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(دريافت مقاله 1399/04/20 :؛ دريافت نسخة نهايي)1399/09/23 :

چكیده
در اين مقاله ،آرايههای بسيار منظم نانولولة  TiO2با استفاده از آندیکردن پتانسيواستاتيك ورقة  Tiبه مدت  12ساعت در ولتااا  60 Vساانتز و در
سلولهای خورشيدی رنگدانهای پليمری لي مورد استفاده قرار گرفته شد .برای بررسي ريختشناسي و خواص نوری نانولولهها از ميکروسکوپ
الکتروني روبشي ( ،)SEMالگوی پراش پرتو  )XRD( Xو طيفسنجي رامان استفاده شده است .ميانگين قطر و طول نانولولههااای ساانتز شااده بااه
ترتيب  100 nmو  30 µmبوده است .اندازهگيریهای  XRDو رامان ،فاز خالص آناتاز را نشان داده است .پليمر پلي متيل متاکريليت -متاکريليااك
اسيد ( )PMMA-MAجهت تهية الکتروليت پليمری لي با الکتروليت مايع بر پاية حالل  -3متوکسي پروپيونيترياال ( (MPNترکيااب شااده اساات.
الکتروليتهای تهيه شده حاوی مقادير مختلف پليمر  ،PMMA-MAبه وسيلة طيفسنجي امپدانس الکتروشيميايي ( )EISمشخصهيابي شده است.
بازده تبديل توان سلول خورشيدی رنگدانهای با الکتروليت پليمری لي قابل مقايسه با بازده سلول متناظر بر پايه الکتروليت مايع بوده است.

واژههای كلیدی :سلول خورشيدی رنگدانهای ،الکتروليت پليمری لي ،نانو لولههای

 .1مقدمه

PMMA-MA ،TiO2

ويژهای شامل وزن کم ،شفافيت و قابليت انعطافپذيری هسااتند

سلولهای خورشيدی رنگدانهای ( )DSSCsدر سالهای اخير به

[1و  .]2يك  DSSCسنتي از يك هية جاذب نور شامل شبکهای

دليل هزينة ساخت پايين ،روش ساخت آسان و بااازده باااه ،بااه

بينظم از نانوذرات  TiO2حساس شده به رنگدانااه ،الکترولياات

عنوان جايگزيني مناسب برای سلولهای خورشاايدی ساانتي باار
پايه سيليکون مورد توجه بسياری از محققان قرار گرفتااه اساات.
اين دساته از ساالولهااای خورشاايدی همچنااين دارای مزايااای

مايع شامل زوجهای اکسنده-کاهنده و کاتد پالتيني ( )Ptتشااکيل
ميشااود [ .]3ساالولهااای خورشاايدی رنگدانااهای باار پايااة
رنگدانههای

پورفيرين1

و رنگدانههای آلااي بااه ترتيااب بااازدهي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

1. Porphyrin
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حاادود  13و  14را نشااان دادهانااد .در اياان ساالولهااا،

الکتروليتهای پليمری است [ 15و  .]16از طرفي ديگر مقاومت

استونيتيريل ( )ACNنقش مهمي در رساايدن بااه چنااين بااازدهي

الکتريکي در نانوذرات به دليل زياد بودن مرزهای دانه ای ،5باااه

باهيي دارد .با اياان حااال اسااتفاده از چنااين الکترولياات مااايعي

است که اين امر مانع از انتقال سريع بار ميشااود [ .]16يکااي از

مشکالت زيادی از جمله ترشح الکترولياات مااايع بااه بياارون و

راههای بهبود پرشدگي الکترود نوری به وسيلة الکتروليااتهااای

تبخير  ACNبه وجود ميآورد که مانع از عملکرد بلند مدت اين

غير مايع ،به کارگيری نانوساختار های يااك بعاادی  TiO2نظياار

سلولها و پايداری آنها ميشود [ 4و  .]5الکتروليتهای حالاات

نانولولهها است [ 17و  .]18از طرفااي ديگاار ،ساااختارهای يااك

جامد و شبه حالت جامد نمونههايي از جايگزينهای ارائه شااده

بعدی مسيرهای مستقيمي باارای انتقااال بااار فااراهم ماايکننااد و

هستند [ .]6با اين حال ،سلولهای حالاات جامااد باادون حااالل

بنابراين مقاومت الکتريکي در مقايسه با نانوذرات نيمه متخلخل،

TiO2

بسيار کمتر است [ .]19زو و همکارانش  DSSCبا بازده باه باار

و هدايتپذيری يوني پايين ،بازده کمي دارند [ .]7گزارش شااده

پاية نانوسيمهای اکسيد روی به عنوان آند و الکترولياات حالاات

است که الکتروليتهای نيمه جامد پليمری ،مانند الکتروليتهای

جامد اسپايرو اومتاد 6گزارش کردند [ .]20عاصمي و همکااارش

پليمری لي نفوذ کافي به درون الکترود نوری متخلخاال دارنااد

الکترودهايي نوری بر پاية نانوميلههای ماانظم  TiO2رشااد داده

[ 8و .]9

شده بر روی زير هية  FTOتهيااه کاارده و از آن باارای ساااخت

مايع به دهيلي چون نفوذپذيری کم الکتروليت در الکترود

الکتروليتهای پليمری لي حالتي بين جامد و مايع هسااتند.

 DSSCحالاات جامااد اسااتفاده کردنااد [ .]21همچنااين کاايم و

در يك الکتروليت پليمری لي ،الکتروليت مايع در شاابکة سااه-

همکارانش گزارش دادند که بازده سلول خورشيدی رنگدانااهای

بعدی پليمری به دام ميافتد و در نتيجه امکان ترشح الکتروليت

بر پاية الکترولياات شاابه جامااد و نانوساااختار نظاام يافتااة نيمااه

به بيرون و تبخير آن کاهش مييابااد [ .]10پليماارهااای مختلفااي

متخلخل  TiO2به عنوان آند ،دو برابر سلول مشابه بر پايااة فاايلم

متاکريلياات2

نامنظم و متراکم  TiO2است [ .]22بر اساس اين نتااايب بااه نظاار

هگزافلااوروپروپيلن3

ميرسد اندازة حفرهها در فاايلم  TiO2نقشااي اساسااي در بااازده

( ]13[ )PVDF-HFPو پلااي آکريلونيترياال ]14[ )PAN( 4بااه

سلولهای خورشيدی رنگدانهای بر پايااة الکتروليااتهااای غياار

عنوان عامل ل کنندة الکتروليت مايع مورد استفاده قاارار گرفتااه

مايع دارد.

مانند پلي اتاايلن اکساايد ،]11[ )PEO( 1پلاي متياال
( ،]12[ )PMMAپلي وينيلياادن فلورايااد-

است .با اين حال در  DSSCهااا ،الکترولياات پليمااری بااه دلياال

در ميان نانوساختارهای يك بعدی ،ساختارهااای نانولولااهای

داشتن چسبندگي باااه قااادر بااه نفااوذ بااه داخاال ساااختار نيمااه

بهدليل داشتن سطح تماس باهی جذب رنگدانه اهميت باااهتری

متخلخل  TiO2نيست و در نتيجه بازده سلول خورشيدی بر پاية

دارند [ .]23تحقيقات زيادی باار روی اسااتفاده از نانولولااههااای

الکتروليتهای پليمری به دليل تماس ضااعيف ميااان رنگدانااه و

 TiO2در  DSSCهای بر پاية الکتروليتهااای مااايع [ ]24–27و

الکتروليت پايين است [ .]15در حقيقاات مهمتاارين عاماال عاادم

جامد [ 18 ،17و  ]28انجام شده است .با ايان حااال اسااتفاده از

نفوذ الکتروليت پليمری به درون ساااختار  TiO2تفاااوت اناادازة

آرايههااای ماانظم نانولولااههااای  TiO2در ساالولهااای باار پايااة

تخلخل ساختار آند نوری و چنبرههای پليماار اساات .پرشاادگي

الکتروليتهای پليمری لي باارای اولااين بااار توسااا گااروه مااا

الکترود نوری به وسيلة الکتروليت پليمااری نکتااة بساايار مهمااي

گزارش شده است [ 29و  .]30ما از پليمر پلي متيل متاکريليت-

جهت دستيابي به سلولهای خورشاايدی بااا بااازده باااه باار پايااة

اتياال آکريلياات )PMMA-EA( 7بااه عنااوان عاماال ل کنناادة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

)1. Poly(ethylene oxide
)2. Pol(ymethyl methacrylate
)3. Poly(vinylidene difluoride-co-hexafluoro propylene
)4 . Poly(acrylonitrile

الکتروليت با استفاده از حالل  ACNبرای ساااخت ساالولهااای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

5. Grain boundaries
6. Spiro-OMeTAD
)7. Poly(methyl methacrylate-co-ethyl acrylate
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ساخت و مشخصهیابی نوری ....

خورشيدی رنگدانهای با پايداری و بازده باه بر پايه آرايااههااای

نانولولهها با ضخامت بهينة  30ميکرومتااری 12 ،ساااعت اساات.

بسيار منظم نانولوله  TiO2اسااتفاده کاارديم [ .]29سااپس جهاات

نمونههای تهيه شده در اتااانول شسااته شااده و سااپس در دمااای

غلبه بر مشکل تبخيرپااذيری  ،ACNاز حااالل  ،MPNبااه جااای

ترتيااب TiO2

 ACNبرای تهية الکتروليت پليمری لااي باار پايااة

 450 °Cبه مدت  1ساعت بازپخت شدند و بدين

PMMA-EA

با فاز آناتاز تشکيل شد .در حين فرايند آندی شدن ،هيهای زائد

استفاده کرديم که منجر به بهبود چشمگير پايااداری ساالولهااای

بر روی نانولولههای  TiO2ايجاد شد که با اسااتفاده از فراصااوتي

خورشيدی رنگدانهای بر پاية نانوذرات و نانولولههای  TiO2شد

کردن نمونهها در اتانول به مدت  15دقيقه از بين برده شد .برای

[ .]30در اين مقاله ابتدا آرايههااای يااك بعاادی ماانظم عمااودی

افزايش سطح مؤثر نانولولااههااا جهاات جااذب بيشااترين مقاادار

نانوميلههااای  TiO2بااا اسااتفاده از روش آناادی پتانسيواسااتاتيك

رنگدانااه و در نتيجااه افاازايش جريااان ساالول خورشاايدی،

ساانتز و مشخصااهيااابي نااوری و فون اوني ش اده اساات .سااپس

نانولولههای تهيه شده در دو مرحله در محلول  TiCl4قاارار داده

الکتروليتهای پليمری لي جديدی باار پايااة پليماار پلااي متياال

شدند و بدين ترتيااب نااانوذرات  TiO2روی سااطود داخلااي و

متاکريليت -متاکريليك اسيد ) )PMMA-MAحاوی غلظتهای

خارجي نانولولهها را پوشش دادند [ .]27حالل آب جهت تهيااة

مختلف پليمر در حااالل  MPNساااخته شااده و مشخصااههااای

محلاااول  TiCl4اساااتفاده شاااده اسااات .از آنجاااا کاااه

مختلف الکتروليت شامل هدايتپذيری الکتريکااي ،نفوذپااذيری

واکنشپذيری بسيار باهيي دارد از آب صفر درجااه سااانتيگااراد

 I3-و مقاومت تبادل بار در کاتد مورد بررسي قاارار گرفاات .در-

برای تهية محلول يکنواخت و بدون رسوب استفاده شده اساات.

نهايت ،سلول خورشيدی بر پايه الکتروليت پليمری لي حاااوی

ابتدا فيلمهای تهيه شده در محلول  0/073موهر  TiCl4به مدت

TiO2

 30دقيقه در دمای  50 °Cقرار داده شد .پس از شستن نمونههااا

مقادير مختلف  PMMA-MAو آرايههای منظم نانولولهای
ساخته و مشخصات فوتوولتائي آنها بررسي شده است.

TiCl4

با آب ديونيزه و خشك کردن با گاز  ،N2مجدداً در محلول تااازه
 TiCl4به ماادت  2ساااعت در دمااای  50 °Cقاارار داده شااد .در

 .2فعالیتهای آزمایشگاهی
 .1.2ساخت آرایههای منظم نانولولۀ  TiO2و الیهنشااانی
نانوذرات
نانولولههای منظم  TiO2با استفاده از آندی کردن پتانسواستاتيك
ورقاة تيتااانيم بااا درجااه خلااوص بساايار باااه ( 99/9درصااد) و
ضخامت  130 µmدر دمای  22 °Cدر سلول الکتروشيميايي دو
الکترودی ساخته شدند .محلول الکتروليت استفاده شااده جهاات
تهية نانولولههای  TiO2شامل  0/4درصد وزني ( NH4Fبا درجة
خلوص  99/9درصد) و  2درصد حجمااي آب در حااالل اتاايلن
گليکول است .باارای جلااوگيری از ايجاااد شااوک الکتريکااي در
نانوساختارها ،ولتا به تدريب در فاصلة زماني  15دقيقه از صاافر
به  60 Vرسانده شد و نيز در  15دقيقااة آخاار واکاانش ،ولتااا از
 60 Vبه صفر رسانده شده و تغييرات جريان و ولتا حين تهيااة
نانولولهها توسا کامپيوتر ثبت شده است .همانطور کااه پاايش از
اين نيز گزارش شد [ 29و  ،]30زمان آناادی شاادن باارای تهيااة

نهايت ،نمونهها در کوره با دمااای  350 °Cبااه ماادت  30دقيقااه
بازپخت شدند.

 .2.2آمادهسازی الكترولیت
الکتروليت مايع مورد استفاده شامل ليتاايم يدايااد (،)LiI; 0/1 M
دیياااداين (-4 ،)I2; 0/01 Mتااارت -بوتيااال پيرياااداين
( -1 ،)TBP; 0/5 Mبوتيل -3-متيل ايميدازوليوم

يدايد ( ;BMII

 )0/6 Mو گوانيدينيم تيوسيانيت ( )GuNCS; 0/1 Mدر حااالل
 MPNاساات .حااالل  MPNدمااای جااوش باااهتر و در نتيجااه
پايداری حرارتي باهتری نسبت بااه حااالل متااداول اسااتونيتريل
دارد [ .]31اياان الکترولياات باار پاي اة  I-/I3-انتخاااب شااد؛ زياارا
بيشااترين ولتااا نااوری ممکاان را فااراهم ماايآورد و سااينتيك
بازترکيب آهستهتری را در مقايسه با زوجهای اکسنده -کاهنااده
ديگر از خود نشان ميدهد .برای تهية الکتروليااتهااای پليمااری
لي ،پليمر  PMMA-MAساخت شرکت آلاادريچ ،باا ميااانگين

زهرا صیدالیلیر و رسول ملکفر
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جرم مولي  34000 g mol-1با الکتروليت مايع ترکيب شده و در

بوده است .سپس نمونههای  TiO2توسا اتانول خالص شستشو

دمای  70 ˚Cتحت هم زدن شديد قرار ميگيرد تا اين کااه يااك

داده شده و با گاز  N2خشك شدند و برای جلااوگيری از نفااوذ

محلول غليظ يکنواخت به دست آيد .در اينجا غلظتهای  2تااا

هر گونه رطوبتي به درون هيه ،فوراً برای بستن ساالول باه کااار

 8درصد وزني از پليمر را در آزمايش ها به کار برديم.

برده شدند .کاتد با دمای زير  100 °Cو آنااد توسااا پالسااتيك
حرارتااي ماادل  SX1170ساااخت شاارکت سااوهرونيکس بااا

 .3.2آمادهسازی كاتد

ضخامت  60 µmبه هم متصل شدند .سپس الکترولياات توسااا

برای تهية کاتد از زيرهيههااای شيشااهای پوشااش داده شااده بااا

سوراخهای ايجاد شده بر روی کاتد به داخل سلول تزريق شد.

اکسيد قلع آهئيده شده با فلورين )FTO( 1با مقاومت 7 Ω sq-1
مدل  TEC 7ساخت شرکت هارتفورد تكگلس 2اسااتفاده شاد.

 .5.2مشخصااهیااابی الكتروشاایمیایی الكترولیااتهااا و

تزريق الکتروليت به درون سلولها از طريق کاتد انجام ميگياارد

فوتوولتائی DSSCها

به همين دليل سوراخهايي بر روی سطود شيشهای بريده شاادة

باارای اناادازهگيااری هاادايتپااذيری يااوني و ضااريب نفااوذ

 FTOبهوسيلة مته ايجاد کرديم .پس از شستن و خشك کااردن،

الکتروليتها از طيف امپدانس الکتروشيميايي ( )EISبا اسااتفاده

زير هيههای  FTOجهت حذف هر گونه رطوبت روی سااطح و

از سيسااتم الکتروشاايميايي ماادل  IM6س ااخت ش ارکت زهناار،

 UVقاارار

اسااتفاده شااده اساات .بااازة بسااامدی از  0/01 Hzتااا  1 MHzو

گرفتند .هيه نشاني با سرعت  2000 rpmانجام گرفته و هر بااار

بزرگي پتانساايل متناااوب  20 mVبااوده اساات .باارای تجزيااه و

بااه ماادت  2دقيقااه طااول کشاايده اساات .بااا اسااتفاده از روش

تحليل دادههای  ،EISدادهها با مداری معادل با استفاده از ناارم-

FTO

افزار شبيهسازی  Z-viewبرازش شاد .بااا اسااتفاده از شاابيهساااز

هيهنشاني کرديم .در هر مرحله سطح  FTOرا کامالً بااا محلااول

خورشاايدی ماادل  XES-40S1ساااخت شاارکت  SAN-EIو

پالتااين آغشااته کاارده و سااپس باار روی دسااتگاه هيااه نشاااني

پتانسيواستات (کنترل شده با کامپوتر) ساااخت شاارکت کيساالي

چرخشي قرار دادهايم .پس از هر بار هيهنشاني ،زيرهيااههااا در

مشخصااهيااابي ولتااا -جريااان ساالولهااا انجااام گرفتااه اساات.

کوره با دمای  380 °Cبااه مادت  30دقيقااه قاارار داده شااد .در

اناادازهگيریهااا تحاات يااك تااابش خورشاايدی اسااتاندارد

نهايت زيرهيهها در دمای زير  100 °Cجهاات بسااتن ساالول از

( )AM 1/5 Gبااا تااوان ورودی  100 mW cm-2انجااام گرفتااه

کوره خارج شدهاند به اين ترتيب هيچ گونه رطوبت و آلااودگي

است .پارامترهای مختلف فوتوولتايي شامل ضااريب انباشااتگي

از ناحيه کاتد وارد سلول نميشود.

( )FFو بازده تبديل نور به الکتريسيته ( )ηبا استفاده از بهترتيب

در نتيجه آبدوست شاادن در محفظااة شااامل هما

هيهنشاااني چرخشااي پالتااين را در دو مرحلااه باار روی

روابا  1و  2به دست ميآيد [:]25

 .4.2بساات  DSSCباار پایااۀ نااانو لولااههااای  TiO2و
الكترولیتهای پلیمری ژلی
فيلم های نانولولة تيتانيم برای جذب کافي رنا  ،باه ماادت 18
ساااعت در محلااول رنگدانااه قاارار گرفتنااد .رنگدانااه

N719

(سوهرونيکس )0/3 mM ،شامل چنوديوکسيکوليك اسيد

(mM

 )0/3در ترکيبي از استونيتريل/ترت -بوتيل الکل با نسبت براباار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

1. Fluorine doped tin oxide
2. Hatford TEC Glass Co.

()1

V J
FF = max max ,
Voc J sc

()2

V J FF
 = oc sc
,
Pin

که در آن JSC ،جريان مدار کوتاه VOC ،ولتا مدار باز و
توان ورودی است.

Pin
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 197و  ، 637 cm-1دو مااد فونااوني  B1gدر  395و  515 cm-1و
يك مد فونوني  A1gمتقارن در  513 cm-1که با مد فونااوني

B1g

در  515 cm-1همپوشاني دارد .موقعيت و شدت مدهای رامان به
دست آمده تاييد کنندة فاز خالص آناتاز نانولولههای سنتز شااده
است .دقت اندازه گيریها بسيار باه بوده اساات بااهطااوری کااه
حتي شديدترين قلة آناتاز که در  144 cm-1ديده ماايشااود (کااه
معمااوهً بااه دلياال پااسپراکناادگي و دقاات دسااتگاه نشااان داده
نميشود) ثبت شده است.
شااك  .1تغيياارات جريااان و ولتااا باار حسااب زمااان باارای ساانتز
نانولولههای  TiO2با طول .30 µm

 .2.3تااأثیر غلظاات پلیماار  PMMA-MAباار خااوا
الكترولیتها
با استفاده از طيف  EISالکتروليتها ،اثر تغيير غلظت پليمرها بر

 .3نتایج

پارامترهايي چون هاادايتپااذيری الکتريکااي ،ضااريب نفااوذ در

 .1.3سنتز و مشخصهیابی نوری نانولولههای TiO2

تغييرات کنترل شده ولتا و جريان بر حسب زمااان باارای ساانتز
نانولولههای  TiO2در شکل  1نمايش داده شده اساات .شااکل 2
تصاوير  SEMنانولولههای سنتز شده را نشان مي دهد .تصاااوير
 SEMبا استفاده از ميکروسکوپ الکتروني مدل

JSM-6390LV

ساخت شرکت  JEOLگرفته شده است .نانولولههای سنتز شده،
قطر تقريبااي  100 nmو طااول  30 µmدارنااد .همچنااين طبااق
تصاوير  ،SEMنانولولههای سنتز شده کامالً ماانظم و عمااود باار
سطح زيرهية  Tiهستند.
الگوی پراش  XRDنانولولههای سنتز شده در شکل  3نشان
داده شده است .جهت به دست آوردن الگوی  ،XRDاز دسااتگاه
پااراش ساانب  X'Pert Proاسااتفاده شااده اساات .الگااوی

XRD

در شکل  4قلههای رامان نانولولههای سنتز شده نشااان داده
شاااده اسااات .طياااف راماااان باااا اساااتفاده از طيااافسااانب
دوم ليزر پيوسته

نئااوديم ياا  1بااا طااول مااوج برانگيختگااي 532 nm

الکتروليت مورد مطالعه قرار گرفته است .در اينجا از سلولهااای
متقارن ساده با ترکيااببناادی پالتين/الکترولياات/پالتين اسااتفاده
شده است .منحنيهای  EISمربااو بااه الکتروليااتهااای شااامل
غلظتهای مختلف  2تا  8درصد وزني  PMMA-MAدر شکل
 5نشان داده شده است .نيمدايرههااای ساامت راساات (محاادودة
بسامدهای پايين) در ارتبا با نفوذ بار در الکترولياات هسااتند و
نيمدايرههای سمت چ

(محدودة بسامدهااای باااه) مربااو بااه

فرايند تبادل بار ميان الکتروليت و پالتااين هسااتند [ .]32مقااادير
اندازهگيری شده در شکل بااا نقطااه نمااايش داده شااده اساات و
منحنيها ،نتايب برازش شده بر اساس مدل مدار معادل است که
در درون شکل  5نشان داده شده است.

تشکيل فاز خالص آناتاز را نشان ميدهد.

 Protrustech Uni-Probeبا استفاده از هماهن

الکتروليت ،و مقاوماات تبااادل بااار در سااطح مشااترک پالتااين/

= λex

اندازهگيری شده اساات .شااش انتقااال فعااال رامااان در ساااختار
تتراگونال آناتاز وجود دارد :سه مد فونوني مرکزی  Egدر ،144
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

1. Nd-YAG

هدايتپذيری الکتريکي الکتروليتهااا بااا اسااتفاده از رابطااة
  = l / Rb Aباااه دسااات ميآياااد .کاااه در آن  ، lضاااخامت
الکتروليت Rb ،مقاومت فيلم که از طيف  EISبه دست ميآيااد،
و  Aمساحت الکتروليت اساات .در اينجااا ضااخامت الکترولياات
 60 µmو سطح مقطع

cm2

 0/25است .همچنين ضااريب نفااوذ

1
يون  I3-با استفاده از رابطة  D = 2 maxمحاسبه ماايشااود
2 .5
[ .]33در اينجاا  Dضريااب نفوذ   ،I3-ضخاماات فيلاام

126

جلد  ،21شمارة 1

زهرا صیدالیلیر و رسول ملکفر

شك ( .2الف) تصاوير  SEMاز باه و (ب) تصوير  SEMسطح مقطع عرضي نانولولههای سنتز شده.

شك  .4طيف رامان نانولولههای سنتز شده.

شك  .3الگوی پراش  XRDنانولولههای سنتز شده.

جدول  1هدايتپذيری يوني ،نفوذپذيری يوني و مقاومت تبادل بار در سطح مشترک پالتين/الکتروليت برای الکتروليتهای شامل مقادير مختلااف
.PMMA-MA
Rpt/Ω cm2

نفوذپذيری

σ

درصد وزني پليمر

D

هدايتپذيری

/10-6 cm2 s-1

/mS cm-1

5/1

3/80

1/85

0

5/6

3/59

1/44

2

6/4

3/31

1/60

4

6/2

3/02

1/68

6

7/0

2/49

1/51

8
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شك  .5طيف  EISالکتروليااتهااای حاااوی غلظاتهااای مختلااف شك  .6طرد نمادين الکتروليت پليمری شامل مقدار بهينة پليمر در
 .PMMA-MAنقا نشان دهندة مقادير اندازهگيری شده و منحنيها يك سلول متقارن ساده.
نتايب برازش شده بر اساس مدل ماادار معااادل هسااتند کااه در درون
شکل نشان داده شدهاند.

الکترولياات و  maxبيشااينه بسااامد در ناايم داياارههااای ناحيااة

اثاارات مقاااومتي از خااود ماايدهنااد و منجاار بااه کاااهش

بسامدی کم است .جدول  1نتااايب بااه دساات آمااده بااا اسااتفاده

هدايتپذيری يوني ميشااوند .باا افاازايش پليماار تااا  6درصااد

از طيااف  EISرا نشااان ماايدهااد .بااه عنااوان مقاادار مرجااع،

وزني ،زنجيرههااای پليمااری بااه تاادريب بااههاام متصاال شااده و

هدايتپااذيری الکترولياات مااايع باار پايااة حااالل  MPNباادون

شاابکة سااه بعاادی پيوسااته و مساايرهااای منظمااي باارای تبااادل

حضور پليماار  1/85 mS cm-1اناادازهگيااری شااد .طبااق نتاايب،

بار فراهم ميکند کااه منجاار بااه افاازايش هاادايتپااذيری يااوني

در ابتاادا بااا افاازايش پليماار بااه مياازان  2درصااد وزنااي،

ماايشااود( .شااکل  )6بااا افاازايش بيشااتر پليماار ،زنجياارههااای

هدايتپذيری کاهش مييابد .بااا اياان حااال بااا افاازايش بيشااتر

پليمری بههم متصاال ماايشااوند و ساااختارهای باازرت تااودهای

پليمر ،مقدار  σافاازايش مييابااد تااا اياان کااه بااه بيشااينه مقاادار

را درون الکترولي ات تشااکيل ماايدهنااد کااه منجاار بااه کاااهش

خااود در  6درصااد وزنااي پليماار بااه 1/68 mS cm-1برسااد و

انتقااال يااوني ماايشااود .بااه اياان ترتيااب در غلظاات بهينااه ،بااا

پس از آن با افزايش بيشتر پليمر σ ،روندی کاهشي دارد.

ايجاااد شاابکهای کااامالً بااههاام پيوسااته و سااه بعاادی کااه

با اين حال ،ضااريب نفااوذ تااریيدايااد بااا افاازايش غلظاات

الکتروليااات ماااايع را دربااار دارد از ياااك طااارف از تبخيااار

پليمر به صورت ماانظم کاااهش مااييابااد کااه روناادی متفاااوت

الکترولياات مااايع جلااوگيری ماايشااود و از طرفااي سااازوکار

از هدايتپااذيری الکتريکااي دارد .گاازارش شااده اساات کااه

انتقال الکترون از طريق اثر گروتوس بهبود مييابد.

ويژگي تبااادل بااار در الکترولياات تنهااا تااابع نفوذپااذيری يااوني

طبااق جاادول  ،1مقاوماات تبااادل بااار در سااطح مشااترک

نيساات [ .]34در حقيقاات ،واکاانش تبااادل بااار بااه صااورت

پالتين/الکتروليت با افاازايش غلظاات پليماار ،افاازايش مااييابااد.

 I − + I3− → I3− + I −کاااه ناااو گروتاااوس 1از تباااادل باااار

با چساابيدن پليماار باار روی الکتاارود پالتينااي ،مااانعي در براباار

است ،بااه عنااوان سااازوکار تبااادل بااار در الکترولياات گاازارش

کاهش تریيدايااد در کاتااد بااه وجااود ميآيااد و مياازان زبااری

شااده اساات [ 30 ،29و  .]34در غلظااتهااای پااايين ،زنجيااره-

سطح کاتد بيشتر ميشااود کااه اياان عواماال باعا

هااای پليمااری بااا هاام باارهمکنش ضااعيفي دارنااد کااه فقااا

ميشوند [.]35

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

1. Grotthus
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جدول .2پارامترهای فوتوولتائي سلولهای بر پاية نانولولههای  TiO2با استفاده از الکتروليتهای حاوی مقااادير مختلااف  PMMA-MAدر حااالل

.MPN
)η (/%

FF

)VOC (/mV

)JSC (/mA cm-2

PMMA-MA (wt
)%

5/54

0/672

653

12/63

0

4/89

0/669

657

11/12

2

5/10

0/652

680

11/51

4

5/40

0/648

686

12/14

6

4/77

0/631

672

11/26

8

بر پاية نانولولههااای  TiO2بااا طااول  30 µmو الکتروليااتهااای
پليمااری حاااوی غلظااتهااای مختلااف  PMMA-MAرا نشااان
ميدهد .پارامترهای فوتوولتائي سلولهااا در جاادول  2خالصااه
شده است .جريان الکتريکي در يك سلول تابع هاادايتپااذيری
الکتريکي الکتروليت است .با کاهش هدايتپذيری الکتريکي در
 2درصد وزني پليمر نسبت به الکتروليت مايع ،چگااالي جريااان
نيز کاهش يافت .در غلظتهای باهتر تا  6درصد وزني جريااان
افزايش يافته است و پس از آن در مقادير باااهتر پليماار ،جريااان
روندی کاهشي داشته اساات .اياان تغيياارات بااا رونااد تغيياارات
هدايتپذيری همخواني دارد .تغيياارات  IPCEنيااز تايياادی باار
روند تغييرات جريان است.
طبق نتايب ،ولتا سلولها با اضافه کردن پليمر به الکترولياات
مايع ،افزايش مييابد .اين افزايش با گزارشهای ديگر همخواني
دارد [ 29و  .]36در حقيقت ولتا مدار باز با افزايش بازترکيااب
بار در سلول ،کاهش مييابد .در الکتروليتهای پليمری ماتريس
شك ( .7الف) مشخصات جريان -ولتا و (ب) طيف  IPCEمربو
به سلولهای بر پايااة÷ نانولولااههااای  TiO2و الکتروليااتهااای شااامل
مقادير مختلف پليمر در حالل .MPN

تشکيل شده بااهوساايلة پليماار بخشااي از سااطح فعااال  TiO2را
پوشش ميدهد که اين امر مانع از بازترکيب بار ميشود .با اياان
حال در غلظتهای باه به دليل پديدة کلوخهای شدن پليماار در
ساختار ،بازتوليد رنگدانااه کناادتر انجااام ماايگياارد و در نتيجااه

 .3.3عملكرد فوتوولتائی  DSSCها بر پایۀ نانولولااههااای

بخشي از الکترونها در تراز هدايت  TiO2در اين فاصلة زماااني

 TiO2و الكترولیتهای حاوی غلظتهای مختلف پلیمر

با مولکولهای اکسيد شده رنگدانه بازترکيب شااده و درنهاياات

شکل  7قسمتهای الف و ب بااهترتيااب مشخصااات جريااان-
ولتا و طيف  IPCEمربو به سلولهای خورشيدی رنگدانااهای

موجب کاهش  VOCميشااوند .افاازايش مقاوماات تبااادل بااار در
سطح مشترک پالتين – الکتروليت و نيز کاهش نفوذ الکتروليت
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 وXRD  بررسااي الگااوی پااراش.نيمه متخلخل نااانوذرات دارد

 در ساالولهاااFF  دو عامل مهاام در کاااهشTiO2 به درون فيلم

طيفسنجي رامان فاز خالص آناتاز نانولولههااای ساانتز شااده را

 بيشااترين بااازده مربااو بااه ساالولهااای باار پاياة،ً نهايتاا.است

 قطاار و طااول،SEM  بااا اسااتفاده از تصاااوير.تأييد کرده اساات

PMMA-MA

. اندازهگيری شده اساات30 µm  و100 nm نانولولهها به ترتيب

 به دست آمده است که قاباال مقايسااه بااا بااازدهMPN در حالل

جهت تهية الکتروليت پليمری لااي از ترکيااب پليماار

 بنااابراين اياان نااو پليماار.سلول بر پاية الکتروليت مااايع اساات

. اسااتفاده شااده اسااتMPN  با الکتروليتااي مااايع باار پايااةMA

 مااي توانااد مااانع از تبخياار،ضاامن حفااظ بااازده باااهی ساالول

مشخصههای مختلف الکتروليااتهااای حاااوی مقااادير مختلااف

.الکتروليت مايع و درنتيجه افزايش پايداری اين سلولها شود

PMMA-

 درصد وزني6 الکتروليت پليمری لي در غلظت

 و مقاومااتI3-  نفوذپذيری،پليمر شامل هدايتپذيری الکتريکي
. تعيااين شاادEIS تبادل بار در کاتااد بااا اسااتفاده از طياافهااای

 نتیجهگیری.4

- هاادايتPMMA-MA  درصد وزني پليمر6 الکتروليت حاوی

در اين مقاله از روش آناادی کااردن پتانسوسااتاتيك باارای تهياة

-1

 داشته که قابل مقايسه با مقدار الکتروليت1/68 mS cm پذيری
-1

 هااای پليمااری لاايDSSC  جهت استفاده درTiO2 نانولولههای

 بااازده ساالول باار پايااة، در آخاار.)1/85 mS cm ( مايع اساات

 استفاده از ساختار نانولولهای مزايای ويااژهای.استفاده شده است

 درصااد97 ، درصد وزني پليمر6 الکتروليت پليمری لي حاوی

 انتقال بار سريع به دليل ساختار يااك بعادی و پرشاادگي:شامل

.بازده سلول متناظر بر پاية الکتروليت مايع بوده است

الکتروليت باه به دليل ساختار باز خود نساابت بااه ساااختارهای
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