Polymerization
Quarterly, 2018
Volume 8, Number 1
Pages 80-89
ISSN: 2252-0449

Abstract

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.. An Overview on Polymer Electrolytes for Dye-sensitized
..
..
Solar Cells
..
..
..
..
..
..
Mozhgan Hosseinnezhad1,2*, Shohreh Rouhani1,2
..
..
1. Department of Organic Colorants;
..
..
2. Center of Excellence for Color Science and Technology;
..
..
Institute for Color Science and Technology, P.O. Box: 16765-654, Tehran, Iran
..
..
..
..
..
Received: 4 September 2017, Accepted: 20 November 2017

T

oday's energy crisis is one of the most important concerns of mankind. As the
population grows, the need for sustainable and low-risk energy is felt more and more.

One of the most accessible and renewable sources of energy is the sun. Solar cells are used
to convert solar energy to electrical energy. So far, solar cells have been divided into three
generations of silicon solar cells, thin-film solar cells, and third generation solar cells. Dyesensitized solar cells, also known as an important category of third-generation solar cells,
have five main components, including the anode electrode, dye, metal oxide, electrolyte,
and counter electrode. An important component in dye-sensitized solar cells (DSSCs),
electrolytes, is the role of dye electron supply to return to the ground state. Electrolytes used
in dye-sensitized solar cells are divided into two classes of liquid and polymer electrolytes.
Polymer electrolytes are an interesting technology for increasing of fastness of dyesensitized solar cells. There are four main kinds of polymer electrolytes as thermoplastic
polymers, thermosetting polymer, composites and ionic liquid polymers. The aim of this
article is introduce and describe the components of the polymer electrolytes including
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materials and components. Finally, some brief performance and general perspectives on
polymer electrolytes are presented.
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مروری بر الکترولیتهای پلیمری سلولهای خورشیدی
حساس با رنگينه
مژگان حسیننژاد  ،شهره روحانی
*2،1

2،1

تهران ،موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش ،صندوق پستي167654-654 :؛
 -1پژوهشكده مواد رنگزا ،گروه پژوهشي مواد رنگزاي آلي -2 ،قطب علمي رنگ
دريافت ،1396/6/13 :پذيرش1396/8/29 :

امروزه بحران انرژی از مهمترین دغدغههای بشر است .با رشد روزافزون جمعیت ،نیاز به انرژی

پایدار و کمخطر بیش از پیش احساس میشود .از منابع دردسترس و تجدیدپذیر انرژی ،خورشید است.

برای تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی از سلولهای خورشیدی استفاده میشود .تاکنون
سلولهای خورشیدی تهیهشده به سه نسل کلی سیلیکونی ،الیهنازک و نسل سوم تقسیم میشوند.

مژگان حسيننژاد

سلولهای خورشیدی حساسشده به رنگينه ،طبقه مهمي از نوع نسل سوم بوده که دارای پنج جزء

اصلی شامل الکترود آند ،ماده رنگینه ،اکسید فلزی ،الکترولیت و الکترود مقابل است .الکترولیتها
جزء مهمي در سلولهای خورشیدی حساسشده به رنگينه بوده که نقش تامین الکترون رنگينه را

برای بازگشت به حالت پایه دارند .الکترولیتهای استفادهشده در سلولهای خورشیدی به دو طبقه

مایع و پلیمری تقسیم میشوند .الکترولیتهای پلیمری ،فناوری درخور توجهي برای افزایش پایداری

سلولهای خورشیدی حساسشده با رنگينه هستند .الکترولیتهای پلیمری به چهار طبقه پلیمرهای

شهره روحاني

گرمانرم و گرماسخت ،کامپوزیتها و مایعهای یونی پلیمری تقسیم میشوند .هدف از این مقاله،
معرفی و تشریح انواع الکترولیتهای پلیمری شامل مواد ،اجزا و اتصال آنهاست .درنهایت ،مختصری
درباره عملکرد و چشمانداز الکترولیتهای پلیمری در ساختار سلول خورشیدی بحث میشود.

واژگان کلیدی
سلول خورشیدی حساسشده به
رنگينه،
الکترولیت پلیمری،
الکترولیت ژلي،
بهرهوري،
الکترولیت مایع
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از چالشهای مهم و درخور توجه در جهان ،انرژی و تامین آن
برای مصارف خانگی و صنعتی است .با توجه به جمعیت روبه
رشد انسانها ،نگرانیها برای یافتن منابع انرژی پایدار افزایش یافته
است .منابع انرژی مرسوم ،شامل سوختهای فسیلی و هستهای ،از
سویی روبه پایان بوده و از سوی دیگر آالینده محیط زیست هستند.
بنابراین ،توجه به منابع انرژی تجدیدپذیری جلب شده است که
پایانناپذیر بوده و مشکالت زیستمحیطی نیز نداشته باشند [ .]1از
مهمترین منابع انرژی تجدیدپذیر ،خورشید است .برای استفاده از
این انرژی ،سلولهای خورشیدی معرفی شدهاند که براساس جذب
نور و جدایش بار کار میکنند .به طور کلی ،سلولهای خورشیدی
به سه نسل سیلیکونی ،الیهنازک و نسل سوم طبقهبندی میشوند
[ .]2سلولهای خورشیدی نسل سوم بهدلیل ارزانی و سهولت تولید
مورد توجه قرار گرفتهاند .سلولهای خورشیدی حساسشده با
رنگينه از نوع نسل سوماند .این سلولها دارای اجزای مختلفی چون
فوتوالكترود (زیرآیند رسانا و اکسید فلزی) ،ماده رنگینه ،الکترولیت و
الکترود مقابل هستند .نمایی از اجزا و نحوه عملکرد آنها در شکل 1
نشان داده شده است [.]2
نقش الکترولیتها تولید الکترون الزم برای بازگشت ماده
رنگینه بهحالت پایه و تکرار فرایند برانگیختگی است .بنابراین،
عملکرد طوالنیمدت سلولهای خورشیدی حساسشده با رنگينه
وابسته به بخش الکترولیت است [ .]3الکترولیتهای استفادهشده
در سلولهای خورشیدی به دو طبقه کلی الکترولیتهای مایع و
پلیمری تقسیمبندی میشوند [ .]4اولین بار در سال  Gratzel 1991و
همکاران ،سلول خورشیدی با استفاده از الکترولیت مایع تهیه
کردند .اما معایب الکترولیتهای مایع مانند تبخیر ،احتمال

شکل -1نمايي از سلول خورشیدی و نحوه عملکرد اجزاي آن [.]2
82

نشت حالل ،خوردگی و عدم پوششدهی کامل سبب معرفی و
کاربرد الکترولیتهای پلیمری شد .اگرچه سلولهای خورشیدی
حساسشده با رنگينه حاوی الکترولیتهای پلیمری عملکرد و
بازده کمتری نسبت به سلولهای حاوی الکترولیتهای مایع دارند،
ولی این الکترولیتها پایداری بیشتر و قابلیت آببندی بهتری
دارند .بنابراین ،طراحی و تولید الکترولیتهای جدید با انتقال بسیار
موثر حاملهای بار و پایداری طوالنیمدت هنوز در دست بررسی
است [.]5
در این مقاله ،نقش الکترولیتهای پلیمری در سلولهای
خورشیدی حساسشده با رنگينه بهطور مفصل مرور میشود.
انواع الکترولیتهای پلیمری معرفی شده و درباره مواد انتقالدهنده
الکترون و حفره در آنها بحث میشوند .در پایان پیشنهادهایی برای
بهبود مواد و طراحی الکترولیتهای استفاده شده در سلولهای
خورشیدی حساسشده با رنگينه ارائه میشود.
الکترولیتهای پلیمری

الکترولیتهای پلیمری در واقع کوپلیمرهای پیچیده حاوی
گروههای عاملی قطبی روی زنجیر اصلی پلیمر بوده که با
برهمکنشهای درونمولکولی گونههای یونی را منتقل میکنند.
انتقال بار با نفوذ یونهای جداشده و عبور از میان فضاهای خالی
ماتریس پلیمر انجام میشود .الکترولیتهای پلیمری افزون بر
خواص منسجم حالت جامد ،دارای خواص نفوذی حالت مایع
نیز هستند .به عبارتی ،الکترولیتهای پلیمری پایداری طوالنی
بیشتری نسبت به الکترولیتهای مایع دارند .در عین حال آنها از
ویژگیهای الکترولیتهای مایع مانند رسانش یونی زیاد و خاصیت
تماس بینسطحی عالی نیز برخوردارند .بدین دلیل ،الکترولیتهای
پلیمری بهطور گسترده در سلولهای خورشیدی حساسشده
با رنگينه و سایر افزارههای الکترونیکی و الکتروشیمیایی ،مانند
باتریهای ثانویه ،سلولهای سوختی ،حسگرها و محرکها،
ابرخازنها و صفحه نمایشهای الکترورنگی استفاده میشوند [.]6
ویژگیهای الکترولیت پلیمری مناسب عبارتاند از:
 -1پس از اینکه ماده رنگینه الکترون را به تیتانیم دیاکسید انتقال
داد ،باید قابلیت انتقال حفره را از ماده رنگینه حساسکننده داشته
باشد و لبه باالیی نوار ظرفیت نیمهرساناهای نوع  pباید باالتر از
سطح انرژی حالت پایه رنگینه باشد.
 -2در حالت بیشکل باید قابلیت نشاندن در فیلم متخلخل تیتانیم
دیاکسید را داشته باشد .زیرا بلورینگی الکترولیت مانع از پرشدن
مناسب منافذ فیلم تیتانیم دیاکسید متخلخل میشود که عامل
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اولین بار در سال  Cao ،۱۹۹۵و همکاران الکترولیتهای پلیمری
گرمانرم را در سلولهای خورشیدی حساسشده با رنگينه استفاده
کردند .الکترولیتهای پلیمری گرمانرم با واردکردن الکترولیتهای
ید در پلیمر پلیآکریلونیتریل تهیه شد .نتایج نشان داد ،بازده این
الکترولیت در ساختار سلول خورشیدی ،مشابه سلولهای الکترولیت
مایع ،کمتر بوده ،اما پایداری آن بسیار بیشتر از الکترولیت مایه ید
مرسوم است [.]9
براي اعمال الکترولیتهای پلیمری جامد در ساختار سلول
خورشیدی ،اغلب از روش ریختهگری استفاده میشود .بدین
ترتیب ،محلول الکترولیتی پلیمر بهطور مستقیم روی اکسید فلزی
حساسشده با رنگينه اعمال میشود [ .]7ریختهگری روش سادهاي
برای تهیه فیلمهاي نازک است که به تجهیزات پیچیده نیاز ندارد .در
این فناوری ،محلول مناسب ریختهگری تهیه و پس از اعمال روی
سطح زیرالیه ،در نهایت خشک میشود .نکته مهم در این فناوری
کنترل ضخامت فیلم بوده که نسبتا دشوار است [ .]10در سال 2004
از پلی(اتیلناکسیددیمتیلاتر) با وزن مولکولی  500حاوی نانوذرات
تیتانیم دیاکسید با استفاده از روش ریختهگری در ساختار سلول
خورشیدی اعمال شد و بازده  4/5%بهدست آمد .مقدار نورجریان
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محدودکننده اصلی در عملکرد سلول است.
 -3تحرک حفره باید به اندازه کافی زیاد باشد ،زیرا تحرک کم
حفره عامل محدودکننده دیگری برای عملکرد افزاره است.
 -4باید در محدوده مرئی ترانما باشد و رنگینه حساسکننده را طی
فرایند نشاندن تخریب یا حل کند [.]6
امروزه برای تهیه الکترولیتهای پلیمری ،انواع متنوعی از پلیمرها
مانند پلیاتیلن اکسید ،پلیمتیلن متاکریالت ،پلیاتیلن گلیکول،
پلیاتیلنگلیکول متیلاترمتاکریالت ،پلیآکریلونیتریل و پلیوینیل
کلرید استفاده میشود .بهتازگي ،پلیساکاریدها ،پلیساکاریدهای
اصالحشده مانند سلولوز و کاراگیران بهدلیل رسانش یونی زیاد در
دمای محیط مورد توجه قرار گرفتهاند .افزون براین ،الکترولیتهای
پلیمری آلی غیرآلی هیبریدی نیز در حال مطالعه و ارزیابی
هستند [ .]7اولین بار در سال  ،1995الکترولیت پلیمری در ساختار
سلول خورشیدی استفاده شد و بازده عملکرد  0/74%بهدست آمد.
سپس کاربرد این فناوری در سلول خورشیدی گسترش یافت [.]8
در این مقاله ،الکترولیتهای پلیمری استفاده شده در سلولهای
خورشیدی به دو دسته پلیمرهای حالت جامد و ژلي تقسیم شده و
هر یک بررسی میشود.

بهدلیل رسانش یونی زياد و انتقال بار سریع با افزایش چشمگیر در
حدود  9/5 mAcm-2بهدست آمد [ .]11روش دیگر برای کاربرد
الکترولیت پلیمری جامد ،قراردادن غشاي نازکي بهعنوان الکترولیت
روی اکسید فلزی حساسشده با رنگينه است .در سال  2010الیه
نازکي متشکل از کوپلیمرهای زیستی به همراه آمونیوم و کیتوسان
در دمای محيط تهیه و در ساختار سلول خورشیدی اعمال شد.
مقدار نورجریان و نورولتاژ سلول خورشیدی تهیه شده بهترتیب
 0/07 mAcm-2و  0/23 Vگزارش شد [.]12
در سال  Nogueira ،۲۰۰۰و همکاران الکترولیت پلیمری
االستومری بر پایه کمپلکسهای کوپلیمر پلی(اتیلن اکسید-co-
اپیکلروهیدرین) با نمکهای سدیم یا لیتیم یدید تهیه کردند.
بازده سلولها در حدود  1/6%تا  2/6%بود .پژوهشهاي انجامشده
نشان داد ،پایداری طوالنیمدت الکترولیت حالت جامد نسبت
به الکترولیتهای مایع برتری چشمگیری دارد [ .]13روشهای
دیگری مانند پوشانش دورانی و پلیمرشدن نورشیمیایی نیز برای
تهیه الکترولیتهای جامد پلیمری استفاده میشود .ترکیباتی مانند
پلیپیرول ((-3 ،)PPyپیرول-1-ایلمتیل)پیریدین ،پلیآنیلین
( )PANIو پلیآنیلین دوپه شده  PANI-DBSAبا این دو روش
تهیه شده و در ساختار سلول خورشیدی اعمال شدند .افزون براين،
سلولهاي مزبور پس از انبارداری بهمدت  3ماه با قرارگرفتن در
معرض نور و هوا ثبات خوبی نشان دادند .بهتازگي پژوهشهايي
در زمینه جایگزینی الکترولیتهای سنتی با اتصال ناهمگون P3HT/
 PCBMدر سلولهای خورشیدی حساسشده با رنگينه گزارش
شده است .نتایج بررسیها نشان دادند ،پیوندهای ناهمگون  P3HTیا
 ،P3OTنهتنها میتوانند جایگزین الکترولیتها شوند ،بلکه میتوانند
جایگزین رنگينه حساسکننده در سلولهای خورشیدی حساسشده
با رنگينه هم باشند .این گزینههای جدید رسانای بدون یدید یا تری
یدید مزایایی مانند ساخت آسان و هزینه كم تهیه سلول را دارا
هستند .با جایگزیني  P3HTبا پلی(آلکیل تیوفن) مانند پلی(-6،2
( -4،4بیس( -2اتیلهگزیل)-4 H -سیکلوپنتاb -1،2 [-؛ ]b ʹ -4،3
دیتیوفن)-3،2،1(-7،4-alt-بنزوتیادیآزول) ( ،)PCPDTBTبازده
تبدیل بیشتر شده و تا حدود  6/3%افزایش مییابد [ .]14پلیمرهای
مزدوج مانند پلی(-4،3اتیلندیاکسیتیوفن) ( )PEDOTکه شفافیت
زياد در محدوده مرئی ،رسانش حفره زياد (تا  )550 Scm−1و
پایداری شايان توجه در دمای محيط دارند ،انتخاب مناسبی برای
الکترولیت در سلول خورشیدی هستند .نوع دیگری از پلیمرهای
مزدوج نوع  pمانند پلیمرهای مبتنی بر تریآریل آمین ،پلیتیوفن
( )PTو پلی[-2متوکسی-2(-5-اتیل هگزوفیل)-4،1-فنیلن
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جدول  -1ویژگیهای نورولتايي الکترولیتهای پلیمری جامد پرمصرف در سلول خورشیدی [.]15
الکترولیت

PEOPME/MPII/I2/SiO2
PEO-KI/I2
PEO-PPG-KI/I2
PU-LiI/I2

)σ (×10-3 Scm-1
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( )1رسانندگي )2( ،بازده تبديل توان )3( ،ولتاژ نوري )4( ،چگالی جریان نوری و ( )5شدت تابش نور.

وینیلن] نیز بهعنوان الکترولیت پلیمری حالت جامد استفاده
میشوند .اما بهدلیل پرکردن محدود منافذ ،بازده تبدیل سامانههای
حاوی این ترکیبات بهندرت از  1%تجاوز میکند [ .]6خالصهای از
ویژگیهای نورولتايي الکترولیتهای جامد پرمصرف در جدول 1
آورده شده است .ساختار شیمیایی برخی از این پلیمرها در شکل 2
نشان داده شده است [.]15
الکترولیتهای ژل پلیمری
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برای تهیه الکترولیتهای پلیمری ژلي سه روش کلی وجود دارد
که عبارتاند از:
 -1الکترولیتهای مایع با استفاده از ژلکنندههای پلیمری آلی
بهشکل جامد درمیآیند تا الکترولیتهای پلیمری گرمانرم یا
گرماسخت شکل گیرند (شكل .)3
 -2الکترولیتهای مایع با ژلکنندههای معدنی مانند زیرکونیم
دیاکسید ،تیتانیم دیاکسید و سیلسیم دیاکسید و پودر نانوخاک
رس بهحالت جامد درمیآیند و تشکیل الکترولیتهای پلیمری
کامپوزیتی را میدهند.
 -3الکترولیتهای مایعیونی با ژلکنندههای معدنی یا پلیمرهای
آلی جامد میشوند و الکترولیتهای مایعیونی نیمهجامد تشکیل
میشوند [.]6

شکل  -2ساختار شیمیایی برخی از الکترولیتهای پلیمری پرکاربرد
[.]6
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9/50
9/32
11/2
10/4
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) I (mWcm
-2

5

100
100
100
100

بهطورکلی ،الکترولیتهای ژل پلیمری شامل پلیمر یا اوليگومر،
حالل آلی و نمک(های) معدنی هستند .گاهی نمکهای معدنی
دارای افزودنی هستند .نقش اصلی پلیمر یا اوليگومر بهعنوان ماتریس
یا چارچوبی برای ژلشدن ،سفتشدن ،جذبشدن ،متورمشدن،
نگهداشتن و برهمکنش با الکترولیت مایع (حاوی حالل و
نمک) است .اغلب پلیمر ژلکننده یا جاذب سطح نامیده میشود و
حالل معموال نرمکننده است .حالل فضا و محیطی برای مهاجرت
نمکهای یونی فراهم ميكند و مقدار تبلور و دمای شیشهایشدن
الکترولیتها را کاهش میدهد .زیرا حالل ،بین زنجیرهای پلیمر
مجاور وجود دارد و برهمکنش پلیمر–پلیمر را کاهش و حجم آزاد و
تحرک قطعههای زنجیر پلیمر را افزایش میدهد .هنگامی که
ماتریس پلیمر با الکترولیت مایع مخلوط میشود ،سامانه بهتدریج
از ناهمگن رقیق به همگن گرانرو (چسبناک) یا به عبارت دیگر
از حالت سل به حالت ژل تبدیل میشود .در این فرایند ژلشدن،
با توجه به برهمکنش ضعیف بین ماتریسهای پلیمر (ژلکننده) و
حالل (نرمکننده) ،الکترولیت ژل پلیمر با ژلشدن ،جذب سطحی
شدن ،تورم و درهم رفتن شبکهپلیمر در الکترولیت مایع بهدست
میآید [.]16

شکل  -3روشهای پلیمرشدن مایعات یونی برای تهیه الکترولیت
نیمهجامد [.]6
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در این فناوری از پلیمرهای خطی بهعنوان ژلکننده استفاده میشود.
بهعنوان مثال ،میتوان از پلیاتیلن اکسید یا پلیاتیلن گلیکول (PEG
یا  ،)PEOپلیآکریلونیتریل ( ،)PANپلیوینیل پیرولیدون (،)PVP
پلیاستیرن ( ،)PSپلیوینیل کلرید ( ،)PVCپلیوینیلیدین استر
( ،)PVEپلیوینیلیدین فلوئورید ( ،)PVDFپلیمتیل متاکریالت
( )PMMAو غیره نام برد [ .]17پژوهشهاي انجامشده در باره
استفاده از الکترولیتهای پلیمری گرمانرم نشان داد ،افزون بر
بازده مشابه سلولهای خورشیدی مایع ،پایداری طوالنیمدت
این افزارهها بهشدت افزایش مییابد .گرانروی ،رسانش و
حالت فاز الکترولیتهای پلیمری گرمانرم را میتوان با تغییر دما و
نوع الکترولیت تنظیم کرد .در سال  2006الکترولیت پلیمری
گرمانرمی برپایه  PEG/PC/KI+I2با گرانروی  0/76 Pa.sتهیه شد.
این الکترولیت در دمای بيش از  ،50°Cاز نفوذ عمیقي به درون
فیلم تیتانیم دیاکسید متخلخل و تماس بینسطحی مطلوبی بین
الکترولیت و الکترود برخوردار بود .این الکترولیت در دمای 25°C
گرانروی  2/17 Pa.sرا نشان داد [.]18
از روشهای تولید الکترولیت ژلي برهمکنش بین اسید و باز
لویس است .بهعنوان مثال ،از نمکهای یدید  AlI3و حالل آلی
آنیلین ( )ANIکمپلکس  AlI3 – ANIتشکیل میشود که آزمونهای
دستگاهی ،صحت ساخت آن را تایید میکند .بازده سلول خورشیدی
تهیه شده با این الکترولیت در شرایط مشابه در حدود یک درصد
بيشتر از کاربرد الکترولیت مایع است [ .]6بهطور کلی ،رسانش
یونی الکترولیتهای ژلپلیمر با افزایش غلظت پلیمر میزبان کاهش
مییابد .این پدیده بهدلیل آن است که پلیمر میزبان از حرکت یونها
ممانعت میکند و قفسهای پلیمری ،الکترولیتهای مایع را بهدام
میاندازند .بنابراین ،الکترولیت کمی بهحالت مایع باقی میماند .با
کاهش غلظت پلیمر ،الکترولیت رسانش زيادی خواهد داشت ،اگر
چه مشکالت آببندی الکترولیتها هنوز هم وجود دارد.
از سوی دیگر ،افزایش مقدار پلیمر به کاهش رسانش یونی منجر
میشود و این نقصی است که پژوهشگران در این زمینه با آن
روبهرو هستند [ .]19رسانش الکترولیتهای ژل پلیمری نخست
با افزایش غلظت نمکهای یونی افزایش یافته و سپس با رسیدن
به بیشترین حد رسانش ،کاهش مییابد .افزایش رسانش در مراحل
اولیه بهراحتی قابل درک است و کاهش رسانش در مرحله بعد
را میتوان با مدل جفتهای یونی و رهایش فازی توضیح داد.
غلظت زياد نمک به تغییر حالت بیشتر یونها از حالت یونهای
حاللپوشیده به یونهای تماسی منجر میشود و یونهای تماسی
مشارکت کمتری در رسانش دارند .بهعبارت دیگر ،غلظت زياد

نمک به انقباض زنجیرهای پلیمر و رهایش فاز منجر شده که مانع
از انتقال یون میشود .افزون بر این ،غلظت زياد نمک حرکت
قطعههای زنجیرهای پلیمر را محدود میکند که باعث کاهش
رسانش یون میشود .با افزایش شعاع یونی کاتیون در الکترولیت
ژل پلیمري ،ولتاژ نوری سلول خورشیدی حالت جامد افزایش
مییابد .در مقایسه با الکترولیتهای مایع این روند آشکارتر است،
مانند الکترولیت ژل برپایه پلیاتیلن اکسید که به افزایش سطح
فرمی الکترون تیتانیم دیاکسید ناشی از کاهش نفوذ یون ترییدید
با افزایش شعاع کاتیون مربوط است .با افزایش طول زنجیر گروه
آلکیل نمکهای یدید آلی بازده سلول خورشیدی حالت جامد
کاهش مییابد ،زیرا گروههای آلکیل بلندتر باعث گرانروی بیشتر،
ضریب نفوذ و رسانش یونی کمتر میشوند [.]6
نوع دیگری از الکترولیتهای ژل پلیمر ،الکترولیت پلیمری
گرماسخت است .اين نوع از الکترولیتها با استفاده از مولکولهای
آلی یا اتصال عرضی کوواالنسی تشکیل شده و موجب تشکیل
شبکه پلیمری سهبعدی میشود .بنابراین ،الکترولیتهای مایع
درون این شبکه پلیمری بهدام میافتند .از آنجا که این نوع از
الکترولیتهای ژلشده با تغییر دما برگشتناپذیرند ،با عنوان
الکترولیتهای پلیمری گرماسخت شناخته شدهاند .در ظاهر
الکترولیتهای پلیمری گرماسخت شبیه به نوع حالت جامد هستند.
از آنجاکه مقداری الکترولیت مایع در سامانه باقی میماند ،آنها با
عنوان الکترولیتهای نیمهجامد طبقهبندی میشوند .تفاوت اصلی
بین الکترولیتهاي پلیمری گرمانرم و گرماسخت در آن است که
اتصال عرضی در نوع گرمانرم بهشكل فیزیکی بوده ،درحالی که در
گرماسختها بهشكل شیمیایی است .هر چند الکترولیت پلیمری
گرمانرم رسانش یونی كمتری نسبت به الکترولیتهاي پلیمری
گرماسخت و مایع داشته ،ولی پایداری شیمیایی ،فیزیکی و گرمايي
بهتری نسبت به آنها دارند .بنابراین ،الکترولیت پلیمری گرمانرم
میتواند برای عملکرد ولتاژ نوری زياد و پایداری طوالنیمدت در
سلولهای خورشیدی حساسشده با رنگينه مناسب باشد [ .]19سه
روش معمول برای تهیه الکترولیتهای پلیمری گرماسخت وجود
دارد :پليمرشدن درجاي نوری و گرمايی و جذب الکترولیت مایع
(شكل .)4
نخستین روش ،پليمرشدن درجا با القای نور است .بهعنوان
مثال ،مونومر بدون اتصال عرضی یا اوليگومر در الکترولیت مایع
حل میشود .سپس ،اتصال عرضی الکتروندهنده را به الکترولیت
یا الکترودهای سلولهای خورشیدی حساسشده با رنگينه وارد
میکنند .پس از آنکه سلول ساخته شد ،واکنش ایجاد اتصاالت
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عرضی با تابش نور آغاز شده و موجب تشکیل الکترولیتی با
اتصاالت عرضی شیمیایی در سلول میشود .روش دوم ،پليمرشدن
درجا با القای گرما بوده كه مشابه روش اول است .تفاوت در این
است که در این روش واکنش پليمرشدن با گرما آغاز میشود.
روش سوم جذب سطحی الکترولیت مایع است .بهعنوان مثال،
پلیمر با اتصال عرضی شیمیایی ،بهعنوان میزبان الکترولیت مایع
را جذب سطحی کرده یا در الکترولیت مایع متورم میشود .اگر
پليمرشدن بهطور درجا انجام نشود ،مجموعهاي از فضاهای خالی
در آند نوري و الکترود مقابل ،باقی ميماند که بازترکیب الکترون
حفره و جریان ناخواسته را سبب میشود [.]6
بهطورکلی ،در مقایسه با سلولهای خورشیدی حساسشده با
رنگينه برپایه الکترولیتهای مایع ،سلولهای بر پایه الکترولیتهای
ژل پلیمري دارای  JSCكمتر و  VOCبيشتری هستند .كمتر بودن
 JSCبه دلیل كم بودن رسانش یونی ناشی از تحرک کمتر جفت
اکسایش-کاهش و زيادتر بودن  VOCناشی از کاهش جریان تاریک
بهوسیله زنجیرهای پلیمر پوششدهنده سطح الکترود تیتانیم
دیاکسید است [.]7
شرایط ضروری برای تهیه درجای الکترولیت پلیمری با اتصال
عرضی شیمیایی عبارتاند از:
 -1پليمرشدن باید در مجاورت ید رخ دهد.
 -2پليمرشدن باید در دمایی كمتر از تجزیه رنگینه رخ دهد.
 -3پليمرشدن باید بدون تشکیل محصوالت جانبی انجام شود که
ممکن است عملکرد نورولتایی را کاهش دهند.
 -4پليمرشدن بايد بدون آغازگر انجام شود ،زیرا محصوالت جانبی
آغازگر ممکن است ،عملکرد ولتاژ نوري را کاهش دهند.
ترکیبات معدنی مختلف مانند  ،TiO2 ،SiO2 ،ZnO ،Al2O3کربن و
غیره میتوانند بهعنوان ژلکننده به الکترولیتهای پلیمری مایع
86

افزوده شوند تا الکترولیتهای نیمهجامد تحت عنوان الکترولیتهای
پلیمری کامپوزیتي تهیه شوند .در سلولهای خورشیدی حساس
شده با رنگينه ،هدف اصلی از افزودن نانوذرات معدنی دستیابی
به پایداری و رسانش بیشتر است .زیرا ،نانوذرات معدنی میتوانند
الکترولیتهای مایع را به نیمهجامد تبدیل كنند و ازاینرو باعث
پایداری الکترولیت شوند .در همین حال ،شبکه آلی یا آلی– معدنی با
افزودن نانوذرات معدنی به الکترولیت تشکیلشده و یونهای یدید-
ترییدید داراي قابليت همتراز شدن و انتقالدادن در شبکه ذرات
معدنی هستند .این عمل به تسریع دینامیک انتقال بار منجر میشود
[ Falaras .]20و همکاران اثر افزودن نانوذرات تیتانیم دیاکسید
با اندازه ذره  25 nmرا به الکترولیت پلیمری حاوی  LiI ،PEOو
 I2بررسی کردند .زنجیرهای پلیمر جداشده بهوسیله ذرات تیتانیم
دیاکسید بهصورت شبکه سهبعدی پایدار آرایش مییابند .در اين
شبكه ،حفره آزاد ایجاد میشود ،بهطوری که یونهای یدید و
ترییدید بهسهولت به درون آن مهاجرت میکنند [.]21
افزودن انواع نانوذرات از قبیل نانوذرات سیلیکا و سیلیسیم اکسید
به درون الکترولیتهای پلیمری بهطور گسترده مطالعه شدهاند.
استفاده از نانوذرات کربنی نظیر نانوخاک رس ،نانولولههای کربنی
تکديواره و چندديواره و الیاف کربن بهدلیل ایجاد نانوکانالهای
هادی ،راهی برای انتقال آزادانه ید-ترییدید فراهم میکنند و سبب
افزايش بازده سلول خورشیدی میشوند .از آنجا که نانوذرات روی
اکسید پوشش يافته با پلیمرهای بلندزنجیر با حالل برهمکنش دارد و
کانالی برای انتقال آزادانه یدید-ترییدید فراهم میکند ،سلول
خورشیدی تهیهشده با آنها پایداری بیشتري دارد و بازده تبدیل
نهایی آن معادل  6/8%است [.]6
مواد معدنی نانوخاک رس بهعنوان ژلکننده در الکترولیت مایع،
دارای خواص چندمنظوره مانند پایداری شیمیایی و قابليت تورم
زياد ،ظرفیت تبادل یون ،خاصیت پخش نور و خواص رئولوژیکی
ویژه هستند که آنها را برای تشکیل الکترولیت پلیمر کامپوزیت به
حالت نیمهجامد مناسب میسازد .بهعنوان مثال ،الکترولیت پلیمر
کامپوزیت نیمهجامد از ترکیب الکترولیت مایع و نانوخاک رس
نیترات-هیدروتالکیت سنتزی تهیه و در ساختار سلول خورشیدی
اعمال شد .این افزاره زير نور کامل آفتاب بازدهي در حدود 10/1%
نسبت به بازده  9/6%الکترولیت مایع نشان داد که در مقایسه
 10%افزایش داشت .این پژوهش نشان میدهد ،نانوخاک رس
نیترات–هیدروتالکیت ،نهتنها الکترولیت مایع را برای جلوگیری از
نشت حالل بهحالت نیمهجامد تبدیل میکند ،بلکه سبب بهبود
بازده دستگاه نیز میشود [ .]6با استفاده از نانومواد کربنی میتوان
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جدول  -2ویژگیهای نورولتايي الکترولیتهای پلیمری نیمهجامد پرمصرف در سلول خورشیدی [.]15
الکترولیت

PEO-EC/PC-LiI/I2
PVdF-HFP-MPII
PAN-co-S/NaI-I2
TEOS-PEG-LiI/I2
PVdF-HFP-TiO2-LiI/I2
PMMA-EC/PC/DMC–NaI/I2
PVdF-HFP–TBAI/I2–TBP
PVdF-HFP–SiO2–TBAI/I2–TBP
PU–LiI/I2–BMImI–TBP
PVdF-HFP–EC/PC–NaI

)σ (×10-3 Scm-1

)η (%

)Voc (V

)Jsc (mAcm-2

)I (mWcm-2

5/20
2/37
6/89
5/71
7/18
9/80
0/15

3/60
5/30
2/75
4/10
4/25
4/78
3/71
5/97
6/10
0/72

0/58
0/67
0/69
0/74
0/70
0/78
0/71
0/71
0/74
0/47

2/80
11/9
4/53
9/20
9/91
10/07
10/96
14/04
14/11
2/63

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

مروری بر الکترولیتهای پلیمری سلولهای خورشیدی ...

الکترولیت نیمهجامد را از راه شبکهایکردن الکترولیت مایع
تهیه کرد.
حالت فیزیکی این الکترولیتها با تغییر غلظت و نوع نانومواد
کربنی تغییرپذير است .افزون بر اين ،عملکرد سلولهای خورشیدی
حساسشده با رنگينه با استفاده از این نانومواد با توجه به رسانش
خوب و سطح انتقال الکترون وسیع آنها قابل بهبود است .این
نانومواد اثر کاتالیزگري برای کاهش یونهای ترییدید فراهم
میکنند .سلولهای خورشیدی حساسشده با رنگينه برپایه
الکترولیت کامپوزیت کربنی عملکرد درخور توجهي در مقایسه با
الکترولیتهای مایع یونی یگانه نشان دادند .بنابراین ،کاربرد مواد
کربنی بهطور گسترده بهعنوان ژلکننده در الکترولیتهای پلیمری
کامپوزیتي مورد توجه قرار گرفته است [.]6
مایعهای یونی در سلولهای خورشیدی حساسشده با رنگينه
دارای کاربردهای متعدد هستند .آنها ،نهتنها بهعنوان حالل برای
الکترولیتهای مایع استفاده میشوند ،بلکه بهعنوان رساناي یونی
باعث تشکیل نمکهای یدید در الکترولیتهای نیمهجامد و حتی
جامد استفاده میشوند .در مقایسه با الکترولیتهای مایع یونی،
الکترولیتهای مایع یونی نیمهجامد رسانش كمتر و پایداری بهتری
نشان میدهند .در سال  2002الکترولیت مایعیونی نیمهجامد را
با اختالط  )۱۰% wt) PVDF-HFPبا الکترولیتهای مایع یونی
حاوی ید و -Nمتیل بنزایمیدازول ( )NMBIدر -۱متیل-۳-پروپیل
ایمیدازولیوم یدید ( )MPIIتهیه و در ساختار سلول خورشیدی
اعمال کردند .بازده این افزاره در حدود  5/3%بود .نتایج تقریبا
مشابهی برای سلول بر پایه الکترولیت مایع شاهد بهدست آمد که
نشانگر عدم تاثیر منفی وجود پلیمر بر بازده تبدیل است .این

موضوع ممکن است بهدلیل مشارکت سازوکار تبادل الکترون در
انواع الکترولیتهای پلیمری باشد [.]22
نتایج پژوهشها نشان داده است ،عملکرد الکترولیت نیمهجامد،
پایداری طوالنیمدت سلولهای خورشیدی حساسشده با رنگينه
را بهبود بخشیده است .بازده کلی سلولهای خورشیدی حاوی
الکترولیت نیمهجامد نسبت به سلولهای خورشیدی حساسشده با
رنگينه حاوی الکترولیت مایع كمتر است .این موضوع بهدلیل سرعت
انتقال جرم كم جفتهای اکسایش-کاهش در محیطی با گرانروی
زيادتر و مقاومت انتقال الکترون زياد در بین سطوح الکترولیت-
الکترود با توجه به ترنشدن کافی منافذ الکترود با الکترولیت است.
انواع الکترولیتهای نیمهجامد از جمله الکترولیتهای پلیمری
گرمانرم ،گرماسخت ،کامپوزیتي و مایع یونی ویژگیهای متفاوتی
دارند .با بهینهسازی و طراحی برخی سلولهای خورشیدی بر پایه
الکترولیتهای نیمهجامد ،افزون بر پایداری بيشتر ،عملکرد نورولتایی
بهتری نیز میتوان به دست آورد .براین اساس ،در آینده الکترولیتهای
نیمهجامد گزینه احتمالي برای سلولهای خورشیدی حساسشده با
رنگينه با کارایی و پایداری زياد است (جدول .]6[ )2
براي الکترولیتهای نیمه جامد ،مشکل اصلی همچنان پایداری
کم آنهاست .زیرا الکترولیت هنوز حاوی حالل بوده و بهطور
کلی از لحاظ ترمودینامیکی ناپایدار است .در انبارش طوالنی یا
قرارگرفتن در معرض هوا ،نشت و تراوش حالل اجتنابناپذیر
است .در این باره ،الکترولیتهای حالت جامد برتریهایی بر
الکترولیتهای نیمهجامد و مایع ،بهویژه در سلولهای خورشیدی
حساس شده با رنگينه ،در کاربردهای واقعی و در مقیاس
بزرگ دارند.
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 الکترولیتهای ژلی.ژلکنندههای آلی یا معدنی استفاده میشود
، گرمانرم،پلیمری به چهار دسته الکترولیتهای پلیمری گرماسخت
 سلولهای.کامپوزیتها و پلیمرهای مایعیونی تقسیم میشوند
خورشیدی تهیهشده با الکترولیتهای ژل دارای پایداری بيشتری
 اما بهسبب،نسبت به افزارههای حاوی الکترولیتهای مایع هستند
 همچنان احتمال تبخیر و نشت الکترولیت،وجود حالل در این مواد
 راه حل این مشکل کاربرد الکترولیتهای پلیمری جامد.وجود دارد
 اما، پایداری این مواد بهدلیل فقدان حالل بسیار زياد است.است
.عملکرد آنها نسبت به دو دسته دیگر ضعیفتر است
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