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TiO2  همچنین نانوذرات. بازپخت شدند450℃  سپس نمونههای آندایز شده در دمای.طرح نانوتیوبهای نامنظم سوزنیشکل ایجاد شدند
 در این پژوهش از آنالیزهای. بازپخت شد550℃  پس از چند بار حرارتدهی در دمای نهایی، به روش دکتربلیدFTO الیهنشانیشده روی
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Abstract
In the present study, irregular needle-like TiO2 nanotubes developed through anodization on Ti layer substrate deposited on the
FTO by sputtering method and also TiO2 nanoparticles coated by Dr.blade method which was deposited on the FTO were
compared in the form of dye-sensetive solar cells (DSSCS). Ti deposition process was carried out by sputtering method for 6
hours for deposition of 2.200 µ thickness on FTO. Next Tio2 nanotube developed through anodiztion in 120 V voltage to produce
irregular needle-like nanotube pattern. Then anodized samples were annealed in 450℃ temperature. Also Tio2 nanoparticle
deposited on FTO by Dr.Blade method, were annealed in final 550℃ temperature after several heating. In this research XRD,
AFM and SEM analysis were used to evaluate the samples.
Keywords: Anodizing, Doctor blade, Sputtering, TiO2 irregular needle-like nanotubes, TiO2 nanoparticles
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 -1مقدمه

 -2در حين تميزكردن تيوبها و خشکشدن آنها به علت
نيروی مویينگی كه بين تيوبها وجود دارد ،خميده ميشوند ]
 -3 .[7مدل شکافتگی بامبو :به علت یک جریان عمودی از
یونها در كانالهای نانوتيوبها ،یک ميدان الکتریکی ایجاد
میشود كه مسئول شکافتگی عمودی نانوتيوبها در
الکتروليت با چگالی باال است ] .[8هنگامی كه ساختارهای
نانوعلف ایجاد میشود باعث ساختارهای درهمتنيده در سطح
نانوتيوبها میشود كه عالوه بر ساختار یکبعدی تيوب ،یک
ساختار سهبعدی نيز ایجاد میشود .زمانی كه الکترون برای
حركت در طول یک جهت صرف میكند یکسوم كل زمان
صرفشده برای حركت در هر سهبعد است .بنابراین حركت
در یکبعد سه برابر سریعتر از حركت در سهبعد است.

 -2روش انجام آزمایش
ابتدا شيشه های  FTOطبق وضعيت راكتوری كه در آن
آندایز انجام میشود ،برش داده میشود .مقاومت سطحی
شيشه  FTOمورد استفاده□ Ω 8/بوده است .نمونهها در
فرایند شستشو در حمام اولتراسونيک ابتدا با محلول آب و
كف ،سپس با اتانول ،بعد از آن با استن و در نهایت با آب
یونزادیی شده هریک به مدت 10دقيقه از آلودگی برطرف
گردیدند .سپس با كمک آون خشک شدند .پس از
خنکشدن نمونهها ،آنها را روی دیسک فلزی بسته تا برای
الیهنشانی از طریق روش اسپاترینگ آماده شوند .نمونهها در
یک زاویه فضایی كوچک روی دیسک دیزاین شدند تا
بهينهترین حالت جهت الیهنشانی را داشته باشند .زیرالیه
قبل از شروع الیهنشانی تا دمای℃ 115به جهت چسبندگی
بهتر الیه  Tiبه زیرالیه  FTOگرم شد .فشار عملياتیmbar
2

 1.6 10و توان دستگاه  600 Wبوده است .پس از
الیهنشانی ،نمونه با ميکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار
گرفت تا بهترین قسمت سطح نمونه جهت آندایز انتخاب
گردد .پس از آن نمونه در راكتور كه از محلول الکتروليت
حاوی آب یونزدایی شده و  HFو اتيلنگليکول جهت توليد
طرح نانوتيوبهای نامنظم سوزنیشکل جهت افزایش سطح
جذب در دمای℃15و در ولتاژ  120 Vبود ،آندایز شد.
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الکترودهای نانومتخلخل  TiO2عموم ًا از سوسپانسيون
كلوئيدی حاوی نانوذرات  TiO2تشکيل شدهاند .برای تهيه
فيلم پهن ،با استفاده از تکنيک "دكتربليد" ،سوسپانسيون
روی یک اكسيد هادی شفاف ریخته میشود و فيلم ایجاد
شده به وسيلهی بازپخت بين ℃ 450تا ℃ 550تفجوشی
میشود .سلولهای خورشيدی حساسشده با رنگينه با بازده
باال ،عموماً از ذراتی با قطر بين 10 nmتا  20 nmتشکيل
میشوند .شکل پيوند سطحی رنگينهها كه باعث تغيير بازده
تزریق بار میشوند ،توسط اندازه ذره  TiO2تحت تأثير قرار
میگيرند ] .[1مطالعات مختلف نشان دادهاند كه طول عمر
بازتركيب الکترون به طور چشمگيری با ویژگیهای فيلم
نانومتخلخل ،به خصوص توزیع مکانهای تله و دانسيتهی
آنها ،تحت تأثير قرار میگيرد ] .[2-4در  DSSCحفره در
فيلم  TiO2ایجاد نمیشود و بنابراین فرایند بازتركيب فقط
توسط كاتيونهای رنگ یا  I3-در الکتروليت هنگامی كه
الکترونهای موجود در سطح ذرات با آنها در تماس قرار
میگيرند اتفاق میافتد .با افزایش اندازه ذره ضریب نفوذ
افزایش مییابد كه این پدیده مربوط به كاهش مساحت
سطح و شرایط مرز دانههاست .مقادیر اندازه گيری شدهی
طول عمر بازتركيب الکترون در  DSSCنشان داد كه با
افزایش اندازه ذره این پارامتر كاهش مییابد .بنابراین برای
طراحی سلول خورشيدی یک اندازه ذرهی بهينه مورد نياز
است .این اندازهی بهينه حدود  20 nmگزارش شده است ]
 .[5بسياری از دانشمندان تالش كردند تا با تهيهی
نانوساختارهای یکبعدی  TiO2بازده سلولهای خورشيدی را
بهبود بخشند .همچنين در اینجا مقایسهای بين دو سلول
خورشيدی با دو مورفولوژی مختلف كه هر دو مدل روی
 FTOكار شدهاند ،صورت گرفته است :دليل ایجاد این
ساختارهای سوزنیشکل،این است كه خوردهشدن تيوبها در
رأس آنها (در زمانهای طوالنی واكنش آندایز) منجر به
ساختارهای نابهنجار میشود .سه علت مختلف برای تشکيل
مورفولوژیهای سوزنمانند یا علفمانند در رأس تيوبها و
فروریزی و دستهشدن تيوبها كه عموماً در الکتروليتهای
آلی مشاهده میشود ذكر شده است -1 :بر اثر خوردهشدن
توسط یونهای فلوئور دیوارهی تيوبها آنقدر نازک میشوند
كه نمیتوانند وزن خود را تحمل كنند و بنابراین در زمان
واكنش رأس آنها دچار شکستگی و فروریزی میشود].[6
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شکل -3تصویر  AFMاز توپوگرافی سطح نانوتيوب های سوزنیشکل

در شکل  4سطح نمونه كه در این بزرگنمایی حالت علفی
ال مشخص است .دهانه حفرات در این نمونه بازتر است.
كام ً

شکل  -1الف)توپوگرافی سطح نمونه بعد از فرایند آندایز ب)
ضخامتسنجی سطح نمونه پس از آندایز و بازپخت كه افزایش ضخامت
را نشان میدهد.

نمونه ها پس از آندایز در دمای ℃ 450بازپخت شدند تا
نانوتيوبها از آمورف به آناتاز تغيير فاز دهند و جهت تایيد
فاز آناتاز از آناليز  XRDاستفاده شد.
شکل -4تصویر  SEMاز طرح نانوتيوبهای سوزنیشکل

در شکل  5مقطع عرضی از نمونه است كه هدفش توليد
نانوتيوبهای طرح علفی بوده است .الکتروليت در حين
فرایند آندایز شامل :آب دوبارتقطير ،اتيلنگليکول و HFبوده
است .حالت علفی در شکل با ارتفاع  μ10/ 11mاست.

سپس نمونهها را با استفاده از محلول  TiCl4در دمای ℃70
حرارت داده میشود تا ترکهای روی سطح جداره
نانوتيوبها حاصل از بازپخت ترميم یابد .پس از آن نمونهها
دوباره بازپخت شده و در نهایت به مدت  36ساعت در رنگ
 N719در دمای ℃ 30قرار گرفته است.
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شکل -5مقطع عرضی از سطح نانوتيوبهای سوزنیشکل
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شکل -2تایيد نمودار XRDتشکيل فاز آناتاز  TiO2پس از بازپخت
(تشکيل فاز آناتاز و روتيل)
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جدول 1مشخصه یابی سلول خورشيدی در دو طرح :نانوتيوبهای
سوزنیشکل و نانوذرات الیهنشانی شده به روش دكتربليد

 -2-1سلولهای خورشیدی به روش دکتر بلید
برای تهيه سلول خورشيدی با استفاده از طرح دكتر بليد
پس از آماده شدن سطح كار روی شيشه  FTOنانوذرات
 TiO2روی سطح شيشه  FTOالیهنشانی كرده و سپس به
مدت  5دقيقه در درجه حرارت ℃  120قرار داده پس از
پایان حرارتدهی و خنکشدن نمونه برای بار دوم الیه
نازكی از نانوذرات  TiO2را روی نمونه الیهنشانی كرده و
سپس نمونه را به مدت  5دقيقه در دمای℃ 120حرارتدهی
شد .پس از خنکشدن نسبی نمونه چسبها را از اطراف
محدوه الکترود جدا كرده و دوباره حرارتدهی در دمای ℃
 500و به مدت  30دقيقه صورت گرفت .پس از آماده شدن
الکترود آند و الکترود پالتينی هم ساخته و سپس سلول
خورشيدی مورد نظر تهيه گشته و جهت مشخصهیابی آماده
شده است.

شکل  -6آغشتن الکترود آندی به رنگ در طرح دكتر بليد

جهت درک و دید شهودی بيشتر و مقایسه بهتر تصاویر از
نانوتيوب های سوزنی شکل و نانوذرات و نانو تيوب های
آرایيده منظم عمودی در زیر به تصویر كشيدیم.
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 -3نتیجهگیری
همانطور كه از نتایج برمیآید نتيجه بازدهی سلول
خورشيدی از طرح نانوتيوبهای نامنظم سوزنیشکل بيشتر
از طرح دكتر بليد بدست آمد .دليل این مقایسه این بود كه
در هر دو ساختار به دليل مورفولوژی كه دارند تلههای سطح
زیاد است و بازتركيب الکترون بيشتر از مدلهای دیگر(
نانوتيوبهای منظم عمودی ) است لذا در این پژوهش هم
بازتركيب الکترون در این نمونهها مقایسه شده است و هم
قدرت سطح جذب رنگ .كه در نهایت مورفولوژی
نانوتيوبهای نامنظم سوزنیشکل از مورفولوژی نانوذرات
پيشی گرفت .هر چند كه در طرح نانوتيوبهای سوزنیشکل
به دليل ساختار نامنظم و علفی مانند انتقال الکترون در واقع
در سه بعد صورت میپذیرد نه در یک بعد و این خود باعث
افزایش بازتركيب الکترون میگردد ولی به دليل اینکه این
ساختارها سطح ناهمواری دارند افزایش جذب رنگ بيشتری
نسبت به سطح صاف الکترود در طرح دكتر بليد دارند.
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در جدول 1مقایسه ای بين دو نوع سلول خورشيدی
نانوساختار با طرح دكتر بليد و طرح نانوتيوب های
سوزنیشکل صورت گرفته است.
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شکل -7الف) توپوگرافی ،پ)تصویر SEMنانوتيوبهای آرایيده منظم
عمودی .TiO2ب)توپوگرافی ،ت)تصویر  SEMنانوتيوبهای نامنظم
سوزنیشکل  .TiO2ج) نانوذرات TiO2
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