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سنتز و مشخصهیابی رنگدانه آلی پورفیرین  TCPPدر سلولهای
خورشیدی حساس شده به رنگدانه DSSC
اصغر حجازی پور* ،محمدرضا زمانی میمیان؛ دانشگاه علم و صنعت ايران ،دانشکده فیزيک
سولماز زرگری؛ دانشگاه علم و صنعت ايران ،دانشکده شیمی
ادريس فیضآبادی؛ دانشگاه علم و صنعت ايران ،دانشکده فیزيک
چكیده
در اين تحقیق رنگدانهای آلی بهنام پورفیرين  )TCPP(1ساخته و برای مشخصهيابی اين
رنگدانه طیف جذبی  UV-Visآن گرفته شد و با نمونههای ساير مقالهها مقايسه شد .از اين
رنگدانه در ساخت سلولی خورشیدی حساس شده با رنگدانه  )DSSC(2استفاده شد که پس از
مشخصهيابی اين سلول ،عملکرد آن اندازهگیری و مشاهده شد .طیف جذبی پورفیرين بهدست آمده
در اين پژوهش منطبق با نمونههای مشابه در ساير مقالههای خارجی و داخلی است که صحت
کیفیت پورفیرين بهدست آمده را تأيید میکند و شدت جذب زيادی برای اين رنگدانه بهدست آمد
که منجر به افزايش جذب اين رنگدانه در ناحیۀ نور مرئی میشود .سلول ساخته شده بر پايۀ اين
رنگدانه عملکرد خوبی در مقايسه با موارد مشابه دارد ،بهطوریکه ولتاژ مدار باز 0/91ولت و
چگالی جريان اتصال کوتاه  3/6میلیآمپر بر سانتیمتر مربع و بازدهی  %0/7بهدست آمد.

مقدمه
رنگدانهها بهعنوان مادۀ حساس به نور درسلولهای خورشیدی حساس شده با رنگدانه ( )DSSCنقش
مهمی در جذب نور خورشید و تولید فوتوالکترون دارند .مکانیزم عمل رنگدانه در سلول DSSCبدين صورت
است که ابتدا فوتونهای نور ورودی به سلول با رنگدانه جذب میشوند.هر رنگدانه بر اساس اختالف انرژی
بین تراز  HOMOو تراز  LUMOآن رنگدانه ،تعدادی از اين فوتونها که انرژی آنها با اختالف انرژی اين

برانگیخته کرده و به تراز  LUMOآن منتقل میکند و از آنجا وارد تراز نوار رسانش نیمه رسانای TiO2
میشود .سپس  ،TiO2که اليهای نازک متخلخل است ،اين الکترون را بهسمت الکترود آند سلول منتقل کرده و
وارد مدار می کند [.]1
واژههای كلیدی :سلول خورشیدی ,رنگدانه ،پورفیرين
دريافت 12/2/14
*نویسنده مسئول
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دو تراز برابر باشد را جذب میکند .فوتون جذب شده با رنگدانه ،يک الکترون را از تراز  HOMOرنگدانه
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اختالف انرژی ترازهای  HOMOو  LUMOدر رنگدانه که مستقیما روی شدت جذب نور با رنگدانه
تأثیرگذار است ،گسترۀ طول موجیای که رنگدانه در آن گستره دارای پیکهای جذبی باشد ،توانايی رنگدانه
در برقرار کردن اتصال با نیمرسانای  ،TiO2از جمله عواملی هستند که در افزايش يا کاهش بازدهی ،تأثیرگذارند.
در اين مقاله رنگدانهای آلی بهنام پورفیرين ،سنتز و مشخصه يابی شد .ساختار مولکول پورفیرين در شکل 1
آمده است:

شکل  .1ساختار مولکول پورفیرین []1

رنگدانه  TCPPدارای چهار گروه کربوکسیل برای اتصال به سطح  TiO2است .چنانکه از شکل اين
مولکول مشخص است اين مولکول دارای يک ساختار کامال متقارن است .ساختار کامال متقارن مولکول
 ،TCPPباعث شده است که از میان فوتوالکترونهای تولید شده بهوسیلۀ اين مولکول ،فقط تعدادی از آنها موفق
به انتقال به نیمرسانای  TiO2شوند ،زيرا فوتوالکترونهای تولید شده در مولکول  ،TCPPتحت کشش چهار
نیروی يکسان بهوسیلۀ گروههای  –COOHاز چهار طرف هستند ،که برآيند نیروهای وارد شده به بسیاری از
اين الکترونها صفر است و عمال چنین الکترونهايی از مولکول خارج نمیشوند .بنا بر اين تنها آن دسته از
فوتوالکترونهای تولیدی در مولکول  TCPPبه نیمرسانای  TiO2منتقل میشوند که برآيند نیروهای وارد بر
آنها از طرف چهار گروه کربوکسیل ،صفر نباشد .بنا بر اين تعداد فوتوالکترونهای تزريق شده از مولکول
 TCPPبه نیمرسانای  TiO2بسیار کاهش میيابد که اين امر باعث کاهش چگالی جريان سلول و متعاقبا کاهش

رنگدانه برای ساخت سلولهای خورشیدی  DSSCاستفاده شد .از آنجا که میتوان بههمراه اين رنگدانه از
رنگدانههای مکمل ديگری برای ساخت سلولهای ترکیبی که منجر به افزايش گستره طیف جذبی سلول میشود
استفاده کرد ،ساخت اين سلول مقدمهای برای انجام اين امر گرديد.

مراحل آزمایش و بحث
با توجه به ساختار بحث شده در بخش قبل ،اين مراحل برای ساخت پورفیرين طی شد:
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بازدهی سلول ساخته شده بر پايه اين رنگدانه خواهد شد .در مقالۀ حاضر برای نخستین بار در ايران از اين
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 70میلیلیتر اسید پروپیونیک بهعنوان کاتالیزور و محیط واکنش ،درون بالنی تهگرد ريخته شد سپس 0/009
مول از ماده -9کربوکسی بنزآلدهید به اسید در حال رفالکس اضافه شد .پس از  11دقیقه ،محلول  0/007مول
پیرول در اسید پروپیونیک قطره قطره به محیط واکنش اضافه شد و رفالکس بهمدت  2ساعت ادامه يافت.
محلول جگری رنگ حاصل حاوی رسوب تتراکیس (-9کربوکسی فنیل) پورفیرين است .پس از سرد شدن
محلول تا دمای محیط و فیلتر کردن آن  ،اين رسوب جدا شد و چندين مرتبه با آب مقطر شستشو داده شد تا اسید
پروپیونیک آن شسته شود و ديگر بوی اسید پروپیونیک ندهد .در پايان رسوب حاصل با ستون کروماتوگرافی
بهوسیلۀ حالل متانول خالصسازی شد.
Pyrolle + (4-Carboxybenzaldehyde) → TCPP

شکل  .1واکنش شیمیایی سنتز پورفیرین

برای مشخصهيابی اين رنگدانه ابتدا يک اليه نانومتخلخل از خمیر  TiO2را روی يک زيراليۀ شیشهای به
ابعاد  2/1×2/1سانتیمتر نشانده و در دمای  910درجۀ سانتیگراد بهمدت نیم ساعت سینتر شد .پس از خنک
شدن اليۀ  TiO2تا دمای اتاق ،طیف جذبی اين اليه با دستگاه اسپکتروفتومتر مدل Rayliegh UV-2100
آزمايشگاه اسپکتروسکوپی دانشکدۀ فیزيک دانشگاه علم و صنعت ايران گرفته شد.
سپس اين اليه را درون محلول  0/9میلیموالر اتانولی پورفیرين بهمدت  11ساعت غوطهور کرده تا
رنگدانه جذب اليه  TiO2شود .پس از آن اليۀ  TiO2را از رنگدانه خارج کرده و بهمدت  1دقیقه با اتانول
شست و شو داده شد .در نهايت اليۀ  TiO2حساس شده با رنگدانه پورفیرين ،بهمدت  30ثانیه با گاز نیتروزن
خشک شد .برای گرفتن طیف جذبی رنگدانه پورفیرين ,طیف جذبی اليۀ  TiO2حساس شده به رنگدانه

جذب شده در سطح  TiO2شدت جذب بسیار زيادی دارد .از آنجاکه رنگدانههای آلی شدتهای جذب زيادی
دارند [ ]3بنا بر اين انتظار میرود که پورفیرين هم که رنگدانهای آلی است ،چنین رفتاری را نشان دهد.
با مقايسۀ طیف جذبی پورفیرين سنتز شده در اين مقاله با طیف جذبی پورفیرين در مقالههای مختلف میتوان
به صحت نتايج بهدست آمد اطمینان حاصل کرد .بهعنوان مثال ترونشین 1و همکارانش يک رنگدانه پورفیرين
سنتز و مشخصهيابی کردند که در آن ،چهار پیک جذبی کوچک و يک پیک جذبی بزرگ در طیف جذبی
پورفیرين مشاهده شد (شکل .)9
1. M. Tronchin
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پورفیرين دوباره گرفته شد .طیف جذبی هر دو نمونه در شکل  3آورده شده است .ديده میشود که پورفیرين
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شکل .1مقایسه شدت جذب پورفیرین و TiO2

شکل  .4طیف جذبی پورفیرین سنتز شده بهوسیلۀ ترونشین و همکارانش با خط توپر نشان داده شده است []4

همچنین دکتر کاشانی مطلق و همکارانش طی پژوهشی که در آن به کاربردهای پورفیرين در پزشکی پرداخته
است ،طیف جذبی پورفیرين و پیکهای جذبی آن را اندازهگیری کرده است (شکل .)1

همکارانش سنتز شده است[5].

با مقايسۀ مشخصات مربوط به رنگدانه پورفیرين سنتز شده در اين مقاله با آنچه تاکنون پژوهشگران فوق
الذکر انجام دادهاند و اطمینان يافتن از درستی سنتز انجام شده ،اين رنگدانه در ساخت يک سلول DSSC
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شکل  .5طیف جذبی  )aمحلول پورفیرین در کلروفرم  )b ،نانوذرات پورفیرین که توسط دکتر کاشانی مطلق و
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استفاده شد .مراحل ساخت سلول به اختصار بدينصورت انجام شد :
برای تهیه آند ،اليۀ  TiO2بهروش دکتر بلید روی زيراليه  FTOنشانده شد و در دمای  910درجۀ
سانتیگراد بهمدت  30دقیقه سینتر شد .سپس زيراليه خنک شده بهمدت  20ساعت درون محلول اتانولی 0/9
میلیموالر رنگدانه پورفیرين غوطهور شد .پس از آن زيراليه از محلول رنگدانه خارج شده و با اتانول شسته
شد و سپس خشک گرديد .برای تهیۀ کاتد پس از ايجاد دو سوراخ با مته  0/6میلیمتر در يک زيراليه ،FTO
چند قطره محلول اتانولی  0/1میلیموالر  H2PtCl6روی آن چکانده و بهمدت  11دقیقه در دمای  970درجۀ
سانتیگراد حرارت داده شد .پس از خنک شدن کاتد ،آن را روی آند گذاشته و فاصلۀ بین آنها با قطعهای
سورلین به ضخامت  10میکرون برای آببندی سلول پر میشود .سپس محلول الکترولیت يد از طريق
سوراخهای کاتد به درون سلول تزريق شد و سپس سوراخها بسته شد .و به اين ترتیب سلول آماده مشخصهيابی
شد .اين سلول با دستگاه شبیهساز خورشیدی ساخته شده در آزمايشگاه اليههای نازک دانشکدۀ فیزيک دانشگاه
علم و صنعت ايران با توان ورودی  00 mW/cm2مشخصهيابی شد .عملکرد تعدادی از نمونههای ساخته شده
ضمن اين تحقیق در جدول  1و عملکرد سلول بهینه شده در جدول  2آورده شده است.
جدول  .1عملکرد برخی از سلولهای خورشیدی ساخته شده بر پایۀ رنگدانه پورفیرین
عملکرد
سلول
پورفیرين()1
پورفیرين()2
پورفیرين()3

)Voc (v

)Jsc (mA/cm2

)Vmax (v

)Jmax(mA/cm2

FF

η%

0/90
0/93
0/99

3 /9
0/61
0 /1

0/21
0/29
0 /3

2 /9
0/96
0 /6

0/31
0/90
0/93

0/60
0/19
0/21

جدول  .1عملکرد سلول خورشیدی بهینه شده ساخته شده بر پایۀ رنگدانه پورفیرین
عملکرد
سلول

)Voc (v

)Jsc (mA/cm2

)Vmax (v

)Jmax(mA/cm2

FF

η%

پورفیرين

0/91

3 /6

0/23

2/93

0/32

0 /7

نمودار چگالی جريان -ولتاژ اين سلول نیز در شکل  6آورده شده است
نوسانات جريان روی محور ولتاژ در نمودار تاريکی ،نشاندهندۀ وجود جريانهای نشتی در سلول است،
بههمین دلیل  FFاين سلول مقدار کمی دارد .وجود اين جريانها بیشتر بهدلیل بازترکیب بارها در مرز  TiO2با

از سطح  TiO2رنگدانه جذب نشده است .با وجود آنکه شدت جذب رنگدانه پورفیرين نسبتا زياد است يکی از
داليل کم بودن بازدهی پورفیرين نسبت به رنگدانههای کمپلکس روتنیوم اين است که مولکول آن کامال متقارن
است بهعالوه اين مولکول يک کمپلکس نیست ،بنا بر اين از اين رنگدانه انتظار چنین بازدهی میرفت .در
حالیکه در سلولهای ساخته شده با کمپلکسهای روتنیوم بهدلیل تقارن نداشتن مولکول آن شاهد بازدهیهای به
مراتب بیشتری نسبت بهساير رنگدانههای هستیم .با اين حال استفاده از رنگدانه پورفیرين در ساخت سلول
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رنگدانه و جريان تاريک در مرز  TiO2با الکترولیت است .وجود جريان تاريک بدين معنی است که در نقاطی
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خورشیدی همچنان طرفداران زيادی دارد [ .]7[ ،]6برای مقايسۀ بازدهی بهدست آمده در اين مقاله با کارهای
مشابه ،به ذکر چند نمونه میپردازيم .کالیان کامر 1و همکارانش بازدهی  %2/30را برای سلول ساخته شده با
پورفیرين گزارش کردهاند .يکی از داليل زياد بودن اين بازدهی ،استفاده از اليۀ  TiO2با اندازۀ نانوذرات در
حدود  900نانومتر بهعنوان اليۀ پراکننده در سلول بوده است .نقش اين اليه بدينصورت است که نانوذرات
بزرگ اين اليه باعث میشود که نور ورودی به سلول ،به دفعات در سلول پراکنده شده و فوتوالکترونهای
بیشتری تولید شود [ .]0در حالیکه در سلول ساخته شده در پژوهش حاضر ،از چنین اليۀ پراکنندهای استفاده
نشده است.

شکل  .1نمودار چگالی جریان – ولتاژ سلول  DSSCساخته شده بر پایه رنگدانه پورفیرین ()TCPP

نمودار چگالی جريان -ولتاژ اين سلول در حالت تاريکی در شکل  7آورده شده است

1. Kalyan Kumar
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شکل  .7نمودار چگالی جریان – ولتاژ سلول  DSSCساخته شده بر پایه پورفیرین در حالت تاریکی
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نتیجهگیری
رنگدانه ساخته شده در اين پژوهش در مقايسه با نمونههای مراجع ذکر شده ،خواص جذبی خوبی دارد.
پورفیرين شدت جذب نور را نسبت به اليۀ  TiO2افزايش چشمگیری داد .بازدهی بهدست آمده برای سلول ساخته
شده در اين مقاله با توجه به شرايط ساخت ،مانند استفاده نکردن از اليۀ پراکننده و کمک جاذبها ،مقدار
چشمگیری است .انتظار میرود که اگر خطاهای آزمايش کاسته شود و از مواد با کیفیت خوب برای ساخت سلول
استفاده شود میتوان عدد بازدهی را افزايش داد.عوامل گوناگونی در افزايش بازده سلهای خورشیدی حساس

شده با رنگ پورفیرين وجود دارند که از جمله آنها میتوان به ترکیب کردن پلیمرهایهادی و پورفیرين [،]1
ترکیبات پورفیرينی دارای ساختاردهندۀ -سیستم پای-پذيرنده [ ،]10ترکیبات پورفیرينی با گستردگی سیتم پای
[ ]11و کامپوزيت پورفیرين با نانوساختارهای کربنی [ ]12اشاره کرد .با توجه به تحقیقات انجام شده بر روی
اين رنگ ،بهنظر میرسد که رنگ مذکور قابلیت افزايش بازده را داشته باشد .ما در ابتدای کار ،تحقیق خود را
با ساختار ساده اين رنگ شروع کرديم و ساختارهای پیچیده تر اين ترکیب و همچنین انواع کامپوزيت آن با
نانوساختارهای کربنی در دست بررسی هستند.
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