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Recenzja rozprawy doktorskiej Pana mgr Oleksandra Kuzmycha,
pt.: Development and characterization ofdye- and semiconductor sensitized solar cells
based on structurally organized titanium dioxide.

Rozprawa doktorska Pana mgr Oleksandra Kuzmycha, objęta programem
międzynarodowych studiów doktoranckich Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, (MPD),
przygotowana pod promotorską opieką Pani prof. dr hab. Magdaleny Skąpskiej, została napisana
w języku angielskim i przedstawiona na 91 stronach maszynopisu.
...z materiałów komisji Parlamentu Europejskiego do spraw energii:
„ Gdy zapasy ropy naftowej kończą się, krzemowe ogniwa słoneczne oferują alternatywne źródło
energii... "
„ W porównaniu z innymi odnawialnymi źródłami energii fotowoltaika ma potencjał zdolny pokryć
całkowite zapotrzebowanie ludzkości na energię elektryczną. "

Dotychczas wykorzystywane w produkcji ogniw fotowoltaicznych materiały są typu
nieorganicznego, a należą do nich np. german, krzem, arsenek galu GaAs - otrzymywane metodą
Czochralskiego, krzem amorficzny (a-Si) i jego stopy, tellurek kadmu (CdTe) i selenek indowomiedziowy (CiS). Wydajność komercyjnych ogniw zbudowanych z tych materiałów nie przekracza 12% a
w wykonaniach laboratoryjnych wynosi ponad 20%, choć w unikatowych konstrukcjach przekroczyła już
40 %, jednak ich zasadniczą wadą jest zbyt wysoki koszt w porównaniu z konwencjonalnymi źródłami
energii elektrycznej.
W Europie i na świecie opracowywane są liczne projekty dotyczące strategii rozwoju
fotowoltaiki, której podstawowym celem jest wzrost wydajności ogniw fotowoltaicznych oraz spadek cen
ich produkcji, instalacji i eksploatacji.
Alternatywą są organiczne materiały fotowoltaiczne pozwalające produkować wielkie panele
słoneczne przy równocześnie niewielkiej materiałochłonności, lekkie i elastyczne, dopuszczające szereg
chemicznych modyfikacji wynikających z potencjalnie ogromnej różnorodności chemicznych struktur.
Fakt, że idea uczulenia światłoczułych związków srebra przy pomocy odpowiednich barwników
opublikowana przez Yogela w 1873 roku zaowocowała (być może) 90 lat później koncepcją pokrycia
ZnO czerwienią bengalską, chwilę (3 lata) później elektrodą ZnO z zaadsorbowaną Rodaminą B czy
chlorofilem, lecz dopiero po kolejnych 30 latach, w 201 Iroku efektywność „hybrydowego"

laboratoryjnego ogniwa przekroczyła 12 %, wskazuje, że potrzeba jeszcze wielu badań aby poprawić ich
wydajność oraz spełnić warunki konieczne dla codziennego i przemysłowego ich zastosowania.
Doktorant podjął się uczestnictwa w tym ambitnym zadaniu, korzystając m.in. z
doświadczeń zgromadzonych przez Promotora rozprawy oraz profesorów Andersa Hagfelda i
Michaela Gratzela goszczących go w swych laboratoriach.
Rozprawę rozpoczyna bardzo zwięzły, by nie powiedzieć powierzchowny, wstęp, którego
pierwsza część - 1.1 motivation przekonuje nas, że Słońce jest wystarczająco wydajnym źródłem
energii by móc zaspokoić w pełni nasze ziemskie zapotrzebowanie, pod warunkiem, że
wybierzemy w tym celu obszar technologii zwanej fotowoltaiką - nie znajduję tu jednak żadnych
argumentów przemawiających za podjęciem badań mających na celu zastosowanie
wymienionych w tytule rozprawy organicznych związków zwiększających wydajność ogniwa.
Przywołany w paragrafie 1.1 lightfrom the Sun, rys. l nie zawiera najbliższego widmu
Słońca, obiecanego w tekście, widma black-body o temperaturze 5800 K. Paragraf 1.3 brief
overview...jest jednak zbyt brief, by wyjaśnić przyczyny ograniczonej wydajności baterii
półprzewodnikowych oraz by podać kryteria ich przynależności do jednej z trzech,
wymienionych tamże, generacji ogniw słonecznych.
Rozdział 2. omawia koncepcję budowy i działania ogniw słonecznych z organicznym
uczulaczem i tzw. elektrodą roboczą utworzoną z zespolonych nanocząstek TiO2.
W paragrafie 2.2, korzystając z uproszczonego, dwupoziomowego modelu barwnika
przedstawione są najważniejsze procesy związane z transportem, możliwymi kanałami
rekombinacji ładunku oraz relaksacji wraz z odpowiadającymi im symbolicznymi reakcjami.
Dyskutowane kryteria, konieczne dla kreacji użytecznego ładunku oparte, między innymi, na
relacjach prawdopodobieństw różnych procesów byłyby czytelniejsze gdyby Autor
zaproponował i przedyskutował model różniczkowy, typu ratę- equations, opisujący, ważne dla
układu ogniwa, procesy.
W dyskusji dotyczącej wzorów (1) i (2) jest mowa o poziomie Fermiego i odpowiadającej
mu energii, wcześniej była mowa o jej gradiencie jako o driving force w procesie transportu
ładunku, - przydałaby się jej definicja, podobnie jak wyjaśnienie występujących w tym samym
wzorze (1) symboli cox i cred , domyślam się że chodzi o stężenia populacji ox/red.. .
W tym samym oraz kolejnym paragrafie Autor omawia rolę „redox mediator" w procesie
regeneracji utlenionego barwnika i o ile proces ten przebiegając w fazie ciekłej, w wyniku

dyfuzji jonów, nie wymaga wielu wyjaśnień, o tyle w fazie żelu lub stałej, odpowiedzialny za
transport ładunku hopping, wymaga więcej niż jednozdaniowego (str.8) omówienia.
Paragrafy od 2.4 do 2.6 wyczerpująco omawiają rolę TiO2, a w szczególności jego
struktury, jako elektrody roboczej oraz najważniejsze kwestie związane z wyborem barwnika
jako „żniwiarza" fotonów.
Tamże, omówione są, istotne z praktycznego punktu widzenia, zagadnienia wydajności i
trwałości ogniwa wynikające z rodzaju i formy zastosowanych materiałów.
Rozdział 3. prócz przedstawienia argumentów za zastosowaniem TiC>2 w formie macierzy
uporządkowanych nanorurek, omawia sposoby ich otrzymywania oraz kontroli ich wzrostu.
W rozdziale 4. znajdujemy omówienie kilku stacjonarnych metod stosowanych w
określaniu podstawowych parametrów energetycznych, elektrycznych i widmowych ogniw
słonecznych. Należą do nich: sprawność energetyczna, charakterystyki prądowo-napięciowe i
wynikające z nich parametry prądowe - napięciowe i oporowe oraz wydajność konwersji światłoprąd jako funkcja energii fotonu. Oprócz metod stacjonarnych, paragraf 4.3 wskazuje na
zasadność stosowania metod czasowo-rozdzielczych, takich jak pump-probe transient absorption,
jako jedynych pozwalających na weryfikację poprawności kinetycznego modelu ogniwa,
uwzględniającego dynamikę populacji, w tym ekscytonów, przeniesienia (transportu ) ładunku i
towarzyszących im reakcji chemicznych.
Rozdział 5. wymienia zastosowane w pracy techniki służące charakteryzacji użytych do
konstrukcji ogniw materiałów; mikroskopię elektronową -emisji polowej oraz transmisyjną,
dyfrakcji X-ray oraz UV-Vis. Ponadto omawia sposoby ich przygotowania: wzrostu nanorurek,
starzenia, wypełniania matrycy TNT barwnikiem, nakładania Hole Transport Materiał, HTM,
techniką spin-coating, etc. Na koniec, krótki opis, zapewne skomplikowanej procedury składania
końcowego obiektu oraz opis warunków zdejmowania charakterystyk prądowo-napięciowych
oraz pomiaru foto-indukowanej absorpcji.
Mgr Oleksandr Kuzmych, przy okazji opisu zasady działania, budowy oraz stosowanych
metod diagnostycznych, przedstawił stan wiedzy w dziedzinie ogniw słonecznych
wykorzystujących nanostruktury TiO2 z uczulaczem barwnikowym, przytaczając 134 pozycje
literaturowe.
Szczegółowy opis metody otrzymywania, kontroli wzrostu, obrazowania oraz określenia
parametrów spektralno-przestrzennych wytworzonych struktur zawierają paragrafy 6.1 -6.2.

Należy podkreślić wysoką jakość niemal wszystkich zamieszczonych fotografii
skaningowych ł transmisyjnych, zarówno ścian jak i przekrojów oraz ich sekwencji
obrazujących ewolucję struktur poddanych anodyzacji, starzeniu lub bombardowaniu jonami
Argonu - tu uwaga: użyte przez Autora określenie sputtering w istocie raz odpowiada
naparowywaniu, w innym miejscu mamy raczej do czynienia z „trawieniem". Niemniej, obrazy
są tyle efektowne co przekonujące.
Istotną część rozprawy (6.3) stanowią badania nie mniej ważnych dla konstrukcji ogniwa
procesów, takich jak przyleganie nanorurek do podłoża w zależności od jego rodzaju i funkcji,
warunki i procedury wypełniania matrycy TNT barwnikiem oraz sposoby zapewnienia
efektywnego transportu dziur w celu reaktywacji barwnika przez HTM. Znajdujemy tu również,
(6.3.3), porównanie wydajności ogniwa wykorzystującego TNT z ciekłym i stałym HTM.
Inna ważna obserwacja, mająca na celu poprawę wydajności standardowych ogniw
wykorzystujących spojone nanocząstki TiC>2 dotyczy wpływu wybranych metod post-treatment
na wydajność konwersji mocy oraz wielkość prądu zwarciowego ogniwa.
Propozycja dalszych badań (6.5) sugeruje próby zastąpienia barwnika organicznego
półprzewodnikowymi kropkami kwantowymi, (QD), co samo w sobie nie jest nowością, lecz
kropki kwantowe w architekturze TNT już nią są. Autor przedstawia kilka argumentów za
użyciem QD, np. możliwość sterowania przerwą energetyczną, fakt że absorpcja fotonu może
kreować kilka ekscytonów a w konsekwencji separacji, kilka elektronów. Zachęcająco do
kontynuowania przedstawionej idei wyglądają zarejestrowane w układzie femtosekundowej
spektroskopii pump-probe, czasowe przebiegi absorpcji przejściowej. Ponadto bardzo obiecującą
wydaje się być propozycja wypełnienia przestrzeni nanorurek przez QD czy NP wykorzystując
zjawisko elektroforezy.
Pomimo iż zdaję sobie sprawę z dotychczas zgromadzonej i opublikowanej wiedzy
dotyczącej fizyko-chemicznych procesów przeprowadzanych w trakcie pracy doktorskiej, to fakt,
że tak wiele czynników oraz czas ich działania, mają tak znaczący i trudny do przewidzenia
skutek, a ponadto fakt że kontrola procesu nie jest na ogół możliwa w czasie rzeczywistym wysoko oceniam zarówno umiejętności Autora jak i wartość przedstawionych w dysertacji
wyników. Z kolei, różnorodność wymienionych technik diagnostycznych czy badawczych
zastosowanych w pracy dobrze świadczy o dociekliwości oraz intelektualnych możliwościach
doktoranta.

Na szczególne podkreślenie zasługuje konsekwentna realizacja dobrze przemyślanego
scenariusza badań, od solidnego rozeznania aktualnej wiedzy przedmiotu oraz przetestowanych
technologii, poprzez wskazanie dobrze rokujących celów - takich jak np. opanowanie technologii
wytwarzania dobrze zdefiniowanych matryc nanorurek TiC>2 na dwóch istotnych podłożach, a
następnie przetestowanie kilku procedur wypełnienia ich barwnikiem, po wskazanie możliwych
działań zmierzających do zwiększenia efektywności „stałego elektrolitu" w procesie regeneracji
barwnika.
Wśród wymienionych wyżej i zrealizowanych przez doktoranta działań bądź
wynikających z nich wniosków można dostrzec szereg elementów o charakterze nowości
naukowej.
Uważam więc, że recenzowana rozprawa odpowiada warunkom określonym w Ustawie z
dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w
zakresie sztuki i w Rozporządzeniu MINISTRA NAUKI i SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia
22 września 2011 r. Wnoszę przeto o dopuszczenie mgr Oleksanra Kuzmycha do kolejnych
etapów przewodu doktorskiego.

prof. dfihab. Wojciech Gadomski
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Recenzja rozprawy doktorskiej Pana mgra Oleksandra KUZMYCHA
p.t.
„Development and characterization of dye- and semiconductor sensitized
solar cells based on structurally organized titanium dioxide"
(Projektowanie i charakterystyka ogniw słonecznych bazujących na strukturalnie
uporządkowanym TiO2 z barwnikowym i półprzewodnikowym uczulaczem)

przygotowanej pod kierownictwem naukowym
Pani prof. dr hab. Magdaleny Skompskiej
Człowiek od zarania swoich dziejów starał się w rozmaity sposób wykorzystywać
energię słońca. Jedną ze współczesnych metod służących temu celowi jest
fotoelektrochemia, której intensywny rozwój zapoczątkowała opublikowana w 1972 r.
praca Fujishimy i Hondy. Badacze ci stosując anodę z TiO2 przeprowadzili elektrolizę
wody i to odkrycie zapoczątkowało intensywne badania właściwości tego materiału.
Stosunkowo szybko fotokatalityczne własności TiO2 znalazły liczne praktyczne
zastosowania, choć paradoksalnie bardziej w ochronie środowiska czy w
specyficznej syntezie organicznej niż w budowie chemicznych ogniw słonecznych.
W latach 90-tych XX wieku pojawiło się sporo prac poświęconych materiałom o silnie
rozwiniętej powierzchni i stało się to kolejnym znaczącym impulsem do intensyfikacji
badań nad znalezieniem skutecznych (ale i możliwie tanich) sposobów zamiany
energii słonecznej na prąd elektryczny. Jednym z takich kierunków są właśnie
badania nad tzw. ogniwami barwnikowymi. Wprawdzie na chwilę obecną ich
sprawność jest jeszcze dużo mniejsza niż ogniw wykorzystujących klasyczne już
materiały, takie jak selen czy krzem, to jednak są one znacząco od nich tańsze, a
nadto oferują szereg dodatkowych własności (np. są przeźroczyste i mogą spełniać
rolę szyb), co zwiększa szansę ich praktycznych zastosowań.
Jest to współczesny, aktualny i gospodarczo bardzo ważny temat i zatem nic
dziwnego, że w szeregu światowych laboratoriów naukowych prowadzone są prace
nad rozmaitymi aspektami mechanizmu działania oraz budowy takich ogniw.
Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska p. Kuzmycha wykonana w
Laboratorium Elektrochemicznym UW dobrze wpisuje się w to ogólnoświatowe
zainteresowanie ogniwami barwnikowymi.

Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska p. Kuzmycha wykonana w
Laboratorium Elektrochemicznym UW dobrze wpisuje się w to ogólnoświatowe
zainteresowanie ogniwami barwnikowymi.
Podstawą prawną do dokonania oceny wspomnianej rozprawy jest pismo z dnia
27.02.2014 r. Pana prof. dr hab. Pawła Krysińskiego - przewodniczącego Komisji
d.s. przewodu doktorskiego mgr Oleksandra Kuzmycha powołanej przez Radę
Wydziału Chemii UW.
Manuskrypt rozprawy (łącznie 97 stron, 57 rysunków, 3 tabele) ma klasyczny układ i
posiada wyraźnie wyodrębnione części: literaturową (35 stron), opis stosowanych
metod i wykonanych eksperymentów własnych (6 stron) oraz omówienie uzyskanych
wyników i wypływających z nich wniosków (43 strony). Spis cytowanej literatury
obejmuje 134 pozycje.
Manuskrypt napisany jest w języku angielskim w sposób prosty i komunikatywny.
Podkreślić należy bardzo staranną korektę (znalazłem zaledwie kilka tzw. błędów
literowych), dzięki czemu pracę czyta się łatwo. Zamienione są natomiast podpisy
pod rysunkami 43 i 44 na str. 61.
W części literaturowej Autor w sposób przejrzysty (choć bardzo skrótowy i na
poziomie popularno-naukowym i podstawowych definicji) omówił zasady działania
oraz problemy konstrukcyjno-technologiczne ogniw barwnikowych, metody
otrzymywania oraz własności nanorurek z TiO2 użytych jako zasadniczy materiał we
własnych badaniach oraz metody pomiarowe (elektrochemiczne i spektroskopowe)
stosowane do badań i wyznaczania parametrów charakteryzujących takie ogniwa.
Rozdział 5-ty zatytułowany Experimental jest w istocie rzeczy wyliczeniem
stosowanych metod pomiarowych oraz skrótowych tylko opisów postępowania
preparatywnego przy przygotowaniu prób. Autor zadecydował o przeniesieniu części
opisów wykonanych doświadczeń do kolejnych rozdziałów rozprawy poświęconych
omówieniu uzyskanych wyników. To podejście mające zapewne na celu
powiększenie objętości tej ostatniej części pracy można zaakceptować, choć posiada
ono też i pewne wady, o czym poniżej.
Rozprawa nie posiada niestety jasno postawionej tezy - może niekoniecznie w takiej
formie, jak to czyni się w pracach z zakresu logiki czy filozofii, ale przynajmniej jasno
zdefiniowanego i uzasadnionego celu badań oraz wyboru przedmiotu badań.
Zawarte gdzieś „między wierszami" stwierdzenie, że chcemy lepiej poznać
mechanizm działania ogniw barwnikowych jest generalnie prawdziwe i słuszne, ale
byłoby lepiej, gdyby towarzyszyło temu mu jasne sprecyzowanie, co w tych własnych
badaniach jest nowością naukową.
Po lekturze pracy mam wrażenie, że Autor uważając (zresztą słusznie), że tzw.
ogniwo stałe będzie wygodniejszym w użyciu od ogniwa z ciekłym elektrolitem,
postanowił skupić się na porównaniu ich własności. Byłoby jednak zdecydowanie
lepiej, gdyby zostało to expresis verbis zapisane jako jeden z celów badań.
Nie znajduję też wyraźnego uzasadnienia, dlaczego wybrano akurat barwnik D35
oraz Spriro-MeOTAD jak nośnik dziur. Czy dlatego, że te związki są dobrze zbadane
(a w literaturze dostępne są rozmaite ich parametry), czy może mają one jakieś
szczególne zalety w porównaniu z innymi materiałami? Autor oczywiście ma prawo

dokonania arbitralnego wyboru, ale oczekiwałbym jasnego określenia kryterium tego
wyboru.
Jak zawsze najciekawszymi fragmentami każdej pracy naukowej są te poświęcone
otrzymanym rezultatom oraz ich analizie.
Generalnie rzecz biorąc wyniki otrzymane przez Autora rozprawy pozostają w
zgodności z oczekiwaniami oraz doniesieniami literaturowymi, choć wyraźnie
odczuwam ogromną skrótowość ich przedstawienia, a co za tym idzie także i
dyskusji.
Tę część rozprawy otwiera rozdział podsumowujący badania nad procesem
otrzymywania nanorurek TiO2 w procesie anodyzacji folii tytanowej. Proces ten jest
stosunkowo dobrze poznany i opisany w literaturze, zatem poza nabyciem
niewątpliwie potrzebnej sprawności manualnej przez Autora referowane tutaj badania
raczej mało wnoszą do zasadniczego celu pracy. Zapewne byłoby większym
pożytkiem dla rozprawy zaczerpnięcie wartości parametrów anodyzacji z literatury i
skupienie się raczej na poszerzeniu badań poświęconych zasadniczym celom pracy.
W kolejnym rozdziale opisano sposób otrzymywania nanorurek TiO2 drogą
anodyzacji cienkiej warstwy tytanu napylonego na powierzchnię przewodzącego
szkła. Układ taki posiada bardzo wiele rozmaitych zalet. Otrzymana warstwa
nanorurek poddawana jest termicznemu starzeniu w atmosferze tlenu (przemianie z
formy bezpostaciowej do krystalicznego anatazu) oraz odpowiednio ścieniana przy
użyciu jonów argonu. To ciekawy pomysł pozwalający uwolnić się od mało
użytecznej, zdeformowanej strukturalnie warstwy powierzchniowej. Szereg
eksperymentów i wprowadzenie nowych etapów do klasycznej metodyki
postępowania pozwoliły na opracowanie i optymalizację sposobu otrzymywania
dobrze zdefiniowanego materiału wyjściowego niezbędnego do konstrukcji ogniw
słonecznych. Tu jako dobry przykład może posłużyć prowadzenie procesu
próżniowego napylania szkła tytanem w wysokiej temperaturze. Wyniki badań
zawarte w tym rozdziale posłużyły Autorowi do przygotowania publikacji, która
ukazała się drukiem w czasopiśmie Thin Solid Films.
Proces budowy ogniwa składa się z wielu etapów (przygotowania nanorurek,
wypełnienia ich barwnikiem oraz wprowadzenia nośnika dziur) i rezultat końcowy
zależy od wielu parametrów, które Autor musiał odpowiednio wybrać. O tej
niezbędnej optymalizacji wspomina On wielokrotnie, ale w tekście rozprawy raczej
mało jest przykładów (wyników) pokazujących wpływ tych parametrów oraz
uzasadnienie dokonania takiego czy innego wyboru.
Przykładem niech będzie tutaj temperatura i czas anodyzacji. W części
doświadczalnej zawarte jest tylko stwierdzenie, że wynosiły one odpowiednio 5°C i
90 minut (str. 38), zaś w podsumowaniu rozprawy (str. 81) mowa jest o tym, że były
to optymalne warunki prowadzenia procesu (a w domyśle zoptymalizowane przez
Autora - czyli świadomie wybrane z pewnej większej bazy wyników). Niestety nigdzie
nie przedstawiono wyników otrzymanych przy innych wartościach zmiennych
parametrów doświadczalnych. Także dopiero w końcowym podsumowaniu znajduję
jednoznaczne stwierdzenie, że zasadnicza część badań wykonana została przy
zastosowaniu jako wyjściowego materiału do konstrukcji ogniwa napylonej warstwy
tytanu o grubości 2 urn, co w rezultacie dawało warstwę nanorurek o grubości ok. 4
urn.

Moim generalnym zarzutem pod adresem części doświadczalnej rozprawy jest brak
jakiejkolwiek wzmianki o powtarzalności otrzymywanych wyników, nie mówiąc już o
nawet najprostszej statystyce obliczanych (czy nawet tylko szacowanych) wartości
liczbowych. Zajmując się procesem anodyzacji różnych metali oraz otrzymywania
nanostruktur wiem doskonale, że wymaga to wykonania ogromnej ilości doświadczeń
i nabrania dużej manualnej wprawy w postępowaniu z niewielkimi kruchymi
obiektami. Tego w rozprawie jednak nie widać. Recenzent z natury rzeczy musi
trochę spełniać funkcję advocatus diaboli i trzeba zatem zadać tutaj i to wielokrotnie
pytanie, czy wykonany został tylko jeden jedyny eksperyment i on od razu był udany?
A jeśli wykonano ich wiele, to który z nich przedstawiony został w rozprawie - czy
tylko ten „najlepszy/najładniejszy"?
Pytanie o statystykę może być w niektórych przypadkach bardzo istotne. Rys. 50
przedstawia przebieg liniowy zależności prądu lsc od intensywności światła
padającego na ogniwo. Jeśli jednakowoż wartość prądu rejestrowanego przy
oświetleniu ca. 105 mW/cm2 jest z jakichkolwiek powodów wyznaczona z błędem, to
rozmieszczenie pozostałych punktów dopuszczałoby całkowicie odmienny
(nieliniowy) przebieg tej krzywej. Tu zwykłe odchylenie standardowe pozwoliłoby
jednoznacznie rozstrzygnąć wątpliwość.
W oparciu o dane pomiarowe przedstawione na rys. 43 Autor oszacował stopień
pokrycia elektrody przez cząsteczki barwnika D35 jako równy 2,5x1019
cząsteczek/cm2. Prosty pomiar wysokości pików przy użyciu linijki i obliczenia z
proporcji prowadzą do wniosku, że ubytek stężenia barwnika z roztworu w wyniku
sorpcji na warstwie TiC>2 jest na poziomie ok. 10 % czyli 0,1x0,1 mM = 10~5 M. Jeżeli
założymy, że objętość roztworu, w którym zanurzono szkiełko wynosiła 50 ml, to taka
zmiana stężenia odpowiada ubytkowi barwnika w ilości 5x10"7 mola z danej
objętości, co odpowiada ca. 3x1017 cząsteczek. Ponieważ geometryczna czynna
powierzchnia elektrody wynosiła na 1 cm2 (vide str. 38), to otrzymujemy wynik 3x1017
cząsteczek/cm2. Jest to wartość stukrotnie niższa od podanej przez Autora. Sama
liczba jest tutaj bez znaczenia, szczególnie że powierzchnia geometryczna różni się
wielokrotnie od rzeczywistej - idzie natomiast o to, że opis eksperymentu i wszystkie
dane doświadczalne winny być podane w taki sposób, aby obliczenia dokonane
przez każdego czytelnika prowadziły do jednakowych (a przynajmniej zbliżonych)
wartości.
Kolejną niespójność znajduję pomiędzy rysunkiem 45 a odnoszącym się do niego
tekstem na str. 63. Ile wynosił czas zanurzenia próbek w roztworze barwnika - 12
czy 20 godzin?
Odnosząc się do dyskusji zawartej na str. 63-64 chciałbym zauważyć, że ilość
desorbowanego barwnika jest dla dwu z trzech przebadanych grubości warstwy TiO2
większa dla struktury mezoporowatej aniżeli nanorurkowej (rys. 46). Można zatem
poddawać w wątpliwość twierdzenie Autora, że w tej ostatniej strukturze dyfuzja
zachodzi łatwiej (szybciej). A to, że dla osadów grubych (6 urn) mamy inną sytuację
(inna kolejność widm) tym bardziej podkreśla znaczenie mojego wcześniejszego
pytania o powtarzalność otrzymanych wyników.
Dla badanych tutaj warstw TiO2 o podobnej grubości ok. 4um, ale o różnej strukturze
względna różnica w ilościach zadsorbowanego/zdesorbowanego barwnika wynosi
ok. 20 %, podczas gdy różnice w wartościach prądu Jsc dla różnych struktur mogą

być większe (vide rys. 19, gdzie sięgają one 50%). W tych rozważaniach pomocną
byłaby znajomość faktora szorstkości powierzchni czy też porowatości osadu i te
wielkości (przynajmniej dla struktury nanorurek) można było wyznaczyć.
Jednym z elementów wykonanych badań było porównanie własności ogniwa stałego
(nanorurki TiO2> barwnik D35, nośnik dziur spiro-MeOTAD) z ogniwem ciekłym
(gdzie w miejsce Spiro użyto kompleksu kobaltu). Dane tabeli 2 pokazują, że ogniwo
ciekłe ma wyższą sprawność niż stałe - trochę wbrew oczekiwaniom (nadziejom)
Autora.
Także kolejny fragment badań opisany w rozdziale 6.4, gdzie badano stałe ogniwo
zbudowane z mezoporowatego TiO2, daje odmienne wyniki niż można by tego
oczekiwać w oparciu o rys. 19. Są to ciekawe różnice zasługujące na głębszą
dyskusję oraz komentarz we wnioskach końcowych.
Ciekawe i pożyteczne są wyniki badań nad wnikaniem w pory podstawowego
materiału zarówno barwnika, jak i nośnika dziur, choć gdy - przykładowo - otrzymuje
się wynik sugerujący wybranie zbyt krótkiego czasu wnikania (vide ostatnie zdanie na
str. 63), to naturalną reakcją badacza winno być wykonanie dodatkowego
eksperymentu ze zmodyfikowaną wartością tego wrażliwego parametru. Szczególnie
że jest to akurat prosty eksperyment.
Temat rozprawy obiecuje zajęcie się także ogniwami słonecznymi zawierającymi
nanocząstki półprzewodnika. Do swoich badań Autor wybrał PbS. Zagadnieniu temu
poświęcony jest ostatni rozdział rozprawy (n.b. jego tytuł nie odpowiada ściśle
zawartości, bowiem ogniwo uczulane półprzewodnikiem nie może być nazywane
DSSCs, jako że nie ma w nim barwnika). Jest to bardzo krótki rozdział - praktycznie
obejmuje tylko 4 strony tekstu, z czego zaledwie połowa poświęcona jest omówieniu
rezultatów własnych badań. Jest to zatem tylko takie badanie sygnalne. Skoro
jednaki dane zagadnienie zostaje wymienione w tytule rozprawy to można
oczekiwać, że będzie ono rozważone w szerszym zakresie.
Praca kończy się krótkim rozdziałem zatytułowanym „wnioski i perspektywy", choć
moim zdaniem wniosków jest tam niewiele. Jest to raczej tylko streszczenie
omawiające zakres wykonanych badań.
Natomiast istotną zaletą rozprawy jest obok ciekawych wyników zastosowanie wielu
współczesnych technik i metod badawczych (pomiary elektrochemiczne, X-ray, UVVIS, XPS, EDS, PIA, napylanie próżniowe, anodyzacja itp.).
Pozytywem jest także wiele odniesień do literatury w dyskusji wyników własnych
badań. Połowa z cytowanych pozycji pochodzi z okresu ostatnich 7 lat. Pamiętać
należy, że zagadnienia związane z ogniwami barwnikowymi są w centrum szerokiego
zainteresowania, czego najlepszym dowodem jest fakt, że baza Science Direct
oferuje na hasło „DSSC" ponad 3000 odnośników. Stąd też ich wybór zawsze będzie
arbitralny.
Reasumując, po lekturze rozprawy mam spore uczucie niedosytu. Nie mam
wątpliwości, że wykonanie badań wymagało od Autora znacznego nakładu pracy
oraz że uzyskane rezultaty są cenne i poszerzają naszą wiedzę na temat ogniw
barwnikowych, sposobu ich przygotowania oraz właściwości. Z drugiej strony zbyt
skrótowe przedstawienie wyników oraz pewne - nie do końca najszczęśliwsze -

zabiegi formalne (jak np. mieszanie opisów wykonania doświadczeń z ich
interpretacją) skutkują niepełnym wykorzystaniem otrzymanych rezultatów. Można je
było przedstawić lepiej. Jest to dla mnie tym bardziej zaskakujące, że Autor ma za
sobą kilka pobytów w dobrych ośrodkach naukowych oraz kilka własnych
opublikowanych już prac z innej tematyki. Ma więc dostatecznie duże doświadczenie
zarówno w projektowaniu i samodzielnym prowadzeniu badań, jak i też w ich
sprawozdawczości i przygotowywaniu manuskryptów. Szkoda tylko, że nie
wykorzystał tego doświadczenia przy redagowaniu niniejszej rozprawy. Być może
decydującym czynnikiem był tutaj pośpiech.
Materiał badawczy zawarty w rozprawie stał się podstawą do przygotowania dwu
publikacji - jedna to wspomniana już wyżej praca opublikowana w Thin Solid Films;
druga wysłana została do druku. Nie jest to bogaty dorobek, ale można go
zaakceptować w początkach pracy naukowej.
Przedstawione powyżej krytyczne uwagi dotyczą w głównej mierze nadmiernie
skrótowego przedstawienia osiągniętych rezultatów - na czym stracił tylko sam Autor
świadomie rezygnując z pełniejszego przedstawienia swojego wysiłku oraz
osiągnięć, natomiast nie obniżają one wartości naukowej wyników, co stanowić
winno główne kryterium oceny rozprawy.
Podsumowując stwierdzam, że przedłożona przez pana mgr Oleksandra Kuzmycha
praca spełnia wymagania stawiane rozprawom doktorskim przez Ustawę o stopniach
i tytule naukowym z dnia 14. marca 2003 r. (Dz. Ustaw z dnia 16. kwietnia 2003 r. z
późniejszymi zmianami). Wnoszę więc o przyjęcie przedłożonej rozprawy doktorskiej
i przedkładam Wysokiej Komisji Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
wniosek o dopuszczenie jej Autora do dalszych etapów procedury doktorskiej.

