
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

١ 
 

 

 کننده در سلولروش سل ژل به عنوان الیه پراکندهتیتانیوم ساخته شده به کاربرد میکروذرات اکسید
  اي خورشیدي رنگدانه
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  چکیده
- و تعیین اندازه ذرات مشخصه xپودر حاصل با تفرق اشعه . دنولی تترا کلرید تیتانیوم به روش سل ژل ساخته شدنامیکروذرات اکسید تیتانیوم با استفاده از محلول ات

اي به عنوان الیه پراکنده کننده نهشته متخخل  از میکروذرات و نانوذرات اکسیدتیتانیوم به روش دکتر بلید در سلول خورشیدي رنگدانه ترکیبی و الیه. گردیدیابی 
 .بازده تبدیل انرژي را بهبود داده استدرصد  76/30 ،کننده نشان داد، به کار بردن الیه پراکنده I-Vیابی مشخصه. شد

  اياکسید تیتانیوم، روش سل ژل، الیه پراکنده کننده، سلول خورشیدي رنگدانه: واژگان کلیدي
  

Application of TiO2 microparticles synthesized by sol gel method as the scattering layer 
in the  Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) 

 
Azhari, Sima1,2; Rezaei Roknabadi, Mahmoud1,2; behdani, Mohammad1,2; Mirzaei Shahrabi, Masoud3    

 
1 Department of Physics, faculty of sciences, Ferdowsi university of Mashhad, Mashhad 

2 Angstrom Thin Film Research Laboratory Department of Physics, faculty of sciences, Ferdowsi university of Mashhad, 
Mashhad 

3  Department of Chemistry, faculty of sciences, Ferdowsi university of Mashhad, Mashhad 
 

Abstract  
 

Tio2 microparticles were synthesized by sol-gel method using Ticl4 ethanol solution as a precursor. The 
obtained powders are characterized using X-ray diffraction method and particle size analyzer. The hybrid 
porous layer of micropartiles and nanoparticles were deposited by Dr-Blade method as a scattering layer in dye 
sensitized solar cell. The I-V characteristics of the DSSC showed 30.76% improvement in photovoltaic energy 
conversion.   
Key words: Tio2, sol gel method, scattering layer, Dye sensitized solar cell 
  
PACS No.  89        
 

   قدمهم
یآلودگ شیو افزا یلیفس يهاکم شدن منابع سوخت امروزه با  
 ریپذدیپاك و تجد يانرژمنابع استفاده از  یطیمح ستیز يها

رژي خورشیدي به عنوان یک منبع ان. ویژه است تیاهم يدارا
محدود و قابل دسترس در همه نقاط کره زمین یکی از با ارزش نا

 سلول .آیدپذیر به شمار میجدیدرین و مهمترین منابع انرژي تت

 يدیخورش يهاسلول نیبه عنوان اول یکونیلیس يدیخورش يها
و  شرفتهیپ يهايبه تکنولوژ ازیو ن ادیز نهیهز. شوند یشناخته م

ساخت  دیجد يهايفن آور يرا برا نهیاز آن ها زم یمشکالت ناش
 .را فراهم کرد دیو استفاده از مواد جد يدیخورش يهاسلول
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 در مقایسه با نوع )DSSCs( ايهاي خورشیدي رنگدانهلولس

اي دارند از این و تکنولوژي ساخت ساده هستند ترسیلیکونی ارزان
این  .روي آنها در حال انجام استبر جهت تحقیقات وسیعی 

 10اي حدود و همکارانش با بهره 1سلولها ابتدا توسط گرتزل
  .درصد معرفی شدند

این . تیتانیوم استشامل نانوذرات اکسید DSSCsالیه فعال در 
ها را به توانند رنگدانهمی به دلیل داشتن سطح آزاد زیادذرات 

مکانیسم کارکرد این سلولها مشابه عمل  .خوبی جذب کنند
فوتوسنتز در گیاهان است به طوریکه در گیاهان کلروفیل مسئول 

ه جذب نور خورشید است و طی فرایندهایی انرژي فوتون ها ب
ظیفه وها رنگدانه ها  DSSCدر . انرژي شیمیایی تبدیل می شود

و با  .جذب نور و تولید جفت الکترون حفره را به عهده دارند
انتقال بارهاي جداشده در یک مدار خارجی جریان الکتریکی شکل 

بیشتر باشد رنگ بیشتري جذب می TiO2  هر چه سطح . گیردمی
ب و الکترون حفره بیشتري شود و در نتیجه فوتون بیشتري جذ

تولید می شود اما افزایش سطح توسط افزایش ضخامت الیه فعال 
محدودیت دارد زیرا افزایش حالت هاي سطحی با زیاد شدن سطح 

خواهند افزایش پیدا می کنند و به صورت مراکز بازترکیب عمل 
جاذب رنگ باعث  هیکوچک بودن ذرات در الهمچنین  ].1[کرد

 هیبتواند بدون جذب در ال دیاز نور خورش يادیزشود مقدار  یم
  .عبور کند و از سلول خارج شود هیفعال از ال

شکست  بیضر ياز ذرات بزرگتر و دارا يا هیبا به کار بردن ال 
 يرا در سلول به دام انداخت به طور دیتوان نور خورش یمناسب م

در جذب  يبرا يشترینور شانس ب یمتوال يهایپراکندگ عملکه با 
پارامترهاي مهم در یک عمل پراکندگی . دانه را خواهد داشتگنر

شامل طول موج نور تابیده شده، ضریب شکست و اندازه ذرات 
با کنترل اندازه ذرات و ضریب شکست آن در طول موج ]. 2[است 

در .  هاي مطلوب می توان عمل پراکندگی ذرات را بهبود بخشید
طول مسیر اسب بعد از الیه فعال منکننده پراکنده هیواقع وجود ال

-یم شیاحتمال جذب فوتون را افزا در نتیجه جذب فوتون ها و
به  یحت. ]3[شود یقطعه کم م تیاز شفافبه واسطه آن دهد و 

                                                
1 Gratzel 

فعال را  هیتوان ضخامت ال یپراکنده خوب م هیال کیکمک 
و  شودیمصرف رنگ م زانیم نامر باعث کم شد نیا .کاهش داد

   .]3[کندیم دایسلول کاهش پ یینها تمیق جهیدر نت
کننده به پراکنده هیمورد استفاده در ال ذراتکرویم ،قیتحق نیدر ا

ساخته  ومیتانیت دیماده تترا کلر شیژل، با استفاده از پ-روش سل
براي ساخت سلول نیاز به نانو ذرات است که آنها به روش  .شدند

به صورت  که ،کنندهپراکنده هیعملکرد ال .هیدروترمال ساخته شدند
 30/70به نسبت  اکسید تیتانیوم ذراتکرویذرات و مانون بیترک
مورد  يرنگدانه ا يدیخورش يدر بازده سلول ها شدند هیته

  .گرفته استقرار  یبررس
   روش کار

  ساخت نانو ذرات
نانو ذرات به روش هیدروترمال از محلولی که از پیش ماده تیتانیوم 

اسیدي ساخته شده به دست آمده اند  ایزوپروپکساید در محیط
میلی  70. مراجعه فرمائید] 4[براي دریافت جزئیات بیشتر به مرجع 

میلی لیتر در  100اتوکالو تفلونی با حجم لیتر از محلول حاصل در 
ساعت در آون حرارت  12درجه سانتی گراد به مدت  220دماي 
گراد درجه سانتی  55ماده حاصل در آون تحت دماي  .شددهی 

  تا پودر نانو ذرات بدست آید گردیدخشک 

 پراکنده هیال يبرا ومیتانیتدیاکس کروذراتیساخت م
  کننده

که احتمال فرار در ظرف مناسب  )TiCl4( ومیتانیتدیکلرتترامقداري 
به آن اتانول با خلوص  یو به آهستگ ریختهماده از آن کم باشد 

با که  گردیدانجام  یاضافه کردن اتانول تا زمان. شداضافه  %9/99
ت بدسماده . ردیدر ماده صورت نگ يرییغاتانول ت شتریب شیافزا

ساعت زمان داده شده است تا  3.اي گردیدژلهآمده زرد رنگ و 
به و ون آ درونماده حاصل سپس . ماده کامل شود 2واکنش بین 

از  دبع .خشک گردیدگراد یدرجه سانت 80 يروز در دما 3مدت 
 .شد نهیساعت کلس 3گراد به مدت یدرجه سانت 880 يدر دماآن 

و تعیین اندازه  Xتوسط آنالیز پراش پرتو  ،پودر به دست آمده
  .گرفتذرات مورد بررسی قرار 

    ریساخت خم
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 گرم از 7/0 براي ساخت خمیر مناسب الیه پراکنده کننده
مخلوط و حاصل،  ذراتگرم ازنانو 3/0 با ساخته شده،ذرات میکرو

گرم  4. شدندده پراکن  کیتوسط حمام اولتراسون یتانولا محیط در
-لنیاتیگرم پل 5/0شد و اضافه  یمحلول اتانولاین به  ولینیترپ

 .اضافه گردیدبه مخلوط باال  یو به آهستگ ،در اتانول حل کولیگل
قرار  کیدر حمام اولتراسون قهیدق 10پس از گذشت  محلول حاصل

 ریسپس توسط تبخ .شوند بیبا هم ترک یتا مواد به خوب گرفت
  .گردیدحاصل  یظیغل عیو ما شداتانول از ماده جدا  یکننده گردش

گرم از نانوپودر  1مراحل فوق براي ساخت خمیر الیه فعال با 
  . تکرار گردیدکه به روش هیدروترمال بدست آمده اکسید تیتانبوم 

  يارنگدانه يدیسلول خورش ساخت
ي نانومتر 20ذرات از نانو ياهیال دیدکتر بل ینشان هیبه روش ال

درجه  120 يدر دما هیال شد نهشته FTOبستر  يرو ومیتانیت دیاکس
 ساخته شده ذراتکرویم ریاز خم .گردیدگراد در آون خشک یسانت
قرار روي الیه قبلی  دیدکتر بل شبه رو یک الیه دیگر ومیتانیتدیاکس

عملکرد سلول، یک براي  بررسی اثر الیه پراکنده کننده در  .گرفت
و دیگري همراه با الیه  (C1)نمونه سلول بدون الیه پراکنده کننده 

  .ساخته شدند (C2)کنندهپراکنده
گراد یدرجه سانت 500 يدر دما نیمع ییدما بیپوشش حاصل با ش

تا الکترود پس از خنک شدن . شد یدهحرارت قهیدق 30به مدت 
-یلیم 5/0 یمحلول اتانولدر  گراد، الکترودیدرجه سانت 80 يدما

  .گرفتساعت قرار  19به مدت  N719موالر رنگ 
ذرات از نانو ،جمع کننده نام دارد ایکه کاتد  گریالکترود دبراي 

  .استفاده شده است FTO يرو نیپراکنده پالت
توسط  يبندشده و آب هیته الکترود يقرار دادن الکترود کاتد رو با
)surlyn 50 µm( يهاکه جفت تیالکترول .شدبسته  سلول 

-I-/I یشیاکسا
و بازده  شده قیتزر آند و کاتد الکترود نیاست ب 3

  گرفت قرار  یحاصل مورد بررس يرنگدانه ا هايسلول
   و بحثنتایج 
ذرات ساخته شده را نشان کرویمنانو ذرات و پراش  يالگو 1شکل 

ب ذرات آناتاس و فاز غلنانوشود فاز غالب  یمشاهده م. دهد یم
فاز  نیپراکنده کننده ا هیال يکه برا است لیروتامیکروذرات 

 شتریب لیشکست ذرات در فاز روتا بیضر رایز باشدمی مناسب تر
 .باشدمی ناتاسآاز ذرات در فاز 

2.609) (nanatase=2.488 , nrutile= ]5[  

 

 
 )پایین(ومیکروذرات ) باال(نانو ذرات  x پرتوالگوي پراش :  1شکل 

  
دهد این تحلیل توسط اندازه متوسط ذرات را نشان می 2شکل 

اندازه  cordouan vasco3مدل   2تذرااندازه نانو نییتعدستگاه 
 5/24و نانو ذرات  344اندازه متوسط میکروذرات گیري شده است 

ت رسم گردیده نمودار فراوانی بر حسب اندازه ذرا .است نانومتر
  . است

  )راست(و نانوذرات ) چپ( ذراتمیکرواندازه نمودار توزیع :  2شکل
 SEM ها به روش دکتر بلید، از سطح آنهااز نهشتن الیه  پس 

در شکل  SEM تصاویر .تا مورفولوژي آن مشخص شود شدگرفته 
که تصویر باال مربوط به نانو ذرات و  نشان داده شده است 3

                                                
2  Nano Particle size 
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کی بهم اند میکروذرات .تصویر پایین مربوط به میکروذرات است
 زمان شود در مرحله ساخت خمیردگی دارند که مشخص میچسبن

اولتراسونیک کم بوده اما تخلخل الیه که ناشی از حذف پلیمر در 
وجود تخلل به نفوذ . شودتر الیه است به خوبی دیده مینمرحله سی

  .کندالکترولیت در الیه و بهتر شدن عملیات احیا رنگ کمک می

  

  
  . ساخته شده )پایین(و میکروذرات ) باال( اتذرنانواز  SEMتصویر :  3شکل 
متر مربع وات بر سانتیمیلی 100توان  تحت تابش منبع با هاسلول

منحنی جریان بر حسب ولتاژ آنها  قرار گرفتند AM 1.5و شرایط 
  .)4شکل ( گردیده استرسم 

 ریآنها با استفاده از روابط ز یپرشدگ بیبازده سلولها و ضر
ولتاژ و چگالی جریان  ماکزیمم Im  و Vm .]6[شودیمحاسبه م

ولتاژمدار باز و  Ioc و Vscهمچنین . تولید شده توسط سلول هستند
  .باشندچگالی جریان اتصال کوتاه می

)1                     (                                          100*
in

mm

P
IV


 

  

)2          (                                                               
ocscIV

FF 


  
  

  
  منحنی جریان بر حسب ولتاژ: 4شکل

  
  کننده بررسی عملکرد الیه پراکنده: 1جدول

  
است که نسبت به   4/3%بازده سلول همراه با الیه پراکنده کننده 

- را نشان میبهبود بازده  76/30%نمونه بدون الیه پراکنده کننده 
  .دهد

   نتیجه گیري 
ذرات به روش نانوو  ژلاکسید تیتانیوم به روش سلذرات میکرو

ها به روش نخصوصیات ساختاري آ وساخته شدند  هیدروترمال
تفرق اشعه ایکس و اندازه متوسط ذرات توسط دستگاه تعیین 

 ذرات به طورمیکروذرات . اندازه ذرات مورد بررسی قرار گرفت
و نانو مترنانو 334و با اندازه متوسط ذرات  عمده در فاز روتایل

 .تشکیل شدند نانومتر 5/24ذرات در فاز آناتاس در اندازه متوسط 
کننده نسبت به نمونه  الیه پراکندهرشیدي ساخته شده با سلول خو

می توان . نشان دادبازده بیشتري  76/30%فاقد الیه پراکنده کننده 
نده در سلول هاي نتیجه گرفت به کار گیري الیه پراکنده کن

اي احتمال جذب فوتون در رنگدانه را افزایش خورشیدي رنگدانه
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ریان چگالی ج )درصد(بازده 
  )Isc( اتصال کوتاه

ولتاژ مدار 
  )Voc( باز

ضریب پر 
 شدگی

C1 6/2 77/6 65/0 59/0 

C2 4/3  95/8  66/0  58/0  
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