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ПЕРОВСКІТ – ІННОВАЦІЯ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ 
 

У статті розглянуті сучасні технології, які  розвиваються шляхом впровадження креативних інновацій. Не є 

виключенням і енергетична область - інновації в енергетиці стимулюють розвиток бізнесу, автомобільної, 

нафтогазової та інших індустрій, а також істотно підвищують якість життя населення. В цій галузі найбільш 

перспективними вважаються батареї на основі перовскіту. Розглянуті питання по використанню перосквіту в 

сонячній енергетиці, приведені методи виготовлення платин з перовсквіту, що дозволяює знизити негативний вплив 

на навколишнє середовище. 
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Постановка проблеми. Сьогодення сучасного 

розвитку нашої держави спрямовано на розвиток  

альтернативних методах отримання енергії, а саме 

сонячної енергетики на основі перовскіту. 

Інновації, або нововведення, є випробування і 

використання технологічних чи інших новинок, 

спрямованих на якісний розвиток процесів 

життєдіяльності та промисловості.  

Складовою частиною глобальної економіч-

ної кризи є енергетична криза, яка виражається 

в подорожчанні ключових енергоресурсів, 

нафти і газу. Різке здешевлення електроенергії 

– одна з необхідних умов подолання кризи і 

запуску нового підйому в економіці. І чим 

швидше воно буде виконано, тим швидше піде 

подальший науковий, культурний, соціальний, 

політичний і економічний прогрес людства. 

Тобто освоєння нових інновацій внесе значний 

вклад в економіку нашої країни та принесе 

більше комфорту для життя людей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивчення проблем та перспектив альтернативних 

методів енергії – сонячних батарей на основі 

перовскіту в умовах сучасної електроенергетики 

займає сьогодні одне з провідних місць в наукових 

працях таких вчених: Мартін Грін, Майкл 

Гретцель, Генрі Сайнт, Фелікс Дешлер, Лімінг 

Дай, Сок Санг Іль та інших. 

Метою статті є обґрунтування перспектив 

розвитку сонячних батарей на основі перовскіту 

в умовах сучасної електроенергетики, які є 

дешевші за кремнієві батареї. 

Основні результати дослідження. У 2009 

році була відкрита здатність перовскітів перет-

ворювати енергію сонячного світла в постійний 

електричний струм [1]. З тих пір ведеться велика 

кількість досліджень у цьому напрямку, що вже 

призвело до того, що за минулі з того моменту 

п'ять років ефективність сонячних батарей на 

основі перовскитів зросла з 3 % до 19, 3 % і про-

довжує зростати [2]. Сонячні елементи даного ти-

пу мають кристалічну структуру, схожу з криста-

лічною решіткою перовскіту мінералу титанату 

кальцію CaTiO3, звідки і походить їх назва. 

Типова формула перовскіту, використовуваного 

в сонячній енергетиці, CH3NH3PbX3, де 

CH3NH3 - іон метиламмонію, Pb — свинець, а X 

— іон з числа галогенів (може бути як I, Br, так і 

Cl). Кристалічна решітка такого перовскіта зоб-

раження на рисунку 1. Атоми метиламонію роз-

ташовані у вузлах слабо спотвореної кубічної ре-

шітки. У центрах псевдокубів розташовуються 

атоми свинцю (в ряді випадків це може бути і 

олово). Атоми галогенів утворюються навколо 

атомів свинцю практично правильні октаедри, 

які трохи розгорнуті і нахилені щодо ідеальних 

положень. 

 

Рис.1 Кристалічна структура сполук 

перовскітів 
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Головною перевагою перовскітів є те, що вони 

можуть бути виготовлені із звичайних металів і 

промислових хімічних речовин, а не з дорогих 

вихідних металів, використовуваних в інших 

замінниках сонячних комірок на основі кремнію. 

Крім того, нанесення фоточутливих елементів на 

основі перовскитів безпосередньо на скло (або інші 

матеріали) набагато дешевше способів отримання 

тонкоплівкових елементів [3]. Це дозволяє 

налагодити велике серійне виробництво, яке не 

потребує величезних витрат ресурсів. Також 

перовскіти можуть бути нанесені на гнучкі 

структури, такі як пластик і тканина, що відкриває 

великі можливості для їх застосування. Ще однією 

важливою перевагою перовскітів є їх стабільність. 

Навіть в умовах безперервного освітлення 

перетворення струму зменшується всього на 10 % 

від початкового [4]. Фахівці припускають, що в 

найближчі десять років ефективність сонячних 

батарей на основі перовскітів досягне 50 % [5]. До 

недоліків можна віднести те, що отримані сонячні 

комірки на даний момент мають обмежений термін 

життя, рівний півроку. 

Існує три типи сонячних батарей на основі 

перовскіту, схематично вони зображені на 

рисунку2: 
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Рис. 2. Три типи будови сонячних осередків на основі перовскіту 

У першому варіанті (рисунок 2.а) в якості 

додаткового електрода використовується 

мезопористий оксид титану. Така конструкція 

дозволяє домогтися високої швидкості 

перетворення сонячної енергії в постійний 

електричний струм [6]. Однак, заповнення такого 

роду мезопористих структур перовскитом 

надзвичайно складно, і внаслідок цього дорого. 

Згідно з другим варіантом (рисунок 2.б) в якості 

пористої структури використовуються 

нанотрубки (матеріал ZnO або TiO2). Завдяки їх 

вертикальному розташуванню швидкість 

транспортування і рекомбінації електронів буде 

більше, ніж в попередньому випадку. А це в свою 

чергу дозволяє зменшити розміри пластин при 

тій же ефективності. При рівній площі 

ефективність різниться більш, ніж на 5 % [7]. 

Проте, в третьому варіанті, сонячні батареї на 

основі перовскітів здатні давати непогані 

показники ефективності, навіть коли являють 

собою звичайну планарну структуру (рисунок 

2.в.) Навіть більше того, зважаючи на свою 

дешевизну щодо двох попередніх варіантів, саме 

вони представляють основний дослідницький 

інтерес. Далі розглянемо транспортний вузол, так 

званий HTM — hole transport material (дослівний 

переклад — матеріал, що слугує основою для 

переносу дірок). Відомо, що перовскіти мають 

високу провідність близько 10-3 См.см-3, яка 

вимагає товстий шар HTM, щоб уникнути 

наскрізних отворів. Наприклад, широко 

використовуваний в якості шару HTM матеріал 

spiro-OMeTAD має меншу провідність, 

приблизно 10–5См.см-3, що дозволяє досягти 

великих значень опору. Таким чином, HTM грає 

величезну роль в роботі всього сонячного 

елемента на основі перовскіта. 

Існує велика кількість матеріалів, які можуть 

використовуватися в якості шару HTM. 

Розглянемо кожен з них окремо. 

Найпопулярнішим є вже згаданий вище 

представник органічних полімерів spiro-

OMeTAD з формулою C81H68N4O8. Крім того, 

підвищити ефективність перетворення сонячної 

енергії з використанням spiro-OMeTAD можна за 

допомогою легування останнього p-допантом, 

наприклад, протонними іонними рідинами 

(PILs). Також в якості транспортного шару своє 

застосування знаходять такі органічні полімери: 

P3HT і DEH. Судячи з результатів, при 

використанні даних полімерів ефективність 

процесу рекомбінації зростає в 10 разів для 

випадку з DEH і в 100 раз для P3HT.  

Однак серійне виробництво spiro-OMeTAD, 

P3HT, DEH ускладнене високою вартістю їх 

отримання, тому зараз активно ведуться роботи 

по створенню неорганічних HTM. На цю роль 

претендують напівпровідники p-типу, такі як 
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NiO, CuCsN, CuI, СѕЅпІ3и інші. Вони мають 

гарну оптичну прозорість, виключають 

можливість витоку електронів, мають відповідні 

енергетичні рівні, а також підтримують високу 

якість і достатню товщину плівки перовскіту [8].  

В якості електрода використовується оксид 

Індія олова (ITO), прозорий для видимого світла. 

Однак зараз ведуться активні роботи з пошуку 

альтернатив ITO, оскільки індій є досить 

рідкісним елементом, і відповідно ціна на оксид 

дуже висока. До того ж отримані плівки є дуже 

крихкими. В якості альтернативи може 

застосовуватися олово, легіроване фтором (FTO) 

Compact TiO2 (пористий діоксид титану) 

використовується в якості електрода, що 

підвищує ефективність процесу поглинання.  

Кожен з шарів (за винятком шару 

перовскіту) наноситься послідовно золь-гель 

методом. Його основна перевага перед іншими 

методами (спрей-піроліз, осадження з газової 

фази, магнетронне розпилення та ін) в тому, що 

отриманий золь можна наносити практично на 

будь-якої складності форми, легше 

контролювати рівень легування, а також він не 

вимагає складного обладнання.  

1) Отримання ITO: підкладка опускається в 

розчин золя. Розчин виходить змішанням двох 

компонент. Перша – трихлорид Індія (InCl3), 

розчинений в ацетилацетоні (CHCOCH3), 

друга – хлорид олова (SnCl22H2O), розчинений 

в етанолі (C2H5OH). Обидва розчину 

змішуються при температурі 83 градуси 

Цельсія. У кінцевий розчин опускають 

підкладки і починають діставати їх звідти зі 

швидкістю 8 см в хвилину. Потім проводиться 

сушка протягом 30 хвилин при температурі 150 

градусів, а потім відпал течії 30-60 хвилин у 

звичайній печі при температурі 500 градусів; 

2) Отримання TiO2: змішуються 

тетрабутилтитанат ((C4H9O)4Ti), зневоднений 

етанол (звичайний етанол) (C2H5OH), 

деоионизированная вода (Н2Одеион.), 

ацетилацетон (CHCOCH3) і оцтова кислота 

(C2H4O2) в молярної пропорції 1:30:3:1:2. На 

першому етапі тетрабутилтитанат розчиняється 

в ½ частини етанолу, що містить ацетилацетон. 

Потім туди додають оцтову кислоту. Після чого 

розчин герметизують і заважають протягом 30 

хвилин. Під час другого етапу в одержаний 

розчин додають воду і половину ½ етанолу. 

Кінцевий розчин заважають протягом двох 

годин. Після чого розчин залишають на три 

доби. Через 72 години підкладки починають 

опускати в розчин (швидкість осадження 0-12 

дюймів в хвилину), після чого підкладки 

витримують 1 годину при температурі 100 

градусів, а потім обпалюють у печі при 

температурах від 300 до 900 градусів; 

3)  Отримання CH3NH3PbX3: цікавий 

спосіб отримання шару перовскіта 

запропонували інженери Массачусетського 

університету. Як джерело свинцю 

використовуються старі акумулятори, в яких на 

аноді накопичується свинець, а на катоді 

діоксид свинцю. Після очищення електродів 

порошок діоксиду свинцю відправляють в піч 

на 5 годин при температурі 600 градусів, щоб 

отримати оксид свинцю. Потім свинець 

розчиняють в азотній кислоті (HNO3), а оксид 

свинцю - в оцтовій (C2H4O2). Після повного 

розчинення в обидва розчину додають розчин 

йодиду калію, після чого розчин набуває 

яскраво-жовтий колір. Потім наноситься на 

підкладку, використовуючи центрифугу; 

4) Отримання NiO: розчиняється 0.5 М 

тетрагидрата ацетату нікелю (C4H14NiO8) в 50 

мл етанолу(C2H5OH) і 0.5 мл соляної 

кислоти(HCl). Одержаний розчин витримують 

при температурі 60 градусів протягом однієї 

години і потім охолоджують до кімнатної 

температури. Потім 10 разів опускають 

підкладки в кінцевий золь, після чого 

запалюють протягом 90 хвилин при 

температурі 300 градусів[9].  

Висновки та пропозиції: в результаті 

проведеної роботи були розглянуті сонячні 

елементи  на основі перовскіту. Як з’ясувалося, 

даний тип сонячних елементів є найбільш 

перспективним зараз. Багато в чому це 

пов'язано з простою отримання і нанесення 

плівок, що становлять структуру елементу. 

Також було висловлено припущення, що, 

використовуючи золь-гель метод, можна 

зробити процес отримання фоточутливих 

елементів даного типу ще дешевше.  

Таким чином, перспективи у перовскіту 

колосальні, і хто знає, може бути не за горами 

ті часи, коли кожен будинок і кожен автомобіль 

будуть оснащені перовскітовими батареями, 

оскільки забруднювати навколишнє середови-

ще продуктами спалювання викопного палива 

стане вже економічно не вигідно і не доцільно. 
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Капустина Т.П. 

ПЕРОВСКИТ – ИННОВАЦИИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

В статье рассмотрены современные технологии, которые развиваются путем внедрения креативных инноваций. Не 

является исключением и энергетическая область - инновации в энергетике стимулируют развитие бизнеса, 

автомобильной, нефтегазовой и других индустрий, а также существенно повышают качество жизни населения. В 

этой области наиболее перспективными считаются батареи на основе перовскита. Рассмотрены вопросы по 

использованию перовскита в солнечной энергетике , приведены методы изготовления платин с перовскита, что 

позволяют снизить негативное влияние на окружающую среду. 

Ключевые слова: перовскит, кристаллическая решётка, солнечные батареи, фоточувствительные элементы, 

электрон, атом, энергия. 

 

Kapustina T.  

PEROVSKITE – INNOVATIONS IN THE POWER INDUSTRY 

The article deals with modern technologies that are developed through the introduction of creative innovations. The energy 

sector is no exception - innovations in the energy sector stimulate the development of business, automotive, oil and gas and 

other industries, as well as significantly improve the quality of life of the population. Perovskite – based batteries are considered 

to be the most promising in this area. Considered questions on the use рerovskite in solar energy , the methods of manufacturing 

sinkers with рerovskite that reduce the negative impact on the environment. 

Keywords: рerovskite, crystal grid, solar batteries, photosensitive elements, the electron, the atom, energy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


