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ECN R&D-plan 2018 – Context
Relatie met het ECN-programma

Internationaal
Zonnestroom (PV) ontwikkelt zich spectaculair. De kosten dalen snel en in zonnige gebieden
zijn offertes (Power Purchasing Agreement offers) uitgebracht voor opwekking met grote
systemen tegen minder dan 0,03 US$/kWh, zij het met onder meer zeer gunstige
financieringsvoorwaarden. Op langere termijn is er uitzicht op opwekkosten van 0,01 US$/kWh
of zelfs nog minder, onder “marktconforme” condities. Dit komt ruwweg overeen met
opwekkosten in Nederland van 2-3 €cent per kWh. Met zulke goedkope stroom kan veel meer
worden gedaan dan alleen de elektriciteitsbehoefte dekken: het opent mogelijkheden voor
productie van lage- en hogetemperatuurwarmte, brandstoffen en andere zaken met stroom
(Power2Heat, Power2Fuels en Power2Products: P2X).

ECN ontwikkelt samen met industriepartners al vele jaren, en met succes, technologie voor
grootschalige productie van zonnecellen en –panelen tegen zeer lage kosten. De benodigde
en verwachte uitbreiding van de mondiale productiecapaciteit geeft grote kansen voor het
mondiale én het Nederlandse bedrijfsleven. Ter illustratie: om het zeer ambitieuze doel van
10 TWp in 2030 te halen is ruwweg een vertienvoudiging van de jaarlijkse productie en
installatie nodig. De internationale markt voor productietechnologie (processen, apparaten
en materialen) is weliswaar zeer competitief, maar Nederland heeft in de afgelopen
decennia een goede uitgangspositie opgebouwd en daardoor is het zeer de moeite waard
om de concurrentie aan te gaan.

De “Global Market Outlook 2017-2021” van de Europese branchevereniging Solar Power
Europe voorziet dat het wereldwijd geïnstalleerde PV-vermogen kort na 2020 de 1 terawattpiek (1 TWp, ofwel 1000 gigawatt-piek; GWp) grens kan passeren. Eind 2016 stond 300 GWp
opgesteld. In een recente paper in het toonaangevende tijdschrift Science (zie hieronder)
worden scenario’s uitgewerkt waarvan het meest ambitieuze leidt tot 10 TWp in 2030.
Dergelijke enorme volumina zijn nodig om daadwerkelijk bij te dragen aan beperking van
klimaatverandering. Deze getallen onderstrepen de snelle marktgroei en de behoefte aan
verdere uitbreiding van de productiecapaciteit.

Niet alleen op het gebied
van productietechnologie,
maar ook van productie
(van cellen, panelen en
andere systeemcomponenten)
en installatie liggen er grote
kansen. Dit wordt onderstreept
door meerdere initiatieven voor
productie in eigen land, zie
hiernaast. In dit geval wordt er
gebruik gemaakt van
technologie die zijn origine
heeft bij ECN.

Science, Vol. 356,
Issue 6334, 141-143 (2017)
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ECN R&D-plan 2018 – Context
Nationaal

Relatie met het ECN-programma

Ook in Nederland groeit de markt voor PV-systemen sterk. Inmiddels komt ongeveer 2%
van alle elektriciteit uit zonnepanelen (met een totaal vermogen van ruim 2 GWp). Een nog
bescheiden aandeel, maar het begin is er en de rol van PV kan snel toenemen. Omdat
ruimte in Nederland een relatief schaars goed is, is “meervoudig ruimtegebruik” een
belangrijk motto voor grootschalige toepassing van PV en andere duurzameenergietechnieken. PV geïntegreerd in objecten die al een functie hebben, zoals daken en
gevels, wegen en spoorlijnen, en meer. Daarnaast is er inmiddels veel belangstelling voor
PV op water, inclusief offshore-toepassingen. Door allerlei verschillende toepassingsvormen
te benutten kan een enorm totaal ontstaan. Dat is nodig, want wil PV echt verschil kunnen
maken in de Nederlandse energietransitie moeten we groot denken: vele honderden
vierkante kilometers aan paneeloppervlak. PV wordt daarmee een factor van belang in onze
leefomgeving. Reden voor ECN en WUR in
Wageningen om de handen ineen te slaan en
een “position paper” over dit onderwerp te
schrijven. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat
duurzame energie een waardevol nieuw element
in ons landschap en onze steden wordt?
Voorkomen van weerstand is daarbij het
minimum, maar eigenlijk veel te mager om
snelheid en volume te realiseren: de uitdaging
is om een maatschappelijke vraag te creëren.
In Nederland is ruimte voor minimaal 100 tot 200
GWp aan PV-systemen. Daarmee kan PV een
aanzienlijk deel van de elektriciteitsvraag
dekken, maar daarnaast ook belangrijke
bijdragen leveren aan andere vormen van
energieverbruik, via P2X, zie hiernaast en onder
“Internationaal”.

ECN heeft in de afgelopen jaren zijn programma op het gebied van toepassingen versterkt en
samen met TNO en branchevereniging Holland Solar enkele jaren geleden het Solar Energy
Application Centre (SEAC) opgericht. Hiermee is ingespeeld op de toenemende omvang van
de PV-markt, ook in Nederland, maar ook op de vele mogelijkheden voor innovatie in de
toepassing van PV (de systemen), naast de bekende innovaties op het gebied van zonnecellen
en –panelen. Integratie van PV in gebouwen en de infrastructuur (zoals wegen), toepassing
van PV op water en tweezijdig werkende systemen (zie foto hieronder) zijn inmiddels
belangrijke onderzoekthema’s. Daarnaast omvat het programma de ontwikkeling van PV in
andere maten, vormen en kleuren dan standaard, om daarmee toepassingsmogelijkheden te
verruimen en PV niet alleen volledig duurzaam maar ook heel mooi te maken.
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Grootste tweezijdig
werkende PV-systeem
in Europa, bij het
bedrijf Tempress in
Vaassen (NL), dat
samen met ECN ook
de productietechnologie
voor zulke panelen
ontwikkelde.
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ECN R&D-plan 2018 – Overzicht ECN-onderzoek in het kader van het TKI Urban Energy programma
TKI Urban Energy Programmalijn (PL)/ Programma

ECN Solar Energy onderzoekthema’s

1. Zonnestroom (PV) technologieën
1.1 Wafer-silicium PV

Materialen, processen en ontwerpen voor industriële fabricage van siliciumzonnecellen
en –panelen. Focus op hoge energieopbrengst (rendement en tweezijdige werking), lage
kosten, integrale kwaliteit (inclusief duurzaamheid) en goede toepasbaarheid (inclusief
esthetische kwaliteit, maat- en vormvrijheid en kleur.

1.2 Dunne-film PV

Materialen, processen en ontwerpen voor fabricage van perovskietzonnecellen en –
panelen. Focus op rendement, stabiliteit en optionele flexibiliteit (zonnefolie).

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

Materialen, processen en ontwerpen voor silicium/perovskiet tandemcellen en –panelen.
Focus daarbij op rendement. Technologie voor “back-end interconnectie van dunne-film
zonnecellen. Focus daarbij op het mogelijk maken van “PV op maat”.

1.4 PV-systeemcomponenten

Technologieën voor schaduwlineaire zonnepanelen. Verkenning mogelijkheden
zonnepanelen met geïntegreerde elektriciteitsopslag (zie ook 4.2).

3. Multifunctionele bouwdelen
3.1 Zonnestroomproducerende bouwdelen (BIPV)

Oplossingen voor integratie van PV in gebouwen, op basis van siliciumcellen en –
halffabrikaten en van dunne-film zonnefolies. Focus op vorm- en maatvrijheid,
esthetische kwaliteit (inclusief kleur) en optionele lichtdoorlatendheid.

3.2 Infrastructuurgeïntegreerde zonnestroomsystemen (I2PV)

Oplossingen voor PV op water (incl. offshoretoepassingen) en PV in de fysieke
(transport) infrastructuur. Focus op opbrengstoptimalisatie en ontwerp/materiaalgebruik
voor lange levensduur.

4. Flexibele energie-infrastructuur

ecn.nl
4.2 Monitoring en control van energienetten

Verkenning zonnepanelen met geïntegreerde elektriciteitsopslag (zie ook 1.4).
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ECN R&D-plan 2018 - R&D-lijn 1: PV-technologieën
TKI Urban Energy Programmalijn 1: Zonnestroom (PV) technologieën
Doelen TKI-programmalijn (uit concept Kennis- en Innovatiecontract 2018-2019)
Algemene doelen:
• Het verlagen van de opwekkosten door het verlagen van fabricagekosten, het verhogen van
elektriciteits-opbrengst (per m2 en/of per watt geïnstalleerd vermogen), het verder verlengen
van de levensduur en het verhogen/behouden van stabiliteit en verlagen van kosten voor
onderhoud en beheer. “Bankability” (financierbaarheid) van oplossingen is een belangrijk
afgeleid doel;
• het vergroten van de toepasbaarheid door het verhogen van de esthetische kwaliteit, maaten vormvrijheid en functie-integratie, en door het verder verbeteren van integrale
duurzaamheid.

TKI Urban Energy Programmalijn 1: Zonnestroom (PV) technologieën
Onderzoekinfrastructuur voor
dunne-film PV bij
het samenwerkingsverband
Solliance in
Eindhoven,zie
www.solliance.eu.

Specifieke doelen:
• Verlagen van de productiekosten van PV-panelen tot 0,3-0,4 €/watt-piek (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 Programmalijn 3);
• op systeemniveau moeten deze ontwikkelingen leiden tot turn-key systeemkosten van 0,61,0 €/Wp, waarmee in Nederland opwekkosten van zonnestroom van 0,06-0,07 €/kWh )
worden bereikt.
Voor de verschillende technologievelden zijn aparte (nog specifiekere) ontwikkeldoelen
gedefinieerd (hier niet opgenomen).
Bijdrage ECN aan TKI programmalijn
Ontwikkelen en demonstreren van materialen, processen en ontwerpen voor industriële en/of
pilotfabricage van silicium, (perovskiet) dunne-film en hybride (silicium/dunne-film) tandem
zonnecellen en panelen, zie ook de foto hiernaast. Ontwikkelen en demonstreren van
technologie en uitvoeringsvormen voor nieuwe toepassingen.
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Speelse presentatie van
concurrerende onderzoeksresultaten op een recente
PV-conferentie in de VS (IEEE
PVSC 44): welke tandemtechnologie gaat het hoogste
rendement en/of de laagste
kosten geven?
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ECN R&D-plan 2018 - R&D-lijn 1: PV-technologieën
TKI Urban Energy Programmalijn 1: Zonnestroom (PV) technologieën

TKI Urban Energy Programmalijn 1: Zonnestroom (PV) technologieën

ECN R&D doelen voor 2018
• Tweezijdig werkende silicium cellen met een (afgerond) omzettingsrendement van 23%.
• Tweezijdig werkend 60-celspaneel met een effectief vermogen van 330 watt (gemeten
onder omstandigheden die vergelijkbaar zijn met operationele condities).
• Silicium cellen met alle contacten aan de achterzijde (zogenaamde IBC) met een rendement
van 23% en gemaakt met industriële processen.
• Interconnectietechnologie voor dunne-film zonnecellen waarbij vorm- en maatvrijheid
mogelijk is.
• Minimodule (>200 cm2) van perovskietzonnecellen met een rendement van 17%.
• Perovskiet device waarbij de degradatie na uitvoeren van een versnelde stabiliteitstest
minder dan 10% is (1000 uur versnelde klimaattest).
• 22% modulerendement (>200 cm2) voor een hybride tandem van perovskiet-topcellen met
een siliciumbodemcel.

Belangrijke projecten
Miracle (TKI, met partners Tempress, TU/e en UT): Ontwikkeling nieuw celconcept waarbij
verliezen aan oppervlak en bij metaalcontacten minimaal zijn.
CHAMP (TKI, met partners Exasun, Tempress, Heliox en DSM): Ontwikkeling van
modulestructuren met meer lichtinvangst en slimme elektronica om energieopbrengst te
verhogen.
Hiper (Solar-ERA.net met TNO, Tempress, TU/e, Universiteit Valencia (ES), iTechSolar (TR)):
ontwikkeling technologieën voor hybride perovskiet / silicium tandems met modulerendement
van 25%.
PVme (KIC met TNO, Meyer Burger BV, CCM en Avancis): ontwikkeling interconnectietechnologie voor dunne-film modules met vorm- en maatvrijheid.
Opti-Shade (TKI met Heliox, Solned en RE-source): ontwikkeling en testen van verbeterde
elektronica met als doel de schaduwtolerantie te verbeteren waardoor energieopbrengst
toeneemt.
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Schema onderzoeksgebieden ECN binnen TKI Programmalijn 1.

Niet-transparante
perovskietminimodule
(links) en siliciumcel met
alle contacten op de
achterzijde (metaalpatroon
achterzijde en blauwe
voorzijde -oogt zwart
achter glas in het paneelzonder metaal zijn
zichtbaar).
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ECN R&D-plan 2018 - R&D-lijn 2: PV-toepassingen
TKI Urban Energy Programmalijn 3: Multifunctionele Bouwdelen
Doelen TKI-programmalijn (uit concept Kennis- en Innovatiecontract 2018-2019)
Algemeen doel
• Het ontwikkelen van multifunctionele energiebesparende en/of energieleverende
bouwdelen. 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. Multifunctionele bouwdelen kunnen
worden toegepast in bijvoorbeeld daken, gevels, wanden, vloeren en
infrastructuurelementen zoals geluidsschermen, dijken of wegdekken. De ontwikkeling is
inclusief (ook niet-technische) aspecten zoals milieu-impact van materialen (ecolabeling,
embodied energy, e.d.), esthetiek, kosten, certificering en aanpasbaarheid.
Specifieke doelen
• Ontwikkeling van multifunctionele bouwdelen waarmee (o.a.) zonnestroom wordt opgewekt.
Dergelijke multifunctionele bouwdelen kunnen worden toegepast in bijvoorbeeld daken of
gevels van gebouwen. Belangrijke eisen daarbij zijn: esthetisch aantrekkelijk, flexibel
toepasbaar en tegen marktconforme condities aan te bieden (beperkte meerprijs t.o.v.
standaard).
• Ontwikkeling van multifunctionele infrastructuurelementen waarmee (o.a.) zonnestroom
wordt opgewekt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om toepassing van zonne-energie in, op,
naast, en tussen wegen en spoorwegen, en in, op of langs wateroppervlaktes (eventueel
zelfs offshore toe te passen). Belangrijke eisen daarbij zijn naast multifunctionaliteit:
energieopbrengst, plaatsingspotentieel, robuustheid voor extreme weersomstandigheden en
andere calamiteiten, levensduur, esthetische eigenschappen, standaardisatie, certificering,
mogelijkheid (her)verzekering en kosten.
Voor de verschillende technologievelden zijn aparte (nog specifiekere )ontwikkeldoelen
gedefinieerd (hier niet opgenomen).
Bijdrage ECN aan TKI programmalijn
Ontwikkelen en demonstreren van oplossingen voor integratie van PV in gebouwen en
infrastructuur en voor toepassing op water (inclusief offshore), onder meer op basis van de
technologieën die in Programmalijn 1 zijn ontwikkeld.
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TKI Urban Energy Programmalijn 3: Multifunctionele Bouwdelen
Prototype van een werkend
zonnepaneel met alternatief
uiterlijk (TKI-project “Dutch
Solar Design” met ECN en
partners, zie https://app.tkiurbanenergy.nl/projecten/dutc
h-solar-design).

Onderzoek- en testlocatie
voor drijvende PV-systemen
(“floatovoltaics”) op de de
Slufter bij Rotterdam (foto
Nationaal Consortium Zon op
Water/ SEAC).
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ECN R&D-plan 2018 - R&D-lijn 2: PV-toepassingen
TKI Urban Energy Programmalijn 3: Multifunctionele Bouwdelen

TKI Urban Energy Programmalijn 3: Multifunctionele Bouwdelen

ECN R&D doelen voor 2018
• Kwantificering en modellering van de opbrengst(winst) van tweezijdig werkende panelen bij
toepassing op water en in de infrastructuur.
• Kwantificering en modellering van de opbrengst(winst) van schaduw-lineaire PV-elementen
onder complexe instralingscondities. Doelstelling: Maximaal 10% relatief verlies ten gevolge
van niet-lineariteit.
• Demonstratie (d.w.z. het maken van prototypes) van vorm- en maatvrijheid van silicium
en/of dunne-film modules met behoud van rendement/ energieopbrengst.
• Demonstratie (d.w.z. het maken van prototypes) van modules met verschillende kleuren
geschikt voor bouwelementen. Additioneel worden PV elementen ontwikkeld die een
gedeelte van het licht doorlaten.
Belangrijke projecten
Subsol (TKI, met Sunfloat, EnTranCe,Tempress, Femtogrid, directcurrent, Oceans of Energy,
Venster Techniek, Marin): ontwerp en ontwikkeling van een systeem van drijvende tweezijdig
werkende zonnepanelen.
PVopMaat (Interreg, met TNO, imec (BE), universiteiten Leuven en Hasselt (BE), Hogeschool
Zuyd): ontwikkeling en demonstratie van op maat gemaakte dunne-film PV modules voor
gebouwintegratie/ bouwelementen.
SSTM (TKI, met Heliox, Solned, RIMAS, Expice en Optixsolar): Ontwikkeling en testen van
schaduwtolerante PV-modules.
Solar Highways (Life+, met Rijkswaterstaat en SEAC): Ontwikkeling en testen PV modules en
systemen voor geluidsschermen.
Dutch Solar Design (TKI, met UNStudio, TS Visuals, Design Innovation Group, Aldowa,
Hogeschool van Amsterdam): Ontwikkeling van een gevelelement dat kosteneffectief
zonnestroom produceert met flexibiliteit in ontwerp, aangepast aan gebruikerswensen en
passend in ruimtelijke context.
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Schema onderzoeksgebieden ECN binnen TKI Programmalijn 3.

Achterzijde van een
tweezijdig werkende
module (links) en
een dunne-film PV
laboratoriummodule
die het licht
gedeeltelijk doorlaat
(rechts).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Wim Sinke
Programmaontwikkeling ECN Zonne-energie
tel. 088-515 4058
e-mail: sinke@ecn.nl
ECN-F--17-020
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