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خورشیديدر ماژول سلول هايجهت استفاده خمیر نقره اخت س
نانوساختار

2، مهسا جاللی1، نسترن ریاحی نوري2و1، روزبه سیاوش موخر 1مهراد مهدي پور

گروه پژوهشی مواد غیرفلزي–مرکز شیمی و مواد –پژوهشگاه نیرو -1
گروه مهندسی مواد–دانشگاه صنعتی شریف -2

m_mehdipour1364@yahoo.co.uk
ایران-تهران 

300در حدود (خمیر هادي نقره توسط ذرات زیر میکرون -چکیده 
به . مواد آلی به معدنی تهیه گردیدمختلفنقره با نسبت هاي ) نانو متر
و 20به 30،80به 70، 40به 60از نسبت هاي تعییندرصد بهینه منظور

. به مواد آلی استفاده شد) نقره و فریت گالس(مواد معدنی 10به 90
دکتر بلید بر شساختاري نمونه هاي پوشش داده شده به رونتایج ریز 
40به 20نشان داد که با افزایش نسبت مواد آلی از FTOروي شیشه

شود و از اي ترك بر واحد سطح ایجاد میدرصد، به میزان قابل مالحظه
20درصد مواد آلی بیشتر از 10ترك هاي موجود در نمونه حاوي طرفی 

درجه سانتیگراد میزان 550به 450دماي زینتریگ از افزایش . درصد بود
ترك بر واحد سطح را افزایش می دهد ولی مقاومت ویژه الکتریکی را

درصد کاهش 57و 84، 13/0، 80به ترتیب در نسبت هاي ذکر شده
نشان داد که خمیر هادي حاوي ،مقاومت الکتریکیهمچنین نتایج. می دهد

-Ω.m*10(مقاومت ویژه صفحه اي درصد نقره داراي کمترین 80

.می باشد) 874/1

؛ میکرو ساختار؛ هدایت الکتریکی؛ خمیر نقره—هاي کلیدي هواژ
؛ سلول خورشیدي

مقدمه. 1
که باعث شدیلیفسيشدن سوخت هایو خال1نیگرم شدن زمدهیپد

با راندمان باال و يدیخورشياستفاده انرژيتکنولوژنهیدانشمندان در زم
ساخت سلول . کنندزیادييهاشرفتیپيصرفه اقتصاديداراهمچنین 

1Global warming

يدیخورشيکه انرژدیآیها بحساب مشرفتیپنیاز ایکییدیخورشيها
يدیخورشياگرچه ماژول سلول ها. کندیملیتبدیکیالکتريانرژهرا ب

نیکنندو ایملیتبدتهیسیرا به الکتريوروددیدرصد نور خورش15امروزه 
نیچن.باال استفاده شوديدمايهاندیاست که از مواد خالص و فرایدرحال

يسلول ها،مسئلهنیبا توجه به ا. شودیگران تمام ماریبسيندیفرا
مواد کم و روش نهی، بخاطر هز)DSSC(حساس شده به رنگ يدیخورش

یميدیخورشيسلول هارینسبت به سایمناسبنیگزیساخت آسان جا
.]1[باشند

چون ییهانهیدر زممحققین مکان را می دهد که ایننقرهخواص ویژه 
ذرات ساخت. کنندیو بررسقیتحقالیباکتریو آنتک،یتیکاتالک،یالکترون

چون یگوناگونيروش ها. استافتهیبه سرعت توسعه رینقره در دهه اخ
د ذرات نقره موجود یتوليبرارهیو غییایالکتروشميایاح،ییایمیشيایاح
فیلم هاي ضخیم نقره باعث ایجاد اتصاالت الکتریکی در سلول . باشدیم

هاي خورشیدي سیلیکونی یا حساس شده به رنگ، مدار هاي هیبریدي و 
اتصاالت، تجهیزات نظامی، تجهیزات پزشکی، فوتو (سایر دستگاه ها 

همچنین در ماژول سلول .]2[گیرد مورد استفاده قرار می ) ولتاییک و غیره
از خمیر نقره به عنوان ارتباط دهتده و Zهاي خورشیدي بخصوص سري 

ماژول هاي ]3[و همکارانش 2یان. جمع کننده جریان استفاده می شود
از نقره به عنوان ارتباط . ساختند10Cm2*10و اندازه Zشیشه اي با اتصال 

یک سیالنت براي عایق کاري الکتریکی در سلول استفاده شد و از 

2Yun
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مورد استفاده ،میان اتصاالت نقره و الکترولیت و نیز براي محافظت بیرونی
.دگزارش ش1000W/m2تواندر% 6/6بازده سطح فعال تا . قرار گرفت

مربع متریسانت30*30به ابعاد ییماژول ها]4[و همکارانش3ساستراوان
نقره به عنوان ماده اتصال ریخم. کردندیبررسFTOشهیشزیر الیه یرا رو

محافظ نیو همچنتینقره و الکترولانیمقیبعنوان عاشهیدهنده و لعاب ش
بدست 1000W/m2در % 5/3بازده سطح فعال برابر . شداستفاده یرونیب

حساس يدیخورشيسلول هايماژول ها]5[و همکاران4راماسامی. آمد
يشبکه خطوط نقره رويبر روشده به رنگ را با بازده متوسط

تست طیتحت شرا. ساختندنیاسکرنتیبه روش پرFTOهیرالیز
مربع با بازده متریسانت7با سطح فعال يدیاستاندارد، ماژول سلول خورش

.درصد بدست آمد45/5يرژانلیتبد

فیلم هاي خمیر هادي بر روي مدار ها الکتریکی شامل سه ترکیب عمده 
شیشه ها یا ) 2(پودر فلز، که مهیا کننده فاز هادي می باشد، ) 1: (می باشند

اکسید ها که به عنوان بایندر دائمی عمل می کنند و همچنین باعث بهبود 
پراکندگی ترکیبات آلی که باعث ) 3(چسبندگی فلز با زیر الیه می شوند، 

سبب ایجاد خمیر با ویسکوزیته مورد دلخواه همچنینذرات فلز در خمیر و 
به شکل 5چنین خمیر هایی توسط دستگاه چاپ صفحه اي. می باشد

.   ]2[گوناگون بر روي زیر الیه پوشش داده می شوند 

نقش یسطحهايینقره، افزودنریمواد خميآماده سازيمعموال، برا
یسطحیافزودنیوزندرصد. در حالل را دارندیپراکندگشیدر افزایمهم

ذرات نقره ینسبت به درصد وزندیباال باتیبا هدايرهایخميبرایآل
مانع از رندیگیسطح ذرات قرار ميکه بر رویآلیافزودنرایز،کمتر باشد
با ]7[و همکاران6یپاركقیدر تحق.]6[شوندیمياز ذرات فلزانیعبور جر

با کرونیم) 6/1(ذرات نقره در اندازه نیاستفاده از نانو ذرات نقره و همچن
. کردندهینقره را تهریخمینقره به فاز آل24به 76و 27به 73ينسبت ها

تا 400از گینتریزيدماشیکه افزادادنشان قیتحقنیحاصل از اجینتا
یمنقره ریخمتهیدانسشیارشد دانه و افزشیباعث افزاگرادیدرجه سانت550
شیبا افزارهایخمیسطحژهیمشاهده کردند که  مقاومت ونیهمچن. شود

يادیزرییتغ) به باال500(باال نگینتریزيدر دماها76به 73درصد نقره از 
درجه 500يبه دما400ياز دمانگینتریزيدماشیافزاینشد ولهمشاهد

4به 11از  ریخمژهیویباعث کاهش قابل مالحظه مقاومت سطحگرادیسانت

3Sastrawan
4Ramasamy
5Screen-Print
6Sunghyun Park

به ]8[و همکاران7جاکوبوسکاگریدقیتحقدر. باشدیممتریاهم سانتکرویم
نیدر ا. باال با استفاده از نانوپودر نقره پرداختندتینقره با هداریساخت خم

هیتهیمواد آل% 20-15نانو ذرات نقره و % 85-80نقره از ریخمقیتحق
لیدر بوت) PMM) (تیلیمتااکرلیمت(یکه پودر نقره در محلول پلدیگرد
هیالریزينقره که بر روریخمژهیمقاومت و. مخلوط شدتوالستاتیکرب
اهم متر بدست 3/3*  10-8شدنتریزگرادیدرجه سانت350يتا دماياشهیش

از خمیر هاي نقره تهیه سطحی مقاومت ویژه از مقایسه اي ) 1(جدول .آمد
. شده توسط  دیگر محققین را نشان می دهد

مقایسه اي مقاومت الکتریکی ویژه از خمیر هاي نقره):  1(جدول 

به چگونگی ساخت خمیر هادي نقره به منظور استفاده پژوهشدر این 
در ماژول هاي سلول خورشیدي با استفاده از ذرات زیر میکرون نقره به 

به عنوان بایندر دائمی و محلول ترپینوئل و 8عنوان فاز هادي، فریت گالس
همچنین به بررسی اثر نسبت . ایندر آلی استفاده شداتیل سلولوز به عنوان ب

.دنی به آلی در خواص میکروساختاري و رفتار هدایتی پرداخته شدمواد مع

روش انجام کار.2
مواد 2.1

اتیل سلولز ، )نانو متر از شرکت مرك300در حدود (پودر نقره خالص 
)ETHOCELSTD,Dowchemical(9، آلفا ترپینوئلC10H18O, Acros,99%)( ، اسید

، فریت )مرك(پروپانول -2، )Aldrich(10، اتیلن گالیکول)مرك(سیتریک 
تهیه شده Bi2O3–B2O3–Al2O3–ZnO–Na2Oگالس شامل ترکیبات 

7Jakubowska

8Glass frit
9a-terpineol
10Ethylengloycol

شرایط آماده سازي  
خمیر نقره

نسبت ماده 
معدنی به 

آلی

مقاومت الکتریکی 
سطحی ویژه 

)Ωm(
مرجع

ذرات نقرهنانو 
با ذرات میکرون 

)1/6(

پارك  و 10-8*73/2711
] 7[همکاران 

76/244*10-8

نانو ذرات نقره 
در محلول متیل 

)PMM(متا اکریلیت 

80-85%
/15-20%

3/3*10-8
جاکوبوسکا  و 

] 8[همکاران 
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به عنوان پراکنده ساز مورد ) مرك(11از شرکت لعاب یزد، تري اتانول آمین
.استفاده قرار گرفته شد

طریقه ساخت خمیر نقره.2.2
طریقه ساخت . مشاهده می شود) 1(شماتیک ساخت خمیر نقره در شکل 

گرم از اتیل 3درصد وزنی بدین شرح است که 10اتیل سلولز محلول
پروپانول می ریزیم و کمی حرارت می دهیم و بعد - 2گرم 30سلولز را در 

در این تحقیق از . پروپانول حل می شود-2دقیقه ماده آلی در 15تا 10از 
درصد 90تا 60درصد وزنی، نقره در محدوده 5فریت گالس با نسبت 

نسبت اتیل سلولز به . استفاده شددرصد 35تا 5مواد آلی بین وزنی و
گوناگون پودر ينسبت ها2جدول .  می باشد3به 1ترپینوئل در مواد آلی 

نام قهیطر. دهدیپژوهش نشان منیدر ارا یو مواد آلتیگالس فر/ نقره
نقره ياز حرف اختصارAباشد که یصورت منیبدينمونه هايگذار

شامل پودر نقره و یشماره اول عدد دهگان درصد مواد معدن. آمده است
در یعدد دهگان درصد مواد آل،باشد، شماره دوم از چپیگالس متیفر

و در انتها دو عدد ) پراکنده ساز، حاللیافزودنندر،یبا(باشد یمریخم
توسط روش دکتر خمیر تولید شده.دهدیرا نشان مگینتریزيدماییانتها
نمونه پوشش داده شده ) 2(شکل . داده شدبر روي نمونه ها پوشش 12بلید

A8255 بر روي زیر الیهFTO9زینتریگینرخ حرارت.را نشان می دهد
نمونه هاوسانتیگراد می باشد550و 450تا درجه حرارت قهیدرجه بر دق

.شدندنتریزقهیدق15به مدت 

میکروساختاري و رفتار الکتریکیبررسی خواص .2.2
در دانشگاه FESEMذرات نقره توسط دستگاه بررسی میکرو ساختاري 

میزان ترك و یکنواختی در پوشش هاي به منظور بررسی. تهران انجام شد
ایجاد شده از میکروسکوپ نوري واقع در آزمایشگاه سلول خورشیدي در 

الکتریکی خطوط ایجاد شده بر بررسی رفتار . پژوهشگاه تیرو استفاده گردید
روي شیشه توسط دستگاه مقاومت سنج در آزمایشگاه سیم و کابل در 

.پژوهشگاه نیرو انجام شد

11Tri Ethanol Amin (TEA)
12Doctor Blade

مراحل طریقه ساخت خمیر نقره  : 1شکل 

نمونه پوشش داده شده با استفاده از روش دکتر بلید: 2شکل 
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نقرهریخمیبه آلیگوناگون مواد معدنينمونه و نسبت هاينام گذار: 2جدول 
شماره 
نمونھ

معدنی 
بھ آلی

دمای زینترینگ 
)درجھ سانتیگراد(

A6445
60/40

450

A6455 550

A7345
70/30

450

A7355 550

A8245
80/20

450

A8255 550

A9145
90/10

450

A9155 550

بحث و نتیجه گیري .3
بررسی میکروساختاري.3.2

ذرات زیر میکرون نقره بکار برده شده در تصویر میکرو ساختاري 3شکل 
میکروساختار نقره نشان می دهد که ذرات به . خمیر هادي را نشان می دهد

.می باشدنانو متر 300تا 250اندازه اي در حدود بوده وداراي شکل کروي

a (30000X ،b(60000Xتصاویر میکروسکوپی ذرات نقره : 3شکل 

بوجود آمده در پوشش از يو ترك هايساختارزیبه منظور مشاهده ر
مشاهده 4در شکل همانطور که ). 4شکل (استفاده شد ينورکروسکوپیم
درصد تعداد ترك ها بر 20به 40ی از درصد مواد آلکاهششود با یم

.درصد میزان ترك افزایش می یابد10به 20یافته ولی از واحد سطح کاهش
نینقره حیبندگو چسیکنواختیشینقره سبب افزاریدر خمیوجود مواد آل

. باشدیميچاپ صفحه اایدیدکتر بلندیفرا
يترك هايدارایدرصد مواد آل40نقره شامل ریخم4توجه به شکل با 

درصورتیکه در خمیر هادي . باشدیدرصد م20و 30نسبت به يشتریب
بنابراین . درصد بوده است20درصد مواد آلی این میزان بیشتر از 10حاوي 

نیهمچن. باشدمواد آلی در خمیر نقره مد نظرباید حالت بهینه اي از درصد
ترك بطور شیافزاگرادیدرجه سانت550به 450از نگینتریزيبا افزودن دما
نقره که ریخميوجود ترك در پوشش ها. شودیه ممشاهدياهقابل مالحظ

مقاومت شیسبب افزارد،یگیمورد استفاده قرار متهیسیالکتريبه عنوان هاد
یشوددرنتیجه نرخ مهیالریزنقرهبانیبیکاهش چسبندگنیو همچنیکیالکتر

از اهمیت ویژه اي بر نقره ریاز خمحرارتی به منظور حذف مواد آلی 
].9[خوردار است 

نمونه با یعنی، A8255بدست آمده در نمونه يهاکروساختاریبا توجه به م
یگونه ترکچیشده هنتریزگرادیدرجه سانت550درصد نقره که در 80

درصد نقره هم 90و انتظار می رفت که در نمونه خمیر با مشاهده نشد 
بنابراین از تصاویر. ترکی مشاهده نشود در صورتیکه اینطور نیست

درصد نقره از 80میکروسکوپی این طور بر می آید که نمونه خمیر هادي با 
.لحاظ عدم مشاهده ترك و یکنواختی مناسب تر می باشد

a)

b)
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با FTOتصاویر میکروسکوپی خمیر پوشش داده یر روي زیرالیه : 4شکل 
نسبت هاي گوناگون مواد معدنی به آلی

بررسی رفتار الکتریکی خمیر نقره.3.3
یمیکیالکترتینقره هداریخميهایژگیپارامترها و ونیاز مهمتریکی
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.اندازه گیري شد1صفحه اي با استفاده از معادله 

1R=ρ(L/A)معادله 

Lمقاومت ویژه صفحه اي، ρمقاومت الکتریکی بر حسب اهم، Rکه در آن 
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درجه 550و همچنین در دماي ثابت زینتر ابدییکاهش مدرصد57و 84
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. توجیه کردپوششي سطحی که در میکرو ساختار وجود ترك هاتوان 

مقاومت ویژه خمیر نقره با درصد هاي گوناگون با دماي زینترینگ : 3جدول 
درجه سانتیگراد450و 550

مقاومت ویژه الکتریکی خمیر نقره با درصد هاي گوناگون و دماي )5(شکل 
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نسبت به سایر نمونه A6445علت باال بودن مقاومت ویژه نمونه .شده است
زیرا در دماي . و دماي زینترینگ پایین می باشد% 60ها کم بودن درصد نقره 

زینترینگ همجوشی بین ذرات نقره اتفاق نیافتاده و هدایت الکتریکی با 
با توجه .درصد نقره کم، کوچکتر از نمونه هاي با درصد نقره باالتر می باشد

درصد نقره با 80خمیر هادي حاوي نمونه،نیمناسب تراالبجیبه نتا
ریخم]8[جاکوبوسکا  و همکاران . باشدیم)Ω.m10-8(1.744ژهیمقاومت و

و شهیشيرا بر رویدرصد نسبت نقره به مواد ال15به 85نقره با درصد 
3/3و96/4،4/3نمونه ها   ژهیپوشش دادند و  مقاومت وومینیآلوم

A6455A6445

A7355A7345

A8255A8245

A9155A9145

شماره نمونه  * Ω.m(مقاومت ویژه  10-8(
A6445 116.88

A6455 22.88

A7345 21.43

A7355 21.4

A8245 11.62

A8255 1.744

A9145 15.12

A9155 6.42
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