
Περίληψη 

Laser reduction of GO films and their 

 application as TCE 
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Highlights 

Οι ενεργειακές ανάγκες του πλανήτη παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση με την πάροδο των ετών. Ο συνδυασμός της ρύπανσης 

του περιβάλλοντος και της ταυτόχρονη μείωσης των αποθεμάτων πετρελαίου οδήγησε την επιστημονική κοινότητα στην 

ανάπτυξη τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας από φτηνές, φιλικές προς το περιβάλλον πηγές. 

Η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών κυττάρων και δη αυτών του πυριτίου γρήγορα κυριάρχησαν στην παγκόσμια αγορά. 

Ωστόσο, η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας παραμένει περιορισμένη, εξαιτίας του μεγάλου κόστους κατασκευής τους και 

συντήρησης. Η ανάγκη για φθηνότερα φωτοβολταϊκά συστήματα συνετέλεσε τα τελευταία χρόνια στην στροφή της έρευνας 

στην ανάπτυξη των οργανικών φωτοβολταϊκών (OPVs). 

Τα OPVs αποτελούν το βασικό αντικείμενο της ερευνητικής ομάδας “Νανοϋλικών και Οργανικών Ηλεκτρονικών”, του ΤΕΙ 

Κρήτης, χάρη στα οποία έχει γνωρίσει τη διεθνή καταξίωση και αναγνώριση, παρουσιάζοντας καινοτόμα επιτεύγματα στο πεδίο 

αυτό. Στην παρούσα εργασία αναλύονται οι ερευνητικές δραστηριότητες του ΤΕΙ Κρήτης, που αφορούν στο σχεδιασμό, στην 

κατασκευή και στο χαρακτηρισμό νανοδομημένων οργανικών φωτοβολταϊκών διατάξεων διεσπαρμένης ετεροεπαφής (BHJ). Η 

διεπιστημονική ομάδα “Νανοϋλικών και Οργανικών Ηλεκτρονικών” έχει τη δυνατότητα να συνθέτει και να χαρακτηρίζει νέα 

οργανικά μόρια και υλικά που αποτελούνται από γραφένιο. Στόχος της ομάδας είναι η εισαγωγή τους σε οργανικές 

φωτοβολταϊκές διατάξεις, αντικαθιστώντας τα συμβατικά συστατικά τους, με παράλληλη αύξηση της ενεργειακής τους 

απόδοσης. Επίσης, ο ανασυνδυασμός αυτών των υλικών με ημιαγώγιμα πολυμερή ή/και νανοδομές άνθρακα, μεταλλικά 

νανοσωματίδια, καθώς και οξείδια μετάλλων, έχουν οδηγήσει στην κατασκευή OPVs με βελτιστοποιημένη αρχιτεκτονική. Η 

βελτιστοποίηση αυτή έχει οδηγήσει σε ενεργειακές αποδόσεις συγκρίσιμες με αυτές της τεχνολογίας αιχμής, ενώ στα OPVs 

που αποτελούνται από γραφένιο, έχουμε επιτύχει σε κάποιες περιπτώσεις τις υψηλότερες αποδόσεις παγκοσμίως. Ως 

επιστέγασμα των προσπαθειών μας είναι ο μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων των επιτευγμάτων μας σε επιστημονικά περιοδικά 

υψηλής απήχησης και η διεύρυνση μέσω συνεργασιών του διεπιστημονικού μας δικτύου σε όλο τον κόσμο. 
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Αγώγιμα φιλμ γραφενίου με αντίσταση της τάξεως των 700 Ω sq-1, που είναι πολύ υψηλότερη από τα αντίστοιχα που ελήφθησαν με 

χημικές μεθόδους. Οι συσκευές παρουσίασαν φωτοβολταϊκή απόδοση 1,1%, που από τις υψηλότερες  που έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα για 

τις OPVs κατασκευές ,που έχουν ως διαπερατό ηλεκτρόδιο ανηγμένο GO.  

Laser induced doped GO as HTL in OPVs 

Laser induced graphene-based acceptor 
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Η παρούσα τεχνική επιτρέπει την τροποποίηση του ενεργειακού χάσματος του δέκτη LGOEDNB, και έτσι τα ενεργειακά επίπεδα HOMO-

LUMO μπορούν να προσαρμοστούν για να ταιριάζουν στα ενεργειακά επίπεδα του πολυμερούς δότη που χρησιμοποιείται από τα OSCs.  

rGO micromesh for TCEs in OPVs 

ΔΤ=62.1% with ~213 μm  
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Wavelength (nm)

2.850 k/sq, D~213 um

1.057 k/sq, D~250 um

0.565 k/sq, D~300 um

0.405 k/sq, D~550 um

0.281 k/sq, Pristine rGO film

(f)

   

 Οι συσκευές εμφανίζουν μια απόδοση (PCE) ίση με 3,05%, που είναι η υψηλότερη που έχει αναφερθεί ως σήμερα για τις OPVs συσκευές 

που χρησιμοποιούν ηλεκτρόδια βασισμένα σε γραφένιο. 

Forthcoming 

Issue 
Forthcoming 

Issue 

Το  CO-Cl, που χρησιμοποιήθηκε, έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα εξαιρετικό υλικό HTL για τα OPVs, ξεπερνώντας σημαντικά το PEDOT:PSS και  

το GO HTLs, αυτή η  αύξηση οφείλεται στο έργο εξόδου, που ταιριάζει εξαιρετικά στο HOMO του PCDTBT, εξασφαλίζοντας έτσι μια ωμική 

επαφή με την διεπιφάνεια. 

Graphene-based ETL in OPVs 

Η μετατόπιση της στάθμης Fermi προς τη στάθμη του κενού, οδήγησε σε μείωση του έργου εξόδου του GO. Το τροποποιημένο με 

άτομα λιθίου GO (GO-Li) εφαρμόστηκε σέ διστρωματικο στρώμα μεταφοράς ηλεκτρονίων (GO-Li/TiOx) ενός PCDTBT:PC71BM 

βασισμένου OPV, πετυχαίνοντας φωτοβολταϊκή απόδοση της τάξης του 6.29% (14.2% αύξηση σε σχέση με την αρχική συσκευή) και 

παράλληλα παροσιάζοντας αυξημένο χρόνο ζωής. 

 

rGO-Sb2S3 nanosheets in OPVs 

S 
S 

Οι ενεργειακές ζώνες του rGO-Sb2S3 με εκείνες του δότη PCDTBT και του δέκτη PC71BM και  η παρουσία φύλλων γραφενίου που 

προσφέρει στιγμιαία μεταφορά φορτίου, εμποδίζουν το φαινόμενο ανασυνδιασμού των ανόργανων νανοκρυστάλλων και οδήγησε στην 

βελτίωση της απόδοσης του OPV στο 23% 

Graphene-based additive in OPVs 

Αποτελεσματική ρύθμιση του HOMO και του LUMO των νανοφυλλων γραφενίου (GNF).  Το OPV που κατασκευάστηκε επιφέρει μια 

αύξηση απόδοσης (PCE) 18%, επιτυγχάνοντας μια τιμή στο 6.41%, σε σχέση με το δυαδικό OSC (PCE = 5.44%) 
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