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Samenvatting
Zonnecellen zetten licht direct om in elektrische stroom, de zogenaamde zonnestroom
(fotovoltaïsch effect, in het Engels Photovoltaic en afgekort PV). Omdat het om een relatief
nieuwe technologie gaat is zonnestroom op dit moment, en was dus zeker aan het begin van het
project, nog te duur voor grootschalige elektriciteitsopwekking. Doel van het project was om
concurrerende technologie te ontwikkelen voor de massaproductie van zonnecellen en modules
op basis van multikristallijn silicium. Met deze technologie zouden de kosten van zonnestroom
gehalveerd moeten worden ten opzichte van het prijsniveau in 1997. Met het aanzienlijk
verhogen van het rendement en het vereenvoudigen van de moduletechnologie moet de
kostenreductie bij grootschalige toepassing bereikt worden.
ECN, TNO en TU/e hebben processen op laboratoriumschaal ontwikkeld en vervolgens zijn
deze processen bij het voormalige Shell Solar Energy B.V. getest op grote schaal. Met deze
werkwijze zijn zonnecellen gemaakt met een 20-25% relatief hoger rendement en is een nieuw
en sterk vereenvoudigd moduleproces ontwikkeld, de zogenaamde Pin-Up Module.

Summary
Solar cells can produce electricity directly from light. This is called solar electricity. At the
beginning of the project the price of solar electricity was too high to be used for large-scale
electricity generation. The aim of the project was to develop a technology for multicrystalline
silicon solar cells and modules that will result in a price for solar electricity which is half that in
1997. This cost reduction will be obtained by increasing the cell efficiency and by developing
an easy module technology.
ECN, TNO and TU/e developed new processes in their laboratories and these processes were
evaluated at the former Shell Solar Energy B.V. on larger scale. The obtained processes have
resulted in solar cells with a 20-25% relatively higher efficiency and a new and simplified
module technology, the so-called Pin-Up Module.
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1.

INLEIDING EN WERKWIJZE

In dit project hebben het voormalige Shell Solar Energy B.V., ECN, TNO en TU/e een
concurrerende technologie ontwikkeld voor de grootschalige productie van zonnecellen en
modules op basis van multikristallijn silicium. Het doel van het project was de kostprijs van
zonnestroom te halveren door het rendement te verhogen (doelstelling 15% celrendement op
industriële schaal ten opzichte van 12.0-12.5% aan het begin van het project) en de
moduleproductie te vereenvoudigen.
Het hier beschreven project Sunovation is een vervolgproject op Promise (EETK96045). In dat
project waren ECN en Shell Solar Energy B.V. al partners en hebben de eerste ontwikkelingen
voor het verhogen van het rendement van zonnecellen en vereenvoudiging van het
moduleproces door ontwikkeling van het zogenaamde Pin-Up Module concept plaatsgevonden.
Verder is in Promise een prototype van de productiemachine voor het deponeren van siliciumnitride (chemische formule SiNx:H want de verhouding Si/N kan variëren en de laag bevat
waterstof) lagen ontwikkeld. Dit SiNx:H heeft drie functies:
1. Het dient als antireflectiecoating en geeft multikristallijn silicium zonnecellen de
karakteristieke donker-blauwe kleur. De coating, die optimaal is als de cel donker-blauw
kleurt, resulteert in een betere inkoppeling van het licht, én dus in een hogere output.
Andere materialen kunnen ook als antireflectiecoating gebruikt worden, maar deze hebben
geen additionele functies.
2. SiNx:H reduceert de verliezen in de bulk van de zonnecel (dit wordt passivering van de bulk
genoemd). Tijdens een warmtebehandeling, die uitgevoerd wordt bij het sinteren van de
metaalcontacten, diffundeert waterstof vanuit de SiNx:H laag de silicium zonnecel in. Dit
waterstof reduceert verliezen in het, in dit project onderzochte en niet perfecte, silicium
materiaal. Perfect silicium is veel duurder dan het gebruikte silicium en aan het begin van
het project was het niet de verwachting dat toepassing van dit speciale materiaal op termijn
kosteneffectief kan zijn.
3. SiNx:H reduceert verliezen aan het vooroppervlak van de zonnecel (passivering van het
oppervlak). Direct aan het oppervlak van de cel treden verliezen op omdat het kristal in één
keer ophoudt. Afdekken met SiNx:H resulteert in een oppervlak waarbij de verliezen
geminimaliseerd worden.
Met deze extra functies kan het rendement met ongeveer 15% relatief verhoogd worden. Omdat
aan het begin van Promise geen machines beschikbaar waren die SiNx:H lagen op grootschalige
wijze konden aanbrengen, heeft het consortium enorm bijgedragen aan de ontwikkeling van dit
type machine dat nu industrieel wordt toegepast. Aan het begin van Sunovation is een prototype
van een Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD) systeem bij ECN geïnstalleerd
en is een proces ontwikkeld dat industrieel toegepast kan worden. TU/e past een ander type
systeem voor de depositie van SiNx:H lagen toe. Het is een zogenaamd Expanding Thermal
Plasma (ETP) en met dit systeem kunnen zeer hoge groeisnelheden van de lagen bereikt
worden. Door de fundamentele eigenschappen van SiNx:H lagen gedeponeerd met de
verschillende systemen te onderzoeken is meer inzicht gekregen in parameters die van belang
zijn om de verliezen in de zonnecel te reduceren. Dit in combinatie met o.a. ontwikkeling van
processen om het licht beter in de cel te koppelen moet uiteindelijk leiden tot een verhoging van
het celrendement met 20-25% relatief.
ECN en TNO hebben gezamenlijk ontwikkeling van de zogenaamde Pin-Up Module voortgezet.
De module kan gemaakt worden met een vereenvoudigd proces en heeft een strak en egaal
uiterlijk en zal de toepassing van zonnestroom vergroten. De bijdrage van TNO was het
onderzoek aan nieuwe modulematerialen en aan interconnectie door middel van lijmen.
Shell Solar Energy B.V. was de industriële partner die de ontwikkelde processen grootschalig
getest heeft.
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2.

RESULTATEN

Concrete doelstellingen die aan het begin van het traject gedefinieerd zijn, zijn:
• Technologische doelstellingen:
o Celrendement 15% bij celformaat van minimaal 12.5×12.5 cm2;
o Modules met egaal en strak uiterlijk om de toepasbaarheid te vergroten.
• Economische doelstelling:
o Halvering van de moduleproductieprijs.
In het onderstaande worden de resultaten van de ontwikkelde Technologie behandeld.
Vervolgens worden de Economische en Ecologische aspecten behandeld.

2.1

Technologie

Aan het begin van het project was het celrendement dat op industriële schaal behaald werd 12.012.5%. Modules worden gemaakt door de cellen met elektrische verbindingsstrips in serie te
schakelen. Hierbij wordt de voorzijde van de ene cel met strips elektrisch verbonden met de
achterzijde van de volgende cel. Deze strips mogen niet te breed zijn omdat anders te veel
schaduwverliezen optreden, maar ook niet te smal omdat dan de weerstandverliezen te groot
zijn. Ook de uitlijning van de strips moet nauwkeurig plaatsvinden. Uit het bovenstaande volgt
dat verhoging van het rendement en vereenvoudiging van het moduleproces de uitdaging van
het project is.
Verhogen celrendement
De belangrijkste processen om het celrendement te verhogen die in dit project onderzocht zijn,
zijn het verbeteren van de lichtinkoppeling door middel van het toepassen van een zure ets en
het reduceren van de verliezen aan het oppervlak en in de bulk van de zonnecel door het
toepassen van een SiNx:H laag.
De in dit project ontwikkelde celprocessing bestaat uit de volgende processtappen (hierbij is de
silicium plak ingekocht):
1. Verwijderen laag met zaagschade: Voorheen gebeurde dit door middel van een
geconcentreerde loogets. Na deze chemische behandeling is een gedeelte van het oppervlak
van cel spiegelend en een gedeelte is ruw. Het toepassen van een zure ets op basis van
HF/HNO3 resulteert in een ruw oppervlak over de gehele cel, waardoor het licht beter wordt
ingekoppeld. De behaalde rendementswinst ten opzichte van een loogets is 3-5% relatief.
2. Aanbrengen van de emitter: De emitter is het hart van de zonnecel en zorgt dat er bij
belichting een spanning over de cel staat, waardoor dus energie geleverd kan worden. De
emitter wordt gemaakt door diffusie van fosfor. Zo ontstaat een dunne fosforhoudende
toplaag. In het verleden bevatte deze laag veel fosfor en dat resulteert in extra verliezen. Het
toepassen van minder fosfor in de toplaag in combinatie met een SiNx:H laag reduceert deze
verliezen. Ook hier is een winst van 3-5% relatief behaald.
3. Aanbrengen van een SiNx:H antireflectielaag: In het verleden werd een dunne TiO2 laag
aangebracht. Zoals al eerder vermeld heeft het toepassen van SiNx:H vele voordelen. Het
reduceert de verliezen aan het oppervlak, maar ook in de bulk van de cel. De winst door
reductie van de verliezen in de bulk is 10-15% relatief. Let wel: aan het begin van het
project was er geen apparatuur beschikbaar om op grote schaal SiNx:H toe te passen.
Tegenwoordig hebben alle nieuwe productielijnen een station waarbij SiNx:H gedeponeerd
wordt.
4. Aanbrengen van de metallisatie: De contacten worden met behulp van zeefdrukken
aangebracht. Gedurende het project is er een voorzijde zilverpasta beschikbaar gekomen die
zeer geschikt is voor het ontwikkelde proces. Integratie van dit metallisatieproces binnen het
totale zonnecelproces heeft plaatsgevonden binnen Sunovation.
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Met de bovengenoemde ontwikkelingen zijn 12.5×12.5 cm 2 zonnecellen gemaakt met
rendementen van meer dan 15%. Dit is behaald op grote schaal. Er is zelfs een enkele cel met
een rendement van meer dan 16% gemaakt. Hiermee is de rendementsdoelstelling van het
project gehaald.
Naast het behaalde rendement is bij TU/e fundamentele kennis opgebouwd over specifieke eisen
waaraan het SiNx:H moet voldoen om de bulk van het silicium te kunnen passiveren. Lagen met
verschillende systemen gedeponeerd zijn bij de TU/e uitvoerig gekarakteriseerd met behulp van
spectroscopische ellipsometrie en infrarood-absorptie-spectrometrie. In samenwerking met ECN
is vastgesteld dat de dichtheid van het gedeponeerde silicium nitride van cruciaal belang is om
gedurende de sintering van de metaalcontacten een goede passivering te krijgen.
Vereenvoudigen van het moduleproces.
In PROMISE is een start gemaakt met de ontwikkeling van de Pin-Up Module. Dit module
vereist een nieuw celconcept, waarbij de cel een aantal gaten heeft en de interconnectie door die
gaten plaatsvindt. Als interconnectiemateriaal kan een geleidend folie gebruikt worden dat zich
aan de achterzijde van de cel bevindt (Figuur 1 en Figuur 2), of kunnen geavanceerde
verbindingsstrips toegepast worden. Dit laatste concept is grootschalig getest in nauwe
samenwerking tussen ECN en Shell Solar Energy B.V. In een volgende fase zijn geen pennetjes
op de folie gebruikt, maar wordt lijmen toegepast. Hierbij wordt metallisatie door de gaten van
de Pin-Up Cel heengeprint en kan de cel met de achterzijde op de folie gelijmd worden. Het
uitharden van de lijm vindt plaats in dezelfde thermische cyclus als de encapsulatie van de
cellen tot module. Het geheel is in Figuur 3 en Figuur 4 weergegeven. Figuur 5 geeft een
apparaat weer waarbij de folies en cellen op nauwkeurige wijze geplaatst worden. Aangetoond
is dat met dit moduleproces goedkoper en eenvoudiger mooiere modules gemaakt kunnen
worden (Figuur 6). Hiermee is de tweede technologische doelstelling van het project behaald.

Figuur 1: 10×10 cm2 PUM cel zoals
ontwikkeld in Promise. De
gaten voor de interconnectie
zijn groot en een gedeelte van
het oppervlak van de cel is Figuur 2: Principe van interconnectie
waarbij pinnetjes door de
spiegelend.
gaten in de PUM cel gestoken
worden.
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Figuur 4:
Principe van één-stapsmoduleproces met lijmen als
interconnectietechniek.
De
lijm
hardt
uit
tijdens
de
Figuur 3: In Sunovation ontwikkelde
laminatie van de module.
15×15
cm2
PUM
cel
resulterend in een rendement
van 15%. De metallisatie is
door kleine gaten geprint en
het gehele oppervlak van de
cel is ruw.

Figuur 5: Apparaat voor aanbrengen
lijm en nauwkeurige plaatsing
van de cellen ten behoeve van
PUM.

Figuur 6: Compleet module met 36
15×15 cm2 cellen volgens
PUM-principe.
Naast de PUM technologie is in het project ook onderzoek verricht naar andere
moduleconcepten en nieuwe materialen die een bijdrage kunnen leveren aan de kostenreductie.
Zo is een kunststof, lichtgewicht module ontwikkeld waarin de glasplaat vervangen is door een
polycarbonaat plaat (Figuur 7). Hierbij moest het laminatieproces aangepast worden en dient
de polycarbonaat-plaat aan de buitenzijde voorzien te zijn van een krasvaste en vochtdichte
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laag. Gebruik van een nieuw type EthyleenVinylAcetaat (EVA) als encapsulatiematieraal, en
hybride coatings kon op deze punten weliswaar uitkomst bieden, maar door
uitzettingsverschillen bleef steeds een geringe mate van kromtrekken in de uiteindelijke module
aanwezig.
Als alternatief voor het laminatieproces is gekeken naar de toepassing van vloeibare
encapsulanten. Deze kunnen efficiënter verwerkt worden bij lagere temperatuur of door UVbestraling. Omdat bij atmosferische omstandigheden het insluiten van luchtbellen niet helemaal
voorkomen kan worden, moet het proces nu onder vacuüm plaatsvinden. Op kleine schaal is
aangetoond dat een dergelijke encapsulatie met verschillende transparante harsen goed
uitvoerbaar is (Figuur 8). In een aansluitende stap wordt nog een beschermende coating op de
achterzijde aangebracht. Een punt van aandacht is de compatibiliteit van hars en coating. De
aldus verkregen module (Figuur 9) kan met beschikbare vacuüm- en coatingtechnieken in een
geautomatiseerd proces vervaardigd worden terwijl tevens de materiaalkosten lager zijn.
De beschreven onderzoeken aan alternatieve moduleconcepten werden uitgebreid ondersteund
door duurzaamheidstesten en numerieke simulaties van het thermo-mechanisch gedrag.

Figuur

Figuur

8:
Machine
voor
encapsulatieproces.

vacuüm-

7: Module waarbij
polycarbonaat aan de
voorzijde toegepast is.

achterzijdecoating
cellen
transparante hars
glas
Figuur 9: Opbouw van een module zoals dat met vloeibare hars als encapsulant
gemaakt is. Het licht valt in dit figuur vanaf de onderkant (glaszijde) in de
module.
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2.2

Economie

Zoals eerder vermeld is de economische doelstelling van het project halvering van de
moduleproductiekosten ten opzichte van het prijsniveau in 1997. Hieronder volgen economische
aspecten die mede door het project behaald zijn.
• Gedurende de looptijd van het project is Shell Solar gegroeid van een bescheiden zonnecelen module-fabrikant naar één van de vijf grootste ter wereld. In Gelsenkirchen is de eerste
automatische inline productielijn ter wereld voor cellen operationeel geworden en zal
binnenkort de tweede lijn volledig operationeel zijn. De eerste lijn heeft een capaciteit van
10 MWp 1 per jaar en de tweede ongeveer 15 MWp. Het celrendement voor de eerste lijn
was 12.0-12.5%, terwijl het beoogde rendement voor de tweede lijn gemiddeld 15% is. Dit
is een toename van 20-25% relatief.
• Eén van de belangrijkste resultaten van het project is de ontwikkeling van het zogenaamde
Pin-Up Module. Dit moduleconcept heeft een evenwichtig, rustig uiterlijk vanwege van de
minimale hoeveelheid metallisatie op de voorzijde en de hoge pakkingsdichtheid van de
cellen. Vanwege dit aantrekkelijke uiterlijk is de Pin-Up Module uitstekend geschikt om in
de bebouwde omgeving toe te passen.
• De ontwikkelde Pin-Up Module-technologie biedt de mogelijkheid om 200 µm dunne
cellen zonder yield-verliezen toe te passen. Het toepassen van deze dunne cellen reduceert
de kostprijs van de module met ongeveer 10%. Dit en de gerealiseerde rendementswinst
zullen op termijn resulteren in veel lagere moduleproductiekosten. Dat een halvering van de
kostprijs niet onrealistisch is volgt ook uit prognoses van de EPIA2 op basis van leercurven
(Figuur 10). De verwachting is dat in 2007 de verkoopprijs van modules gehalveerd is ten
opzichte van het niveau in 1997. De productiekosten zullen vergelijkbaar gedaald zijn.
• Het proces voor het maken van de eerste generatie Pin-Up Modules met geavanceerde
verbindingsstrips is productierijp. Dit is aangetoond door een groot aantal van deze modules
te maken en deze te testen.
• De ontwikkeling van Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition (PECVD) van SiNx:H,
opgestart in EET project Promise EETK96045, is voortgezet. Aan het begin van het project
is het gezamenlijk met Roth&Rau ontwikkelde PECVD systeem bij ECN geïnstalleerd
(Figuur 11) en is het SiNx:H depositieproces voor multikristallijn silicium zonnecellen
geoptimaliseerd. Na publicaties over de resultaten is dit het belangrijkste PECVD systeem
voor de industrie geworden. Systemen van Roth&Rau zijn geïnstalleerd bij o.a. BP Solar,
AstroPower, Suntech Power en EuroSolare. Het gaat hierbij dus om de grootste niet-Japanse
fabrikanten ter wereld. Ook R&D instituten (o.a. de toonaangevende onderzoeksinstituten
Institut für Solarenergieforschung Hameln ISFH en het Fraunhofer-Institut für Solare
Energiesystemen ISE) hebben systemen aangeschaft op basis van het pilot systeem zoals dat
(mede) in EET-kader ontwikkeld is. Door deze ontwikkeling is de omzet van Roth&Rau in
2002 met bijna 50% gestegen en is het op dit moment de belangrijkste leverancier van
PECVD apparatuur voor de zonnecelindustrie.
• Naast de bovengenoemde PECVD ontwikkeling is onderzoek verricht aan het
depositiesysteem zoals dat ontwikkeld is door de TU/e (het Expanding Thermal Plasma
systeem: ETP, zie Figuur 12). Omdat de depositiesnelheid voor ETP veel hoger is, is het
systeem compacter dan dat van Roth&Rau. Depositiesnelheden die op dit moment met ETP
gebruikt worden liggen zo rond de 6 nm/s. Het passiverende werking van SiNx:H
gedeponeerd met ETP op Si zonnecellen is in Sunovation aangetoond op lagen gedeponeerd
met de onderzoeksreactor van de TU/e. OTB Engineering B.V. heeft in nauwe
samenwerking met de TU/e het ETP systeem verder ontwikkeld tot een industrieel
toepasbare machine. Het ETP SiNx:H is inmiddels succesvol geïmplementeerd in het
1

MWp staat voor Mega-Watt-piek. Wp is de eenheid het geleverd vermogen van een module onder condities die
overeenkomen met die in NW Europa bij volle zon en een moduletemperatuur van 25°C. Mega staat voor 1000000.
2
European Photovoltaic Industry Association
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•

zonnecelproces.
Als
contractpartner
heeft
ECN
hier
de
noodzakelijke
passiveringseigenschappen van de siliciumnitride lagen bepaald. Shell Solar past het
systeem in haar tweede lijn in Gelsenkirchen toe. Ook andere PV fabrikanten hebben
inmiddels testen laten uitvoeren op ETP systemen zoals door OTB ontwikkeld. Deze
industriële ETP ontwikkeling vond niet binnen Sunovation plaats, maar kan beschouwd
worden als een belangrijke spin-off van het project. Een andere belangrijke spin-off van het
Sunovation project is de intensieve samenwerking die is ontstaan tussen de TU/e en OTBEngineering, welke inmiddels heeft geresulteerd in een tweetal nieuwe patenten,
licentieneming door OTB-Engineering op het TU/e ETP patent en een langlopend
samenwerkingscontract.
Binnen Sunovation is door ECN een proces ontwikkeld om de lichtinkoppeling voor
multikristallijn silicium zonnecellen te verbeteren. Aan het begin van de celprocessing
wordt een textuur op de silicium plakken aangebracht door middel van zuuretsen. Naast een
rendementswinst resulteert dit in cellen met een egaal uiterlijk en zal dit de toepasbaarheid
van zonneceltechnologie verder vergroten.

LR = 23%

Figuur 10: Leercurve van de PV moduleprijs (PV is de Engelse afkoring voor
fotovoltaïsch: het direct omzetten van licht in elektriciteit). LR staat voor
Learning-rate een geeft prijsdaling aan bij verdubbeling van het
cummalitief geproduceerde vermogen. Op basis van verwachte groei kan
afgeschat worden dat de verkoopprijs over ongeveer 10 jaar gehalveerd is.

Plasmabron
Expansie plasma

Substraat

Figuur

11:
Prototype in-line
depositie-systeem bij ECN Figuur 12: Laboratorium-ETP-systeem bij
TU/e voor aanbrengen SiNx:H
voor het aanbrengen
lagen.
SiNx:H lagen.
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2.3

Ecologie

Toepassen van zonnestroom leidt tot reductie van emissie van broeikasgassen. Op basis van
groeigegevens van de EPIA en Greenpeace is het geïnstalleerd vermogen en reductie in uitstoot
van CO2 en NOx berekend. Dit is in de onderstaande tabellen voor Nederland en mondiaal
weergegeven.
Gebruikte aannames voor berekening van energiebesparingen en emissiereducties op basis van
groeiscenario van EPIA en Greenpeace.
Groei PV-markt:
Overig:
• 27% tot 2010,
• Opbrengst 0.8 kWhe/Wp
• 34% tot 2020,
• Energieterugverdientijd module 3 jaar
• 15% tot 2040,
• Levensduur module 20 jaar
•
5% tot 2050.
• Reductie emissie in NL: 570 ton CO2/GWhe en 475 kg NOx/GWhe
(EPIA / Greenpeace)
• Reductie emissie in wereld: 855 ton CO2/GWhe en 712.5 kg NOx/GWhe
Energiebesparing en emissie-reducties voor zonnestroom (prognose op jaarbasis)
Nederland
Wereld
2010
2020 2050 2010 2020
0.12
2.27
61
14
253
Totaal vermogen

zonnestroom
Besparing fossiel
Vermeden CO2
Vermeden NOx

2050
6735

(GWp)
(PJ/jr)
(Mton/jr)
(kton/jr)

0.50
0.05
0.04

9.28
0.88
0.73

247
24
20

83
8
7

1546
147
122

41220
3915
3263

Energiebesparing en emissie-reducties door gebruik van zonnestroom (cumulative prognose)
Nederland
Wereld
20 jaar
50 jaar
20 jaar
50 jaar
Bespaarde energie (PJ)
47
3395
7890
565753
Vermeden CO2 (Mton)
5
322
750
53747
Vermeden NOx (kton)
4
269
625
44789
In de bovenstaande berekening is uitgegaan van een energieterugverdientijd (ETVT) van 3 jaar
en een levensduur van 20 jaar. In een studie van Universiteit Utrecht op basis van
productiegegevens van cellijnen aan het begin van het project is een ETVT van ongeveer 5 jaar
bepaald. Omdat de silicium plakken ongeveer 75% van de energie-inhoud van de module zijn,
levert het gebruik van dunnere cellen een reductie van ongeveer 15% op. Verdere opschaling
van de productie zal leiden tot een energie-efficiënter proces en in combinatie met een 20-25%
relatief hoger rendement leidt dit tot een aanzienlijke reductie van de ETVT. In de literatuur
worden ETVT's voor 2020 van 1-2 jaar verwacht.
Het ontwikkelde moduleproces met lijmen als interconnectietechniek verbetert de
milieuprestaties verder omdat geen loodhoudende soldeermateriaal gebruikt worden.
De goede milieuprestaties en het aantrekkelijk uiterlijk van de in het project ontwikkelde
modules zullen de toepasbaarheid van zonnestroom verder verbeteren.
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3.

CONCLUSIES

Op basis van de bovengenoemde resultaten kan gesteld worden dat alle doelstellingen
ruimschoots gehaald zijn:
• Er is een uniek moduleproces ontwikkeld met de potentie voor een verdere kostenreductie.
Dit één-staps moduleproces is succesvol toegepast op dunnere cellen met een hoog
rendement (meer dan 15%) en een aantrekkelijk uiterlijk.
• Er is een celrendement van meer dan 16% behaald en op grote aantallen is het gemiddelde
rendement 15%.
• Een aantal processtappen waarvan de basisontwikkeling in het project plaatsvond, wordt al
in de industrie toegepast.
• De moduleproductiekosten kunnen door de in dit project behaalde kosten aanzienlijk dalen.
Op basis van learning-rates is de verwachting dat de verkoopprijs rond 2007 gehalveerd is
ten opzichte van het niveau in 1997.
• De milieuprestaties van zonnestroom zijn mede door dit project aanzienlijk verbeterd. De
verwachting is dat in 2020 de energieterugverdientijd van modules 1-2 jaar is.
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