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Impact met zonnestroom

ECN Solar Energy – Context

ECN’s onderzoek en ontwikkeling binnen de topsector Energie
Externe ontwikkelingen - NL
• De Nederlandse markt voor zonnestroomsystemen (PV) groeit
gestaag. Saldering, de SDE+ en, in mindere mate, de
Postcoderoosregeling hebben ervoor gezorgd dat er eind 2015 1,5
gigawatt-piek (GWp) aan systemen stond opgesteld, die samen
ongeveer 1,3% van de totale stroombehoefte dekten. In 2016 wordt een
toename tot meer dan 2 GWp verwacht. Door de TKI Urban Energy
wordt een mogelijke verdere toename tot 6 GWp in 2020, 10 GWp in
2023 en 20 GWp in 2030 voorzien.
• In het kader van de Energiedialoog
die door het Ministerie van EZ is
georganiseerd als vervolg op de
publicatie van het Energierapport,
is uitgebreid gesproken over de
kansen en de voorwaarden voor
grootschalige toepassing van PV in
Nederland. Behalve lage kosten
wordt integratie in het
energiesysteem (elektriciteitsnet en
–markt) en de leefomgeving
(gebouwen, infrastructuur, water,
landschap) als essentieel gezien.
Deze onderwerpen worden ook
duidelijk benoemd in de “Route
Energietransitie” van de Nationale
Wetenschapsagenda.
Investeringszekerheid is een
andere voorwaarde voor snelle
groei.

Highlights ECN onderzoek en ontwikkeling 2016
• Een van de prioriteitsgebieden van het
ECN-onderzoekprogramma zijn
tweezijdig werkende silicium
zonnepanelen. Op de Innovation Expo
in Amsterdam op 14 april heeft ECN
samen met partners Sunfloat en
Tempress een demonstratie gegeven
van deze technologie en wel in een
bijzondere nieuwe toepassingsvorm:
op een drijvende constructie. Door
wateroppervlakken te gebruiken komt
een enorm extra plaatsingspotentieel
beschikbaar en door tweezijding werkende panelen te gebruiken in
combinatie met een eenvoudig zonvolgsysteem wordt de opbrengst
bovendien met tientallen procenten verhoogd ten opzichte van
standaardsystemen.
• Voor het behalen van hoge rendementen moeten de verliezen bij de
metaalcontacten aanzienlijk gereduceerd worden. ECN heeft samen
met Tempress een proces ontwikkeld waarbij structuren van een heel
dun siliciumoxide met een laag van gedoteerd polysilicium toegepast
worden. Deze lagenstructuur schermt de metaalcontacten af en
minimaliseert de verliezen bij deze contacten. Tot op heden zijn met
tweezijdig werkende zonnecellen waarop deze lagenstructuur
toegepast wordt, rendementen tot 21% behaald; internationaal gezien
een zeer aansprekend resultaat en als hoogtepunt op een belangrijke
conferentie genoemd. Het gebruikte proces is compatibel met dat van
industriële siliciumcellen (156x156 mm 2 celgrootte en zeefdrukken voor
het aanbrengen metallisatie).
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ECN’s onderzoek en ontwikkeling binnen de topsector Energie
Externe ontwikkelingen - Mondiaal
• Na een lange periode van mondiale overcapaciteit in zonnecelproductie
komen marktvraag en productieaanbod nu geleidelijk in balans. Dat
leidt ertoe dat bestaande fabrikanten uitbreiding en modernisering van
hun productie overwegen en nieuwe fabrikanten zich melden bij de
leveranciers van productieapparatuur. Voor de Nederlandse partners
van ECN is dat goed nieuws. De concurrentie is echter heel sterk, dus
alleen de allerbeste technologie maakt een kans. Reden om de PVinnovatielat hoog te leggen.
• Recent zijn Power Purchasing Agreement (PPA) offertes uitgebracht
voor ongekend lage opwekkosten van zonnestroom: tot 0,03 US$/kWh
in zonrijke gebieden. Zulke lage kosten zijn mede mogelijk door lage
kapitaalkosten en weerspiegelen daarmee onder meer vertrouwen van
investeerders in de technologie. Daar staan tegenover berichten over
technische problemen met sommige grote PV systemen, met
rampzalige gevolgen voor de business case. Beide zaken illustreren
het belang van levensduur en betrouwbaarheid van PV-technologie,
naast lage kosten en een hoog omzettingsrendement.

Highlights ECN onderzoek en ontwikkeling 2016
• Samen met het Japanse bedrijf Choshu heeft ECN een wereldrecord
behaald voor een bepaald type achterzijdecontactzonnecellen (MWT)
met een zogenaamde heterojunctie. De recordcel zet maar liefst 23%
van de binnenkomende zonne-energie om in elektriciteit.
Heterojunctietechnologie is een lagetemperatuurproces om
zonnecellen te maken en achterzijdecontactcellen, waaraan ECN al
vele jaren werkt, laten zich op elegante en flexibele wijze integreren in
panelen. Een bijkomend voordeel van heterojunctietechnologie is dat
de cellen een relatief lage temperatuurcoëfficiënt hebben. Dat betekent
dat het omzettingsrendement minder afneemt bij toenemende
paneeltemperaturen, waardoor de elektriciteitsopbrengst over een jaar
gemeten hoger is.
• Samen met Solliance-partners werkt ECN aan de ontwikkeling van
zogenaamde hybride tandemtechnologie: een stapeling van een
kristallijn-silicium bodemcel en een speciale (semitransparante) dunnefilm topcel. Zo’n combinatie kan op termijn een paneelrendement
leveren tot ongeveer 28%. ECN doet onderzoek aan “geprinte”
perovskiet-topcellen, geoptimaliseerde silicium bodemcellen en
optische en elektrische aspecten die samenhangen met de stapeling. In
2016 zijn de eerste minimodules gemaakt, met een rendement van 1213%, zie figuur. Recent is een rendement van 14.6% voor een
semitransparante perovskiet topcel behaald. In combinatie met een
22% bodemcel zou dat tot een effectief rendement van meer dan 24%
leiden; een eerste stap naar de gewenste hoge paneelrendementen.
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ECN’s onderzoek en ontwikkeling binnen de topsector Energie
Externe ontwikkelingen – PV op weg naar impact
• In onderstaande blokken worden enkele (internationale) trends
weergegeven die de ontwikkeling van de PV-sector op hoofdlijnen
karakteriseren. Ze zijn input voor de onderzoekprogrammering binnen
de TKI en ECN.

Highlights ECN onderzoek en ontwikkeling 2016
• Samen met Solliance-partner TNO is een prototype van een dunne-film
CIGS-module gemaakt met behulp van “back end interconnection”. Met
deze nieuwe technologie is het mogelijk om eerst alle dunne lagen aan
te brengen die nodig zijn om een werkende zonnecelstructuur te maken
(zeg maar: één grote zonnecel te maken met het oppervlak van een
module) en pas daarna (vandaar “back end”) deze “cel” met een laser
en een printproces te verdelen in elektrisch in serie geschakelde
(vandaar “interconnection”) stroken, in dit geval 15, zie onder. Die
verdeling is nodig om een efficiënte module te maken en om een
bruikbare uitgangsspanning te bereiken. Door het aanbrengen van de
lagen en het verdelen in celstroken volledig van elkaar te scheiden kan
een gestandaardiseerd fabricageproces met hoge doorvoer en lage
kosten worden gecombineerd met maximale flexibiliteit in maat, vorm
en elektrische eigenschappen van het eindproduct.

VAN:
1.

Technologiegedreven ontwikkelingen

2.

Hoge opwekkosten

3.

Sterke groei van PV-markt door
effectieve stimuleringsinstrumenten
per land

4.

5.

6.

Kleine bijdragen aan het
energiesysteem

Groei primair beperkt door
opwekkosten of plafond in
stimuleringsmaatregelen, niet door
integratie
EU heeft sterke positie in PVtechnologie, maar PV-maakindustrie
voor cellen en modules verliest
mondiaal marktaandeel door felle
internationale concurrentie en
overproductie

NAAR:
1.

Markt- en toepassinggedreven
ontwikkelingen

2.

(Ultra)lage opwekkosten

3.

Groei door zelfdragende
commerciële markten binnen een
duurzaam marktmodel;
marktsegmentering en diversificatie

4.

Grote bijdragen aan het
energiesysteem (niet alleen voor
elektriciteit, maar ook warmte en
eventueel brandstoffen en
producten)

5.

Groei primair beperkt door integratie
en marktmodel, niet door
opwekkosten

6.

Initiatieven om de technologiepositie
te benutten voor versterking van de
concurrentiekracht van de EU PVmaakindustrie en weer productiecapaciteit voor cellen en modules op
te bouwen
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ECN’s onderzoek en ontwikkeling binnen de topsector Energie
Highlights ECN onderzoek en ontwikkeling 2016
• ECN Solar Energy heeft initiatief genomen om samen met TKI-partners
uit bedrijfsleven en onderzoek een Roadmap 2016-2022 voor de
ontwikkeling van silicium PV-technologie op te stellen. Deze is in
concept gereed en wordt in de tweede helft van 2016 afgerond. De
figuren geven een beknopt overzicht van onderzoekdoelen en -thema’s
op de niveaus van cellen, panelen en systemen.
De roadmap is ingedeeld langs twee belangrijke
uitvoeringsvormen: achterzijdecontactcellen en
-modules (onder andere voor gebruik in de gebouwde
omgeving) en tweezijdig werkende cellen en modules
(met name voor opstellingen in het vrije veld,
in geluidswallen, op water,
etc.). Tandemstructuren met
een dunne-film topcel maken
het mogelijk om de trends
van toenemende
rendementen voort te zetten
wanneer de limieten van
siliciumpanelen op termijn
zullen zijn bereikt.
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ECN Solar Energy programma in de TKI Urban Energy
TKI Urban Energy Programmalijn
(PL)/ Programma

ECN Solar Energy Product-Market
Combination (PMC)

1. PV-technologieën
1.1 Wafer-silicium PV

1. Bifacial silicon cells and modules
2. Back-contact silicon cells and modules
and hybrid tandems

1.2 Dunne-film PV

3. Perovskite solar cells and modules
4. Enabling technologies for thin-film PV

1.3 Nieuwe, hybride (tandem)
en generiek toepasbare
PV-technologieën

2. Back-contact silicon cells and modules
and hybrid tandems
3. Perovskite cells and modules
4. Enabling technologies for thin-film PV

1.4 PV-systeemcomponenten
en -diensten

5. PV Applications

2. Warmte- en koude-installaties

---

3. Multifunctionele bouwdelen
3.1 Infrastructuurgeïntegreerde
zonnestroomsystemen

5. PV Applications

3.2 Zonnestroomproducerende
bouwdelen

5. PV Applications

4. Flexibele energie-infrastructure

---

5. Energieregelsystemen en - diensten

---

ECN Solar Energy ProductMarkt-Combinaties (PMC’s)

•

TKI Urban Energy Programmalijn 1 heeft tot algemeen doel het verder
verlagen van de productiekosten van PV-panelen tot 0,3-0,4 €/Wp (bij
grootschalige fabricage), waarbij deze panelen in 2020 een
gegarandeerde levensduur hebben van 30 jaar en bruikbaar zijn in een
groot aantal verschillende toepassingen (waaronder BIPV en I2PV
toepassingen – zie PL3). Op systeemniveau moeten deze
ontwikkelingen leiden tot turn-key systeemkosten van 0,6-1,0 €/Wp,
waarmee in Nederland opwekkosten van zonnestroom van 0,06-0,07
€/kWh *) worden bereikt. Voor de verschillende technologievelden zijn
aparte ontwikkeldoelstellingen gedefinieerd (zie volgende slides).
*) Bij 900 kWh/kWp/jr, levensduur 30 jaar, O&M 2%, reële WACC (weighted-average
cost of capital) 4% (grote systemen), resp. 0% (kleine systemen bij particulieren).

• TKI Urban Energy Programmalijn 3 heeft tot algemeen doel om
multifunctionele, energiebesparende en/of energieleverende bouwdelen
te ontwikkelen en beschikbaar te maken Ze integreren functies zoals
isolatie, duurzame-energieopwekking, afgifte van warmte/koude,
energieopslag en ventilatie in bouwdelen die tevens functies zoals
stijfheid en sterkte, en wind- en waterdichtheid vervullen.
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ECN Solar Energy programma in de TKI Urban Energy
Doelen 2020 per TKI-Programma (uit Vooruitblik 2017)

ECN R&D-doelen 2017 gerelateerd aan TKI-programma 1a

Programma 1a: Wafer-silicium (xSi) PV-technologieën
Doel: naast hiervoor genoemde algemene doelstellingen voor xSi PVpanelen: het verhogen van het omzettingsrendement tot 24% voor hoogsterendement xSi PV-panelen en 22% voor laagste-kosten xSi PV-panelen.
Tevens worden technologieën ontwikkeld die nieuwe toepassingen mogelijk
maken, bijvoorbeeld met schaduwlineariteit en vorm- en kleurvariatie.
Innovatieniveau: vooral Development (Technology Readiness Level TRL
4-6); Incidenteel kunnen in de projecten ook onderzoeksthema's in een iets
lagere TRL-innovatiefase voorkomen (3) of een hogere TRL-fase (7-8) bij
de ontwikkeling van apparatuur of producten relatief dicht bij
markttoepassing.

PMC Bifacial silicon cells and modules
• Tweezijdig werkende cellen met een rendement van 22%
• Tweezijdig werkend 60-celspaneel met een effectief tweezijdig
vermogen van >320 Wp (meting uitgevoerd onder omstandigheden die
vergelijkbaar zijn met operationele condities)
PMC Back-contact silicon cells and modules and hybrid tandems
• Achterzijdecontact, achterzijdejunctie (IBC) cellen met een rendement
van 23%
• Optimaliseren en evalueren processing IBC cellen op pilot line niveau
• 60-celpaneel met een vermogen van >320 Wp

ECN-bijdragen aan TKI-Programma 1a

Belangrijke projecten binnen TKI-programma 1a (selectie)

•

•

•
•
•

Ontwikkeling en integratie van nieuwe processtappen die tot hoger
rendement en lagere kosten leiden
Ontwikkeling van nieuwe cel- en module-concepten met hogere
energieopbrengst
Ontwikkeling en testen van nieuwe materialen die leiden tot langere
levensduur van de modules (verbeterde betrouwbaarheid)
Ontwikkeling van nieuwe moduleconcepten met verbeterde esthetiek
(bijvoorbeeld kleur) waardoor de toepassing verbreed kan worden

•
•
•
•

Antilope (TKI-project met Tempress, Levitech, TU/e en TUD):
verbetering rendement tweezijdig werkende cellen door toepassen
nieuwe lagenstructuren aan oppervlak
IBCense (TKI-project met Tempress en Levitech): verbeteren IBCtechnologie
Champ (TKI-project met o.a. ExaSun): ontwikkeling nieuwe moduletechnologieën voor verschillende celarchitecturen
CHEETAH (EU FP7-project met o.a. CEA/INES, FhG ISE):
ontwikkeling moduleconcepten voor zeer dunne siliciumcellen
Silicon Competence Centre (Maatwerkbeschikking-project met o.a.
Tempress, Levitech en AMOLF): opzetten infrastructuur voor hoogrendement cellen en modules
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ECN Solar Energy programma in de TKI Urban Energy
Doelen 2020 per TKI-Programma (uit Vooruitblik 2017)

ECN R&D-doelen 2017 gerelateerd aan TKI-programma 1b

Programma 1b: Dunne-film (TF) PV-technologieën
Doel: naast de hiervoor genoemde algemene doelstellingen voor TF PVpanelen: het verhogen van het omzettingsrendement tot 18% voor hoogsterendement dunne-film PV-panelen en 12% voor laagste-kosten dunne-film
PV-panelen (getallen indicatief). Tevens worden technologieën ontwikkeld
die nieuwe toepassingen mogelijk maken, zoals semitransparante of
vormvrije panelen en folies.
Innovatieniveau: vooral Development (TRL 4-6); Incidenteel kunnen in de
projecten ook onderzoeksthema's in een iets lagere TRL-innovatiefase
voorkomen (3) of een hogere TRL-fase (7-8) bij de ontwikkeling van
apparatuur of producten relatief dicht bij markttoepassing.

PMC Perovskite solar cells and modules
• Perovskietminimodule voor autonoom (niet-tandem) gebruik met een
rendement van 15%
• Perovskiet device waarbij degradatie na uitvoeren van een van de
stabiliteitstests (bijvoorbeeld damp-heat) minder dan 20% relatief is.
NB: 20% komt grofweg overeen met de maximaal toelaatbare
rendementsafname van commercieel beschikbare modules binnen hun
“levensduur”

ECN-bijdragen aan TKI-Programma 1b
Het onderzoek aan dunne-film PV-technologieën wordt binnen het
Solliance-kader uitgevoerd:
• Ontwikkeling van perovskietzonnecellen en -minimodules met
verbeterde stabiliteit en hoger rendement
• Ontwikkeling van procestechnologie voor opschaling (grootte en
doorvoersnelheid) van perovskietmodules
• Procesontwikkeling voor het aanbrengen van geavanceerde coatings
die de verliezen aan het oppervlak reduceren
• Ontwikkeling van geavanceerde nanostructuren voor verbeterde
lichtinkoppeling in dunne-filmmodules

PMC Enabling technologies for thin-film PV
• 1-micrometer-dunne CIGS-cel met rendement dat vergelijkbaar is met
dat van een cel met conventionele dikte (veelal enkele micrometers),
door toepassing van verbeterde lichtmanagementstructuren en
oppervlaktepassiveringsbehandelingen
Belangrijke projecten binnen TKI-programma 1b (selectie)
•

•

•

2PV (TKI-project met TNO (Holst Centre), CCM, Meyer Burger en
4PICO): ontwikkeling van interconnectietechnologie voor dunne-film PV
op flexibele substraten (past ook binnen Programma 1d)
SUPRICE (TKI-project met TNO en Meyer Burger): ontwikkeling
Atomic Layer Deposition (ALD) Al2O3 proces voor reduceren van
oppervlakteverliezen in CIGS-cellen
UPS (Programmafinanciering): Opschaling (qua oppervlak) van
perovskiet PV-modules
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ECN Solar Energy programma in de TKI Urban Energy
Doelen 2020 per TKI-Programma (uit Vooruitblik 2017)

ECN R&D-doelen 2017 gerelateerd aan TKI-programma 1c

Programma 1c: Nieuwe, hybride en generiek toepasbare PVtechnologieën
Doel: naast de hiervoor genoemde algemene doelstellingen voor PVpanelen: het verhogen van het omzettingsrendement voorbij de limieten van
individuele, bestaande PV-technologieën, tot voorlopig 28% met een
tandemstructuur van xSi en TF PV-technologieën.
Innovatieniveau: vooral Discovery (1-3); Incidenteel kunnen in projecten
ook onderzoeksthema's in een hogere TRL-innovatiefase voorkomen (4-6).

PMC Back-contact silicon cells and modules and hybrid tandems
• (samen met PMC Perovskite solar cells and modules): hybridetandemminimodule met rendement van 20% (effectief celoppervlak).

ECN-bijdragen aan TKI-Programma 1c

PMC Perovskite cells and modules
• Semitransparente perovskietzonnecel die geschikt is om te dienen als
topcel in een hybride tandem met een rendement van minimaal 15%
• (samen met PMC Back-contact silicon cells and modules and hybrid
tandems): hybride-tandemminimodule met rendement van 20%
(effectief celoppervlak)

•

Belangrijke projecten binnen TKI-programma 1c

•
•

Ontwikkeling van processen voor hybride tandems bestaande uit een
perovskiet topcel en kristallijn-silicium bodemcel
Moduleontwerp voor hybride-tandemstructuren
Opto-elektrische modellering van hybride-tandemstructuren

•

HiEff (TKI met TNO, TU/e, Tempress, Eurotron, SoLayTec, Deerns):
ontwikkeling hoog-rendement hybride tandems
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ECN Solar Energy programma in de TKI Urban Energy
Doelen 2020 per TKI-Programma (uit Vooruitblik 2017)

ECN R&D-doelen 2017 gerelateerd aan TKI-programma 1d

Programma 1d: PV-systeemcomponenten en –diensten
Doel: het ontwikkelen van innovatieve componenten en diensten die
bijdragen aan een optimale opbrengst van PV systemen, de veiligheid van
PV systemen, monitoring en control van PV systemen en die grootschalige
implementatie van PV faciliteren. Waar de focus in programma’s 1a, 1b en
1c vooral ligt op de ontwikkeling van innovaties rondom de (productie van)
PV-cellen en -modules, ligt de focus in dit programma vooral op het niveau
van een PV-systeem. Omdat combinaties met opslagsystemen de waarde
van zonnestroom aanzienlijk kunnen verhogen en grootschalige
implementatie van PV kan faciliteren, richt dit programma zich ook op
daarvoor benodigde concepten en technologieën.
Innovatieniveau: vooral Development (TRL 4-6); Incidenteel kunnen in de
projecten ook onderzoeksthema's in een iets lagere TRL-innovatiefase
voorkomen (3) of in een hogere TRL-fase (7-8), bij de ontwikkeling van
componenten of diensten relatief dicht bij markttoepassing.

PMC Enabling technologies for thin-film PV
• Modules met “back-end” processing voor serieschakeling, met elektrische
en optische eigenschappen die minimaal even goed zijn als die van
modules die met standaardserieschakeling zijn gemaakt en die tevens
vorm- en/of maatvrijheid demonstreren.

ECN-bijdragen aan TKI-Programma 1d

•

•
•

•
•

Ontwerp en ontwikkeling nieuwe interconnectietechnologie voor TF PVmodules resulterend in vorm- en/of maatvrijheid
Ontwikkeling en testen van junction boxes met goedkope diodes met
thermisch stabiel gedrag bij hogere temperaturen
Testen van microinverters voor bifacial modules
Ontwikkeling en testen slimme energiemanagementsystemen

PMC PV Applications
• Ontwikkeling componenten PV-systemen met hogere betrouwbaarheid
• Ontwikkeling en testen smart junction boxes en verbeterde
energiemanagementsystemen
• Demonstratie van systeem(ontwerp)concepten op basis van tweezijdig
werkende modules, met hogere energieopbrengst
Belangrijke projecten binnen TKI-programma 1d (selectie)

•
•

•

•

EFFIC (EU KIC-project met TNO, CCM, Avancis en Meyer Burger):
ontwikkeling apparatuur voor interconnectie CIGS resulterend in modules
met vormvrijheid
SanRemo (TKI-project met SolNed en NXP): stabiel gedrag junction box
Flextore (TKI-project met Witteveen+Bos, HAN, Elestor): verbetering
energiemanagementsysteem PV-module in combinatie met
waterstofbromide flow-batterij (zie ook SIRE-programma)
Smart HiPerPV (Hernieuwbare-Energie-project met Solned, AERspire,
LineSolar, Sensus, Kiwa, Hogeschool Zuyd): ontwikkeling en testen PV
systeem met slimme junction box
Champ (TKI-project met o.a. Heliox): deelproject op gebied van microinverters

ECN Solar Energy – R&D-plan 2017

ECN Solar Energy programma in de TKI Urban Energy
Doelen 2020 per TKI-Programma (uit Vooruitblik 2017)

Programma 3a: Infrastructuurgeïntegreerde zonnestroomsystemen
Doel: Ontwikkelen van innovatieve oplossingen om zonnestroomsystemen
optimaal te kunnen integreren in de infrastructuur. Denk hierbij aan
toepassing van zonne-energie op dijken, wallen, geluidschermen, wegdek,
en water (inclusief offshore).
Programma 3b: Zonnestroomproducerende bouwdelen
Doel: Ontwikkelen van multifunctionele bouwdelen waarmee tevens
zonnestroom kan worden opgewekt. Dit kan zowel in niet-transparante
bouwdelen als in transparante “stroomramen”. Belangrijke eisen zijn:
esthetisch aantrekkelijk, flexibel toepasbaar en tegen marktconforme prijzen
(maximaal ongeveer 10 tot 20% duurder dan standaardoplossingen).
Innovatieniveau: vooral Development (TRL 4-6). Incidenteel kunnen in
projecten ook onderzoeksthema's in een iets hogere TRL-innovatiefase
voorkomen (TRL 7-8), met name bij het uitvoeren van praktijkproeven.
ECN-bijdragen aan TKI-Programma 3
•

•
•

Ontwikkeling en evalueren van hogere energieopbrengst van tweezijdig
werkende PV-systemen en ontwikkelen en valideren van een
computermodel voor verhoogde energieopbrengst
Ontwikkeling en testen van modules met hogere tolerantie voor partiële
beschaduwing, ontwikkelen en valideren van computermodel hiervoor
Ontwerp en ontwikkeling van translucente dunne-film modules voor
toepassing als gebouwelement

•

•

Ontwikkeling en demonstratie van PV-moduleontwerpen en
fabricageprocessen die resulteren in modules met vormvrijheid en met
behoud van energieopbrengst
Onderzoek naar de betrouwbaarheid van PV geïntegreerd in
bouwelementen

ECN R&D-doelen 2017 gerelateerd aan TKI-programma 3
PMC PV Applications
• Kwantificering en modellering van de opbrengst(winst) van tweezijdig
werkende panelen bij toepassing op water en in de infrastructuur.
Doelstelling: >15% extra opbrengst onder Nederlandse
omstandigheden.
• Kwantificering en modellering van de opbrengst(winst) van
schuwduwlineaire PV-elementen onder complexe instralingscondities.
Doelstelling: Maximaal 10% relatief verlies ten gevolge van nietlineariteit.
• Demonstratie van vormvrijheid van (silicium en/of dunne-film) modules
met behoud van rendement/ energieopbrengst.
Belangrijke projecten binnen TKI-programma 3 (selectie)
•

•
•
•

BING (TKI-Toeslagproject met Tempress, Veco en Yingli): Verbeteren
tweezijdig werkende PV modules, kwantificeren en modellering
verbeterde jaaropbrengst van deze PV modules ten opzichte van
conventionele eenzijdig werkende modules
SSTM (TKI-project met Heliox, Solned, RIMAS, Expice en Optixsolar):
Ontwikkeling en testen van schaduwtolerante PV-modules
PVme (TKI/Solar-ERA.NET-project met o.a. Akzo, Heliox, Heliatek,
imec): ontwikkeling dunne-film PV-technologie voor façades)
PVopMaat (Interreg-project met o.a. TNO, Uni Hasselt, imec, TU/e,
FZJ): ontwikkeling van translucente en vormvrije TF PV-modules
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Kennisopbouwprojecten (1)
Een deel van de Rijksbijdrage zet ECN in om kennis en
onderzoekinfrastructuur op te bouwen en om nieuwe onderwerpen binnen
het programmagebied te verkennen. In 2017 zal deze Kennisfinanciering
als volgt ingezet worden.
Karakterisering en modellering
• Motivatie:
Voor het behalen van hogere rendementen wordt een beter begrip van
eigenschappen van individuele lagen en van de totale zonnecel en
module steeds belangrijker. Hiervoor zijn nieuwe
karakteriseringmethoden en verdieping van huidige metingen in
combinatie met uitgebreide modellering essentieel.
• Doel:
Kennisopbouw, ontwikkeling en evaluatie nieuwe
karakteriseringsmethoden voor het bepalen van specifieke
eigenschappen van functionele lagen, structuren en complete cellen en
modules die nodig zijn voor het behalen van hoge rendementen.
Modellering is essentieel bij validatie van deze nieuwe
karakteriseringsmethoden en bij het bepalen van verliesfactoren in
cellen en modules.
• Samenwerking universiteiten / NWO:
Binnen dit onderwerp zal worden samengewerkt met relevante
academia, waaronder TU/e, TUD, AMOLF en UT.
Hybride tandems
• Motivatie:
Om tot lagere kosten van PV te komen zijn hogere rendementen
essentieel. Een betere benutting van het zonnespectrum is
noodzakelijk om de grenzen van kristallijn-silicium en dunne-film PV te
doorbreken.

•

•

Doel:
Kennisopbouw en evaluatie nieuwe hybride tandemcellen en -modules
op basis van een dunne-film topcel en een kristallijn-silicium bodemcel.
Samenwerking universiteiten / NWO
Er wordt binnen dit thema samengewerkt met TU/e, TUD en AMOLF.
Op dit moment wordt aan een FOM-programmavoorstel op dit gebied
gewerkt, het zogenaamde Joint Solar Program III.

Siliciummaterialen
• Motivatie
In de uiteindelijke siliciumzonnecel is de kwaliteit van het substraat een
van de factoren die het rendement bepaalt. Gedurende de hogetemperatuur processtappen en gedurende de werking in het veld
verandert deze materiaalkwaliteit en begrip van de mechanismen die
deze kwaliteit beïnvloeden is essentieel, zeker omdat voor hoge
rendementen de materiaalkwaliteit van het silicium limiterend wordt.
• Doel
Begrip van mechanismes die leiden tot degradatie van silicium
materiaalkwaliteit, voorkomen daarvan en uiteindelijk
procesontwikkeling voor in-proces materiaalverbetering met
bijvoorbeeld waterstof of door het aanpassen van temperatuurprofielen
• Samenwerking universiteiten / NWO
Binnen dit onderwerp wordt samengewerkt met UNSW (Australië) waar
Dr. Gianluca Coletti een parttime positie als associate professor heeft.
Ook met andere relevante onderzoeksinstellingen in binnen- en
buitenland zal worden samengewerkt.
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Kennisopbouwprojecten (2)
Een deel van de Rijksbijdrage zet ECN in om kennis en
onderzoekinfrastructuur op te bouwen en om nieuwe onderwerpen binnen
het programmagebied te verkennen. In 2017 zal deze Kennisfinanciering
als volgt ingezet worden.
Toepassingen van nanotechnologie
• Motivatie
Lagere kosten van PV kunnen onder meer bereikt worden door
dunnere cellen toe te passen. Hierbij is het essentieel om zo veel
mogelijk licht in te vangen en in de cel/module op te sluiten. Daarnaast
kan door manipulatie van licht een betere “match” tussen het spectrum
en de gevoeligheid van lichtabsorberend materialen worden bereikt.
Hierdoor worden verliezen verkleind en het omzettingsrendement
verhoogd.
• Doel
Kennisopbouw en evaluatie van toepassing van nanofotonische en
kwantumdot structuren op PV cellen en modules met als doel een
betere benutting van de fotonenergie en het behalen van een hoger
rendement.
• Samenwerking universiteiten / NWO:
Binnen dit onderwerp zal vooral met AMOLF, UvA, TU/e en TUD
worden samengewerkt.
Betrouwbaarheid PV modules en systemen
• Motivatie
Een lange levensduur van PV-panelen en -systeemcomponenten wordt
steeds belangrijker bij grootschalige toepassing van PV en het is een
belangrijke factor in de kosten van zonnestroom.

•

•

Doel
Kennisopbouw van degradatie- en faalmechanismes voor cellen,
functionele lagen op cellen, interconnectiestructuren, modulematerialen
en systeemcomponenten.
Kennisopbouw van de betrouwbaarheid van bouwelementen waarin PV
geïntegreerd is.
Samenwerking universiteiten / NWO:
Voor dit onderzoek zal worden samengewerkt met revelante
universiteiten en onderzoeksinstituten in binnen- en buitenland
(bijvoorbeeld TUD, UNSW (Australië), NREL (USA), FREA/AIST
(Japan)).

Technologieverkenning en programmavernieuwing
• Motivatie
Buiten het PV-veld vinden ontwikkelingen plaats die mogelijk goed
toepasbaar zijn op PV-cellen en -modules, zowel qua ontwerp als qua
industriële processing. Met dit ‘window to the world’ project in
combinatie met eigen innovaties zullen potentieel nieuwe PVtechnologieën geëvalueerd worden.
• Doel
Screenen van nieuwe technologieën en hun mogelijke (industriële)
toepassingen binnen PV.
• Samenwerking universiteiten / NWO
Binnen dit topic zal worden samengewerkt met relevante universiteiten
en onderzoeksinstituten in binnen- en buitenland.
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