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چکیده
همانطور که اثرات مضر ناشی از استخراج ،تصفیه و احتراق منابع طبیعی برای تولید انرژی به وضوح درک میشود ،نیاز به انرژی تجدیدپذیر
با رقابت اقتصادی مطلوبتر میشود .تولید انرژی خورشیدی یک روش عملی از نظر فنی است ،اگرچه نقص اصلی آن هزینه است .فتوولتائیک
سنتی تک کریستالی مبتنی بر سیلیکون برای رقابت با تولید انرژی غیر قابل تجدیدپذیر بسیار گررران اسررت ،در حررالی کرره مررواد جررایگزین ماننررد
تلورید کادمیوم و مس-ایندیوم-گالیوم-سلنید حاوی عناصر گران قیمت و ناپایدار هستند و کادمیوم یک ماده سرطانزای شناخته شررده اسررت.
ماده جایگزین دیگری است ،اگرچه این فناوری هنوز به اندازه کافی پیشرفت نکرررده اسررت تررا

مس-روی-سولفید قلع

بتواند به بازار راه یابد .هدف این تحقیق ،مطالعه رشد نانو ذرات  CZTSبا استفاده از پیرولیز پاششی آئروسل برای کاربردهررای فتوولتائیرک برره
روشی ارزان ،سازگار با محیط زیست و قابل توسعه برای صنعت میباشد .ما یک محلول پیش ساز را با ترکیبررات مررس ،روی و قلررع محلررول در
هوا حل میکنیم و قطرات را از کوره عبور میدهیم ،جایی کرره پریش سررازها حررل میشرروند و از نظررر حرارتری سرراختارهای  CZTSرا تشررکیل
میدهند .با استفاده از این روش ،میتوانیم فیلم های نازک  -با قرار دادن یک بستر درون کوره  -و نانو ذرات تولید کنیم .در حالی که برره نظررر
می رسد استوکیومتری  CZTSبه طور مداوم تشکیل شده باشد ،فیلم های رشد یافته از نظر ترکیب ناهمگن و از نظررر ریخررت شناسری ناپایردار
هستند و ماده ای ناکارآمد برای فتوولتائیک دو بعدی به دست میآورند .به نظر میرسد سنتز نانو ذرات کاربرد مناسبتری از پیرولیز پاششی برا
این سیستم ماده باشد .ما توانایی کنترل ترکیب و دوپینگ نانوذرات  CZTSرا نشان دادهایم.
واژه های کلیدی :سلولهای خورشیدی ،نانوذرات ، CZTS ،نانوساختار ،پیرولیز پاششی ،فتوولتائیک
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اثبات رسیده است ،تحقیقات فتوولتائیک ( )PVدر میان سایر فن آوری های تجدیدپذیر مورد توجرره جامعرره برین المللری قرررار گرفترره
است .این فناوری در حال حاضر برای مهررار انرررژی خورشریدی وجررود دارد ،امررا از نظررر اقتصررادی یرا سیاسری قابررل اجرررا نیسررت کرره
زیرساخت های انرژی خورشیدی را در مقیاس بزرد استفاده کند .از این رو ،کارهای زیادی در حال حاضر بررر روی کرراهش هزینرره
ساخت ،نصب و نگهداری ماژول  PVمتمرکز است .در ساخت سلول ،تمرکز زیادی بر روی بهینرره سررازی مررواد جرراذب نررور و ارزان
است که می توانند از طریق فرآیندهای ارزان و مقیاس پذیر تولید شوند.
فیزیکدان فرانسوی ادوارد بکرل با کشف اثر  PVدر اواسط قرن نوزدهم شناخته می شود .هنگامی که یک مرراده ،فوتررون را بررا انرررژی
خاصی جذب می کند ایجاد یک جفت اکسیتون مشاهده می شود .آزمایشگاه های بل در سررال  ، 1954هنگررامی کرره چرراپین ،فررولر و
پیرسون اولین سلول خورشیدی عملی را بر اساس سیلیکون تک کریستالی به عنوان جاذب فوتون به نمایش گذاشتند ،موفقیت عمررده
ای را به دست آورد [ .]1این سلول راندمان تبدیل فوتون  ٪6را نشان داد .چاپین مشاهده کرد که اتصال نیمه هررادی  p-nیرک میردان
الکتریکی ایجاد می کند تا جفت اکسیتون را در جهت مخالف مجبور کند [ .]1-4شماتیک ساده  PVاتصررال محررور  P-nدر شررکل
( )1دیده می شود .کار چاپین در مورد  PVهای اتصال  p-nمبتنی بر سیلیکون به طور مداوم از سال  1954بهینرره شررده اسررت و امررروز
آخرین تکرارهای این نوع  PVدر حال نزدیک شدن به حداکثر بازده نظری هستند.

شکل  .1شماتیک کلی برای یک اتصال  p-nمشابه آنچه توسط چاپین ساخته شده است [.]1

سیستم های مواد جایگزین نیز مورد بررسی قرار گرفته و به تدریج بهینه سازی شده اند تا هزینه های باالی مواد و فرآوری مربرروب برره
تولید الیه سیلیکون تک کریستال در شماتیک سلول را در شکل ( )1حساب کنند .با این وجررود هزینرره برره ازای هررر وات برررق تولیرد
شده هنوز انرژی خورشیدی را به عنوان بخشی از یک زیرساخت در مقیاس بزرد غیر عملی می کند.
در چند دهه گذشته ،در زمینه تحقیقات  PVبرای مواد جدید و معماری سلول که ممکن است اشکال استفاده از سلول های مبتنرری بررر
سیلیکون را دور بزند ،در حال جستجو است .یعنی کارآیی ترین  PVبر اساس سیلیکون تک کریستال و صرفه جویی در هزینرره هررای
مواد .فیلم های نازک  -PVسلولهای ساخته شده از نیمه هادی های الیه نازک در مقایسه با بالک با سلولهای سیلیکون تک کریستال
با استفاده از مواد مختلف جذب کننده فوتون به خوبی مطالعه شده است.
مس-ایندیم-گالیوم-سلنید ( )CIGSو تلوراید کادمیوم ( )CdTeهر دو مورد تحقیق گسترده ای شده اند و به حدی بهبود یافته اند[]2
این مواد ،با این حال ،اشکاالت قابل توجهی در رابطه با پایداری بازار انبوه و تأثیرات زیست محیطی دارند .به طور خاص اینرردیوم برره
دلیل کمبود روی زمین و هزینه های باالی ناشی از آن ،در بازار انبوه استفاده از آن نامطلوب اسررت (شررکل  .]3[ )2کررادمیوم برره دلیرل
تأثیرات منفی بهداشتی و زیست محیطی اسررتفاده تجرراری آن نررامطلوب اسررت .در  25سررال گذشررته ،مررس  -روی  -قلررع  -سررولفید -
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) - )Cu2ZnSnS4) (CZTSبه عنوان یک جاذب فوتون نازک برای استفاده در دستگاه های  PVمورد بررسی قرار گرفته اسررت .ایرن
ماده به دلیل کم هزینه بودن و فراوانی در زمین از عناصر سازنده مطلوب است (شکل .)3
 CZTSبه طور معمول دارای ساختار بلوری کستریت است که شرربیه سرراختار کالکوپیریرت  CIGSاسررت ،اگرچرره میترروان آن را برره
صورت استنیت (که فقط در قرارگیری اتمهای مس و روی با کستریت متفاوت است) یا به عنوان ورتزیت یافررت .چررن و همکررارانش
ساختار کستریت را پایدارتر از نظر ترمودینامیکی از سه ساختار بلوری یافتند [ .]4شکل  3جهت گیری سرره سرراختار بلرروری  CZTSبررا
ساختار بلوری کالکوپیریت  CIGSرا نشان میدهد .شکاف بانررد  CZTSبرین  1-1/5 eVاسررت و مرراده دارای ضررریب جررذب
 104است ،هر دو مشخصه مطلوب برای استفاده به عنوان جاذب فوتون در  PVاست [ .]5مزیت اصلی اسررتفاده از  CZTSایرن اسررت
که اشکاالت سیلیکون CIGS ،و  CdTeرا جبران میکند .مس ،روی ،قلررع و گرروگرد همرره نسرربتا ارزان ،فرراوان و سررازگار بررا محریط
زیست هستند.

شکل  -2نمودار فراوانی و قیمت عناصری که معموالً در الیههای مختلف جذب کننده  PVفیلم نازک استفاده میشوند [.]3

شکل  -3ساختار  (a :کریستال کالکوپیریت  CIGSو  )c ،)bو  )dساختارهای مختلف  CZTSرا نشان می دهد [.]5
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 .2روش های محاسباتی
 .1-2سنتز پیشساخت

به منظور اطمینان از کیفیت سازگاری پیش ساخت ،پیش سازهای فلزی -دی اتیل دی تیو کاربامات ساخته شدهاند .در اصل دی
اتیل دی تیو کاربامات سدیم با روی ،قلع و کلریدهای مس مخلوب می شود و باعث می شود یون جایگزین شود و محصوالت
کلرید سدیم و فلزات دی اتیل دی تیو کاربامات تشکیل شود ،سپس تمیز و خالص می شوند تا ماده مورد نظر جدا شود .برای
تشکیل دی اتیل دی تیو کاربامات روی –

0/9 -گرم دی اتیل دی تیو کاربامات سدیم در  150میلی لیتر اتانول حل

می شود .همزمان 3/38 ،گرم کلرید روی در  50میلی لیتر اتانول حل می شود .محلول دی اتیل دی تیو کاربامات سدیم به صورت
قطرهای به محلول کلرید روی تحت هم زدن مداوم از طریق بورت اضافه می شود .پس از اتمام ترکیب محلول ،محصول برای مدت
زمان هم زدن و به دنبال آن ده دقیقه فراصوت برای اطمینان از تکمیل واکنش جایگزینی یون ،هم زده می شود .سپس محصول در
اتانول و آب دیونیزه شسته می شود ،از طریق سانتریفیوژ جدا شده و دوباره شسته می شود تا محصول پنج بار شسته شود .سپس
محصول در کلروفرم حل شده و تحت جریان آرگون خشک می شود.

سنتز شده در دمای باالتر از  334درجه

سانتیگراد کامال تجزیه میشود (شکل .)4

شکل  .4تجزیه و تحلیل حرارتی(blue) :

برای تشکیل دی اتیل دی تیو کاربامات مس –

(green) ,

(red) ,

[.]6

( -سبز تیره /سیاه)0/9 ،گرم دی اتیل دی تیو کاربامات سدیم در 150

میلی لیتر اتانول حل میشود .همزمان 4/23 ،گرم کلرید مس در  50میلی لیتر اتانول حل می شود .محلول محلول دی اتیل دی تیو
کاربامات سدیم به صورت قطرهای و با هم زدن مداوم از طریق بورت به محلول کلرید مس اضافه می شود .پس از اتمام ترکیب
محلول ،محصول برای ده دقیقه دیگر و به دنبال آن ده دقیقه سونوگرافی هم زده می شود تا از اتمام واکنش جایگزینی یون اطمینان
حاصل شود .سپس محصول در اتانول و آب دیونیزه شسته می شود ،از طریق سانتریفیوژ جدا شده و دوباره شسته می شود تا محصول
پنج بار شسته شود .سپس محصول در کلروفرم حل شده و تحت جریان آرگون خشک می شود.

سنتز شده در دمای

 302درجه سانتیگراد کامال تجزیه میشود[.]6-11
) ( JQCS
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 .2-2سنتز فیلمهای نازک CZTS

شکل  .5سیستم تولید کننده گاز اسپری آئروسل برای سنتز فیلم نازک CZTS

برای سنتز فیلم های نازک  ، CZTSدستگاه تولید کننده گاز اسپری همانطور که در شکل  5نشان داده شده است ،مونتاژ می شود.
موقعیت بستر درون کوره امکان ایجاد هسته و رشد کریستال را در یک مرحله فراهم می کند و از نظر تئوری نیاز به مرحله بازپخت
در جو غنی از گوگرد را برطرف می کند .محلول پیش ساز توسط دیفرانسیل فشار ناشی از جریان گاز حامل از طریق هد نبوالیزر
آئروسل می شود .در این دستگاه از هد نبوالیزر یک جت استفاده می شود ،بنابراین سرعت جریان گاز حامل ( )Arبه تقریبا
 0/5 SCFHمحدود میشود .سپس آئروسل از طریق یک دیافراگم کانونی (قطر "  )1/8کشیده شده و بر روی یک الیه هدایت می
شود و بر روی یک پایه از فوالد ضد زنگ بسته می شود .سپس پیش سازهای غیر تجزیه شده ،گاز حامل و مجتمع های دی
اتیلیدوکربامات تجزیه شده توسط کوره بوسیله یک پمپ خال پره ای چرخانده می شوند .در انتهای اجرا ،مواد پنج بار با تولوئن و
متانول شسته می شوند تا هرگونه مجتمع دی اتیلیدیتیوکاربامات یا نمکهای فلزی که ممکن است از طریق سانتریفیوژ تشکیل شده و
از هم جدا شوند ،حل شود .سپس ذرات باقیمانده در متانول پراکنده شده و تحت جریان آرگون خشک می شوند .سپس می توان
مواد را بر این اساس مشخص کرد .در حین انجام هر حباب ،حباب ها باید به دلیل تبخیر با تولوئن دوباره پر شوند تا اطمینان حاصل
شود که از مواد جامد خوب جمع می شود .مشخص شده است که دمای مطلوب سنتز نانوذرات  800 ،CZTSدرجه سانتیگراد است.
در دماهای پایین ،جرم ذرات بازیابی شده به طور قابل توجهی کاهش می یابد ،در حالی که در دمای باالتر ،مشخص می شود که
ذرات در یک ماتریس بی شکل جاسازی شده اند .ترکیب اولیه فیلمهای نازک و نانوذرات  CZTSرا می توان بر اساس نسبت های
پیش ساز نسبی تنظیم کرد به این معنی که دستگاه یک روش بسیار قابل کنترل برای تشکیل ساختارهای  CZTSفراهم می
کند.آزمایشات بیشتر با مطالعه قابلیت کنترل دوپانت در نانوذرات  CZTSانجام شده است .برای استفاده از نانوذرات با سدیم  ،دی
اتیل دی تیو کاربامات سدیم  -که دارای ساختار مولکولی مشابه با پیش سازهای اولیه است  -به محلول پیش ماده اضافه میشود.
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 .3نتایج و بحث

ما نشان دادهایم که پیرولیز پاششی یک روش موثر برای سنتز فیلم های نازک  CZTSنیست .به طور موثر ،در دمای پایین
( ،)400-350ºCفیلم اصال رسوب نمیکند ،احتماال به دلیل تجزیه ناقص پیش سازها است .در دماهای باالتر ،مواد رسوب شده به
طور غیر یکنواخت هسته می شوند ،باالتر از  ،440ºCدر آن مرحله ساختار پالکتهای دو بعدی باالی الیه بستر هستهدار میشوند
(شکل .)6

شکل  .6میکروگرافهای  SEMنمونه هایی که در دماهای مختلف روی شیشه آهک سودا با روکش مولیبدن رشد کرده اند.

متغیر غالب مرتبط با ساختار و مورفولوژی این فیلم ها دما است .در یک محدوده دمایی کوچک ( ،)500-350ºCیک پیشرفت
مورفولوژیکی گسترده وجود دارد ،از یک فیلم با ضخامت ناچیز رشد یافته در  ،350ºCتا یک ساختار مورفولوژیکی بسیار پیچیده
که از ساختار پالکت های دو بعدی در یک آرایش بی نظمی که ضخامت فیلم موثر را به  5-10میکرومتر میرساند که در فیلمهای
باالتر از  440ºمشاهده میشود .از همین دستگاه و رویه نیز برای سنتز فیلم های دوتایی سولفید مس ،سولفید قلع و سولفید روی
استفاده شده است .از این فیلم ها ،تشکیل پالکت و هسته سازی را به وجود یک فاز سولفید مس نسبت می دهیم .برای فیلمهای
سولفید قلع و سولفید روی ،رشد همسانگرد نانوساختار مشاهده می شود .فقط در فیلم های سولفید مس است که رشد ناهمسانگرد
مشاهده میشود (شکل .)7

شکل  .7میکروگرافهای  SEMالف) سولفید روی  ،ب) سولفید قلع و ج) نمونه های سولفید مس که روی شیشه آهک سودا با روکش مولیبدن هر کدام در دمای
 450درجه سانتیگراد رشد کرده اند.
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 نتیجه گیری.4

 با استفاده از پیش سازهای دی اتیل دیCZTS در حالی که پیش تولید گاز اسپری قبال به عنوان روشی برای سنتز فیلمهای نازک
 اما به طور قطعی نشان داده نشده است که یک روش،تیو کاربامات تک منبع توسط گروههای دیگر مورد مطالعه قرار گرفته است
 ما به طور مشابه نتیجه می گیریم که تبلور فیلم های گفته شده ضعیف است و مواد فیلم خالص فاز.موثر برای انجام این کار است
 ما فرض می کنیم که جداسازی ساختارهای پالکت در باالی سطح فیلم های نازک اسپری شده نشان می دهد، عالوه بر این.نیستند
 کار ما نشان می دهد که.که ناخالصی فاز سولفید مس به عنوان یک کاتالیزور برای رشد مورفولوژیکی یکنواخت عمل می کند
 با استفاده از پیش سازهای دی اتیل دی تیو کاربامات تک منبع یک روش مناسب تر برایCZTS سنتز پیرولیز اسپری نانوذرات
. کستریت تشکیل شده توسط روش های دیگر سازگار می دانیمCZTS  ما ترکیب و تبلور را با. با این فرآیند استCZTS تشکیل
 این فرایند. ما نشان می دهیم که ترکیب با تنظیم نسبت های پیش ساز نسبی در محلول پیش ساز قابل تنظیم است،عالوه بر این
.همچنین نویدبخشی در توانایی کنترل دامپینگ پودر با سدیم یا سیلیسیم از طریق افزودن ماده به محلول پیش ساز را نشان می دهد
تالش های فعلی ما معطوف به تعیین شرایط مطلوب برای پخت این نانو ذرات در الیه های نازک دانه بلور بزرد است که پس از
. هدف نهایی این پروژه استفاده کرد، PV آن می توان به عنوان الیه جاذب در یک سلول
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Abstract
As the detrimental effects of the extraction, treatment and combustion of natural resources for energy production are clearly
understood, the need for renewable energy becomes more favorable with economic competition. Solar power generation is
a technically viable method, although the main drawback is the cost. Traditional silicon-based single-crystal photovoltaics
are too expensive to compete with non-renewable energy, while alternative materials such as cadmium telluride and
copper-indium-gallium-selenide contain expensive and unstable elements, while cadmium is a carcinogen. Za is known.
Copper-zinc-tin sulfide (CZTS) is another alternative, although the technology is not yet advanced enough to enter the
market. The present work is a study on the synthesis of CZTS nanostructures using aerosol spray pyrolysis based on CZTS
nanostructures for photovoltaic applications in an inexpensive, environmentally friendly and industrially extensible manner.
We dissolve a precursor solution with air-soluble copper, zinc, and tin compounds and pass the droplets through the
furnace, where the precursors dissolve to form CZTS structures thermally. Using this method, we can produce thin films by placing a substrate inside the furnace - and nanoparticles. While stoichiometric CZTS appear to be continuously formed,
the grown films are heterogeneous in composition and morphologically unstable, yielding an inefficient material for twodimensional photovoltaics. It seems that the synthesis of nanoparticles is a more appropriate application of spray pyrolysis
with this material system. We have demonstrated the ability to control the composition and doping of CZTS nanoparticles,
and the initial efforts to coat and bake nanoparticles in crystal films are promising.

Keywords: Solar cells, Nanoparticles, CZTS, Nanostructure, Spray Pyrolysis, Photovoltaic.
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