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– onderdeel van het programma van de TKI Urban Energy –
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Prototype organisch zonnepaneel gemaakt met inkjet printen.

Testopstelling geluidsscherm
met verschillende soorten
zonnepanelen.

Minimodule met zwarte (IBC) zonnecellen.
Rechtsboven de achterzijde van een cel.

ECN Zonne-energie

Nationale context: inbedding programma ECN Zonne-energie (belangrijkste aspecten)

Topsector Energie

TKI Solar Energy

ZEGO

TKI EnerGO

TKI Switch2SmartGrids
= vanaf 2016:

Programma
TKI Urban Energy

Europese programma’s
Horizon 2020

Programma
ECN Zonne-energie
Samenwerking Topsectoren
HTSM en Creatieve Industrie
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Programma’s NWO
Propositie Energie

ECN Zonne-energie

Nationale context: werkveld en innovatiegebieden van de nieuwe TKI Urban Energy
(werkveld van ECN Zonne-energie geel gemarkeerd en betreft vooral Programmalijnen 1 en 3)
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ECN Zonne-energie

Nationale context: visie, missie en overkoepelende doelen

Visie: ECN en TKI
Zonnestroom (PV) is een belangrijke bron van duurzame elektriciteit in Nederland, in Europa
en in de wereld. Nederlandse technologie en industrie spelen een essentiële rol in het
mondiale succes van PV.

Missie: ECN als partner in de TKI
Het ontwikkelen van wereldklasse PV-technologie met en voor de Nederlandse en
internationale industrie en het ondersteunen van de grootschalige toepassing daarvan.

Doelen voor 2020 (2030): TKI, met sleutelbijdragen van ECN




Ontwikkeling van technologieën om een geïnstalleerd vermogen van 6 (20) GWp PV in
Nederland in 2020 (2030) mogelijk te maken. Daartoe zijn in het bijzonder nodig:

•

concurrerende oplossingen voor integratie van PV in gebouwen, infrastructuur en
landschap;

•

opwekkosten 0.05  0.10 (0.03  0.06) €/kWh in 2020 (2030) voor een scala aan
systeemtypen en kapitaalkosten, inclusief duurzame marges.

Versterking van de organisatie en de positie van de Nederlandse PV-sector (alle delen
van de waardeketen):
•

10.000 (15.000) banen in 2020 (2030);

•

2 (4) G€ omzet in 2020 (2030).
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ECN Zonne-energie

Context: ECN’s onderzoek in nationaal en internationaal verband
Internationale ontwikkelingen op het gebied van PV (1)
• Het wereldwijd geïnstalleerde vermogen aan PV bedroeg eind 2014
ongeveer 180 GWp (een groei van ongeveer 30% t.o.v. 2013) en PV
dekte daarmee ruim 1% van het totale elektriciteitsgebruik.
• De top drie markten in 2014 (jaarlijks bijgeplaatst vermogen) waren China,
Japan en de VS.
• Wat betreft de bijdrage aan de elektriciteitsvoorziening (cumulatief
opgesteld vermogen) staan Italië, Griekenland en Duitsland nog bovenaan
met afgerond respectievelijk 8%, 7,5% en 7%.
• Geleidelijk wordt de balans tussen mondiale marktvraag en
productieaanbod hersteld. Bovendien is de bodem van prijzen bereikt.
Hierdoor is een einde gekomen aan de snelle prijsdaling van panelen en
systemen in de afgelopen jaren. De komende jaren bieden kansen voor
groei van het productievermogen en voorzichtig herstel van marges.
• Rendementsverhoging (of beter: opbrengstverhoging) van cellen en
panelen is een hefboom voor verdere verlaging van opwekkosten en
wordt steeds belangrijker naarmate schaaleffecten voor volwassen
technologieën beter zijn benut.
• De opwekkosten van zonnestroom met nieuwe grote systemen zijn in
sommige zonnige landen al gedaald tot 0,05 $/kWh. In het komende
decennium zullen die naar verwachting verder dalen naar game changing
low values van 0,03  0,04 $/kWh. Op langere termijn is zelfs 0,02 $/kWh
mogelijk.
• De belangstelling voor desert PV neemt sterk toe, gedreven door de hoge
ambities van een aantal landen in de sun belt. Grote technologische
uitdagingen zijn onder meer een lange levensduur onder extreme
omstandigheden, lage kosten voor onderhoud en beheer (populair
gezegd: schoonmaken) en een stabiel investeringsklimaat.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-10-29/
while-you-were-getting-worked-up-over-oil-prices-this-just-happened-to-solar

Agora Energiewende/Fraunhofer ISE: Current and Future Costs of Photovoltaics (2015)
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ECN Zonne-energie

Context: ECN’s onderzoek in nationaal en internationaal verband
Internationale ontwikkelingen op het gebied van PV (2)
• In tegenstelling tot eerdere verwachtingen heeft de consolidatie in de industrie
niet doorgezet. Met andere woorden: naast enkele tientallen zeer grote
spelers (met een productiecapaciteit van een of meerdere gigawatts) zijn er
nog steeds honderden kleinere fabrikanten en komen er wereldwijd nieuwe
bedrijven bij. Dit biedt grote kansen voor de leveranciers van geavanceerde
productietechnologie en materialen.
• Ondanks de mondiale crisis in de PV-industrie van de afgelopen jaren en de
sterke concurrentie heeft een aantal innovatieve Nederlandse bedrijven zich
staande weten te houden. Nu het einde van de crisis in zicht komt, is het zaak
deze positie te benutten om een sterke sector op te bouwen.
• Kristallijn silicium is met een aandeel van meer dan 90% nog steeds de
dominante PV-technologie in de mondiale markt. De trend is daarbij naar
steeds hogere rendementen (richting en voorbij 20%).
• Commercieel beschikbare dunne-film technologieën (met name amorf
silicium, CIGS en CdTe) profileren zich veelal als een alternatief voor
kristallijn silicium met een hoge specifieke opbrengst (kWh/Wp), een
aantrekkelijk uiterlijk of bijzondere toepassingsmogelijkheden.
• Nu de kosten en prijzen van PV-modules en -systemen sterk zijn gedaald
komt er steeds meer aandacht voor andere aspecten van PV: esthetische
kwaliteit, eventuele lichtdoorlatendheid en buigbaarheid, flexibiliteit in
maatvoering en vorm, etc. Dit biedt unieke kansen voor dunne-film PV.
• Bij de laboratoriumontwikkelingen valt de explosief toenemende aandacht
voor perovskieten op. Perovskieten zijn -in de voor PV gebruikte hybride
(organisch/anorganisch) vorm- een nieuwe familie van materialen met
bijzondere eigenschappen en mogelijkheden. In een paar jaar tijd is het
initiële rendement van laboratoriumcellen gestegen tot ruim 20%.
Perovskieten kunnen in potentie als zelfstandige dunne-filmcel en als topcel in
een tandemstructuur met een kristallijn silicium worden toegepast.
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Verdere kostenverlaging blijft cruciaal om impact te bereiken, maar de aandacht voor andere
aspecten van PV neemt sterk toe (zie ook programmalijnen binnen TKI Urban Energy).

Perovskieten: een familie van materialen met
aantrekkelijke mogelijkheden voor PV.
Laboratoriumontwikkelingen zijn spectaculair,
maar er moet nog veel gebeuren voor het tot
toepassing kan komen.

Sarah Brittman, Gede Widia, Pratama Adhyaksa,
and Erik Christian Garnett (AMOLF),
MRS Comm. (2015) 1-20.

ECN Zonne-energie

Context: ECN’s onderzoek in nationaal en internationaal verband
Nationale ontwikkelingen op het gebied van PV
• Het geïnstalleerde vermogen aan PV in Nederland bedroeg eind 2014
ongeveer 1,1 GWp (een groei van 50% t.o.v. 2014) en PV dekte daarmee
ongeveer 1% van het totale elektriciteitsgebruik.
• Door de sneller dan verwachte kostendaling kan zonnestroom een
prominentere rol gaan spelen bij het realiseren van de doelen uit het
Nationaal Energieakkoord. Dit geeft PV een sterkere positie in de
Nederlandse context.
• Grote PV-systemen (zonneweides of –akkers) zijn bezig aan een
opvallende opmars. De business case wordt in de meeste gevallen
sluitend gemaakt door gebruik te maken van de SDE+ regeling en in
enkele gevallen door de Postcoderoosregeling.
• Aan de andere kant van het spectrum neemt de belangstelling voor
gebouwgeïntegreerde systemen toe. Deze ontwikkeling wordt nu nog
vooral gedreven door de wens van een fraai uiterlijk. Op termijn komt daar
naar verwachting functie-integratie bij: de komst van stroomproducerende
bouwelementen. Strategisch gezien biedt dit toepassingsgebied
mogelijkheden om een Europese (industrie)sterkte op en uit te bouwen.
• Netintegratie van PV-systemen brengt naar verwachting zeker tot 2020 (6
GWp) geen grote problemen met zich mee; alleen op sommige locaties
en op lokaal niveau zullen extra maatregelen moeten worden genomen.
Bij doorgroei naar 20 GWp in 2030 en nog meer daarna wordt het
geleidelijk nodig (en bij passende regelgeving ook aantrekkelijk) om
vraagsturing, lokale opslag en/of andere zaken te introduceren.
• Inspelend op de ontwikkelingen in de vorige punten is de TKI Solar
Energy de samenwerking aangegaan met de TKI EnerGO (energie in de
gebouwde omgeving) en de TKI Switch2SmartGrids, om vanaf 2016
gezamenlijk verder te gaan onder de naam TKI Urban Energy; Solar &
Smart Energy Solutions.
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Stilstaan bij de eerste gigawatt aan zonnepanelen in Nederland
(september 2014). Foto: Peter Segaar, PolderPV.

Zonneweide Texel (TexelEnergie). Foto: Johan Moerings, VDH Solar BV.

ECN Zonne-energie

Context: de mondiale PV-sector in transitie

VAN:
1. Technologiegedreven ontwikkelingen
2. Gestimuleerde markten

NAAR:
1. Markt- en toepassinggedreven ontwikkelingen

3. Kleine bijdragen aan het energiesysteem

2. Zelfdragende commerciële markten binnen een
duurzaam marktmodel

4. Groei primair beperkt door opwekkosten, niet
door integratie

3. Grote bijdragen aan het energiesysteem

5. Sterke positie van Europa op alle delen van de
waardeketen

4. Groei primair beperkt door integratie, niet door
opwekkosten

5. Felle concurrentie; positie van Europa continu
bedreigd
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ECN Zonne-energie

Enkele hoogtepunten uit het onderzoekprogramma 2015:

Test van een tweezijdig werkende
minimodule bij ECN in Petten

PV-productietechnologie en nieuwe PV-toepassingen
•

•

•

•

Het rendement van “n-Pasha” cellen (de technologie die
gebruikmakend van Nederlandse processen en apparatuur bij Yingli en
Mission Solar Energy in productie is) is gestegen tot 21%. n-Pasha
modules kunnen zodanig worden uitgevoerd dat ze tweezijdig werken,
waarmee de elektriciteitsopbrengst in vrijstaande toepassingen met 10
tot 20% toeneemt en het effectieve rendement voor die toepassingen
dus aanzienlijk hoger is dan het standaardrendement.
Het rendement van “Mercury” achterzijdecontact cellen (ECN’s lagekostenvariant van de zogenaamde IBC-technologie waarop de meest
efficiënte commercieel verkrijgbare kristallijn-siliciummodules zijn
gebaseerd) is toegenomen tot 21%. Zie ook de foto op het titelblad van
dit plan. Daarmee is deze nieuwe technologie op het niveau van
geavanceerde bestaande (voor- en achterzijdecontact) technologieën
gekomen en gereed voor verdere ontwikkeling tot een aantrekkelijk en
concurrerend nieuw commercieel product. Het rendementspotentieel
van Mercury ligt op minimaal 24%. Ook deze cel kan bij aanpassing
van de moduletechnologie tweezijdig werkend gemaakt worden
waardoor het effectieve rendement nog hoger kan zijn.
De eerste CIGS dunne-filmmodule met “back-end interconnectie” is in
Solliance-verband gemaakt. Deze interconnectietechniek levert een
aanzienlijke procesvereenvoudiging ten opzichte van de huidige
industriepraktijk waarbij interconnectie tijdens het aanbrengen van de
dunne films moet worden gerealiseerd. Hij geeft bovendien meer
vrijheid om afmetingen en vormen van modules te variëren.
In het kader van een intensieve samenwerking met TNO is gewerkt aan
het ontwikkelen van perovskietcellen als mogelijke topcel in een hoogrendement tandemstructuur met kristallijn silicium. Perovskietcellen
kunnen net als organische zonnecellen met een printproces worden
gemaakt.

Eerste “back-end interconnected”
CIGS minimodule met 15 cellen

Prototype dunne-film/kristallijn-silicium hybride tandemmodule (links), silicium bodemcellen
(midden) en achterzijde contactfolie (rechts).
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ECN Zonne-energie

Samenhang van de onderzoekprogramma’s van ECN Zonne-energie en de TKI Urban Energy:
ECN PMC’s and TKI Programmalijnen
•

Het onderzoekprogramma van ECN Zonne-energie is onderdeel van het programma
van de TKI Urban Energy

•

Het ECN onderzoekprogramma is ingedeeld in Product-Markt Combinaties
(PMCs), d.w.z. clusters van projecten die alle een specifiek technologiegebied met
bijbehorende klanten en toepassingen adresseren (zie de figuur hiernaast). NB: per
01.01.2016 zal de bestaande PMC-structuur, die al enkele jaren in gebruik is,
worden geoptimaliseerd en aangepast aan de actuele situatie van technologie en
markt.

•

Het TKI-programma is verdeeld in Programmalijnen (zie ook slide 3) met
onderliggende thema’s. Twee van deze Programmalijnen (1 en 3) zijn primair van
belang voor ECN Zonne-energie. Alle ECN PMC’s vallen binnen deze
Programmalijnen. PL1 levert essentiële bouwstenen voor PL3 en omgekeerd geeft
PL3 belangrijke stuurinformatie aan PL1.
TKI Urban Energy Programmalijn 1 (PL1): PV-technologieën
– ECN PMC Bifacial silicon cell and module technologies;
– ECN PMC Back-contact silicon cell and module technologies;
– ECN PMC High-efficiency silicon PV and wafer/thin-film hybrids;
– ECN PMC (Hybrid) organic PV;
– ECN PMC Enabling technologies for thin-film PV;
TKI Urban Energy Programmalijn 3 (PL3): Multifunctionele Bouwdelen
– ECN PMC PV Applications and smart modules;
– ECN PMC Sustainability of PV.
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ECN Zonne-energie programmastructuur
met PMC-interacties (situatie 2015)

ECN Zonne-energie

Samenhang van de onderzoekprogramma’s van ECN Zonne-energie en de TKI Urban Energy:
Doelen op paneelniveau van de TKI Urban Energy Programmalijn 1: PV-technologieën)
(uit de Kennis- en Innovatieagenda 2016-2019)
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ECN Zonne-energie

Samenhang van de onderzoekprogramma’s van ECN Zonne-energie en de TKI Urban Energy:
Doelen op systeemniveau van de KI Urban Energy Programmalijn 1: PV-technologieën
(uit de Kennis- en Innovatieagenda 2016-2019)
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ECN Zonne-energie

Samenhang van de onderzoekprogramma’s van ECN Zonne-energie en de TKI Urban Energy:
Doelen voor 2020 (selectie) van de TKI Urban Energy Programmalijn 3: Multifunctionele Bouwdelen
(uit de Kennis- en Innovatieagenda 2016-2019)
1.

Esthetisch aantrekkelijke, flexibel toepasbare (o.m. qua vormen en oppervlakken) oplossingen voor dak- en/of gevelintegratie van PV
beschikbaar tegen marktconforme prijzen (d.w.z. op systeemniveau maximaal typisch 10-20% hoger dan standaardoplossingen);

2.

Stroomproducerende PV-bouwelementen met afwijkende kleuren commercieel beschikbaar, waarbij de opwekkosten slechts beperkt hoger zijn
dan voor standaardkleuren;

3.

PV-thermische systemen als bouwelement beschikbaar, waarbij stroomopwekkingsrendement ongeveer gelijk (10%) is aan dat van
vergelijkbare standaard PV-oplossingen;

4.

Prefab-geïntegreerde zonnefolies commercieel beschikbaar in gewelfde en/of lichtgewichtconstructies;

5.

Prototype van een multifunctioneel raam: stroomproducerend, neutraal lichtdoorlatend;

6.

Schakelbare ramen en gevels beschikbaar met als doel: reductie energievraag voor zowel warmte als koeling met minimaal 10%;

7.

Bouwelementen met hoge isolatiewaarden en plug and play inpasbare klimatiseringsunits voor lokale ventilatie, verwarming en koeling
beschikbaar;

8.

Betrouwbare en betaalbare systeemcertificering voor multifunctionele bouwdelen, commercieel beschikbaar voor de Nederlandse en bij voorkeur
ook voor de Europese markt;

9.

Totaal renovatie multifunctionele bouwdelen voor energie-neutrale bestaande bouw commercieel beschikbaar, die binnen een of enkele dagen
uitvoerbaar zijn en zich terugverdienen in energie en vastgoedwaarde;

10.

Commercieel beschikbare multifunctionele bouwdelen met:
a.

lagere kosten dan de som van de toegepaste separate functionaliteiten;

b.

integrale benadering van levensduur en vervangbaarheid van de samenstellende delen;

c.

compatibiliteit, modulariteit en gestandaardiseerde aansluitingen.
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Bijdrage van ECN Zonne-energie aan het programma van de TKI Urban Energy:
ECN onderzoekthema’s en doelen 2016 in relatie tot TKI Programmalijn 1: PV-technologieën
1.

Silicium achterzijdecontactcellen en –panelen: Interdigitated Back-Contact (IBC; Mercury) en Metal Wrap-Through (MWT)

Primair voor gebruik (integratie) in de gebouwde omgeving
•

Celrendement 22%, behaald met een proces dat productie tegen concurrerende kosten mogelijk maakt (@TRL5; TRL = Technology
Readiness Level, zie volgende slide voor definities).

•

Paneel (60 cellen) met vermogen 320 Wp.

•

Ontwikkelrandvoorwaarden: zeer lange levensduur (ook bij hoge werktemperaturen), hoge esthetische kwaliteit, onderhoudsvrij.

•

Ontwikkelopties: schaduwtolerantie, flexibiliteit in afmeting en vorm, partiële lichtdoorlatendheid.

•

Roadmap (2020) voor celrendement 25% en modulerendement 24%.

•

Conceptontwerp van een integraal duurzaam paneel (m.b.t. materiaalgebruik, recycling, etc.).

2. Tweezijdig werkende silicium cellen en panelen
Voor gebruik in veldopstellingen en (integratie) in de infrastructuur
•

Celrendement 21,5%, behaald met een proces dat productie tegen concurrerende kosten mogelijk maakt (@TRL6, zie slide17).

•

Rendement achterzijde 95% van rendement voorzijde.

•

Tweezijdig werkend paneel (60 cellen) met effectief vermogen 320 Wp-e.

•

Ontwikkelrandvoorwaarden: geschikt voor gebruik onder extreme condities, PID (potential-induced degradation) resistent, lage
onderhoudskosten, lage (laagste) opwekkosten.

•

Ontwikkelopties: grote(re) paneelmaten.

•

Roadmap (2020) voor celrendement 23% en effectief modulerendement >25%.

•

Conceptontwerp van een integraal duurzaam paneel (m.b.t. materiaalgebruik, recycling, etc.).
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Bijdrage van ECN Zonne-energie aan het programma van de TKI Urban Energy:
ECN onderzoekthema’s en doelen 2016 in relatie tot TKI Programmalijn 1: PV-technologieën
3.

Kristallijn-silicium / dunne-film hybride tandems

Ontwikkelpad naar paneelrendementen >28% (zie tweede punt)

4.

•

Proof of principle: rendement van een hybride tandemcel (op basis van een perovskiet of een ander materiaal) hoger dan van de
gebruikte silicium bodemcel.

•

Roadmap (2020) naar prototype-modulerendement 28%.

•

Ontwikkelrandvoorwaarden: kosten (per Wp of kWh) potentieel lager dan van enkelvoudige (alleen silicium of dunne film) oplossingen

•

Conceptontwerp van een integraal duurzaam paneel (m.b.t. materiaalgebruik, recycling, etc.).

Dunne films
Nieuwe toepassingsmogelijkheden voor nieuwe markten
•

Demonstratie van roll-to-roll productieproces hybride organische (perovskiet) minimodules met een rendement van >10%.

•

Perovskietcel die geschikt is als topcel in een hybride tandem (zie ook 3.).

•

Minimodule met “back end” serieschakeling met elektrische eigenschappen die vergelijkbaar zijn met de standaard (in-line)
serieschakeling.

•

Translucente modules: demonstrator, met een rendement van minimaal 40% van dat van vergelijkbare ondoorzichtige modules.

•

Vormvrije 3D modules: demonstrator van modules waarvan “on demand” pas aan het eind van het celproductieproces, de afmetingen en
de vorm worden bepaald.
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Bijdrage van ECN Zonne-energie aan het programma van de TKI Urban Energy:
ECN onderzoekthema’s en doelen 2016 in relatie tot TKI Programmalijn 3: Multifunctionele Bouwdelen
5.

Stroomproducerende bouwelementen

Zie ook de onderliggende technologieontwikkelingen in 1 en 4
•

Ontwikkelen, veldtesten en demonstreren van de volgende componenten (die voldoen aan de specifieke eisen in de bouw):
 oplossingen voor nieuwe en vernieuwde gevels in de utiliteitsbouw;
 schaduwtolerante modules voor generieke toepassing in de gebouwde omgeving;
 schaalbare en esthetisch aantrekkelijke PV-elementen op basis van kristallijn silicium voor integratie in bouwelementen, met
geen of beperkte meerkosten in maakproces (t.o.v. standaard PV-paneel);

 tweezijdig werkende modules voor toepassing in de infrastructuur;
 flexibele modules (zonnefolies) voor integratie met bestaande bouwelementen, voertuigen of andere objecten;
 werkende prototypes van modules met verschillende maten, vormen, kleuren en lichtdoorlatendheid voor toepassing in nieuwe
en bestaande bouw en infrastructuur.
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Achtergrondinformatie: Technology Readiness Levels (TRL) – definities van de Europese Commissie

Technology Readiness Level

Description

TRL 1

basic principles observed

TRL 2

technology concept formulated

TRL 3

experimental proof of concept

TRL 4

technology validated in lab

TRL 5

technology validated in relevant environment
(industrially relevant environment in the case of key enabling technologies)

TRL 6

technology demonstrated in relevant environment
(industrially relevant environment in the case of key enabling technologies)

TRL 7

system prototype demonstration in operational environment

TRL 8

system complete and qualified

TRL 9

actual system proven in operational environment
(competitive manufacturing in the case of key enabling technologies)
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ECN Solar Energy R&D Plan 2015

TKI Solar Energy Program Line 1: Generation
Geselecteerde projecten die bijdragen aan het behalen van de doelen voor 2016
•

•

NL TKI Solar Energy
-

Silicon Competence Centre 2 (partners: Tempress, Eurotron, Levitech, DSM, Roth & Rau BV, Solar Electricity Development, Univ. Utrecht en
ECN) – Samenwerkingsverband voor het ontwikkelen en delen van kennis en technologie voor wafergebaseerde silicium PV-technologie,
gebruikmakend van een gezamenlijke onderzoekinfrastructuur.

-

IBCense (partners: Tempress, Levitech, REC en ECN) – Ontwikkeling van nieuwe industriële processen voor kosteneffectieve achterzijdejunctie,
achterzijdecontact (IBC) celtechnologie met rendementen van 22 tot 23%.

-

Solar-ERA.NET project PV4FACADES (partners: Tempress, Eurotron, imec, Soltech, Wienerberger, Eternit, Eliosys, Sunlego, Sisecam, Gunam
en ECN) – Ontwikkeling van nieuwe achterzijdecontact cel- en moduletechnologie voor verbeterde toepassing in BIPV.

-

CALM (partners DSM, Morphotonics, TNO en ECN) – Ontwikkeling van geavanceerde licchtmanagementstructuren voor CIGS cellen en
modules.

-

2PV (partners TNO/Holst, CCM, 4PICO, Roth & Rau BV en ECN) – Ontwikkeling van nieuwe “back-end” procestechnologie voor een hogere
vermogensopbrengst door vermindering van het oppervlak van “dode” gebieden benodigd voor interconnectie.

-

HiEFF (partners TNO, TU/e, University Valencia, Tempress, Eurotron, SoLayTec, Rebel Group, Deerns Nederland BV en ECN) – Ontwikkeling
van een hoog-rendement (>25%) hybride tandem cel- en moduleconcept met een “breedband” dunne-film topcel en een wafergebaseerde
kristallijn-silicium bodemcel.

EU FP7
–

MUJULIMA (partners: TNO, imec, TU Eindhoven, WUP, CEA, PCAS, Disasolar, NEN, ECN) – Ontwikkeling van hoogpresterende materialen
met uitstekende stabiliteit voor kosteneffectieve tweevoudig en drievoudig gestapelde organische zonnecellen, om een hoog modulerendement
(15%) en een lange levensduur (>10 jaar) onder buitenomstandigheden mogelijk te maken.

ECN Solar Energy R&D Plan 2015

TKI Solar Energy Program Line 2: Integration (& cross-cutting subjects)
Geselecteerde projecten die bijdragen aan het behalen van de doelen voor 2016
•

•

NL TKI Solar Energy
-

Rodemo (partners: Eurotron, Qatar Solar Energy en ECN) – Ontwikkeling van een intrinsiek robuuste module die extreme woestijnomstandigheden
kan weerstaan.

-

INHype (partners: Eurotron, Helix, Stafier en ECN) – Ontwikkeling van een module met verbeterde schaduwtolerantie (lineariteit) en bepaling van de
opbrengst onder verschillende (partiële) beschaduwingscondities.

-

PV SIN (partners: TNO, Femtogrid, Ooms Civiel, Gouda Chemie en ECN) – Ontwikkeling en demonstratie van technologie voor kosteneffectieve en
efficiënte integratie van PV in fietspaden (foto: eerste fietspad met PV bij Krommenie; SolaRoad-project)

EU FP7

– SOPHIA (20 partners uit Europe) – Versterking en gebruik van een Europese PV-onderzoekinfrastructuur.
– CHEETAH (34 partners uit Europe) – Ontwikkeling van nieuwe PV-concepten en -technologieën met verminderde materiaalkosten en verhoogde
moduleopbrengst, bevordering van duurzame samenwerking in de Europese PV R&D-sector, versnelling van het innovatieproces o.b.v. nieuwe
technologieën in de PV-industrie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Wim Sinke
Manager Programmaontwikkeling ECN Zonne-energie
tel. 088-515 4058
e-mail: sinke@ecn.nl
ECN- ECN-F--15-016

