Op zoek naar contacten
voor zonnecellen
In de zonnecelindustrie neemt het conversierendement jaarlijks met zo’n
2 - 3% (0,5% procentpunt) toe. Producenten en de R&D-gemeenschap
zijn zeer gemotiveerd om de technologie voortdurend te verbeteren
en daarmee deze gestage groei van het rendement te continueren. In
de inspanningen gericht op hogere zonnecelrendementen komen de
elektrische contacten van de zonnecel prominent naar voren. Naarmate
andere verliesmechanismen worden verminderd, komen de overblijvende
verliesmechanismen relatief en zelfs absoluut sterker naar voren.
Contacten – die aan verscheidene, lastig te verenigen eisen moeten
voldoen – geven aanleiding tot een belangrijk maar lastig te vermijden
verliesmechanisme. Ze spelen daarom meer en meer een hoofdrol in de
zoektocht naar hogere rendementen.
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troom door zonnecellen opgewekt uit zonlicht via het fotovoltaïsche effect – deze technologie wordt in dit artikel zoals
gebruikelijk als pv- of ‘zonnestroom’technologie aangeduid – levert in veel
scenario’s een belangrijke bijdrage
aan de toekomstige wereldenergievoorziening [1]. Vanwege de enorme
hoeveelheid zonnestraling die op
het aardoppervlak invalt (afhankelijk

van de geografische locatie ongeveer
1000 - 2000 kWh/m2 per jaar) neemt pv
zelfs relatief weinig oppervlak in beslag voor elektriciteitsopwekking in
vergelijking met bijvoorbeeld biomassa en windenergie. In de afgelopen
twee decennia is de groei van zonnestroomtechnologie daarom enorm geweest: het jaarlijkse productievolume
is sinds het jaar 2000 met ongeveer
een factor driehonderd toegenomen.
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Door verbeterde technologie, schaalvergroting en allerlei verbeteringen
in de totale waardeketen zijn ook de
kosten voor de opwekking van zonnestroom zeer sterk gedaald en kunnen
pv-systemen in steeds meer markten concurreren. Wel zijn daarnaast
netintegratie en energieopslag steeds
belangrijker aspecten, die ook invloed
op de kosten hebben.
Om de technologie en daarmee het
rendement nog verder te verbeteren, wordt nu steeds vaker gekeken
naar de contacten van zonnecellen.
Figuur 1 laat het principe en belang
hiervan zien. Een zonnecel functioneert op basis van een absorptiemateriaal, waarin fotonen worden omgezet
in niet-evenwichtsladingdragers [3]
(gaten en elektronen), en contacten die ofwel elektronen ofwel gaten
transporteren naar het externe elektrische circuit waarop de zonnecel is
aangesloten.
Verreweg het grootste deel van de
wereldmarkt wordt ingenomen door
zonnecellen op basis van wafers van

kristallijn silicium (c-Si), een materiaal
waarin vanwege de indirecte bandkloof
(band gap) niet-stralende recombinatie
van gaten en elektronen via defecten
erg relevant is. De dichtheid en ‘recombinatie-activiteit’ van defecten, zowel in de silicium wafer als aan het oppervlak, moeten dus geminimaliseerd
worden. Dit is al goed mogelijk voor
defecten binnen in de wafer en aan het
oppervlak waar geen contacten in de
buurt liggen. Voor defecten in de buurt
van de contacten is de situatie lastiger
omdat de contacten toestanden aan het
waferoppervlak toegankelijk moeten
maken voor ladingdragers in de wafer,
om die ladingdragers te kunnen transporteren naar het externe elektrische
circuit. Dat is lastig te verenigen met
het vermijden van recombinatie via diezelfde toestanden. In de praktijk zijn
de contacten daarom de belangrijkste
bron van recombinatie voor zowel de
monokristallijne industriële zonnecellen die vandaag de dag worden geproduceerd, als voor de beste laboratoriumzonnecellen.
Figuur 1 laat zien dat het doel van contacten is om één type ladingdrager met
lage weerstand te geleiden naar één
aansluiting van het externe circuit [4].
Het is essentieel dat het andere type
ladingdrager niet in het hetzelfde contact terechtkomt; dat staat gelijk aan
recombinatie. Deze eis houdt in dat
de geleiding van ladingdragers naar
een contact zo asymmetrisch mogelijk moet zijn. Er is een nauw verband
tussen dit concept van asymmetrische
geleiding en de passivering van het
contact (vermijding van recombinatie
bij het contact): als een ladingdrager in
de buurt van het verkeerde contact recombineert, bijvoorbeeld op het grensvlak van de wafer en het contact, heeft
dat ongeveer hetzelfde netto-effect
als transport naar dat verkeerde contact. Vandaar dat de terminologieën
ladingdragerselectieve contacten en
gepassiveerde (of passiverende) contacten door elkaar gebruikt worden.
Elk contact aan een zonnecel moet op
z’n minst enige mate van ladingdragerselectiviteit en passivatie vertonen, anders is er geen sprake van een zonnecel. Hoe eenvoudig dit beeld ook mag
lijken, het is nog steeds onderwerp van
discussie. Contacten die extreem selectief zijn genereren momenteel veel
interesse en enthousiasme in de R&Dgemeenschap en er wordt ook industrieel veel van verwacht.

Essentiële ingrediënten van een zonnecel

asymmetrische geleiding resulteert in scheiding ladingdragers
oppervlakpassiverende ‘huid’
elektronencontactgebied
σelektron>>σgat
egeleidt elektronen goed,
gaten slecht

Figuur 1

e- h+ - +
e- h+
e h
+
e- h e- h+ e h+ e- h+
e+
e- h h+ e
h+
fotonabsorptiegebied
σgat≈σelektron
goede geleiding van
beide typen ladingdragers

gatencontactgebied
σgat≈σelektron
h+

geleidt gaten goed,
elektronen slecht

Schema van een zonnecel. Het laat zien hoe de werking van een zonnecel principieel
berust op ladingdragerselectieve contacten. Recombinatie via defecten moet geminimaliseerd worden, wat in het geval van een kristallijn silicium zonnecel betekent
dat het waferoppervlak gepassiveerd moet worden. Overgenomen met toestemming uit referentie [2].
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Figuur 2

Afhankelijkheid van de openklemspanning van een kristallijn silicium zonnecel van
recombinatie, uitgesplitst naar oppervlakte- en bulkrecombinatie. De drie curves corresponderen met representatieve bulkrecombinatielevensduren in monokristallijne
wafers.

De recombinatiestroom
De
stroom-spanningkarakteristiek
van een belichte zonnecel kan vereenvoudigd in het ééndiode-model worden beschreven door
h
⇣ V ⌘
i
J = Jsc J0 exp
1 .
kT /q
Hieruit kunnen we afleiden dat de
openklemspanning gegeven wordt
door

Voc ⇡

kT  Jsc 
ln
,
q
J0

waarin Jsc de kortsluitstroomdichtheid is, V de spanning, k de constante
van Boltzmann, T de temperatuur en
q de elektronlading. De parameter Jo
is de zogenoemde ‘prefactor van de

recombinatiestroom’, die onder redelijke vereenvoudigingen als een optelling van oppervlakte- en bulkbijdragen berekend kan worden.
In de meeste zonnecellen is Jsc voornamelijk bepaald door reflectie- en
absorptieverliezen en al vrij dicht in
de buurt van de theoretische limiet
[5]. De openklemspanning is sterk afhankelijk van de recombinatiestroom.
Het rendement van een zonnecel is
gedefinieerd onder een gestandaardiseerde belichting van 1000 W/m2 als
Jsc × Voc × FF/(1000 W/m2). Hierin is
de FF de ‘vulfactor’ die beschrijft hoe
‘vierkant’ de vorm van de stroomspanningskarakteristiek is. De FF is meestal iets groter dan 80%, afhankelijk van
de serieweerstand. Figuur 2 laat de
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a)

b)

c)

Figuur 3 Varianten van gepassiveerde contacten die de werking via werkfunctie van het contactmateriaal en onderdrukking van geleiding door
een barrière illustreren [7]. a) a-Si/c-Si heterojunctie, b) MoOx gatencontact en TiOx elektronencontact en c) hooggedoteerd polysilicium. In het polysilicium contact en de a-Si/c-Si heterojunctie zijn de barrières (respectievelijk intrinsiek a-Si en SiO ) expliciet weergegeven, in (b) niet, maar ook daar kunnen ze aangebracht worden ter verbetering van de selectiviteit. De quasi-Ferminiveaus EFp en
EFn tonen de elektrochemische potentiaal van respectievelijk de gaten en elektronen in de wafer en sluiten aan (niet getekend) op
de potentiaal van het metallische contactmateriaal (niet getekend) dat aangebracht wordt op het selectieve contactmateriaal voor de
betreffende ladingdrager.
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relatie tussen Voc en J0 zien voor een
zonnecel op basis van kristallijn silicium. De meeste industriële zonnecellen hebben momenteel een Voc rond
de 0,65 V.
De kwaliteit van de bulk van de huidige wafers voor zonnecellen kan al
zo goed zijn dat recombinatie voornamelijk plaatsvindt aan de voor- en
achterzijde van het waferoppervlak.
Ook de prefactor van de recombinatiestroom van die oppervlakken kan
weer uitgesplitst worden, namelijk in
de bijdragen van de niet-gecontacteerde en gecontacteerde delen, waarvan
de laatste domineren. Zoals te zien is
in figuur 2 kan een extreme vermindering van J0 een grote bijdrage leveren
aan de toename van Voc en daarmee
aan de trend van de toename van het
rendement.

Principes van
gepassiveerde contacten
De onderdrukking van de geleiding
van één type ladingdragers naar een
contact kan gebaseerd worden op
een verlaging van de concentratie
en/of mobiliteit van dat type ladingdragers in het gebied aansluitend
aan het contact. De concentratie van
één type ladingdragers wordt bij traditionele contacten aan zonnecellen
verminderd door dotering met de tegengestelde polariteit in het silicium
aansluitend aan het contact (dus om
bijvoorbeeld de concentratie van gaten te verminderen, wordt het silicium
onder het contact n-type gedoteerd).
Dit heeft verschillende nadelen, onder
andere dat de vermindering van ladingdragerconcentratie nogal beperkt
is en dat het zorgt voor toename van
Augerrecombinatieprocessen [6]. Om
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te relateren aan figuur 2: zulke contacten geven een bijdrage aan de J0
van de zonnecel van typisch ongeveer
100 fA/cm2. In het huidige onderzoek
naar gepassiveerde contacten wordt
de concentratie vaak verminderd door
contactmaterialen met geschikte
werkfunctie te gebruiken: een kleine
werkfunctie onderdrukt de concentratie van gaten, terwijl een grote werkfunctie de concentratie onderdrukt
van elektronen in het silicium onder
het contact. De mobiliteit wordt vaak
beperkt door een barrièrelaag te introduceren tussen de wafer en het
contactmateriaal. Als een barrièrelaag
wordt gebruikt, vermindert dit echter
niet noodzakelijk de concentratie van
één type ladingdrager aan het grensvlak met de wafer, dus het is eigenlijk
altijd essentieel dat dat grensvlak zo
goed mogelijk vrij van defecten is die
recombinatie kunnen geven. Als een
barrièrelaag wordt gecombineerd met
een contactmateriaal met geschikte
werkfunctie dan wordt de gevoeligheid voor defecten aan het grensvlak
verminderd, en die combinaties geven
in de praktijk de beste gepassiveerde
contacten.
Figuur 3 illustreert een aantal concepten voor gepassiveerde contacten die
momenteel sterk in de belangstelling
staan. De Nederlandse academische
wereld doet samen met ECN en het
Nederlandse bedrijfsleven volop onderzoek naar veel van deze concepten.
Het doel is technologieën te vinden
die een J0 van liefst (veel) lager dan
10 fA/cm2 kunnen geven. Er zijn natuurlijk bijkomende eisen, zoals dat
de technologie robuust en goedkoop
industrialiseerbaar moet zijn, het contactmateriaal geen optische absorptie
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geeft (vooral als het gebruikt gaat
worden aan de voorzijde van een zonnecel), geen ongewenste interacties
met de rest van de zonnecel heeft et
cetera.

Polysilicium
Een buitengewoon effectief materiaal
voor een passiverend contact is een
film hoog gedoteerd silicium (n-type
voor kleine werkfunctie dus elektronencontact, p-type voor grote werkfunctie dus gatencontact) van typisch
10 - 200 nm dikte die door een dun
oxide van de wafer wordt gescheiden
(figuur 3c en figuur 4). Dit sluit technologisch goed aan op de standaard
c-Si-zonnecelproductietechnologie.
De film hoog gedoteerd silicium kan
door low pressure chemical vapour deposition (LPCVD) worden gedeponeerd,
resulterend in polykristallijn silicium
(polysilicium). De opstapeling wafer/
oxide/polysilicium heeft enige verwantschap met een (leaky) gate-structuur van MOSFET’s (metal-oxide-semiconductor field-effect transistor). De hoge
dotering in het polysilicium geeft de
vereiste vermindering van de concentratie van één type ladingdrager in de
wafer aangrenzend aan het contact.
De oxidebarrièrelaag zorgt voor een
lage defectdichtheid en dus lage recombinatie op het grensvlak met de
wafer. De belangrijke rol van het dunne oxide is daarnaast om transport
van de ladingdragers te beperken.
Het is wat dat betreft vermoedelijk
weinig selectief, maar door het grote
verschil in concentratie van beide types ladingdragers in het silicium aangrenzend aan het oxide (vanwege de
dotering in het polysilicium) kan het
oxide zo geprepareerd worden dat er

Figuur 4 Links: elektronenmicroscopieopname van een dwarsdoorsnede van een polysilicium contact op een textuurfacet van een zonnecel.
Op het grensvlak van het polysilicium en de wafer bevindt zich een circa 1,3 nm dik oxide. Rechts: SIMS- en ECV-metingen van het
doteringsprofiel in een polysilicium contact tonen dat het goed mogelijk is om de dotering in het polysilicium ‘op te sluiten’, wat
helpt om Augerrecombinatie in de wafer te minimaliseren. Secondaire ionenmassaspectroscopie (SIMS) toont de totale concentratie
fosforatomen, elektrochemische capaciteitspanningprofilering (ECV) toont de concentratie n-type-dotering in het silicium. SIMS en
STEM-EDX tonen ook (voor depth < 0) het fosforrijke siliciumoxide dat fungeerde als bron voor de fosfordiffusie in het polysilicum.
De STEM-EDX-opname toont net als het SIMS-profiel dat dotering zich enigszins ophoopt aan het grensvlak, echter zonder te veel
recombinatie-actieve defecten te creëren.

voor meerderheidsladingdragers nog
niet te veel serieweerstand optreedt,
maar dat de niet-gewenste ladingdragers nauwelijks in het polysilicium terechtkomen. In dat geval veroorzaken
Augerprocessen, defecten in het polysilicium en de metallische contacten
op het polysilicium geen merkbare
recombinatiestroom.
Hoewel deze polysiliciumtechnologie
al lang bekend is om de donkerstroom
van bipolaire transistoren te verlagen,
is de potentie voor de pv-industrie lange tijd over het hoofd gezien door een
groot deel van de R&D-gemeenschap.
De polysiliciumtechnologie is (in tegenstelling tot bijvoorbeeld de a-Si/cSi-heterojunctietechnologie) compatibel met het gebruik van relatief hoge
procestemperaturen, die in de zonnecelproductie gebruikt worden voor
dotering, aanbrengen van antireflectiecoating, aanbrengen van metaalcontacten, solderen en laminatie van
zonnepanelen. Dit zorgt ervoor dat
deze technologie snel geadopteerd
kan worden en daarmee extra veelbelovend is.
De polysiliciumtechnologie is onder
andere beschikbaar door middel van
LPCVD-reactoren en diffusieovens van
Tempress Systems BV, een belangrijke
Nederlandse partij op de wereldmarkt
van apparatuur voor zonnecelproductie. Tempress, ECN en de drie Nederlandse technische universiteiten zijn
momenteel intensief bezig met het
onderzoeken, toepassen en verfijnen
van de polysiliciumtechnologie voor
zonnecellen. Een van de eerste toe-

passingen was het vervangen van de
traditionele achterzijde van een hoogrendementszonnecel, resulterend in
een zogenoemde PERPoly-zonnecel
(figuur 5) [8].
De totale J0 van de zonnecel werd
hierdoor gehalveerd van ongeveer
200 naar 100 fA/cm2, resulterend in
een verbetering van circa 15 mV van
de uitgangsspanning. Wel nam de
externe quantumefficiëntie wat af in
het infrarood vanwege fotonabsorptie
door vrije ladingsdragers (free carrier
absorption). Het rendement steeg met
circa 0,4 procentpunt tot 21,3%. We
zien hier twee belangrijke aspecten en
onderzoeksonderwerpen voor de huidige praktische ontwikkeling van gepassiveerde contacten: 1) de voorzijde
Jo was ongewijzigd circa 100 fA/cm2,
wat het profijt van de verbetering van
de achterzijde beperkte; 2) de zware
dotering in het polysilicium resulteert in merkbare infraroodabsorptie
door vrije ladingdragers. Een derde
belangrijk aspect, dat in dit resultaat
nog niet zo in het oog springt, is dat
de metaalcontacten op het polysilicium momenteel toch nog enige bijdrage aan Jo geven; dit is typisch voor
hedendaagse contacttechnologie die
gebaseerd is op metaalpasta’s die zich
enigszins inetsen in het silicium.
De Jo-bijdrage van de polysilicium
film op de achterzijde van de cel in
figuur 5 is ongeveer 7 fA/cm2. ECN
heeft op vlakke (ongetextureerde) silicium wafers een Jo bereikt van minder dan 1 fA/cm2. Dit komt dicht in
de buurt van de radiatieve limiet (de

limiterende stralende recombinatie)
van silicium van 0,27 fA/cm2. Vanuit
dat oogpunt is polysilicium dus een
buitengewoon ideaal contact.
Het belangrijkste principiële pijnpunt
van polysilicium is dat het in de praktijk eigenlijk niet op de voorzijde van
een zonnecel gebruikt kan worden,
omdat elke fotonconversie die plaatsvindt in het polysilicium in plaats van
in de wafer, resulteert in verlies (de
in het polysilicium gegenereerde ladingdragers recombineren voordat
ze de wafer bereiken). Polysilicium
absorbeert een significante fractie van
het uv- en zichtbaar licht. Er zijn twee
oplossingsrichtingen: 1) breng beide
contacten naar de achterzijde (een allback-contact zonnecel, die er ook nog
eens aantrekkelijker uitziet); 2) ontwikkel een passiverend contact van
hoge kwaliteit voor de voorzijde, dat
veel transparanter is voor korte golflengtes dan polysilicium. Aan beide
oplossingen werkt ECN zeer actief,
met industriële en academische partners. De TU Delft heeft al laboratoriumresultaten gepubliceerd van dergelijke polysilicium zonnecellen waarbij
beide contacten aan de achterkant zijn
geplaatst [9]. De TU Eindhoven is gespecialiseerd in atoomlaagdeposities
van zeer dunne lagen, waaronder de
eerder genoemde metaaloxides TiOx
en MoOx (zie figuur 3b) [7,10,11], die
gebruikt kunnen worden voor een gepassiveerd contact dat veel transparanter is dan polysilicium.
Een aardige uitwijkmogelijkheid om
het volle profijt van polysiliciumpassi-
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Figuur 5 PERPoly-zonnecel geproduceerd in samenwerking tussen ECN en Tempress Systems. Links: schematische weergave. Op de achterzijde bevindt zich een door n-type polysilicium gepassiveerd contact in plaats van een conventioneel gediffundeerd contact. Voor- en
achterzijde zijn getextureerd met pyramidevormige oppervlaktestructuren voor betere lichtinvanging. ARC staat voor antireflectiecoating. Rechts: foto boven reflecterende achtergrond. De afmeting is de gebruikelijke afmeting voor industriële zonnecellen:
156 mm x 156 mm.
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vering ook aan de voorzijde van de cel
te kunnen gebruiken, zonder de nadelen, is toepassing in een tandem-zonnecel. Hierin wordt een semitransparante zonnecel met grotere bandkloof
dan silicium boven de silicium zonnecel geplaatst. De fotonen die anders in
het polysilicium zouden worden geabsorbeerd, worden dan in de bovenste zonnecel geabsorbeerd en nuttig
omgezet in elektrische stroom. Ook
tandems zijn een actief onderzoeksonderwerp, waarmee het de bedoeling
is rendementen van 30% of misschien
zelfs hoger te bereiken.
Wat betekent deze technologie voor de
toekomst? De industrie is positief over
introductie van polysiliciumgepassiveerde contacten op korte termijn.
In samenwerking met een klant zijn
van cellen met polysilicium contacten
zonnepanelen gemaakt, die belangrijke duurzaamheidstesten doorstaan.
We nemen de eerste signalen waar dat
producten met polysilicium contacten eraan komen. Op middellange tot

lange termijn lijkt het uitgesloten dat
silicium zonnecellen níet op een bepaalde variëteit van zeer effectieve gepassiveerde contacten gebaseerd zullen zijn. Voor de komende jaren kan
onderzoek naar gepassiveerde contacten daarmee een van de meest dankbare onderwerpen zijn voor materiaal-,
natuur- en scheikundig onderzoek
gericht op zonneceltoepassingen. Een
stip op de horizon kan zijn dat productie van een silicium zonnecel met
slechts een korte serie van eenvoudige
en zeer goedkope applicatiestappen
van gepassiveerde contactmaterialen
op een silicium wafer plaatsvindt, bijvoorbeeld door zeefdrukken van twee
organische halfgeleiders. Dit zou een
revolutie in de silicium zonnecelwereld betekenen.
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de belevenissen vertelt met een licht
getinte huid, al naar gelang de bezochte bestemmingen. De avonturen
mogen divers zijn (op zee, in bergen
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of woestijnen), tegenwoordig is het
niet meer zo dat het vakantiegenot
zich weerspiegelt in de graad van verkleuring van de huid.

