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Väriherkistettyjen aurinkokennojen valmistusohjeet 

SUBSTRAATTIEN VALMISTUS 

Leikkaa johtavaksi pinnoitetusta lasista noin 20 x 16 mm kokoisia paloja. Poraa puoleen laseista kaksi 

halkaisijaltaan 1 mm reikää noin 4 mm päähän kummastakin reunasta. Leikkaa lisäksi ohuesta muovista 

päälitiivisteitä (45 μm paksuus, mitat 16 x 19 mm) ja reunatiivisteitä (25 μm paksuus, 20 x 11 mm), jonka 

keskellä on 5 x 14 mm kokoinen aukko. 

VALOELEKTRODIT 

1. Ota pala teippiä, johon teet 8 x 4 mm aukon. Aseta teippi reiättömän lasipalan johtavalle puolelle, niin 

että aukko tulee 2,5 mm päähän leveämmästä reunasta ja 6 mm päähän kapeammasta. Ota 

titaanidioksiditahnaa pieni nokare teipin päälle ja vedä esim. naarmuttamattoman lasipalan avulla tahnaa 

ohuesti koko teippiaukon alueelle. Poista teippi ja anna lasin kuivua kuumalla levyllä (110°C) ja tee sen 

jälkeen toinen titaanidioksidikerros. Laita sen jälkeen valoelektrodi kylmään uuniin ja säädä lämpötila 485 

°C. Anna valoelektrodien olla uunissa n. 30 min, jonka jälkeen sulje uuni, mutta älä avaa sitä kahteen 

tuntiin. 

2. Laita valoelektrodit väriaineeseen (esim. mustikka) joksikin aikaa, parhaan tuloksen saavuttaa noin 24 

tunnin värjäyksellä, mutta muutama minuuttikin riittää, jos haluat valmistaa kennon vain demoamista 

varten. 

VASTAELEKTRODIT 

Valmista vastaelektrodit reiällisistä laseista. Ota platinaliuosta ja levitä pipetin avulla tasainen ja ohut 

kerros platinaa substraatin päälle. Laita vastaelektrodit kuumaan uuniin (385 °C) 15 minuutiksi. 

KENNOJEN KOKOAMINEN 

1. Valmista yksi kenno kerrallaan. Ota valoelektrodi väriaineesta, puhdista se etanolilla ja laita kuivumaan 

kuumalle levylle (110 °C). Anna valoelektrodin jäähtyä hieman ja laita sen jälkeen reunatiiviste 

titaanidioksidin päälle niin, että titaanidioksidialue jää aukon keskelle. Laita sen jälkeen vastaelektrodin 

johtava puoli reunatiivisteen päälle niin, että siinä olevat reiät tulevat aukkoalueelle. Tämän jälkeen kenno 

laitetaan kuumalle levylle ja reunatiiviste sulatetaan painelemalla muovipinseteillä. 

2. Kun vasta- ja valoelektrodit ovat kiinnittyneet toisiinsa, otetaan pipettiin elektrolyyttiä (sisältää 

iodidi/tri-iodidi -pareja) ja täytetään lasien välissä oleva tyhjä tila sillä lasissa olevien reikien kautta. 

Pyyhitään ylimääräinen elektrolyytti lasin pinnalta pois ja laitetaan päälitiiviste reikien päälle. Muovin 

päälle laitetaan ohut lasilevy, ja kuumaprässin avulla sulatetaan päälitiiviste niin, että päälilasi tarttuu 

reiälliseen lasiin. 

3. Kennot ovat valmiita! Kennoihin voi vielä tehdä kontaktit kupari- tai alumiiniteipistä, jotka kiinnitetään 

lasin johtaviin pintoihin hopeamaalin avulla. 


