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در اين مطالعه، روش پيروليز پاششي براي اليهنشاني  —چكيده 

 به منظور ،اكسيد قلع آالييده شده با فلوئور بر روي زيراليه شيشهاي

كاربرد در سلولهاي خورشيدي نانوساختار به كار گرفته شد. كلريد قلع 

) به عنوان پيشماده قلع مورد استفاده قرار SnClR4R.5HR2ROپنج آبه (

گرفت. براي افزودن فلوئور داخل ساختار اكسيد قلع از مقادير مختلف 

) استفاده شد. سپس به بررسي و NHR4RFپيشماده فلوريد آمونيوم (

مقايسه مقاومت الكتريكي سطحي پوششهاي تهيه شده با مقادير مختلف 

پرداخته شد. ) 9/1 و 7/1، 5/1 برابر با F/Snفلوئور (نسبتهاي مولي 

- منجر به تهيه پوشش7/1برابر با  F/Snنتايج نشان داد كه نسبت مولي 

در نهايت به بررسي  هايي با مقاومت الكتريكي سطحي پايينتر ميشود.

اثر مقدار محلول پاشش شده بر ميكروساختار پوشش تهيه شده در 

شرايط بهينه پرداخته شد. 

، آالينده، فلوئور، مقاومت FTOپيروليز پاششي،  —ه هاي كليدي واژ

 الكتريكي

 مقدمه  .1

دهاي اكسيراً در مسير پيشرفت تكنولوژي سلولهاي خورشيدي، اخي
TCOرساناي شفاف ( P0F

�
Pكه به عنوان از جمله موادياند. ) به كار گرفته شده 

با فلوئور  د قلع آالييده شدهاكسيتوان به  مي، معروف هستندTCOاليه 
                                                           

1 Transparent Conductive Oxide 

)FTOماده .]1[ ) اشاره نمود FTO  ،داراي رسانندگي الكتريكي مناسب
عبور نور باال در منطقه مرئي و بازتاب باال در منطقه فروسرخ دور و مياني 

است. خواص الكتريكي و نوري اين ماده بهدليل حضور الكترونهاي آزاد در 
 FTO. در ميان روشهاي متنوعي كه براي تهيه پوشش ]2[آن ميباشد 

وجود دارد، پيروليز پاششي يك روش ساده و ارزان است كه قابليت صنعتي 
. در روش پيروليز پاششي ]3[شدن و توليد انبوه را نيز دارا ميباشد 

پارامترهاي بسياري همچون نوع پيشماده و نوع حالل براي تهيه محلول 
پاشش، مقدار محلول، دماي زيراليه، فاصله نازل پاشش تا زيراليه، سرعت و 
زاويه پاشش و ... وجود دارند كه ويژگيهاي پوشش تهيه شده را تحت تاثير 

 SnClR4R.5HR2RO. در اين تحقيق براي تهيه محلول اسپري از ]4[قرار ميدهند 
 به عنوان پيش ماده فلوئور استفاده شده NHR4RFبه عنوان پيش ماده قلع و از 

-و به بررسي اثر مقدار آالينده فلوئور و مقدار محلول پاشش شده بر ويژگي

هاي الكتريكي پوششهاي تهيه شده پرداخته شده است. هدف نهايي اين 
 با ويژگيها و كيفيت مطلوب براي كاربرد در FTOتحقيق، تهيه پوشش 

DSSCP1Fسلولهاي خورشيدي نانوساختار حساس شده با رنگ (

�
P .ميباشد (

 به بررسي FTOدر اين مقاله عالوه بر بررسي خواص الكتريكي پوششهاي 
خواص اپتيكي اين پوششها نيز كه اثر زيادي بر راندمان سلولهاي 

خورشيدي دارند، پرداخته شده است. عالوه بر اين، بررسي ريزساختار 
-پوششهاي تهيه شده با مقادير مختلف محلول پاشش نيز از ديگر ويژگي

هاي اين تحقيق ميباشد.  

                                                           
2 Dye Sensitized Solar Cell 
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 كارهاي تجربي .2

براي تهيه محلولهاي پاششي از اتانول به عنوان حالل استفاده شد. ابتدا 
 به عنوان پيشماده قلع در داخل اتانول حل SnClR4R.5HR2ROمقدار مناسبي از 

شد و يك محلول شفاف به دست آمد. براي افزودن فلوئور، پيشماده 
NHR4RFدر مقادير مختلف به محلول كلريد در اتانول اضافه شد و محلول -

 تهيه 9/1 و 7/1، 5/1 براير با F/Snهاي مختلفي با نسبتهاي مولي متفاوت 
 سي 40در هر آزمايش  در محلول، F/Snبراي بررسي اثر نسبت مولي شد. 

 درجه 45سي از محلول تهيه شده داخل مخزن پاشش ريخته شد و با زاويه 
 پاشيده شد. پس از دستيابي به مقدار C 430°بر روي زيراليه داغ با دماي 

فلوئور بهينه، اثر مقدار محلول پاشش شده بر خواص پوشش تهيه شده مورد 
پوششها از سطحي براي اندازهگيري مقاومت الكتريكي بررسي قرار گرفت. 

2Fآزمون كاوه چهار نقطهاي

استفاده شد. درصد عبور نور پوششها توسط  �
 انجام شد. ميكروساختار و ضخامت UV-Visدستگاه اسپكتروفتومتر 

) مورد بررسي قرار SEM (روبشيبا ميكروسكوپ الكتروني نيز پوششها 
 گرفت.

 يافتهها و سگالش .3

 F/Snبررسي اثر نسبت مولي  .3.1

نتايج حاصل از آزمون كاوه چهار نقطه اي براي نسبتهاي مولي 
 با توجه به اين نتايج براي  ارائه شده است.1 در جدول F/Snمختلف 

رسيدن به كمترين مقاومت الكتريكي سطحي، مقدار فلوئور در محلول يك 
 به 7/1 برابر با F/.Snحد بهينه دارد. در اين تحقيق مقدار بهينه نسبت مولي 

 گردد، به SnOR2R اگر بتواند جانشين اكسيژن در ساختار Fيون دست آمد. 
دليل ايجاد الكترونهاي آزاد، هدايت الكتريكي را افزايش ميدهد. هر چه 

 جانشين شده بيشتر شود، مقدار الكترونهاي آزاد نيز بيشتر شده و Fمقدار 
. اگر مقدار فلوئور از حد بهينه ]5[مقاومت الكتريكي سطحي كمتر ميشود 

 به SnOR2Rباالتر رود، اتمهاي فلوئور اضافي كه ديگر نميتوانند در ساختار 
صورت جانشيني حل شوند، باعث به هم ريختن نظم ساختار شده و به 

 در موقعيت بيننشين به Fافزايش مقاومت الكتريكي سطحي كمك ميكنند. 
 عنوان يك دام الكتروني عمل كرده و غلظت حاملهاي بار را كاهش ميدهد

 . ]7و6[

                                                           
1 Four point probe 

 F: مقاومت سطحي پوششها با مقادير مختلف 1جدول 

) □/Ωمقاومت الكتريكي سطحي ( F/Snنسبت مولي 

5/1 200 

7/1 180 

9/1 350 

 

بررسي مقدار محلول پاشش شده  .3.2
 ccبراي بررسي اثر مقدار محلول، دو نمونه متفاوت با مقادير مختلف 

 ثابت F/Sn محلول تهيه شدند. در هر دو محلول نسبت مولي cc 150 و 40
، مقدار با استفاده از آزمون كاوه چهار نقطه اي انتخاب شد. 7/1و برابر 

 محلول بسيار كمتر و cc 150مقاومت الكتريكي سطحي نمونه تهيه شده با 
 cc 40 به دست آمد. در حاليكه اين مقدار با استفاده از Ω/□ 25برابر 

 بود.  Ω/□ 180 محلول،

 محلول را نشان cc 150 درصد عبور نور پوشش تهيه شده با 1شكل 
تهيه شده در  FTOمشاهده ميشود كه شيشه ميدهد. با توجه به اين شكل، 

 ،nm 305 محلول، در طول موج هاي باالتر از cc 150شرايط بهينه و با 
 را از خود عبور ميدهد و با نزديك شدن به مرز ناحيه مرئي UV امواج

 درصد 70ميزان عبور بيشتر شده و درناحيه مرئي به طور متوسط بيش از 
 در نتيجه ميتوان گفت نمونه طول موج هاي مرئي را از خود عبور مي دهد.

- محلول از شفافيت مطلوب نيز براي كاربرد در سلولcc 150تهيه شده با 

 .هاي خورشيدي نانوساختار برخوردار است

براي بررسي دقيقتر اثر مقدار محلول بر خواص الكتريكي پوششها، 
 مورد بررسي قرار گرفت. SEMميكروساختار نمونههاي تهيه شده توسط 

 CC سطح و سطح مقطع پوشش تهيه شده با مقدار SEM تصاوير 2شكل 
 محلول را نشان ميدهد. حالت جزيرهاي پوشش تشكيل شده در تصوير 40

 الف) كه حاكي از عدم يكنواختي و در 2سطح كامالً مشخص است (شكل 
 سطح مقطع SEMنتيجه نامناسب بودن پوشش ميباشد. با توجه به تصوير 

 نيز 3 ميباشد. شكل nm 120 ب)، ضخامت پوشش حدود 2(شكل 
 CC 150 سطح و سطح مقطع پوشش تهيه شده با مقدار SEMتصاوير 

محلول را نشان ميدهد. تصاوير بيانگر اين است كه يك پوشش يكنواخت 
 بر روي سطح زيراليه شيشهاي ايجاد nm 3/393نانوساختار به ضخامت 
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 است. بنابراين nm 70-50شده است. اندازه دانههاي پوشش نيز در محدوده 
ميتوان نتيجه گرفت كه مقدار محلول پاشش شده نيز از عوامل تاثيرگذار بر 

ميباشد. اگر مقدار محلول كم باشد، پوشش به  FTOروي خواص پوشش 
صورت يكنواخت روي زيراليه نمينشيند و حالت جزيرهاي پيدا ميكند كه 
منجر به پوششهايي با مقاومت الكتريكي باال خواهد شد. از طرفي ضخامت 
پوشش نيز كمتر بوده و اين امر نيز افزايش مقاومت الكتريكي را در صورت 

. البته به نظر ميرسد مقدار محلول ]8[استفاده از محلول كمتر توجيه ميكند 
پاشش شده بر روي زيراليه نيز يك حد بهينه دارد. پاشش بيش از حد 

محلول بر روي زيراليه، اگرچه مقاومت الكتريكي سطحي پوشش را كاهش 
ميدهد، اما ميتواند منجر به كاهش شفافيت و درصد عبور نور پوشش تهيه 

شده شود و كارآيي پوشش را براي استفاده در سلولهاي خورشيدي 
.  ]9[نانوساختار كاهش دهد 

 

 
 تهيه شده در شرايط بهينه (الف) FTO: طيف عبوري شيشه 1شكل 

 ، (ب) منطقه مرئيUVمنطقه 

 
با استفاده از مقدار كم محلول (الف)  FTOسطح پوشش  SEM: تصوير 2شكل 

سطح مقطع اين پوشش (ب)  SEMو تصوير 

 

 
 محلول (الف) cc 150با استفاده از  FTOسطح پوشش  SEM: تصاوير 3شكل

سطح مقطع اين پوشش (ب)  SEMو تصوير 
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نتيجهگيري  .4
با توجه به تحقيق انجام شده نتايج زير به دست آمد: 

تهيه  FTOبر مقاومت الكتريكي پوشش - از جمله عوامل تاثيرگذار 1
 در محلول پاشش است كه F/Sn نسبت مولي شده به روش پيروليز پاششي،
 به دست آمد. 7/1در اين تحقيق مقدار بهينه آن 

- اتمهاي فلوئور اضافي بهجاي قرار گرفتن در مواضع اكسيژني 2
در موقعيت بيننشين به عنوان يك  و ايجاد الكترونهاي آزاد، SnOR2Rساختار 

مقاومت الكتريكي را افزايش ميدهند.  دام الكتروني عمل كرده و 

- مقدار محلول پاشش شده از ديگر عوامل تاثيرگذار بر روي خواص 3
ميباشد. مقدار كم محلول منجر به دستيابي به پوششهايي با  FTOپوشش 

-ضخامت كم ميشود كه قادر به پوشاندن يكنواخت كل سطح زيراليه نمي

 . باشد

 محلول پاشش، پوشش cc 150- در اين تحقيق با استفاده از 4
 بر روي زيراليه nm 400 با ضخامت حدود FTOيكنواخت و نانوساختار 

 اعمال شد كه مقاومت الكتريكي C 430°شيشه سودااليم داغ با دماي 
% در منطقه مرئي داشت.  70 و درصد عبور نور بيش از Ω/□ 25سطحي 

 □/Ω- با توجه به نتايج ارائه شده و بخصوص ميزان مقاومت سطحي 5
% در منطقه مرئي اين شيشه ميتواند براي 70 و درصد عبور بيش از 25

ساخت آند و كاتد سلول خورشيدي نانوساختار مورد استفاده قرار گيرد. 

 

 منابع
[1] R. G. Gordon, “Criteria for choosing transparent conductors”, MRS 

bulletin, (2000) 52-57. 
[2] P. Gerhardinger and D. Strickler, “Flourine doped tin oxides coatings-

over 50 years and going strong”, Key engineering materials, Vol.380, 
2008, pp. 169-178. 

[3] B. Zhang, Y. Tian, J.X. Zhang and W. Cai, "The role of oxygen 
vacancy in fluorine-doped SnOR2R films", physica B 406, 2011, pp. 
1822-1826. 

[4] M. Oshima and K. Yoshino, "Characteristic of Low Resistivity 
Fluorine-Doped SnOR2R Thin Films Grown by Spray Pyrolysis", 
Japanese Journal of Applied Physics 50, 2011, 05FB15. 

[5] B. Zhang, Y. Tian, J.X. Zhang and W. Cai, "The role of oxygen vacancy 
in fluorine-doped SnOR2R films", physica B 406, 2011, pp. 1822-1826. 

[6] Xiaoming Huang, Zhexun Yu, Shuqing Huang, Quanxin Zhang and 
Dongmei Li, Yanhong Luo, Qingbo Meng, " Preparation of fluorine-
doped tin oxide (SnO:F) film on polyethylene terephthalate (PET) 
substrate", Materials Letters 64, 2010, pp. 1701–1703. 

[7] S. A. Yousaf and S. Ali, "The Effect Of Fluorine Doping On 
Optoelectronic Properties Of Tin-Dioxide (F: SnOR2R) Thin Films", PK 
ISSN 0022- 2941; CODEN JNSMAC Vol. 48, No.1 & 2, 2008, pp. 43-
50. 

[8] P. K. Biswas, L. Dua, A. De and T. Chaudhuri "Aquo-organic sol-based 
F-doped SnOR2R (Sn:F = 90:10) coatings on glass", Materials Science-
Poland, Vol. 24, No. 2/1 ,2006. 

[9] S. K. Tripathy, P. V. Rajeswari and B. P. Hota, "Synthesis of tin oxide 
thin film and effect of number of coating on transmittance and film 
thickness", The African Review of Physics, 2012, 7:0028.  

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

