
 
 

 

Lista projektów w tematyce - ELASTYCZNE MATERIAŁY FOTOWOLTAICZNE 

 

L.p. 

Tytuł i Kierownik Projektu 

Termin Realizacji 
Opis 

117. 

Nowe polimerowe ogniwa fotowoltaiczne: 

Badanie wpływu budowy polimeru 

architektury ogniwa oraz rodzaju domieszki 

na sprawność polimerowych ogniw 

słonecznych opartych na poliazometinach i 

politiofenach. 

Projekt został zrealizowany w ramach I Programu Badań 

Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), w 

konsorcjum składającym się z  

� Instytut Elektrotechniki, Oddział Technologii i 

Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu 

(lider, IEL), 

� Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Zakład Fizyki 

Ciała Stałego i Zakład Optyki Informacyjnej, 

� Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii 

Materiałowej, 

� Instytut Fizyki PAN, Oddział Fizyki i Technologii 

Nanostruktur Półprzewodników Szerokopasmowych  

� Polskie Systemy Holograficzne s.c. Warszawa (PSH) oraz  

� Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., Wrocław.  

Celem naukowym projektu było skonstruowanie polimerowego 

ogniwa fotowoltaicznego. Projekt miał charakter 

interdyscyplinarny i obejmował prace badawcze nad każdą z 

warstw skonstruowanego polimerowego ogniwa słonecznego, 

wśród których należy wyróżnić: 

• syntezę i charakterystykę nowych, stabilnych termicznie 

polimerów,  

• domieszkowanie polimerów innymi związkami,  

• komputerową symulację parametrów,  

• opracowanie przezroczystej elektrody, 

• wykonanie dla skonstruowanych ogniw pomiarów 

fotowoltaicznych z użyciem, jako źródła światła lampy 

ksenonowej i badań elektrycznych (spektroskopia 

impedancyjna) oraz zbadanie ich morfologii w 

Laboratorium Oddziału Wrocławskiego IEL.  

Z kolei badania przemysłowe zrealizowane w ramach projektu 

obejmowały:  

• opracowanie nieprzezroczystej elektrody,  

• wytworzenie modelu (demonstratora),  

• skonstruowanie wysokorozdzielczej naświetlarki 

laserowej do produkcji dyfrakcyjno-rozpraszających 

elementów optycznych do tworzenia wiązek światła o 

pożądanej charakterystyce kierunkowej,  

 

W ramach działań skierowanych na kontynuacje oraz rozwój 

prowadzonej w Pracowni Nowych Technologii tematyki 

poszukujemy firm zainteresowanych współpracą w zakresie 

fotowoltaiki organicznej i polimerowej. 

 

Osoba do kontaktu: Kierownik Pracowni Nowych Technologii –  

dr hab. Agnieszka Iwan, prof. IEL, a.iwan@iel.wroc.pl, tel. 71 328 

30-61 wew. 406 



 
 

 

107. 

Badanie właściwości elektrycznych i 

optycznych ciekłokrystalicznych związków z 

wiązaniami azowymi w kierunku zastosowań 

w objętościowych ogniwach słonecznych 

organicznych opartych na P3HT i PCBM 

(Investigation of electrical and optical 

properties of liquid crystalline compounds 

with azo bonds towards application in bulk 

heterojunction organic solar cells based on 

P3HT and PCBM) 

Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 

międzynarodową współpracę między Polską a Czechami pt.: 

“Investigation of electrical and optical properties of liquid crystalline 

compounds with azo bonds towards application in bulk 

heterojunction organic solar cells based on P3HT and PCBM” 

zrealizowany w Instytucie Elektrotechniki, Oddział Technologii i 

Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu oraz 

Institute of Physics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 

Praga, Czechy.  

 

Celem zrealizowanego interdyscyplinarnego projektu badawczego 

łączącego zagadnienia z dziedziny chemii, fizyki, i odnawialnej 

energii) było: 

1. zastosowanie nowego rodzaju związków ciekłokrystalicznych  

w ogniwach organicznych i zbadanie ich właściwości w 

kierunku polepszenia parametrów fotowoltaicznych 

skonstruowanych ogniw, 

2.  wytworzenie objętościowych ogniw słonecznych opartych o 

warstwy aktywne oraz wykonanie charakterystyk J-U i badań 

spektroskopii impedancyjnej, 

 

3. wykonanie badań strukturalnych dla skonstruowanych ogniw 

za pomocą AFM w celu określenia chropowatości warstw w 

ogniwie fotowoltaicznym. 

 

W ramach realizacji projektu określono: 

� wpływ budowy chemicznej ciekłego kryształu na wartości 

parametrów fotowoltaicznych. 

� Ilość w warstwie aktywnej skonstruowanego ogniwa 

fotowoltaicznego na wartości parametrów 

fotowoltaicznych.  

� Optymalną temperaturę wygrzewania warstwy aktywnej. 

� Wpływ budowy chemicznej ciekłego kryształu na 

morfologie i parametry chropowatości wytworzonych 

warstw. 

� Wpływ budowy chemicznej ciekłego kryształu na wartości 

poziomów na położenie maksimów pasm absorpcji w 

widmach UV-Vis. 

� Wpływ budowy chemicznej ciekłego kryształu oraz 

optymalnej temperatury wygrzewania warstwy aktywnej   

na charakterystyki Nyquista rejestrowane bez i podczas 

naświetlania ogniwa fotowoltaicznego. 

 

Osoba do kontaktu: Kierownik Pracowni Nowych Technologii – dr 

hab. Agnieszka Iwan, prof. IEL, a.iwan@iel.wroc.pl, tel. 71 328 

30-61 wew. 406 

 

 

 

 



 
 

 

58. 

 

 

Organiczne materiały do wytwarzania ogniw 

fotowoltaicznych 

 

Prof. Dr hab., inż. Bolesław Mazurek 

Celem zrealizowanego projektu promotorskiego było 

zastosowanie nowych polimerów, jako składnika w 

objętościowych polimerowych ogniwach fotowoltaicznych oraz 

zbadanie ich właściwości elektrycznych i optycznych w kierunku 

polepszenia parametrów fotowoltaicznych skonstruowanych 

ogniw. Wytworzono polimerowe ogniwa słoneczne oraz 

wykonano charakterystyki prądowo-napięciowe J-U i badania 

spektroskopii impedancyjnej. Dodatkowo wykonano badania 

strukturalne za pomocą metody AFM w celu określenia 

chropowatości warstw w ogniwie fotowoltaicznym.  

W ramach realizacji projektu określono wpływ budowy 

chemicznej zarówno na wartości parametrów fotowoltaicznych 

skonstruowanych ogniw fotowoltaicznych otrzymując wyższe 

wartości sprawności ogniw. Ponadto, na podstawie 

przeprowadzonych badań spektroskopii impedancyjnej 

udowodniono, iż opracowane materiały wykazują istnienie 

szybkiej odpowiedzi optoelektrycznej w warstwach aktywnych 

ogniw, która reprezentowana jest przez otrzymane niewielkie 

wartości czasów relaksacji rzędu mikrosekund. 

Dodatkowo wykazano, iż zaproponowane związki 

małocząsteczkowe są interesującą alternatywą, ze względu na 

ich korzystny wpływ na właściwości optyczne badanych warstw 

aktywnych. 

Osoba do kontaktu: dr hab. Agnieszka Iwan, prof. IEl, 

iwan@iel.wroc.pl, tel. 71 328 30 61  wew. 406 

53. 

 

Fotoprzewodzące smektyki typu n i dyskowe 

ciekłokrystaliczne półprzewodniki 

ograniczone dla samoorganizujących 

donoroakceptorowych organicznych ogniw 

słonecznych 

Dr hab.  Agnieszka Iwan Prof. IEl 

Projekt międzynarodowy niewspółfinansowany otrzymany z 

MNiSW na projekt POLONIUM (projekt na międzynarodową 

współpracę między Polską a Francją) pt. "n-type Photoconductive 

sanidic and polycatenar liquid crystalline organic semiconductors: 

Towards efficient self-organized donnor-acceptor bulk-

heterojunction Organic Solar cells " zrealizowany w Instytucie 

Elektrotechniki, Oddział Technologii i Materiałoznawstwa 

Elektrotechnicznego we Wrocławiu oraz Laboratoire 

d’Electronique Moléculaire, Organique et Hybride, (CEA-CNRS-

Université J. Fourier-GrenobleI), DRFMC, CEA-Grenoble, Francja. 

 

Celem projektu była: 

• synteza i charakterystyka nowych materiałów, 

ciekłokrystalicznych, 

•  wytworzenie nowych ogniw słonecznych opartych o warstwy 

aktywne składające się z materiałów typu p i otrzymanych 

związków typu n,  

• wykonanie pomiarów fotowoltaicznych i elektrycznych dla 

skonstruowanych ogniw. 

 

W ramach realizacji projektu otrzymano sumarycznie 36 nowych 

związków organicznych o rożnej budowie chemicznej, różniących 

się zarówno budową rdzenia jak i liczbą i długością łańcuchów 

alifatycznych. W pierwszym etapie prac laboratoryjnych 

otrzymano 18 aldehydów, które następnie zastosowano do 

syntezy związków typu. Dla otrzymanych związków wykonano 



 
 

 

badania DSC, POM i WAXS(T) w celu potwierdzenia, iż związki te 

wykazują właściwości ciekłokrystaliczne. Dla otrzymanych 

związków wykonano badania absorpcyjne w zakresie UV-vis w 

celu określenia wartości przerwy energetycznej oraz maksimum 

pasma absorpcji. Dla zastosowań w fotowoltaice bardzo ważnym 

parametrem jest chropowatość powierzchni w celu jej 

identyfikacji dla otrzymanych związków wykonano badania AFM. 

Pomiary fotowoltaiczne przeprowadzono dla skonstruowanych w 

IEL objętościowych ogniw fotowoltaicznych zawierających jako 

warstwę aktywną mieszaninę P3HT:PCBM:TT(BBT). Dodatkowo 

w celu zbadania wpływu rodzaju polimeru o charakterze 

donorowym zastosowano poliazometiny zarówno alifatyczne 

wykazujące właściwości ciekłokrystaliczne jak i poliazometiny 

aromatyczne. Dla skonstruowanych ogniw wykonano badania 

spektroskopii impedancyjnej bez i podczas naświetlania oraz 

wykreślono krzywe Nyquista.  

 

Osoba do kontaktu: Kierownik Pracowni Nowych Technologii – dr 

hab. Agnieszka Iwan, prof. IEL, a.iwan@iel.wroc.pl, tel. 71 328 

30-61 wew. 406 

 

 


