijkt dat er speelruimte 
bestaat om tot een optimale combinatie van materialen te komen voor het vervaardigen van 
stabiele zonnecellen. Uiteraard dient daarbij ook rekening te worden gehouden met optimalisatie 
van het rendement. 
Ten tweede is gebleken dat de testomstandigheden van grote invloed zijn op de resultaten. De 
standaard IEC test voor multikristallijn en amorf-Si cellen (IEC 1646:1996 en 1215:1993) 
schrijft diverse behandelingen voor bij verhoogde temperaturen (o.a. 85 °C). Aangezien er geen 
internationaal geaccepteerde standaard verouderingstest voor DSC bestaat, is de IEC test als 
uitgangspunt gebruikt. Verhoogde temperatuur is een kritische stressfactor en leidt tot afname 
van celrendementen voor de in deze studie bestudeerde cellen en materialen. Echter uit de 
experimenten blijkt dat belichting tot herstel van verouderde cellen leidt. Een combinatie van 
belichting en verhoogde temperatuur blijkt tenslotte, in tegenstelling tot de verwachting, tot een 
snellere en sterkere degradatie te leiden. Hierbij moet worden opgemerkt dat deze situatie door 
aanpassingen in materiaalcombinaties verbeterd kan worden. Belichting bij 85 °C is geen 
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onderdeel van het IEC protocol, maar heeft een grote invloed op de veroudering van 
kleurstofzonnecellen. Ook laboratoriumspecifieke processingcondities, zoals luchtvochtigheid, 
spelen een rol bij het verouderingspatroon.  
Het is om die reden belangrijk om inzicht te verkrijgen in de temperatuurafhankelijkheid, zowel 
onder belichting als in het donker, van de verouderingsprocessen die ten grondslag liggen aan 
de afname in cel rendementen. Op deze wijze kan meer begrip gevormd worden over de 
factoren die de stabiliteit beïnvloeden. De binnen dit project behaalde resultaten zijn van belang 
voor vervolgprojecten op het gebied van kleurstof zonnecellen. Met name de resultaten van het 
onderzoek naar stabiliteit kunnen geïmplementeerd worden in precommerciële studies en in een 
pilot productie lijn. Gezien het zeer gevarieerde verouderingsgedrag van kleurstofzonnecellen 
afhankelijk van de testcondities, is het in een vervolg traject van belang om in ieder geval 
buitentests uit te voeren en de kunstmatige testcondities beter overeen te laten komen met 
realistische buitenomstandigheden, met als doel een voor kleurstofzonnecellen specifiek 
testprotocol te ontwikkelen. 
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