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هاي ولالکترولیت ها در ساختار سلبا توجه به استفاده از —چکیده 
و نظر به کاهش کارایی این الکترولیت در خالل نانوساختارخورشیدي

به ازآْن هاکاربرد به دلیل تبخیر حالل هاي موجود در آن، استفاده 
کاربرد ژل . صورت ژل هاي پلیمري امروزه مورد توجه قرار گرفته است

هش تبخیر حالل هاي هاي پلیمري می تواند از یک طرف موجب کا
و در نتیجه افزایش پایداري سلول هاي خورشیدي موجود در الکترولیت

گردد ولی از طرفی دیگر می تواند بدلیل عایق بودن پلیمرها ، نانوساختار
در این تحقیق تالش بر این است . کارایی سل خورشیدي را کاهش دهد

ژل الکتریکی که با استفاده از ذرات نانوگرافن ضمن افزایش هدایت
پلیمري، سایر خواص نظیر مقاومت حرارتی و خواص فیزیکی و 

.مکانیکی را بهبود داد

؛هدایت یونی؛نانو گرافن؛ژل پلیمر الکترولیت —هاي کلیدي هواژ
؛سلول خورشیدي نانوساختار

مقدمه .1
امروزه سلول هاي خورشیدي حساس به رنگ نانوساختار، ابزارهاي 

نرژي نور به الکتریسیته می باشند که به دلیل هزینه تولید مهمی در تبدیل ا
و کاهش مشکالت زیست محیطی در مقایسه %) 10(پایین، کارایی تبدیل باال

با سایر منابع تولید برق از جمله سوخت هاي فسیلی مورد توجه زیادي قرار 
مکانیسم اصلی در تبدیل انرژي به صورت انتقال الکترون  از . گرفته اند

هادي الکترود تیتانیوم دي اکسید نیمهلت برانگیخته مولکول رنگ به نوارحا
سیستم ردوکس یدید و تري یدید سبب احیاء .تحت تابش نور می باشد

مولکول رنگ اکسید شده می گردد و به عنوان محیط حمل کننده بار در 

ردوکس ستمیسيحاوعیمايتهایالکترول.خورشیدي عمل می کندسلول 
راندمان ن،ییپاتهیسکوزیولیمنحصر به فرد خود از قبيهایژگیولیبه دل

کاربرد ،دیاکسيدومیتانیتينفوذ در الکترودهایو آسانهیتهیباال، آسان
بهر. کرده انددایحساس به رنگ پيدیخورشيسلولهانیرا در ايگسترده ا

يداریپالیاز قبیبیمعايدارايدیخورشينوع از سلول هانیحال، ا
و نشت یآلينمودن حالل هايدر آب بندیسختن،ییمدت پایطوالن
.]1[باشندیمیآليحالل هاتیفرارجهیدر نتتیالکترولریوتبخ

با عیماتیالکترولینیگزیبه منظور جايادیزيتالشهانیبنابرا
دیگر انجام شده است که از مهمترین آن می توان به يهاتیالکترول

در .]2[اشاره کردپلیمري پایه مایعات یونی و الکترولیت هاي الکترولیت بر 
الکترولیت بر پایه مایعات یونی از نمک هاي ایمیدازولیومی استفاده می شود 
که عالوه بر اینکه به عنوان منبع یدید می باشد، به عنوان حالل براي سایر 

ري ه این الکترولیت مسئله پایداچاگر. اجزاي الکترولیت عمل می کند
ت اما یکی از مهمترین عیب هاي مایعات الکترولیت مایع را حل کرده اس

یونی ویسکوزیته باالي آنها می باشد که سبب کاهش تحرك یون در 
الکترولیت ها و بدنبال آن کارایی پایین تر سلول هاي خورشیدي حساس به 

در مقایسه با الکترولیت هاي مایع بر پایه حالل آلی نانو ساختار رنگ 
در کنار الکترولیت بر پایه مایعات یونی، الکترولیت هاي ژل .می باشد

.پلیمري مورد توجه زیادي قرار گرفته اند

شوند که در آن یمفیتعریستمیبه عنوان سي ژل پلیمريتهایالکترول
که معموال شامل حالل عیماتیبا الکترول) زبانیممریپل(يمریشبکه پلکی

نیو همچنلیتریاستونایکربنات ولنیکربنات، پروپلنیاتلیاز قبیآليها
باشد متورم یمدیدیمیپتاسودیدیمیسدد،یدیمیتیلمانندیمعدنينمکها

از يادیزریبا وارد کردن مقادتهایالکترولنیگرایبه عبارت د. شودیم
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در . شوندیمهیتهيمریپلسیماترایو یبه مونومر آلعیماتیالکترول
انتقال و نفوذ تیجامد و هم خاصیچسبندگتیژل ها هم خاصقتیحق
از عیمايهاتیالکتروليایبر مزاوهعالتهایالکترولنیا. را دارندعاتیما
در مقایسه با یعالیسطحنیتماس بتیباال و خاصیونیتیهدالیقب

نسبت به يمدت بهتریطوالنيداریاز پاالکترولیت بر پایه مایعات یونی، 
.باشندیبرخوردار معیمايهاتیترولالک

در بررسی هاي انجام شده مشخص شده است که کارایی سلول هاي 
به پارامترهاي مختلفی از قبیل نانو ساختار خورشیدي حساس به رنگ 

ژل شدن پتانسیل مدار باز و چگالی جریان مدار کوتاه وابسته است و 
ییفوتو ولتايدر پارامترهادریراتییسبب تغپلیمرلهیبوسعیماتیالکترول

تیبا الکترولسهیادر مقنانو ساختار سلول هاي خورشیدي حساس به رنگ
نشان داده شده ))1شکل((در کیشود که بطور شماتیمعیمايها

.]3[است

سلول هاي خورشیدي حساس به در لیپتانس-انیجریمنحن-1شکل 
یو ژلعیماتیالکترولهیبر پانانو ساختار رنگ

سبب تیژل شدن الکترولدیکنیمشاهده مباالهمانطور که در شکل 
)Voc(مدار بازلیپتانسشیو افزا)Jsc(مدار کوتاهانیجریکاهش چگال

تیهدالیبدلJscشود که کاهش یمعیمايهاتیبا الکترولسهیدر مقا
رود شدن سطح الکتدهیپوشجهیدر نتVocشیو افزاتیکمتر ژل الکترول

کیتارانیجرجادیکه مانع از ايمریپليرهایزنجلهیوسبدیاکسيدومیتانیت
است که يبه گونه اییفوتو ولتايدر پارامترهاراتییتغ. باشدیشود  میم

تیالکترولهیبر پاسلول هاي خورشیدي حساس به رنگ نانو ساختار ییکارا
که کارایی کمتر از آن استیکمایوعیماتیمشابه الکترولبایتقریژل

نانو کاهش یافته را می توان به کمک افزودنی هاي هادي الکتریکی از قبیل 
در يمریژل پلتیمدت الکترولیطوالنيداریپا.جبران کردگرافنصفحات 

مدت یدر طوالنیبه آسانعیمايهاتیاست که الکترولتیواقعنیاجهینت
نور به لیتبدبیکه سبب کاهش ضرکنند ینشت مایشوند و یمریتبخ

سلول هاي خورشیدي حساس به رنگ نانو در ) بازده سلول(تهیسیالکتر
مشاهده ))2شکل ((همانطور که در. شودیبا گذشت زمان مساختار

ژل يهاتیبا الکتروليدیخورشيسلول هاییروز کارا5بعد از دشویم
با يدیخورشيسلول هاییکاراکهیدر حالافتیکاهش % 8يمریپل

40بعد از یحتایو . کرده استدایافت پ% 40در حدود عیماتیالکترول
ژل تیبا الکترولسلول هاي خورشیدي حساس به رنگ نانو ساختارروز 

یخود را حفظ متهیسینور به الکترلیتبدییاز کارا% 83در حدود يمریپل
تیبا الکترولساختارسلول هاي خورشیدي حساس به رنگ نانو کنند اما 

خود را حفظ کرده تهیسینور به الکترلیتبدییاز کارا% 27در حدود عیما
.اند

با يمریژل پلتیمدت الکترولیطوالنيداریپاسهیمقا- 2شکل 
عیماتیالکترول

مطالعات نشان داده است که افزودن نانوذرات هادي الکتریکی به 
هدایت یونی می شود که این امر سبب الکترولیت ژل پلیمري منجر به بهبود

بهبود دانسیته جریان مدار کوتاه و در نتیجه بهبود راندمان سلول هاي 
مشاهده ))1جدول ((همانطور که در.]4[خورشیدي نانو ساختار می گردد

در بهبود دیاکسيدومیتانیموثرتر از نانوذرات تتیشود نانوذرات گرافیم
کاهش . کنندیتنها عمل ممریبا پلسهیقادر متیالکترولیونیتیهدا
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به پخش نامطلوب آن یوزن% 0.25از تیگرافشتریبشیبا افزایونیتیهدا
.گرددیبر ممریدر پل

يغلظت هاياتاق برايها در دماتیالکترولیونیتیهدا-1جدول
مختلف نانوذره

شیسبب افزاتینانوصفحات گرافيباالیالکترونتیهدادر حقیقت 
نانوذره در نیاشتریبریتاثنیشود و همچنیمبادله بار ميسرعت واکنش ها

يرهایزنجنیبيبرکاهش موثر برهمکنش هادیاکسيدومیتانیبا تسهیمقا
در بهبود رگذاریاز عوامل تاثمریپلینگیممانعت از بلورجهیو در نتيمریپل

نیبه فرد اخواص منحصر به طور کلی، امروزه . باشندیمیونیتیاهد
تیبا هدایتیبه عنوان مواد الکترولنهایمنجر به کاربرد گسترده اتهایالکترول

، )DSSC(حساس به نوريبا مواد رنگ زايدیخورشيباال در سلولهایونی
.شده استیمیتیلهیثانويهایباتر

نتیجه گیري.2
دینانو ساختار در منابع توليدیخورشيبا توجه به کاربرد سلول ها

نیمدت ایطوالنيداریرا در پایمناسب نقش مهمتیبرق، انتخاب الکترول
نیدر اجیرايهاتیاگرچه الکترول. کندیمفایاییایمیالکتروشيبزارهاا

نهیزهلیباشد و به دلیردوکس مستمیسيحاوعیماتیسلول ها، الکترول
را به خود اختصاص داده اند اما به يادیباال، توجه زییو کارانییپادیتول
آن در ییاو کاهش کارتیالکترولرینشت و تبخلیاز قبیمشکالتلیدل

قرار يادیمورد توجه زيمریژل پليهاتیخالل کاربرد، استفاده از الکترول
سبب کاهش نشت حالل و يمریپلیژلتیالکتروليریبکار گ. گرفته است

اگرچه . گرددیدر خالل کاربرد ميدیخورشيسلول هايداریبهبود پا
یسلول ها کمنیاییکارامرهایاز پلیبودن برخقیعالیممکن است به دل

لیاز قبيبا استفاده از نانو ذرات هادافتهیکاهش ییکارانیکه اابدیکاهش 
نانو ذرات به نیاقتیدر حق. قابل جبران استوبیگرافن و کربن نانو ت

سلول باال دريداریبا حفظ پاییبهبود کاراجهیو در نتیونیتیبهبود هدا
.هاي خورشیدي نانو ساختار کمک می کنند
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درصد وزنی نانو ذرات در پلی 
ا زهگ-وینیلیدن فلوراید
یلنفلوئورو پروپ

(ms/cm)هدایت یونی

نانو صفحات گرافن نانو ذره تیتانیوم دي اکسید

0 1.66 1.66

0.25 3.85 2.65
0.5 2.72 2.12
1 2.28 2.50

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

