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सोलार सेलसाठी क ं कवाचा वापर 

 जगभरामधे्य इंधानाची समस्या ददवसोदंदवस वाढताना ददसत आहे. त्यातच वापरण्यात येणाऱ्या इंधनाम ळे वायू 

प्रद षणाची समस्याही दचंतेत भर टाकणी आहे. त्याम ळेच आता अनेक देशांनी पारंपाररक ऊजाास्त्रोत वापरण्यास 

स रुवात केली आहे. त्यातही सौरऊजाा वापरण्यावर अनेक देशांचा भर आहे. तरी सौरऊजेच्या वापरासाठी लागणार 

सोलार सेल हे महागडे असल्याने सौरऊजेचा वापर खदचाक ठरतो अशी दटका अनेकदा केली जाते. मात्र यावर 

भारतीय तंत्रदवज्ञान संस्था (आयआयटी) हैद्राबादमधील संशोधकांना एक देसी उपाय शोधून काढला आहे. 

संशोधकांनी काही क ं कू बनवण्यासाठी वापरण्यात येणार रंग आदण इतर पदाथाांपासून सोलार सेलसारखे डाय 

सेन्सीटाइज सोलार सेल (डीएसएससी) तयार केले आहेत. 

आयआयटी हैद्राबादमधे्य तयार केलेले हे डाय सेन्सीटाइज सोलार सेल स्वस्त आदण पयाावरणप रक असल्यादा दावा 

संशोधकांनी केला आहे. नू्य फ दचन (एनएफ) तंत्रज्ञानाबरोबरच अॅके्वरस इलेक्ट्र ोलाइट आदण पॅ्लदटनम फ्री काऊण्टर 

इलेक्ट्र ोलाइट यांचा वापर करुन या सेलची दनदमाती करण्यात आली आहे. सामान्यपणे सोलार सेल हे दसदलकॉनचा 

वापर करुन बनवले जातात. दसदलकॉन महाग असल्याने सोलार सेल हे महागडे असतात. तसेच सोलार पॅनल 



बनवण्यासाठी उच्च तापमानाचा वापर करावा लागतो. मात्र हे नवीन प्रकारचे डीएसएससी य नीट याहून बरेच वेगळे 

आदण पयाावरण प रक असल्याने सोलार सेलऐवजी त्यांचा वापर करता येईल असा दवश्वास संशोधकांनी व्यक्त केला 

आहे. 

या प्रकल्पाचे नेतृत्व करणारे संशोधक साई संतोष क मार रवी यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना अदधक मादहती 

ददली. ‘या संशोधनामधे्य अनेक अडचणी आल्या. आम्ही ज्या पदाथाांपासून सोलार सेलला पयााय दनमााण करण्याचा 

प्रयत्न करत होतो ते पदाथा दणकट आदण मजबूत नसल्याने अनेक अडचणी आल्या,’ असं रवी यांनी सांदगतले. मात्र 

अखेर या संशोधकांना क ं कू बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या रंगांपासून हे सेल बनवण्यात यश दमळाले. क ं कवाची 

दकंमत हजार रुपये दकलोहून कमीच असल्याने हे सेल बनवण्याचा खचा खूपच कमी होणार आहे. 

याआधी काही आठवड्ांपूवीच म ंबईमधील टाटा मूलभूत संशोधन संस्थेने सोलार सेलमधील दसदलकॉनला पयााय 

म्हणून नवीन पदाथा शोधून काढल्याचे जाहीर केले. संस्थेतील संशोधकांनी ‘काळे सोने’ म्हणजेच बॅ्लक गोल्ड हा पदाथा 

शोधून काढला असून सोन्यातील नॅनोपाटीकल मधील अंतर कमी करुन हा पदाथा दनमााण करण्यात आला आहे. हा 

पदाथा अदधक उष्णता ठरुन ठेवत असल्याने तो दसदलकॉनपेक्षा जास्त फायद्याचा ठरणार असल्याचे संशोधकांचे मत 

आहे. 
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