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Recenzowafiapr acapoSwigconaj estproblemowistabilnoSci organicznych
ogniw slonecznych.Podjgta tematykajest aktualnai waZnagdyZ uzyskanie
ogniw o wysokiej stabilnoScijest warunkiemkoniecznymaby mogly by6 one
produkowanew skali przemyslowej.
W pracy przedstawiones4 wielorakie aspekty zwiqzanez degtadacjq
ogniwaw wyniku oddzialywaniar62tych czynnik6wSrodowiskowych.
Rozprawajest napisanaw jgzyku angielskim,do kt6rego nie mam
Zadnych zastrzeheh,poza nreduh1liczbq drobnych blgd6w redakcyjnych.
jgzykiem. Rysunkis4wyj4tkowostarannie
Napisanajestprostyrn,zrozvmialym
wykonane.
Praca zawiera 10 rozdzialow, spis literatury, spis rysunk6w, tabeli,
skr6t6w i syrnboli i kohczy sig dodatkiemopisuj4cymdzialalnoSdnaukow4
zawartew l0 rozdzialeobejmujedwie stronytekstuoraz
autora.Podsumowanre
fotografigwykonanych i zbadanychogniw organicznych(ok. 260).
Spisliteraturyjest doS6obszernyi obejmuje25I pozycji.Rozprawaliczy
146stronizawiera109rvsunk6wi 9 tabel.
W rozdziale I (Wprowadzenie) Autor wprowadza w tematykg
fotowoltaiki jako dziatuenergetykiodnawialnejo corazbardziejwzrastaj4cym
udziale w produkcji energii elektrycznej,kt6ry obecniepokrywa okolo I.2 %
Ze wzglEduna' ci4gle wzrastajqc4konsumpcjq
calkowitego zapotrzebowania.
aspekty $rodowiskowe oraz malej4ce zasoby
energii elektrycznej,
konwencjonalnych 2r6del energii istnieje pilna potrzeba zwigkszenia
wykorzystania energii, odnawialntij, a szc2bg6lnie energii slonecznej z
wykorzystaniemfotowoltaiki. PoniewuZzasobyenergii slonecznejs4 prawie
nieograniczonei wykorzystanietylko malej czEficienergii slonecznejmohe

catkowiciezaspokoi6potrzebyludzkoScina energig,prowadzonesq intensywne
badania nad rozwojem fotowoltaiki. Najwigksze nadzieje pokladane sQ w
ogniwachfotowoltaicznychtrzeciejgeneracji,kt6re sq jeszczew fazie badari.
Na masow4 skalg produkowanes4 obecnie ogniwa I i II generacjioparte
odpowiedniona krzemiei cienkichwarstwachnieorganicnrych.Ogniwatrzeciej
generacjimog4 znaczqcoobnizyl stosunekceny do mocy w por6wnariu z
ogniwami I i II generacji.WSr6d r62negotypu ogniw III generacji,ogniwa
orgailczne zwale r6wniez polimerowymi s4 szczeg6lnreinteresuj4ceze
wzglgduna mozliwoS6produkcji przy uzyciu metodydrukowania,,ro11-to-ro11"
na elastycznychpodloZach.Najwigkszytnproblememtej technologii wedlug
autora doktoratu jest ich niska stabilnoS6co uniemozliwia obecnie ich
przemyslowqprodukcjg.
DlategoteL celempracy, przedstawionymw ostatniej czgScirozdz. I
jest zbadaniestabilnoSciogniw organicznychz uwzglgdnieniemwszystkich
etap6w wytwarzania ogniwn oraz jego charakteryzacji. Szczeg6ln4uwag4
poSwigconorozpatrzeniu wptywu tzw. efektu ,rlight soaking" na czas i'ycia
ogniwa.
W rozdziale2 autor w spos6bbardzo jasny i przystgpnywprowadza
czytelntkaw zagadnieniafotowoltaiki organicznej.Przedstawiones4 najpierw
podstawy dzialania ogniwa z heterozlqczem objgtoSciowym (BHJ)
zawieraj4qrmwarstwg aktywn4 w postaci blendy materialu donorowegoi
wplyw morfologii tej warstwy na sprawnoSiogniwa oraz rola
akceptorowego,
warstw buforowych. W nastgpnejczgScirozdziafu2 Autor przystgpujedo
przegl4du literaturowego dotycz4cego mechanizm6w degradacji ogniwa
zwi1zanychze zmranamimorfologii warstwy aktywnejpod wplywem Swiatlai
temperatury,jak i r6wnie2 delaminacjielektrodpod wplywem oddzialywania
pary wodnej i tlenu oraz zmianypracy wyjSciametalu.W pracyprzedstawiono
najwahnrejsze problemy stabilnoSci warstwy aktywnej. Opisano dwa
najwuZniejszemechanizmy degradacji polimer6w w wyniku fotolizy oraz
fotoutleniania.W ostatniej czEScirozdz. 2 przedstawiones4 dwie struktury
i ogniwoo strukturzeodwr6conej,w
ogniwo standardowe
ogniwa organicznego:
kt6rych kolejnoS6warstw buforowych zostalazarrieniona(ETL i HTL). Jako,
2e ogniwa w strukturzeodwr6conejcharakteryzuj4sig wyZsz4stabilnoSci4,to
wlaSnieonesQrozpatrywanew niniejszejpracy.
W rozdziale3 przedstawiones4 metody wfiarzania i charakteryzacjt
ogniw orazulyte wyposazenieaparaturowew pracy.
W rozdziale 4 przedstawionyjest standardowyproces wytwarzania
ogniwa orgarrczrrego,o . odwr6conej strukturze typu szkto/ITOlZnOl
a poszczegolnych warstw i koricowe
P3HT :PCBM/Mo O3/Ag oraz charal<teryzacj
SprawnoS6
uzyskanychogniw
charakterystykiJ-V i EQE ogniwa organrcznego.

wynosila2.5-3%.WartoScite s4 mniejszeod publikowanychw literatutzeaIe
jak stwierdzil Autor, celem pracy nie byta pelna optymalizacja
jest
ogniwaalebadaniadegradacji,dla kt6rychnajwaZniejsza
wysokosprawnego
6 Pr6bek.
wysokapowtarzalnoS
a
eksperyrment6w,
Dalszerozdzialy5-9 zawieraj4opis przeprowadzonych
tak1e prezen1$4wyniki dotycz4cebadan stabilnoSciogniw uzyskaneprzez
Autora. Kaady rozdzial dotyczy innego aspektu stabilnoSci.Czytelnik
opis wykorzystanejmetodykibadawczejbqd4cej
odnajdujew nich szczeg6Nowy
tp.ryftCrtt4 dla postawionego zadania badawczego oraz ma moZliwoS6
iapoznaniasiEz koricowym wnioskiempo kaZdyrnz rozdzial6wco wplywa na
pracyoraz jej zrozumienie.
przejrzystoSd
kompletnego
W rozdziale5 Autor anahzujewplyw wygrzewantazar6wno
ogniwa jak i r6wniez ptzed naparowaniemwarstwy HTM i elektrodY,ro
charakterystyki I-V dla r6Znych natg?rcfiSwiatla. Pokazuje, 2e proces
i ma silny wplyw
wygrzewaniajest kluczemdla uzyskaniawysokiej sprawnoSci
nu Otogoterminow4stabilnoS6ogniwa. Autor uzyskal bardzo ciekawy wynik,
potwieidzajqcy,Ze wygrzewaniekoricoweogniwa pozwalana uzyskanieduZej
itabilnoSci (Tro ponad 2400h,Ts6 ozrocza czaspracy po kt6r5'm sprawnoS6
spadado 80%) i stosunkowoduZej sprawnoSciogniwa dla matego natqZenta
Swiatla(0.22 mWcm2). Jest to wynik wahny z punktu widzenia zastosowaf
ogniw w pomieszczeniach.
Rozdzial 6 dotyczy degradacjiogniwa pod wplywem Swiatla UV w
wyniku procesu fotoutleniania i fotolizy materialu aktywnego. W celu
zabezpieczeniaprzed degradacj4 Autor opopracowal metodg wfiatzanra
SrzCeOaspelniaj4cychrolg dolnegopokry6 luminescencyjnychz nanoazqstek
swiatlouv na swiatlowidzialne.
konwertera zamieniaj4cego
Journal
Uzyskanewyniki byly prezentowanew dobrym czasopiSmie
(IF:2.686).
of Luminescence
Warstwy te jednak nie daly wzrostu sprawnoSciw wyniku zbyt duZego
odbiciai wewngtrznegocalkowitegoodbicia.Autor stwierdza,2e
rozpraszania,
sQ to badania wstqpne do dalszych poszukiwaf tanich warstw
luminescencyjnych,kt6re zwrgkszalybysprawnoSdi stanowilybyich ochronq
przedSwiatlemUV.
W rozdziale 7 przedstawionobadania wplywu Swiatla o r6imych
dlugoSciachfali oraz atmosfery na stabilnoSdogniwa. Autor pokazaN,2e
r6wnoczesneoddzialywania Swiatla orv tlenu i pary wodnej znacznie
udowodnione;Ze rozkladmateriafuzaleLyod
przyspieszadegradacjg,ZostaNo
dawki energii,anie zaleZyod energiifoton6w.

na
W rozdziale8 przedstawiones4 wyniki badariefektu ,,1ight-soaking"
dla ogniw r62ni4cychsig jakoSci4
degradacjeogniwa. AnalizEprzeprowadzono
pokazane,Zeefekt ,,light soaking"
warstwyaktywnejw czasie100 dni. ZostaNo
jakoSci
ogniw. Dla SwieZowykonanychogniw
zmientasig w czasiet zaIeZyod
powinien
on wystgpowa6,natomiast w miarg ich
o duhej sprawnoScinie
degradacjiefekt ten powinien by6 znacz1cy.Uzyskanewyniki sq szczeg6lnie
waZnez punktuwidzeniapoprawnegopomiaruogniw i wlaSciwejich anahzy.
Wyniki zostaly ztprezentowane w dobrym czasopiSmieJournal of
Photonicsfor Energy (IF:2.287).
Rozdzial 9 poSwigcony jest badaniom hermetyzacji ogniw na
elastycznychpodloZach.Stabilne,organiczneogniwana elastycznychpodlozach
sq szczeg6lnieinteresuj4cedla wielu zastosowafi.Stosowaneelastycznefolie
pary wodnej
przepuszczalnofici
(PET,PEN) maj4jednak wigkszywsp6lcz5mnik
(WVTR) i tlenu (OTR) w por6wnaniudo szlda.Badaniauwzglgdniaj4wplyw
efektu ,,1ight-soaking"na pomiar charakterystyk I-V. Prace nad takimi
ogniwami wymagaly opracowania niskotemperaturowej technologii
wytwarzania warstwy ZnO. Dla zwigkszenia dokladnoSci pomiar6w
wsp6lczynnikaFF opracowanor6wnieznow4 geometrigelektrodumoZliwiaj4c4
pomiar 4 punktowy. W celu zwigkszeniastabilnoSciAutor pokrywal folie
warstwaminieorganicznymitakimi jak MoOr, Ag, ITOIZnO orazbadaLwptyw
tych pokry6 na wsp6lczynnikWVTR, kt6ry byt okreSlanyprzy zastosowaniu
pomiaru przewodnictwawarstwy Ca, kt6ra degradujepod wplywem wilgoci.
Opracowal w tym celu specjalne stanowisko pomiarowe umoZliwiaj4ce
jednoczesnypomiar12pr6bek.
ZostaNopokazane,2e wlasnoSci barierowe warstw wzrastaly przez
zastosowaniepokry6 wielowarstwowych. Osadzone warstwy przy uZyciu
wir6wki lub termicznegonaparowanianie spelniaj4jednak wymagari,kt6re
stanowi4 o wlasno6ci barierowych materialu. Jedynie uklad wielu warstw
osadzonychmetod4ALD m6glby nadawa(sig do tegocelu.
Ocenarozprawy
Praca jest wartoSciowa zar6wno pod wzglgdem naukow5rmjak i
aplikacyjnym. Zastosowane zostaly wlaSciwe metody technologiczne i
pomiarowe, a takZe odpowiednia analiza wynik6w badari i wynik6w
koricowych.Autor wykazal znaczneopanowaniewiedzy w zakresietechnologii
i nauki o materialach.Jeston przygotowanydo samodzielnejpracy naukowej.
Swoje wyniki publikowal w dobrych czasopismachjak r6wnie2 na wielu
migdzynarodowychkonferencjach'co Swiadezyo ich wysokim poziomie
naukowym.

Strongedytorsk4pracy i jgzykow4 oceniamwysoko chociuZzauwaZyhem
na oddzielnej
niewielk4 Iiczbgblgd6w gt6wnieedytorskich,kt6re zamieszczam
liScie.
Wszystkie moje powyisze uwagi nie wplywai4 zasadniczona og6ln4
ocengpracy, kt6r4 oceniampozytywnie.
Wprawdzienie mam istotnychuwag l<rytycznychdo pracy,ale chcialbym
podczasobrony dwa zagadnienia:,,Jak
prosi6 Doktorantao przedyskutowanie
wygl4daj4 uzyskanepruez Doktoranta wyniki na tle ostatnich osi4gnig6w
innych laboratoriachna Swiecie" orv na czp polegalo okreSlaniestalych
optycznychmaterialuprzy ulyciu metody,,reverseengineering".
WniosekkorflcowY
oceniepracgdoktorsk4,stwierdzam,2e
Bior4cpod uwaggprzedstawion4
zaawansowanych
mgr inL. Michal DuszaposiadlumiejgtnoS6przeprowadzania
wykazal sig dobr4 znajomoSciqi zrontmieniemw
badaneksperymentalnych,
zakresiezj awisk zachodz4cychw or ganlczrych strukturach fotowoltaicznych,
opanowaniem proces6w technologicznych i metod badawczych oraz
umiejgtnoSci4 przeprowadzania analizy uzyskanych wynik6w. Jest on
przygotowanydo samodzielnejpracynaukowej.
lJwaaam,2e przedstawiona
mi do recenzji rozprawadoktorskamgr rnz.
Michala Duszy spelnia wymogi przewidzianeprzepisamiUstawy o tytule
jej do publicznej
naukowyrni stopniachnaukowychi wnoszgo dopuszczenie
obronv.
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- str.31.,,Anohmiccontactshouldbe formedbetweenETL andacceptormaterials
(HTL) and betweenHTL and donor material" - powinno by6 "selectiveohmic
typ noSnik6w,
contact"dla podkreslenia,Zekontaktprzepvszczatylkojeden
-str.l5. ,,(seefigure1.6)"-powinnoby6 (seefigure1.10),
-str.15."(seefigureI .5)"- powinnoby6 (seefigure1.1l),
-str.15."in thefigure1.6"- powinnoby6 in thefigure1.12.
-str.20."polimer"(polyrner),
-str.20."condictive" (conductive),
-str.20."strongexcitonicbonding" (strongexcitonbonding),
-str.22.istr.23. "orbit", "orbits" (orbital,orbitals),
-str.28.OdnoSnikliteraturowy[9] nie pasujedo treSci,
-str.24."The orbitalsfr, fi* coffespondingto valence"(correspond),
-str.32."couldbe control" (controlled),
-str.32."domiansizes" (domainsizes),
-str.33."electode"(electrode),
-str.33."is not high enoughtto heatthe solar"(enough),
-str.34."canbe tune" (tuned),
-str.34."between
activelayerandBHJ" (migdzywarstw4aktywn4,
a heterozlqczemobjgtoSciowym?)
-str.36. 'Norris photolysis"(Norrish),
-str.39. "a energy''(anenergy),
-str.39."wasovercome"(wasovercome),
-str.39."sucha silvef' (suchassilver),
-str.40."collectringelectrode"(collecting),
-str.42."that haveused"(thathavebeenused),
-str.42"invers squareroot" ( squareroot of crl.. .)
-str.43."an dlatamicdispensing"(and....)
-str.54."fromfew to severalnanometers"(from a few to a dozennanometers),
-str.68 "propertiesef ofl'
-str.73.,,fabrication
and.."
andnon-scattering
-str.75."4.5 mWlcm"(4.5mWcm2),

-str.76.,,inthe six groups"(into six group)
-str.78.'oet.al" (et al.)
-str.19,,is correspond"(is coffesponding)
-str.82"The increasein efficiencyis relatedwith increase.."(with increasing),
-str.66.W opisiedo Fig.5.5powinnoby6 dodane,ze pomiarbyl dla 100mWcm2
-str.103. WVTR<10-ag/(m'day) fi ednostka:g/(m2'day))
-str.103,,IJV-cured,
OssilaLtd.).andsecond..."
-str.106"imrovedlong-term.. ." (improved),
-str.109"abovel}t 12471."
(brakjednostki:IO-tg/(m2'day))
-str.125.W ref [85] blEdniewymienionenazwiskaautor6w(powinienby6 Alex
K.-Y.Jen).

