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بررسي اثر گروههاي الکترون گيرنده مواد رنگزا
بر عملکرد سلول خورشيدي رنگدانهاي
●

مژگان حسيننژاد●* ،+کمالالدين قرنجيگ

گروه پژوهشي مواد رنگزاي آلي ،مؤسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش ،تهران ،ايران

چكيده :سه ماده رنگزاي آلي جديد داراي -9بوتيل فنوتيازين به عنوان گروه الکترون دهنده و سيانو آکريليک اسيد،
تيواکسوتيازوليدين و تترازول به عنوان گروه الکترون گيرنده توسط فرايندهاي استاندارد از فنوتيازين به عنوان ماده
اوليه تهيه شد .مواد رنگزاي سنتز شده به روش کروماتوگرافي خالصشده و توسط روشهاي آناليز دستگاهي مانند
نقطه ذوب FT-IR ،1HNMR ،و آناليز عنصري شناسايي شدند .ويژگيهاي اسپکتروسکوپي مواد رنگزاي سنتز شده
در محلول و در حالت جذب شده بر روي اليه دي اکسيد تيتانيم مورد مطالعه قرار گرفت .طول موج بيشينه جذب
مواد رنگزاي سنتز شده به ترتيب در محلول  534 ،514و  554نانومتر و بر روي اليه تيتانيم دياکسيد  544 ،554و
 571نانومتر است .مواد رنگزاي خالص در ساختار سل خورشيدي نانو ساختار اعمال شد و ويژگيهاي فوتوولتاييک آنها
مورد بررسي قرار گرفت .بازده تبديل مواد رنگزاي آلي به ترتيب  %4/49 ،%3/14و  %4/79است.
واژههاي كليدي :سلول خورشيدي حساس شده به مواد رنگزا؛ بازده تبديل؛ مواد فوتونيکي؛ گروه الکترون گيرنده.
KEYWORDS: Dye-sensitized solar cell; Conversion efficiency; Photovoltaic materials; Anchoring
group.

مقدمه

سلولهاي خورشيدي حساس شده به مواد رنگزا ()DSSCs
به دليل راندمان تبديل مناسب و قيمت پايين نسبت به سلهاي
خورشيدي سيليکوني بسيار مورد توجه پژوهشگران قرار گرفتهاند ].[1
در سال  1991ميالدي اولين سلول خورشيدي حساس شده به مواد رنگزا
با استفاده از کمپلکس آلي ـ معدني روتنيوم ،توسط گراتزل و
همکاران تهيه شد ] .[2سلولهاي خورشيدي تهيه شده از
کمپلکسهاي آلي ـ معدني بيشتر داراي بازده کوانتومي بااليي
هستند ( %11تا  )%11اما در برابر تهيه و خالصسازي آنها دشوار
بوده و به دليل حضور عناصر کميابي مانند روتنيوم قيمت اين
ترکيبها بسيار باال است ] .[3براي حل اين مشکل
ساختارهاي آلي بدون فلز که داراي بازده تبديل و پايداري

نزديک به کمپلکسهاي آلي ـ معدني هستند معرفي شدند ].[1
مواد رنگزاي آلي که در سلولهاي خورشيدي استفاده ميشوند
بهصورت  D-π-Aنشان داده ميشوند که در آن  Dيک گروه
الکترون دهنده π ،يک سامانه مزدوج (پل مزدوج) و  Aيک گروه
الکترون گيرنده است .ساختارهاي بسياري مانند کومارينها،
تيوفنها ،ايندولينها و  ...به عنوان مواد رنگزا در سلولهاي
خورشيدي به کار ميروند ] .[5 ، 6يکي از ساختارهاي به نسبت نوين
که بازده و پايداري مناسبي دارد ،ايندولينها ميباشد ].[7
بخش مهم مواد رنگزاي آلي که قابليت استفاده در سلولهاي
خورشيدي را دارند گروه الکترون گيرنده است .اين بخش سبب جذب
مواد رنگزا بر روي اليه اکسيد فلزي شده و سبب انتقال الکترون

*عهده دار مکاتبات
● آدرس ديگر :قطب علمي رنگ ،مؤسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش ،صندوق پستي  445ـ  ،74414تهران ،ايران

+E-mail: hosseinnezhad-mo@icrc.ac.ir

علمي ـ پژوهشي

702

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

مژگان حسيننژاد و کمالالدين قرنجيگ

تهييج يافته ميشود ] .[8 ، 9از سال  2111ميالدي ،بيشتر
پژوهشها بر روي اثر قرارگيري استخالفهاي متنوع بر روي
نيتروژن حلقه متمرکز شده است که نتيجهها نشان داد حضور
استخالفهاي آروماتيک به دليل افزايش سامانه مزدوج باعث
بهبود بازده تبديل ميشود [ .]8در سال  2118ميالدي از ماده
اوليه هگزاهيدروسيکلو پنتاايندول در ساخت مواد رنگزاي آلي
استفاده شد که نتيجهها نشان داد خلوص فراورده و بازده افزايش
يافته و با افزايش استخالفهاي آروماتيک راندمان تبديل نيز
بهبود مييابد ] .[11در سال  2111ميالدي از فنوتيازين و
ايمينوديبنزيل به عنوان ماده شروع کننده استفاده شد که کاربرد
فنوتيازين سبب بهبود راندمان تبديل و ثبات نوري شد ].[11
با توجه به اينکه مواد رنگزا يکي از مهمترين اجزا در سلولهاي
خورشيدي حساس به مواد رنگزا بوده و نقش توليد الکترون را
بر عهده دارند ،مطالعههاي زيادي بر روي اين بخش انجام ميشود.
در پژوهش حاضر دو ماده رنگزاي آلي عاري از فلز با استفاده از
اجزاي الکترونگيرنده گوناگون با قابليت استفاده در سل خورشيدي
معرفي و ويژگيهاي نوري آن بررسي شده است .در اين مواد رنگزا
9ـبوتيل فنوتيازين به عنوان بخش الکتروندهنده و
سيانو آکريليک اسيد ،تيواکسوتيازوليدين و تترازول به عنوان واحد
الکترون گيرنده استفاده ميشود (شکل  .)1پس از تهيه و خالصسازي،
ويژگيهاي جذبي و نشري هر يک از مواد رنگزاي سنتز شده
در حالل و در حالت اليهنشاني شده بر روي تيتانيم دياکسيد
بررسي ميشود .سپس پتانسيل اکسايش هر يک از مواد رنگزا
با استفاده از فناوري ولتامتري چرخهاي تعيين شده و صحت
ساختار موردنظر براي کاربرد در سلول خورشيدي مورد مطالعه
قرار ميگيرد .سرانجام مواد رنگزاي خالصسازي شده در ساختار
سلول خورشيدي نانوساختار اعمال شده و ويژگيهاي فوتوولتاييک
و راندمان تبديل هر يک از آنها مشخص ميشود.
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نقطه ذوب هر يک از مواد رنگزا به وسيله دستگاه DSC: Perkin Elmer

توليد شده در کشور آلمان اندازهگيري شد .براي بررسي ويژگيهاي
جذبي و نشري مواد رنگزا به ترتيب از دستگاه اسپکتروفوتومتري
در ناحيه مرئي ـ فرابنفش  Double Beam CECIL 9200و دستگاه
فلورومتر  Ocean Optics Usb2000flgاستفاده شد .منحني مشخصه
چگالي جريان ـ ولتاژ هر سلول در روشنايي ،با استفاده از
يک شبيهساز خورشيدي با شدت  1111 W/m2و دستگاه مشخصهياب
جريان ـ ولتاژ ) (Cassy-e 524000اندازهگيري شد.
سنتز مواد رنگزا

سنتز ماده رنگزاي )Dye 1( 1

 9ميليمول 9ـ بوتيل ـ  3ـ فرميل فنوتيازين و  16ميليمول
( 1/36گرم) سيانو استيک اسيد به  11ميليليتر استونيتريل افزوده شد.
به مخلوط واکنش  8ميليمول ( 1/68گرم) پيپيريدين افزوده شد.
مخلوط واکنش به مدت  11ساعت بازچرخاني شد .پس از پايان
واکنش مخلوط بهدست آمده تا دماي اتاق سرد شده و رسوب
بهدست آمده صاف شد .فراوردهي بهدست آمده توسط
کروماتوگرافي صفحهاي با حالل اتيل استات ـ هگزان به نسبت
 1101خالصسازي شد .راندمان واکنش  85%بود.
سنتز ماده رنگزاي )Dye 2( 7

 8ميليمول 9ـ بوتيل ـ  3ـ فرميل فنوتيازين و  9ميليمول
رودانين ـ  3ـ استيک اسيد به  11ميليليتر اسيد استيک افزوده شد.
به مخلوط واکنش  111ميليگرم آمونيوم استات افزوده شد.
مخلوط واکنش به مدت  3ساعت بازچرخاني شد .پس از پايان
واکنش مخلوط بهدست آمده تا دماي اتاق سرد شده و رسوب
بهدست آمده صاف شد .فراوردهي بهدست آمده توسط
کروماتوگرافي صفحهاي با حالل اتيل استات ـ اتانول به نسبت
 801خالصسازي شد .راندمان واکنش  83%بود.

بخش تجربي
مواد و تجهيزهاي مورد استفاده

سنتز ماده رنگزاي )Dye 3( 3

مواد اوليه شيميايي مصرفي در اين پژوهش همه از نوع آزمايشگاهي،
از شرکت مرک تهيه شد .ماده واسطه 9ـ بوتيل ـ  3ـ فرميل فنوتيازين
با روش گزارش شده در مقاله پيشين سنتز شد ].[12
مواد رنگزا با دستگاههاي  FT-IR: Perkin Elmerساخت کشور
آلمان 1HNMR Brucher Evance 500 MHz ،و دستگاه تجزيه
عنصري  C.H.N O-Rapid Analysis Hereuseشناسايي شدند.

 6ميليمول 9ـ بوتيل ـ  3ـ فرميل فنوتيازين و  13ميليمول
-H2(-2تترازول-5-ايل) استونيتريل به  11ميليليتر اتانول
افزوده شد .به مخلوط واکنش  6ميليمول پيپيريدين افزوده شد.
مخلوط واکنش به مدت  21ساعت بازچرخاني شد .پس از پايان واکنش
مخلوط بهدست آمده تا دماي اتاق سرد شده و رسوب بهدست آمده
صاف شد .فراوردهي بهدست آمده توسط کروماتوگرافي صفحهاي
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شکل 1ـ مواد رنگزاي سنتز شده.

با حالل ديکلرومتان ـ هگزان به نسبت  501خالصسازي شد.
راندمان واکنش  83%بود.
بررسي ويژگيهاي جذبي و نشري مواد رنگزاي سنتز شده

براي تعيين ويژگيهاي جذبي و نشري هر يک از مواد رنگزا
از روشهاي اسپکتروفتومتري در ناحيه مرئي ـ فرابنفش استفاده شد.
براي اين کار مقدار معيني از هر يک از مواد رنگزاي سنتز شده
در مقدار مشخصي از استونيتريل حل شد و پروفيل نوار جذبي و
نشري براي هر يک از آنها بهدست آمدند .بدين ترتيب شکل
نوار جذبي ،نشري ،بيشينه طول موج جذب و نشر بهدست آمدند.
بررسي رفتار الکتروشيميايي مواد رنگزاي سنتز شده

رفتار الکتروشيميايي مواد رنگزاي آلي سنتز شده در حالل
استونيتريل بررسي شد .پتانسيل اکسايش ( )Eoxهر يک از مواد رنگزا
با استفاده از سامانه سه الکترودي شامل الکترود جيوه به عنوان
الکترود مرجع ( )QREو سيم پالتين به عنوان الکترود کار و
الکترود مخالف اندازهگيري شد .پتانسيل تمام الکترودها با استفاده
از زوج فروسن (/)Fcفروسنيوم ( )Fc+کاليبره شد .محلولي شامل
محلول ماده رنگزا در استونيتريل ،تترابوتيل آمونيوم ( )1/1Mو
فروسن ( )1Mتهيه شد .اندازهگيريهاي الکتروشيميايي با سرعت
اسکن  111 mVs-1انجام شد.
تهيه سلول خورشيدي با استفاده از مواد رنگزاي سنتز شده

خمير شفاف نانو بلور  TiO2به روش اسکرين پرينت بر روي
شيشه  FTOاعمال شده و سپس به مدت  31دقيقه در دماي 151 °C
خشک شد .فيلم تيتانيم دياکسيد با محلول آبي  TiCl4و غلظت 1 mM
علمي ـ پژوهشي

به روش حمام شيميايي اليه نشاني شد و به مدت  31دقيقه
در دماي  151 °Cخشک شد .فيلم خشک شده سپس تا دماي
 111 °Cسرد شد .اليه دياکسيد تيتانيم به مدت  11ساعت
در محلول ماده رنگزاي مورد نظر غوطهور شده و سپس به مدت
 15دقيقه در اتانل قرار داده شد تا ماده رنگزاي جذب نشده
برطرف شود .الکترود تيتانيم ،الکترود مقابل و يک فيلم آببند
به روش اعمال گرما مجتمع شد .يک قطره از محلول الکتروليت
درون حفره ايجاد شده روي الکترود مقابل ريخته شده و
با ايجاد خال ،کل سامانه پر شد .سرانجام حفره با يک تکه شيشه
اضافي مسدود شد .عملکرد سلولهاي خورشيدي تهيه شده
با نور  1/5 AMبررسي شد.
نتيجهها و بحث

مواد واسطه مورد استفاده براي سنتز مواد رنگزاي آلي بدون فلز
(شکل  )1مطابق روش تشريح شده در پژوهش پيشين سنتز شد [.]12
در اين ترکيبهاي  Nـ بوتيل فنوتيازين به عنوان گروه الکترون
دهنده و سيانو آکريليک اسيد ،تيواکسوتيازوليدين و تترازول
به عنوان گروه الکترون کشنده در نظر گرفته شدند .مواد رنگزاي
سنتز شده پس از خالصسازي به روش کروماتوگرافي صفحهاي،
توسط روشهاي آناليز دستگاهي شناسايي شده و درستي ساخت
آنها مورد تأييد قرار گرفت (جدول .)1
مواد رنگزاي سنتز شده در محلول ترشيو بوتيل الکل
/استونيتريل= 1/1حل شدند تا ويژگيهاي جذبي و نشري آنها
بررسي شود (جدول  .)2طول موج بيشينه جذب ( )λmaxو
ضريب جذب مولي ( )εmaxبراي مواد رنگزا مهم هستند .طول موج
بيشينه جذب نوار مرئي ،فام ماده رنگزا را مشخص ميکند.
شدت نوار مرئي يا  εmaxقدرت رنگي ماده رنگزا را تعيين ميکند.
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جدول 1ـ آناليز و شناسايي مواد رنگزاي سنتز شده.

 1H-NMR ،FT-IRو تجزيه عنصري

ماده رنگزا

FT-IR (KBr) (Cm-1): 1675: C=O str, 1577,

1

2

3

1153: C=C str, 1258: C-N str; 1H-NMR (CDCl3), 1/68 (3H,
CH2CH2CH2CH3), 1/93 (2H, CH2CH2CH2CH3), 2/29 (3H, CH2CH2CH2CH3), 3/17 (2H, CH2CH2CH2CH3), 6/956/99 (2H, d), 7/15 (t, 2H), 7/38 (s, 1H), 7/15-7/18 (dd, 1H), 7/65-7/69 (d, 2H), 9/15 (s, 1H, CO2H); Elem. Anal.
Calcd. for C20H18N2SO2: C, 68/57%; H, 5/11%; N, 8/1%. Found: C, 68/18%; H, 5/11%; N, 7/86%.
FT-IR (KBr) (Cm-1): 3112: NH str., 1665: C=O str, 1561, 1117: C=C str, 1262: C-N str; 1H-NMR (CDCl3), 1/32
(3H, CH2CH2CH2CH3), 1/61 (2H, CH2CH2CH2CH3), 2/37 (3H, CH2CH2CH2CH3), 3/26 (2H, CH2CH2CH2CH3),
7/11-7/19 (2H, d), 7/27 (t, 2H), 7/11 (s, 1H), 7/55-7/62 (dd, 1H), 7/73-7/79 (d, 2H), 9/19 (s, 1H, CO2H); Elem.
Anal. Calcd. for C20H18N6S: C, 61/17%; H, 1/81%; N, 22/15%. Found: C, 61/23%; H, 1/96%; N, 22/61%.
FT-IR (KBr) (Cm-1): 1671: C=O str, 1568, 1152: C=C str, 1259: C-N str; 1H-NMR (CDCl3), 1/11 (3H,
CH2CH2CH2CH3), 2/29 (2H, CH2CH2CH2CH3), 2.78 (3H, CH2CH2CH2CH3), 3.21 (2H, CH2CH2CH2CH3), 1/13
;)(dd, 2H), 7/16-7/22 (2H, d), 7/31 (t, 2H), 7/11 (s, 1H), 7/61-7/68 (dd, 1H), 7/82-7/89 (d, 2H), 9/11 (s, 1H, CO2H
Elem. Anal. Calcd. for C24H20N3S3O3: C, 63/71%; H, 1/12%; N, 9/29%. Found: C, 63/78%; H,
1/19%; N, 9/33%.
جدول 7ـ طول موج ماکزيمم جذب و نشر مواد رنگزاي سنتز شده

ماده رنگزا

)λmax (nm

)λmax (nm

)λF (nm

(جذب در محلول)

(روي )TiO2

(نشر در حالل)

1

115

111

181

2

132

156

571

3

118

171

521

ضريب جذب موالر براي يـک مـاده رنگزاي تجاري قابل پذيرش
بايد در حدود  2×111 L/mol cmباشد .هرچه مقدار ضريب جذب
مولي ماده رنگزا بيشتر باشد قدرت رنگي آن باالتر است ].[13
ميزان جذب موالر اين مواد رنگزا به ترتيب  21378 L/mol cmو
 21925 L/mol cmاست .در اين مواد رنگزا يک نوار جذبي شديد
در بازهي مرئي ديده ميشود (شکل  )2که به جابجايي *n→π
نسبت داده ميشود ] .[11ويژگيهاي نشري مواد رنگزاي سنتز شده
در حالل متانل با غلظت  11-1 mol/Lاندازهگـيري شد (جدول .)2
هـرچه مولکول قطبيتر باشد ممان دوقطبي باالتر بوده و
بر همکنش با حالل قطبي باالتر رفته و جابجايي استوکس
افزيش مييابد ] .[13نشر فلورسنس به دليل انتقال بار از گروه
الکترون دهنده به گروه الکترون گيرنده است ،بنابراين هرچه
گروه الکترون دهنده ،قويتر باشد نشر سادهتر انجام شده و طول
موج بيشينه نشر جابهجايي باتوکروميک نشان خواهد داد.
از مقايسه مواد رنگزاي سنتز شده بر پايه مشخص ميشود که مواد
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رنگزاي داراي هترواتم گوگرد و يا نيتروژن (مواد رنگزاي  2و )3
نسبت به ماده رنگزاي  1که در واحد الکترون گيرنده هترواتم ندارد،
داراي جابهجايي باتوکروميک هستند .طول موج بيشينه جذب مواد
رنگزاي سنتز شده در حالت اعمال شده بر روي اليه دياکسيد تيتانيم
بررسي شد (جدول  .)2نتيجهها نشان داد که طول موج بيشينه
جذب مواد رنگزا بر روي اليه تيتانيم دياکسيد نسبت به حالت
محلولي به ترتيب داراي شيفت باتوکروميک بوده که ناشي از
تجمعهاي  Jمواد رنگزا بر روي اليه تيتانيم دياکسيد است ].[11
رفتار الکتروشيميايي مواد رنگزاي آلي سنتز شده در حالل
استونيتريل بررسي شد .پتانسيل اکسايش حالت پايه ( )Eoxهر يک
از مواد رنگزا با استفاده از اطالعات نمودار ولتامتري چرخهاي
بهدست آمد .براي بهدست آوردن اين نمودارها از سامانه سه
الکترودي شامل الکترود جيوه به عنوان الکترود مرجع ( )QREو
سيم پالتين به عنوان الکترود کار و الکترود مخالف استفاده شد.
پتانسيل تمام الکترودها با استفاده از زوج فروسن (/)Fcفروسنيوم ()Fc+
علمي ـ پژوهشي
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جدول 3ـ پارامترهاي الکتروشيميايي مواد رنگزاي سنتز شده.

ماده رنگزا

)EOX (V

)Ered (V

)Eo-o (V

)Egap (V

1

1/82

-1/56

2/38

1/16

2

1/85

-1/59

2/11

1/19

3

1/88

-1/79

2/67

1/29

1
ماده رنگزاي 1

0/2

ماده رنگزاي 7
ماده رنگزاي 3

جذب

0/6
0/0
0/7

200

650

600

550

500

050

0
000

طول موج جذب (نانومتر)

شکل 7ـ طيف جذبي مواد رنگزا در حالت محلول.

کاليبره شد ] .[16محلولي شامل محلول ماده رنگزا در استونيتريل،
تترابوتيل آمونيوم ( )1/1Mو فروسن ( )1Mتهيه شد .اندازهگيريهاي
الکتروشيميايي با سرعت اسکن  111 mV/sانجام شد .پـتانسيل
اکسـايش حالت پايه ( )Eoxدر واقع انرژي باالترين تراز الکتروني
پرشده ميباشد .پس از تعيين  E0-0هر يک از مواد رنگزاي آلي
مقدار  Eredمحاسبه شد .پتانسيل کاهش ( )Eredدر واقع انرژي
پايينترين تراز الکتروني خالي است ] .[17ويژگيهاي الکتروشيميايي
هر يک از مواد رنگزاي سنتز شده در جدول  3آورده شده است.
کمترين مقدار موثر ( Egapاختالف سطح انرژي پايينترين
تراز الکتروني خالي ماده رنگزا و سطح انرژي باند هدايت
تيتانيم دياکسيد) براي انتقال الکترون به اليه تيتانيم دي اکسيد
 1/2 Vاست و بيشتر بودنش نشان دهنده آن است که الکترون
تهييج يافته به راحتي و به صورت ترموديناميکي به باند هدايت
تيتانيم دي اکسيد انتقال مييابد .همانگونه که در جدول  3ديده ميشود
تمام مواد رنگزاي سنتز شده قابليت انتقال الکترون بـه باند هدايت
تيتانيم دياکسيد را دارند .تـراز انرژي الکتروليت استفاده شده
علمي ـ پژوهشي

 1/1 Vبوده که براي تامين الکترون انتقال يافته به باند هدايت
اليه تيتانيم دياکسيد الزم است تراز انرژي  Eoxپايينتر از اين مقدار
باشد .همانگونه که در جدول  3ديده ميشود تمام مواد رنگزاي
سنتز شده قابليت دريافت الکترون از الکتروليت را دارند .از طرف
ديگر نمودارهاي ولتامتري چرخهاي تمام مواد رنگزاي سنتز شده
داراي رفتار برگشتپذير بوده بنابراين فرايند تهييج الکتروني اين
ترکيبهاي تکرارپذير است ] .[18در نتيجه اين ترکيبها براي
کاربرد در سلول خورشيدي مناسب هستند.
سرانجام سلولهاي خورشيدي نانوساختار با استفاده از مواد
رنگزاي آلي سنتز شده به عنوان توليد کننده جريان بر روي اليه
نانو بلور تيتانيم دياکسيد آناتاز تهيه شده ] [19و رفتار
فوتوولتاييک آنها بررسي شد .نمودارهاي فوتوجريان ـ فوتوولتاژ
براي سلولهاي خورشيدي تهيه شده از مواد رنگزاي آلي سنتز شده
در شکل  3نشان داده شده است و پارامترهاي فتوولتاييک
در جدول  1آورده است .راندمان تبديل انرژي خورشيدي
به الکتريسيته سلولهاي خورشيدي نانوساختار ( )ηمحاسبه شد.
تمام ويژگيهاي فوتوولتاييک با تابش نور  1/5 AMمورد ارزيابي
قرار گرفت زيرا طيف اين نور منطبق بر طيف نور خورشيد ميباشد،
بنابراين عملکرد سلول خورشيدي تهيه شده همانند زماني است
که در برابر نور خورشيد قرار ميگيرد.
نتيجهها نشان ميدهد که مواد رنگزاي داراي گروه فنوتيازين
نسبت به ترکيبهاي هتروسيکل حلقوي همانند مانند کربازول
داراي راندمان تبديل باالتري هستند که به دليل کاهش اختالف
انرژي باالترين تراز پرشده الکتروني و پايينترين تراز الکتروني خالي
و در نتيجه بهبود آساني انتقال الکترون به باند هدايت
تيتانيم دياکسيد است ] .[11مولکولهاي مواد رنگزا ميتوانند
با سازوکارهاي گوناگون از جمله ايجاد پيوند کوواالنسي ،تعامل
الکتروستاتيک ،تشکيل پيوند هيدروژني ،برهمکنشهاي واندوالس
و بهدام افتادن فيزيکي بر روي سطح اکسيدهاي فلزي جذب شوند.
تمام اين پديده ها از طريق گروههاي الکترون کشنده
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جدول 0ـ پارامترهاي فتوولتائيک سلولهاي خورشيدي نانوساختار با استفاده از مواد رنگزاي آلي سنتز شده.

ماده رنگزا

)VOC (V

)JSC (mA.cm-2

)FF (%

)η (%

1

1/62

7/81

1/65

3/15

2

1/65

12/11

1/67

5/29

3

1/68

13/1

1/65

5/79

ماده رنگزاي 1

17

ماده رنگزاي 7

10

سه ماده رنگزاي جديد بر پايه ايندولين با استفاده از
9ـ بوتيل فنوتيازين به عنوان ماده شروع کننده با قابليت استفاده
در سلولهاي خورشيدي سنتز شد .در اين ترکيبها 9ـ بوتيل فنوتيازين
به عنوان گروه الکترون دهنده و سيانو آکريليک اسيد ،تيواکسوتيازوليدين
و تترازول به عنوان گروه الکترون گيرنده در نظر گرفته شد و
اثرحضور گروههاي الکترون گيرنده گوناگون مورد بررسي قرار گرفت.
مواد رنگزا از طريق واکنش نوونگال تهيه و پس از
خالصسازي با روشهاي دستگاهي گوناگون مانند ،FT-IR
 1HNMRو آناليز عنصري موردشناسايي قرارگرفتند .ويژگيهاي
طيفسنجي جذبي و نشري م واد رنگزاي سنتز شده
در محلول مورد بررسي قرار گرفت .نتيجهها نشان دادند که
مواد رنگزاي سنتز شده به ترتيب در فاز محلول داراي طول موج
بيشينه جذب در حدود  132 ،115و  118نانومتر و در حالت
جذب شده بر روي اليه دي اکسيد تيتانيم به ترتيب داراي طول
موج بيشينه جذب در حدود  156 ،111و  171نانومتر هستند.
به طور کلي طول موج بيشينه جذب در حالت جذب شده بر روي
تيتانيم دي اکسيد داراي جابهجايي باتوکروميک نسبت به حالت
محلول بوده که اين پديده مربوط به تجمع  Jمواد رنگزا
بر روي تيتانيم دي اکسيد است .طول موج بيشينه نشر مواد
رنگزاي سنتز شده به ترتيب  571 ،181و  521نانومتر است
که مواد رنگزاي  7و  3نسبت به ماده رنگزاي  1به دليل حضور
هترواتمهاي نيتروژن و گوگرد و سادگي جريان بار در طول
سامانه مزدوج داراي جابجايي باتوکروميک ميباشند.
سلولهاي خورشيدي نانوساختار با استفاده از مواد رنگزاي آلي
سنتز شده به عنوان توليد کننده جريان بر روي اليه نانو بلور
تيتانيم دي اکسيد آناتاز تهيه شده و رفتار فتوولتائيک آنها
بررسي شد .ماده رنگزاي  3به دليل حضور گروه الکترون کشنده
تيواکسوتيازوليدين که سبب کاهش شکاف بين باالترين تراز
انرژي پر شده و پايينترين تراز انرژي خالي ،داراي بازده تبديل
باالتري نسبت به دو ماده رنگزاي ديگر است.

ماده رنگزاي 3

2
6

)J (mA.cm-7

10

نتيجهگيري

0
7
0/2

0/2

0/6

0/5

0/0

0/3

0/7

0/1

0

0

فوتوجريان (ولت)

شکل 3ـ نمودارهاي فوتوجريان-فوتوولتاژ سلولهاي خورشيدي
نانوساختار تهيه شده

موجود بر روي مولکولهاي مواد رنگزا انجام ميشود .به عبارتي گروه
الکترون کشنده ،نوع اتصال ماده رنگزا به سطح اکسيد فلزي را تعيين کرده
که تأثير مستقيمي بر انتقال الکترون تهييج يافته به سطح اکسيد فلزي
و ايجاد جريان الکتريکي دارد ] .[21در بسياري از مواد رنگزاي سنتز شده
از آکريليک اسيد و سيانو آکريليک اسيد به عنوان گروه الکترون
کشنده استفاده ميشود .مواد رنگزاي داراي گروه سيانواکريليک اسيد
به دليل حضور الکترون کشنده قوي سيانو داراي راندمان تبديل
باالتري نسبت به مواد رنگزاي داراي گروه آکريليک اسيد هستند ].[21
در اين پژوهش دو گروه اکترون کشنده جديد تترازول و
تيواکسوتيازوليدين در سنتز مواد رنگزا استفاده شد و اثر آنها در مقايسه
با گروه سيانواکريليک اسيد مورد بررسي قرار گرفت .نتيجهها نشان داد
حضور اين دو گروه الکترون کشنده سبب بهبود راندمان تبديل سلول
خورشيدي ميشوند .اين نتيجه به دليل ايجاد پيوندهاي لنگري قوي
بين هترواتمهاي نيتروژن و اکسيژن با اکسيد فلزي بوده که سبب
کوتاه شدن مسير انتقال الکترون ميشود .هرچه مسير انتقال الکترون از
ماده رنگزا به سطح اکسيد فلزي کوتاهتر باشد احتمال رسيدن الکترون
تهييج يافته به سطح اکسيد فلزي به دليل کاهش پديده بازترکيب
افزايش مييابد و راندمان تبديل سلول خورشيدي باالتر ميرود ].[22
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