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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Μηα αλεξρόκελε ηερλνινγία, ε νπνία δίλεη πξννπηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε 

θσηνβνιηατθώλ ζηνηρείσλ κε πςειή απόδνζε θαη ρακειό θόζηνο, είλαη νη  ειηαθέο 

θπςειίδεο εκηαγσγώλ επαηζζεηνπνηεκέλσλ κε ρξσζηηθή (dye-sensitized solar cells). 

Οη θσηνβνιηατθέο δηαηάμεηο απηνύ ηνπ είδνπο έρνπλ ζηξσκκαηηθή δνκή πνπ 

πεξηιακβάλεη: έλαλ επαηζζεηνπνηεηή (ζπλήζσο ζύκπινθν κεηάιινπ κεηάπησζεο ή 

νξγαληθή ρξσζηηθή) πνπ απνξξνθά ην θώο, έλαλ εκηαγσγό ζε κνξθή ιεπηνύ πκελίνπ 

πνπ δηαρσξίδεη ηα θνξηία θαη έλαλ νμεηδναλαγσγηθό ειεθηξνιύηε πνπ επαλαθέξεη 

ηνλ επαηζζεηνπνηεηή ζηε βαζηθή θαηάζηαζε. Σν θύθισκα θιείλεη κε έλα αληίζεην 

ειεθηξόδην πνπ αλαγελλά ηνλ νμεηδναλαγσγηθό ειεθηξνιύηε. Οη κεγαιύηεξεο 

απνδόζεηο ζε επαηζζεηνπνηεκέλεο ειηαθέο θπςειίδεο, ηεο ηάμεο ηνπ 13%, έρνπλ 

ζεκεησζεί κε ειεθηξνιύηεο κε βάζε νξγαληθνύο δηαιύηεο [1,2]. Ωζηόζν, ηα 

ζπζηήκαηα απηά εκθαλίδνπλ πιήζνο κεηνλεθηεκάησλ, ηα ζεκαληηθόηεξα από ηα 

νπνία είλαη ε εμάηκηζε ηνπ δηαιύηε θαη ε δηαξξνή ηνπ ειεθηξνιύηε από ηελ 

θπςειίδα, πξνβιήκαηα πνπ απνηεινύλ ηξνρνπέδε ζηελ δηάξθεηα δσήο ηεο δηάηαμεο 

θαζώο θαη ζηελ εθαξκνγή απηνύ ηνπ ηύπνπ θσηνβνιηατθώλ ζε κεγάιε θιίκαθα. Ωο 

ελαιιαθηηθή ιύζε ζε πνιιά από ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ ρξήζε 

νξγαληθώλ δηαιπηώλ πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηνληηθώλ πγξώλ. [3,4]  

 

Σαπηόρξνλα, κε ζηόρν ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο ζηαζεξόηεηαο ησλ ειηαθώλ 

θπςειίδσλ θαη ηελ πιήξε εμάιεηςε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνύληαη ιόγσ ηεο 

πγξήο θαηάζηαζεο ηνπ ειεθηξνιύηε, νη έξεπλεο ζηελ εξγαζία απηή επηθεληξώλνληαη 

ζηνπο ηξόπνπο ζηεξενπνίεζεο ησλ πγξώλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνιπηώλ, κε δηάθνξα 

κέζα, πνπ ελζσκαηώλνληαη ζηνλ ειεθηξνιύηε θαη νδεγνύλ ζε έλα εκη-ζηεξεό ή 

πιήξσο ζηεξεό ζύζηεκα. Οη 3 βαζηθνί ηξόπνη ζηεξενπνίεζεο ειεθηξνιπηώλ κε βάζε 

ηα ηνληηθά πγξά πνπ κειεηήζακε πεξηιακβάλνπλ πνιπκεξή, βηνπνιπκεξή θαη 

λαλνζσκαηίδηα[5]. Οη ζηεξενπνηεκέλνη ειεθηξνιύηεο πνπ παξαζθεπάζηεθαλ, αθνύ 

ραξαθηεξίζηεθαλ πιήξσο, ελζσκαηώζεθαλ ζε ειηαθέο θπςειίδεο 

επαηζζεηνπνηεκέλσλ εκηαγσγώλ, ησλ νπνίσλ νη απνδόζεηο κεηαηξνπήο ειηαθήο 

ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή μεπεξλάλε ην 5%. Όινη νη ειεθηξνιύηεο, παξόιν πνπ είλαη 

πιήξσο ζηεξενπνηεκέλνη, δηαηεξνύλ πάλσ από ην 80% ηεο απόδνζεο ηνπο, όηαλ 

ελζσκαηώλνληαη ζε ειηαθέο θπςειίδεο, ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πγξό ζύζηεκα. Σν 

γεγνλόο απηό απνδεηθλύεη αθελόο ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ πιηθώλ ζηεξενπνίεζεο, 

αθεηέξνπ ηηο ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθέο πξννπηηθέο πνπ επηδεηθλύνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα 



ζπζηήκαηα γηα ηελ αλάππμε θσηνβνιηατθώλ ζηνηρείσλ ηξίηεο γεληάο κε απμεκέλε 

ζηαζεξόηεηα θαη απόδνζε. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα αλνίγνπλ λένπο νξίδνληεο γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ θσηνβνιηατθώλ ζηνηρείσλ ζε κεγάιε 

θιίκαθα, κε απώηεξν ζηόρν ηελ επξεία εκπνξεπκαηνπνίεζή ηνπο. 
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