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АНОТАЦІЯ 

 

Торчинюк П.В. Синтез, структура та властивості плівкових матеріалів на 

основі органо-неорганічного перовськиту CH3NH3PbI3. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 102 – 

Хімія (Природничі науки) – виконана в Інституті загальної та неорганічної хімії 

ім. В. І. Вернадського НАН України, Київ, 2021. 

Дисертаційна робота присвячена синтезу плівок органо-неорганічних 

сполук CH3NH3PbI3  зі структурою перовськиту, дослідженню їх властивостей 

залежно від співвідношення вихідних реагентів та розчинника,  пошуку шляхів 

підвищення стійкості  плівок органо-неорганічних перовськитів, які можуть бути 

використанні при створенні елементів перетворення сонячної енергії в 

електричну. 

В дисертації було синтезовано органо-неорганічні перовськити CH3NH3PbI3 

одностадійним осадженням із розчинів та отримано плівки методом spin-coating. 

Для синтезу плівок органо-неорганічних перовськитів використовували різні 

співвідношення вихідних реагентів PbI2 та CH3NH3I (1:1, 1:2, 1:3) та  розчинники 

диметилформамід (DMF) та диметилсульфоксид (DMSO). Вивчено особливості 

утворення структури перовськиту залежно від співвідношення вихідних реагентів 

PbI2:CH3NH3I та розчинника DMF, DMSO. Встановлено, що при використанні 

розчинника DMF та різного співвідношення PbI2:CH3NH3I, органо-неорганічний 

перовськит CH3NH3PbI3 починає утворюватися при обробці плівки  при 

температурі 20-25 °С. При використанні DMSO перовськит CH3NH3PbI3 починає 

утворюватися при Т=60 °С для співвідношення 1:1, 1:2 та при Т=70 °С для 

співвідношення 1:3. 

При співвідношенні вихідних реагентів 1:1 у розчиннику DMSO не вдалося 

отримати однофазну плівку перовськиту, завжди присутні сліди  домішкової фази 

(CH3NH3)2(DMF)2Pb3I8. У всіх інших випадках (розчинники  DMF і DMSO) 

утворюється однофазна структура органо-неорганічного перовськиту одного 
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хімічного складу, але з різною морфологією. Температура утворення однофазної 

плівки органо-неорганічного перовськиту залежить від співвідношення 

PbI2:CH3NH3I та розчинника. Встановлено, що однофазні плівки перовськиту  

утворюються при 115 °С, 170 °С, 175 °С для співвідношення вихідних реагентів 

1:1, 1:2, 1:3 у розчиннику DMF. При використанні розчинника DMSO однофазні 

плівки утворюються при 190 °С, 205 °С при співвідношенні 1:2, 1:3, відповідно.  

Залежно від співвідношення вихідних реагентів, розчинених у DMF та 

температури обробки плівок, утворення органо-неорганічного перовськиту 

відбувається через утворення 3 проміжних сполук (1:1), через утворення 4 

проміжних сполук (1:2) та через утворення 2 проміжних сполук (1:3). Крім 

перовськиту CH3NH3PbI3 у плівках можуть бути наявні інші проміжні сполуки: 

(CH3NH3)2(DMF)xPbI4, (CH3NH3)3(DMF)PbI5,  (CH3NH3)2(DMF)2Pb2I6 та 

(CH3NH3)2(DMF)2Pb3I8. 

Залежно від співвідношення PbI2 та CH3NH3I, розчинених у DMSO та 

температури термообробки, утворення перовськиту CH3NH3PbI3 відбувається 

через утворення 4 проміжних сполуки (CH3NH3)2(DMSO)xPbI4, 

(CH3NH3)2(DMSO)2Pb3I8, PbI2·2DMSO, PbI2·DMSO. 

Визначено структурні параметри органо-неорганічних перовськитів 

(параметри елементарної комірки, об’єм комірки). Встановлено, що зі 

збільшенням співвідношення вихідних реагентів відбувається збільшення об’єму 

комірки для плівок перовськиту, що пов'язано із збільшенням  кількості 

розчинника, що входить в структуру перовськиту. Об’єм комірки для плівок 

CH3NH3PbI3, отриманих у розчиннику DMSO є меншим, ніж при використанні 

DMF. Кристалічність плівок залежить від співвідношення вихідних реагентів, 

розчинника та температури обробки плівки. На залежності кристалічності від 

температури обробки плівки спостерігаються два максимуми: перший – 

зумовлений внеском кристалічних проміжних сполук та перовськиту, другий – 

зумовлений внеском кристалічної фази перовськиту. 

Методами рентгенофазового аналізу, раманівської та флуоресцентної 

спектроскопії проведено дослідження  стійкості до дії вологи (вологість 50-60%), 
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опромінення плівок перовськиту, отриманих при різному співвідношенні 

вихідних реагентів в розчинниках. Показано, що використання DMSO при синтезі 

перовськиту CH3NH3PbI3 призводить до утворення більш щільніших та стійкіших 

до впливу вологи та опромінення плівок порівняно з використанням розчинника 

DMF. При цьому найстійкішими до зовнішніх дій  є плівки, отриманні при 

співвідношенні PbI2:CH3NH3I – 1:3. Показано, що для підвищення стійкості 

перовськиту до дії вологи, кисню можна використовувати полімери: 

полівінілбутираль (PVB), цикло олефін кополімер (COC) та полівініліденхлорид 

(PVDС). Для плівки органо-неорганічного перовськиту (1:3) без полімеру вміст 

продуктів розкладання CH3NH3PbI3 становить 77% при впливі вологи та кисню 

протягом 150 днів. При використанні полімеру PVB плівка перовськит/PVB 

деградує на 2,4 % при дії вологи та кисню протягом 150 днів. Для плівок 

перовськиту з полімерами PVDC, СОС характерні вищі значення вмісту продуктів 

розкладання перовськиту – 2,7 та 3,3 %. 

Електрофізичні властивості плівок органо-неорганічного перовськиту було 

досліджено методом спектроскопії поверхневої фотонапруги та вимірюванням 

пропускання. Встановлено, що ширина забороненої зони перовськитів залежить 

від співвідношення  вихідних реагентів та розчинника, який використовується при 

синтезі. При визначенні ширини забороненої зони необхідно враховувати ефект 

Урбаха. Визначено характеристичні параметри ефекту Урбаха.  

Для плівок органо-неорганічних перовськитів, отриманих при 

співвідношенні PbI2:CH3NH3I – 1:1, 1:2 і 1:3 у розчиннику DMF ширина 

забороненої зони складає 1,59, 1,62 і 1,57 еВ відповідно. При використанні 

розчинника DMSO та різного співвідношення вихідних реагентів ширина 

забороненої зони плівок перовськитів складає 1,57 (1:1); 1,53 (1:2) та 1,54 еВ (1:3). 

Показано, що плівки органо-неорганічного перовськиту CH3NH3PbI3 мають 

велику порівняно з товщиною плівки довжину дифузії неосновних носіїв заряду, 

яка становить при використанні розчинника DMF  4,42 мкм (1:1), 1,19 мкм (1:2) та 

4,75  мкм (1:3). Довжина дифузії неосновних носіїв заряду для плівок 

перовськитів, отриманих  при використанні розчинника DMSO та співвідношення 
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реагентів 1:1, 1:2 і 1:3 складає  1,20 мкм,  2,58 мкм та  1,61 мкм, відповідно. 

Встановлено, що спектральні залежності малосигнальної поверхневої 

фотонапруги є значно більш чутливими до мікроструктури і електронної 

структури в області краю поглинання, порівняно з оптичними спектрами 

пропускання. Визначено величину граничного значення густини струму 

короткого замикання для плівок, отриманих при різному співвідношенні 

PbI2:CH3NH3I  в розчиннику DMF, DMSO. 

Для плівок CH3NH3PbI3, отриманих при співвідношенні 1:2 у розчинниках 

DMF, DMSO визначено рухливість та густину носіїв заряду. Встановлено, що 

рухливість носіїв заряду в плівках перовськиту, отриманих в DMSO    

( = 67±5  см2/В·с) на порядок вища, ніж для плівок, отриманих при використанні 

розчинника DMF ( = 9,1±0,7 см2/В·с). Визначено, що густина носіїв заряду 

становить n = (3,8±0,3)·1019 м-3 та n = (2,9±0,2)·1019 м-3 при  використанні 

розчинника DMF та DMSO відповідно. 

  

Ключові слова: структура перовськиту, мікроструктура, фазові перетворення, 

стійкість, електрофізичні властивості 
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ABSTRACT 

 

Torchyniuk P.V. Synthesis, structure and properties of film materials based on 

organic-inorganic perovskite CH3NH3PbI3. - Qualifying scientific work on the rights of 

the manuscript. 

The dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the specialty 102 - 

Chemistry (Natural Sciences) - was completed at V. I. Vernadsky Institute of general 

and inorganic chemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021 

The dissertation is dedicated to the synthesis of films of organic-inorganic 

compounds CH3NH3PbI3 with the structure of perovskite, the study of their properties 

depending on the ratio of starting reagents, and solvent, searching ways to increase the 

stability of organic-inorganic perovskites films, which can be used in the creation of 

elements for the conversion of solar energy into electricity. 

In the dissertation, organic-inorganic perovskites films CH3NH3PbI3 were 

synthesized by one-step deposition from solutions and films were obtained by spin-

coating method. Different ratios of starting reagents PbI2 and CH3NH3I (1:1, 1:2, 1:3) 

and solvents dimethylformamide (DMF) and dimethyl sulfoxide (DMSO) were used for 

the synthesis of organo-inorganic perovskite films. The peculiarities of the formation of 

the perovskite structure depending on the ratio of the starting reagents PbI2 and 

CH3NH3I and the solvent DMF, DMSO has been studied. It was found that when using 

DMF solvent and different ratio of PbI2:CH3NH3I, organic-inorganic perovskite 

CH3NH3PbI3 begins to form when processing the film at a temperature of  20-25 °C. 

When using DMSO perovskite CH3NH3PbI3 begins to form at T = 60 °C for a ratio of 

1:1, 1:2 and at T = 70 °C for a ratio of 1:3. 

Single-phase perovskite film is not formed at a ratio of starting reagents 1:1, the 

impurity compound is always present in the film. In all other cases (solvents DMF and 

DMSO) a single-phase structure of organic-inorganic perovskite of the same chemical 

composition, but with different morphology, is formed. The temperatures of formation 

of a single-phase film of organic-inorganic perovskite depend on the ratio of PbI2: 

CH3NH3I and solvent. It was found that single-phase perovskite films are formed at   
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115 °C, 170 °C, 175 °C for the ratio of starting reagents 1:1, 1:2, 1:3 in DMF solvent. 

When using the solvent DMSO single-phase films are formed at 190 °C, 205 °C at a 

ratio of 1:2, 1:3, respectively. 

Depending on the ratio of the starting reagents dissolved in DMF and the heat 

treatment temperature of the films, the formation of organic-inorganic perovskite occurs 

through the formation of 3 intermediate compounds (1:1), through the formation of 4 

intermediate compounds (1:2), and through the formation of 2 intermediate compounds 

(1:3). In addition to CH3NH3PbI3 perovskite, other intermediate compounds may be 

present in the films: (CH3NH3)2(DMF)xPbI4, (CH3NH3)3(DMF)PbI5,  

(CH3NH3)2(DMF)2Pb2I6 та (CH3NH3)2(DMF)2Pb3I8. 

Depending on the ratio of PbI2 and CH3NH3I dissolved in DMSO and the heat 

treatment temperature, the formation of perovskite CH3NH3PbI3 occurs through the 

formation of 4 intermediate compounds (CH3NH3)2(DMSO)xPbI4, 

(CH3NH3)2(DMSO)2Pb3I8, PbI2·2DMSO, PbI2·DMSO. 

The structural parameters of organic-inorganic perovskites (unit cell parameters, 

unit cell volume) are determined. It has been found that as the ratio of starting reagents 

increases, the unit cell volume for perovskite films increases, which is due to an 

increase in the amount of solvent included in the structure of perovskite. The unit cell 

volume for perovskite CH3NH3PbI3 films obtained in the DMSO solvent is smaller than 

when using DMF. The crystallinity of the films depends on the ratio of the starting 

reagents, the solvent, and the processing temperature of the film. There are two maxima 

of crystallinity on the temperature dependence of the crystallinity of the film: the first - 

due to the contribution of crystalline intermediate compounds and perovskite, the 

second - due to the contribution of the crystalline phase of perovskite. 

Investigation of stability to moisture (50-60%), irradiation of perovskite films 

obtained at different ratios of starting reagents in solvents was carried out by X-ray 

diffractometry, Raman and fluorescence spectroscopy. It was shown that the use of  

DMSO at the synthesis of perovskite CH3NH3PbI3 leads to the formation of more dense 

and stable films to moisture and irradiation compared to DMF solvent. The most stable 

to external actions are films obtained at a ratio of PbI2:CH3NH3I – 1:3. It has been 
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shown that polymers such as polyvinyl butyral (PVB), cyclo olefin copolymer (COC) 

and polyvinylidene chloride (PVDC) can be used to increase the stability of perovskite 

to moisture, oxygen. For the organic-inorganic perovskite film (1:3) without polymer, 

the content of decomposition products of CH3NH3PbI3 is 77% under the action of 

moisture and oxygen for 150 days. When using the PVB polymer, the perovskite/PVB 

film degrades on 2,4% under the action of moisture and oxygen for 150 days. 

Perovskite films with PVDC and COC polymers are characterized by higher values of 

perovskite decomposition products – 2,7 and 3,3%.   

Electrophysical properties of organic-inorganic perovskite films were 

investigated using the method of surface photovoltage spectroscopy and transmission 

measurements. It has been shown that the bandgap of perovskites depends on the ratio 

of the starting reagents and the solvent, which used at the synthesis. The Urbach effect 

should be taken into account when determining the bandgap. The characteristic 

parameters of the Urbach effect were determined. 

For organic-inorganic perovskites films obtained at a ratio of PbI2:CH3NH3I – 

1:1, 1:2 and 1:3 in a DMF solvent, the bandgap is 1,59; 1,62 and 1,57 eV, respectively. 

When using a DMSO solvent and a different ratio of starting reagents, the bandgap of 

perovskite films is 1,57 (1:1); 1,53 (1:2) and 1,54 eV (1:3). It is shown that the films of 

organic-inorganic perovskite CH3NH3PbI3 have a long diffusion length of minority 

charge carriers compared to the thickness of film. The diffusion length of minority 

carriers is 4,42 μm (1:1), 1,19 μm (1:2) and 4,75 μm (1:3) when using a DMF solvent. 

The diffusion length of minority carriers for perovskite films obtained using DMSO 

solvent and the ratio of reagents 1:1, 1:2 and 1:3 is  1,20 μm, 2,58 μm and 1,61 μm, 

respectively. It has been ascertained that the spectral dependences of the low-signal 

surface photovoltage are much more sensitive to the material microstructure and its 

electronic structure close to the absorption edge, while the optical transmission spectra 

are not so sensitive. The limiting value of the short-circuit current density for the films 

with different ratios of PbI2 and CH3NH3I in DMF, DMSO has been determined. 

For CH3NH3PbI3 films obtained at a ratio of 1:2 in DMF and DMSO solvents, the 

mobility and density of charge carriers were determined. It is shown that the mobility of 
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charge carriers in perovskite films obtained from DMSO ( = 67±5 cm2/V·s) is an order 

of magnitude higher than for the films obtained from DMF ( = 9,1±0,7 cm2/V·s). The 

density of charge carriers is n = (3,8±0,3)·1019 cm-3 and n = (2,9 ± 0,2)·1019 cm-3 when 

using DMF and DMSO solvents, respectively. 

 

Keywords: perovskite structure, microstructure, phase transformation, stability, 

electrophysical properties 
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ВСТУП 

 

Актуальність. В наш час значну частку енергії людство отримує з 

вуглеводнів, вугілля та інших видів викопного палива. Використання останніх для 

одержання електроенергії призводить до значних викидів CO2 в атмосферу, що 

зумовлює зростання парникового ефекту, який веде до катастрофічних 

кліматичних змін на усій планеті. Подолання цього впливу можна вирішити 

завдяки розвитку відновлювальних джерел енергії. Пошук економічно 

ефективних і екологічно безпечних відновлювальних джерел енергії залишається 

актуальним завданням.  

Для створення елементів для перетворення сонячної енергії переважно 

використовують кремній (монокристалічний і полікристалічний), а також 

напівпровідники AIIBVI і AIIIBV. Найбільше поширення на практиці знайшли 

сонячні елементи на основі монокристалічного кремнію (85-90 %), теоретична 

ефективність перетворення сонячної енергії якого ~ 28 %. В даний час при 

практичному використанні монокристалічного кремнію ефективність досягає 

18%, полікристалічного – 12-14%. Основним недоліком таких елементів є вузький 

спектральний діапазон чутливості до сонячного випромінювання та технологічна 

складність їх виготовлення і, як наслідок, – висока ціна. 

В останні роки цікаві результати були отримані при використанні органо-

неорганічних галогенідів свинцю зі структурою перовськиту для перетворення 

сонячної енергії в електричну. 

Органо-неорганічні перовськити, отримані у вигляді плівок, мають 

надзвичайно великі перспективи для створення на їх основі високоефективних і 

відносно недорогих елементів перетворення сонячної енергії в електричну. 

Органо-неорганічні перовськити є незвичним класом матеріалів, які поєднують 

деякі переваги органічних і неорганічних напівпровідників: велике оптичне 

поглинання, великі рухливості носіїв заряду і регульовану ширину забороненої 

зони.  
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Велику роль при отриманні плівок перовськитів може відігравати процес 

зародження та формування кристалів і, як наслідок, впливати на властивості 

кристалічних плівок. Основним чинником, що може впливати на цей процес є 

хімічна взаємодія координуючого розчинника, органічної та неорганічної 

компонент. Тому актуальним завданням є проведення системних досліджень, 

спрямованих на визначення впливу співвідношення вихідних реагентів (зміні 

співвідношення органічної та неорганічної компонент) на властивості плівок 

органо-неорганічних перовськитів, на формування структури  органо-

неорганічних перовськитів. Ключовим кроком у процесі синтезу органо-

неорганічних перовськитів є утворення та розкладання проміжної сполуки. Проте 

існує мало даних про проміжні сполуки, які утворюються при формуванні 

структури перовськиту. Не менш важливим є дослідження впливу типу 

розчинника на формування структури перовськиту, на структуру та хімічний 

склад проміжних фаз, які при цьому утворюються.  

На жаль, органо-неорганічні перовськити є нестійкими матеріалами, для 

них характерна структурна деградація, яка зумовлена дією зовнішніх чинників 

(вологи, температури, ультрафіолетового випромінювання (УФ-випромінювання) 

та ін.). Сонячні елементи на основі органо-неорганічних перовськитів можуть 

зайняти провідні позиції в фотоелектричних технологіях, проте для комерційного 

використання необхідно підвищити їх стійкість. Зокрема, для підвищення 

стійкості до вологи дослідники запропоновують проводити капсулювання, однак 

ще призводить до зростання ціни елементу. Отже, пошук шляхів здатних 

підвищити стійкість перовськитів є важливим завданням, вирішення якого 

дозволить використовувати органо-неорганічні перовськити при 

широкомасштабному виготовленні сонячних елементів. Вияснення можливості  

використання полімерів, наприклад, полівінілбутиралю (PVB), цикло олефін 

кополімеру (COC), полівініліденхлориду (PVDС) для підвищення стійкості плівок 

органо-неорганічних перовськитів по відношенню до вологи, кисню та 

опромінення є важливою науковою задачею. 
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Тому актуальними завданнями є дослідження впливу співвідношення 

вихідних реагентів, типу розчинника на формування структури перовськиту, на 

структуру та хімічний склад проміжних фаз, які утворюються при синтезі, на 

властивості плівок органо-неорганічних перовськитів, підвищення стійкості 

органо-неорганічних перовськитів до дії зовнішніх чинників. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана відповідно до планів науково-дослідних робіт Інституту загальної та 

неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України: договір № 34/19-Н 

«Синтез і властивості нових гетероструктур на основі феромагнітних 

широкозонних напівпровідників, іонних провідників та органо-неорганічних 

сполук зі структурою перовськиту» (2015 – 2019 рр., № державної реєстрації 

0110U004515); договір № 21-18 «Нанорозмірні неорганічні і органо-неорганічні 

матеріали із структурою перовськиту для медичного і технічного використання» 

програми надання грантів НАН України дослідницьким лабораторіям/групам 

молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними 

напрямами розвитку науки і техніки (2018 – 2019 рр.).   

Мета і задачі дослідження.  Метою даної роботи було дослідження процесів 

утворення плівкових матеріалів на основі органо-неорганічних перовськитів 

CH3NH3РbІ3 при різних співвідношеннях вихідних реагентів PbI2 та CH3NH3I в 

розчиннику диметилформаміді (DMF) та диметилсульфоксиді (DMSO), 

дослідження властивостей плівок,  та пошук шляхів підвищення стійкості плівок  

органо-неорганічних перовськитів до зовнішніх чинників.  

Для досягнення мети необхідно було виконати наступні задачі: 

• Синтез органо-неорганічних перовськитів CH3NH3PbI3 з 

використанням одностадійного осадження в розчиннику DMF та отримання 

плівок методом spin-coating. Дослідження впливу співвідношення вихідних 

реагентів (PbI2 та CH3NH3I) на утворення структури перовськиту та властивості 

плівок. 

• Синтез органо-неорганічних перовськитів CH3NH3PbI3 з 

використанням одностадійного осадження в розчиннику DMSO та отримання 
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плівок методом spin-coating. Дослідження впливу співвідношення вихідних 

реагентів (PbI2 та CH3NH3I ) на утворення структури перовськиту та властивості 

плівок. 

• Пошук шляхів підвищення стійкості плівок органо-неорганічних 

перовськитів при використанні полімерів полівінілбутиралю (PVB), цикло олефін 

кополімеру (COC), полівініліденхлориду (PVDС). 

• Дослідження структурних та електрофізичних властивостей органо-

неорганічних перовськитів CH3NH3PbI3. 

Об’єкти досліджень. Плівки органо-неорганічних сполук CH3NH3PbI3 зі 

структурою перовськиту. 

Предмет досліджень. Умови синтезу, фазові перетворення, структурні та 

електрофізичні властивості плівок органо-неорганічних перовськитів CH3NH3PbI3. 

Методи дослідження. Методом рентгенофазового аналізу підтверджували 

фазовий склад та визначали параметри кристалічної ґратки для кристалічних 

плівок перовськиту. Методом скануючої електронної мікроскопії (SEM) 

досліджували морфологію часток. Елементний склад плівок органо-неорганічних 

перовськитів визначали методом  енергодисперсійної рентгенівської 

спектроскопії (EDX). Методом інтерферометрії визначено товщини плівок 

перовськиту. Методом флуоресцентної спектроскопії досліджували спектри 

флуоресценції, стійкість плівок органо-неорганічного перовськиту до 

опромінення оцінювали за спектрами кінетики флуоресценції. Методом 

спектрофотометрії в УФ та видимій області досліджували спектри поглинання та 

пропускання перовськитів. Визначення довжини дифузії неосновних носіїв заряду 

та визначення ширини забороненої зони для перовськитів, отриманих при різному 

співвідношенні вихідних реагентів проводили методом спектроскопії поверхневої 

фотонапруги. Методом раманівської спектроскопії досліджували процеси 

утворення органо-неорганічного перовськиту, вплив співвідношення вихідних 

реагентів на властивості плівок перовськиту. Методом імпедансної спектроскопії 

досліджували вольт-амперні характеристики перовськитів. 
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Наукова новизна одержаних результатів. Проведено системні 

дослідження плівок перовськиту CH3NH3PbI3, отриманих при різних 

співвідношеннях вихідних реагентів PbI2:CH3NH3I (1:1, 1:2, 1:3) у розчинниках 

DMF, DMSO. Вперше досліджено фазові перетворення та встановлено кількості 

проміжних фаз, які утворюються в процесі отримання органо-неорганічного 

перовськиту CH3NH3PbI3. Встановлено, що змінюючи співвідношення вихідних 

реагентів можна отримати плівки перовськиту CH3NH3PbI3 однакового хімічного 

складу, але з різною мікроструктурою. 

Встановлено, що використання розчинника DMSO сприяє утворенню більш 

стійких до дії вологи, опромінення плівок перовськиту CH3NH3PbI3, що пов’язано 

з утворенням більш щільніших плівок. Показано, що плівки, отримані при 

співвідношенні вихідних реагентів 1:3 є найстійкішими до дії зовнішніх чинників: 

вологи, опромінення. Вперше встановлено, що використання полімерів PVB, 

COC, PVDС сприяє підвищенню стійкості перовськиту до дії вологи та кисню 

(при освітленні). Показано, що співвідношення вихідних реагентів PbI2:CH3NH3I 

та тип розчинника впливають на ширину забороненої зони органо-неорганічного 

перовськиту, довжину дифузії неосновних носіїв заряду, що в свою чергу впливає 

на електрофізичні властивості органо-неорганічного перовськиту. 

Практичне значення одержаних результатів.  

Визначено умови отримання органо-неорганічних сполук зі структурою 

перовськиту. Показана можливість підвищення стійкість органо-неорганічних 

перовськитів до дії вологи, опромінення завдяки зміні співвідношення вихідних 

реагентів, розчинника, використанню полімерів – PVB, COC, PVDС. Це  

дозволить значно підвищити термін використання плівок органо-неорганічного 

перовськиту CH3NH3PbI3.  

Особистий внесок здобувача. Постановка задач, аналіз, обговорення 

отриманих результатів та їх інтерпретація виконані автором спільно з науковим 

керівником д.х.н., проф., академіком НАН України Білоусом А. Г. Основні 

експериментальні дані, які описані в дисертаційній роботі, одержані 

безпосередньо автором. Вивчення структурних особливостей синтезованих 
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матеріалів виконані спільно з к.х.н., с.н.с. В’юновим О. І. Дослідження 

електрофізичних властивостей плівок методом спектроскопії поверхневої 

фотонапруги проводено в Інституті фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова 

під керівництвом д.фіз-мат. н. Костильова В. П. Дослідження особливостей 

утворення структури перовськиту та стійкість плівок перовськиту методом 

раманівської  спектроскопії проводено в Інституті фізики напівпровідників   

ім. В. Є. Лашкарьова під керівництвом д.фіз-мат. н. Юхимчука В. О.  Дослідження 

стійкості та пошук шляхів підвищення стійкості  до опроміненя проведено в 

Інституті органічної хімії під керівництвом д.х.н., проф., академіка НАН України 

Іщенка О. О.   

Апробація результатів дисертаційної роботи. Основні результати роботи 

доповідались на конференціях: 6th International conference “Nanotechnologies and 

Nanomaterials” (NANO-2018) (Kyiv, 27-30 August, 2018); ХХ Українська 

конференція з неорганічної хімії (Дніпро, 17-20 вересня, 2018); Ukrainian 

Conference with International Participation «Chemistry, physics and technology of 

surface» and Workshop «Metal-based biocompatible nanoparticles: synthesis and 

applications» (Kyiv, 15-17 May, 2019); “Функціональні матеріали для інноваційної 

енергетики — ФМІЕ-2019” – Kyiv, 2019; Наукова конференція молодих учених 

ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАН України (Київ, 30 травня, 2019); 7th International 

conference “Nanotechnologies and Nanomaterials” (NANO-2019) (Lviv, 27-30 August, 

2019); XVII Freik international conference (Ivano-Frankivsk, 20-25 May, 2019); X 

International Scientific Conference “Fundamental Basic of Nanoelectronics” (Kharkiv-

Odesa, 16-21 September, 2019); 37th European Photovoltaic Solar Energy Conference 

and Exhibition (Lisbon, 7-11 September, 2020); The 3th International scientific and 

practical conference “Priority directions of science and technology development”  

(Kyiv, 22-24 November, 2020);  I International Scientific Conference «Current 

problems of chemistry, materials science and ecology» – (Lutsk, 12-14 May, 2021). 

Публікації. За результатами роботи опубліковано 6 статей у наукових 

журналах, 11 тез доповідей на міжнародних та вітчизняних конференціях. 
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Структура роботи. Дисертаційна робота складається з анотації, вступу, 

п’ятьох розділів, висновків, списку використаних джерел (279 найменувань) та 

одного додатку. Загальний обсяг роботи становить 213 сторінок, що містять 15 

таблиць, 88 ілюстрацій.  
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

1.1. Структура перовськиту 

Перовськити беруть свою назву від мінералу, який вперше був відкритий 

в Уральських горах Росії Густавом Роузом у 1839 р. і названий на честь 

російського мінералога Л. А. Перовського (1792–1856) [1]. Пізніше, слово 

«перовськит» було запозичене для опису будь-якого матеріалу з тим же типом 

кристалічної структури, що і для титанату кальцію CaTiO3. 

Загальною хімічною формулою сполук зі структурою перовськиту є ABX3, 

де A і B – катіони різних розмірів, а X – аніон. Іони А  мають більші розміри ніж  

іони В. Структура перовськиту АВХ3 побудована із октаедрів ВХ6, з’єднаних між 

собою вершинами. В просторі між октаедрами розміщуються катіони А. В 

ідеальній кубічній структурі катіон B  оточений 6 аніонами Х, а  катіон А  

знаходиться в кубооктаедричній координації (оточений 12 аніонами Х) [2]. Аніон 

Х оточений шістьма катіонами: чотирма катіонами А і двома катіонами В [3].  

Стійкість структури перовськиту визначається виконанням двох 

геометричних умов, які забезпечують щільну упаковку атомів і визначають 

допустимі розміри катіонів А, В та аніонів Х [4]: 

)(2 XB
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t




    (1)               RB > 0,41 RX;    (2) 

де RА, R B та RX – наближені йонні радіуси  катіонів А, В та аніону Х відповідно. 

Величина t (толеранс-фактор Гольдшмідта)  для структури перовськиту 

знаходиться в межах  0,764 < t < 1,03. 

Для складних перовськитів загальна хімічна формула АВХ3 набуває вигляду  

[5]: 

      (3), 

де  і  (xi > 0; yj > 0). 

Однією із важливих умов утворення структури перовськиту є умова 

електронейтральності: 
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,       (4) 

де nA(i), nB(j) і nх– валентність відповідних іонів. 

У роботі [6] було запропоновано новий толеранс-фактор для визначення 

стійкості структури перовськиту. Новий толеранс-фактор представлений у вигляді 

формули: 
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де nA - ступінь окиснення A, ri - іонний радіус i-іона (А, В, X) : rA> rB. Значення 

толеранс-фактору t < 4,18 вказує на утворення структури перовськиту. 

Сполуки зі структурою перовськиту можна поділити на дві великі групи: 

оксидні та галогенідні перовськити [7]. Оксидні перовськити (AВO3) складаються 

з двовалентних елементів A (II) (Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Pb2+), чотиривалентних 

елементів В (IV) (Ti4+, Si4+, Fe4+) та   аніону О2-. Галогенідні перовськити (AВX3) 

можна розділити на лужно-галогенідні перовськити та органометал галогенідні 

перовськити (органо-неорганічні перовськити).  До першої групи відносяться 

перовськити, які складаються з  одновалентних катіонів  лужних металів A (I) 

(Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+) і двовалентних катіонів  В (II) (Be2+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, 

Zn2+, Ge2+, Sn2+, Pb2+, Fe2+, Co2+, Ni2+), причому X – аніон галогену (F-,Cl-, Br-, I-). 

До другої групи належать органометал галогенідні перовськити (AВX3) – 

відносно молоде сімейство перовськитів,  що складаються з органічних катіонів 

(А: аліфатичні або ароматичні, амонію) і двовалентних катіонів металів (В: Ge2+, 

Sn2+, Pb2+ та ін.), X – аніон галогену (F-,Cl-, Br-, I-).  Залежно від їх 

складу, перовськити мають широкий спектр фізичних, оптичних та електронних 

властивостей, які можна оптимізувати для різних застосувань. Неорганічні 

матеріали з структурою перовськиту представляють значний інтерес 

для матеріалознавства і  широко використовуються в техніці як конденсаторні 

матеріали [8, 9],  п'єзоелектричні матеріали [10, 11]   матеріали з позитивним 

температурним коефіцієнтом опору [12, 13], високодобротні надвисокочастотні 

(НВЧ) діелектрики [14, 15], літійпровідні матеріали [16, 17], матеріали, в яких 
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проявляється ефект колосального магнітного опору [18, 19], мультифероїки [20] 

та ін. Органо-неорганічні перовськити, які складаються з органічного катіону (А) 

(метиламонію  CH3NH3
+, етиламонію CH3CH2NH3

+, формамідині. NH2(CH)NH2
+), 

двовалентного катіону металів сімейства вуглецю (В) (Ge2+, Sn2+, Pb2+) і 

одновалентного аніону галогену (Х) (Cl-, Br-, I-) розглядаються як перспективні 

матеріали для створення на їх основі сонячних елементів [21, 22]. 

 

1.2 Особливості структури органо-неорганічних перовськитів CH3NH3PbX3 

(X = Cl, Br, I) 

Для передбачення стійкості структури перовськиту для органо-неорганічних 

сполук використовують толеранс-фактор [23, 24].  Для визначення толеранс-

фактору для сполук існують певні припущення, що лежать в основі 

геометричного підходу до прогнозування структури. У випадку визначення 

толеранс-фактору ряд припущень піддаються сумніву: складності виникають при 

визначенні іонного радіуса  органічного катіону А (органічні катіони не є 

сферичними), можливе утворення менш термодинамічно стійких структур через 

проведення низькотемпературних синтезів, при яких можливе розкладання 

органічних молекулярних іонів. Твердження, що іони є неполяризуючими 

жорсткими сферами піддається сумніву через зміну електронегативності важчих 

галогенідів і більшу хімічну м’ягкість йонів галогену. Чи можна застосовувати 

таблиці катіонних іонних радіусів Шеннона, отриманих для сполук на основі 

кисню та флуору при використанні йонів галогенідів? [25]. 

Визначення толеранс-фактору в органо-неорганічних сполуках полягає в 

оцінці іонних радіусів молекулярних іонів. Це було вирішено Капустинським і 

Яцимирським в 1940-х роках для молекулярних аніонів [26]. У випадку органо-

неорганічних сполук перовськитів ми маємо справу з молекулярними катіонами, 

де довжина зв’язку може змінюватися за рахунок утворення водневого зв’язку, 

ускладнюючи при цьому визначення іонного радіуса. Навіть високосиметричні 

катіони, такі як [NH4]+ та [(CH3)4N]+, мають радіуси, які суттєво залежать від їх 
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аніонних аналогів [23], що ускладнює визначення толеранс-факторів для органо-

неорганічних перовськитів.  

Структура перовськиту представлена на рисунку 1. В даній структурі іони 

Pb2+ меншого розміру займають октаедричні позиції. Октаедри PbI6 з’єднуються 

вершинами, утворюючи тривимірний кубічний каркас (комірку), в 

кубооктаедричних пустотах якого знаходяться іони CH3NH3
+, які можуть вільно 

рухатися в своїх кристалографічних положеннях [27]. Для йонів CH3NH3
+ 

спостерігається певна невпорядкованість в розміщенні в просторі, яку  детально 

було досліджено  на монокристалах  перовськитів [28]. 

 

 

Рис. 1. Кристалічна структура типу перовськит [29]. 

 

У 2001 році у роботі [30] було визначено для органо-неорганічних йодидів 

свинцю максимальний радіус для катіону А, де А – протонований амін, і 

отримано значення ~ 260 пм (пікометри). Зокрема, ефективний радіус (ref) 

метиламонію   CH3NH3
+  дорівнював 217 пм.   Враховуючи,   що ref(Pb

2+
)
 = 149 пм,  

ref(I
-
) = 217 пм толеранс-фактор для CH3NH3PbI3 дорівнює 0,83 і вказує на 

утворення щільної упаковки структури перовськиту. Також було розраховано 

толеранс-фактор для сполук CH3NH3PbCl3 (t=0,85) та CH3NH3PbBr3 (t=0,84), 

використовуючи ефективні радіуси для rCl
-
 = 181 пм, rBr

-
 =196 пм [30]. 
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Толеранс-фактор для органо-неорганічних перовськитів може бути 

отриманий за умови, що всі іони розглядаються як жорсткі сфери з ефективним 

радіусом  ref або жорсткі циліндри з ефективним радіусом ref та ефективною 

висотою hef  у випадок деяких молекулярних аніонів [23].  Визначення іонного 

радіусу органічних іонів є складним [31], але припускаючи вільне обертання 

навколо центру мас і враховуючи кристалографічні дані та напівемпіричні 

підходи було отримано послідовний набір ефективних іонних радіусів для 

органічних іонів (таблиця 1).  

 

Таблиця 1. Ефективні іонні радіуси для найпоширеніших N-вмісних 

катіонів [23, 24]. 

№ п/п Катіон Ефективний радіус 

(пм) 

1 Амоній [NH4]+ 146 

2 Гідроксиламоній [H3NOH]+ 216 

3 Метиламоній [(CH3)NH3]+ 217 

4 Гідразіній [H3N-NH2]+ 217 

5 Азетидиній [(CH2)3NH2]+ 250 

6 Формамідиній 

[NH2(CH)NH2]+ 

253 

7 Імідазолій [C3N2H5]+ 258 

8 Диметиламоній 

[(CH3)2NH2]+ 

272 

9 Етиламоній [(C2H5)NH3]+ 274 

10 Гуанідіній [C(NH2)3]+ 278 

11 Тетраметиламоній 

[(CH3)4N]+ 

292 

12 Тіазолій [C3H4NS]+ 320 

13 3-піроліній [NC4H8]+ 272 
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Для визначення толеранс-фактору перовськитів з молекулярним 

(органічним) аніоном (HCOO-, CN- та N3
-,) використовують модифіковане 

рівняння Гольдшмідта: 
))(5,0)((2

)()(

efef

efef

XhBr

XrAr
t




 ,      (6) 

де ref – ефективний радіус іонів А, В, Х,  hef  – ефективна висота. 

На основі розрахунків толеранс-фактору для органо-неорганічних сполук 

можливе прогнозування нових сполук зі структурою перовськиту. Зокрема, у 

роботі [24] було розраховано толеранс-фактори для понад 2300 сполук, 

враховуючи перестановку – амін-метал-аніон для 13 протонованих амінів, 21 іону 

двохвалентного металу (Be2+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Mn2+, Fe2+, Co2+, Ni2+, Pd2+, Pt2+, 

Cu2+, Zn2+, Cd2+, Hg2+, Ge2+, Sn2+, Pb2+, Eu2+, Tm2+, Yb2+) та 8 аніонів (F-, Cl-, I-, Br-, 

HCOO-, CN-, N3
- та BH4

-). При цьому, 742 сполуки демонструють толеранс-

фактори в межах 0,8-1, що відповідає структурі перовськиту. Ця група сполук 

включає близько 140 відомих сполук перовськитів і понад 600 невідомих 

гіпотетичних сполук. 

Найбільш поширеними перовськитами, які використовуються як 

поглинаючі матеріалами для створення сонячних елементів, є метиламмоній 

тригалід свинцю CH3NH3PbХ3 ( X – I, Br або Cl). Для сполук CH3NH3PbХ3 (Х= I, 

Br, Cl)  залежно від температури можливі певні структурні особливості, що 

полягають у  фазових переходах:  кубічна ↔ тетрагональна ↔ орторомбічна 

структура (таблиця 2.). Так  органо-неорганічний перовськит CH3NH3PbI3 має 

кубічну структуру (просторова група Pm3m, z=1) [32] при температурі, яка 

перевищує 327,2 К. В діапазоні температур 162,2-327,2 К   перовськит 

CH3NH3PbI3 знаходиться в  тетрагональній структурі (просторова група І4/mcm, 

z=4) [33], а нижче 162,2 К відбувається фазовий перехід  з тетрагональної в 

орторомбічну структуру (просторова група Pna21, z=1) [27]. 

При заміні I− на іони меншого розміру Br–, Cl–  відбувається зменшення 

сталої гратки, і перехід до більш стабільної кубічної фази [34]. Параметри 
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елементарної кубічної комірки збільшуються з 5,68 → 5,90 → 6,31 Å зі 

збільшенням розміру атому галогену від Cl →Br → I. 

 

Таблиця 2. Структура та фазові перетворення органо-неорганічних 

перовськитів CH3NH3PbХ3 (Х= I, Br, Cl) [35, 36]. 

Сполука Температура 
фазового 

переходу (K) 

Структура Пр.гр. Параметри 
комірки 

(Å) 

Об’єм 
комірки 

(Å3) 
CH3NH3PbI3 α >327,2 кубічна Pm3m a=6,3115 251,6 

β 162,2-327,2 тетрагональна I4/mcm a=8,849 
c=12,642 

990 

γ <162,2 орторомбічна Pna21 a=5,673 
b =5,628 
c=11,182 

959,6 

CH3NH3PbCl3 α >178,8 кубічна Pm3m a=5,675 182,2 
β 172,9-178,8 тетрагональна P4/mmm a=5,655 

c=5,630 
180,1 

γ <172,9 орторомбічна P2221 a=5,673 
b =5,628 
c=11,182 

375 

CH3NH3PbBr3 α >236,9 кубічна Pm3m a=5,901 206,3 
β 155,1-236,9 тетрагональна I4/mcm a=8,322 

c=11,833 
819,4 

γ <149,5-155,1 тетрагональна P4/mmm a=5,8942 
c=5,8612 

- 

δ <149,5 орторомбічна Pna21 a=7,979 
b =8,58 

c=11,849 

811,1 

 

Заборонена зона метиламонію свинець галогеніду лежить в межах 1,5–

2,3 еВ. CH3NH3PbI3 – прямозонний матеріал із забороненою зоною приблизно 1,55 

еВ, тоді як CH3NH3PbBr3  та CH3NH3PbCl3 мають порівняно ширшу заборонену 

зону 1,8 та 2,3 еВ відповідно.  

Ширину забороненої зони в органо-неорганічних перовськитах можна 

змінювати шляхом різних комбінацій катіонів А(І), В(ІІ) та аніону (Х) [37].  
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Ширина забороненої зони перовськиту зменшується із збільшенням розмірів 

октаедрів BX6 [38]; із збільшенням кута зв'язку B-X-B  (≤ 180) [39];  зі 

зменшенням електронегативності аніонів [40-42] ; (d) зі зменшенням різниці 

ефективної електронегативності між катіоном металу (В) та аніоном (Х). Катіон А 

може впливати на оптичні властивості, деформуючи мережу октаедрів BX6 через 

зміну свого розміру. Зміна розміру катіону може спричинити певні деформації 

кристалічної решітки (її розширення чи стиснення), що впливає на довжину 

зв’язку В-Х. Для катіону В  у періодичній таблиці згори вниз спостерігається 

зменшення ковалентного звязку В(ІІ)-І-, що відповідає збільшення різниці 

електронегативності між двома атомами. Всі перовськити на основі Sn (II) мають 

меншу ширину забороненої зони, ніж перовськити на основі Pb (II).  

В роботі [43] було встановлено значення забороненої зони для кубічних та 

тетрагональних фаз перовськитів CH3NH3PbХ3 (Х= I, Br, Cl) (табл. 3.). 

 

Таблиця 3. Ширина забороненої зони для органо-неорганічних перовськитів 

CH3NH3PbХ3 (Х= I, Br, Cl) [43].  

Сполука Заборонена зона eВ 

Тетрагональна 

фаза 

Кубічна фаза 

CH3NH3PbI3 1,55 1,57 

CH3NH3PbBr3 1,78 1,80 

CH3NH3PbCl3 1,55 2,34 

 

 Природа іонів галогену впливає на заборонену зону і може бути 

використана для хімічної модифікації сполук [44, 45]. При зміні галогеніду в 

структурі органо-неорганічного перовськиту в напрямку (Cl → Br →I) 

відбувається зміщення електронних спектів поглинання в сторону більших 

довжин хвиль [46, 47]. Це зміщення відбувається при збільшенні ковалентного 

характеру зв’язку галоген-свинець, а отже зменшенню електронегативності 

галогену, що призводить до зміни ширини забороненої зони. Ширину забороненої 
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зони можна також змінювати при використанні як вихідні реагенти суміші солей 

галогенідів (I-Br [48], Br-Cl [49]). При використанні змішаного йодид-хлоридного 

перовськиту ширина забороненої зони майже не змінюється, що вказує на те, що 

введення Cl в октаедр PbI6 є дуже складним [50].  

 

1.3 Особливості синтезу органо-неорганічних перовськитів 

CH3NH3PbX3 (X = Cl, Br, I) 

 
В літературі є дані про синтез органо-неорганічних монокристалів, 

наночастинок і плівок органо-неорганічних перовськитів. Монокристали 

отримують, використовуючи пересичені водні розчини, які містять неорганічні 

солі свинцю і органічні солі галогеніду. Для отримання монокристалів розчини 

охолоджують з малою швидкістю. Деталі методу росту монокристалів описані в 

роботах  [51, 52]. Авторами [53, 54] запропонований метод росту монокристалів, 

який включає повільне випаровування органічного розчинника, в якому розчинені 

вихідні реагенти. Є дані і про інші методи росту свинець вмісних органо-

неорганічних перовськитів [55, 56]. Для отримання наночасток перовськиту 

використовують методи: ковзне покриття (slip-coating) [57], самозбірку, 

спричинену випаровуванням (evaporation-induced self-assembly)  з розчину 

диметилформаміду DMF [58], spin-coating при  використанні змішанних 

розчинників ізопропанолу та DMF [59, 60], розчину DMF або ацетонітрилу з 

толуолом. Отримання органо-неорганічних перовськитів у вигляді плівок є дуже 

важливим, оскільки в такому вигляді їх можна використовувати у сонячних 

елементах. Відомо багато методів отримання плівок органо-неорганічного 

перовськиту, зокрема, одностадійне осадження, двостадійне послідовне 

осадження, spin-coating, метод основних аддуктів Льюїса для йодиду свинцю (II) 

(Lewis base adduct method of lead (II) iodide), швидка кристалізація осадження 

(Rapid deposition crystallization), обробка паровмісних розчинів (Vapour assisted 

solution processing), термічне випаровування та ін.  
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Протягом десятиліття ефективність перетворення сонячної енергії (РСЕ) 

елементами на основі органо-неорганічного перовськиту зросла до 25,2% [61]. 

Досягнути цього ефекту вдалося завдяки вдосконаленню конструкцій сонячних 

елементів, додаванню нових провідних шарів (n- і p-типу),  покращенню якості 

плівки перовськиту. Зовнішні фактори (температура, волога, кисень), а також 

розчинник, методи отримання плівок, відпал можуть суттєво впливати на 

структурні та фізичні властивості органо-неорганічного перовськиту. 

Стехіометрія, структура зерен, кристалічна фаза перовськиту є важливими 

характеристиками, які необхідні для отримання високоефективних  плівок 

перовськиту [62, 63]. Проведення модифікації структури: використання змішаних 

катіонів в підгратці А, змішаних галогенідів [49, 64], вдосконалення методів 

отримання плівок сприяють покращенню морфології та  властивостей 

перовськиту.  

Характеристики плівок, як морфологія, щільність, кристалічність та 

структура залежать від методу отримання плівки. Відомо, що продуктивність 

сонячного елементу на основі органо-неорганічного перовськиту PSC (perovskite 

solar cell)  в основному залежить від шару перовськиту, тому важливо отримати 

рівномірну, щільну плівку, що не має отворів. Якщо шар сонячного поглинача 

занадто тонкий, поглинання світла погане. З іншого боку, рекомбінація носіїв 

заряду занадто висока, якщо шар поглинача занадто товстий, оскільки носії 

повинні пройти більшу відстань, щоб дістатися до контактів [37]. Рівномірну, 

щільну плівку можна отримати шляхом використання різних розчинників, 

добавок, регулювання співвідношення вихідних реагентів, швидкості 

обертання/тривалості занурення, температури відпалу  та атмосфери [65]. 

Морфологія плівки перовськиту відіграє ключову роль у визначенні 

фотоабсорбції, транспортуванні носіїв заряду та стійкості плівок органо-

неорганічного перовськиту в сонячних батареях під дією зовнішнього 

середовища.  

Використання добавок може впливати на морфологію та умови синтезу 

перовськиту. На морфологію перовськитів можна впливати в процесі відпалу при 
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додаванні до основного розчинника іншого додаткового розчинника. Даний 

розчинник впливає на процес кристалізації. Залежно від типу розчинника 

відбувається повільна або швидка кристалізація. До такого розчинника 

висуваються наступні вимоги: розчинник повинен розчиняти вихідні реагенти; 

температура кипіння додаткового розчинника повинна бути вищою температури 

кипіння основного розчинника; тиск пари додаткового розчинника повинна бути 

нижчим, ніж тиск пари основного розчинника. Додатковим розчинником може 

бути хлорбензол, ацетон, хлороформ, DMF, DMSO, бензонітрил, етанол, метанол, 

толуол і ацетонітрил. Для покращення морфології плівок можна використовувати 

суміші розчинників DMF  з іншими  розчинниками диметилсульфоксидом 

(DMSO), N-Метил-2-піролідоном (NMP), N-циклогексил-2-піролідоном (CHP). 

Використання суміші розчинників призводить до зменшення отворів у плівці та 

покращенню морфології. Суміш розчинників DMF та CHP дозволяє отримати 

однорідну плівку перовськиту зі 100% покриттям поверхні підкладки [66]. 

Для підвищення стійкості та ефективності PSC часто при синтезі плівок 

перовськиту до розчину додають різні добавки: 4-амоній хлорид бутилфосфонової 

кислоти [67], поліметилметакрилат (PMMA) [68], 2-аміноетантіол (2-AET) [69], 

поліетиленгліколь (PEG) [70], 1,3:2,4-Біс-О- (4-метилбензиліден) Д-сорбіт 

(MDBS) [71]. Завдяки цим добавкам вдалося отримати великі розміри зерен та 

стійкі плівки. Для покращення морфології перовськиту часто використовують 

добавку 1,8-дііодооктан (DIO; 1 мас.%), яка впливає на процес кристалізації при 

утворенні перовськиту завдяки утворенню комплексу між DIO  та Pb2+, що сприяє 

сповільненню швидкості кристалізації перовськиту [72, 73]. 

Для дослідження стійкості перовськитів можна також використовувати 

полімери, які можна безпосередньо вносити в розчин вихідних реагентів [74, 75] 

та наносити на поверхню органо-неорганічного перовськиту [76]. Зокрема, в 

роботі [74] для підвищення стійкості органо-неорганічного перовськиту 

використовували крохмаль, який вносили у розчин вихідних реагентів. Додавання 

крохмалю  значно впливає на морфологія отриманих плівок перовськиту, що 

призводять до утворення гладкої та однорідної плівки. Більш однорідне і повне  
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покриття субстрату спостерігалося за рахунок збільшення вмісту крохмалю, 

особливо при більш високій концентрації попередника перовськиту, що 

підтверджує сильний вплив крохмалю на кристалізацію та розмір зерен. Внесення 

крохмалю покращувало електрофізичні властивості перовськиту. В цьому 

випадку плівка перовськиту була неоднофазною. Крохмаль-перовськитний 

пристрій зберігає 36% свого PCE навіть після 816 год старіння, що підтверджує 

хороший захисний ефект крохмалю. 

Для покращення морфології та стійкості плівок органо-неорганічного 

перовськиту до дієї зовнішніх чинників до розчину вихідних реагентів додавали 

полімер α, ω-діаміно-полі(етиленгліколь) (PEG-NH2) [75]. Відомо, що PEG-NH2 

здатний координуватися з  іонами Pb2+ та утворювати хелатну сполуку  Pb2+–PEG-

NH2. Утворена хелатна сполука уповільнює кінетику кристалізації перовськиту, в 

результаті чого відбувається покращення  кристалічності плівки, покриття та  

орієнтації кристалів. Завдяки додаванню PEG-NH2  вдалося підвищити розмір 

зерен з 100 нм до 300 нм. 

Підвищення якості плівки та орієнтації  кристалів призводить до збільшення 

продуктивності планарних гетеропереходів сонячних батарей на основі 

перовськиту. Крім того, оптимізована морфологія плівки також може 

пригнічувати деградацію перовськиту в повітрі, тим самим покращувати стійкість 

кристалів органо-неорганічного перовськиту та пристрою під дією зовнішнього 

середовища. За результатами рентгенофазового аналізу (РФА) встановлено, що 

при додаванні PEG-NH2  стійкість плівок перовськиту значно підвищується. Поява 

фази PbI2  на рентгенограмах спостерігається через 31 день.  

Таким чином, додавання PEG-NH2 спричиняє уповільнення швидкості 

зародження та швидкості росту кристалів, в результаті утворюється рівномірна 

плівка перовськиту з великими регулярними кристалами (більше 300 нм) і більш 

високою кристалічністю [75]. 

В роботі [76]  для дослідження стійкості органо-неорганічного перовськиту 

використовували полімери поліметилметакрилат, полівінілпіралідон, 

полівініловий спирт та натрій поліакрилат. При використанні цих полімерів, крім 
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полімеру поліметилметакрилату, не спостерігалося значного підвищення стійкості 

органо-неорганічного перовськиту, відбувалася деградація перовськиту з появою 

піків PbI2 на рентгенограмах вже через 48 годин. Полімер поліметилметакрилат 

значно підвищив стійкість органо-неорганічного перовськиту. Поява фази PbI2 не 

спостерігалася протягом 72 годин. 

Якість плівок перовськиту (покриття поверхні та поведінка носіїв заряду)  

залежать від співвідношення вихідних реагентів PbX2 та CH3NH3X, (Х=Cl, Br, I). 

Для синтезу перовськиту CH3NH3PbХ3 використовують стехіометричне 

співвідношення вихідних реагентів 1:1.  Для утворення перовськиту   

CH3NH3PbI3-xClx використовують нестехіометричне співвідношення реагентів 

PbCl2:CH3NH3I =1:3 [77-80]. Для перовськиту CH3NH3PbI3 встановлено, що час 

життя носіїв заряду становить 10 нс, в той же час для CH3NH3PbI3-xClx – 100 нс, 

що впливає на продуктивність елементів на їх основі [81]. 

Формування плівки перовськиту відбувається в процесі відпалу. Вплив 

температури відпалу на властивості плівок перовськиту CH3NH3PbI3-xClx було 

досліджено в роботі [82]. При цьому було досліджено плівки перовськиту, 

отримані при температурах відпалу 90-170 °С та нанесені на  TiO2. Вчені виявили, 

що зі збільшенням температури відпалу відбувається зменшення покриття 

поверхні перовськитом CH3NH3PbI3-xClx. Нагрівання перовськиту CH3NH3PbI3 

вище 80 °С спричиняє його руйнуванню. Проте в роботі [77]  було отримано 

плівки  з широким розподілом зерен із розмірами ≈ 100-1000 нм при температурі 

відпалу Т ≈ 100 °С. У роботі [83] встановлено, що відпал при 130 °С сприяє 

утворенню рівномірної плівки з вузьким розподілом зерен за розмірами.  

На властивості плівок органо-неорганічного перовськиту  може впливати 

вологість, природа солей свинцю, які використовують при синтезі. Плівку 

перовськиту з PCE = 11,4% можна отримати при проведенні синтезу в умовах 

відсутності вологи [82], також відомо, що незначний рівень вологи сприяє 

отриманню високоякісної плівки з PCE = 17,1% [84, 85]. У роботах [86, 87] було 

досліджено вплив різних реагентів свинцю (PbCl2, Pb(NO3)2, свинець (ІІ) 

ацетилацетон Pb(AcAc)2, Pb(CH3COO)2) на властивості плівок перовськиту. 
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Встановлено, що ефективність елементів, отриманих при використанні 

Pb(CH3COO)2 як попередника перовськиту близька до еталонних зразків, 

отриманих при використанні PbCl2, але з дещо нижчою стабільністю елементів.  

Використання  суміші Pb(CH3COO)2 з CH3NH3І із співвідношенням 1:3 дозволяє 

отримати гладку поверхню плівки [88]. У роботі [89] показано, що ріст кристалів 

перовськиту залежить від природи  солей свинцю, які впливають на кінетику 

процесу кристалізації. 

Таким чином, в літературі є дані про утворення структури перовськиту 

CH3NH3PbI3  при використані вихідних реагентів PbI2 та CH3NH3I в співвідношені 

1:1 [36, 90]. З другої сторони,  органо-неорганічні перовськити складу 

CH3NH3PbI3-xClx були отримані при використанні вихідних реагентів PbCl2 та 

CH3NH3I в співвідношенні 1:3 [77-80]. В той  же час в літературі відсутні дані про 

вплив співвідношення вихідних реагентів на формування структури  органо-

неорганічних перовськитів. Також відсутні дані, які проміжні фази утворюються 

при формувані структури перовськиту і яким чином на цей процес впливає 

співвідношення вихідних реагентів.   

 

1.3.1 Вимоги до розчинників 

Для отримання органо-неорганічних перовськитів широко використовують 

розчинники DMF, DMSO, γ-бутиролактон (GBL), NMP [91-93]. Вибір розчинника 

є ключовим фактором, що впливає на процеси кристалізації та росту зерен, в 

результаті чого можливе отримання гладкої та компактної плівки, а також 

впливає на властивості перовськитів. Головним критерієм вибору розчинника є те, 

що розчинник повинен бути полярним апротонним, здатним до розчинення 

вихідних реагентів при синтезі органо-неорганічних перовськитів. Використання 

цих розчинників DMF, DMSO, GBL, NMP зумовлене кращим розчиненням 

вихідних реагентів внаслідок їх координуючої здатності до формування 

стабільних проміжних фаз, що зумовлене наявністю сильних електронегативних 

полярних груп -С=О, -S=O [93]. Розчинники проявляють властивості основи 

Льюїса, що робить їх здатними до утворенням кислотно-основного адукту Льюїса 
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(проміжної сполуки). Розчинник з сильнішими властивостями основи Льюїса 

проявляє вищу здатність до координації. Як результат порядок здатності до 

координації різних розчинників з PbI2 є наступним: DMSO > DMF > NMP > GBL. 

Стійкість проміжних фаз, утворених різними розчинниками CH3NH3I-PbI2-DMSO 

> CH3NH3I-PbI2-DMF  > CH3NH3I-PbI2-NMP >  CH3NH3I-PbI2-GBL, пропорційна 

здатності до координації молекули розчинника з PbI2 [62]. Крім вище вказаних 

розчинників для синтезу органо-неорганічних перовськитів можна 

використовувати такі розчинники як диметилацетамід (DMAC), 1,3-диметил-2-

імідазолідинон (DMI),  диметилпропіленсечовина (DMPU) та ін. У роботі [94]  

було встановлено, що проміжні сполуки в структурі яких присутні такі 

розчинники як  DMSO, DMF, DMAC мають коротколанцюгову будову, а  

проміжні сполуки з  розчинниками NMP, DMI, DMPU мають кільцеву будову і є 

стійкішими ніж проміжні фази з коротколанцюговою структурою. При 

використанні розчинників DMSO, DMF, DMAC можна отримати гладкі плівки з 

радіальними доменами з розмірами в десятки мікрон, які складаються з 

нанокристалів внаслідок ефектів відпалу. Розчинники NMP, DMI, DMPU 

сприяють утворенню гладких тонких плівок перовськиту з великими 

шестикутними кристалами, однак розчинність вихідних реагентів у даних 

розчинниках менша, ніж у DMSO, DMF, DMAC.   

Таким чином, структура розчинника впливає на стійкість проміжних фаз. 

Ключовим кроком у процесі синтезу органо-неорганічних перовськитів є 

утворення та розкладання проміжної фази. Проте в літературі дані про проміжні 

сполуки, які утворюються в процесі формування  структури органо-неорганічних 

перовськитів обмежені. Є тільки дані про утворення проміжних фаз лише при 

певному співвідношенні вихідних реагентів (Таблиця 4.). 
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Таблиця 4. Проміжні фази, що утворюються при синтезі органо-неорганічних перовськитів при різному 

співвідношенні вихідних реагентів PbI2 : CH3NH3I та типу розчинника [95-97]. 

 

Розчинник Співвідношення вихідних реагентів PbI2 : CH3NH3I Посилання 

9:4 3:2 1:1 1:3 

DMF  (CH3NH3)2(DMF)2Pb3I8 (CH3NH3)2(DMF)2Pb2I6 (CH3NH3)3(DMF)PbI5 [95, 96]  

DMSO  (CH3NH3)(DMSO)2Pb3I8  (CH3NH3)3(DMSO)PbI5 [95, 96]   

GBL (CH3NH3)8(GBL)x[Pb18I44] (CH3NH3)2(GBL)2Pb3I8   [96]  

Розчинник Співвідношення PbI2 : DMSO Посилання 

 1:1 1:2 

DMSO  PbI2·DMSO PbI2·2DMSO [97]  
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Полярність, в’язкість, температура кипіння, тиск пари, координуюча 

здатність розчинника впливають на стабільність проміжних сполук, морфологію 

та властивості плівки [62]. На роботу сонячного елементу також впливає товщина 

плівки органо-неорганічного перовськиту. Для отримання оптимальної товщини 

шару перовськиту необхідно враховувати леткість та координуючу здатність 

розчинника. Товщина плівок перовськиту, отриманих при використанні  різних 

розчинників,  становить 432,5, 530,2, 621,3, 1169 нм для розчинників NMP-GBL-

DMSO-DMF відповідно [93]. Крім описаних вище координаційних молекул, 

гексаметилфосфорамід (HMPA),   2-метоксиетанол  і змішанні розчинники, такі як 

DMSO / хлорбензол і DMF / хлорбензол / ацетонітрил також можна 

використовувати для отримання плівки перовськиту з хорошою морфологією 

поверхні та кращими властивостями. 

Відомо, що розчинники, які використовуються для синтезу органо-

неорганічних перовськитів можуть впливати на властивості плівок. Процес 

досягнення високих фотоелектричних характеристик органо-неорганічного 

перовськиту полягає в контролі процесів зародження (нуклеації) і росту кристалів, 

в результаті чого можливе отримання гладкої та компактної плівки перовськиту. 

При використанні розчинників DMF та GBL відбувається  утворення плівок з 

грубою і неоднорідною поверхнею через неконтрольоване зародження і зростання 

кристалів [2]. В цьому випадку перовськит формується через кілька хвилин. Для 

отримання гладкої та компактної плівки використовують розчинник DMSО. Він 

проявляє сильніші координуючі властивості ніж DMF, з якими пов’язане 

уповільнення швидкої взаємодії між органічною складовою (CH3NH3I) та PbI2   

[98-100]. Для отримання органо-неорганічного перовськиту можливе 

використання суміші розчинників. Відомо, що додавання  незначної кількості (10-

20%) DMSО до DMF в процесі отримання органо-неорганічного перовськиту 

може ефективно підвищити однорідність, компактність і товщину плівки [101]. 

У роботі [102] було досліджено властивості PSC з конфігурацією 

ITO/PEDOT:PSS/CH3NH3PbI3/C60 (фулерен)/BCP/Ag, де ITO – легований індієм 

SnO2 PEDOT:PSS – полі (3,4-етилендіокситіофен) полістиролсульфонат, BCP – 
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2,9-диметил-4,7-дифеніл-1,10-фенантролін (Bathocuproin). В досліджуваних PSC 

перовськит отримували з використанням різних розчинників. PCE отриманих 

пристроїв сильно залежать від шару перовськиту, який характеризується різними 

властивостями та якістю плівок. Пристрої з шаром органо-неорганічного 

перовськиту, отриманим з розчину DMSO характеризуються кращими 

електрофізичними показниками, ніж отримані при використанні DMF  і GBL. 

 
1.3.2 Лабораторні методи отримання плівок органо-неорганічного 

перовськиту 

Метод отримання перовськитів є ключовим фактором для досягнення 

високих характеристик (покриття поверхні, кристалічності, товщини та якості 

плівок, що відповідають за морфологічні та транспортні властивості перовськиту). 

Для отримання плівок органо-неорганічних перовськитів можна використовувати 

велику кількість методів. Найбільш поширеними лабораторними методами 

отримання перовськитів є одностадійне та двостадійне осадження. Відомо, що для 

отримання плівок перовськитів можна використовувати і метод spin-coating, 

метод швидкої кристалізації осадження (Rapid deposition crystallization), метод 

термічного випаровування (Thermal evaporation). 

Одностадійне осадження. Метод одностадійного осадження є 

найпопулярнішим методом для отримання плівок перовськитів завдяки своїй 

простоті. Отримання плівки перовськиту відбувається безпосередньо із розчину, 

який отримують розчиненням органічних галогенідів (йодиду метиламонію 

(CH3NH3I)) та галогенідів свинцю (PbX2, X = Cl, Br, I) у органічному розчиннику 

DMF, DMSO або GBL [91-93]. Отриману суміш вихідних реагентів наносять на 

підкладку методом spin-coating, покриттям спреєм. Для утворення плівки 

перовськиту проводять відпал при певній температурі протягом певного періоду 

часу [103-105]. 

Основними ключовими чинниками, які впливають на властивості 

перовськиту є випаровування розчинника і кристалізація. Відомо, що отримати 

високоефективну плівку перовськиту можливо завдяки уповільненню процесу 
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кристалізації [106]. Це дозволило отримати однорідні плівки з високим РСЕ   ̴

17,9% та відсутності гістерезису на залежностях струм-напруга [63, 99]. В 

традиційному одностадійному методі випаровування розчинника та кристалізація 

відбуваються одночасно. Процеси кристалізації та випаровування розчинника не 

впливають на осадження плівки перовськиту на мезопористу структуру [107, 108].  

Двостадійне осадження. Метод двостадійного осадження вперше 

застосували у 1998 р. [109]. На першому етапі виготовляють плівку PbI2 шляхом 

синтезу із розчинів або вакуумного осадження. Наступним кроком є отримання 

плівки органо-неорганічного перовськиту завдяки зануренню плівки PbI2 у розчин 

CH3NH3I в  ізопропанолі з наступним відпалом. У роботі [99] було отримано 

плівку перовськиту методом двостадійного осадження, яка демонструвала високе 

значення РСЕ >14%. 

Для отримання однорідної плівки органо-неорганічного перовськиту плівку 

PbI2 наносять методом spin-coating на підкладку нагріту до певної температури 

(60-70 °С) [110]. Морфологія плівки перовськиту визначається якістю плівки PbI2 

та швидкістю дифузії CH3NH3І в плівку PbI2. Отримати плівки перовськиту можна 

за короткий час (15 с) при використанні мезопористих структур [109]. Метод 

широко використовується для  отримання  високоефективних плівок перовськиту 

та сонячних елементів [111, 112]. Двостадійний метод осадження дає кращу 

морфологію перовськиту порівняно з одностадійним осадженням. Змінюючи 

концентрацію CH3NH3І, можна виготовляти крупнозернисті тонкі плівки 

перовськиту, але недоліком є погане покриття поверхні та неповне перетворення 

PbI2 в перовськит. На сьогодні найкраща ефективність сонячних елементів за 

допомогою двостадійного методу становить 20,2% [113]. 

Метод spin-coating – це лабораторний метод нанесення розчинів вихідних 

реагентів для отримання перовськиту на підкладки, що  дозволяє отримувати  

високоякісні однорідні тонкі плівки в  діапазоні товщини від мікрометра до 

нанометра. Розчин реагентів осідає в центрі підкладки. Обертання підкладки з 

великою швидкістю (до 10000 об/хв) спричиняє відцентрове прискорення і 

розповсюдження рідини назовні до краю підкладки з утворенням тонкої плівки з 
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відносно рівномірною товщиною. Кінцева товщина плівки залежить не тільки від 

природи рідини, в'язкості, швидкості висихання, концентрації твердої речовини та 

поверхневого натягу, але виключно від таких параметрів обертання, як швидкість, 

прискорення, випаровування та часу. Незначні зміни цих параметрів можуть 

призвести до різких змін у плівці [114]. 

Однією з важливих властивостей даного методу є його повторюваність [37]. 

Переваги методу полягають у виготовленні тонких і однорідних плівок, в той час 

як недоліком є складність із зразками великої площі [115]. Для методу характерні 

швидкість і легкість нанесення тонких шарів, менші втрати речовин при 

нанесенні, ніж при парофазному осадженні. Основними недоліками методу є 

складність створення багатошарових структур (> 2 шарів); труднощі з точним 

контролем осадження (однорідність, жорсткість тощо); неможливість створення 

надзвичайно тонких плівок (<10 нм) [116]. 

Ще одним методом для отримання високоефективних плівок перовськиту є 

методу швидкої кристалізації осадження (Rapid deposition crystallization) [117, 

118]. Суть методу полягає в подачі антирозчинника у вигляді крапель на шар 

перовськиту під час отримання плівки методом «spin-coating». Цей антирозчинник 

не розчиняє плівку перовськиту, а призводить до збільшення концентрації  

перовськиту та швидкого осадження по всій поверхні підкладки. Це дозволяє 

отримати однорідну плівку перовськиту з великими кристалами зерна [119]. В 

якості антирозчинника використовують хлорбензол, бензонітрил, етанол, 

метанол, толуол і ацетонітрил та ін. 

Методом  сублімації в обмеженому просторі (close space sublimation) у 

вакуумній печі або в звичайній печі можна отримати тонку плівку CH3NH3PbI3. 

Для отримання однорідної плівки необхідно контролювати товщини плівок 

вихідних реагентів, час реакції між парами CH3NH3I та плівкою PbI2.  Цим 

методом було отримано сонячні елементи різної площі: 4мм2, 25 мм2, 100 мм2 з 

РСЕ – 16,2%, 12,9%, 10,8% відповідно. Структура елементів була наступною FTO 

/ PEDOT:PSS / CH3NH3PbI3 / PCBM / Al , де FTO – легований фтором SnO2, PCBM 

– 6,6 - феніл C61-масляна кислота метиловий ефір [120].    
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Методом твердофазного синтезу було отримано плівку перовськиту, яка 

характеризувалася високим оптичним поглинанням і однорідною морфологією. 

Для отримання плівки перовськиту використовували плівки CH3NH3І та PbI2 за 

допомогою термічно прискореної дифузії при прямому  контакті плівок [121].  

У роботі [122] було отримано плівку органо-неорганічного перовськиту 

використовуючи метод основного аддукту Льюїса для йодиду свинцю (II) 

(Lewis base adduct method of lead (II) iodide). Згідно  концепції кислот та основ 

Льюїса [123] основа визначається як донор електронної пари, а кислота як 

акцептор електронної пари. Для отримання плівки перовськиту CH3NH3PbI3 

готували еквімолярні розчини PbI2 в DMF і розчин  CH3NH3І  в DMSO. В 

результаті реакції між кислотою Льюїса PbI2 і основою Льюїса DMSO 

відбувається утворення аддуктів CH3NH3І·PbI2·DMSO і PbI2·DMSO. Відомо, що 

галогеніди свинцю (II) (PbX2) здатні утворювати 1:1, 1:2 або 2:1 адукти з 

монодентатними (L) та бідентатними (LL) лігандами з донорними атомами кисню, 

сірки та азоту [124]. Отримана цим методом плівка характеризується низькою 

швидкістю рекомбінації та рухливістю носіїв заряду 3,9∙10-3см2/В∙с. PSC, 

отриманий цим методом, досяг PCE = 19,7% [125]. В роботі  [126] показано,  що 

утворення проміжного аддукту відіграє вирішальну роль у контролі морфології 

перовськиту CH3NH3PbI3. Утворення аддукту сприяє покращенню однорідності 

плівки. З іншого боку, морфологія плівки, яка була отримана за відсутності 

DMSO характеризується голчастими кристалами.  

У роботі [127] вперше було отримано плівку перовськиту методом 

термічного випаровування (Thermal evaporation). В процесі отримання плівки 

CH3NH3PbI3-xClx відбувалося випаровування вихідних реагентів  CH3NH3І і PbCl2 

зі співвідношенням 4:1 одночасно з різних джерел при тиску 10-5 бар.  

 

1.3.3 Методи отримання плівок великої площі 

Використання PSC зумовлене простотою виготовлення, унікальними 

властивостями  перовськитів, високою ефективністю перетворення енергії. Для 

широкомасштабного застосування необхідно використовувати сонячні елементи 
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великої площі. Сьогодні ще важко отримати високоефективну плівку на великій 

площі. Розробка методів синтезу, які забезпечили б виготовлення елементів 

великої площі є дуже важливим завданням. Для виготовлення PSC і плівок 

перовськиту великої площі можна використовувати такі методи: струменевий 

друк (inkjet printing), метод краплинного нанесення (drop casting), метод 

ненесення розчину лезом (doctor blade coating), метод нанесення через щілинну 

матрицю (slot die coating), метод покриття спреєм (spray coating)та ін. 

Метод струменевого друку (Inkjet printing). Перший елемент зі планарною 

структурою, отриманий при використанні методу  струменевого друку був 

виготовлений у 2014 році. В даному елементі шар діркового провідника 

нановуглецевого HTL було нанесено методом струменевого друку [112]. У 2018 

році було отримано сонячний елемент, в якому в структурі перовськиту в 

підгратці А було три катіони Cs, формамідиній (FA), метиламоній (МА). Елемент  

демонстрував високу стійкість по відношенню до вологи та тепла [128]. Даний 

метод може забезпечити стійкість і довговічність PSC з хорошою 

масштабованістю виробництва [129]. Сонячний елемент на основі CH3NH3PbI3, 

який було отримано методом струменевого друку,  демонстрував високий рівень 

PCE = 17,04% для площі 0,04 см2 [130]. Особливостями методу є  низька вартість, 

ефективне використання матеріалу, друк з високою роздільною здатністю і 

використання різноманітних дизайнів [119].   

Метод краплинного нанесення (Drop casting). У 2014 р. вперше 

застосували цей метод для виготовлення PSC. В цьому сонячному елементі шар 

перовськиту наносився на мезопористий подвійний шар  m-ZrO2 і m-TiO2. Для 

кращого заповнення пор було використано добавку 5-аміновалерянову кислоту   

(5-AVA) при синтезі перовськиту ((5-AVA)x(CH3NH3)1-xPbI3) [119]. Пізніше цю 

техніку було використано для виготовлення перовськитної панелі з розмірами 

10×10 см2, в якій 10 комірок із загальною площею 49 см2 були послідовно 

з'єднані. В цьому елементі шар перовськиту ((5-AVA)x(CH3NH3)1-xPbI3) був 

нанесений методом краплинного нанесення на потрійний шар TiO2 / ZrO2 / 

вуглець. Панель демонструвала стабільну продуктивність протягом 1000 годин з 
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PCE 10,4%. Даний метод є недорогим, простим, характеризується високою 

продуктивністю, що дозволяє великомасштабне виробництво [119].  

Метод ненесення розчину лезом (Doctor blade coating). Метод нанесення 

розчину лезом – це простий метод нанесення покриттів на плоскі основи. 

Нанесення покриття здійснюється заливанням розчину вихідних реагентів на 

плоску основу та переміщенням леза по поверхні для видалення надлишку 

розчину. Цим методом можна контролювати товщину плівки та кристалізацію 

[119], регулюючи відстань між лезом і підкладкою, концентрацію розчину 

реагентів, швидкість руху леза [131]. Метод є недорогим, простим у виконанні. У 

роботі [132] вперше було використано цей метод для  виготовлення PSC з PCE 

15,1%. Структура елементу становила  ITO / HTL / CH3NH3PbI3 / (PC60BM) / C60 / 

BCP / Al.  Цей метод було використано для виготовлення кольорових сонячних 

елементів на основі наноструктур перовськитної фотоніки. Ефективність досягла 

значення близького до оптимізованого значення для PSC [133]. 

Метод нанесення через щілинну матрицю (Slot-die coating). Метод 

нанесення через щілинну матрицю є широко застосовуваною технологією 

отримання плівок. Метод механічно подібний до методу нанесення розчину лезом 

(doctor blade coating), але товщина плівки визначається безпосередньо за 

допомогою поданої кількості розчину. Залежність між відстанню леза та 

товщиною плівки, яка була описана для методу нанесення розчину лезом, все ще 

зберігається, тому відстань леза повинна бути точно відрегульована для 

досягнення  стабільного покриття [119]. Якість плівки утвореної при використанні 

методу  нанесення через щілинну матрицю є кращою, ніж при використанні 

методу нанесення розчину лезом, але для отримання плівки використовується 

більша кількість розчину попередника. У роботі [134] було використано метод 

нанесення через щілинну матрицю для  виготовлення панелі великої площі 

розміром 12,5 × 13,5 см2.  Ефективність такої панелі становила 10%.  Для більш 

точного контролю положення леза, а також товщини плівки було використано  3D 

принтер, під’єднаний до певних конструкцій в методі нанесення через щілинну 

матрицю [135]. У 2019 році вперше було нанесено цим методом чотири основних 
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шари в конструкції елементу: HTL, ETL, перовськит і мезопористий шар [136]. У 

2017 році  методом нанесення через щілинну матрицю було отримано 

перовськитні модулі великої площі 5×5 см2 з PCE = 10,6% та хорошою 

відтворюваністю  [137]. 

Метод покриття спреєм (Spray coating). Ще одним методом для 

отримання плівок перовськиту великої площі є метод покриття спреєм [138-140]. 

Метод покриття спреєм – один з найбільш популярних методів отримання плівок 

або нанесення покриттів, який може забезпечити однорідну плівку. Отримання 

плівки перовськиту можливе двома шляхами: прямим розпиленням розчину 

вихідних реагентів, або розпиленням розчину CH3NH3I на плівку PbI2 з 

подальшим  утворенням плівок CH3NH3PbI3. Залежно від способу розпилення 

краплі на підкладку метод поділяється на ультразвукове розпилення 

(ультразвукова вібрація), пневматичне розпилення (швидким потоком газу), 

електророзпилення (електростатичною силою відштовхування) [141].  У роботі  

[138] було використано цей метод для виготовлення плоского PSC на основі 

CH3NH3PbI3-xClx і досягнуто PCE = 11%. В даному методі якість шару органо-

неорганічного перовськиту можна оцінювати за допомогою поверхневого натягу 

на межі рідина/підкладка. Поверхневий натяг є одним із вирішальних факторів 

якості плівки. Великий поверхневий натяг призведе до утворення сферичної 

краплі на підкладці внаслідок цього спостерігається погана змочуваність. Для 

підвищення випаровування розчинника під час осадження необхідно нагрівати 

підкладку при високій температурі  [142]. 

Метод м'якого покриття (soft-cover deposition) можна використовувати 

для отримання плівок перовськиту завдяки нанесенню по краплям м’якої плівки, 

яка характеризується високою змочуваністю, на шар перовськиту. М’якими 

плівками можуть бути  поліімід  і політетрафторетилен. При використанні цього 

методу відбувається швидке випаровування розчинника в момент нанесення 

м’якої плівки на перовськит. Даний метод забезпечує хорошу однорідність та 

високу якість плівок органо-неорганічного перовськиту навіть при звичайних 

умовах. Методом м’якого покриття було отримано плівки перовськиту  і 
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виготовлено елементи з РСЕ = 17,6% з площею 1 см2. Даний метод можна 

використовувати для отримання недорогих високоефективних PSC. Важливими 

факторами, які необхідно враховувати при отриманні плівки даним методом є 

змочуваність поверхні, в’язкість розчину та вибір м’ягкої плівки [142].  

Ще одним методом для отримання плівок великої площі є метод нанесення 

пензлем (brush-painting). Даним методом було отримано елемент з РСЕ = 9,08% 

на підкладці ІТО, та РСЕ = 7,75% на гнучкій підкладці. В даних елементах  всі 

шари речовин, крім металічного електроду наносили пензлем. Метод є недорогим, 

простим у виконанні [143]. 

 

1.4. Фотовольтаїчний ефект 

Фотоелектричний ефект – це генерація напруги та електричного струму в 

матеріалі під впливом світла [144]. Фотовольтаїчний ефект лежить в основі 

роботи сонячних елементів. Він виникає у неоднорідних напівпровідникових 

структурах при впливі на них освітлення. Ці неоднорідності можна отримати 

завдяки створенню р-n-переходів. Фотоелектричний ефект виникає в сонячних 

елементах, які складаються з двох різних типів напівпровідників – p- та n-типу, 

які з'єднані між собою для створення p-n-переходу.  

Вперше фотовольтаїчний ефект спостерігався в електролітичній комірці 

Едмондом Беккерелем в 1839 р. Перші експерименти із твердотільними 

фотоелектричними елементами на основі селену проводилися Адамсом і Деєм у 

Лондоні в 70-х роках ХІХ ст. [145] і результати показали, що енергетична 

ефективність твердого селену становила лише 1-2%. Науковою базою для 

створення перших сонячних батарей стала розробка теорії й технології 

напівпровідникових матеріалів і структур з р-n-переходом. Розвиток 

фотоелектричної енергетики був зумовлений створенням перших кремнієвих 

фотоелементів з р-n-переходом, що мали ефективність близько 6% [146]. Пізніше 

ефективність була додатково підвищена до 11%. Фотовольтаїчний ефект сприяв 

виникненню нової ери виробництва сонячної енергії [147]. Фотовольтаїчний 

ефект можна представити у вигляді рисунка 2. 
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Рис. 2. Схематичне зображення фотовольтаїчного ефекту [148]. 

Перше практичне використання кремнієвих сонячних батарей для 

енергетичних цілей відбувалося в космічному просторі. В 1958 р. були запущені 

штучні супутники Землі, оснащені такими батареями — радянський „Супутник-3“ 

і американський „Авангард-1“.  

Фотовольтаїчний ефект – виникнення електричного струму при освітленні 

напівпровідника, включеного в замкнутий ланцюг (фотострум), або виникнення 

електрорушійної сили (ЕРС) на освітленому зразку при розімкнутому 

зовнішньому ланцюгі (фото-ЕРС).  Фотовольтаїчний ефект виникає при генерації 

світлом рухомих носіїв заряду одночасно обох знаків (електронів і дірок) і 

обумовлений поділом цих носіїв в просторі [149]. 

Світло складається з фотонів, які являють собою невеликі пучки 

електромагнітного випромінювання або енергії. При фотовольтаїчному ефекті 

відбувається поглинання кванта світла електроном, що призводить до його 

переходу на більш високий енергетичний рівень, відомий як зона провідності 

(рис. 3).  
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Рис. 3. Енергетичні переходи електрону в напівпровіднику зумовленні 

поглинанням світла різної довжини хвилі та зонна будова напівпровідників [150]. 

Після виходу електрону з валентної зони, його місце залишається вакантним 

і називається діркою. Електрон і дірка вільно рухаються по кристалічній решітці 

за рахунок броунівського руху. При зближенні електрона до дірки можлива 

рекомбінація зарядів. При дії на них електричного поля відбувається 

відокремлення електронів від дірок; електрони дрейфують до позитивного полюса 

(анода), а позитивно заряджені дірки будуть дрейфувати до негативного полюса 

(катода). Це генерує електрорушійну силу та електричний струм, і таким чином 

частина світлової енергії перетворюється в електричну [144]. Крім прямого 

збудження вільних електронів, фотовольтаїчний ефект може виникнути завдяки 

нагріванню, спричиненому поглинанням світла. Нагрівання призводить до 

підвищення температури напівпровідникового матеріалу, що супроводжується 

градієнтами температури. Ці теплові градієнти, в свою чергу, можуть генерувати 

напругу через ефект Зеєбека.  

При виборі вихідного матеріалу для сонячних елементів необхідно 

враховувати ширину забороненої зони напівпровідника, яка обумовлює 

максимальну питому потужність елементу. Ширина забороненої зони є 

внутрішньою властивістю напівпровідників і має прямий вплив на напругу 

фотоелектричних елементів. Вона визначається як кількість енергії, необхідної 

для збудження електрона, тобто переходу електрону на вищий енергетичний 

рівень. Для створення високоефективних сонячних елементів необхідно, щоб 

ширина забороненої зони напівпровідників була близька до межі Шоклі-Кейссера 

(рис. 4.). 
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Рис. 4. Прогнозування максимальної ефективності сонячного елементу (межі 

Шоклі – Кейссера) залежно від ширини забороненої зони матеріалу поглинача 

[151]. 

Теоретична верхня межа ефективності сонячного елементу була 

встановлена Шоклі та Кейссером. Ця межа становить 33,7% при умові АМ1,5. АМ 

(air mass – повітряна маса) – це показник атмосферного впливу на інтенсивність 

сонячного випромінювання, що доходить до земної поверхні.  АМ визначається 

як секанс кута між Сонцем і зенітом. АМ1,5 характеризує спектральний розподіл 

сонячного випромінювання на поверхні Землі, коли Сонце знаходиться під кутом 

45° до горизонту. При цьому повна потужність випромінювання становить 635 

Вт/м² [152]. 

Межею Шоклі-Кейссера називається максимум кривої на залежності 

ефективність сонячного елементу від ширини заборонеої зони. Вона може бути 

експериментально перевищена завдяки комбінуванню матеріалів з різною 

шириною забороненої зони в тандемних сонячних елементах [153]. 

 

 

 



54 
 

1.5. Конструкції сонячних елементів на основі органо-неорганічних 

перовськитів 

Сонячні елементи на основі органо-неорганічних перовськитів можна 

отримати використовуючі різні конструкції.  Основними конструкціями на основі 

перовськитів є сенсибілізована барвником структура (dye-sensitized structure), 

твердотільна мезоскопічна структура (solid state mesoscopic structure), мезо-

суперструктурна структура (meso-superstructure structure), регулярна 

структура, планарна структура (n-i-p), обернена планарна структура (p-i-n)                 

(рис. 5.) . 

 

Рис. 5. Конструкції сонячних елементів: сенсибілізована барвником структура (а), 

твердотільна мезоскопічна структура (б), мезо-суперструктурна структура (в), 

регулярна структура (г), планарна структура n-i-p (д), обернена планарна 

структура p-i-n (е) [154]. 

Сонячний елемент на основі органо-неорганічного перовськиту містить 

п’ять компонентів: катод на металевій основі, шар діркового провідника p-типу 

(HTL), шар поглинача, шар електронного провідника n-типу (ETL) і прозорий 

оксидний провідник (ТСO). Як катод  найбільш широко використовують Au [34, 

155], Ag [156, 157], Ca/Al [158]. Вони високопровідні та забезпечують утворення 
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омічного контакту з шаром, на який нанесені. ITO та FTO використовують як 

ТСО. 

В сонячних елементах використовують різні HTL – органічні (2,2 ', 7,7'-

Тетракіс [N, N-ді (4-метоксифеніл) аміно] -9,9'-спіробіфлуорен (Spiro-OMeTAD), 

полімерні (PEDOT:PSS, полі (3-гексилтіофен) (P3HT))  та неорганічні (NiO, 

CuSCN ,CuO, CuI, Cu2O) тощо, як ETL використовуються TiO2, SnO2, SiO2, ZnO, 

тощо. Транспортні шари повинні характеризуватися хорошою термостійкістю, 

нетоксичністю та повинні бути стійкими до зовнішніх деградуючих факторів 

[159-161]. 

Основними функціями провідника р-типу є збір дірок, їх транспорт до 

катоду, блокування електронів. Основними функціями провідника n-типу є збір 

електронів, їх транспорт до аноду, блокування дірок. Основними вимогами до 

HTL є  висока рухливість дірок; оптимальний рівень енергії; хороша розчинність і 

плівкоутворюючі властивості; низька вартість, мінімальна абсорбція у видимій та 

ближній ІЧ областях сонячного спектру; термо-, фото-, хімічна стабільність [162].  

Сенсибілізована барвником структура (dye-sensitized structure). У 2009 р. 

було отримано перший PSC з структурою DSS (Dye-sensitized structure). В цій 

структурі як ТСО використовували прозорий шар електропровідного оксиду FTO, 

на який нанесено було компактний дрібнозернистий оксид титану c-TiO2 і 

мезопористий TiO2 мікронної товщини (m-TiO2), який був сенсибілізований 

перовськитом CH3NH3PbI3 та перовськит CH3NH3PbBr3. Для такого PSC отримано 

PCE = 3,81%.  Через наявність рідкого електроліту, низьке значення  PCE та 

погану стабільність пристрій не набув широкого використання [163]. У 2011 р. 

отримано сонячний елемент конфігурації DSS при використанні 2-3 нм квантових 

точок CH3NH3PbI3, які наносили на шар m-TiO2 товщиною 3,6 мкм. Отримано 

значення PCE = 6,54%, VOC = 0,706В, FF = 58,6% та Jsc = 15,82 мА/см2. Однак 

продуктивність пристрою знизилася на 80%, оскільки квантові точки перовськиту 

розчинилися в рідкому електроліті при постійному освітленні через 10 хвилин 

[164]. 
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Твердотільна мезоскопічна структура (solid state mesoscopic structure). У 

2012 році створено перший твердотільний сонячний елемент, який досягнув   

PCE = 9,7%. В цьому елементі як дірковий провідний матеріал HTL 

використовували Spiro-OMeTAD, пори якого були заповненні наночастинками m-

TiO2 (товщина мікрони). Завдяки цьому вдалося досягти, з одної сторони, 

контакту між шаром діркового провідника і сенсибілізатором, а з іншого боку,  

шар m-TiO2  був покритий шаром Spiro-OMeTAD. Пристрій демонстрував вищу 

ефективність і кращу стабільність PCE = 9,7%, Voc=0.88В, FF=62%,   

Jsc=17 мA/см2 і працював протягом 500 годин при безперервному освітленні 

(АМ1,5) [165]. Методом електророзпилення було  отримано PSC  з мезопористою 

плівкою ZnO ( товщина 440 нм). Отриманий пристрій показав  PCE = 10,8%,   

Voc = 1,01В, FF = 67%, Jsc = 16 мА /см2 [166]. 

 Мезо-суперструктурна структура (meso-superstructure structure). У 

роботі [167] було запропоновано модифікавати структуру  сонячного елементу. 

Шар m-TiO2 було замінено ізолюючим шаром мезопористого Al2O3 (m-Al2O3). 

Вивчення поведінки транспорту електронів через шар перовськиту і дослідження 

важливості m-TiO2 в функціонуванні PSC було основними завданнями вчених.  

При заміні m-TiO2 на m-Al2O3 вдалося досягнути збільшення фотоструму, 

збільшити швидкість перенесення зарядів в десятки разів. Було показано, що така 

модифікація пристрою сприяла зростанню напруги холостого ходу до 300 мВ, 

збільшенню PCE до 10,9%, Voc = 0,98 В, FF = 63%, Jsc = 17,8 мА/см2.  

В 2013 р. на основі перовськиту CH3NH3PbI3-xClx вдалося досягли   

PCE = 12,3% [168]. В цій роботі вдалося понизити температуру обробки  з 500 до 

150 °С, при цьому були досягнуті всі основні функції сонячних елементів: 

поглинання, генерація носіїв і збір поряд з мінімальними втратами при 

рекомбінації. Ця робота показала, що каркас з оксиду металу, який був нанесений 

поверх шару перовськиту дозволяє виготовляти PSC на гнучкій підкладці при 

низьких температурах обробки. 

 Регулярна структура структура (p-i-n). В 2013 р. було презентовано 

регулярну структуру сонячного елементу. В цій структурі був присутній 
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мезопористий m-TiO2, CH3NH3PbI3, який повністю заповнив пори попереднього 

шару, утворюючи стовпчики CH3NH3PbI3.  На перовськит був нанесений дірковий 

провідний матеріал полі(триариламін) (PTAA) і Au електрод. Пристрій з такою 

структурою показав PCE = 12%, Voc = 0,997 В, FF = 72,7%, Jsc = 16,5 мА/см2 

[162] Потім було модифіковано цю структуру шляхом використання 

двостадійного методу осадження для отримання плівки перовськиту. Шар 

перовськиту (50 нм) був нанесений  на шар m-TiO2 (300 нм) і завдяки цьому було 

досягнуто PCE = 15%, Voc = 0,993 В, Jsc = 20 мА/см2 [169]. У роботі [170] для 

досягнення PCE = 19,3 %, Voc = 1,114 В, FF = 74 %, Jsc = 23 мА/см2 

використовували шар TiO2 легований Li та товстий шар перовськиту (300нм). У 

роботі [141] було проведено модифікування техніки виготовлення плівок: для 

підвищення продуктивності PSC використовували  зовнішнє електричне поле для 

процесу відпалу. Використання електричного поля (Е) 2,5 В/мкм сприяло 

збільшенню PCE елементів з регулярною структурою з 16,77% до 19,18% . 

Планарна структура (p-i-n структура). Планарний PSC має дуже просту 

структуру оскільки в ньому відсутній мезопористий шар і шар перовськиту 

безпосередньо контактує з блокуючим шаром n-типу. Дана структура включає 

катод TCO, ETL n-типу, шар перовськиту, HTL р-типу і металевий анод. Цей тип 

структури підходить для кращого розуміння механізму поділу та транспортування 

заряду в перовськиті. З іншого боку, відсутність мезопористостого шару дозволяє 

використовувати гнучкі підкладки, оскільки не застосовуються 

високотемпературна обробка. За відсутності мезопористого шару зникають 

проблеми інфільтрації перовськиту та HTL у пористий шар. Основними 

недоліками даної структури є втрати фотоелектричної напруги внаслідок високої 

щільності затриманих станів, що призводить до електронно-діркової рекомбінації 

[171], сильний струмовольтний (I-V) гістерезис, ніж  у мезопористій конфігурації 

[172]. Як HTL в планарних структурах широко використовують Spiro-OMeTAD, 

але також можна використовувати P3HT. Компанія Dyenamo запустила недорогий 

високопродуктивний дірковий провідник (X-60), що дозволило отримати PSC з 

PCE= 19,8% і майже без гістерезису [173]. 
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Отримано шар CH3NH3PbI3-XClx за допомогою співвипаровування вихідних 

реагентів, який наносився на шару c-TiO2 і отримано PCE = 15% [174].  Завдяки 

вдосконаленню методів нанесення плівки та підвищення її якості сучасні планарні 

PSCи показують високі значення PCE = 20% [175-177], з VОС до 1,241 В [177]. У 

2018 році отримано високоефективну планарну n-i-p структуру на основі 

поглинаючого шару перовськиту  FAPbI3 легованого Cs з PCE = 21,6%, Voc = 1,11 

В, FF = 79,2%, Jsc = 24,55 мА/см2 [178].  Добре відомо, що PSC з органічними 

HTL швидко деградують, однак досягають високий PCE. PSC з неорганічним HTL 

показують кращу стабільність пристрою. Ці досягнення роблять планарну 

структуру елементу перспективною для комерціалізації  PSC. 

Обернена планарна структура (p-i-n структура). Крім планарної і 

регулярної структури, було розроблено обернену планарну структуру сонячного 

елементу. Ця структура складається з аноду (TCO), HTL p-типу, шару 

перовськиту, ETL n-типу і металевого катоду.  Перший пристрій з такою 

структурою  показав значення  PCE = 3,69%, в цьому пристрої використовували 

як шар HTL - PEDOT: PSS, як ЕTL – сполуки похідні C60, такі як [6,6] - феніл C61-

масляна кислота метилестер (PCBM) та інден-C60 бісадукт (ICBA) [179]. Проте 

PCE  елементів з такою структурою було збільшено за короткий проміжок часу. У 

2014 р. було отримано елемент з PCE = 11,5%, підвищення PCE відбулося за 

рахунок оптимізації методики осадження перовськитів [180]. Також було додано 

до  p-i-n структури  подвійний фулереновий шар на основі C60 і PC61BM для 

пасивації плівки перовськиту [181] і отримало PCE = 12,2% з рекордно високим 

FF= 80,1%. Подальший прогрес в p-i-n планарних PSC були зумовлені 

досягненнями в технологіях виготовлення перовськитів. Отримано елемент з   

PCE = 17,7%, в якому було використано перовськит, отриманий осадженням 

гарячим литтям, із міліметровим розміром зерен [182]. Одне з найвищих значення 

PCE  для сонячного елементу з оберненою структурою становить 18,8%. Цей 

пристрій складається з HTM-шару NiO та ETL кристалічного SnO2, і  PCE після 30 

днів зберігання у  вологому середовищі (відносна вологість 70%) становить 90% 

від початкового PCE [183]. Для даної структури елементу було отримано 
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максимальне значення PCE = 19,5%, при JSC=22,6 мА/см2, VOC = 1,07В і   

FF = 80,6%  [184]. У 2018 р. було  розроблено високоефективну обернену 

планарну структуру з PCE = 15,47% [185]. PEDOT:PSS є найбільш часто 

використовується як HTL в обернених сонячних елементах PSC, хоча і є дуже 

гігроскопічним, що порушує довгострокову стабільність цих пристроїв.  

  

1.6. Нестабільність сонячних елементів на основі органо-неорганічних 

плівок 

Низька стабільність органо-неорганічних перовськитів є основною 

перешкодою для широкомасштабного виробництва PSC [186-189]. Основними 

чинниками, які призводять до деградації органо-неорганічних перовськитів є 

волога, кисень, ультрафіолетове (УФ) світло, температура [190]. Також на 

стійкість  перовськиту можуть впливати метод отримання, вихідні реагенти 

(розчинник, розчинені речовини, добавки), кристалічна структура перовськиту 

[190]. 

Для захисту PSC від дії вологи і кисню можна використовувати капсуляцію 

[191, 192], яка може підвищити загальну вартість елементу. Однак капсуляція не 

може захистити елемент від впливу інших факторів: тепла, освітлення [193]. 

 

1.6.1. Нестабільність плівки при взаємодії з вологою  

В літературі повідомляється про наявність різних механізмів деградації 

перовськитів під впливом Н2О [194-196]. Для дослідження механізмів деградації 

органо-неорганічних перовськитів можна використовувати різні методи: 

спектроспопію у видимій та УФ області [197, 198], рентгенівську дифракцію [199, 

200], раманівську спектроскопію [201], рентгенівську фотоелектронну 

спектроскопію [202, 203]. У роботі [198] було представлено два механізми 

(моделі) деградації перовськиту під дією вологи (Н2О). Згідно першого механізму 

вода є каталізатором деградації і сприяє розкладу перовськиту за рівнянням:  

 (7) 
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Другий механізм полягає у тому, що в присутності води органо-

неорганічний перовськит CH3NH3PbI3 розкладається на метиламоній йодид та 

свинець (ІІ) йодид:  

      (8) 

Деградація перовськитів під дією вологи пов’язана з гігроскопічною 

природою амінового компоненту в сполуці  [198]. 

В роботі [196] було проводено дослідження механізмів деградації на 

плівках, монокристалах, а також на сонячних елементах. Показано, що деградація 

може відбуватися через гідратацію та незворотнє розкладання перовськиту. Під 

впливом вологи (вологість 70%) при кімнатній температурі протягом 60 годин 

відбувається збільшення ширини забороненої зони з 1,6 еВ до 3,1 еВ для 

монокристалу CH3NH3PbI3. Також можливе утворення моногідратної фази, яка 

знаходиться в рівновазі з невеликою кількістю дигідратної фази залежно від часу 

та інтенсивності впливу вологи [196]. При нетривалій  дії вологи (30 хв) можливе 

утворення моногідрату CH3NH3PbI3∙H2O, який у сухій атмосфері здатний 

зворотньо трансформуватися  в перовськит. Також можливе і утворення дигідрату 

при більш тривалому впливі вологи (протягом 120 хв). На основі цього можна 

записати рівняння реакції: 

4 4 ↔ 4  ∙ ↔ ( ) ∙

2 3 2             (9) 

Надлишок води спричиняє незворотню деградіція перовськиту за 

рівнянням:  

  (10) 

Волога значно впливає на стабільність елементів на основі органо-

неорганічних перовськитів CH3NH3PbI3, зокрема вологість 55% і вище призводить 

до руйнування шару перовськиту [195]. У роботі [204] було встановлено, що 

рівень вологості середовища впливає на стійкість перовськиту: при вологості 50% 

плівки стійкі протягом більше ніж 10 днів, а при вологості 80% – менше 3 днів. У 

роботі [205] показано, що в присутності вологи та при освітленні відбувається 
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деградація перовськиту з утворенням PbI2, CH3NH2, HI та H2O. Також було 

досліджено взаємодію перовськиту з парами води в темряві. При цьому 

відбувається утворення дигідрату, що значно впливає на морфологію, кристалічну 

структуру та оптичні властивості перовськиту [206]. 

При одночасному впливі вологи та тепла  органо-неорганічний перовськит 

піддається швидкій деградації завдяки утворенню PbI2 та втрати органічної 

компоненти із структури. Цей процес є незворотній, порівняно з процесом, що 

відбувається лише при впливі вологи. У роботі [65] було досліджено, що швидка 

деградація (менше 24 годин) структури перовськиту може відбуватися в 

електричному полі в присутності води. Деградацію під дією тепла та 

електричного поля в присутності води можна представити рівняннями: 

4       (11) 

   (12) 

   (13) 

    (14) 

На стійкість PCS ще впливають шари, що межують з перовськитом. 

Наприклад, відносно гідрофобні матеріали, такі як P3HT, забезпечують кращу 

стабільність порівняно з Spiro-OMeTAD та PTAA. При взаємодії плівки 

перовськиту з молекулами води і кисню утворюється HI, PbI2 і CH3NH2 [207, 208].  

Для підвищення стійкості плівок до вологи можна використовувати 

додаткові блокуючі шари між HTL і шаром перовськиту, наприклад Al2O3 [209], 

нанесення на комірку гідрофобного покриття на основі політетрафторетилену 

[191]. Підвищення нестійкості до дії вологи також відбувається при заміні Pb на 

Sn. Таким елементам необхідне капсулювання.  

 

1.6.2. Нестабільність, пов’язана з освітленням та киснем  

Відомо, що на стійкість PSC впливає освітлення. Це повязано зі змінами, що 

відбуваються в TiO2, який використовують як ETL, при дії УФ-випромінювання. 
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TiO2 володіє шириною забороненої зони у 3,2 еВ, проявляє  окисно-відновні 

властивості і є фотокаталітичним матеріалом.  

У роботі [81] вивчали деградацію PSC під дією УФ-випромінювання. 

Показано, що TiO2 сприяє швидкому розпаду PSC. При впливі УФ-

випромінювання в TiO2 утворюються фотогенеровані дірки, які реагують з 

киснем, адсорбованим на кисневих поверхневих вакансіях, які слугують 

пастками, що призводить до рекомбінації. Розкладання TiO2 як шару ETL  в 

елементах відбувається в повному спектрі випромінювання при температурі 40 °С 

з інтенсивністю випромінювання 100 мВт·см-2 [210]. Дослідження стійкості 

перовськитів CH3NH3PbI3, CH3NH3PbBr3, FAPbI3 та FAPbBr3 під дією світла на 

повітрі було проведено в роботі [211]. При цьому перовськити були нанесені  на 

шари TiO2 та Al2O3. Всі перовськити, нанесені на TiO2, крім FAPbI3, під дією 

видимого та УФ світла швидко деградують, однак при нанесенні на Al2O3 

перовськити є стійкими. Для підвищення стійкості авторами [212, 213] було 

проведено легування титан оксиду катіонами (Ga3+, Nd3+, Al3+) для зменшення 

кількості кисневих вакансії. 

Підвищення стійкість перовськиту до УФ-випромінювання можливе при 

використанні шару CsCl, що розташований між шарами TiO2 і перовськиту [214]. 

Використання CsCl дозволило зберегти 70% початкового PCE після впливу УФ 

випромінювання (365 мВт см2)  протягом 200 хв. У роботі [215] було 

запропоновано для подолання нестійкості спричиненої УФ-випромінюванням 

використовувати УФ-фільтри. Для дослідження впливу УФ-випромінювання в 

інертній атмосфері на властивості сонячних елементів було використано 

негерметичні, герметичні та герметичні елементи з додаванням УФ-фільтру. 

Герметичний елемент з УФ-фільтром демонструє кращу ефективність та 

стабільність, а герметичний елемент без УФ-фільтру поступається властивостями 

негерметичному елементу. У роботі [216] було використано шар Sb2S3 між 

перовськитом та TiO2, що призвело до зменшення деградації спричиненої УФ 

випромінюванням. Використання блокуючого шару Sb2S3 у PSC дозволяє 

зберегти до 65% початкового РСЕ. При дії УФ, відбувається вилучення 
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електронів з галогенідного іона шаром TiO2, і руйнування кристалічної структури 

перовськиту, що призводить до утворення побічних продуктів за реакціями: 

        (15) 

на інтерфейсі  TiO2  та CH3NH3PbI3, 

     (16) 

     (17) 

У роботі [217] проводили вивчення механізму фотоіндукованої деградації в 

CH3NH3PbI3. Встановлено, що деградація починається внаслідок міграції іонів 

CH3NH3
+. В результаті цього відбувається спотворення структури перовськиту 

через зміну кута зв’язку Pb-I-Pb і руйнування перовськиту. У роботі [197] 

досліджували деградацію, спричинену освітленням та зміну морфології в процесі 

деградації PSC. Встановлено, що органо-неорганічний перовськит є набагато 

стійкіший до дії світла та вологи, ніж елементи, до яких було додано наступні 

шари  (PCBM) / (BCP) / Al. Підвищити стійкість PSC до дії УФ-випромінювання 

можна використовуючи як ETL Zn2SnO4. Сонячні елементи з Zn2SnO4 

демонстують високу стабільність до одного місяця [218]. 

Вплив кисню на деградацію PSC полягає в окисненні органічних 

компонентів. У роботах  [209, 219, 220] повідомляється, що при відсутності 

освітлення кисень не взаємодіє з перовськитом і не впливає на стабільність PSC. 

При освітленні відбувається окиснення молекулярного кисню, що призводить до  

утворення супероксид-аніону О2–.  В результаті цього відбувається руйнування 

перовськиту з утворенням CH3NH2, I2, PbI2 і води [221]. 

 
1.6.3. Термічна нестабільність 

Для отримання тонких плівок перовськиту, як правило, використовують 

низькотемпературний відпал. У роботі [104] було встановлено, що морфологія, 

стійкість, фотоелектричні характеристики PSC залежать від температури відпалу. 

Підвищення температури відпалу призводить до зміни морфології перовськитів та 

утворенню кристалічних часток з більшими розмірами. 
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Вплив температури на PSC полягає в руйнуванні шару перовськиту та  HTL. 

В роботі [34] показано, що органо-неорганічні перовськити стабільні при 

температурі вище 300 °С. Існують роботи, в яких повідомляється, що розкладання 

органо-неорганічних перовськитів відбувається при нижчих температурах. 

Зокрема, в роботі [104] розклад перовськиту відбувається при температурі нижче 

140 °С. Зазвичай для отримання перовськиту використовують відпал при низьких 

температурах. Мінімальна температура для утворення CH3NH3PbI3 становить   

80 °С [104]. У роботі [222] показано, що утворення  перовськиту CH3NH3PbI3-xClx 

в атмосфері N2 відбувається при 90 °С, а при температурі 100 °С відбувається 

деградація. Через низьку теплопровідність перовськиту [223] при нагріванні PSC 

тепло може спричиняти механічні навантаження, що зменшує термін роботи 

сонячного елементу.  

Робоча температура для сонячних елементів становить 40-85 °С. Для 

підвищення термостабільності PSC можна використовувати заміщення 

неорганічних та органічних попередників в структурі перовськиту. У роботі [224] 

було проведено дослідження деградації герметичних елементів на основі 

CH3NH3PbBr3, CH3NH3PbI3, де попередниками  були PbBr2 PbI2. Встановлено, що 

пристрій на основі CH3NH3PbI3 деградує через 60 хв  в діапазоні температур  

 44-55 °С, в той час для CH3NH3PbBr3 деградація не спостерігається. У роботах 

[48, 65] було порівняно термостабільність пристроїв на основі FAPbI3 та 

CH3NH3PbI3 і встановено, що термічна стабільність пристроїв на основі FAPbI3  

вища. Теплову стабільність елементів також успішно підвищували шляхом заміни 

органічного HTL на одностінні вуглецеві нанотрубки [225, 226]. Органічний HTL 

як Spiro-OMeTAD широко використовується при створенні PSC, проте його 

використання може призводити до термічної деградації PSC. При підвищенні 

температури відбувається зростання кристалічних доменів у молекулі Spiro-

OMeTAD, що негативно впливає на контакт перовськит-HTL [227]. Підвищення 

теплової стійкості можна досягнути використовуючи неорганічні HTL. Сонячний 

елемент, в якому як HTL використовували CuSCN витримав 1000 год 

випробувань умовах сонячного освітлення і зберіг 95%  PCE  [228]. 
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1.6.4. Нестабільність, пов’язана з міграцією йонів 

На стабільність сонячних елементів на основі органо-неорганічного 

перовськиту значно впливає міграція йонів.  Для підвищення стабільності 

необхідно добре вивчити механізми міграції. Виявленя гістерезису на 

вольтамперних залежностях спонукало вчених до вивчення цієї проблеми [229-

231]. 

Відомо, що електричне поле активує міграцію іонів. Рух іонів є одним із 

способів зміни зонної будови напівпровідника, що впливає на роботу сонячного 

елементу. При кімнатній температурі за відсутності електричного поля певна 

кількість іонів  I-, CH3NH3
+ та Pb2+ здатна дифундувати у вакансії. У роботі [232] 

було досліджено рухливість іонів, показано дифузійний шлях модельних вакансій 

та міграцію іонів у зразках (рис. 6.). 

 

 

Рис. 6. Дифузійні шляхи для вакансії йону I- (a), CH3NH3
+ (б), Pb2+ (в) та  міграція 

йодид-іону в початковій на кінцевій конфігурації (г) [232]. 

 Іони I-, CH3NH3
+ та Pb2+ володіють певною енергією активації. У роботі 

[232] було отримано мінімальні значення енергії активація для міграції іонів: для 

I- – 0,58еВ, CH3NH3
+ – 0,84еВ, Pb2+ – 2,31еВ. Завдяки низькій енергії активації 

іони I-, CH3NH3
+ проявляють високу рухливість і відповідають за наявність 
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гістерезису в перовськиті [233]. Дані іони також впливають на ефективність PSC. 

Мігруючі іони створюють власне електричне поле, яке протилежне до напрямку 

фотогенерованого поля. Власне електричне поле сприяє зменшенню збору зарядів 

у шарах  HTL, ETL і зменшенню PCE [234]. 

Багато експериментальних даних підтверджують міграцію йонів в органо-

неорганічних перовськитах. Для визначення механізмів міграції йонів необхідно 

отримати додаткові дані, що дадуть змогу краще зрозуміти вплив міграції на 

властивості PSC.  

 

1.7. Перспективи використання сонячних елементів на основі органо-

неорганічних перовськитів 

Для широкого практичного застосування PSC необхідно забезпечити їх 

високу продуктивність, стабільну роботу, а також низьку вартість. На 

сьогоднішній день кращі лабораторні зразки елементів PSC демонструють високу 

ефективність і низькі виробничі витрати. Однак вони мають відносно низьку 

стабільність, хоча деякі елементи PSC демонструють стабільну роботу впродовж 

року [119, 235].  

PSC, незважаючи на свій потенціал, перебувають на початковій стадії 

комерціалізації. Це зумовлене деякими проблемами. Однією проблемою є їх 

загальна вартість оскільки в даний час найпоширенішим матеріалом електродів у 

перовськитних сонячних елементах є золото, а інша полягає в тому, що дешевші 

сонячні елементи мають короткий термін служби. Дані сонячні елементи не стійкі 

до дії вологи, температури, УФ-випромінювання. Для захисту органо-

неорганічних перовськитів можна провести капсуляцію, але це може збільшити 

вартість та масу сонячного елементу. Відомо, що високі показники PCE були 

досягнуті за допомогою маленьких комірок, що чудово підходить для 

лабораторних випробувань, але ці показники занадто малі для використання у 

власне сонячному елементі. Високу ефективність демонструють PSC невеликих 

розмірів (0,03-0,2 см2), що не достатньо для практичного застосування. Тому 

важливо отримати пристрої з великою площею (1 см2 або більше), які б були 
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стійкими і високоефективними [142]. Однією з проблем є токсичність, що 

зумовлена використанням свинцю. Дослідники намагаються проводити часткове 

заміщення свинцю іншим малотоксичними металами, або повністю виключити 

свинець використовуючи інші метали, такі як Sn2+, Sn4+, Sn2+, Ge2+, Cu2+, Bi3+ і Sb3+ 

[236] або комбінації металів Ag+/Bi3+, Ag+/Sb3+, and In+/Bi3+ [237].  На сьогодні PSC 

без свинцю демонструють помітно нижчу ефективність.  

В той же час традиційні сонячні елементи теж містять токсичні матеріали 

(CdTe, CuInGaSe2, In(CuO2)3. При виробництві кремнію також утворюються 

токсична речовина SiCl4 як побічний продукт синтезу. Крім того, кількість Pb, що 

використовується для пайки комерційних фотовольтаїчних панелей на основі Si є 

значно більшою, ніж кількість Pb в сонячних елементах на основі органо-

неорганічних перовськитів. Вміст Pb у сонячних елементах на основі CH3NH3PbI3  

не перевищує 0,4 г/м2 [238]. Тому, головний акцент при розробці PSC елементів 

на основі перовськитів слід робити на підвищенні стабільності. 

Незважаючи на те, що справді існують основні проблеми вчені та компанії 

працюють над підвищенням ефективності та стабільності, продовженням життя та 

заміною токсичних матеріалів на більш безпечні. Дослідники також розглядають 

переваги поєднання перовськитів з іншими технологіями, як кремній, наприклад, 

для створення тандемних сонячних елементів. 

Міжнародні компанії такі як  Greatcell solar cell of Australia, Swift Solar, 

Saule Technologies of America, Skanska of Japan, Huis Ten Bosch Co та Oxford PV 

зробили великі  кроки для комерціалізації перовськитних сонячних елементів. 

Деякі з них виготовили та встановили комерційний прототип [239]. Австралійська 

компанія Greatcell Solar перед собою поставила за мету допомогу партнерам у 

виробництві сонячних елементів шляхом надання сировини, конкретних хімічних 

речовин, компонентів та обладнання. Компанія Saule Technologies  розпочала 

процес отримання PSC методом струменевого друку. Також було розпочато 

виробництво великих, гнучких, 1-м2-форматних модулів. Прогнозується,  що PCE 

складе близько 10% [240]. Компанія Saule Technologies встановила модуль PSC в 

інноваційному японському готелі під назвою Henna. Встановлений комерційний 
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прототип включає 72 модулі PSC [241]. Японська компанія Skanska, яка 

співпрацює з Saule Technologies, встановила комерційний прототип на фасаді 

офісної будівлі Spark у Варшаві.  Прототип PSC має розміри 1,3 х 0,9 м2 і містить 

52 фотоелектричні модулі, виготовлені за технологією струменевого 

друку. Компанія Huis Ten Bosch Co. також встановила 72 фотоелектричні гнучкі 

блоки PSC для живлення рекламного щита біля готелю Henna в Токіо. Компанія 

Toshiba і Організація з розвитку нових енергетичних та промислових технологій 

виготовили модуль з великими розмірами 703 см2 (24,15 × 29,10 см), що дозволяє 

вирішити проблему сонячних елементів великого розміру на основі перовськитів, 

які демонструють відносно високу ефективність [242]. У січні 2019 року компанія 

Oxford PV повідомила про розробку перовськит-кремнієвого тандемного 

елементу (1 см2), який досяг найвищого значення PCE = 28% [243].  Прототипи 

сонячних елементів компанії Oxford PV пройшли випробування при високій 

вологості та температурі, які необхідні для сертифікації сонячних панелей.  

Вчені з Національної лабораторії Аргонського департаменту енергетики 

США продемонстрували прототип смарт-вікна на даху, що працює на сонячних 

батареях, заснований на алгоритмі оптимізації, що даю змогу контрольвати 

температуру та освітлення будівлі. Даний пристрій був побудований з 

використанням напівпрозорих галогенідних  PSC та багатошарових фотонних 

структур, отриманих з покроковим нанесенням шарів методом spin-

coating. Свинцево-галогенідний перовськит був обраний завдяки його здатності 

використовувати широкий спектр сонячного світла та простоті у підтримці 

прозорості видимого світла [244]. Дослідники з Римського університету Тор 

Вергата, німецького Інституту органічної електроніки імені Фраунгофера та 

Південно-Колумбійського університету в Колумбії розробили гнучкий PSC для 

внутрішніх приміщень, який функціонує при освітленні 100-500 люкс. Сонячний 

елемент був отриманий методом roll-to-roll і досягнув PCE у 20,6% та 22,6% при 

світлодіодному освітленні 200 і 400 люкс відповідно [245].  

Дослідники з Helmhotlz-Zentrum Berlin (HZB), розробили монолітний 

тандемний елемент на основі CIGS (сполуки Cu(In,Ga)Se2) та перовськиту, який 
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досягнув PCE = 24,16% при товщині менше 5 мкм [246]. Вчені з Німеччини 

вперше відправили перовськитні та органічні сонячні елементи в космос. Сонячні 

елементи витримували екстремальні умови в космосі, виробляючи енергію від 

прямих сонячних променів і відбиваючого світла від поверхні Землі. Сонячні 

елементи нового типу досягли значень потужності на одиницю площі 7-14 

мВт/см2. Одним з обмежень дослідження був короткий час 7 хвилин. Перовськит 

та органічні сонячні елементи можуть також функціонувати в умовах 

недостатнього освітлення. Технологія органо-неорганічного перовськиту та 

органічних сонячних елементів, які є неймовірно легкими та гнучкими, може бути 

ідеальним кандидатом для подальших застосувань у космічних місіях [247]. Ці 

результати вказують на значний потенціал і прогрес в розробці органо-

неорганічних перовськитів та сонячних елементів на їх основі, який вдалося 

досягти за відносно короткий відрізок часу. Міжнародними компаніями зроблено 

перші спроби для майбутнього масового виробництва повністю функціональних, 

стабільних, довговічних та високоефективних гнучко-тонких PSC.  

 

АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНИХ ДАНИХ І ОБГРУНТУВАННЯ ЗАДАЧ 

ДИСЕРТАЦІЇ 

Аналіз літературних джерел показав, що органо-неорганічні сполуки зі 

структурою перовськиту представляють значний науково-практичний інтерес. 

Вони є перспективними для створення високоефективних та недорогих сонячних 

елементів. Синтез органо-неорганічних перовськитів виглядає відносно простим, 

відбувається при низьких температурах. Отримання плівок перовськиту є дуже 

важливим, оскільки у такому вигляді їх можна використовувати для створення 

перетворювачів сонячної енергії в електричну. Відомі різні методи, які 

дозволяють отримати плівки органо-неорганічного перовськиту. Поширеним 

методом синтезу органо-неорганічних перовськитів є метод одностадійного 

осадження, при якому вихідні реагенти розчиняються в органічному розчиннику. 

Для отримання плівок органо-неорганічного перовськиту можна використовувати 
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методи нанесення, такі як метод spin-coating, нанесення зануренням у розчин, 

нанесення литтям плівок, розпилення, вакуумне осадження, струменевий друк. 

Слід відмітити, що зміна стехіометрії вихідних реагентів та тип  розчинника 

може значно впливати на структурні властивості перовськитів, на їхні фізико-

хімічні властивості. Хімічна взаємодія органічного катіона, координуючого 

розчинника та неорганічної компоненти може впливати на процес зародження та 

формування кристалів і, як наслідок, впливати на властивості кристалічних 

плівок. Із літератури відомо про утворення структури перовськиту CH3NH3PbI3  

при використанні вихідних реагентів PbI2 та CH3NH3I в співвідношені 1:1 [36, 90], 

а також   органо-неорганічні перовськити складу CH3NH3PbI3-xClx отримували при 

використанні вихідних реагентів PbCl2 та CH3NH3I в співвідношені 1:3 [77-80]. 

При цьому для синтезу перовськитів можна використовувати розчинники DMF, 

DMSO, GBL, NMP. В той  же час в літературі відсутні системні дослідження  про 

вплив співвідношення вихідних реагентів на формування структури плівок   

органо-неорганічних перовськитів, та їх властивості, що важливо при пошуку 

умов їх отримання.  Також існує мало даних про проміжні фази, які утворюються 

при формуванні структури перовськиту. Невідомо як на утворення структури 

перовськиту впливає співвідношення вихідних реагентів. 

Розчинник, який використовується при синтезі органо-неорганічних 

перовськитів, здатний сильно впливати на процеси кристалізації та росту зерен, в 

результаті чого можна отримати плівки з різними властивостями. Відомо, що при 

синтезі плівок перовськиту і використанні розчинника DMF відбувається швидка 

кристалізація, що може сприяти утворенню за короткий час плівки перовськиту з 

великими зернами. В той же час, використання розчинника DMSO може сприяти 

уповільненню процесу кристалізації і в результаті цього може відбуватися 

утворення компактної плівки органо-неорганічного перовськиту. Тому,  важливим 

є дослідження впливу типу розчинника на властивості та процеси формування 

структури перовськиту, на структуру та хімічний склад проміжних сполук, які 

при цьому утворюються. 
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Відомо, що органо-неорганічні перовськити є нестійкіми матеріалами, які 

здатні під впливом зовнішніх чинників деградувати, розкладаючися на різні 

компоненти. Існує невелика кількість робіт, в яких проводилися спроби 

підвищити стійкість органо-неорганічних перовськитів за рахунок додавання 

різних добавок: речовин органічної та неорганічної природи, полімерів. Хоча і 

вдалося частково підвищити стійкість плівок перовськиту, однак це  підвищення 

було незначне. Тому пошук шляхів здатних підвищити стійкість перовськитів є 

актуальним завданням, оскільки його вирішення дозволить використовувати 

органо-неорганічні перовськити в широкомасштабному створенні сонячних 

елементів. Дослідниками ведеться активний пошук шляхів підвищення стійкості 

плівок органо-неорганічних перовськитів. Зокрема, для підвищення стійкості 

плівок по відношенню до вологи пропонують капсулювання. Проте капсулювання 

може значно підвищити ціну таких елементів. Одним із можливих шляхів 

підвищення стійкості органо-неорганічних перовськитів може бути використання 

полімерів. Тому, вияснення можливості  використання полімерів, наприклад, 

полівінілбутиралю PVB, цикло олефін кополімеру COC, полівініліденхлориду 

PVDC для підвищення стійкості органо-неорганічних плівок по відношенню до 

вологи є важливою науковою задачею. 

В літературі є значна кількість даних про властивості плівок органо-

неорганічних перовськитів. Проте, важливою задачею є дослідження впливу 

співвідношення вихідних реагентів (CH3NH3I та PbI2), типу розчинника (DMF, 

DMSO) на електрофізичні властивості  плівкових матеріалів на основі органо-

неорганічних перовськитів. 
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РОЗДІЛ 2 

ВИХІДНІ РЕАГЕНТИ, МЕТОДИ СИНТЕЗУ І ДОСЛІДЖЕННЯ 

2.1. Вихідні реагенти 

Для синтезу органо-неорганічних сполук зі структурою перовськиту 

CH3NH3PbI3 методом одностадійного осадження в якості вихідних реагентів 

використовували: свинець (ІІ) йодид (PbI2) – “х.ч.”, метиламоній хлорид 

(CH3NH3Cl) – “х.ч.” та попередньо синтезований метиламоній йодид (CH3NH3І) 

[248]. Як розчинник використовували попередньо осушений диметилформамід 

(DMF, “х.ч.”) та диметилсульфоксид (DMSO, “х.ч.”). 

Для синтезу метиламоній йодиду CH3NH3І використовували йодоводневу 

кислоту НІ (розчин 57 мас. %  в воді, “х.ч.”) та метиламін CH3NH2 (розчин   

40 мас. %  в метанолі, “х.ч.”). 

Для підвищення стійкості плівок органо-неорганічних перовськитів 

використовували полімери полівінілбутираль (C8H14O2)n (PVB, “х.ч.”), 

полівініліденхлорид  (C2H2Cl2)n (PVDC, “х.ч.”) та цикло олефін кополімер (СОС, 

“х.ч.”), які розчиняли в хлороформі (CHCl3) “х.ч.”. 

 

2.2. Методи синтезу 

2.2.1. Синтез органо-неорганічних перовськитів CH3NH3PbI3  методом 

одностадійного осадження. 

Для отримання плівок CH3NH3PbI3 вихідні реагенти PbI2, CH3NH3I та 

CH3NH3Cl в мольних співвідношеннях 1:0.98:0.02 (далі 1:1); 1:1.98:0.02 (1:2); 

1:2.98:0.02 (1:3) розчиняли у розчиннику DMF, DMSO і перемішували при 70 °С 

протягом 1 години до утворення оптично прозорих забарвлених розчинів від 

світло-жовтого до оранжево-коричневого кольору. Метиламоній йодид було 

синтезовано, використовуючи йодоводневу кислоту НІ (розчин 57% мас. в воді) 

та метиламін CH3NH2 (розчин 40% мас. в метанолі), які перемішували в льодяній 

бані протягом 2 годин. Потім розчин випарювали при 50 °С протягом 1 години. 

Осад (CH3NH3I) промивали три рази диетиловим етером, сушили в вакуумі і 

використовували для синтезу органо-неорганічних перовськитів CH3NH3PbI3. 
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 Метиламоній хлорид CH3NH3Cl в кількості 2 мас. % додавали для 

стабілізації структури перовськиту. Отримання кристалічних плівок CH3NH3PbI3 

проводили в сухому боксі з відносною вологістю менше 10 % ( рис. 7.). 

 

Рис. 7. Бокс для отримання плівок органо-неорганічних перовськитів CH3NH3PbI3. 

2.2.2. Методика отримання плівок органо-неорганічного перовськиту.  

Отриманий прозорий розчин наносили на очищені підкладки зі скла та на 

FTO (легований фтором SnO2), ITO (легований індієм SnO2) підкладки методом 

spin-coating. Суть методу полягає в нанесенні краплі розчину на попередньо 

підготовлену підкладку, після чого відбувалося обертання підкладки з 

контрольованою швидкістю, в результаті, під дією відцентрової сили розчин 

рівномірно покривав поверхню підкладки. Нанесення плівки проводили за 

допомогою установки SCI-20 (Novocontrol Technologies GmbH & Co, KG, рис. 8.) 

при швидкості обертання ~ 20  та 40 обертів за секунду (об/с) протягом 30 с. 

Термічну обробку плівок проводили на попередньо нагрітій гарячій плитці при 

температурах від 20 до 215 °С протягом 15 хв.  
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Рис. 8.  SCI-20 – прилад для нанесення тонких плівок. 

2.2.3. Методика отримання плівок полімерів.  

 Для приготування розчинів полімерів з концентрацією  2 та 5 мас. %, 

полімери полівінілбутираль PVB, полівініліденхлорид PVDC, цикло олефін 

кополімер COC розчиняли у хлороформі. Після розчинення полімерів в 

розчиннику проводили нанесення даних розчинів на плівки органо-неорганічних 

перовськитів методом spin-coating з подальшою термообробкою при 85 °С 

протягом 15 хвилин. 

 

2.3. Методи дослідження 

2.3.1. Рентгенівський дифракційний аналіз 

Рентгенівський фазовий аналіз (РФА). Дифрактограми порошків 

одержували за допомогою рентгенівського дифрактометра ДРОН – 4-07 з 

СuKα-випромінюванням і Ni фільтром (λ = 0,154178 нм). Зйомку дифрактограми в 

числовому вигляді проводили при напрузі на рентгенівській трубці 30 кВ, струмі 

30 мА і кроком 0,03°, час експонування кожної точки складав 3 секунди. Для 

розшифровки фазового складу використовували базу даних Міжнародного 

комітету порошкових дифракційних даних (ICDD). Розшифровку фазового складу 

сполук проводили з використанням комп’ютерної програми Match, розробленої 

Dr. K. Brandenburg & Dr. H. Putz GbR (Germany). 

Повнопрофільний аналіз по методу Рітвельда. Для розрахунку 

параметрів елементарної комірки використовували дифрактограми, одержані за 

допомогою рентгенівського дифрактометра ДРОН – 4-07 з 
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СuKα-випромінюванням і Ni фільтром, до якого через спеціально розроблений 

інтерфейс був підключений персональний комп’ютер. Дифрактограми в 

числовому вигляді знімали при напрузі на рентгенівській трубці 30 кВ, струмі 

30 мА з кроком 0,05°, час експонування кожної точки складав 3 секунди. Як 

еталони використовували SiO2 (стандарт кута 2θ) та Al2O3 (сертифікований 

стандарт інтенсивності) [249]. Згідно технічної документації, допустиме 

відхилення від заданого кута повороту блока детектування в автоматичному 

режимі 0,001°. Головна похибка при підрахунку імпульсів рентгенівського 

випромінювання після прогрівання пристрою протягом 2 годин не перевищує 

0,5%. Параметри елементарної комірки та координати атомів визначали, 

використовуючи програму FullProf, розроблену Juan Rodríguez-Carvajal, 

Laboratoire Léon Brillouin (France) [250].  

Визначення ступеня кристалічності проводили за методикою описаною в 

роботі [251] за допомогою програмного забезпечення Origin Pro 9.0 з 

використанням одержаних рентгенограм. 

 

2.3.2. Скануюча електронна мікроскопія 

Для визначення морфології плівок вихідних реагентів і органо-неорганічних 

перовськитів CH3NH3PbI3, отриманих при різних мольних співвідношеннях 

вихідних реагентів (1:1, 1:2, 1:3), проводили електронно-мікроскопічні 

дослідження.  

Опромінення мішені в електронному мікроскопі електронами веде до 

заряджання часток, що призводить до розмиття зображення. Тому для 

забезпечення струмовідводу на плівки наносили провідний вуглецевий скотч або 

напилювали золоту плівку товщиною 5-20 нм за допомогою апарату Fine Coat, Ion 

Sputter JFC-1100 (JEOL, Japan). 

Мікрофотографії знімали  на скануючому електронному мікроскопі SEC 

miniSEM SNE 4500MB (рис. 9.)  і отримували зображення поверхні плівок як в 

режимі відбитих електронів (SE), так і в режимі електронів вторинної емісії (ВSE) 

з високою роздільною здатністю (5 нм).  
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Рис. 9. Скануючий електронний мікроскоп SNE-4500M, який використовувався в 

роботі. 

2.3.3. Енергодисперсійна рентгенівська спектроскопія (EDX) 

Елементний склад плівок вивчали методом енергодисперсійної 

рентгенівської спектроскопії (EDX). EDX-аналіз здійснювали за допомогою 

комплексу лабораторного обладнання на базі настільного скануючого 

електронного мікроскопу SEC miniSEM SNE 4500MB з енергодисперсійним 

рентгенівським аналізатором EDAX Element PV6500/00 F. Даним методом 

отримували розподіл визначених атомів по поверхні плівки. Визначення 

розподілу атомів по поверхні плівки здійснюється за допомогою детектування 

щільності/інтенсивності потоку відбитих електронів, визначення типу атомів 

здійснюється через детектування енергій відбитих електронів. 

 

2.3.4. Вимірювання товщини плівок 

Товщину плівок вимірювали за допомогою мікроінтерферометра МІІ-4   

(рис. 10.). Товщину плівок визначали за інтерференційними смугами зігнутими в 

місцях границі плівки та підкладки. Товщину плівок вираховували за формулою: 

n
NN

NN
H

21

4327,0



      (17) 

де N1 – перша смуга інтерфероматричного заломлення; N2 – друга смуга 

інтерфероматричного заломлення; N3 – перша величина перегину 
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інтерфероматричного заломлення; N4 – друга величина перегину 

інтерфероматричного заломлення; n – кількість інтервалів між смугами; 0.27 

довжина хвилі приладу. 

 

 

Рис. 10. Зображення мікроінтерферометра 

МІІ-4, який використовувався в роботі. 

2.3.5. Флуоресцентна спектроскопія 

Спектри флуоресценції та кінетику флуоресценції плівок органо-

неорганічних перовськитів, отриманих на скляній підкладці, реєстрували на 

спектрофлуориметрі Solar-СМ 2203 (Білорусь) (рис. 11.) при збудженні 

випромінюванням з довжиною хвилі λ=470 нм у смузі поглинання перовськиту і 

реєстрації інтенсивності флуоресценції в області максимуму його 

випромінювання (780 нм). Для зручності порівняння спектрів кінетики 

флуоресценції точки кожної з кінетичних кривих нормувалися шляхом ділення на 

початкове значення інтенсивності.  

 

Рис. 11. Спектрофлуориметр Solar-СМ 2203 (Білорусь). 
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2.3.6. Спектрофотометрія в УФ та видимій області 

Для отримання спектрів поглинання, пропускання плівок органо-

неорганічних перовськитів використовували метод спектрофотометрії. Спектри 

поглинання розчинів та плівок органо-неорганічних перовськитів  реєстрували на 

спектрофотометрі Shimadzu UV-3100 (Японія) (рис. 12.). Для отримання спектів 

пропускання використовували зразки органо-неорганічних перовськитів у вигляді 

плівок. 

 

Рис. 12. Спектрофотометр Shimadzu UV-3100 (Японія). 

2.3.7. Спектроскопія поверхневої фотонапруги 

Для визначення довжини дифузії носіїв заряду та ширини забороненої зони 

для плівок перовськитів CH3NH3PbI3, нанесених на скляні підкладки з шаром ITO, 

досліджували спектральні залежності малосигнальної поверхневої фотонапруги. 

Вимірювання проводили в режимі автоматичної підтримки постійного рівня 

потоку квантів монохроматичного світла. Поверхнева фотонапруга, отримана з 

цих вимірювань, пропорційна зовнішньому квантовому виходу фотоструму. 

Схема експериментальної установки для вимірювань поверхневої фотонапруги 

показана на рис. 13.  

Світло від галогенової лампи проходить через монохроматор і систему 

розділення пучка і спрямовується на експериментальний зразок та еталонний 

фотоприймач. Поверхневу фотонапругу вимірювали неруйнівним методом за 

допомогою притискного ІТО-електрода площею 7×7 мм2, нанесеного на слюду - 

товщиною 5 мкм. 
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(а) 

 

(б) 

Рис. 13. Схематичне зображення установки для вимірювання поверхневої 

фотонапруги. 

Виміри спектральних залежностей проводили на установці для визначення 

спектральних характеристик фотоперетворювачів у Центрі тестування 

фотоперетворювачів та фотоелектричних батарей Інституту фізики 

напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України. 

 

2.3.8. Імпедансна спектроскопія 

Для дослідження вольт-амперних характеристик плівок перовськитів 

використовували метод імпедансної спектроскопії. Вимірювання комплексного 

імпедансу Z = Z′ + iZ′′ проводили на аналізаторі 1260A Impedance/Gain-Phase 



80 
 
Analyzer (Solartron Analytical) (рис. 14.) в широкому діапазоні частот (1 Гц – 1 

МГц).  

 

 

Рис. 14. Установка для вимірювання комплексного імпедансу 1260A 

Impedance/Gain-Phase Analyzer (Solartron Analytical). 

Еквівалентна схема та значення її компоненти визначали за допомогою 

програми ZView® для Windows (Scribner Associates Inc., USA). Похибка 

визначення ємності становила 1,5%.  

Електрофізичні характеристики плівок перовськитів досліджували при 

змінному струмі при кімнатній температурі, збільшуючи напругу від 0 до 40 В. 

Похибка вимірювання напруги становить ±1%+10мВ. Імпедансні дослідження 

плівок проводили в темряві та при освітленості 10 мВт / см2 (що відповідає 0,1 

сонячної освітленості в день). Вимірювання проводили в день синтезу плівок в 

сухій атмосфері (вологість ≤7 млн−1), яку отримували шляхом досушування 

балонного азоту. 

Як джерело освітлення використовували ксенонову лампу Infolight H3 lamp 

(Akodgy, Seoul, South Korea) з потужністю 50 Вт. Значення освітленості 

вимірювали за допомогою люксметра  Lux/FC Light Meter DL-204. Для 

функціональних параметрів плівок розрахували похибки непрямих вимірювань, 

які для рухливості та густини носіїв заряду складають 8%. 
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2.3.9. Раманівська спектроскопія 

Для вивчення процесів утворення перовськитів, впливу нестехіометрії 

вихідних реагентів на властивості перовськитів використовували раманівську 

спектроскопію. Раманівські спектри реєстрували при розсіюванні лазерного 

випромінювання з довжиною хвилі 532 нм плівками перовськиту за допомогою 

однокаскадного монохроматора, оснащеного пристроєм із зарядовим зв'язком, 

при кімнатній температурі. Спектри отримували при малій потужності 

збуджуючого лазерного випромінювання (5103 Вт/см2) для запобігання 

пошкодженню зразків через нагрівання, або фотохімічні реакції.   
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РОЗДІЛ 3. 

СИНТЕЗ ПЛІВОК ОРГАНО-НЕОРГАНІЧНИХ ПЕРОВСЬКИТІВ 

CH3NH3PbI3 ПРИ ВИКОРИСТАННІ РОЗЧИННИКА DMF 

3.1. Синтез органо-неорганічних перовськитів CH3NH3PbI3 

Для отримання плівок перовськиту CH3NH3PbI3 використовували розчин 

вихідних реагентів PbI2, CH3NH3I та CH3NH3Cl з концентрацією 40 мас. %  у 

розчиннику DMF при співвідношеннях 1:0,98:0,02 (далі 1:1); 1:1,98:0,02 (1:2); 

1:2,98:0,02 (1:3). На рис. 15. представлено схематичне зображення процесу 

синтезу органо-неорганічного перовськиту. Для цього використовували скляні 

підкладки та FTO, ITO підкладки. Дані підкладки попередньо було порізано до 

розмірів 20∙12 мм і проведено їх очищення в ультразвуковій бані по 15 хвилин для 

кожного розчину: мильний розчин – дистильована вода – ізопропіловий спирт –

ацетон.  

 

Рис. 15. Загальна схема синтезу плівок органо-неорганічного перовськиту 

CH3NH3PbI3. 
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Після очищення на підкладки було нанесено  розчин вихідних реагентів для 

отримання плівок органо-неорганічних перовськитів. Після нанесення розчину 

реагентів на підкладки було проведено  термообробку плівок перовськиту. 

3.2.  Рентгенівські дослідження плівок органо-неорганічних перовськитів 

при різному співвідношенні вихідних реагентів  

Для плівок органо-неорганічного перовськитів CH3NH3PbI3, отриманих при  

співвідношенні вихідних реагентів 1:1, 1:2, 1:3 при використанні розчинника DMF 

було проведено рентгенівські дослідження. Рентгенограми плівок перовськиту 

CH3NH3PbI3, отриманих при співвідношенні вихідних реагентів PbI2 і CH3NH3І – 

1:1  після термообробки при різних температурах, в діапазоні кутів 2θ = 5-20° 

представленні на рис. 16. 

 

Рис. 16. Рентгенограми плівок, отриманих при співвідношенні вихідних реагентів 

PbI2 і CH3NH3І 1:1 та термообробки при різних температурах. “□” – 

(CH3NH3)2(DMF)xPbI4, “*” – (CH3NH3)2(DMF)2Pb3I8, “●” – (CH3NH3)3(DMF)PbI5, 

“o” – PbI2 та “◊”  – CH3NH3PbI3. 

Як свідчать наведені результати, однофазна плівка органо-неорганічного 

перовськиту починає утворюватися при температурі Т = 115 °С. При вищих 

температурах відбувається розкладання перовськиту, що підтверджується 

наявністю на рентгенограмах піків PbI2. При температурах нижчих Т = 115 °С 
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плівка може містити, крім перовськиту CH3NH3PbI3, інші проміжні сполуки 

(CH3NH3)2(DMF)xPbI4, (CH3NH3)2(DMF)2Pb3I8, (CH3NH3)3(DMF)PbI5.  

Методом РФА для плівок органо-неорганічного перовськитів, отриманих 

при співвідношенні 1:1 було встановлено існування 3 проміжних сполук в 

інтервалі температур Т = 25-110 °С (табл. 5). Кількість проміжних фаз присутніх у 

плівках органо-неорганічного перовськиту залежить від температури 

термообробки. 

Таблиця 5. Проміжні сполуки, що утворюються при синтезі плівок органо-

неорганічного перовськиту (1:1) методом одностадійного осадження та їх 

кристалографічні параметри [85]. 

На рентгенограмах плівок, крім піків проміжних сполук, спостерігаються 

пік перовськиту CH3NH3PbI3 (14,1°) та пік PbI2 (12,7о) при температурі вищій   

115 °С. 

Таким чином, аналіз рентгенограм показав, що при співвідношенні вихідних 

реагентів PbI2 і CH3NH3І – 1:1  в залежності від температури обробки плівок, 

останні можуть містити 3 проміжні сполуки. 

Проміжна сполука Піки 2θ Просторова група: Параметри 
елементарної комірки 

(CH3NH3)3(DMF)PbI5 9,15°, 16,94°, 
18,36° 

P-1 (триклінна структура): 
a = 10,1714(15) Å,  
b = 11,335(3) Å, 
c =12,394(2) Å, 

 = 111,18(3)°,  = 101,11(3)°,   

 = 109,80(3)°, 
Z = 2, V = 1170,0(7) Å3 

(CH3NH3)2(DMF)xPbI4 7,71°, 11,48° – 

(CH3NH3)2(DMF)2Pb3I8 6,53°, 8,04°, 
9,5°, 10,03°, 
11,06°,  13,08°, 
16,13°, 17,46°, 
19,18°, 19,68° 

Pnnm (орторомбічна структура): 
a =  17,165(9) Å, b = 21,955(4) Å, 

c = 4,5549(9) Å, 

=== 90°, 
Z = 2, V = 1716,6(6) Å3 
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На рис. 17. приведено рентгенограми плівок на основі CH3NH3PbI3, 

отриманих при співвідношенні вихідних реагентів PbI2:CH3NH3І – 1:2 в діапазоні 

температур обробки 20-170°С. Однофазна плівка органо-неорганічного 

перовськиту CH3NH3PbI3 починає утворюватися при температурі Т = 170 °С. При 

температурах нижчих Т = 170 °С плівка містить, крім перовськиту CH3NH3PbI3 

(14,1°), інші проміжні сполуки (CH3NH3)2(DMF)xPbI4, (CH3NH3)2(DMF)2Pb3I8, 

(CH3NH3)3(DMF)PbI5, (CH3NH3)2(DMF)2Pb2I6 (табл. 6). 

 

Рис. 17. Рентгенограми плівок, отриманих при  співвідношенні вихідних реагентів 

PbI2:CH3NH3І 1:2 та термообробки при різних температурах. “□” – 

(CH3NH3)2(DMF)xPbI4, “*” – (CH3NH3)2(DMF)2Pb3I8, “●” – (CH3NH3)3(DMF)PbI5, 

“∆“ – (CH3NH3)2(DMF)2Pb2I6  та “◊” – CH3NH3PbI3.  

Кількість проміжних фаз присутніх у плівках органо-неорганічного 

перовськиту залежить від температури обробки. Для плівок органо-неорганічного 

перовськиту, отриманих при співвідношенні 1:2 було встановлено існування 4 

проміжних сполук в інтервалі температур Т = 20-160 °С  
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Таблиця 6. Проміжні сполуки, що утворюються при синтезі плівок органо-

неорганічного перовськиту (1:2) методом одностадійного осадження та їх 

кристалографічні параметри [85]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рентгенограми плівок перовськиту CH3NH3PbI3, отриманих при 

співвідношенні вихідних реагентів PbI2 і CH3NH3І 1:3  після термообробки при 

різних температурах, в діапазоні кутів 2θ = 5-20° представленні на рис. 18.  

На основі аналізу рентгенограм плівок органо-неорганічного перовськиту, 

отриманих при співвідношенні вихідних реагентів PbI2:CH3NH3І – 1:3 при різних 

температурах обробки, встановлено, що однофазна плівка перовськиту 

CH3NH3PbI3 починає утворюватися при температурі Т = 175 °С. 

Проміжна сполука Піки 2θ Просторова група: Параметри 
елементарної комірки 

(CH3NH3)3(DMF)PbI5 9,15°, 16,94°, 17,75°, 
18,66° 

P-1 (триклінна структура): 
a = 10,1714(15) Å,  
b = 11,335(3) Å, 
c =12,394(2) Å, 

 = 111,18(3)°,  = 101,11(3)°,  

  = 109,80(3)°, 
Z = 2, V = 1170,0(7) Å3 

(CH3NH3)2(DMF)xPbI4 7,71°, 11,35°, 11,48°, 
12°, 15,59° 

– 

(CH3NH3)2(DMF)2Pb3I8 6,53° та 8,04° Pnnm (орторомбічна 
структура): 

a =  17,165(9) Å,  
b = 21,955(4) Å, 
c = 4,5549(9) Å, 

=== 90°, 
Z = 2, V = 1716,6(6) Å3 

(CH3NH3)2(DMF)2Pb2I6 6,94° та 10,1° P21/c (моноклінна структура): 
a =  4,5647(9) Å, 
 b = 25,446(5) Å 
c = 12,119(2) Å 

==90°,  =  96,75(3)° 
Z = 4, V = 1397,9(5) Å3 
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Рис. 18. Рентгенограми плівок, отриманих при співвідношенні вихідних реагентів 

PbI2:CH3NH3І – 1:3 та термообробці при різних температурах. “□” – 

(CH3NH3)2(DMF)xPbI4, “●” – (CH3NH3)3(DMF)PbI5  та “◊” – CH3NH3PbI3.  

При співвідношенні 1:3 відбувається утворення 2 проміжних сполук 

(CH3NH3)2(DMF)xPbI4, (CH3NH3)3(DMF)PbI5 (табл. 7.). 

 Таблиця 7. Проміжні сполуки, що утворюються при синтезі плівок органо-

неорганічного перовськиту (1:3) методом одностадійного осадження та їх 

кристалографічні параметри [85]. 

Проміжна сполука Піки 2θ Просторова група:Параметри 
елементарної комірки 

(CH3NH3)3(DMF)PbI5 9,15°, 10,1°, 
16,94°, 17,75°, 
18,36°,  18,66° 

P-1 (триклінна структура): 
a = 10,1714(15) Å,  
b = 11,335(3) Å, 
c = 12,394(2) Å 

 = 111,18(3)°,  = 101,11(3)°,  

  = 109,80(3)° 
Z = 2, V = 1170,0(7) Å3 

(CH3NH3)2(DMF)xPbI4 7,71°, 11,35°, 
11,48°, 11,64°, 
12°, 15,59° 

– 
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Таким чином, встановлено, що співвідношення вихідних реагентів впливає 

на кількість проміжних сполук, які утворюються при синтезі органо-

неорганічного перовськиту CH3NH3PbI3. 

Методом повнопрофільного аналізу по Рітвельду було проведено 

розрахунок параметрів елементарної комірки плівок органо-неорганічних 

перовськитів CH3NH3PbI3 з використанням рентгенівських дифрактограм 

однофазних зразків (рис. 19.) [252]. 

 

Рис. 19. Експериментальні рентгенівські дифрактограми плівок CH3NH3PbI3, 

отриманих при різному співвідношенні вихідних реагентів. Індекси Міллера, 

наведені в дужках. 

Розрахунки структурних параметрів показують, що дифрактограми 

відповідають тетрагональній симетрії (просторова група I4/mcm (140), що 

узгоджується з літературою [35, 36]. Параметри елементарної комірки плівок 

органо-неорганічних перовськитів представлені в таблиці 8. 

 Просторова група –  I 4/mcm (140); позиції атомів: Pb (4c) 0 0 0; I1 (16k) x y 

0; I2 (4a) 0 0 ¼; C (32m) x y z; N (32m) x y z; H (32m) x y z. 
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Таблиця 8. Структурні параметри органо-неорганічних перовськитів 

CH3NH3PbI3, отриманих при різних співвідношеннях вихідних реагентів PbI2 та 

CH3NH3I (1: 1, 1: 2, 1: 3) у розчиннику  DMF [252]. 

 1:1 1:2 1:3 

Параметри елементарної комірки 

a, Å 
8,8657(9) 8,878(1) 8,884(1) 

c, Å 12,653(2) 12,669(6) 12,638(4) 

V, Å3 994,5(3) 998,6(5) 997,5(4) 

Область однофазності 115-120 °С 170-175 °С 175-180 °С 

Температура обробки 

плівки перовськиту 

115 °С 170 °С 175 °С 

 

Для органо-неорганічних перовськитів CH3NH3PbI3, отриманих при різному 

співвідношенні вихідних реагентів у розчиннику DMF було розраховано 

кристалічність плівок. Кристалічність плівок (K) визначали за формулою: 

%100
2

1 
I

I
K ,     (18) 

де I1 – площа під піками кристалічної фази, I2 – загальна площа всього 

рентгенівського спектру плівки. 

На рис. 20 (а). представлено рентгенограми плівок перовськитів, які були 

використанні для розрахунку ступеню кристалічності. При збільшенні 

температури обробки на рентгенограмах плівок перовськиту, отриманому при 

співвідношенні 1:2 у DMF, спостерігається зменшення інтенсивності 

кристалічних піків  при кутах 2θ – 11,48°, 14,10° та 28,5°, що відповідає 

зменшенню ступеня кристалічності (рис. 20 (б).). 
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(а) 

 (б)  

Рис. 20 (а). Зміна кристалічності плівок перовськитів, отриманих при 

співвідношенні 1:3 та температурі обробки 20 °С (1) та 80 °С (2) при аналізі 

рентгенограм. 

(б) Залежність кристалічності від температури обробки плівок органо-

неорганічних перовськитів, отриманих при різному співвідношенні 

PbI2:CH3NH3I в розчиннику DMF. 

Як видно з рис. 20 (б) при температурі 20 °С найвищою кристалічністю 

характеризуються плівки, отримані при співвідношенні 1:2, а найменшою 

кристалічністю – плівки, при співвідношенні 1:3. В діапазоні температур 20-40 °С 

для перовськитів, отриманих при співвідношенні вихідних реагентів 1:2, 1:3 

спостерігається зменшення кристалічності. Це зменшення кристалічності можна 

пояснити зміною кількості кристалічних проміжних сполук, що узгоджується з 

даними РФА.  Перший максимум кристалічності для плівок при даних 

співвідношеннях реагентів спостерігається при температурі 60 °С. При Т>60 °С 

кристалічність зменшується. Для плівок перовськитів, отриманих при 

співвідношенні 1:3, кристалічність зростає від температури 20 °С до 80 °С, при 

якій спостерігається перший максимум. Перший максимум кристалічності 

зумовлений внеском кристалічної фази перовськиту та кристалічних фаз 

проміжних сполук. При Т>80 °С вміст кристалічних проміжних сполук 

зменшується і відповідно зменшується кристалічність плівки. При Т>110, 160,   

165 °С для плівок, отриманих при співвідношенні вихідних реагентів 1:1, 1:2, 1:3 
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спостерігається збільшення кристалічності завдяки збільшенню вмісту фази 

перовськиту (другий максимум).  

 

3.3.  Мікроструктурні дослідження плівок  

Морфологію плівок вихідних реагентів та органо-неорганічних 

перовськитів досліджували методом скануючої електронної мікроскопії (SEM). 

Для дослідження морфології плівок вихідних реагентів, PbI2 і CH3NH3І розчиняли 

в розчиннику DMF.  Для отримання плівок розчини PbI2 та CH3NH3І у DMF 

наносили на скляні підкладки без нагріву та з термообробкою плівки при 

температурі 90 С. На рис. 21. наведені SEM-зображення плівок вихідних 

реагентів, нанесених на поверхню скляних підкладок [253]. 

 

Рис. 21. Електронні мікрофотографії (SEM) плівок CH3NH3I (а, б) і PbI2 (в, г) без 

нагріву (а, в) і після термообробки при 90 С (б, г), нанесених на скляні підкладки. 

[253].  

Для плівки CH3NH3I мікроструктура нагадує скло із невеликими 

неоднорідностями певної форми (рис. 21а).  При підвищенні температури до 90 оС 

відбувається зростання кількість неоднорідностей  (рис. 21б). Для плівки PbI2, 

отриманої без термообробки, мікроструктура представлена анізотропними 

частинками у формі голок, які ростуть у будь-яких напрямках (рис. 21в). При 

нагріванні до 90 оС ріст голок відбувається з незначної кількості центрів 

кристалізації по радіусам (рис. 21г.). При термообробці (Т=90 оС) плівки PbI2  
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відбувається зменшення центрів кристалізації, що  зумовлено  тим, що при 

підвищенні температури деякі зародки не ростуть, а навпаки втрачають речовину. 

Для плівки CH3NH3I було проведено мікроскопічні та EDX дослідження 

основної частини плівки та неоднорідності (рис. 22.).  

 

Рис. 22. (а) BSE зображення неоднорідності на поверхні плівок CH3NH3I, 

отриманих за кімнатної температури (без нагріву). 

(б) EDX області, вибраної в межах неоднорідності (Area 1) та за його межами 

(Area 2). 

(в) Перетин (cross-section) плівки CH3NH3I на поверхні скла в області 

неоднорідності [254]. 

Результати дослідження [254] показали, що товщина плівки в цих місцях 

відрізняється. Аналіз BSE зображення (рис 22а.) свідчить, що відмінність полягає 

у зміні профілю плівки (підвищенням рівня поверхні) в цих місцях.  EDX 

дослідження основної частини плівки та неоднорідності (рис. 22б.) показали, що 
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інтенсивність піків елементів, які містяться у склі (O, Na, Si, Ca), в області 

неоднорідності суттєво вища (крива 1), ніж в основній частині плівки (крива 2). 

Це зумовлено меншою товщиною плівки в області неоднорідності (рис. 22в), яка 

утворюється під час швидкого випаровування розчинника. На рис 22в. показано 

переріз плівки CH3NH3I на поверхні скла в області неоднорідності [254]. 

Для плівок органо-неорганічних перовськитів, отриманих при різному 

співвідношенні вихідних реагентів, було проведено дослідження впливу 

співвідношення вихідних реагентів та температури обробки на морфологію плівок 

перовськиту CH3NH3PbI3. Для дослідження використовували плівки перовськиту, 

отриманні при співвідношенні вихідних реагентів PbI2:CH3NH3I – 1:1, 1:2, 1:3 при 

температурах 25, 75 °С та однофазні плівки перовськиту. 

На рис. 23. наведено SЕМ-зображення плівок, отриманих на скляних 

підкладках при різному співвідношенні вихідних реагентів PbI2 та CH3NH3I та 

різних температурах обробки. 

  

Рис. 23. Електронні мікрофотографії (SEM) плівок на основі перовськиту 

CH3NH3PbI3, отриманих на скляних підкладках при різному співвідношенні 

вихідних реагентів PbI2 та CH3NH3I: 1:1 – (а, г); 1:2 – (б, д); 1:3 – (в, е), при 

температурах: 25°С (a, б, в) та 75 °С (г, д, е). 

Із приведених зображень видно, що визначальний вплив на морфологію 

синтезованих плівок має співвідношення вихідних реагентів PbI2 та CH3NH3I. 
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Температура термообробки також впливає на морфологію плівок перовськиту, 

проте цей вплив не такий критичний як вплив співвідношення вихідних реагентів. 

При збільшенні температури обробки плівок форма окремих частинок на їх 

поверхні залишається подібною, хоча їх розміри суттєво зменшуються.  

Також було проведено морфологічні дослідження однофазних плівок 

органо-неорганічного перовськитів CH3NH3PbI3, нанесених на скляні підкладки та 

FTO/скло (рис. 24.) Мікроструктура плівок органо-неорганічного перовськиту, 

отриманого при співвідношенні PbI2:CH3NH3I – 1:1 на скляній та FTO/скло 

підкладці, практично не відрізняється: спостерігаються плівки з значною 

анізотропією форми частинок (голкоподібні частинки).  

При співвідношенні вихідних реагентів 1:2 для плівки, нанесеній на скляну 

підкладку, мікроструктура представлена частинками в формі кленового листка. 

При цьому ріст часток відбувається від центра кристалізації в 5-6 напрямків, в 

проміжках між великими частками зароджуються невеликі листкоподібні частки 

(вставка). При нанесенні плівки на поверхню FTO/скло частинки набувають більш 

ізотропної форми. При співвідношення PbI2:CH3NH3I –1:3 розміри частинок 

суттєво зменшується і утворюється більш щільна плівка з частинками округлої 

форми [254].  

 

Рис. 24. Електронні мікрофотографії (SEM)  плівок органо-неорганічних 

перовськитів, нанесених на скляні підкладки (а-в) і FTO/скло (г-е) та отриманих 

при різному співвідношенні вихідних реагентів: 1:1 – а, г; 1:2 – б, д; 1:3 – в, е. 

[254]. 
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Слід зазначити, що незалежно від співвідношення вихідних реагентів 

утворюються органо-неорганічні перовськити з різною морфологією. Зміна 

співвідношення вихідних реагентів суттєво впливає на мікроструктуру органо-

неорганічних плівок перовськиту CH3NH3PbI3, що зумовлена переважним 

впливом одного з вихідних реагентів, а саме PbI2. Для плівки 1:1 мікроструктура 

плівки CH3NH3PbI3 подібна до мікроструктури плівки PbI2, де спостерігається ріст 

анізотропних частинок. При збільшенні вмісту CH3NH3I у вихідному розчині 

відбувається зменшення вмісту PbI2 в розчинні та вплив PbI2 на мікроструктуру 

поступово зменшується. Частинки плівки органо-неорганічних перовськитів 

CH3NH3PbI3 стають округлими та меншими за розміром, вони отримують більш 

ізотропну форму [253]. 

Одним з можливих пояснень різної морфології плівок в залежності від 

співвідношення вихідних компонентів може бути наступний.  За рахунок 

збіднення кількості молекул CH3NH3І біля сформованого зародку CH3NH3PbI3 

частки продовжують рости в напрямку максимального надходження цих молекул 

до зародку, тобто у вигляді голок, що ми спостерігаємо при співвідношенні 

PbI2:CH3NH3І=1:1. При збільшенні концентрації CH3NH3І ймовірність 

надходження цих молекул до зародка з різних боків зростає, тому відбувається 

зменшення анізотропії часток і змінюється форма. При подальшому збільшенні 

концентрації CH3NH3І частки CH3NH3PbI3 вже ростуть округлої форми.  

Для плівок органо-неорганічних перовськитів CH3NH3PbI3 характерна різна 

ступінь анізотропії форм часток. Анізотропія форм часток суттєво впливає на 

співвідношення інтенсивності дифракційних піків перовськиту, наприклад (220) 

та (004) (рис.25.). На  рис. 25. наведені дифракційні піки (220) і (004) для органо-

неорганічних перовськитів в вузькому інтервалі значень 2θ (27-29°), які були 

нанесені на скляні підкладки і FTO/скло.  Як видно з рис. 25 на рентгенограмах 

спостерігаються піки з різною інтенсивністю. Хімічний склад, заселення позицій в 

структурі, анізотропії форми часток сильно впливають на співвідношення 

інтенсивностей цих піків. На основі проведених розрахунків було встановлено, Pb 

як найважчий елемент (при співвідношенні 1:2) має вносити найбільший вклад в 
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інтенсивність піків. Однак, для плівки CH3NH3PbI3, отриманої при співвідношенні 

1:1, співвідношення інтенсивностей піків значно перевищує співвідношення 

інтенсивностей піків для плівки, отриманої при співідношенні 1:2. Цю різницю в 

інтенсивності піків (220) і (004) для можна пояснити лише анізотропією форми 

часток, що узгоджується з даними електронної мікроскопії [254].  

 

Рис. 25. Дифракційні піки (220) і (004) органо-неорганічних перовськитів, які 

були нанесені на скляні підкладки (а) і на FTO/скло (б) при різних 

співвідношеннях вихідних реагентів PbI2 і CH3NH3І: 1:1 (1); 1:2 (2); 1:3 (3) [254].  

Для плівки, отриманій при співвідношенні вихідних реагентів PbI2 і 

CH3NH3І = 1:1 на скляній підкладці, форма часток є сильно анізотропною (рис. 

24а), а для плівок, отриманих при співвідношенні 1:2 і 1:3, співвідношення 

інтенсивностей піків (220) і (004)  майже не відрізняються, що узгоджується з 

незначною анізотропію часток або її відсутністю (рис. 24б, 24в). Подібні 

результати спостерігаються для зразків, нанесених на підкладки FTO/скло [254]. 

Товщину плівок органо-неорганічних перовськитів визначали методом 

інтерферометрії за методикою, яка описана в пункті 2.3.4. Товщину визначали при 
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різній швидкості обертання скляної підкладки, на яку наносили плівку 

перовськиту методом spin-coating. За даними інтерферометрії, товщина плівки 

CH3NH3PbI3 становить 500 нм при швидкості обертання 20 об/с і 400 нм при   

40 об/с. Незалежно від швидкості обертання плівка була неоднорідної по товщині. 

 

3.4.  Особливості утворення перовськитів CH3NH3PbI3 при різному 

співвідношенні вихідних реагентів 

Для плівок органо-неорганічних перовськитів CH3NH3PbI3, отриманих при 

різному співвідношенні вихідних реагентів у розчиннику DMF досліджено вплив 

швидкості обертання підкладки на фазовий склад плівок. Плівки перовськиту 

наносили на скляні підкладки методом spin-coating з різною швидкістю обертання 

– 20 об/с та 40 об/с.   

Плівки перовськиту, отримані при співвідношенні вихідних реагентів PbI2 і 

CH3NH3І – 1:1 та різній швидкості обертання підкладки відрізняються за фазовим 

складом (рис. 26.). 

 

Рис. 26. Рентгенограми плівок CH3NH3PbI3, отриманих при співвідношенні 

PbI2:CH3NH3І – 1:1 з використанням розчинника DMF методом spin-coating при 

швидкості обертання 20 об/с (1) і 40 об/с (2) та термообробці при 115° С. 
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На рентгенограмах плівок перовськиту, отриманих  при швидкості 

обертання 20 об/с при використанні розчинника DMF спостерігаються піки двох 

фаз: CH3NH3PbI3 та  PbI2, в той час як при швидкості обертання 40 об/с  в плівці 

присутня одна фаза – CH3NH3PbI3 (рис. 26, криві 1, 2). Отриманні результати 

вказують, що зміна швидкості обертання підкладки при отриманні плівок 

перовськиту при стехіометричному співвідношенні вихідних реагентів впливає на 

процеси випаровування розчинника, що призводить до зміни фазового складу 

плівки органо-неорганічного перовськиту CH3NH3PbI3. Відомо, що при 

використанні розчинника DMF відбувається швидка кристалізація. При 

збільшенні швидкості обертання при отриманні плівки відбувається збільшення  

швидкості випаровування розчинника. При цьому швидкість кристалізації є 

однаковою незалежно від швидкості обертання. Це узгоджується з літературними 

даними, які вказують, що отримання однофазних плівок відбувається коли 

процеси кристалізації і випаровування розчинника рознесені в часі [255].  

Для плівок перовськиту, отриманих при співвідношенні вихідних реагентів 

PbI2:CH3NH3І – 1:2, 1:3 встановлено, що фазовий склад плівок не змінюється при 

зміні швидкості обертання. У всіх цих випадках спостерігається утворення 

однофазної плівки органо-неорганічного перовськиту CH3NH3PbI3 (рис. 27.). 

Таким чином, швидкість обертання підкладки при отриманні плівок 

перовськиту при нестехіометричному співвідношенні вихідних реагентів не 

впливає на процес випаровування розчинника, і відповідно на фазовий склад 

плівок органо-неорганічного перовськиту.  
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Рис. 27. Рентгенограми плівок CH3NH3PbI3, отриманих при співвідношенні 

PbI2:CH3NH3І – 1:2(а), 1:3(б) з використанням розчинника DMF методом spin-

coating при швидкості обертання 20 об/с (1) і 40 об/с (2) та термообробці при 170 

та 175° С відповідно. 

На основі даних РФА для органо-неорганічного перовськиту можна записати 

схеми реакції утворення перовськиту CH3NH3PbI3 та проміжних сполук при 

різному співвідношенні вихідних реагентів PbI2 і CH3NH3І. При співвідношенні 

вихідних реагентів PbI2:CH3NH3І – 1:1 утворення перовськиту CH3NH3PbI3 та 

проміжних сполук можна представити у вигляді  схеми (рис. 28.). 

 

Рис. 28. Схема утворення 

перовськиту CH3NH3PbI3 та 

проміжних сполук для плівок, 

отриманих при співвідношенні 

вихідних реагентів 1:1. 

 



100 
 

При співвідношенні PbI2:CH3NH3І – 1:1 утворення органо-неорганічного 

перовськиту відбувається через утворення трьох проміжних сполук: 

(CH3NH3)2(DMF)xPbI4, (CH3NH3)2(DMF)2Pb3I8, (CH3NH3)3(DMF)PbI5. Відповідно 

до схеми, утворення перовськиту відбувається при розкладі проміжних сполук в 

різному температурному діапазоні. При температурі вищій Т=50-55 °С 

відбувається поступовий розклад проміжної сполуки (CH3NH3)3(DMF)PbI5 з 

утворенням сполуки (CH3NH3)2(DMF)xPbI4, яка при Т>55°С розкладається на 

перовськит CH3NH3PbI3. Сполука (CH3NH3)2(DMF)2Pb3I8  також перетворюється в 

перовськит при температурі Т>110 °С. 

При зміні співвідношення вихідних реагентів до 1:2 утворення органо-

неорганічного перовськиту відбувається за складнішою схемою через утворення 

чотирьох проміжних сполук (рис. 29.). 

  

Рис. 29. Схема утворення органо-неорганічного перовськиту CH3NH3PbI3 та 

проміжних сполук для плівок, отриманих при співвідношенні вихідних реагентів 

1:2. 

При співвідношенні PbI2:CH3NH3І – 1:2 утворення органо-неорганічного 

перовськиту відбувається через утворення проміжних сполук: 

(CH3NH3)2(DMF)xPbI4, (CH3NH3)2(DMF)2Pb3I8, (CH3NH3)3(DMF)PbI5, 

(CH3NH3)2(DMF)2Pb2I6.  Встановлено, що сполуки (CH3NH3)2(DMF)2Pb2I6 та 
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(CH3NH3)2(DMF)2Pb3I8  при Т>25-30 °С поступово розкладаються на перовськит 

CH3NH3PbI3. Сполука (CH3NH3)3(DMF)PbI5  при Т>130 °С перетворюється в 

сполуку (CH3NH3)2(DMF)xPbI4, яка також перетворюється в органо-неорганічний 

перовськит, але при вищій температурі Т>160-170 °С. 

При співвідношення вихідних реагентів 1:3 утворення органо-неорганічного 

перовськиту відбувається через утворення двох проміжних сполук ( рис. 30). 

 
Рис. 30. Схема утворення органо-неорганічного перовськиту CH3NH3PbI3 та 

проміжних сполук для плівок, отриманих при співвідношенні вихідних реагентів 

1:3. 

У цьому випадку утворюються лише проміжні сполуки 

(CH3NH3)2(DMF)xPbI4, (CH3NH3)3(DMF)PbI5. Як і в попередніх системах (1:1, 1:2) 

сполука (CH3NH3)3(DMF)PbI5  розкладається з утворенням (CH3NH3)2(DMF)xPbI4, 

але при температурі Т>150 °С. Утворення перовськиту CH3NH3PbI3  

супроводжується розкладом сполуки (CH3NH3)2(DMF)xPbI4  при Т>170 °С. 

Для плівок органо-неорганічного перовськитів, отриманих при різному 

співвідношенні вихідних реагентів, встановлено температурні діапаазони 

існування проміжних сполук (табл. 9). 
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Таблиця 9. Ентальпія утворення [85] та температурний інтервал існування 

проміжних сполук при різних співвідношеннях вихідних реагентів. 

Сполука 
Ентальпія 
утворення 

(ккал/моль) 

Температурний інтервал існування 

1:1 1:2 1:3 

(CH3NH3)2(DMF)2Pb3I8 -180,1 20-110 °С 20-25 °С – 

(CH3NH3)2(DMF)2Pb2I6 -177,6 – 20-25 °С – 

(CH3NH3)3(DMF)PbI5 -133,8 20-50 °С 20-130 °С 20-150 °С 

(CH3NH3)2(DMF)xPbI4 – 20-55 °С 20-160 °С 20-170 °С 

На перший погляд, схеми утворення перовськиту та проміжних сполук для 

різних співвідношень вихідних компонентів суперечать одна одній, оскільки 

згідно них, одні і ті ж проміжні фази можуть існувати при різних температурах в 

залежності від початкових умов реакції. Послідовність перетворення та стійкість 

проміжних сполук у перовськит пов’язана із властивостями цих проміжних 

сполук. На основі розрахованих ентальпій утворення встановлено, що проміжні 

сполуки відрізняються стійкістю. Сполука (CH3NH3)2(DMF)2Pb3I8 є найстійкішою 

при співвідношенні вихідних компонентів PbI2 і CH3NH3І 1:1. Зі збільшенням 

співвідношення вихідних реагентів відбувається зменшення температурного 

інтервалу існування цієї сполуки. Для найменш стійкої сполуки  

(CH3NH3)3(DMF)PbI5 при співвідношенні 1:1 навпаки спостерігається збільшення 

межі її існування при збільшенні кількості CH3NH3I.  

Залежно від співвідношення вихідних реагентів  відбувається зміна 

температурного існування проміжних сполук. При збільшенні співвідношення 

PbI2:CH3NH3І від 1:1 до 1:3 відбувається зменшення температурного діапазону 

існування сполуки (CH3NH3)2(DMF)2Pb3I8. При співвідношенні 1:3 дана сполука 

не утворюється. Однак для сполук (CH3NH3)3(DMF)PbI5, (CH3NH3)2(DMF)xPbI4  зі 

збільшенням вмісту CH3NH3І відбувається зростання температурного діапазону 

існування сполук. 

Аналіз рентгенограм плівок, отриманих на скляних підкладках при різному 

співвідношенні вихідних реагентів PbI2 та CH3NH3I в DMF та різних температурах 
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обробки, свідчить про те, що сформовані плівки, крім перовськиту CH3NH3PbI3 

можуть містити інші проміжні сполуки. Наявність тих чи інших проміжних фаз у 

плівці залежить від співвідношення вихідних реагентів та температури обробки 

плівки. Проміжні сполуки, які утворюються в процесі отримання органо-

неорганічного перовськиту можуть значно впливати на властивості плівок 

перовськитів, наприклад,  на стійкість при взаємодії з інтенсивним сонячним 

випромінюванням, оточуючою атмосферою. 

Для плівок органо-неорганічних перовськитів, отриманих при різному 

співвідношенні вихідних реагентів PbI2 і CH3NH3І (1:1, 1:2 і 1:3) досліджено 

елементний склад методом енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії 

(EDX). Даним методом було встановлено, що незалежно від співвідношення 

вихідних реагентів відбувається утворення органо-неорганічного перовськиту 

CH3NH3PbI3  одного хімічного складу (рис. 31).   

 

Рис. 31. Спектри EDX однофазних плівок CH3NH3PbI3, отриманих при мольних 

співвідношеннях вихідних реагентів PbI2:CH3NH3І, рівних 1:1 (1), 1:2 (2), 1:3 (3) 

[253]. 

На спектрі спостерігаються також піки елементів, що містяться в скляній 

підкладці (Na, Mg, Ca, Al, Si, O), на яку нанесена плівка (склад скляної підкладки 

– (Na2O-MgO)-CaO-Al2O3-SiO2) [251]. З рис. 31. видно, що для плівок 



104 
 
перовськиту, отриманих при різному співвідношенні реагентів, співвідношення 

інтенсивностей піків Pb і I є однаковим. Таким чином, елементний склад плівок 

перовськиту CH3NH3PbI3 не змінюється при зміни співвідношення вихідних 

реагентів (збільшеннні вмісту CH3NH3І у вихідному розчині) [253]. 

3.5.  Спектроскопічні дослідження розчинів та плівок CH3NH3PbI3  

Дослідження розчинів вихідних реагентів та плівок перовськиту проводили 

методом раманівської спектроскопії. Основними об’єктами дослідження методом 

раманівської спектроскопії були розчини PbI2, CH3NH3I, розчини PbI2 та CH3NH3I 

при співвідношеннях 1:1, 1:2, 1:3 та розчин PbI2 та CH3NH3Cl при співвідношенні 

1:1 в DMF, плівки органо-неорганічного перовськиту, отримані при різному 

співвідношенні вихідних реагентів. 

Дослідження розчинів. Дослідження розчинів методом раманівської 

спектроскопії проводили при кімнатній температурі. Всі спектри були отримані 

при збуджені лазерним випромінюванням з λ=532 нм.  

Розчини вихідних реагентів як PbI2, так і CH3NH3I в DMF є практично 

прозорими. При зміні співвідношенння PbI2:CH3NH3I і розчиненні в розчиннику 

DMF відбувається забарвлення розчину від світло-жовтого до темно-жовтого  

кольорів. Зміна забарвлення розчину свідчить, що між PbI2 і CH3NH3I 

відбувається хімічна взаємодія. Результати раманівських досліджень розчинів 

представлені на рис. 32.  

На рис. 32 наведено раманівські спектри чистого DMF та розчинених в 

ньому сполук: PbI2, CH3NH3I, PbI2 та CH3NH3I при співвідношенні 1:1; 1:2; 1:3 та  

CH3NH3Cl та PbI2 при співвідношенні 1:1. При реєстрації раманівського спектру 

розчинника DMF проявляються  інтенсивні смуги в спектральній області від 50 до 

3500 см-1. В спектрі PbI2 в DMF проявляються практично всі ті ж смуги, що і для 

DMF, але присутня також додаткова смуга, яка є проявом коливної моди Pb-I з 

частотою  121 см-1 та певні особливості спектру в області 475 см-1. В спектрі 

CH3NH3I в DMF на фоні широкої смуги з максимумом 1000 см-1 проявляються 
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тільки раманівські смуги розчинника DMF. Широка смуга може бути зумовлена 

фотолюмінесценцією (ФЛ) CH3NH3I. 

Рис. 32. (a) Раманівські спектри розчинника DMF (1) та розчинів сполук в ньому: 

2 – PbI2, 3 – CH3NH3I, 4 – PbI2 та CH3NH3I (1:1), 5 – PbI2 та CH3NH3I (1:2), 6 – PbI2 

та CH3NH3I (1:3), 7 – PbI2 та CH3NH3Cl (1:1). MA – CH3NH3 [254]. 

(б) Раманівські спектри цих розчинів в низькочастотному діапазоні.  

 

Для розчинів, які містять PbI2 та CH3NH3I у співвідношенні 1:1 та 1:2, крім, 

смуг з частотами 120 см-1 проявляються широкі смуги з максимумами 1000 та 

1250 см-1, що відповідають маятниковим коливанням C-H груп СН3, які 

зумовлені ФЛ. Найбільш ймовірно, що всі ці широкі смуги зумовлені внеском 

фотолюмінесценції від сформованої сполуки CH3NH3PbI3. 

При синтезі перовськитів до розчинів CH3NH3I та PbI2 з різним 

співвідношенням додавали незначну кількість CH3NH3Cl (2% по відношенню до 

CH3NH3I) для стабілізації структури перовськиту. Важливо було встановити 

внесок сполуки в спектри. Було отримано раманівський спектр CH3NH3Cl та PbI2 

при співвідношенні 1:1 (рис.  32, крива 7). В даному спектрі присутні додаткові 

смуги з наступними частотами: 178; 953 та 997 – позаплощинні деформаційні 

коливання С-Н; 1547 – деформаційні коливання NH; 2829, 2957, 3020 – 

асиметричні, симетричні та валентні асиметричні коливання С-Н груп СН3 та 3092 

см-1 – валентні коливання NH. Отримані частоти смуг близькі до частот 
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раманівських смуг сполуки CH3NH3PbICl2, що отримані в роботі [256]. Проте, в 

раманівських спектрах розчинів сполуки CH3NH3PbI3, вищезазначені смуги не 

проявляються. 

У раманівських спектрах розчинів вихідних реагентів при різному 

співвідношенні PbI2 та CH3NH3I  проявляється смуга 121 см-1, характерна для  

 Pb-I коливань (рис. 32б). При збільшенні співвідношення вихідних реагентів у 

DMF у раманівських спектрах розчинів спостерігається збільшення інтенсивності 

смуги 121 см-1 і відбувається зміщення максимуму смуги в низькочастотну 

область. Зміщення максимуму смуги в раманіських спектрах зумовлене зміною 

краю оптичного поглинання від 2,54 еВ для PbI2 в DMF до 2,24 еВ для розчину 

PbI2:CH3NH3I – 1:3 (рис. 33.) Ці спектральні зміни вказують, що при збільшенні 

вмісту CH3NH3I зростає ймовірність утворення полійодидів свинцю: [PbI3]1-, 

[PbI4]2-, [PbI5]3- та [PbI6]4-. Утворення полійодидів свинцю може впливати на 

морфологію плівок перовськитів. 

 

Рис. 33. Спектри поглинання розчинів: 1 – PbI2; 2 – PbI2 and CH3NH3I (1:1); 3 – PbI2 

and CH3NH3I (1:2); 4 – PbI2 and CH3NH3I (1:3) в DMF [254].  

Зазначимо, що спектральні особливості, які б відрізняли раманівські 

спектри розчинів з різним співвідношенням реагентів, в спектрах не 

спостерігаються, окрім різного внеску ФЛ та розширення спектральних кривих.  

Дослідження плівок. Як вже говорилося, що утворення органо-

неорганічного перовськиту CH3NH3PbI3 залежно від співвідношення вихідних 
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реагентів відбувається через утворення різної кількості проміжних сролук: при 

співвідношенні 1:1 – 3 сполуки, при 1:2 та 1:3 – 4 та 2 сполуки, відповідно. 

Методом раманівської спектроскопії було досліджено спектри плівок 

перовськитів з метою уточнення утворення проміжних сполук та перовськиту.  

Слід відмітити, що при реєстрації раманівських спектрів органо-неорганічних 

плівок внесок в спектр може давати не тільки раманівське розсіювання, а й 

релеєвське розсіювання, яке суттєво залежить від морфології плівок та ФЛ. При 

наявності інтенсивної ФЛ взагалі важко, а іноді і взагалі не можливо 

зареєструвати раманівський спектр плівок перовськиту. Враховуючи той факт, що 

смуга ФЛ від перовськитів досить широка від 675 до 850 нм, вчені 

використовують лазерне випромінювання для збудження раманівських спектрів в 

спектральних областях до та після смуги ФЛ. Проте, якщо плівка складається із 

декількох сполук, враховувати всі ці фактори досить складно. Тому, при зміні 

компонентного складу плівки в раманівському спектрі не обов’язково 

проявляються чи зникають раманівські смуги тієї чи іншої сполуки, а 

спостерігається зміна спектру в цілому, зумовлена сумарним внеском 

раманівського, релеєвського розсіювання та ФЛ. Аналіз таких змін в певній мірі 

дозволяє судити про фазові, компонентні та морфологічні зміни, що відбулися в 

процесі формування плівки при зміні співвідношення вихідних реагентів та 

температури термообробки.  

На рис. 34. наведено раманівські спектри плівок, отриманих при 

співвідношенні вихідних реагентів PbI2 і CH3NH3І як 1:1 та обробці при різних 

температурах.  

В раманівських спектрах плівок,  отриманих в діапазоні температур   

20-30 °С проявляються інтенсивні смуги від перовськиту та проміжних сполук, 

які відповідають коливанням  кінцевих та місткових зв’язків Pb-I (59 та 110 см-1) 

розчинника DMF (864, 982, 1103 см-1 та ін.).  Збільшення температури обробки 

плівки вище 30 оС призводить до зникнення смуг при (59 та 110 см-1) та 

виникненню низькочастотної смуги з максимумом 51 см-1 та  прояву інтенсивної 

ФЛ. Поява інтенсивної ФЛ найбільш ймовірно зумовлена наявністю сполуки 
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(CH3NH3)2(DMF)2Pb3I8. Згідно РФА при температурах вищих 30 °С відбувається 

розкладання сполук (CH3NH3)3(DMF)PbI5 та (CH3NH3)2(DMF)xPbI4, що призводить 

до значного збільшення вмісту (CH3NH3)2(DMF)2Pb3I8 в плівці перовськиту 

CH3NH3PbI3. 

 

Рис. 34. Раманівські спектри плівок, отриманих при співвідношенні PbI2:CH3NH3І 

– 1:1  в діапазоні температур 20-175 оС. а – раманівські спектри в діапазоні 

низьких частот. б - раманівські спектри у високочастотному діапазоні. 

 В діапазоні температур 50-100 оС в спектрах проявляються смуги в 

областях 51, 250 (містковий зв’язок Pb-I), 752 та 838 см-1 (деформаційні коливання 

С-Н), які можна віднести до сполуки (CH3NH3)2(DMF)2Pb3I8. При збільшенні 

температури до 100 °С спостерігається зменшення інтенсивності ФЛ, що 

пов’язано із зменшенням вмісту (CH3NH3)2(DMF)2Pb3I8 у плівці органо-

неорганічного перовськиту. При температурах 50-100 оС відбувається збільшення 

вмісту перовськиту CH3NH3PbI3. 

При формуванні плівок при температурі 100 оС в раманівському спектрі 

проявляються коливальні смуги з частотами 110 та 96 см-1, які є характерними для 

PbI2. Так при температурі 100 оС за даними РФА, крім перовськиту присутні фази 

PbI2 та (CH3NH3)2(DMF)2Pb3I8. При 115 оС відбувається утворення однофазної 

плівки органо-неорганічного перовськиту. При температурах вищих 120 оС 

з’являються  смуги PbI2 (51, 59 та 110 см-1)  і їх інтенсивність зростає. Тобто при 

використанні вихідних реагентів PbI2 і CH3NH3І при співвідношенні 1:1 
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формується плівка органо-неорганічного перовськиту, яка при температурах вище 

115 оС деградує з утворенням PbI2.  

На рис. 35.  наведено раманівські спектри плівок, отриманих при 

співвідношенні вихідних реагентів PbI2:CH3NH3І – 1:2 та їх обробці при різних 

температурах.  

 

Рис. 35. Раманівські спектри плівок, отриманих при співвідношенні PbI2:CH3NH3І 

– 1:2  в діапазоні температур 20-175 оС. а – раманівські спектри в діапазоні 

низьких частот. б - раманівські спектри у високочастотному діапазоні. 

Як і для плівок, отриманих при співвідношенні PbI2:CH3NH3І – 1:1, при 

співвідношенні 1:2 в діапазоні температур від 20-30 оС в раманівських спектрах 

плівок домінують смуги від перовськиту, проміжних сполук, що відповідають 

коливанням Pb-I в низькочастотному діапазоні (65-106 cм-1) та розчинника DMF 

(864, 982, 1103 см-1 та ін.). При вищих температурах обробки смуги розчинника в 

спектрах не проявляються. Натомість, в діапазоні температур 40-90 оС в 

низькочастотній області раманівських спектрів проявляються смуги з 

максимумами в області 80 та 106 см-1, які характерні для перовськитів та інших 

фаз, в яких наявні Pb-I зв’язки. Водночас, у високочастотній ділянці спектру для 

плівок, сформованих в діапазоні температур 50-120 оС проявляються смуги з 

частотою 1207 см-1, які, найбільш ймовірно, відповідають маятниковим 

коливанням С-Н груп СН3 проміжних сполук (CH3NH3)3(DMF)PbI5 та 

(CH3NH3)2(DMF)xPbI4, оскільки, згідно рентгенівських даних, саме в цьому 

температурному діапазоні дані фази присутні у плівці перовськиту. Нагрівання 
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такої плівки навіть до 175 оС не призводить до її розкладання на CH3NH3І та PbI2. 

Можливо, саме наявність (CH3NH3)2(DMF)xPbI4 фази в плівці приводить до 

більшої стійкості  перовськиту. 

На рис. 36. наведено раманівські спектри плівок, отриманих при 

співвідношенні вихідних реагентів PbI2:CH3NH3І – 1:3 та обробці плівок в 

діапазоні температур 20-175оС.  

 

Рис. 36. Раманівські спектри плівок, отриманих при співвідношенні PbI2:CH3NH3І 

– 1:2  в діапазоні температур 20-175 оС. а – раманівські спектри в діапазоні 

низьких частот. б - раманівські спектри у високочастотному діапазоні. 

Як і для інших співвідношень вихідних реагентів в діапазоні температур 20-

30оС в спектрах проявляються смуги характерні для DMF (861, 982, 1103 см-1 та 

ін.).  При вищих температурах 30 °С коливні моди розчинника в спектрах вже не 

проявляються. Для плівок, сформованих при температурах в діапазоні 20-100 оС, в 

раманівських спектрах проявляються смуги, які характерні для перовськиту та 

інших фаз. Дійсно, при зміні температури  формування плівки відбувається 

перерозподіл інтенсивності смуг в області від 80 до 110 см-1, що характерно для 

прояву коливань зв’язку Pb-I (кінцеві та місткові зв’язки) різних фаз, як 

CH3NH3PbI3, так і (CH3NH3)3(DMF)PbI5 та (CH3NH3)2(DMF)xPbI4. При 

температурах обробки плівок вище 120 оС  в спектрах проявляються смуги, 

характерні для перовськиту з максимумом 106 см-1. При використанні вихідних 

компонентів у співвідношенні 1:2 деградація перовськиту на PbI2 і CH3NH3І не 
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спостерігається. Смугу при 980 см-1 можна віднести до позаплощинних 

деформаційних коливань С-Н сполук (CH3NH3)3(DMF)PbI5 та 

(CH3NH3)2(DMF)xPbI4. При температурі 175 °C ця смуга не спостерігається, що 

свідчить про розкладання даних сполук та утворення однофазної плівки 

перовськиту CH3NH3PbI3. 

Для плівок органо-неорганічних перовськитів CH3NH3PbI3, отриманих при 

співвідношенні вихідних реагентів 1:1, 1:2, 1:3 було досліджено спектри 

флуоресценції (рис. 37.).  

 
Рис. 37. Спектри флуоресценції однофазних плівок CH3NH3PbI3, отриманих при 

різному співвідношенні вихідних реагентів (PbI2:CH3NH3І): 1:1 (1); 1:2 (2); 1:3 (3). 

Збудження при 470 нм. 

Як показано на рис. 37. інтенсивність флуоресценції плівок CH3NH3PbI3 

зменшується при зміні співвідношення вихідних компонентів в ряді 1:1, 1:2 і 1:3. 

В спектрах флуоресценції максимум смуги (785 нм) для плівок, отриманих при 

співвідношенні 1:1 і 1:2 відповідає літературним даним [257]. Максимум смуги 

флуоресценції плівки 1:3 зміщений батохромно (максимум 790 нм), що можна 

пояснити  ефектром внутрішнього фільтру. Внутрішнє перепоглинання (ефект 

внутрішнього фільтру) може призводити до батохромного зсуву і падіння 

інтенсивності флуоресценції [258]. 

Методом спектрофотометрії в УФ та видимій області були вивчено 

електронні спектри поглинання перовськиту CH3NH3PbI3 і відповідних робочих 
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розчинів в DMF. Спектр поглинання розчину CH3NH3PbI3 в DMF істотно 

відрізняється від спектру йодиду свинцю PbI2 (рис. 38, криві 1, 2) – в ньому 

з'являється додаткова смуга поглинання в області 327 нм, що свідчить, ймовірно, 

про взаємодію компонентів суміші навіть в розчині з утворенням комплексів.  

 

Рис. 38. Нормовані спектри поглинання розчину CH3NH3PbI3 в DMF (1), PbI2 в 

DMF (2). 

Плівки органо-неорганічного перовськиту CH3NH3PbI3, отримані на скляній 

підкладці володіють широкою областю поглинання, що охоплює ближню УФ і 

практично всю видиму область спектра, що може бути зумовлене накладанням 

різних електронних переходів з переносом заряду з ліганду на метал та d-d 

електронних переходів в йоні металу (рис. 39.). 

 

Рис. 39. Спектри поглинання плівок CH3NH3PbI3, отриманих з розчинів в DMF. 
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3.6. Дослідження стійкості плівок органо-неорганічних перовськитів до дії 

вологи та опромінення 

Відомо, що органо-неорганічний перовськит є досить чутливим до 

зовнішніх чинників (вологи, лазерного випромінювання та ін.). Дослідження 

стійкості органо-неорганічних перовськитів було проведено методами 

раманівської, флуоресцентної спектроскопії та РФА. Методами раманівської та 

флуоресцентної спектроскопії було досліджено стійкість плівок органо-

неорганічного перовськиту до дії опромінення. РФА використовували для 

дослідження впливу вологи на стійкість перовськиту. 

Раманівські спектри плівок перовськиту, отриманих з розчину  PbI2 і 

CH3NH3I при співвідношенні 1:1, 1:2 та 1:3 в DMF є подібними (рис. 40.) 

Подібність спектрів свідчить, що, незважаючи на різну морфологію плівок, 

структурною одиницею є кристалічна решітка тетрагонального перовськиту. 

 

Рис. 40. Раманівські спектри плівок, утворених з розчинів PbI2 та CH3NH3I в DMF 

при співвідношенні 1:1 (1); 1:2 (2); і 1:3 (3). Всі спектри реєстрували при збуджені 

лазерним випромінюванням з λ=532 нм при кімнатній температурі [254]. 

Дослідження впливу лазерного випромінювання на стійкість плівок 

перовськитів CH3NH3PbI3 представлена на рис. 41. На рис. 41. наведено 

раманівський спектр плівки, отриманої при співвідношенні PbI2:CH3NH3I –11 в 

DMF (крива 1). Спектр було зареєстровано при досить малій потужності 
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збуджуючого лазерного випромінювання (5103 Вт/см2). Для плівок перовськиту, 

отриманих при PbI2:CH3NH3I –12 та 1:3 спектри практично такі ж самі.  

При опроміненні плівок збуджуючим лазерним випромінюванням протягом 

200 с раманівський спектр суттєво змінюється (рис. 41, крива 2). Подібна зміна в 

спектрах відбувається і при збільшенні густини потужності збуджуючого 

лазерного випромінювання приблизно в  5 раз. 

 

 

Рис. 41. Раманівські спектри плівок CH3NH3PbI3, сформованих з розчину в DMF 

сполук PbI2 та CH3NH3I у співвідношенні (11): безпосередньо після осадження на 

скляну підкладку при Т=90оС (1); після опромінення їх лазерним 

випромінюванням протягом 200 с (2); після опромінення протягом 400 с (3). 

Раманівські спектри плівок, сформованих з розчину в DMF сполук PbI2 (4) та 

CH3NH3I (5). Спектри збуджувалися лазерним випромінюванням з λ=532 нм і 

реєструвалися при кімнатній температурі [254].  

При такій дії лазерного випромінювання плівка CH3NH3PbI3 переходить в 

метастабільний стан, який є перехідним станом від перовськиту до PbI2. Дійсно, 

інтенсивне лазерне випромінювання може призводити як до руйнування хімічних 

зв’язків в CH3NH3PbI3, так і до збудження електронної підсистеми окремих 

структурних одиниць, що сприяє формуванню метастабільної структури. Зокрема, 

такий стан може бути результатом інтеркаляції PbI2 в групу NH3 [259]. При 
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раманівських дослідженнях плівок, що перебувають в такому метастабільному 

стані, зміна форми раманівських спектрів спостерігається вже безпосередньо в 

процесі їх вимірювання. Зокрема, після 400 с опромінення плівки лазерним 

випромінюванням, раманівський спектр значно змінився (крива 3). На рис. 41 для 

порівняння наведено спектри плівок PbI2 (крива 4) та CH3NH3I (крива 5). 

Збільшення часу опромінення плівки CH3NH3PbI3 лазерним випромінюванням 

призводить до повної деградації органо-неорганічного перовськиту CH3NH3PbI3. 

В результаті реєструється спектр подібний до кривої 4, який відповідає коливним 

модам сполуки PbI2 [254]. 

Як відомо, що зміна форми раманівських спектрів може спостерігатися 

безпосередньо в процесі їх вимірювання, тому при дослідженні стійкості 

перовськитів бувають випадки, що плівки перовськиту при вимірюванні 

перебувають в метастабільному стані (рис. 42.) 

 

Рис. 42. Раманівські спектри плівок, отриманих з розчинів в DMF: 1 – PbI2, 2 – 

CH3NH3I, 3 – PbI2 та CH3NH3I (11), 4 – PbI2 та CH3NH3I (12), 5 – PbI2 та CH3NH3I 

(13), отримані при збудженні лазерним випромінюванням з =532 нм при 

кімнатній температурі. 

На рис. 42. наведено раманівські спектри плівок вихідних реагентів та 

плівок перовськитів, отриманих при різному співвідношенні PbI2 та CH3NH3I в 

DMF. Спектри плівки PbI2 (крива 1) характеризується смугами з частотами 50, 95, 

109 см-1 та ін. Для сполуки CH3NH3I реєстується малоінтенсивний спектр (крива 
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2).  Криві 3, 4, 5 зумовлені коливними модами перовськитів, що знаходяться в 

метастабільному стану і були отримані при різному співвідношеннями PbI2 та 

CH3NH3I в DMF. Як видно з рисунку спектри цих плівок досить подібні, єдина 

різниця це відношення інтенсивності смуги з частотою 55 см-1 до інтенсивності 

смуги з частотою 97 см-1. Якщо ці спектри характеризувати по шкалі 

деградація/час, то найменш деградують плівки з найбільшим співвідношенням 

PbI2:CH3NH3I – 1:3, а найбільш деградують плівки при співвідношенні 1:2. Цей 

результат узгоджується з результатами роботи [259], в якій було показано, що 

поріг деградації зростає при збільшенні розмірів кристалічних доменів. 

В частково-деградованих (метастабільний стан) плівках з’являється смуга з 

частотою 250 см1. Цю широку, іноді безструктурну смугу пов’язують з 

торсіальними коливаннями метиламонієвих катіонів і яка може бути маркером 

орієнтаційного безпорядку матеріалу, тобто відсутності орієнтаційного 

впорядкування CH3NH3I відносно структури PbI2. В наших спектрах ця смугу 

добре видно, якщо зі спектру перовськиту відняти спектр PbI2. Частота цієї смуги 

залежить від впорядкування системи органічна/неорганічна. При зростанні 

впорядкування в системі органіка/неорганіка ця смуга зміщується в 

низькочастотну сторону, а при розупорядкування – в протилежну.  

На рис. 43. представлено залежність форми спектрів плівок перовськиту 

від часу опромінення.  

 

 

Рис. 43. Раманівські спектри 

плівок, отриманих при 

співвідношенні вихідних 

реагентів PbI2 та CH3NH3I – 1:1 

і опроміненні протягом різного 

часу. 
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Як видно з рис. 43. при опроміненні плівок протягом 10 хв спектр 

практично не змінюється, однак при збільшенні часу опромінення в спектрах 

з’являються інтенсивні смуги з частотами 61, 75, 100, 113 см-1, які пов’язані з тим, 

що органо-неорганічний перовськит вже перебуває в метастабільному стані. При 

подальшому збільшенні часу опромінення спектр перовськиту трансформується в 

спектр для сполуки PbI2. Подібні зміни спектру спостерігаються також при зміні 

температури  обробки плівок перовськиту (рис.44.).  

 

Рис. 44. Раманівські спектри плівок, сформованих з розчину в DMF сполук PbI2 та 

CH3NH3I у співвідношенні (13) при температурах 100 (1), 150 (2) та 180 °С (3). 

Спектри збуджувалися лазерним випромінюванням з λ=532 нм і реєструвалися 

при кімнатній температурі [254]. 

Для плівок перовськиту, отриманих при співвідношенні реагентів 1:3 при 

термообробці в діапазоні до 170 оС раманівські спектри досить подібні до спектру 

1, який наведено на рис. 41. Проте, раманівський спектр від плівки, відпаленої 

при Т=180 оС, вже відповідає спектру метастабільної фази (крива 3 на рис. 41). Ці 

результати узгоджуються з даними рентгенофазового аналізу. 

Стійкість плівок органо-неорганічного перовськиту по відношенню до 

вологи (вологість 50-60%) визначали методом РФА. Рентгенограми 

досліджуваних плівок були зняті через певні проміжки часу протягом 55 днів 

(рис. 45.).  



118 
 

 
Рис. 45. Рентгенограми плівок органо-неорганічного перовськиту, отриманих при 

співвідношенні вихідних реагентів 1:1(а), 1:2(б), 1:3(в) : 1 - після синтезу, 2 – 

через 2 дня, 3 – 5 днів, 4 – 8 днів, 5 – 10 днів, 6 – 20 днів, 7 – 55 днів, 8 – 70 днів,   

9 – 95 днів. * - PbI2. 

На основі отриманих ретгенограм було проаналізовано структурні зміни в 

плівках перовськиту. Стійкість плівок оцінювали за вмістом фази PbI2, яка 

утворюється в результаті деградації плівки органо-неорганічного перовськиту. 

Вміст фази PbI2 визначали за формулою: 

перовськиту
    (19) 

де – площа піку PbI2 , Sперовськиту –  площа піку перовськиту.  

На рис. 46. представлено залежність вмісту PbI2  від часу впливу вологи на 

плівки органо-неорганічних перовськитів, отриманих при різному співвідношенні 

вихідних реагентів. Як видно з рис. 46. плівки перовськиту CH3NH3PbI3, отримані 

з розчинів із різним співвідношенням вихідних реагентів (1:1, 1:2, 1:3), 

характеризуються різною стійкістю до дії вологи: найстійкішими є плівки зі 

співвідношенням реагентів 1:3. 
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Рис. 46. Залежність вмісту фази PbI2 при розкладанні перовськитів, отриманих 

при різних співвідношеннях вихідних реагентів: 1 – 1: 1; 2 – 1: 2; 3 – 1: 3. 

Вміст PbI2 в цих плівках при впливі вологи протягом 95 днів становить ~ 3,5 

% (рис. 46, крива 3). Плівки, отримані при співвідношенні PbI2:CH3NH3I – 1:2, є 

найбільш чутливі до вологи і вміст PbI2 в цих плівках при впливі вологи на їх 

протягом 95 днів становить ~ 62 %. У плівках, отриманих при співвідношенні 1:1, 

вміст PbI2  становить ~ 21,5 % при впливі вологи за вище вказаний період. 

Стійкість плівок до вологи за результатами РФА добре узгоджуються з 

раманівськими дослідженнями стійкості плівок перовськиту до опромінення. 

Таким чином, не залежно від впливу зовнішніх чинників (вологи, опромінення) 

найбільш стійкими є плівки перовськиту, отримані при найбільшому 

співвідношенні вихідних реагентів (1:3), найменш стійкі – плівки, отримані при 

співвідношенні вихідних реагентів PbI2:CH3NH3I – 1:2. 

Стійкість плівок перовськитів до вплив опромінення досліджували методом 

флуоресцентної спектроскопії (рис. 47.). 

На основі отриманих даних кінетики флуоресценції було встановлено, що 

опромінення плівки перовськиту (1:2) приводить до поступового гасіння 

флуоресценції з часом, що свідчить про її нестійкість до опромінення. У той же 

час, в аналогічних умовах для плівок (1:1, 1:3) інтенсивність флуоресценції 
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поступово зростає, що можна пояснити незначними змінами морфології плівок, 

кращою стійкістю плівок. 

 

 
Рис. 47. Залежність інтенсивності флуоресценції Ifl плівок органо-неорганічних 

перовськитів CH3NH3PbI3, отриманих при співвідношенні вихідних реагентів 1:1 

(1), 1:2 (2), 1:3 (3), від часу опромінення. 

Таким чином, у розділі 3 в результаті проведених досліджень показано, що 

залежно від співвідношення вихідних реагентів у розчиннику DMF утворення 

однофазного перовськиту CH3NH3PbI3 відбувається за різними схемами: через 

утворення 3 проміжних сполук (1:1), 4 та 2 проміжних сполук при співвідношенні 

1:2 та 1:3, відповідно. Крім перовськиту CH3NH3PbI3, відбувається утворення 

проміжних сполук (CH3NH3)2(DMF)xPbI4, (CH3NH3)2(DMF)2Pb3I8, 

(CH3NH3)3(DMF)PbI5, (CH3NH3)2(DMF)2Pb2I6. Органо-неорганічний перовськит 

CH3NH3PbI3 утворюється одного хімічного складу, але з різною мікроструктурою. 

Встановлено, що структура перовськиту починає формуватися при температурі   

20 оС. Початок утворення однофазного перовськиту залежно від співвідношення 

вихідних реагентів відбувається при різних температурах: 1:1–115 оС, 1:2–170 оС, 

1:1–175 оС.  

Досліджено особливості утворення органо-неорганічного перовськиту 

залежно від швидкості обертання підкладки при отриманні плівки методом spin-
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coating. Визначено структурні параметри плівок і показано, що об’єм комірки для 

плівок перовськиту, отриманого при різному співвідношенні реагентів суттєво 

відрізняється. Зміна об’єму пов’язана з різною кількістю розчинника в структурі 

перовськиту. Отримані плівки перовськиту проявляють різну стійкість до дії 

вологи, опромінення. Методами РФА, флуоресцентної та раманівської 

спектроскопії встановлено, що найстійкішими до дії зовнішніх чинників є плівки, 

отримані при співвідношенні вихідних реагентів 1:3. Для плівок перовськитів, 

отриманих при різному співвідношенні вихідних реагентів, досліджено 

електронні спектри поглинання та флуоресценції. 
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РОЗДІЛ 4. 

СИНТЕЗ ПЛІВОК ОРГАНО-НЕОРГАНІЧНИХ ПЕРОВСЬКИТІВ 

CH3NH3PbI3 ПРИ ВИКОРИСТАННІ РОЗЧИННИКА DMSO 

4.1. Синтез органо-неорганічних перовськитів CH3NH3PbI3 

Для отримання плівок перовськиту CH3NH3PbI3 використовували розчини 

вихідних реагенти PbI2, CH3NH3I та CH3NH3Cl з концентрацією 40 мас. %  у 

розчиннику DMSO при співвідношеннях 1:0,98:0,02 (далі 1:1); 1:1,98:0,02 (1:2); 

1:2,98:0,02 (1:3). На рис. 48. представлено схематичне зображення процесу 

синтезу органо-неорганічного перовськиту. Для отримання плівок перовськиту 

використовували скляні підкладки та ITO (легований індієм SnO2) підкладки з 

розмірами 20∙12 мм. Підкладки попередньо були очищенні розчинами: мильний 

розчин – дистильована вода – ізопропіловий спирт – ацетон.  

 

Рис. 48. Загальна схема синтезу плівок органо-неорганічного перовськиту 

CH3NH3PbI3  

Після очищення підкладок на них було нанесено  розчин вихідних реагентів 

для отримання плівок органо-неорганічних перовськитів. Після нанесення 

розчину реагентів на підкладки було проведено  термообробку плівок 

перовськиту. 
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4.2.  Рентгенівські дослідження плівок органо-неорганічних перовськитів 

при різному співвідношенні вихідних реагентів  

Для плівок органо-неорганічних перовськитів CH3NH3PbI3, отриманих при  

співвідношенні вихідних реагентів 1:1, 1:2, 1:3 при використанні розчинника 

DMSO було проведено рентгенівські дослідження.  

Рентгенограми плівок перовськитів CH3NH3PbI3, отриманих при 

співвідношенні вихідних реагентів PbI2 і CH3NH3І 1:1 при використанні 

розчинника  DMSO в діапазоні температур термообробки 25-190  °С 

представленні на рис. 49. 

 

Рис. 49. Рентгенограми плівок, отриманих при співвідношенні вихідних реагентів 

PbI2:CH3NH3І – 1:1 та обробці при різних температурах. “□” – 

(CH3NH3)2(DMSO)xPbI4, “*” – (CH3NH3)2(DMSO)2Pb3I8, “●” – PbI2 · 2DMSO, “○” – 

PbI2 · DMSO та “◊”  – CH3NH3PbI3.  

Як свідчать наведені результати, утворення повністю однофазної плівки 

органо-неорганічного перовськиту не спостерігається, присутні домішки інших 

фаз, що узгоджується з літературними даними [96]. Утворення органо-

неорганічного перовськиту CH3NH3PbI3  (пік при 2θ = 14,1°) відбувається при 

температурах Т ≥ 60 °С, що значно відрізняється для плівок, отриманих при 

використанні DMF, де утворення перовськиту спостерігається при температурі Т 
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= 20-25 °С. При температурах (25-55 °С) у плівках присутні 3 проміжні фази: 

(CH3NH3)2(DMSO)2Pb3I8, PbI2∙2DMSO, PbI2·DMSO. При    Т=190 °С 

спостерігається значне зростання інтенсивності піку PbI2·DMSO (пік при 

212.72о), що може свідчити про початок деградації плівки органо-

неорганічного перовськиту. При Т=150 °С плівка органо-неорганічного 

перовськиту CH3NH3PbI3 містить найменшу кількість додаткової фази 

(CH3NH3)2(DMF)2Pb3I8.Залежно від температури обробки плівка перовськиту 

містить проміжні фази (CH3NH3)2(DMF)xPbI4, (CH3NH3)2(DMF)2Pb3I8, 

(PbI2·2DMSO, PbI2·DMSO (табл. 10).  

Таблиця 10. Проміжні сполуки, що утворюються при синтезі плівок органо-

неорганічного перовськиту (1:1) при використанні розчинника DMSO  методом 

одностадійного осадження та їх кристалографічні параметри [87]. 

 

Проміжна сполука Піки 2θ Просторова група: Параметри 
елементарної комірки 

(CH3NH3)2(DMSO)2Pb3I8 6,56°, 7,19°, 
9,19°, 11,75°,  
13,13°, 17,68°, 
18,55°, 19,76°, 
20,96 

Pca21 (орторомбічна структура): 
a = 4,6212(6) Å, 
b = 27,129(7) Å, 
c = 26,841(4) Å, 

 =  =  = 90°, 
Z = 4, V = 3376,2(12) Å3 

(CH3NH3)2(DMSO)xPbI4 11,48° – 
PbI2·2DMSO 12,92°, 14,5° Pccn (орторомбічна структура): 

a = 13,6978(4) Å, 
b = 10,8575(4) Å, 
c = 8,7607(3) Å, 

=== 90°, 
Z = 4, V= 1302,93(7) Å3 

PbI2·DMSO 12,72о  
Pnma (орторомбічна структура): 

 a = 17,796(3) Å, b = 11,1352(17) Å, 
c = 4,5144(6) Å, 

 =  =  = 90°, 
Z = 4, V = 894,6(2) Å3 
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Таким чином, аналіз рентгенограм показав, що при співвідношенні вихідних 

реагентів PbI2 і CH3NH3І –1:1  в залежності від температури термообробки плівки 

органо-неорганічного перовськиту містять додаткові фази після термообробки в 

широкому температурному інтервалі. При цьому відбувається утворення 4 

проміжних сполуки.  

Як видно з рис. 50, однофазна плівка органо-неорганічного перовськиту 

CH3NH3PbI3 починає утворюється при температурі Т = 190 °С. При температурах 

нижчих Т = 190 °С плівка перовськиту містить інші проміжні фази 

(CH3NH3)2(DMF)xPbI4, (CH3NH3)2(DMF)2Pb3I8, PbI2·2DMSO, PbI2·DMSO. Кількість 

проміжних фаз присутніх у плівках органо-неорганічного перовськиту залежить 

від температури термообробки.  

 

Рис. 50. Рентгенограми плівок, отриманих при співвідношенні вихідних реагентів 

PbI2:CH3NH3І 1:2 та термообробки при різних температурах. “□” – 

(CH3NH3)2(DMSO)xPbI4, “*” – (CH3NH3)2(DMSO)2Pb3I8, “●” – PbI2 ·2DMSO, “○” – 

PbI2·DMSO та “◊”  – CH3NH3PbI3. 

Утворення органо-неорганічного перовськиту CH3NH3PbI3  (пік при  2θ = 

14,1°)  відбувається при температурах Т ≥ 60 °С, що значно відрізняється для 
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плівок отриманих при використанні DMF, де утворення перовськиту 

спостерігається при температурі Т = 20-25°С. Однак при температурах Т<60 °С  у 

плівках присутні 2 проміжні сполуки: (CH3NH3)2(DMSO)2Pb3I8 та PbI2·2DMSO.  

Для плівок органо-неорганічного перовськитів, отриманих при співвідношенні 1:2 

було встановлено існування 4 проміжних сполук в інтервалі температур Т = 20-

185 °С (табл. 11) 

Таблиця 11. Проміжні сполуки, що утворюються при синтезі плівок органо-

неорганічного перовськиту CH3NH3PbI3 (1:2) методом одностадійного осадження 

та їх кристалографічні параметри [87]. 

Проміжна сполука Піки 2θ Просторова група: Параметри 
елементарної комірки 

(CH3NH3)2(DMSO)2Pb3I8 6,56°, 7,19°, 
9,19°, 11,75°,  
13,13°, 17,68°, 
18,55°, 19,76°, 
20,96 

Pca21 (орторомбічна структура): 
a = 4,6212(6) Å, 
b = 27,129(7) Å, 
c = 26,841(4) Å, 

 =  =  = 90°, 
Z = 4, V = 3376,2(12) Å3 

(CH3NH3)2(DMSO)xPbI4 11,35°, 11,48°, 
11,67°    

– 

PbI2·2DMSO 12,92°, 14,5° Pccn (орторомбічна структура): 
a = 13,6978(4) Å, 
b = 10,8575(4) Å, 
c = 8,7607(3) Å, 

=== 90°, 
Z = 4, V= 1302,93(7) Å3 

 

PbI2·DMSO 9,93о, 12,72о  
Pnma (орторомбічна структура): 

 a = 17,796(3) Å, 
b = 11,1352(17) Å, 

c = 4,5144(6) Å, 

 =  =  = 90°, 
Z = 4, V = 894,6(2) Å3 
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На основі аналізу рентгенограм (рис. 51) плівок органо-неорганічного 

перовськиту, отриманих при співвідношенні вихідних реагентів PbI2 і CH3NH3І – 

1:3 при різних температурах обробки, встановлено, що однофазна плівка 

перовськиту CH3NH3PbI3 починає утворюється при температурі Т = 205 °С. При 

температурах нижчих 70 °С утворення органо-неорганічного перовськиту 

CH3NH3PbI3  не спостерігається. При цих температурах у плівках присутні 2 

проміжні сполуки: (CH3NH3)2(DMSO)2Pb3I8 та PbI2·2DMSO.  

 

Рис. 51. Рентгенограми плівок, отриманих при співвідношенні вихідних реагентів 

PbI2:CH3NH3І – 1:3 та обробці при різних температурах. “□” – 

(CH3NH3)2(DMSO)xPbI4, “*” – (CH3NH3)2(DMSO)2Pb3I8, “●” – PbI2 ·2DMSO, “○” – 

PbI2 ·DMSO та “◊”  – CH3NH3PbI3. 

У системі, отриманій при співвідношенні 1:3 кількість та хімічний склад 

проміжних фаз є однаковими як і для плівок отриманих при співвідношенні 

вихідних реагентів 1:1, 1:2. При співвідношенні 1:3 також відбувається утворення 

4 проміжних сполук (CH3NH3)2(DMSO)xPbI4, (CH3NH3)2(DMSO)2Pb3I8, 

PbI2·2DMSO, PbI2·DMSO (табл. 12.). 
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 Таблиця 12. Проміжні сполуки, що утворюються при синтезі плівок органо-

неорганічного перовськиту CH3NH3PbI3 (1:3) методом одностадійного осадження 

та їх кристалографічні параметри [87]. 

Таким чином, встановлено, що співвідношення вихідних реагентів при 

використанні розчинника DMSO не впливає на кількість проміжних сполук, які 

утворюються при синтезі органо-неорганічного перовськиту CH3NH3PbI3. 

Методом повнопрофільного аналізу по Рітвельду було проведено 

розрахунок параметрів елементарної комірки плівок органо-неорганічних 

перовськитів CH3NH3PbI3 з використанням рентгенівських дифрактограм зразків 

(рис. 52.).  

Проміжна сполука Піки 2θ Просторова група: Параметри 
елементарної комірки 

(CH3NH3)2(DMSO)2Pb3I8 6,56°, 7,19°, 
9,19°, 13,13°, 
18,55°, 19,76° 
та 20,96 

Pca21 (орторомбічна структура): 
a = 4,6212(6) Å, 
b = 27,129(7) Å, 
c = 26,841(4) Å, 

 =  =  = 90°, 
Z = 4, V = 3376,2(12) Å3 

(CH3NH3)2(DMSO)xPbI4 11,35°, 11,48°, 
11,67°    

– 

PbI2·2DMSO 12,92°, 14,5° Pccn (орторомбічна структура): 
a = 13,6978(4) Å, 
b = 10,8575(4) Å, 
c = 8,7607(3) Å, 

=== 90°, 
Z = 4, V= 1302,93(7) Å3 

PbI2·DMSO 12,72о  
Pnma (орторомбічна структура): 

 a = 17,796(3) Å, 
b = 11,1352(17) Å, 

c = 4,5144(6) Å, 

 =  =  = 90°, 
Z = 4, V = 894,6(2) Å3 
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Рис. 52. Експериментальні рентгенівські дифрактограми зразків плівок 

CH3NH3PbI3, отриманих при різному співвідношенні вихідних реагентів у 

розчиннику DMSO. Індекси Міллера, наведені в дужках. * – 

(CH3NH3)2(DMSO)2Pb3I8. 

Встановлено, що дифрактограми плівок перовськитів відповідають 

тетрагональній симетрії (просторова група I4/mcm (140), що узгоджується з 

літературою [35, 36]. Параметри елементарної комірки плівок органо-

неорганічних перовськитів представлені в таблиці 13.  

В табл. 13 показано, що залежно від співвідношення вихідних реагентів 

спостерігається зміна об’єму елементарної комірки. Цю зміну об’єму комірки 

можна пояснити різним вмістом органічної компоненти в кристалічній структурі 

перовськиту, а саме різною кількістю розчинника, що входить в структуру. 

Отримані значення об’єму комірки при використанні розчинника DMSO є 

меншими, ніж при використанні розчинника DMF. При цьому характер зміни 

об’єму від співвідношення вихідних реагентів (збільшення об’єму при збільшенні 

співвідношення вихідних реагентів від 1:1→1:2 та незначне зменшення об’єму 

при збільшенні співвідношення вихідних реагентів від 1:2→1:3) спостерігається 

як при використанні розчинника DMSO,  так і DMF. 
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Таблиця 13. Структурні параметри органо-неорганічних перовськитів 

CH3NH3PbI3, отриманих при різних співвідношеннях вихідних реагентів PbI2 та 

CH3NH3I (1: 1, 1: 2, 1: 3) у розчиннику  DMSO. 

 1:1 1:2 1:3 

Параметри елементарної комірки 

a, Å 8,883(6) 8,893(9) 8,887(6) 

c, Å 12,56(1) 12,57(4) 12,58(1) 

V, Å3 991,3(1) 994,7(4) 994,5(2) 

Область однофазності – 190-195 °С 205-210 °С 

Температура обробки 

зразка перовськиту 

150 °С 190 °С 205 °С 

Просторова група –  I 4/mcm (140); позиції атомів: Pb (4c) 0 0 0; I1 (16k) x y 0; I2 

(4a) 0 0 ¼; C (32m) x y z; N (32m) x y z; H (32m) x y z. 

 
4.3.  Мікроструктурні дослідження плівок  

Для визначення морфології (форми часток) для плівок вихідних реагентів та 

органо-неорганічних перовськитів використовували скануючу електронну 

мікроскопію (SEM). Плівки вихідних реагентів PbI2 і CH3NH3І отримували на 

скляних підкладках методом spin-coating. Для цього вихідні реагенти (PbI2 і 

CH3NH3І) розчиняли в розчиннику DMSO. Формування плівок вихідних реагентів 

відбувалося без термообробки. На рис. 53. наведені зображення плівок вихідних 

реагентів, нанесених на поверхню скляних підкладок. Для плівки PbI2 

мікроструктура представлена частинками у формі голок з прямокутним перерізом, 

які ростуть у різних напрямках (рис. 53а). Для плівки CH3NH3I, отриманої при 

використанні розчинника DMSO, мікроструктура нагадує скло, на поверхні якого 

спостерігаються невеликі неоднорідності (рис. 53б).   
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Рис. 53. Електронні мікрофотографії (SEM) плівок PbI2 (а) і CH3NH3I (б) без 

нагріву.  

Морфологія плівок перовськитів залежить від співвідношення вихідних 

реагентів і розчинника, в  якому їх розчиняють. Вплив співвідношення вихідних 

реагентів добре простежується і для плівок, отриманих при використанні DMSO 

(рис. 54.) На рис. 54. наведено зображення поверхні плівок, отриманих на скляних 

підкладках при різному співвідношенні вихідних реагентів PbI2 та CH3NH3I (1:1, 

1:2, 1:3) у розчиннику DMSO при термообробці. Із приведених зображень видно, 

що зміна співвідношення PbI2:CH3NH3I впливає на морфологію плівок органо-

неорганічних перовськитів CH3NH3PbI3. При використанні DMSO утворюються 

більш щільніші плівки перовськиту. 

При співвідношенні вихідних реагентів 1:1 спостерігається ріст частинок у 

формі листя з розмірами часток понад 60 мкм, при співвідношеннях 1:2 та 1:3 – 

відбувається ріст часток з центра кристалізації у 6 та 5 напрямках відповідно. При 

збільшенні співвідношення вихідних реагентів відбувається зменшення розмірів 

часток від 60 мкм (1:1) до 20 мкм та 15 мкм для (1:2) та (1:3) відповідно. Зміна 

співвідношення вихідних реагентів може суттєво впливає на формування 

CH3NH3PbI3 і, відповідно, на подальший ріст кристалів перовськитів та їх форму. 
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Рис. 54. Електронні мікрофотографії (SEM) плівок на основі перовськиту 

CH3NH3PbI3, отриманих на скляних підкладках при різному співвідношенні 

вихідних реагентів PbI2 та CH3NH3I та термообробці: 1:1-150 °С – (а); 1:2-190 °С – 

(б); 1:3-205 °С – (в).   

Для плівок органо-неорганічних перовськитів, отриманих при використанні 

розчинника DMSO було визначено товщину плівок методом інтерферометрії. 

Товщину плівок визначали при різній швидкості обертання скляної підкладки, на 

яку наносили плівку перовськиту методом spin-coating. За даними інтерферометрії 

товщина плівки CH3NH3PbI3 становить 1200 нм при швидкості обертання 20 об/с і 

800 нм при 40 об/с.  
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4.4.  Особливості утворення перовськитів CH3NH3PbI3 при різному 

співвідношенні вихідних реагентів 

Для плівок органо-неорганічних перовськитів CH3NH3PbI3, отриманих при 

різному співвідношенні вихідних реагентів у розчиннику DMSO було проведено 

дослідження впливу швидкості обертання підкладки на фазовий склад плівок. 

Плівки перовськиту CH3NH3PbI3 наносили на скляні підкладки методом spin-

coating з різною швидкістю обертання – 20 об/с та 40 об/с.   

Плівки перовськиту, отримані при співвідношенні вихідних реагентів PbI2 і 

CH3NH3І – 1:1 та різній швидкості обертання підкладки не відрізняються 

кількістю фаз, які присутні в зразках (рис. 55.). 

 

Рис. 55. Рентгенограми плівок CH3NH3PbI3, отриманих при співвідношенні PbI2 і 

CH3NH3І – 1:1 з використанням розчинника DMSO методом spin-coating при 

швидкості обертання 20 об/с (1) і 40 об/с (2) та термообробці при 150 °С. “*” – 

(CH3NH3)2(DMSO)2Pb3I8, “○” – PbI2·DMSO. 

На рентгенограмах плівок перовськиту, отриманих  при швидкості 

обертання 20 об/с та 40 об/с та температурі обробки плівок 150 °С при 

використанні розчинника DMSO спостерігаються піки трьох фаз: CH3NH3PbI3    

(2θ =14,1°), PbI2·DMSO (2θ =12,72°) та (CH3NH3)2(DMSO)2Pb3I8 (2θ =6,56°, 9,19°, 

13,13°), при чому при швидкості обертання 40 об/с  в плівці спостерігається 
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більший вміст сполуки PbI2·DMSO, в той час як при 20 об/с – перовськиту 

CH3NH3PbI3 (рис. 55, криві 1, 2). Отримані результати вказують, що зміна 

швидкості обертання підкладки при отриманні плівок перовськиту при 

стехіометричному співвідношенні вихідних реагентів впливає на процеси 

випаровування розчинника, що в свою чергу призводить до різного вмісту 

проміжних фаз у плівки органо-неорганічного перовськиту CH3NH3PbI3.  

Для плівок перовськиту, отриманих при співвідношенні вихідних реагентів 

PbI2 і CH3NH3І – 1:2, 1:3 при використанні DMSO встановлено, що фазовий склад 

плівок не змінюється при зміні швидкості обертання. У всіх цих випадках 

спостерігається утворення однофазної плівки органо-неорганічного перовськиту 

CH3NH3PbI3 (рис. 56.). 

 

а 

 

б 

Рис. 56. Рентгенограми плівок CH3NH3PbI3, отриманих при співвідношенні PbI2 і 

CH3NH3І – 1:2(а), 1:3(б) з використанням розчинника DMSO методом spin-coating 

при швидкості обертання 20 об/с (1) і 40 об/с (2) та термообробці при 190 та   

 205 °С відповідно. 

Таким чином, фазовий склад плівок перовськиту не залежить від швидкість 

обертання підкладки при співвідношенні вихідних реагентів. Швидкість 

обертання не впливає на процес випаровування розчинника, і відповідно на 

фазовий склад плівок органо-неорганічного перовськиту.  
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На основі даних РФА для органо-неорганічних перовськитів CH3NH3PbI3, 

отриманих при співвідношенні вихідних реагентів PbI2:CH3NH3І – 1:1, 1:2, 1:3, 

можна записати схеми реакції утворення перовськиту CH3NH3PbI3 та проміжних 

сполук. 

При співвідношенні вихідних реагентів PbI2 і CH3NH3І – 1:1 утворення 

перовськиту CH3NH3PbI3 та проміжних сполук можна представити у вигляді   

рис. 57. 

 

Рис. 57. Схема утворення органо-неорганічного перовськиту та проміжних сполук 

для плівок, отриманих при співвідношенні вихідних реагентів 1:1. 

При співвідношенні PbI2 і CH3NH3І – 1:1 утворення органо-неорганічного 

перовськиту відбувається через утворення 4 проміжних сполук: 

(CH3NH3)2(DMSO)xPbI4, (CH3NH3)2(DMSO)2Pb3I8, PbI2·2DMSO, PbI2·DMSO. 

Відповідно до схеми, утворення перовськиту відбувається при розкладі 

проміжних сполук в різному температурному діапазоні. При температурі Т>80 °С 

відбувається поступовий розклад проміжної сполуки (CH3NH3)2(DMF)2Pb3I8 з 

утворенням сполуки (CH3NH3)2(DMF)xPbI4, яка при Т>90 °С розкладається на 

перовськит CH3NH3PbI3. Сполука PbI2·2DMSO також перетворюється в 

перовськит при температурі Т>60-80 °С. 
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При зміні співвідношення вихідних реагентів до 1:2 утворення органо-

неорганічного перовськиту відбувається за складнішою схемою через утворення 

чотирьох проміжних сполук (рис. 58.). При співвідношенні PbI2 і CH3NH3І – 1:2 

утворення органо-неорганічного перовськиту відбувається через утворення 4 

проміжних сполук: (CH3NH3)2(DMSO)xPbI4, (CH3NH3)2(DMSO)2Pb3I8, 

PbI2·2DMSO, PbI2·DMSO. 

  

Рис. 58. Схема утворення органо-неорганічного перовськиту та проміжних сполук 

для плівок, отриманих при співвідношенні вихідних реагентів 1:2. 

Встановлено, що сполука (CH3NH3)2(DMSO)2Pb3I8 при Т> 60 °С поступово 

розкладається з утворенням (CH3NH3)2(DMSO)xPbI4, проте при температурі   

Т>185 °С перетворюється на перовськит CH3NH3PbI3. Сполука 

(CH3NH3)2(DMSO)xPbI4 при Т>150-165 °С перетворюється в сполуку 

(CH3NH3)2(DMSO)2Pb3I8. 

При співвідношення вихідних реагентів 1:3 утворення органо-неорганічного 

перовськиту відбувається через утворення 4 проміжних сполук ( рис. 59). У цьому 

випадку утворюються проміжні сполуки, які також утворювалися при 

співвідношеннях 1:1, 1:2 – (CH3NH3)2(DMF)xPbI4, (CH3NH3)3(DMF)PbI5. Як і в 

попередніх системах (1:1, 1:2) сполука (CH3NH3)2(DMSO)2Pb3I8  розкладається з 

утворенням (CH3NH3)2(DMSO)xPbI4. Сполука (CH3NH3)2(DMSO)xPbI4 при 
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температурах Т>165-185 °С повторно розкладається з утворенням  

(CH3NH3)2(DMSO)2Pb3I8. Утворення перовськиту CH3NH3PbI3  супроводжується 

розкладом сполуки (CH3NH3)2(DMSO)2Pb3I8  при Т>185 °С. 

 

 

Рис. 59. Схема утворення органо-неорганічного перовськиту та проміжних сполук 

для плівок, отриманих при співвідношенні вихідних реагентів 1:3. 

Для плівок органо-неорганічного перовськитів, отриманих при різному 

співвідношенні вихідних реагентів встановлено температурні діапаазони 

існування проміжних сполук (табл. 14) 

Таблиця 14. Температурний інтервал існування проміжних сполук та органо-

неорганічного перовськиту при різних співвідношеннях вихідних реагентів. 

Сполука Температурний інтервал існування 

1:1 1:2 1:3 

(CH3NH3)2(DMSO)2Pb3I8 

 
25-190 °С 25-140 °С 

165-185 °С 
25-140 °С 
185-190 °С 

 (CH3NH3)2(DMSO)xPbI4 90-95 °С 90-165 °С 80-185 °С 
PbI2∙2DMSO 25-80 °С 25-50 °С 25-30 °С 
PbI2∙DMSO 165-190 °С 30-185 °С 30-200 °С 
CH3NH3PbI3 60-190 °С 60-190 °С 70-205 °С 
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Встановлено, що при зміні співвідношення вихідних реагентів з 1:1 до 1:3 та 

температури обробки плівки відбуваються зміни діапазону існування сполук. 

Зокрема, для сполук (CH3NH3)2(DMSO)2Pb3I8 та PbI2∙2DMSO при збільшенні 

співвідношення відбувається зменшення інтервалу існування. В той час як для 

сполук PbI2∙DMSO та (CH3NH3)2(DMSO)xPbI4 при збільшенні вмісту CH3NH3І 

діапазони існування зростають. 

Аналіз рентгенограм  плівок, отриманих на скляних підкладках при різному 

співвідношенні вихідних реагентів PbI2 та CH3NH3I в DMSO та різних 

температурах обробки, свідчить про те, що плівки, крім перовськиту CH3NH3PbI3, 

можуть містити інші проміжні сполуки. Наявність тих чи інших проміжних фаз у 

плівці залежить від співвідношення вихідних реагентів та температури обробки 

плівки.  

Елементний склад плівок органо-неорганічних перовськитів CH3NH3PbI3, 

отриманих при співвідношенні вихідних реагентів PbI2:CH3NH3І – 1:2, 1:3 було 

досліджено методом енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії (EDX). 

Даним методом було встановлено, що при співвідношенні вихідних реагентів 1:2, 

1:3 відбувається утворення органо-неорганічного перовськиту CH3NH3PbI3  

одного хімічного складу (рис. 60.).  Для визначення елементного складу плівок 

перовськитів використовували скляну підкладку складу (Na2O-MgO)-CaO-Al2O3-

SiO2, піки від елементів якої присутні на спектрі EDX.  

 

Рис. 60. Спектри EDX 

однофазних плівок CH3NH3PbI3, 

отриманих при мольних 

співвідношеннях вихідних 

реагентів PbI2:CH3NH3І, рівних 

1:2 (1), 1:3 (2). 
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З рис. 60. видно, що для плівок перовськиту, отриманих при 

співвідношенні реагентів 1:2, 1:3, співвідношення інтенсивностей піків Pb і I є 

однаковим, що вказує на утворення перовськиту однакового хімічного складу. 

Таким чином, елементний склад плівок перовськиту CH3NH3PbI3 не змінюється 

при зміни співвідношення вихідних реагентів (збільшеннні вмісту CH3NH3І у 

вихідному розчині). 

Кристалічність плівок органо-неорганічних перовськитів CH3NH3PbI3, 

отриманих при різному співвідношенні вихідних реагентів у розчиннику DMSO 

було розраховано за формулою (18) на основі рентгенограм. На рис. 61. наведено 

частина рентгенограм перовськитів, на основі яких проводилися розрахунки 

кристалічності.  

 

Рис. 61. Порівняння рентгенівських зразків органо-неорганічних плівок 

CH3NH3PbI3, отриманих при співвідношенні PbI2 та CH3NH3I – 1:3 при 

температурі 20 °C (1) та 80 °C (2). 

При збільшенні температури на рентгенограмах плівок перовськиту, 

отриманому при співвідношенні 1:3, спостерігається зменшення аморфного гало 

при кутах 2θ 20-40°, що відповідає збільшенню ступеня кристалічності (рис.62, 

крива 3). 
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Рис. 62. Залежність ступеня кристалічності від температури обробки плівок 

органо-неорганічних перовськитів, отриманих при співвідношенні PbI2:CH3NH3I – 

1:1 (1), 1:2 (2), та 1:3 (3) при використанні розчинника DMSO.   

Як видно з рис. 62. при збільшенні температури від 20 °C до 80 °C 

збільшується кристалічність плівок. Максимальне значення кристалічності плівок, 

отриманих при різних співвідношеннях вихідних реагентів (1:1, 1:2, 1:3) в 

розчиннику DMSO, спостерігається при 80 °С та 160-205 °С. Перший максимум 

кристалічності зумовлений внеском кристалічної фази перовськиту та 

кристалічних фаз проміжних сполук. При Т>80 °С вміст кристалічних фаз 

проміжних сполук зменшується. В діапазоні температур (80 °C<T<140 °C) 

кристалічність зменшується в плівці. При температурі вище 140 °С, 

кристалічність збільшується за рахунок збільшення вмісту фаза перовськиту 

(другий максимум).  

Для плівок, отриманих в діапазоні температур 20-150°С при збільшенні 

співвідношення вихідних реагентів кристалічність плівок є меншою. При Т>150 

°С спостерігається збільшення кристалічності при збільшенні співвідношення 

PbI2:CH3NH3І. Таким чином, кристалічність може суттєво впливати на властивості 

плівок. 
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4.5.  Спектроскопічні дослідження розчинів та плівок CH3NH3PbI3  

Для плівок органо-неорганічних перовськитів, отриманих при 

співвідношенні вихідних реагентів 1:1, 1:2, 1:3 було досліджено спектри 

флуоресценції (рис. 63.).  

 

Рис. 63. Спектри флуоресценції плівок CH3NH3PbI3, отриманих при різному 

співвідношенні вихідних реагентів (PbI2 і CH3NH3І) та термообробці при певній 

температурі: 1:1–150 °С (1); 1:2–190 °С (2); 1:3–205 °С (3). Збудження при 470 нм. 

Як показано на рис. 63. інтенсивність флуоресценції плівок CH3NH3PbI3 

зменшується при зміні співвідношення вихідних компонентів в ряді 1:1, 1:3 і 1:2. 

В спектрах флуоресценції максимум смуг для плівок, отриманих при 

співвідношенні 1:1 і 1:3 становить 790 нм, в той час як смуга флуоресценції 

плівки 1:2 зміщена батохромно (максимум 800 нм), що можна пояснити 

внутрішнім перепоглинанням. Внутрішнє перепоглинання (ефект внутрішнього 

фільтру) може призводити до батохромного зсуву і падіння інтенсивності 

флуоресценції. 

Для перовськиту CH3NH3PbI3 і відповідних робочих розчинів в DMSO було 

вивчено електронні спектри поглинання. Спектри поглинання CH3NH3PbI3 в 

DMSO  виявилися подібними спектрам як для чистого PbI2 в цьому ж розчиннику, 

вказуючи на те, що процес комплексоутворення в ньому практично не 
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відбувається (рис. 64, крива 1 і 2), а, отже, формування фази перовськиту 

відбувається одночасно з кристалізацією при випаровуванні розчинника. 

 

Рис. 64. Нормовані спектри поглинання розчинів CH3NH3PbI3 в DMSO (1), PbI2 в 

DMSO (2). 

Досліджувані робочі розчини як перовськиту, так і йодиду свинцю ні в 

DMF, ні в DMSO не флуоресціюють. Плівки перовськиту володіють широкою 

областю поглинання, що охоплює ближню УФ і практично всю видиму область 

спектра (рис. 65). Плівки PbI2 поглинають світло в більш короткохвильовій 

області спектра. Максимальне поглинання припадає на межу УФ і видимої 

області спектра. Смуги поглинання PbI2 значно вужчі порівняно з перовськитом. 

  

 а б 

Рис. 65. Спектри поглинання плівок CH3NH3PbI3 (а) і PbI2 (б), отриманих з 

розчинів в DMSO. 
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4.6. Дослідження стійкості плівок органо-неорганічних перовськитів до дії 

вологи та опромінення 

Під впливом зовнішніх чинників відбуваються значні зміни структури 

органо-неорганічного перовськиту. Волога є одним із основних чинників, які 

сильно впливають на стійкість перовськиту. Методом рентгенофазового аналізу 

було досліджено вплив вологи на стійкість плівок органо-неорганічного 

перовськиту, отриманих при використанні розчинника DMSO. Для дослідження 

впливу вологи на стійкість перовськиту використовували плівки, отримані при 

співвідношенні 1:2, 1:3, оскільки для даних співвідношень було отримано 

однофазні плівки. 

Рентгенограми досліджуваних плівок були зняті через певні проміжки часу 

протягом 80 днів (рис. 66.)  

 

Рис. 66. Рентгенограми плівок органо-неорганічних перовськитів, отриманих при 

співвідношенні вихідних реагентів 1:2(а), 1:3(б) : 1 – після синтезу, 2 – через 5 

днів, 3 – 10 днів, 4 – 15 днів, 5 – 25 днів, 6 – 35 днів, 7 – 45 днів, 8 – 55 днів, 9 – 

80 днів. 

Стійкість плівок оцінювали за вмістом фази PbI2, яка утворюється в 

результаті структурних змін у плівках органо-неорганічного перовськиту. Вміст 

фази PbI2 визначали за формулою (18). Залежність вмісту PbI2  від часу впливу 
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вологи на плівки органо-неорганічних перовськитів, отриманих при 

співвідношенні вихідних реагентів 1:2, 1:3 у розчиннику представлена на рис. 67.  

Як видно з рис. 67. стійкість плівок перовськиту CH3NH3PbI3, отриманих з 

розчинів із співвідношенням вихідних реагентів 1:3 в два рази вища, ніж для 

плівок, отриманих при співвідношенні PbI2:CH3NH3I – 1:2. 

 

Рис. 67. Залежність вмісту фази PbI2 при розкладанні перовськиту, отриманого 

при співвідношенні вихідних реагентів: 1 – 1:2; 2 – 1:3 у DMSO. 

Для плівок, отриманих при співвідношенні 1:2 вміст PbI2  становить  ~45%, 

а для плівок 1:3 – ~22% протягом 80 днів впливу вологи на плівки органо-

неорганічного перовськиту. При дослідженні стійкості плівок органо-

неорганічного перовськиту до дії вологи вологість становила 50-60%. 

Дослідження впливу опромінення на стійкість органо-неорганічних 

перовськитів проводили методом флуоресцентної спектроскопії (рис. 68.). На 

основі отриманих даних кінетики гасіння флуоресценції було встановлено, що 

опромінення плівок перовськиту (1:2) приводить до поступового зростання 

інтенсивності флуоресценції (рис. 68. крива 1), яке пояснюється незначними 

змінами морфології плівок, однак для плівок, отриманих при співвідношенні 1:3 

інтенсивність флуоресценції практично не змінюється (рис. 68. крива 2). Це 

можна пояснити  вищою стійкістю плівки до опромінення. 
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Рис. 68. Залежність інтенсивності флуоресценції Ifl плівок органо-неорганічних 

перовськитів, отриманих при співвідношенні вихідних реагентів 1:2 (1), 1:3 (2) у 

розчиннику DMSO, від часу опромінення. 

Таким чином, у розділі 4 в результаті проведених досліджень показано, що 

незалежно від співвідношення вихідних реагентів PbI2 та CH3NH3I у розчиннику 

DMSO утворення перовськиту CH3NH3PbI3 відбувається за подібними схемами: 

через 4 проміжні сполуки (CH3NH3)2(DMSO)xPbI4, (CH3NH3)2(DMSO)2Pb3I8, 

PbI2·2DMSO, PbI2·DMSO.  

Встановлено, що структура перовськиту починає формуватися при 

температурі 60 оС для плівок, отриманих при співвідношенні вихідних реагентів 

1:1, 1:2 та при 70 оС – при співвідношенні 1:3. При співвідношенні вихідних 

реагентів 1:1 у DMSO не вдалося отримати однофазний продукт перовськиту, 

завжди присутні сліди домішкової фази (CH3NH3)2(DMSO)2Pb3I8. Початок 

утворення однофазного перовськиту залежно від співвідношення вихідних 

реагентів відбувається при різних температурах: 1:2 – 190оС, 1:3 – 205 оС.  

Досліджено особливості утворення органо-неорганічного перовськиту 

залежно від швидкості обертання підкладки при отриманні плівки методом spin-

coating. Визначено структурні параметри плівок і показано, що об’єм комірки для 

перовськиту, отриманого при різному співвідношенні реагентів у розчиннику 
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DMSO є меншим ніж при використанні DMF. При використанні розчинника 

DMSO відбувається утворення більш щільних плівок перовськиту з різною 

мікроструктурою. Для однофазних плівок перовськиту методами РФА, 

флуоресцентної спектроскопії було досліджено вплив вологи, опромінення на 

стійкість. Встановлено, що найстійкішими до дії зовнішніх чинників є плівки, 

отримані при співвідношенні вихідних реагентів 1:3 як і у випадку використання 

DMF. Для плівок перовськитів, отриманих при різному співвідношенні вихідних 

реагентів, досліджено електронні спектри поглинання та флуоресценції. 
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РОЗДІЛ 5. 

ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОРГАНО-НЕОРГАНІЧНИХ 

ПЕРОВСЬКИТІВ CH3NH3PbI3 ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ 

ПЛІВОК ПЕРОВСЬКИТІВ 

5.1. Електрофізичні характеристики плівок органо-неорганічних 

перовськитів CH3NH3PbI3, отриманих при використанні розчинників DMF та 

DMSO  

Для фотоперетворення одними із найважливіших характеристик матеріалу 

є оптичні та фотоелектричні характеристики, які найчастіше досліджуються на 

сонячних елементах, які складаються з декількох шарів (плівок).  В таких 

елементах вимірюються інтегральні характеристики, в яких складно виділити 

характеристики окремих шарів. Визначення характеристик окремого шару є дуже 

важливим при відпрацюванні технології їх виготовлення. 

Для визначення електрофізичних характеристик органо-неорганічних 

перовськитів та відпрацювання технології отримання плівок перовськитів з 

різною мікроструктурою було використано метод спектральних залежностей 

малосигнальної поверхневої фотонапруги та вимірювання оптичних 

характеристик (пропускання, відбивання). Відомо, що малосигнальна поверхнева 

напруга phV  – це напруга, яка завжди відповідає критерію qkTVph / . При 

температурі T=300 K значення qkT /  дорівнює 25,9 мВ. 

Використання даних методів дозволить визначити ширину забороненої зони 

плівок органо-неорганічного перовськиту, довжину дифузії (та час життя при 

відомому коефіцієнті дифузії) неосновних носіїв заряду, визначити механізм 

формування струму короткого замикання, оцінювати швидкість поверхневої 

рекомбінації по короткохвильовій частині спектру фоточутливості. Метод 

спектральних залежностей малосигнальної поверхневої фотонапруги містить 

інформацію про зовнішній квантовий вихід та про довжину дифузії неосновних 

носіїв у плівках перовськиту. 
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Спектральна залежність малосигнальної поверхневої фотонапруги )(phV  

може бути описана рівнянням [260]: 

)(),()(),()( 21  IQEAEQEAV ssph  ,                  (20) 

де А1(φs, λ) А2((φs, λ) – коефіцієнт пропорційності, який залежить від знаку і 

величини вигину енергетичних зон s на освітленій поверхні плівки (розмірність 

В),   – довжина світлової хвилі, )( – коефіцієнт поглинання світла, )(EQE  – 

зовнішній квантовий  вихід,   )(IQE  – внутрішній квантовий  вихід. Між 

зовнішнім та внутрішнім квантовими виходами існує взаємозв’язок [261]: 

)())(1()(  IQEREQE  ,                          (21) 

де )(R  – коефіцієнт відбивання. Коефіцієнт відбивання для плівок перовськитів 

було оцінено на довжині хвилі 632,8 нм. Вимірювання коефіцієнту відбивання 

показали, що для плівок органо-неорганічних перовськитів відбивання має 

дифузний характер, а коефіцієнт відбивання світла достатньо малий. За оцінками 

його величина становить ~8 %. 

Процес фотоперетворення відбувається у випадку коли довжина дифузії 

неосновних носіїв заряду L суттєво перевищує товщини плівки d. У цьому 

випадку залежність внутрішнього квантового виходу від довжини хвилі біля краю 

поглинання може описуватися виразами [262]: 

 dIQE nt )(2exp1)(                                (22) 

            112)(41)(







  rt ndIQE                        (23), 

де d - товщина плівки перовськиту, nr - її показник заломлення. 

Вираз (22) характерний для плоскопаралельної структури з однократним 

відбиванням світла, а вираз (23) описує залежність IQE(λ) для текстурованої 

плівки. У цьому випадку на освітлюваній поверхні плівки спостерігається 

природно існуючий або спеціально створений рельєф. 

Відмінність між плоскопаралельною  структурою з дзеркальною поверхнею 

та текстурованою структурою полягає у ймовірності поглинання фотона, яка 
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зростає за рахунок збільшення шляху проходження фотона від значень 2d 

(плоскопаралельна структура) до значень 4nr
2d (текстурована плівка) 

Наявність на поверхні плівки рельєфу призводить до зростання квантового 

виходу та струму короткого замикання, що в свою чергу сприяє збільшенню PCE. 

Однак збільшення ефективності фотоперетворення може відбуватися не лише за 

рахунок збільшення шляху пробігу фотона, а й за рахунок зменшення коефіцієнту 

відбивання, що пов’язано з неперпендикулярним падінням світла на текстуровані 

елементи структури. При збільшенні шляху пробігу фотона спостерігається 

розширення зовнішнього квантового виходу, що приводить до багатократного 

поглинання. 

Оскільки плівки перовськитів характеризуються наявністю поверхневого 

рельєфу (рис 25, 55), тому нормовані на 1 в максимумі експериментальні 

залежності Vph(λ) біля краю поглинання (рис. 69.) можна описати емпіричною 

формулою: 

Vph(λ)=EQE(λ)=[1+b/4α(λ)∙d∙(nr(λ))2]-1,    (24) 

де α(λ) – коефіцієнт поглинання світла, d – товщина плівки, nr(λ) – її показник 

заломлення, а b – безрозмірний коефіцієнт, більший за 1. Фізичний зміст 

параметру b – це відношення ймовірності виходу фотона в конкретному зразку до 

відповідної ймовірності його виходу у випадку ідеально рандомізованої поверхні, 

розглянутої в [263]. 

У граничному випадку, при b=1 і припущенні, що один фотон генерує одну 

електронно-діркову пару,  вираз (24) можна записати у вигляді формули 

Яблоновича для поглинання [264]: 

dn
A

r
24/1)(

)(
)(





 .                      (25) 

З рис. 69. можна бачити, що співвідношення PbI2 та CH3NH3I значно 

впливає на вигляд спектральних залежностей малосигнальної поверхневої 

фотонапруги.  При чому суттєво відрізняються довгохвильові частини спектру 

Vph(λ), особливо область краю поглинання, яка визначається шириною 

забороненої зони і параметром b формули (24). 
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Рис. 69. Експериментальні спектральні залежності малосигнальної поверхневої 

фотонапруги Vph(λ), нормовані на 1 в максимумі для плівок органо-неорганічних 

перовськитів CH3NH3PbI3, отриманих при використанні розчинника DMF [252]. 

Відомо, що органо-неорганічні перовськиту – це прямозонні 

напівпровідники, для яких коефіцієнт поглинання α(λ) можна визначити за 

формулою [265]: 
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 ,              (26) 

де B – постійна величина, Eg – ширина забороненої зони, а   – довжина світлової 

хвилі в нм.  

На прикладі плівок перовськитів, отриманих у розчиннику DMF порівняно 

експериментальні та теоретичні спектральні залежності малосигнальної 

поверхневої фотонапруги (рис. 70.). Теоретичні залежності поверхневої 

фотонапруги було побудовано за формулою (24), і підігнано до 

експериментальних в області краю поглинання. Як видно з рис. 70. 

експериментальні залежності є більш затягнутими в довгохвильовий бік спектру, 

тоді як теоретичні залежності йдуть більш круто. Цей зсув у спектральних 

залежностях поверхневої фотонапруги можна пояснити ефектом Урбаха. 

Емпірична залежність коефіцієнту поглинання від енергії фотона в цій області має 

вигляд: 
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)/exp( 00 EE phurur         (27) , 

де 0ur  – початковий коефіцієнт поглинання, phE  – енергія фотона, 0E  – 

характеристична енергія, яка при невеликих порушеннях досконалості плівок 

становить декілька десятків меВ [266]. 

 

 

Рис. 70.  Експериментальні (точки)  і теоретичні (лінії) спектральні залежності 

нормованої малосигнальної поверхневої фотонапруги перовськитів, отриманих 

при різному співвідношенні вихідних реагентів у розчиннику DMF [252]. 

Ефект Урбаха характеризує плівки із структурною недосконалістю. 

Аналогічний зсув спостерігається і для плівок перовськитів, отриманих при 

використанні розчинника DMSO (рис. 71.). 

На рис. 71. наведено експериментальні спектральні залежності поверхневої 

фотонапруги, отримані в режимі автоматичного підтримання постійного потоку 

квантів, для плівок органо-неорганічних перовськитів, отрианих при різному 

співвідношенні вихідних реагентів у розчиннику DMF, DMSO.  
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а        б 

Рис. 71. Експериментальні спектральні залежності малосигнальної 

поверхневої фотонапруги Vph(λ) плівок органо-неорганічного перовськиту 

CH3NH3PbI3, отриманих при співвідношенні вихідних реагентів 1:1 (1), 1:2 (2), 1:3 

(3) у розчиннику DMF (а) та DMSO (б). 

Для детального порівняння спектральних залежностей поверхневої 

фотонапруги плівок перовськиту, отриманих при використанні розчинників DMF 

та DMSO,  спектри  фотонапруги плівок, отриманих з DMF було домножено на 

певні коефіцієнти і представлено на рис. 72. 

 

Рис. 72. Спектральні залежності малосигнальної поверхневої фотонапруги Vph(λ) 

плівок органо-неорганічного перовськиту CH3NH3PbI3, отриманих при 

співвідношенні вихідних реагентів 1:1 (1, 4), 1:2 (2, 5), 1:3 (3, 6) у розчиннику 
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DMF (1, 2, 3) та DMSO (4, 5, 6). Значення спектральної чутливості плівок, 

отриманих при використанні DMF домножено на 1,07 (1:1), 23 (1:2), 17 (1:3) 

Як видно з рис. 71. спектри поверхневої фотонапруги плівок, отриманих при 

використанні DMF, характеризуються меншою амплітудою поверхневої 

фотонапруги (рис. 71а, криві 1, 2, 3) в порівнянні із спектрами поверхневої 

фотонапруги плівок, отриманих при використанні DMSO (рис. 71б, криві 1, 2, 3), 

що свідчить про більший початковий темновий вигин зон в плівках перовськитів, 

отриманих при використанні DMSO. Крім того, плівки перовськиту, які отримані 

при співвідношенні вихідних реагентів 1:2, 1:3 у розчиннику DMSO 

характеризуються підвищеною довгохвильовою чутливістю у порівнянні зі 

плівками перовськиту, отриманими при співвідношенні 1:2, 1:3 у DMF (рис. 72.), 

що може свідчити про підвищення поглинальної здатності плівок в результаті 

підвищення товщини (з 400 нм до 1200 нм) і однорідності плівок, отриманих з 

використанням розчинника DMSO. 

При аналізі спектральних залежностей поверхневої фотонапруги  Vph(λ) 

встановлено, що амплітуда фотонапруги для плівок перовськиту, отриманих з 

DMF, зменшується при збільшенні вмісту CH3NH3I  в процесі синтезу і становить 

8,1 (1:1), 0,96 (1:2) і  0,41 мкВ (1:3), що свідчить про зменшення значень 

поверхневого заряду і початкового приповерхневого вигину зон. 

Для плівок, отриманих при використанні DMSO амплітуда поверхневої 

фотонапруги залежно від співвідношення вихідних реагентів становить 8,47 (1:1), 

21,73 (1:2) і  5,49 мкВ (1:3). 

Наявність ефекту Урбаха у спектрах плівок перовськиту можна підтвердити 

даними, які наведені на рис. 73. У цьому випадку довгохвильова частина спектру 

Vph(λ) побудована в логарифмічнних координатах lg(Vph) від енергії фотона Еph. На 

рис. 74. показано, що спектри поверхневої фотонапруги біля краю поглинання у 

вказаних координатах можна представити у вигляді прямої лінії, і це дає 

можливість розрахувати Е0 та 0ur  у плівках органо-неорганічного перовськиту, 

отриманих залежно від співвідношення вихідних реагентів у розчиннику DMF, 

DMSO. 
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(а) 
 

(б) 

Рис. 73. Експериментальні (точки) та теоретичні (лінії) спектральні залежності 

поверхневої фотонапруги Vph від енергії фотона Eph плівок органо-неорганічних 

перовськитів CH3NH3PbI3, отриманих при використанні розчинника DMF (а) [252] 

та DMSO (б) при різному співвідношенні PbI2:CH3NH3I. Теоретичні залежності 

отримані при використанні рівняння (27). 

Значення характеристичної енергії Урбаха та початкового коефіцієнту 

поглинання наведені в таблиці 15. 

Таблиця 15. Характеристичні параметри ефекту Урбаха. 

PbI2 : CH3NH3I DMF  DMSO  
E0, мeВ αur0·104, см-1 E0, меВ αur0·104, см-1 

1:1 18 4,5 29 3,0 
1:2 19 1,6 25 4,1 
1:3 22 3,6 25 0,8 

 

На основі отриманих значень характеристичної енергії Урбаха можна 

говорити, що при збільшенні співвідношення вихідних реагентів для плівок, 

отриманих при використанні DMF відбувається зростання розупорядкування 

структури, а для плівок, отриманих з DMSO – зменшення розупорядкування,  а 

значення характеристичної енергії дещо перевищує отримане в роботі [267]. 
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5.1.1 Визначення довжини дифузії неосновних носіїв заряду. 
 

Для визначення довжини дифузії неосновних носіїв заряду Lph побудовано 

залежність оберненої малосигнальної поверхневої фотонапруги 1/Vph від 

оберненого коефіцієнта поглинання 1/α. (рис. 74.) Довжину дифузії неосновних 

носіїв заряду визначали як величину відсічки на осі абсцис 1/ лінійної ділянки 

залежності 1/Vph =f(1/α) біля краю поглинання. 

Для текстурованих поверхонь за відсічкою можна приблизно оцінити 

значення довжини дифузії L у випадку, коли товщина зразка суттєво перевищує  L 

: d ≥3-4 L. У випадку великих порівняно з товщиною зразка значень L потрібно 

використовувати вираз (24). У цьому випадку відсічка дорівнює 

Lph = 4nr
2

 d /b     (28) 

і визначає середню довжину пробігу Lph довгохвильового фотона до його 

фотоактивного поглинання. Тобто, значення відсічки, що перевищує товщину 

зразка, свідчить про велике значення довжини дифузії неосновних носіїв заряду. 

Плівки перовськитів, отримані при різному співвідношенні вихідних 

реагентів у DMF характеризуються значеннями довжини дифузії неосновних 

носіїв заряду: 4,42 мкм (1:1), 1,19 мкм (1:2) і 4,75 мкм (1:3) [252]. Довжини 

дифузії неосновних носіїв заряду становлять 1,20 мкм, 2,58 мкм та 1,61 мкм для 

плівок органо-неорганічних перовськитів, отриманих при співвідношеннях 

PbI2:CH3NH3I –1:1, 1:2 та 1:3 у DMSO, відповідно. 

Таким чином, у всіх випадках відсічка перевищує товщину зразка, що 

свідчить про велике значення довжини дифузії неосновних носіїв заряду. 

Використовуючи вираз (28), можна знайти значення параметра b для плівок 

перовськитів, отриманих при різному співвідношенні реагентів у DMF b = 2,36 

(1:1), 8,76 (1:2) і 2,17 (1:3) та плівок з DMSO b = 25,98 (1:1), 12,12 (1:2) і 19,39 

(1:3). Отримані значення параметрів свідчать про ефективне захоплення світла. 
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Рис. 74. Визначення довжини дифузії неосновних носіїв заряду за величиною 

відсічки по осі абсцис на залежностях 1/Vph
 від 1/для плівок перовськитів, 

отриманих при різному співідношенні вихідних реагентів у розчинниках DMF(а) 

та DMSO(б). 

 

5.1.2.  Визначення ширини забороненої зони органо-неорганічних 

перовськитів 

Для визначення ширини забороненої зони (Eg) для прямих оптичних 

переходів для плівок перовськитів, отриманих при різному співвідношенні 

вихідних реагентів у розчиннику DMF, DMSO було проаналізовано 

довгохвильову область спектрів поверхневої фотонапруги, спектрів пропускання. 

На основі цих порівнянь встановлено, що ширина забороненої зони для 

плівок, отриманих при використанні DMF та різному співвідношенні 

PbI2:CH3NH3I – 1:1, 1:2 та 1:3 складає 1,59 [268]; 1,62 і 1,57 еВ, відповідно  

(рис. 75.). 

На рис. 75. для плівок перовськитів, отриманих при різному  співвідношенні 

вихідних реагентів у DMF побудовано теоретичні залежності коефіцієнта 

пропускання (лінії). Для побудови теоретичних залежностей коефіцієнта 

пропускання використовували формулу: 

  )1(1 IQERT  ,    (29) 

де R  – коефіцієнт відбивання.  
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Рис. 75. Експериментальні (точки) і теоретичні (лінії) спектральні залежності 

пропускання та визначення ширини забороненої зони (вставка) для плівок 

перовськиту з різним співвідношенням вихідних реагентів у DMF. 

З експериментальних спектральних залежностей коефіцієнта пропускання 

плівок перовськитів, отриманих при співвідношенні 1:1, 1:2 та 1:3, в діапазоні  

довжин хвиль  600-830 нм спостерігається зростання коефіцієнта пропускання на 

досліджених плівках і найбільше коефіцієнт пропускання зсунуто у 

довгохвильову сторону для плівки з співвідношенням 1:1, а найменше – для 

плівки з співвідношенням 1:2. 

Для плівок перовськитів, отриманих з DMF, при збільшенні вмісту CH3NH3I 

відбувається збільшення пропускання. Це може свідчити про те, що зразкам з 

меншим вмістом CH3NH3I притамана розвинена текстура поверхні, що 

призводить до багатократного відбивання в плівці перовськиту, і як наслідок до 

зменшення величини пропускання. 

На рис. 76. представлено порівняльні залежності спектрів пропускання 

плівок перовськитів, отриманих при співвідношенні PbI2:CH3NH3I 1:1, 1:2 та 1:3. 

Спектри пропускання було отримано при освітленні досліджуваних зразків зі 

сторони плівки перовськиту. Значення ширини забороненої зони Eg складають 
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1,57, 1,53, 1,54 еВ для плівок перовськитів, отриманих при співвідношеннях PbI2: 

CH3NH3I 1:1, 1:2 та 1:3, відповідно. 

 

Рис. 76. Експериментальні спектральні залежності пропускання та визначення 

ширини забороненої зони (вставка) для плівок перовськиту з різним 

співвідношенням вихідних реагентів у DMSO. 

Як видно з рис. 76. при довжинах хвиль, що перевищують червону межу 

фотоефекту спостерігається суттєва відмінність у величинах пропускання для 

плівок із різним співвідношенням PbI2:CH3NH3I. Чим більший вміст CH3NH3I, тим 

менше пропускання. Це може свідчити про те, що зменшення величини 

пропускання відбувається за рахунок багатократного відбиванням світла в плівці, 

для якої характерна найкраща текстура поверхні.  

Для плівок, отриманих при розчинниках DMF, DMSO та різних 

співвідношеннях PbI2:CH3NH3I було визначено величини густини струму 

короткого замикання. Густина струму короткого замикання визначається з виразу 

[269]: 


m

dEQEIqJ AMSC






0

)()(5,1  ,    (30) 
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де 0 – короткохвильовий край поглинання, λm – довгохвильовий край поглинання, 

EQE(λ) – зовнішній квантовий вихід, IAM1,5(λ) – спектральна густина потоку 

фотонів при реалізації умови АМ 1,5. 

 Припустивши, що експериментальні значення Vph(λ), нормовані на 

максимальну величину, є граничними значеннями для EQE(λ) у випадку різних 

плівок перовськитів, можна обчислити з використанням формули (30) величину 

граничного значення JSC для плівок з різним співвідношенням PbI2:CH3NH3I. Для 

плівок, отриманих при використанні DMF отримаємо, що густина струму 

короткого замикання становить JSC1= 26,1 мА/см2 (1:1), JSC2= 24,9 мА/см2 (1:2) і 

JSС3= 21,8 мА/см2 (1:3) [252]. Густина струму короткого замикання для плівок, 

отриманих при використанні DMSO становить JSC1 = 21,3 мA/cм2 (1:1),   

JSC2 = 23,9 мA/см2 (1:2), JSC3 = 23,3 мA/см2 (1:3). Таким чином, найбільший струм 

короткого замикання реалізується при співвідношенні PbI2:CH3NH3I – 1:1 у 

розчиннику DMF.  

Проаналізувавши спектральні залежності поверхневої фотонапруги та 

спектри пропускання було встановлено, що спектральні залежності 

малосигнальної поверхневої фотонапруги Vph(λ) є значно більш чутливими до 

мікроструктури і електронної структури в області краю поглинання, порівняно з 

оптичними спектрами пропускання. 

 

5.1.3.  Вольт-амперні характеристики плівок органо-неорганічних 

перовськитів. 

Дослідження вольт-амперних характеристик (ВАХ) плівок органо-

неорганічних перовськитів було проведено методом імпедансної спектроскопії 

[270]. Для вимірювання комплексного імпедансу використовували плівки 

перовськитів, отримані при співвідношенні вихідних реагентів 1:2 у розчиннику 

DMF, DMSO. Вимірювання проводили відповідно до методики, яка описана в 

пункті 2.3.8.  

Для вимірювання комплексного імпедансу створювали багатошарову 
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систему, яка складалася з підкладки, на яку наносили Au електроди, та плівки 

перовськиту (рис. 77.). 

 

Рис. 77. Схема вимірюваної багатошарової системи, що складається з скляної 

підкладки (w = 16 мм, l = 24 мм, h3 = 1 мм), на яку наносили Au електроди 

товщиною h2 = 90 нм на відстані w1 = 250±4 мкм та плівки перовськиту. Товщина 

досліджуваної плівки становила h1 = 500 нм [270]. 

Для вищевказаних плівок органо-неорганічних перовськитів на діаграмах 

комплексного імпедансу (рис. 78.) для кожної плівки спостерігали одне півколо, 

яке описується еквівалентною схемою, що складається з паралельно з'єднаних 

ємності та опору плівки [271].  

 

Рис. 78. Діаграми комплексного імпедансу в координатах Найквіста та 

еквівалентна схема багатошарової системи, яка складається з скляної підкладки 

та плівки CH3NH3PbI3, яка отримана при співвідношенні PbI2:CH3NH3І 1:2 у 

розчиннику DMSO (1), DMF (2) при освітленні 10 мВт/см2. Вимірювання 

проводили при напрузі 1,7 В у сухій атмосфері. 
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Параметри струмопровідних частин підкладки визначали вимірюванням 

комірки без нанесеної плівки перовськиту. Ці параметри враховували при аналізі 

схеми. 

Методом часткових ємностей було проведено визначення діелектричної 

проникності ε для плівок перовськитів CH3NH3PbI3, отриманих в розчинниках 

DMF, DMSO [272]. Суть даного методу полягає у тому, що багатошарову 

системи необхідно представити у вигляді паралельно з’єднаних трьох плоских 

конденсаторів з ємностями C1, C2, C3. Для даних плоских конденсаторів 

характерне однорідне заповнення. Ємність системи С визначали як суму трьох 

часткових ємностей C = C1 + C2 + C3, де C1, C2, C3 – ємності складових частин 

плоского конденсатора: зовнішньої прямокутної частини плівки (1), внутрішньої 

прямокутної частини плівки (2) та підкладки (3). Для визначення ємності 

системи плівка перовськиту CH3NH3PbI3 умовно була поділена на внутрішню 

прямокутну частину з шириною w та товщиною h1 та зовнішню прямокутну 

частину з шириною w1 та товщиною h2. 

За рівнянням плоского конденсатора (31) було визначено ємність 

внутрішньої частини плівки. 

C2 = εε0A,                                           (31),   

де A =  
 × 

. 

Ємність зовнішньої частини плівки та підкладки визначали за допомогою 

методу конформних відображень на підставі перетворення Крістофеля-Шварца, 

адаптованого в підході Геворгяна [273]. Для даного методу необхідно умовно 

перетворити еліпсоподібний розподіл електричних полів у плівці в прямокутник. 

У цьому випадку ємність підкладки буде виражена формулою: 

 C1,3 = ε1,3ε0B,                                          (32) 

де В = 
( )

( )
, k' = 21 k , K (k) – повний еліптичний інтеграл першого роду; k – 

модуль еліптичного інтеграла; ε0 – діелектрична проникність вакууму; εr – 

діелектрична проникність підкладки. У роботі [274] було запропоноване 
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наближення для розв'язання еліптичних інтегралів. Значення діелектричної 

підкладки з ізоляційного скла для електротехнічних застосувань (e-glass) 

дорівнює  ε = 6,6 [275], тому невідомим у рівняннях залишається лише 

діелектрична проникність органо-неорганічного перовськиту. Для розрахунку 

діелектричної проникності ε1 органо-неорганічних перовськитів 

використовували формулу:  

ε1 = 
  

( )
                                        (33) 

Експериментальні значення діелектричної проникності для плівок 

перовськитів, отриманих при співвідношенні вихідних реагентів 1:2 при 

використанні DMF і DMSO становлять ε = 52 та  ε = 44, відповідно.  

Для визначення густини струму струм багатошарової системи, який при 

певній напрузі визначався за законом Ома, визначали як суму трьох часткових 

струмів: I = I1 + I2 + I3,  де I1, I2, I3 – сила струму складових частин: зовнішньої 

прямокутної частини плівки (1), внутрішньої прямокутної частини плівки (2) та 

підкладки (3). Розподіл значень густин струмів і напруженості електричного 

поля мають еліптичний характер, тому геометричні фактори є ідентичні 

розрахованим для величин ємності, тобто I1,3 =  × B; I2 =  × A). Дані рівняння 

пов’язують експериментально визначену величину струму I системи в цілому з 

невідомим значенням струму, що протікає в плівці органо-неорганічного 

перовськиту. Припустивши, що різні області плівки  мають  однаковий питомий 

опір, можна отримати рівняння I2 = 
( ( × )/ )

. Оскільки питомий опір скла 

дуже великий, рівняння можна спростити: I2 = I ×  . 

 Для плівок органо-неорганічних перовськиів, отриманих при 

співвідношенні 1:2 у розчиннику DMF та DMSO, отримано залежності густини 

струму від напруженості поля, які були розраховані з імпедансних кривих (рис. 

79.). 
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Рис. 79. Залежність густини струму від напруженості поля для органо-

неорганічних перовськитів, отриманих при співвідношенні вихідних реагентів 

(PbI2:CH3NH3І) 1:2 у розчинниках DMF (1,3), DMSO (2,4) при різних рівнях 

освітленості, 0 (1,2) та 10 мВт/см2 (3,4) [270]. 

На вольт-амперних залежностях для плівок органо-неорганічних перовськитів 

присутні три ділянки: при малих напругах ВАХ описується законом Ома (омічна 

область), при збільшенні напруги – закону Чайлда (I~V2), а також присутня 

перехідна область (рис. 79). Темновий струм лінійно залежить від прикладеної 

електричної напруги (рис. 79, крива 1,2), тоді як при освітленні спостерігаються 

кілька ділянок (крива 3,4). При відсутності освітлення спостерігається лінійна 

ВАХ, що описується законом Ома. Лінійна залежність ВАХ пов’язана з тим, що 

плівка органо-неорганічного перовськиту може містити пастки для носіїв заряду. 

При освітленні плівок перовськиту спостерігається безпастковий режим (пастки 

не утримують носіїв заряду) і при високих напругах та освітленні залежність 

описується квадратичним законом Чайлда (рис. 79). 

Для плівок перовськитів можна розрахувати густину n та  рухливість  

носіїв заряду [276], використовуючи омічну та область Чайлда, а також переходи 

між цими областями. Із залежності струму (І) від напруги електричного поля (V) 

в області Чайлда проводять визначення рухливості носіїв заряду за рівнянням: 

 j=(9/8)0V2/w1
3,                                                            (34) 
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де  – діелектрична проникність зразку,  – рухливість, w1 – відстань між 

електродами). Для плівок перовськитів, отриманих при використанні 

розчинників DMF, DMSO, було визначено рухливість носіїв заряду  при напрузі 

40 В (область Чайлда). Рухливість носіїв заряду  при використанні розчинника 

DMF становить  = 9,1±0,7 см2/В·с, а DMSO –  = 67±5  см2/В·с Таким чином, 

рухливість носіїв заряду в плівках перовськиту, отриманих при співвідношенні 

1:2 в DMSO на порядок вища, ніж для плівок отриманих при використанні 

розчинника DMF. 

Визначення густини носіїв заряду n проводили із залежності струму від 

напруги електричного поля в омічній області, що описується рівнянням:  

j=enV/w1,                                                   (35) 

де n – густина носіїв заряду,  – рухливість, визначена в області Чайлда. Густина 

носіїв заряду n в омічній області при напрузі 4 В у плівці органо-неорганічного 

перовськиту, отриманій при використанні розчинника DMF становить n = 

(3,8±0,3)·1019 м-3, а при використанні DMSO –  

n = (2,9±0,2)·1019 м-3 [270]. 

Як видно з рис. 79, плівка CH3NH3PbI3, отримана при співвідношенні 

вихідних компонентів 1:2 у розчиннику DMSO, має вищу провідність ніж плівка, 

отримана з розчинника DMF. У той же час спостерігається майже однаковий 

нахил в омічній області при однаковому рівні освітленості. На основі цього 

можна говорити про однаковий рівень генерації носіїв заряду. 

 

5.2.  Шляхи підвищення стійкості плівок перовськитів  

Проблему стійкості органо-неорганічних перовськитів можна вирішити 

шляхом модифікації хімічної будови, але така модифікація спричинить зміну 

електрофізичних властивостей перовськиту. Електрофізичні властивості органо-

неорганічного перовськиту визначаються особливостями кристалічної гратки. У 

кристалічній гратці іони є високо упорядкованими один по відношенню до 

одного, це відповідає принципу «толерантності» [277], і гратка має таку будову, 
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що забезпечує ефективну генерацію і транспорт електронів та дірок в кристалі. 

Порушення принципу «толерантності» завдяки заміні органічної компоненти, 

металу або галогену призводить до погіршення фотовольтаїчних властивостей 

органо-неорганічних перовськитів [253]. 

Для підвищення стійкості плівок органо-неорганічного перовськиту нами 

разом із колегами з Інституту органічної хімії було запропонувано використання 

захисного полімерного шару. Як полімер використали полівінілбутираль. Це 

аморфний безбарвний полімер, який стійкий до зовнішніх чинників (вологи, 

світла, кисню та озону) та успішно застосовується при створенні забарвлених 

функціональних матеріалів для перетворення світлової енергії [278]. Також було 

запропоновано використовувати полімери – полівініліденхлорид, цикло олефін 

кополімер. 

Полімер наносили на плівки перовськиту відповідно до методики, описаної в 

пункті 2.2.3. Вплив полімеру на стійкість плівок органо-неорганічного 

перовськиту визначали методами РФА, флуоресцентної спектроскопії. 

Дослідження стійкості плівок перовськитів проводили в декілька етапів. На 

першому етапі використовували плівки перовськиту, отримані при різному 

співвідношенні вихідних реагентів у розчиннику DMF і плівки з полімером 

полівінілбутиралем з різною концентрацією. Основним завданням було дослідити 

вплив концентрації полівінілбутиралю та співвідношення вихідних реагентів на 

стійкість до дії вологи, опромінення. На другому етапі основним завданням було 

дослідити вплив розчинників DMF, DMSO на стійкість перовськиту до дії вологи, 

опромінення. На третьому етапі дослідження стійкості до дії вологи, кисню (при 

освітленні) було проведено на плівках перовськиту при використанні полімерів 

полівінілбутиралю, цикло олефін кополімеру та полівініліденхлориду. 

Вплив концентрації полімеру на стійкість до дії вологи (вологість 50-60%) 

плівок перовськиту, отриманих при різному співвідношенні, представлено на   

рис. 80.  
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Рис. 80. Рентгенограми плівок органо-неорганічного перовськиту, отриманих зі 

співвідношенням вихідних реагентів 1:1 (а, г), 1:2 (б, д) та 1:3 (в, е) з додаванням 2 

(а, б, в) та 5 мас. % (г, д, е) полімеру PVB: 1 – після синтезу, 2 – через   

2 дня, 3 – 5 днів, 4 – 8 днів, 5 – 10 днів, 6 – 20 днів, 7 – 55 днів, 8 – 70 днів,   

9 – 95 днів. 

На основі даних РФА (рис. 45, 80) було проведено розрахунок вмісту 

додаткової фази PbI2 в плівці перовськиту при дії вологи протягом певного 

проміжку часу і отримані результати представлені на рис. 81. Як видно з рис. 81. 

незалежно від співвідношення вихідних реагентів плівки перовськит/ 

полівінілбутираль з концентрацією полімеру 5 мас. % проявляють найкращу 

стійкість до дії вологи протягом 95 днів. Таким чином, в подальших дослідженнях 

стійкості плівок органо-неорганічних перовськитів використовували розчин 

полімеру з концентрацією 5 мас. % в хлороформі.  
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Рис. 81. Залежність вмісту фази PbI2, 

яка утворюється при розкладанні 

перовськиту без домішок (а) та з 

додаванням 2 (б) та 5 мас. % полімеру 

(в), з різним співвідношенням вихідних 

реагентів: а – 1:1, б – 1:2, в – 1:3. 

 

 

За даними флуоресцентної спектроскопії встановлено, що опромінення 

плівок перовськиту без полімеру призводить до поступових змін інтенсивності 

флуоресценції плівок з часом, що свідчить про її розкладання (рис. 82, крива 1). У 

той же час, в аналогічних умовах для плівки перовськиту з полівінілбутиралем 

інтенсивність флуоресценції практично не змінюється (крива 2). Це можна 

пояснити вищою стійкістю даних плівок до опромінення. 
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Рис. 82. Залежність інтенсивності флуоресценції Ifl плівки органо-неорганічного 

перовськиту без (1) та з (2) полімером від часу опромінення [253]. 

Вплив полімеру полівінілбутиралю на електрофізичні характеристики плівок 

перовськиту було досліджено методом спектроскопії поверхневої фотонапруги. 

Порівняльні залежності спектрів поверхневої фотонапруги плівок органо-

неорганічного перовськиту із полімером та без нього наведені на рис. 83.  При 

аналізі спектральних залежностей поверхневої напруги встановлено, що для 

спектрів поверхневої фотонапруги плівки перовськит/ полівінілбутираль 

реєструється поверхнева фотонапруга із вдвічі меншою амплітудою, в порівнянні 

із спектрами поверхневої фотонапруги для перовськиту без полімерної плівки. 

Менше значення амплітуди поверхневої фотонапруги може свідчити про менший 

початковий темновий вигин поверхневих зон. Це обумовлено підвищенням 

стійкості плівок перовськиту із шаром PVB, оскільки, при деградації плівки 

перовськиту відбувається збільшення темнового вигину поверхневих зон і 

підвищення амплітуди сигналу поверхневої фотонапруги. Крім того, 

використання шару полімеру PVB призводить до зменшення короткохвильового 

спаду поверхневої фотонапруги у порівнянні із плівкою перовськиту без 

полімеру.  Зменшення короткохвильового спаду поверхневої   фотонапруги може 
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свідчити про меншу швидкість поверхневої рекомбінації та підвищення стійкості 

перовськиту при нанесенні полімеру. 

 

Рис. 83. Спектральні залежності поверхневої фотонапруги Vph (λ), отриманої в 

режимі автоматичного підтримання постійного потоку квантів для плівки 

перовськиту без (1) та з полімером (2). Значення спектральної чутливості для 

плівки з полімером (2) домножено на нормувальний коефіцієнт 2,1 [253]. 

Аналіз довгохвильового краю спектрів поверхневої фотонапруги [268] 

показав, що довжина дифузії неосновних носіїв заряду в плівках органо-

неорганічного перовськиту CH3NH3PbI3 без шару  полімеру суттєво перевищує 

товщину плівки 400 нм. Проте, плівка органо-неорганічного перовськиту з 

полімерним шаром характеризується меншим значенням довжини дифузії 

неосновних носіїв заряду, оскільки у нього довгохвильовий край поверхневої 

фотонапруги більш пологий. Зміна довжини дифузії неосновних носіїв заряду для 

органо-неорганічного перовськиту складає близько 10%. Цей висновок є 

оціночним і потребує додаткових детальних досліджень. 

Зміна умов синтезу органо-неорганічних перовськитів може суттєво 

впливати на властивості плівок.  Наступним етапом було дослідження впливу 

розчинника DMF, DMSO на стійкість плівок органо-неорганічних перовськитів. 

Для дослідження впливу розчинника DMF, DMSO на стійкість перовськиту до 
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вологи, опромінення використовували плівки перовськиту, отримані при 

співвідношенні вихідних реагентів 1:2, 1:3. 

Структурні зміни, які відбуваються при впливі вологи на плівки 

перовськиту визначали рентгенофазовим аналізом за вмістом сполуки PbI2 у 

плівці перовськиту. Рентгенограми плівок були зняті протягом 80 днів (рис. 84). 

 

Рис. 84. Рентгенограми плівок органо-неорганічного перовськиту, отриманих при 

співвідношенні вихідних реагентів 1:2 (а,б ) та 1:3 (в, г) у різних розчинниках  

DMF (а, б) та DMSO (в, г): 1 – після синтезу; 2-9 – відповідно через 5, 10, 15, 25, 

35, 45, 55, 80 днів. 

Із залежності вмісту PbI2 в плівці перовськиту від часу дії вологи (рис. 85.) 

отримано дані, що використання розчинника DMF, DMSO в процесі синтезу 

перовськиту призводить до утворення плівок органо-неорганічного перовськиту, 

які проявляють різну стійкість до дії вологи. Незалежно від співвідношення 

вихідних реагентів – найменш стійкими є плівки, отримані з розчину DMF   

(рис. 85, криві 1, 2). Використання розчинника DMSO сприяє утворенню стійких 

до дії вологи плівок (рис. 85, криві 3, 4).  Плівки, отримані зі співвідношенням 

вихідних реагентів 1:3 є більш стійкими ніж при співвідношенні 1:2. 
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Рис. 85. Залежність вмісту фази PbI2, яка утворюється при розкладанні 

перовськиту, отриманого з розчину DMF (1,3) та DMSO (2,4) з різним 

співвідношенням вихідних реагентів: 1, 2 – 1:2; 3, 4 – 1:3. 

Методом флуоресцентної спектроскопії встановлено, що опромінення 

плівок перовськиту, отриманих при використанні розчинника DMF незалежно від 

співвідношення вихідних реагентів (1:2, 1:3), призводить до поступових змін 

інтенсивності флуоресценції плівок з часом, що свідчить про зміни морфології 

плівки (рис. 86, криві 1,3). В аналогічних умовах для плівок, отриманих із DMSO, 

інтенсивність флуоресценції практично не змінюється (рис. 86, криві 2,4), що 

свідчить про їх значно вищу стійкість до опромінення. 

 

Рис. 86. Залежність інтенсивності 

флуоресценції Ifl плівок органо-

неорганічного перовськиту, отриманих 

з розчину DMF (1,3) та DMSO (2,4) з 

різним співвідношенням вихідних 

реагентів: 1, 2 – 1:2; 3, 4 – 1:3  від часу 

опромінення [279]. 

 

Для дослідження стійкості плівок органо-неорганічних перовськитів з 

нанесеним шаром полімеру полівінілбутиралю, цикло олефін кополімеру, 



172 
 
аолівініліденхлориду до дії вологи та кисню (при освітленнні) використовували 

плівки, отримані при співвідношенні вихідних реагентів 1:3 у розчиннику DMSO. 

Стійкість даних плівок визначали методом РФА, за вмістом додаткових фаз, що 

утворюються при деградації перовськиту під дією зовнішніх чинників протягом 

150 днів (рис. 87.). 

 

Рис. 87. Рентгенограми плівок, отриманих при співвідношенні вихідних реагентів 

1:3 у розчиннику DMSO, та плівок перовськит/полімер: PVB, COC, PVDC.  

Як видно з рис. 87 при дії вологи та кисню на плівку органо-неорганічного 

перовськиту (1:3) утворюються дві додаткові фази: CH3NH3PbI3∙H2O, PbI2, які 

спостерігаються на рентгенограмах на 5 день. Для плівки перовськит/СОС органо-

неорганічний  перовськит розкладається на одну додаткову фазу PbO∙xH2O, яка на 

рентгенограмах появляється лише після 100 днів впливу зовнішніх чинників. Для 

плівки перовськит/PVDC спостерігається утворення 2 проміжних фаз: 

CH3NH3PbI3∙H2O, PbI2∙DMSO. Дані фази  спостерігаються на рентгенограмах на 

30 день при дії вологи та кисню. Для плівки перовськит/PVB деградація під дією 
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вологи та кисню відбувається через утворення додаткових фаз: PbO∙xH2O, 

PbI2∙DMSO на 30 день. 

На основі РФА було побудовано залежність вмісту додаткових фаз від часу 

впливу вологи та кисню (рис. 88.). Вміст додаткових фаз для плівки перовськиту 

(1:3) на 150 день становить 77%. 

 

Рис. 88. Залежність вмісту додаткових фаз при деградації плівок 

перовськит/полімер: 1 – PVB, 2 – PVDC, 3 – COC від часу дії вологи та кисню. 

 Як видно із рис. 88  використання полімерів сприяє підвищенню стійкості 

плівок органо-неорганічного перовськиту до дії вологи та кисню. Після 150 днів 

впливу вологи, кисню на плівки перовськиту з шаром полімеру вміст додаткових 

фаз  становить 3,3 % при використанні полімеру СОС. При використанні полімеру 

PVB та PVDC вміст фаз становить 2,4 та 2,7 %. Використання СОС, PVDC, PVB 

сприяло підвищенню стійкості плівок до дії вологи та кисню (при освітленні) у 

23, 28 та 32 рази, відповідно. 

Таким чином, у розділі 5 в результаті проведених досліджень показано, що 

ширина забороненої зони залежить від співвідношення  вихідних реагентів та 

розчинника, який використовується в синтезі. Для плівок органо-неорганічних 

перовськитів, отриманих при PbI2:CH3NH3I – 1:1, 1:2 і 1:3 у розчиннику DMF 

ширина забороненої зони становить 1,59; 1,62 і 1,57 еВ відповідно. При 
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використанні розчинника DMSO та різного співвідношення вихідних реагентів 

ширина забороненої зони плівок перовськитів становить 1,57 (1:1); 1,53 (1:2) та 

1,54 еВ (1:3). Показано, що плівки органо-неорганічного перовськиту CH3NH3PbI3 

мають велику порівняно з товщиною плівки довжину дифузії неосновних носіїв 

заряду, яка становить при використанні розчинника DMF 4,42 мкм (1:1),   

 1,19 мкм (1:2) та 4,75 мкм (1:3). Довжина дифузії неосновних носіїв заряду для 

плівок перовськитів, отриманих  при використанні DMSO та співвідношення 

реагентів 1:1, 1:2 і 1:3 становить 1,20 мкм, 2,58 мкм та 1,61 мкм, відповідно.  

Показано, що біля краю поглинання для перовськитів проявляється ефект Урбаха. 

Визначено характеристичні параметри ефекту Урбаха. Вивчено спектри 

пропускання і встановлено закономірності зміни пропускання залежно від 

співвідношення вихідних реагентів та розчинника. 

Проведено порівняльні дослідження стійкості плівок перовськиту, 

отриманих при різному співвідношенні вихідних реагентів у розчинниках DMF, 

DMSO і показано, що використання DMSO при синтезі CH3NH3PbI3 призводить 

до утворення більш стійких плівок до дії вологи та опромінення порівняно з 

використанням DMF. При цьому найстійкішими до зовнішніх дій  є плівки, 

отримані при співвідношення PbI2:CH3NH3I – 1:3. Досліджено вплив концентрації 

полімеру на стійкість плівок перовськиту до вологи. Показано, що для 

підвищення стійкості перовськиту до дії вологи, кисню можна використовувати 

полімери: PVB, COC, PVDС. Найкращі результати отримано при використанні 

PVB. 

Досліджено вольт-амперні характеристик плівок перовськитів, отриманих 

при співвідношенні реагентів 1:2, і встановлено, що рухливість носіїв заряду в 

плівках перовськиту, отриманих в DMSO ( = 67±5  см2/В·с) на порядок вища, ніж 

для плівок отриманих при використанні розчинника DMF ( = 9,1±0,7 см2/В·с). 

Густина носіїв заряду становить n = (3,8±0,3)·1019 м-3
 та n  = (2,9±0,2)·1019 м-3 при  

використанні розчинника DMF та DMSO відповідно. Встановлено, що плівка 

органо-неорганічного перовськиту CH3NH3PbI3, отримана при використанні 

DMSO,  має вищу провідність, ніж плівка отримана при використанні DMF.  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

В роботі вирішено наукову та практичну задачу щодо синтезу плівок 

органо-неорганічного перовськиту CH3NH3PbI3, дослідження структурних та 

електрофізичних властивостей перовськитів, підвищення стійкості органо-

неорганічних перовськитів до дії зовнішніх чинників (вологи, опромінення). 

1. Проведено синтез органо-неорганічних перовськитів CH3NH3PbI3 при 

різному співвідношенні вихідних реагентів PbI2:CH3NH3I (1:1, 1:2, 1:3) у 

розчинниках DMF і DMSO методом одностадійного осадження з подальшим 

отриманням плівок методом spin-coating. Встановлено, що співвідношення 

вихідних реагентів суттєво впливає на властивості перовськитів: кристалічність, 

мікроструктуру, структурні характеристики. Показано, що кристалічність плівок 

залежить від співвідношення вихідних реагентів, розчинника та температури 

обробки плівки. На залежності кристалічності від температури обробки плівки 

спостерігаються два максимуми: перший – зумовлений внеском кристалічних 

проміжних сполук та перовськиту, другий – зумовлений внеском кристалічної 

фази перовськиту. Мікроструктура плівок перовськитів залежить від 

співвідношення реагентів. Показано, що зі збільшенням співвідношення вихідних 

реагентів відбувається збільшення об’єму комірки для плівок перовськиту. Об’єм 

комірки для плівок перовськиту, отриманих у розчиннику DMSO є меншим, ніж 

при використанні DMF. 

2. Встановлено, що залежно від співвідношення вихідних реагентів у 

розчиннику DMF утворення однофазного перовськиту CH3NH3PbI3 відбувається 

за різними схемами: через утворення 3 проміжних сполук (1:1), 4 та 2 проміжних 

сполук при співвідношенні 1:2 та 1:3 відповідно. Проміжними сполуками при 

використанні DMF є (CH3NH3)2(DMF)xPbI4, (CH3NH3)2(DMF)2Pb3I8, 

(CH3NH3)3(DMF)PbI5, (CH3NH3)2(DMF)2Pb2I6. Встановлено, що структура 

перовськиту починає формуватися при температурі 20-25 °С. Початок утворення 

однофазного перовськиту залежно від співвідношення вихідних реагентів у DMF 

відбувається при різних температурах: 1:1 – 115 °С, 1:2 – 170 °С, 1:1 – 175 °С. 
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Незалежно від співвідношення вихідних реагентів органо-неорганічний 

перовськит CH3NH3PbI3 утворюється одного хімічного складу.  

3. Встановлено, що при використанні розчинника DMSO незалежно від 

співвідношення вихідних реагентів PbI2 та CH3NH3I у розчиннику DMSO 

утворення перовськиту CH3NH3PbI3 відбувається через утворення 4 проміжних 

сполук: (CH3NH3)2(DMSO)xPbI4, (CH3NH3)2(DMSO)2Pb3I8, PbI2∙2DMSO, 

PbI2∙DMSO. При співвідношенні вихідних реагентів 1:1 у розчиннику DMSO не 

вдалося отримати однофазний продукт перовськиту, завжди присутні сліди  

сполуки (CH3NH3)2(DMSO)2Pb3I8. Встановлено, що структура перовськиту 

починає формуватися при температурі 60 °С для плівок, отриманих при 

співвідношенні вихідних реагентів 1:1, 1:2 та при 70 °С – при співвідношенні 1:3. 

Утворення однофазного перовськиту відбувається при різних температурах 

залежно від співвідношення вихідних реагентів:  1:2 – 190 °С, 1:3 – 205 °С.  

4. Проведено порівняльні дослідження стійкості плівок перовськиту, 

отриманих при різному співвідношенні вихідних реагентів у розчинниках DMF, 

DMSO.  Показано, що використання DMSO при синтезі перовськиту CH3NH3PbI3 

призводить до утворення більш стійких плівок до дії вологи та опромінення 

порівняно з використанням розчинника DMF. При цьому найстійкішими до 

зовнішніх дій  є плівки, отримані при співвідношенні PbI2:CH3NH3I – 1:3. 

Показано, що для підвищення стійкості перовськиту до дії вологи, кисню можна 

використовувати полімери: полівінілбутираль (PVB), цикло олефін кополімер 

(COC) та полівініденхлорид (PVDС). 

5. Досліджено електрофізичні властивості органо-неорганічних 

перовськитів і показано, що ширина забороненої зони залежить від 

співвідношення  вихідних реагентів та розчинника, який використовується в 

синтезі. Для плівок органо-неорганічних перовськитів, отриманих при 

співвідношенні PbI2:CH3NH3I – 1:1, 1:2 і 1:3 у розчиннику DMF ширина 

забороненої зони складає 1,59; 1,62 і 1,57 еВ відповідно. При використанні 

розчинника DMSO та різного співвідношення вихідних реагентів ширина 

забороненої зони плівок перовськитів складає 1,57 (1:1); 1,53 (1:2) та 1,54 еВ (1:3).  
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6. Показано, що плівки органо-неорганічного перовськиту CH3NH3PbI3 

мають велику порівняно з товщиною плівки  довжину дифузії неосновних носіїв 

заряду, яка становить при використанні розчинника DMF – 4,42 мкм (1:1), 1,19 

мкм (1:2) та 4,75 мкм (1:3). Довжина дифузії неосновних носіїв заряду для плівок 

перовськитів, отриманих  при використанні розчинника DMSO та співвідношення 

реагентів 1:1, 1:2 і 1:3 складає  1,20 мкм, 2,58 мкм та 1,61 мкм відповідно.  

Показано, що біля краю поглинання для перовськитів проявляється ефект Урбаха. 

Визначено характеристичні параметри ефекту Урбаха і величини граничного 

значення густини струму короткого замикання для плівок, отриманих при різному 

співвідношенні PbI2:CH3NH3I  в розчиннику DMF, DMSO. 

7. Досліджено вплив розчинника на електрофізичні властивості плівок 

перовськитів, отриманих при співвідношенні реагентів 1:2, і встановлено, що 

рухливість носіїв заряду в плівці перовськиту, отриманій в DMSO   

( = 67±5  см2/В·с) на порядок вища, ніж для плівок, отриманих при використанні 

розчинника DMF ( = 9,1±0,7 см2/В·с). Густина носіїв заряду становить   

n = (3,8±0,3)·1019 м-3 та n  = (2,9±0,2)·1019 м-3 при  використанні розчинника DMF 

та DMSO відповідно. Встановлено, що плівка органо-неорганічного перовськиту, 

отримана при використанні DMSO,  має вищу провідність, ніж плівка отримана з 

розчинника DMF.  
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