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ايسلول خورشیدي رنگدانه
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مختلف به طیدر شرامیتانیتدیاکسينانوذرات آناتاز د—چکیده 
یابیبه منظور ارز. در حالل اوکتانول سنتز شدند1روش سولوترمال

یالکترونکروسکوپیسنتز شده از ميو ابعاد نانوساختارهايمورفولوژ
روش نینانوذرات سنتز شده به ا.استفاده شدیدانیملیگسیروبش
ژهیسطح وشیافزالیبه دلتوانندیاندازه ذرات دارند که مکیبارعیتوز

با . کنندشتریبرايانرژلیبازده تبدتیالکترولشترینفوذ بتیو قابل
ذرات کوچکتر نانوزیمشاهده شد که ساندیکاهش دما و زمان فرا

محصول يروزیماده نشیمشاهده شد که غلظت پنیهمچن. شوندیم
و زیسانیکه بهترينانوذرات سنتز شده نمونه انیاز ب. داردریثأتیینها

زیاز آنال،نوع فاز آننییرا داشت انتخاب شد و به منظور تعيولوژمورف
تیدر نها. استفاده شد که نشان دهنده فاز آناتاز بودکسیپراش پرتو ا
يانرژلیپودر ساخته شد و بازده تبدنیاز ايارنگدانهيدیسلول خورش

.بدست آمددرصد65/7

سلول ؛ سولوترمال؛ اکسید تیتانیمنانوذرات دي—هاي کلیدي هواژ
.ايخورشیدي رنگدانه

مقدمه .1
. شده استیمعرفییفوتوولتايدیخورشيتا کنون سه نسل از سلولها

يدیخورشيهانسل دوم؛ سلول،یکونیلیسيدیخورشيهانسل اول؛ سلول

1 solvothermal

از یکی. استيساختارنانويدیخورشيهانازك و نسل سوم؛ سلولهیال
يهاسلولنینسل سوم که در بییولتافوتويدیخورشيهاانواع سلول

يدیخورشيهارا دارد، سلولیبازدهنینسل باالترنیايدیخورش
دیتوليهاروشلیبه دليارنگدانهيدیخورشيهاسلول. استيارنگدانه
نیاگرچه بازده ا. ارزانتر، مورد توجه قرار دارندیو مواد مصرفنهیکم هز

موجود در بازار دست يدیخورشيهاولبه بازده سليدینوع سلول خورش
را دارا هستند یبازدهشیافزاتیبلقامت،یاست، اما در کنار کاهش قافتهین

يهابازده سلولشیبه منظور بهبود کارکرد و افزاياگستردهاتقیو تحق
يبرایگوناگونيهاافتیره. در حال انجام استيارنگدانهيدیخورش

مورفولوژي، رییتغهاافتیرهنیايه از جملهبازده وجود دارد کشیافزا
]2و1[.باشدیممیتانیتدیاکسفتوآند  ديترودفازي الکبیریزساختار و ترک

محسوب 2ییایمیفوتوالکتروشيهاجزء سلوليارنگدانهيدیسلول خورش
شفاف پوشش شهیکه شامل دو الکترود است که معموالً از جنس ششودیم

ياز الکترودها که الکترود نوریکیيرو. رسانا استدیداده شده با اکس
بزرگ يمتخلخل با شکاف انرژيرسانامینکیاز ياهیشود الیمدهینام
ییایمیکه با جذب ششودینشانده م) میتانیتدیاکسيديهامعموال نانو بلور(

دشویالکترود اصالح منیارسانا؛مهینيمناسب؛ رويرنگدانهيهامولکول
].3[را جذب کنددیخورشیتا نور مرئ

فعال گزارش شده است تا يهیاليبرایمختلفيهامواد گوناگون و شکل
فعال و ترابرد  يهیالکترون از مولکول رنگدانه به القیمانند تزرییهاندیفرا

2 Photoelectrochemical cells
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قیالکترون تزربینرخ بازترکایو ابدیفعال بهبود يهیالکترون در داخل ال
لیبه دلمیتانیتدیاکسيد. ابدیکاهش تیفعال با الکتروليهیشده به ال

سطح ؛يو نورییایمیشیبزرگ؛ مقاومت در برابر خوردگيشکاف انرژ
کارآمد الکترون از تراز رنگدانه به نوار رسانش آن که به قیتزراد؛یزيژهیو
ده تراز پر نشنیترنییمناسب نوار رسانش آن نسبت به پايریقرارگلیدل

و نرخ کند میتانیتدیاکسيرنگدانه است، ترابرد کارآمد الکترون در ساختار د
مناسب نوار رسانش تیاز موقعیکاهنده که ناشيالکترون با گونهبیبازترک

ماده نیآمدتراست، کارتیکاهش الکتروللینسبت به پتانسمیتانیتدیاکسيد
.استيارنگدانهيدیخورشيهامورد استفاده در سلول

تیو بروکلیآناتاز ، روتایستالیسه ساختار کريدارامیتانیتدیاکسيد
ينوار رسانش بزرگتر؛ برايو لبهيشکاف انرژلیساختار آناتاز به دل. است

بزرگتر بودن . تر استمناسبيارنگدانهيدیخورشيهااستفاده در سلول
.کندیمدیرا توليشتریب3و ولتاژ مدار بازیسطح فرم،يانرژشکاف

الکترون ولت است 2/3يرسانا با شکاف انرژمینيمادهمیتانیتدیاکسيد
را شامل دیخورشيانرژفیدرصد ط5که با استفاده از نور فرابنفش که فقط 

يحساس سازنیبنابرا. شودیمختهیالکترون آن بر انگشود،یم
حساس نیرد که در بداتیاهماریبسمیتانیتدیاکسيدينانوساختارها

میتانیتدیاکسيکوچکتر از ديبا شکاف انرژیمختلف؛ مواد معدنيهاکننده
.شودیها استفاده ممانند رنگدانهیمواد آلایو 

که یبا راندمان باال عموما از ذراتيارنگدانهيدیخورشيهاسلول
ياندازهبا کاهش. دشویملینانومتر هستند تشک25تا 15نیقطر بيدارا

با نیهمچن. شودیمشتریتعداد مرزها مقاومت بشیافزالیذرات به دل
جذب يکاهش مجموع سطح مقطع موثر برالیذرات به دلياندازهشیافزا

وجود دارد يانهیبهيذرهياندازهنیبنابرا. ابدییمشیرنگدانه، مقاومت افزا
.]4[. دهدیطول انتشار را به ما مممیکه ماکز

استفاده شده در ينشان داده است که اگر ذرات کروقاتیتحقرد
شیافزالیاندازه ذرات داشته باشند، به دلکیبارعیالکترود فوتوآند توز

شتریبيانرژلیبازده تبدتیالکترولشترینفوذ بتیو قابلژهیسطح و
]5. [شودیم

ترمالبه روش سولومیتانیتدیاکسيسنتز نانوذرات دقیتحقنیاهدف
يدیسلول خورشساختدراز بهترین نمونهو استفادهدر شرایط مختلف

.استيارنگدانه

3 Voc

قیروش تحق.2

اکسید تیتانیمديسنتز نانوذرات .2.1
و در شودیاستفاده ممیتانیتمادهشیبه عنوان پ4دیزوپروپوکسایامیتانیت

شود تا یو هم زده مشدهاضافه آب مقطر به محلول. شودیاوکتانول حل م
را در اتوکالو قرار سپس محلول . و چگالش رخ دهدزیدرولیهيواکنش ها

یبا اتانول شستشو داده میینهاحصولم. میدهیحرارت مدر آون داده و 
. شودیآون خشک مکیشود و سپس در 

مختلف دما، زمان و طیتحت شرااکسید تیتانیمدينمونه از نانوذرات 7
آنها انتخاب شده و در الکترود نینمونه از بنیغلظت سنتز شدند تا بهتر

سنتز نانوذرات طیشرا1در جدول .به کار روديدیفوتوآند سلول خورش
.نشان داده شده است

اکسید تیتانیمشرایط مختلف سنتز نانوذرات دي1جدول 
داري در زمان نگهدمانمونه

)ساعت(آون 
غلظت موالر

N1180655/0

N2180455/0

N31801255/0

N41802455/0

N5180627/0

N6180690/0

N7150655/0

، و 5آنالیز پراش پرتو ایکسازشدههیفاز نانوذرات تهصیتشخيبرا
لیگسیروبشیالکترونکروسکوپیماز آنهايمورفولوژصیتشخيبرا
.استفاده شد6یدانیم

و ساخت سلولالکترود فوتوآندهیته.2.2
قرار گرفته و توسط خال یچرخشیدهدستگاه پوششيبر روهیالریز

وردیگیقرار مهیالریزيبر روریخميسپس مقدارچسبدیبه سطح آن م
سطح پوشش یضخامت و توپوگراف.گیردمیصورتینشانهیعمل ال

پوشش دهی .باشدیمریخمي تهیسکوزیوووابسته به سرعت چرخش

4 Titanium isopropoxide
5 X-ray Diffraction

6 Field Emission Scanning Electron Microscopy
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توسط دستگاه rpm3000ثانیه با سرعت30به مدت TiO2خمیر 
15/20دهی چرخشی صورت گرفت و پوششی به ضخامت پوشش

یدهبه روش پوششیدهبعد از پوشش.میکرومتر روي زیرالیه ایجاد شد
و سپس داخل ردیگیقرار میحرارتاتیتحت عملهیالریز،یچرخش

گیرد و بعد از خارج کردن از رنگدانه در کنار ار میقرN719محلول رنگدانه 
.شودسلول ساخته می،کاتد پالتینه و الکترولیت مابین آن

وآنالیز پراش پرتو ایکساز،پوششيفاز و مورفولوژصیتشخيبرا
.شداستفادهیدانیملیگسیروبشیالکترونکروسکوپیم

و بحثجینتا.3
نانوذرات سنتز یدانیملیگسیروبشیالکترونکروسکوپیميعکس ها

.اندنشان داده شده1شده در شکل 

نانوذرات یدانیملیگسیروبشیالکترونکروسکوپیميعکس ها1شکل 
شده به روش سولوترمالهیته

شده است و همانطور که یطوالنندیزمان فراN4و N3يدر نمونه ها
N2نمونه در.رخ داده استو رشدوستهیبه هم پنانوذرات شودیمالحظه م

کوچکتر همذرات آن زیو سافرایند کوتاهتر استزمان N1نسبت به نمونه 
کوچکتر دارد زیذرات با ساN1نسبت به نمونه زینN7نمونه  . شده است

.استندیفرايکاهش دمالیکه به دل

عیتوزN7وN1 ،N2،N5ي، نمونه هاN7تا N1ينمونه هانیباز
کهییاما از آنجارسند،یارند و مناسب به نظر مداندازه ذرات کیبار

يکه دارایبا راندمان باال عموما از ذراتيارنگدانهيدیخورشيهاسلول
زیکه ساN2، نمونه ] 4[شودیملینانومتر هستند تشک25تا 15نیقطر ب

آنالیز نمونه تست نیااز. رسدبه نظر میرنج است مناسبتر نیذرات آن در ا
هاي این نمودار مطابق با ي پیکهمه).2شکل (گرفته شدپراش پرتو ایکس

(N2)ایتانینانوذرات تيبراخالصنشان دهنده فاز آناتازکه فاز آناتاز است

.باشدیم

که نشان دهنده فاز آناتاز N2انوذرات نآنالیز پراش پرتو ایکسنمودار 2شکل 
.باشدیم

و آنالیز پراش پرتو ایکسيهم تستهاایتانینانوذرات تياز پوششها
در بیگرفته شد که به ترتیدانیملیگسیروبشیالکترونکروسکوپیم

نشان پراش پرتو ایکسنمودار . نشان داده شده است4و 3يشکل ها
یروبشیالکترونکروسکوپیميدر عکسهانیهمچن. دهنده فاز آناتاز است

.شودیساختار متخلخل الکترود فوتوآند مشاهده میدانیملیگس

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


يارنگدانهيدیبه روش سولوترمال و کاربرد آن در سلول خورشمیتانیتدیکسايسنتز نانوذرات د
تهران، ایران1393–دومین کنفرانس تخصصی فناوري نانو در صنعت برق و انرژي

4

N2نانوذرات يپوشش حاوپراش پرتو ایکسنمودار 3شکل 

ياز پوشش هایدانیملیگسیروبشیالکترونکروسکوپیمکس ع4شکل 
N2نانوذرات يحاو

پوشش داده شده با نانوذرات يدیسلول خورشخصوصیات فوتوولتائیک
N2 نمودار ولتاژ جریان این 5همچنین در شکل .آمده است2در در جدول

.شودسلول مشاهده می

ايوتوولتائیک سلول خورشیدي رنگدانهخصوصیات ف2جدول 
بازده
(%)

فاکتور
انباشتگی

ولتاژ مدار باز
(V)

دانسیته جریان 
اتصال کوتاه
(mA/ cm2)

65/7539/0690/057/20

اينمودار ولتاژ جریان سلول خورشیدي رنگدانه5شکل 

نتیجه گیري.4
و فاز زیسا،يبه مورفولوژيدیلول خورشسکیییکه کارامیدانیم

در سلولهاي .داردینوع سلولها بستگنینانوذرات به کار رفته در ا
اکسید تیتانیم به عنوان ماده فعال استفاده اي معموال از ديخورشیدي رنگدانه

و لیآناتاز ، روتایستالیسه ساختار کريدارامیتانیتدیاکسيد.شودمی
نوار رسانش يو لبهيشکاف انرژلیاختار آناتاز به دلس. استتیبروک

.تر استمناسبيارنگدانهيدیخورشيهااستفاده در سلوليبزرگتر؛ برا
داشتن لینانومتر به دل25تا 15يزهایدر سااکسید تیتانیمدينانوذرات
را بهبود يدیسلول خورشییو جذب رنگ باال کاراژهیسطح و

کیبارعیتوزفوتوآندذرات استفاده شده در الکترود اگرنیهمچن.دهندیم
شترینفوذ بتیو قابلژهیسطح وشیافزالیاندازه ذرات داشته باشند، به دل

توانیدر روش سولوترمال م. شودیمشتریبيانرژلیبازده تبدتیالکترول
با . افتیمورد نظر دست يو مورفولوژزیبا کنترل دما، زمان و غلظت به سا

همچنین در این روش . هش دما و زمان فرایند نانوذرات ریزتري ایجاد شدکا
نشان Xآنالیز پراش پرتوي . آیدتوزیع باریکی از اندازه ذرات بدست می

نانوذرات به این روش در حالل . دهنده فاز آناتاز براي نانوذرات بود
قرار اي مورد استفادهاوکتانول سنتز شدند تا در سلول خورشیدي رنگدانه

روش ساخته نیآن به انوذراتکه نایسلوليبرايانرژلیبازده تبد.  گیرند
.بود% 7.65شدند 
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