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W ostatnich 10-15 latach obserwujemy szczególnie intensywny rozwój w obszarze badań 

i rozwoju nowych technologii fotowoltaicznych (PV). 

 

Publikacje Chapina, Fullera i Pearsona dotyczące krzemowych złącz typu p-n, które mają 

zdolność do konwersji energii słonecznej na energię elektryczną
1,

 pojawiły się 60 lat temu. 

Ten intensywny rozwój technologii PV stał się możliwy dzięki przełomowym osiągnięciom w 

dziedzinie chemii, inżynierii materiałowej, nanotechnologii czy fizyki. Skutkiem tego jest 

powstanie trzeciej generacji ogniw słonecznych, które posiadają cechy niespotykane w 

ogniwach pierwszej i drugiej generacji.  

 

 

Obecny rynek PV 

 

Wszystkie ogniwa słoneczne można sklasyfikować w trzech głównych kategoriach, tzn. 

generacjach. Na rysunku 1 przestawiono postęp w rozwoju ogniw należących do różnych 

generacji. Najpierw pojawiły się ogniwa pierwszej generacji, które są zbudowane na bazie 

monokrystalicznego krzemu lub germanu domieszkowanego fosforem bądź borem w celu 

otrzymania materiału przewodzącego typu p oraz typu n (rys. 2). Mimo znacznych kosztów 

produkcji, to dzięki wysokiej wydajności (do 25%) ogniwa te zapewniły sobie dominację na 

rynku. Jednakże ze względu na konieczność zastosowania krzemu o bardzo wysokiej 

czystości oraz z uwagi na koszty energii niezbędnej do wytwarzania ogniw, ich cena jest 

dosyć wysoka w stosunku do uzyskanej mocy. Niestety, kolejna wada tego typu ogniw to 

znaczny spadek ich wydajności w temperaturach powyżej 25°C, co wymaga instalowania 

modułów w taki sposób, by umożliwić swobodny przepływ chłodnego powietrza nad i pod 

panelem. 

 

Prawie równolegle z ogniwami pierwszej generacji na rynku pojawiły się ogniwa zbudowane 

w oparciu o amorficzny czy polikrystaliczny krzem, ogniwa typu CIGS czy wytworzone z 

tellurku kadmu. Inaczej nazywane są również ogniwami cienkowarstwowymi i charakteryzują 

się przede wszystkim znaczną redukcją zużycia materiałów półprzewodnikowych w 

porównaniu z tradycyjnymi krzemowymi ogniwami pierwszej generacji, co w efekcie 

przekłada się na korzystniejszy stosunek ceny do mocy wyprodukowanego ogniwa. 

 

 

 



Standardowa grubość warstw absorbujących promieniowanie w przypadku ogniw 

krzemowych to 200-300 mikrometrów, natomiast przy zastosowaniu półprzewodników CIGS 

czy tellurku kadmu (CdTe) warstwa wystarczająca do absorbowania promieniowania 

słonecznego to od 1 do 4 mikrometrów (rys. 3). Chociaż zarówno półprzewodniki CdTe, jak i 

CISG są znacznie droższe od krzemu krystalicznego, to ponad 100-krotna redukcja zużycia 

półprzewodnika rekompensuje wyższe koszty. 

 

 

 
 

Rys. 1. Porównanie efektywności ogniw słonecznych wytworzonych w różnych technologiach
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Ogniwa drugiej generacji 

 

 a-Si – ogniwo wykonane z amorficznego krzemu. Niskotemperaturowy proces 

produkcji oraz wykorzystanie niewielkiej ilości materiału powodują, że koszty wytwarzania 

tego typu ogniw są stosunkowo niskie. Produkcja polega na nakładaniu cienkich warstw 

krzemu na szkło, stal nierdzewną lub tworzywa sztuczne. Ogniwo a-Si charakteryzuje się 

ciekawym, wiśniowym kolorem, a jego wydajność osiąga 12%. Największą wadą ogniw a-Si, 

podobnie jak w przypadku ogniw pierwszej generacji, jest znaczny spadek ich wydajności (do 

30%) podczas długotrwałego oświetlenia, kiedy to pojawiają się defekty w strukturze 

krystalicznej. 

 



 
 

Rys. 2. Krzemowe ogniwa słoneczne: a) monokrystaliczne, b) polikrystaliczne i c) amorficzne 

 

 

 CdTe – ogniwo z tellurku kadmu. Jak pokazano na rysunku 3, warstwa CdTe, który 

jest półprzewodnikiem typu p, tworzy warstwę absorpcyjną, która na spodzie posiada kontakt 

metaliczny, a na górze znajduje się warstwa półprzewodnika typu p – siarczku kadmu (CdS). 

Jako zewnętrzny kontakt stosuje się półprzewodzące, transparentne szkło lub warstwę 

elastyczną (PET). Podłoża te charakteryzują się niską rezystancją, a także przepuszczają 

światło widzialne. Moduły CdTe osiągają wydajność powyżej 10%. Mimo że tellurek kadmu 

jest stabilnym, nietoksycznym materiałem, to kadm należy do najbardziej toksycznych 

pierwiastków, co stanowi poważny problem podczas recyklingu tego typu ogniw. Ponadto 

tellur występuje na Ziemi w bardzo niewielkiej ilości, co znacznie ogranicza dalszy rozwój i 

popyt na ogniwa wykonane w technologii CdTe. 

 

 
 

Rys. 3. Struktury ogniw zbudowanych z: a) tellurku kadmu, b) CIGS i c) arsenku galu 

 

 

 CIS/CIGS – ogniwo z selenku miedziowo-indowego: (Cu) miedź, (In) ind, (Se) selen/ 

ogniwo z selenku miedziowo indowo-galowego: (Cu) miedź, (In) ind, (Ga) gal, (Se) selen 

(rys. 4). Kompozycja tych pierwiastków tworzy materiał o bardzo wysokiej absorpcji światła 

oraz dobrych właściwościach fizycznych. Parametry elektryczne zależą od objętościowego 

stosunku miedzi do indu, a ilość galu wpływa na przerwę energetyczną. W tej technologii 

zazwyczaj cały moduł zbudowany jest z jednego ogniwa (wykorzystuje się nanoszenie 

warstwowe), a jego sprawność wynosi od 11 do 15% i utrzymuje się na stałym poziomie 

przez długi czas. W przypadku ogniw CIGS możliwa jest stosunkowo tania oraz wydajna 

produkcja metodą druku przemysłowego. 

 

 



 GaAs – ogniwo z arsenku galu. W tym urządzeniu arsenek galu jest warstwą 

absorpcyjną (półprzewodnik typu n), a InGaP to warstwa półprzewodząca typu p, która pełni 

funkcję okna optycznego. Ponieważ warstwa GaAs jest wytwarzana podczas procesu wzrostu 

kryształu, musi być nakładana na odpowiednie podłoże, o podobnej strukturze krystalicznej i 

stałej sieci. Te wymagania spełnia podłoże z germanu. Niewielka przerwa energetyczna GaAs 

(1,42 eV) sprawia, że materiał ten idealnie nadaje do budowy ogniw. Urządzenia na bazie 

GaAs są jednymi z najbardziej wydajnych ogniw, których sprawność sięga 30%. Niestety, ze 

względu na wysoką cenę i toksyczność odczynników chemicznych, ogniwa te wykorzystuje 

się głównie do zasilania statków i sond kosmicznych.  

 

 

 
 

Rys. 4. Elastyczne moduły słoneczne a) CIGS i b) CdTe 

 

 

 

Ogniwa trzeciej generacji 

 

Ogniwa trzeciej generacji są zupełnie inne od poprzednich. Nie ma w ich budowie typowego 

złącza p-n, a ponadto para elektron-dziura dysocjuje na pojedyncze nośniki bez udziału 

wewnętrznego pola elektrycznego. Materiały wykorzystane do wytwarzania tego typu ogniw 

nie są toksyczne, ich synteza została zoptymalizowana na większą skalę, a substraty do niej 

potrzebne są tanie i łatwo dostępne. Fizyczne i chemiczne właściwości stosowanych 

materiałów pozwalają na wytwarzanie bardzo cienkich warstw i pokrywanie nimi sztywnych 

(szkło) lub też elastycznych powierzchni. Ponadto kompletne urządzenia mogą mieć różne 

kolory i być półprzezroczyste, co czyni je bardzo atrakcyjnymi ze względów praktycznych i 

estetycznych. Ogniwa te są stosowane jako półprzezroczyste okna, pokrycie namiotów, a 

nawet ubrań czy toreb. Na fotografii 5 przedstawiono przykłady ciekawego wykorzystania 

ogniw trzeciej generacji: fasadę Centrum Konferencyjnego EPFL w Lozannie oraz elastyczne 

ogniwo organiczne wyprodukowane przez firmę Konarka Technologies. 

 



 
 

Rys. 5. a) Fasada wykonana z barwnikowych ogniw fotowoltaicznych na centrum kongresowym EPFL w 

Lozannie, b) elastyczne ogniwo organiczne wyprodukowane przez firmę Konarka 

 

 

Ogniwa barwnikowe 

 

Barwnikowe ogniwa słoneczne (DSSC) to urządzenia, których mechanizm działania jest 

podobny do procesu fotosyntezy u roślin zielonych. Ogniwo DSSC składa się z dwóch 

elektrod, oddzielonych ciekłym lub stałym elektrolitem (rys. 6). Pierwsza elektroda, zwana 

fotoanodą, tworzona jest przez warstwę porowatego półprzewodnika (zazwyczaj dwutlenek 

tytanu), nałożoną na przewodzące szkło. Na silnie rozwiniętej powierzchni warstwy 

półprzewodnika zaadsorbowany jest barwnik. Druga elektroda, zwana katodą lub 

przeciwelektrodą, stanowi cienką warstwę katalityczną (najczęściej platyny). Na rysunku 5 

przedstawiono schematyczną strukturę ogniwa barwnikowego z zaznaczoną drogą ładunku 

elektrycznego. Jako barwniki pochodzenia naturalnego można wykorzystać sok z jagód, 

ekstrakt z liści hibiskusa, ale najwyższe wydajności otrzymuje się dla ogniw z barwnikami 

syntetycznymi – kompleksami rutenu. Wszystkie materiały wykorzystywane do budowy 

ogniwa DSSC są tanie, a od większości z nich nie wymaga się najwyższej czystości. Ponadto 

tego typu ogniwa mogą być wytwarzane w normalnych warunkach laboratoryjnych, a nie w 

specjalnie przygotowanych, czystych pomieszczeniach czy w atmosferze gazu obojętnego. 

 

 
 

Rys. 6. Schemat budowy barwnikowego ogniwa fotowoltaicznego 



Światło słoneczne absorbowane jest przez molekuły barwnika, w których elektron przechodzi 

ze stanu podstawowego S w stan wzbudzony S*. Potem następuje transport elektronu ze stanu 

wzbudzonego barwnika do pasma przewodnictwa półprzewodnika, gdzie elektron, 

przemieszczając się po pojedynczych cząstkach, dociera do półprzewodzącego szkła. Później, 

obwodem zewnętrznym, ładunek jest transportowany do przeciwelektrody. Cała droga 

ładunku elektrycznego kończy się na redukcji wzbudzonego stanu molekuły barwnika za 

pomocą elektronu transportowanego z katody przez specjalny mediator – parę redoksową (I
-
/I

-

3), znajdującą się w elektrolicie. 

 

Działanie ogniwa jest ściśle związane z odpowiednim dopasowaniem poziomów 

energetycznych poszczególnych elementów ogniwa, które ułatwia transport elektronów oraz z 

właściwościami optycznymi materiałów, czyli ich zdolnością do efektywnego absorbowania 

promieniowania słonecznego. Barwnikowe ogniwa fotowoltaiczne osiągają wydajności rzędu 

14% w przypadku urządzeń wykonywanych na skalę laboratoryjną, zaś 10% dla ogniw 

komercyjnie dostępnych na rynku. 

 

 

Ogniwa organiczne 

 

Innym rodzajem ogniw trzeciej generacji są organiczne ogniwa fotowoltaiczne
3
 – urządzenia, 

w których konwersja energii słonecznej na energię elektryczną następuje przy użyciu 

małocząsteczkowych molekuł organicznych oraz polimerów elektroaktywnych. W tego typu 

ogniwach warstwa aktywna znajduje się pomiędzy dwiema elektrodami: przewodzącym, 

półprzezroczystym szkłem oraz kontaktem metalicznym (rys. 7). W najprostszym przypadku 

warstwa aktywna składa się z dwóch materiałów, charakteryzujących się odmiennymi 

właściwościami elektrycznymi: jeden z nich transportuje ładunek dodatni (donor), a drugi 

ładunek ujemny (akceptor) (rys. 6). W organicznych ogniwach słonecznych promieniowanie 

słoneczne jest absorbowane przez warstwę donora – w konsekwencji powstaje molekularny 

ekscytron (para elektron-dziura). Ekscytrony dyfundują do granicy faz dwóch materiałów, 

gdzie zachodzi dysocjacja na swobodne nośniki ładunku. Wolne elektrony przemieszczają się 

przez warstwę akceptora do elektrody ujemnej, a dziury (nośniki ładunku dodatniego) przez 

warstwę donora do elektrody dodatniej. Skutkiem takiego ruchu ujemnych i dodatnich 

nośników ładunku jest powstanie fotonapięcia między dwoma elektrodami. 

 



 
 

Rys. 7. Schemat budowy organicznego ogniwa fotowoltaicznego 

 

Zalety ogniw trzeciej generacji 

 

Do zalet ogniw fotowoltaicznych trzeciej generacji bez wątpienia można zaliczyć ich 

niewielką wagę, niższy koszt wytwarzania w porównaniu do ogniw pierwszej i drugiej 

generacji, możliwość sterowania kolorem i transparentnością ogniwa dzięki zastosowaniu 

wielobarwnych związków chemicznych oraz bardzo cienkich warstw. Jednakże pomimo 

wielu zalet, ogniwa organiczne posiadają też wady: materiały, z których się składają są 

wrażliwe na parę wodną oraz tlen. Jak wspomniano, ogniwa barwnikowe nie muszą być 

wytwarzane w specjalnych warunkach, ale ogniwa organiczne wymagają komór, w których 

panuje atmosfera bezwodna i beztlenowa. Takie ogniwo przed kontaktem ze środowiskiem 

zewnętrznym chroni specjalna polimerowa powłoka, która stanowi zabezpieczenie przed 

wodą i tlenem. Niestety, nadal wydajność ogniw organicznych nie może konkurować ze 

sprawnością typowych ogniw krzemowych, ale dzięki ogromnym postępom w dziedzinie 

nowych materiałów, co roku obserwuje się kolejne rekordy wydajności. Ponadto ogniwa 

trzeciej generacji można zastosować tam, gdzie użycie tradycyjnych ogniw nie byłoby 

możliwe, m.in. dopuszczalna jest integracja z budynkiem, ubraniem czy torbą. Ogniwa 

półprzezroczyste mogą pokrywać dachy szklarni czy świetlików, bo częściowo przepuszczają 

promieniowanie, a elastyczne ogniwa można rozwinąć i wykorzystywać energię słoneczną do 

naładowania sprzętów codziennego użytku w miejscu, gdzie nie ma dostępu do tradycyjnej 

elektryczności. 
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