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Mijnheer de Rector Magnificus, dames en heren, 
Al in 1839 heeft Bequerel het fotovoltaisch effect ontdekt. Hij ontdekte 
dit verschijnsel bij de plaatsing van twee elektroden in een elektrolyt. 
De spanning die de elektroden afgaven bleek samen te hangen met de 
intensiteit van het erop va llende lich t. Het fotovoltaisch effect wordt 
vaak aangeduid met de letters PY, van het Engelse 'photovoltaic'. 

In 1954 hebben Pearson , Fuller and Chapin [r] de eerste zonnecellen 
gemaakt. Zij bereikten al snel een rendement van 6%. Hiermee waren 

de eerste zonnecellen geboren die oak daadwerkelijk vermogen konden 
leveren. 
De werking van zonnecellen is bijzonder charmant: zonlicht va lt op 
een bewerkt plaatje halfgeleidermateriaa l, er worden ladingsdragers 

vrijgemaakt en er komt rechtstreeks elektricitei t uit (figuu r r en 2). 

Aan de ene kant zijn zonnecellen 'hightech' en aan de andere kant 
stralen ze eenvoud ui t. Daarom hebben zonnecellen voor velen zo'n hoge 
aaibaarheidsfactor en warden ze gezien als een toon beeld van duurzame 
energie. 
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figu ur 2 

De werking van 

een zonnecel in 

een energieschema: 

indien licht (foto nen 

met hv • t.Eg) 

wordt geabsorbeerd , 

dan wordt een 

elek tron -gatpaar 

vrijgemaakt. 
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De industrii!le ontwikkeling 
Aanvankelijk werden zonnecellen u itsluitend toegepast in de ru imte
vaart. Begin jaren 70 kwam de ontwikkeling van zonnecellen voor 
aardse toepass ingen pas goed van de grond. Toen vond de productie 
op laboratoriumachtige schaal plaats. 
De ontwikkeling van de industriele productie van zonnecellen kan 
goed geillustreerd worden aan de hand van de metallisatie van de 
voorzijde van een zonneceL Om de stroom van een zonnecel zo goed 
mogelijk te verzamelen heeft men graag een patroon van een zeer 
groot aantal zeer smalle li jntjes. Dit patroon werd aanvankelijk gemaakt 
door de combinatie van foto-lithografie en opdampen, technieken uit de 
halfgeleiderindustrie. Dit metall isatieproces bestond uit een groot aantal 
deelstappen, waarvan opdampen in een grote vacuiimklok er een was. 
Dit proces was lastig te mechaniseren. 
In 1982 werd de eerste Nederlandse zonnecelfabriek geopend, Holecsol 
Componen ts in Helmond. Daar werd een metallisa tieproces toegepast, 
gebaseerd op plating. Bij plating slaat een metaallaagje vanuit de vloeistof 
neer en kan men een groot aantal zonnecellen tegelij kerti jd metalliseren. 
Een hele stap vooruit. Het proces was echter nog vr ij complex en arbeids
intensief. 
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Met behulp van de zeefdruktechniek konden vanaf midden jaren 

80 metaalpatronen veel eenvoudiger worden aangebracht. Met deze 
techniek, die al !anger in de textiel en grafische industrie gebruikt 
werd, worden met een rake! en een zeef patronen op een ondergrond 
aangebracht. In een doorloopoven kr ijgt het metaalpatroon zi jn juiste 
eigenschappen en hecht het patroon zich aan de ondergrond. Deze 
zeefdruktechniek is voor zonnecellen steeds verder ontwikkeld. De 

oorspronkelijke lijnbreedte was ongeveer 0 .3 mm, terwijl men in 

massafabricage nu lijnbreedten kleiner clan 0.1 mm haalt. Ook de 
snelheden zijn aanzienli jk toegenomen: van 400 zonnecellen per 
uur naar 1200-1 500 zonnecellen per uur. 
De zeefdruktechnologie heeft het mede mogelijk gemaakt om 

de batchgewijze productie te verlaten en over te stappen naar 
continue productie. Hierbij zijn de procestijden van de individuele 
productiestappen, zoals de verwijdering van de zaagschade en 
het aanbrengen van de pn-overgang, de metallisatie en de anti 
reflectiecoating nauwkeurig op elkaar afgestemd. De eel in wording 
beweegt automatisch van station naar station. Hiermee is de eerste 

stap naar massaproductie gezet. Een dergelijk productieproces wordt 
in de zonnecellenfabriek van Shell Solar in Gelsenkirchen toegepast. 
Een, zeker voor een buitenstaander, opvallend fenomeen is dat de 
rendementen van de zonnecellen die op industriele schaal gerealiseerd 
worden, wezenlijk lager zijn clan die op laboratoriumschaal zijn behaald. 
In industriele productie gaat het alti jd over zeer grote oppervlakken, 
terwijl het in het laboratorium meestal kleine oppervlakken betreft. 
vaak maar enkele cm2 . Zo zal men in een industrieel proces altijd een 
compromis moeten sluiten tussen de groeisnelheid van het fotovolta!sch
actieve materiaal en de kwaliteit van dat materiaal. Hoe lager de 
snelheid, hoe beter het materiaal. Daarnaast zijn de processen die 
men op laboratoriumschaal toepast vaak (nog) niet opschaalbaar naar 
een industriele schaal. Een belangrijk punt daarbi j is dat de gebruikte 
productieapparatuur vaak niet specifiek voor zonnecellen is ontwikkeld. 
Hierin begint langzaam maar zeker een kentering op te treden. 

De toepassing 
Aanvankelijk werden zonnecellen vooral toegepast in autonome 
PV-systemen. Dit zi jn systemen die bestaan uit een aantal zonnepanelen 
en een accu. De accu wordt geladen vanuit de zonnepanelen, waardoor 
ook 's nachts of in perioden met weinig zonlicht energie geleverd kan 
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worden. Yoorbeelden zijn: PV-systemen voor de energielevering 
aan telecommunicatiesystemen, bakens en boeien voor de scheepvaart, 
de pomp van veedrinkwaterbakken en tuinhuisjes. Een toepassing die 
steeds belangrijker wordt zijn de Solar Home Systemen. Hie1van zij n 
er reeds vele honderdduizenden operationeel in de zuidelijke landen. 
Zij leveren energie voor verlichting, radio en televisie. Yoor wat betreft 

de autonome PY-systemen vormen de Solar Home Systemen de 
belangrijkste groeimarkt. 
Sinds de jaren 80 worden zonnecellen ook toegepast in netgekoppelde 
PV-systemen. De meeste tot nu toe uitgevoerde projecten hebben een 
demonstratiekarakter en zijn de eerste, weliswaar nog bescheiden, 
aanzet naar de grootschalige opwekking van elektriciteit met zonnecellen. 

In Nederland is het eerste project in 1991 gerealiseerd in Heerhugowaard. 
Tien woningen ieder met ongeveer 25 m' aan zonnepanelen 
leveren hun energie aan het openbare elektriciteitsnet. Belangrijke 
demonstratieprojecten zi jn onder andere gerealiseerd in Nieuw Sloten 
(Amsterdam), Nieuwland (Amersfoort) en Woudhuis (Apeldoorn) . 
Nieuwland toont aan, <lat PV op wijkniveau uitstekend ge'integreerd 
kan worden. 

PV als duurzame energiebron 
De recent verschenen 'World Energy Assessment'-studie [2] geeft een 
uitstekend beeld van de verschillende, zowel meer conventionele als 
duurzame, energiebronnen en de te verwachten ontwikkeling. Iedere 
bron zal zijn eigen ontwikkeling doormaken. Dit geldt bijvoorbeeld 
ook voor onze fossiele bronnen. Ook in de toekomst zal een breed 
spectrum van bronnen bijdragen aan onze energievoorziening. 
Duurzame energiebronnen zullen over 50 jaar dan ook nog steeds niet 
de enige bronnen zijn, maar zi j zullen wel een zeer belangrijke bijdrage 
leveren. 

PY is naast wind en biomassa een van de duurzame bronnen voor de 
opwekking van elektriciteit. PY is, mijns inziens, de enige duurzame 
elektriciteitsbron die goed te integreren is in de gebouwde omgeving. 
PY is ook de enige bron die geschikt is om kleine hoeveelheden 
elektriciteit op te wekken en wordt als zodanig toegepast in de reeds 
genoemde Solar Home Systemen. Met name deze systemen zullen in 
de komende jaren in aantal krachtig groeien en een steeds belangrijkere 
rol spelen in de elektrificatie van rurale gebieden. 
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PV bevindt zich nog in een zeer vroeg ontwikkelingsstadium. 
De voordelen die de 'economy of volume' en de mogelijkheden die 
verdere technologische ontwikkeling bieden zijn nog nauwelijks benut. 
Dit betekent <lat er een enorm potentieel is om de kosten te reduceren. 
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Verschillende zonneceltechnologieen 

Kristallijn silicium zonnecellen 
De oorspronkeli jke silicium zonnecellen werden gemaakt van 

eenkristallijn silicium. Dit silicium wordt ook in de chipindustrie 

gebruikt. Het wordt verkregen m et behulp van de Czochralski

groeitechniek. Hierbij wordt een kiemkristal al draaiend uit een smelt 

omhoog getrokken. Zo ontstaat er een eenkristallij ne s taaf. Uit die 

staaf zaagt men de plakken waarvan de zonnecellen worden gemaakt. 

Eenkristallijn silicium m ateriaal is heel m ooi, m aar duur! Men kan 

er zonnecellen mee maken met een relatief goed rendement (rs% bi j 

productie in grote aantallen). Eenkristallijn silicium wordt nog steeds 

voor zonnecellen gebruikt. 

Eind jaren 7 0 is een alternatieve techniek tot ontwikkeling gekomen: 

het gieten van sil icium. Vloeibaar silicium wordt gegoten in een grote 

bak (SS cm x SS cm x 40 cm) en gecontroleerd afgekoeld. Het silicium 

krijgt dan een grof polykristallijne, kolomachtige structuur. Dit materiaal 

noemt men multikris tallijn silicium. Door middel van zagen verkrijgt 

men ook h ier de plakken (figuur 3) waarvan de zonnecellen worden 

gemaakt. De celrendementen zijn iets lager, 1-1 .s% absoluut, maar het 

grote voordeel is <lat de productie van multikristalli jnsil iciumplakken 

aanzienlijk eenvoudiger is dan die van eenkristallijnsiliciumplakken. 

Multikristallijn silicium maakt een stormachtige ontwikkeling door. 

Het grootste dee] van de toename van de wereldomzet in zon nepanelen 

wordt gerealiseerd met multikristalli jn silicium [3]. In Japan en in Europa 
(Scan Wafer in Noorwegen en Deutsche Solar) wordt fors ge'investeerd in 

giet· en zaagapparatuur om aan de vraag te kunnen voldoen. 

Tot op heden wordt zowel voor het groeien van eenkristallijn silicium 

als voor het gieten van multikristalli jn silicium als gronds tof silicium

afval van de halfgeleiderindustrie gebruikt (figuur 4). Door de snelle 
groei van de siliciumzonnecelindustrie dreigt er omstreeks 2 0 05 een 

tekort aan grondstof te ontstaan. Daarom is men op een aantal plaatsen 
in de wereld , waaronder Duitsland bij Wacker, bezig om 'solar grade' 

siliciu m te ontwikkelen. Dit 'solar grade' silicium mag aan minder 
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figuur 3 

Een deel van een 

geetsle multi· 

kristallijn silicium 

plak. 

figuur 4 

Van zand tot multi· 

kristallijn silicium 

zonnecel. 

stringente eisen voldoen dan het silicium voor de halfgeleiderindustrie. 
Om het zagen en het daarbij optredende zaagverlies te elimineren zijn 
processen in ontwikkeling om plakken oflin ten direct te gieten. Een 
voorbeeld hiervan is het RGS-proces <lat bi j ECN in ontwikkeling is. 

grondstofproductie 

Kwartszand 
(Si02) 

halfgeleider
industrie 
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figuur s 

links: multikristallijn 

silicium zonnecet 

anno 1982 

(8.5% rendement) 

en rechts anno 1998 

(13.5°/o rendement) . 

Het rendement van de eerste multikrista ll ijn silicium zonnecellen die 

we in de zonnecellen fabriek in Helmond in 1982 maakten was 8.5% 

(figuur 5). Inmiddels is het state of the art-rendement bij toepassing 

van waterstofbulkpassivatie 14.5%. In deze stijging van het rendement 
hebben drie ontwikkelingen een belangrijke rol gespeeld: de verbetering 

van het multikristallijn silicium, de verbetering van het celontwerp en de 

ontwikkeling op het gebied van productieprocessen. 

In de loop der jaren is de kwaliteit van het multikristallijn silicium 
aanzienlijk verbeterd. Dit komt met name, doordat men het 

afkoelproces na het gieten steeds beter onder controle heeft 
kunnen brengen. Doordat de blokken steeds groter zijn geworden 

(oorspronkelijk 22 x 22 x 30 cm en nu 55 x 55 x 40 cm) is het 
gemakkelijker geworden om de temperatuurgradien t tijdens 
het afkoelen in een groter gebied loodrecht op het gewenste 
groeioppervlak te houden. Dit komt direct ten goede aan de 

kwaliteit van het materiaal. Ook is het m ogelijk gebleken om 

het materiaal tijdens het zonnecelfabricageproces met 

getteringtechnieken te verbeteren [4]. 

Het celontwerp is steeds aangepast aan de n ieuwe mogelijkheden 
die de productieprocessen boden. Belangrijke verbeteringen zijn 
gerealiseerd in het aanbrengen van de pn-overgang, de metallisatie 

en de anti-reflectiecoating. Door de n-laag steeds ondieper te maken 
is de gevoeligheid van de zonnecel voor blauw licht steeds verder 
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verbeterd. Een aantal aspecten van de metallisatie is reeds besproken. 
De depositie vanuit de dampfase heeft de kwaliteit van de anti

reftectiecoating aanzienlijk verbeterd . Een belangrijke doorbraak 
is waterstofpassivering, waarmee het mogelijk is om de meeste 
defecten in multikristallijn silicium inactief te maken (zie 

bijvoorbeeld [5]) . Hierdoor kan het rendementsverschil tussen 
multikristallijn en eenkristallijn silicium tot minder dan r% 

absoluut worden teruggebracht. 

Oorspronkelijk gebruikte men veelal min of meer standaard 
apparatuur in de productie, zoals zeefdrukmachines en door

loopovens uit de dikke-filmtechnologie. Steeds meer wordt 
nu speciale apparatuur ontwikkeld om de resultaten die op 

laboratoriumschaal zijn bereikt ook op industriele schaal te 
rea liseren. Hier spelen productiecapaciteit en kosten een 
belangrijke rol. 

Dunne-film zonnecellen 
Amorf silicium zonnecellen vormen op <lit moment de belangrijkste 
representant van de dunne-film zonnecellen . Het gedetailleerde 
onderzoek op het gebied van amorf silicium is in de jaren 70 goed 
van de grond gekomen. Vanwege de hoge absorptiecoefficient van 
amorf silicium voor zonlicht zijn slechts dunne lagen, in de orde van 
enkele micrometer, nodig. De depositie vond reeds in de beginjaren 
vanuit een plasma plaats. Men leerde al snel. hoe men naast intrinsiek 
ook p-type en n-type amorf silicium kon maken. Tijdens een bezoek 
aan RCA in 1980 vertelde Carlson mij vol enthousiasme, <lat men in 
het laboratorium reproduceerbare cellen kon maken met een rendement 
van 5%. In Nederland is begin jaren 80 het amorf silicium-onderzoek 
gestart. Oorspronkelijk op de Universiteit Utrecht en op de Technische 
Universiteit Delft, in de jaren 90 ook op de Technische Universiteit 
Eindhoven en bij AKZO. Productie van amorf silicium zonnecellen 
vindt op industriele schaal plaats. Het rendement van enkelvoudige 
amorf silicium zonnecellen is ongeveer 5% en van drievoudig 
gestapelde zon necellen ongeveer 8%. 
Op de faculteit Technische Natuurkunde van deze universiteit wordt 
onder leiding van professor Van de Sanden intensief gewerkt aan 
alternatieve depositieprocessen voor amorf silicium. De depositie 
vindt plaats met behulp van Expanderend Thermisch Plasma (ETP) . 
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Het grote voordeel van deze techniek [6 ] is, <lat plasmaproductie, 

plasmatransport en plasmadepositie gescheiden zijn. Met deze 

techniek kan men aanzienlijk hogere depositiesnelheden realiseren 
dan met de conventionele plasmadepositie-technieken. 

Naast amorf si licium zonnecellen zijn ook cad m iumtelluride en 

koperindiumdiselenide zonnecellen tot ontwikkeling gekomen. 

Deze cellen worden tot op heden op pilotproductieschaal gemaakt. 

Hun rendementen zijn wat hoger dan die van amorf silicium 

en liggen respectieveli jk op ongeveer 10 en 12%. De productie 
van de cadmiumtelluride zonnecellen is relatief eenvoudig. In een 

aantal landen bestaat echter verzet tegen het gebruik van cadmium . 

Koperindiumdiselenide cellen hebben een wat hoger rendement, 

maar de tot nu toe bekende productieprocessen zi jn relatie f complex. 

Ook is een heel nieuwe generatie zonnecellen in ontwikkeling. 
Deze generatie bestaat enerzijds uit de kleurstofgesensibiliseerde 

zonnecellen en anderzijds uit de plastic zonnecellen. De belangri jkste 

representant van de kleurstofgesensibiliseerde zonnecellen is de Gratzel

cel. Het hart van deze eel bestaat uit nanogestructureerd titaniumoxide 

waarop kleurcentra zijn aangebracht, gedompeld in een redox elektrolyt. 
ECN heeft een pilot-productieli jn om <lit type eel te maken. Plastic 
zonnecellen zijn opgebouwd uit polymeren en hebben als voordeel <lat 
geen vloeibaar elektrolyt aanwezig is. Belangrijk onderzoek op <lit gebied 

wordt op de faculteit Scheikundige Technologie van deze universiteit 

door professor Janssen uitgevoerd. 
Zowel de kleurstofgesensibiliseerde als de plastic zonnecellen hebben 

als kenmerk <lat ze in principe eenvoudig en daardoor ook goedkoop 
gemaakt zouden moeten kunnen worden. De kleurstofgesensibiliseerde 
en met name ook de plastic zonnecellen bevinden zich echter nog in 

een zeer vroege fase van ontwikkeling. Het is daarom moeilijk om in 
te schatten wat de uiteindelijke conversierendementen zullen zijn. 

Terugblik 
Als we nu, anno 2002, terugkijken op 30 jaar R&D en industriele 
ontwikkeling op het gebied van PV, dan valt op <lat de krista ll ijn

s iliciumtechnologie nog steeds sterk dominant is. Volgens een 
recente studie van EPIA zal <lit in 2010 nog steeds het geval zijn . 

Ik herinner mij nog goed een discussieavond op de derde Europese 
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zonnecelconferentie, die in 1980 in Cannes werd gehouden, in het 
beroemde Palais de Festival. De discussie ging over het feit of de 

kristalli jnsiliciumtechnologie tien jaar later, dus in 1990, nog zou 

bestaan of tegen die tijd geheel zou zijn overgenomen door de 
amorfsiliciumtechnologie. Jn de zaal waren duidelijk twee kampen 

en er kwam geen duidelijke conclusie. 
De vraag is waarom de kristallijnsi liciumtechnologie nog steeds 

zo'n dom inante rol speelt. Fysisch gezien heeft kristallijn silicium 
n iet de meest optimale eigenschappen voor zonnecellen. Zo is zi jn 

bandafstand eigenlijk wat te kJein voor een optimale zonnecel en is de 
absorptiecoefficient relatief laag, waardoor relatief veel materiaal nodig 
is om een goede absorptie te verkrijgen. De cumulatieve kennis die 
echter bestaat op het gebied van kristallijn silicium, zowel eenkristall ijn 

als multikristallijn, is zeer omvangrijk. Ook de kennis opgebouwd in de 
halfgeleiderindustrie is enorm. 

Naast de kristallijnsilici umtechnologie zullen de verschillende dunne
filmtechnologieen een belangrijke rol spelen. In m ijn visie zal er niet 
een winnaar zijn , maar zal de specifieke toepassing mede bepalen welke 

technologie voor die toepassing het meest geschikt is. 
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Bij de beoordeling van de kosten moeten wij ons realiseren, dat er 
nu reeds een hele reeks van vaak autonome PY-systeemtoepassingen 
is waarbij PY de meest economische oplossi ng is. 
Een methode om kostenbesparing te realiseren is die waarbij zonne
cellen geïntegreerd worden in bouwkundige elementen . Een voorbeeld 
zijn de zonnecellen die geïntegreerd zijn in geluidsschermen, zoals 

die langs de A9 en de A2? Met name voor relatief goedkope zonne
cellen met een 'matig' rendement kan dit een interessante optie 
zijn. Als ze op grote oppervlakken worden toegepas t, dan kunnen 
de energieopbrengsten ondanks het matige rendement toch zeer 
interessant zijn. 
Om echt direct concurrerend te worden met conventionele elektriciteit 

kan de daartoe benodigde kostenreductie alleen worden gerealiseerd als 
hoogrendementcellen en -panelen kunnen worden gerealiseerd tegen 
lage kosten. Daarom moeten onderzoek en ontwikkeling zich enerzijds 
richten op structuren die hoge rendemen ten opleveren en anderzijds 
op materialen die dit mogel ij k maken . Deze materialen dienen relatief 
goedkoop te zijn en eenvoudig aangebracht te kunnen worden. 
Wezenlijk hogere rendementen kunnen alleen bereikt worden als 
het spectrum van het invallende zonlicht beter benut wordt dan 
in traditionele zonnecellen. Bi j deze traditionele zonnecellen wordt 
het rendement in hoge mate bepaald door de bandafstand van de 
halfgeleider. Indien een foton voldoende energie heeft, dan wordt er 
één elektron-gatpaar gegenereerd. De overmaat aan foton-energie gaat 
verloren . Een foton met een te lage energie wordt niet geabsorbeerd 
en zij n energie gaat ook verloren. Door nu materialen te stapelen 
met verschillende bandafstanden probeert men het zonnespectrum zo 
optimaal mogelijk te benutten. Dit gebeurt in de bestaande meervoudige 
structuren , zoals tandem en triple structuren waarbij zonnecellen met 
verschillende materialen zijn gestapeld. Doorontwikkeling van deze 
structuren is dan ook één van de wegen naar hoge rendementen. 
Een uitdaging is ook om materialen te vinden waarin multiple-foton 
absorptieprocessen kunnen plaatsvinden waardoor twee laag
energetische fotonen toch een elektron-gatpaar zouden kunnen 
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vrijmaken. Men kan echter ook aan structuren op moleculair niveau 
denken, die dezelfde func ties vervullen . De te gebruiken device

structuren kunnen wezenli jk afWijken van de traditionele, in wezen 

eendimensionale, structu ren . Dit om gebruik te kunnen maken van 

materialen met minder perfecte eigenschappen . 

Zowel op het gebied va n devicestructuren als op het gebied van de 

toe te passen materialen is veel exploratief onderzoek nodig. Daarnaast 
dienen encapsulatietechnieken ontwikkeld te worden die wezenlijk 

goedkoper zijn dan de traditionele. 

Tot welk niveau is verdere kostenreductie op het gebied van PV op 

la nge termijn mogelijk? Bij de beantwoording van deze vraag dient 
men de PV- technologie niet als een op zichzelf staande technologie 
te beschouwen. Mijns inziens zullen ontwikkelingen buiten het gebied 

van de PV- technologie een grote invloed hebben op de ontwikkeling 

van de PV-technologie en het op lange termijn haalbare kostenniveau . 

Belangrijk daarbij zijn: 
de verdere opbouw van kennis op het gebied van halfgeleiders, 

oppervlakken en interfaces; 
de verdere opbouw van kennis op het gebied van ladingsoverdracht 
en ladingsscheid ing, ook aan oppervlakken en op moleculair niveau; 

de toenemende mogelij kheden om door synthese en 'material 

engineering' materialen te maken met bepaalde eigenschappen; 
de verdere ontwikkeling van depositietechnieken om dunne lagen 

met de gewenste eigenschappen op grote oppervlakken aan te 

brengen ; 
de verdere ontwikkeling van de fa bricagetechnologie; 

de verdere ontwikkeling van de kunststoftechnologie; 
de verdere ontwikkeling van de verpakkingstechnologie. 
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Combipanelen 

Bij fotovoltalsche omzetting wordt slechts een beperkt dee! (nu 7-15%, in 

de toekomst mogeli jk 20-30%) van het zonlicht omgezet in elektriciteit. 
Het grootste dee! van de zonne-energie gaat echter verloren in de vorm 

van warmte. Jn een combipaneel (figuur 6) probeert men deze warmte 

zo optimaal mogelijk te verzamelen. Een combipaneel levert dus zowel 

elektriciteit als warmte. 
Met combipanelen kan men ten opzichte van individuele zonnepanelen 

en zonnecollectoren een kostenvoordeel behalen op het gebied van 

eindassemblage en installatie. Ook kan men door de integratie ruimte 
besparen, hetgeen vooral van belang is bij renovatie in de bestaande 

bouw. Ook wordt het eenvoudiger om tot architectonisch meer 

verantwoorde oplossingen te komen. 
Bij de ontwikkeling van combipanelen speelt de toepassing en het daarbij 

behorende systeemconcept een belangrijke rol. Bij de toepassingen kan 

men denken aan tapwaterverwarming, voorverwarming van industrieel 
proceswater, ruimteverwarming en vloerverwarming. Com bipanelen 
kunnen een grote verscheidenheid aan uitvoeringsvormen hebben. Zo 

kan men op dezelfde wijze als bij de thermische collectoren onderscheid 
maken tussen al dan niet afgedekte combipanelen. Daarnaast bestaan er 
combipanelen die hun warmte respectievelijk overdragen aan lucht of 

aan een vloeistof, zoals water. Ten slotte kan men onderscheid maken 

naar de aanwezigheid van een of meerdere thermische absorbers. De 
zonnecel zelfkan als enige thermische absorber optreden, maar het 

is ook mogelijk dat een dee! van het spectrum dat door de zonnecel 
zelf niet geabsorbeerd wordt door een tweede separate absorber wordt 

geabsorbeerd (figuur 6). 

Door de gestage ontwikkeling op het gebied van warmtepompen komen 
ook systemen met !age temperaturen binnen bereik. Dit is zowel gunstig 

voor het thermische als voor het fotovoltaische rendement van het 

combipaneel. 
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figuur 6 
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Bij combipanelen zijn verschillende benaderingen denkbaar om de 
rendementen van de deelsystemen te optimaliseren. Een benadering 
is die waarbi j zowel het rendement van het fotovolta\sche als van 

het thermische gedeelte zo hoog mogelijk gemaakt wordt. Een andere 
benadering is die waarbi j een van de twee deelsystemen geoptimaliseerd 
is. Een voorbeeld hiervan is een wat groter PV-dak, waarbij de lucht 
onder de zonnepanelen door de zonnepanelen verwarmd wordt. De 
lucht, en daarmee de warmte, wordt op een eenvoudige wijze verzameld. 
Door het relatief gro te oppervlak van het PV-dak kan toch een behoorlijke 
hoeveelheid warmte worden gecollecteerd, ook als het thermische 
rendemen t beperkt is. 
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Voor de meeste typen zonnecellen is het belangrijk <lat ze koel blijven, 
omdat hun rendement afneemt als de temperatuur toeneemt. Het 
onttrekken van warmte, zoals in een combipaneel gebeurt, is daarom 
een voordeel. Voor een goed therm isch rendement zijn een hoge 
absorptiefactor en een !age emissiecoefficient va n de absorber van 
belang. Voor een goede absorptiefactor dient het licht over een zo 
groot mogelijk dee! van het zonnespectrum in de zonnecel te worden 
ingevangen . In de meer klassieke zonnecelconcepten wordt het 
zonlicht slechts in een dee! van het spectrum optimaal ingevangen , 
doordat een enkelvoudige anti-reflectiecoating wordt gebruikt. In 
moderne zonnecelconcepten wordt op het oppervlak een textuur 
(verruwing) aangebracht, waardoor de inkoppeling over het hele 
spectrum optimaal wordt. 
Daarnaast dien t zowel de bij het fotovolta!sche conversieproces 
ontwikkelde warmte als de in de zonnecel niet geabsorbeerde energie 
uit het langgolvige dee] van het spectrum optimaal aan het thermische 
collectordeel te worden overgedragen. Met name aan <lit laatste aspect is 
tot op heden maar zeer weinig aandacht besteed. 
De realisa tie van een !age emissiecoefficient is waarschijnlijk aanzienlijk 
lastiger, doordat het oppervlak van de huidige zonnecellen niet spectraal 
selectief is. In de meeste combipaneeltoepassingen hoeft een wat hogere 
emissiecoefficient geen echt probleem te zijn, mits de temperatuur van 
het transportmedium n iet te hoog is. 

In veel energiesystemen betekent de optimalisa tie van het rendement 
van individuele componenten nog niet , <l at daarmee het rendement van 
het hele systeem geoptimaliseerd wordt. Dit geldt met name ook voor 
systemen met combipanelen (zie bij voorbeeld fi guur 7) . De aard 
van de toepass ing, de eventuele aanwezigheid en aard van een 
opslagsysteem en de eventuele aanwezigheid van een warmtepomp 
hebben grote invloed op het overall systeemrendement. De keuze 
van de tem peratuur van het transportmedium is hierbij zeer 
belangrijk. Zo kan een warmtepomp deze temperaturen verlagen en 
daarmee zowel het thermisch als het fotovolta!sch rendement van het 

combipaneel verhogen. Het eigenverbruik van de warmtepomp kan 
echter de systeemopbrengst verlagen. De opbrengst kan alleen goed 
geoptimaliseerd worden met adequate wiskundige modellen. 
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figuur 7 
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Resultaten tot nu toe 
Het onderzoek op de TU/e op het gebied van de combipanelen is 
door De Vries in 1994 gestart. Ik had het voorrecht om vanaf het 
begin intensiefbi j <l it onderzoek betrokken te zijn. We wisten, <lat 
het een moeilijk onderwerp was waar reeds velen hun tanden op 

w 

N 

stuk hadden gebeten. Het onderzoek is lastig, doordat twee geheel 
verschillende werelden samenkomen: de wereld van de fotovolta'ische 
conversie en de wereld van de thermische collectoren. 
De Vries [7) heeft een aantal typen combipanelen naast elkaar gezet 
en met wiskundige modellen heeft hij de energie-opbrengst van deze 
verschillende typen voorspeld. Al de beschouwde combipanelen hadden 
gemeen <lat hun warmte overgedragen wordt naar water. Van een type 
heeft De Vries een prototype gebouwd. Dit prototype bestaat uit een 
fotovolta'isch zonnepaneel <lat verl ijmd is met de vlakke metalen plaat 
uit een thermische collector. De warmte wordt afgevoerd door water 
<lat stroomt door een spiraalvormige koperen buis die op de metalen 
plaat is gesoldeerd, zoals bij thermische collectoren gebruikelijk is. 
De testen die op de TU/e (figuur 8 en 9) buiten zijn uitgevoerd zijn 
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figuur 8 

Test faciliteit voor 

combipanelen op 
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figuur 9 
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gemeten thermische 

rendementen van 
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(A) en van combi-
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en met (C) 

etek.triciteitsproductie. 

zeer succesvol verlopen en de energieopbrengsten l<Wamen goed over
een met de modellen. Dit eerste dee! van het onderzoek is in 1998 
door De Vries met zijn proefschrift afgesloten. Een aantal resultaten is 
recentelijk gepubliceerd [8]. Jansen en Zondag hebben het onderzoek 
voortgezet en zijn erin geslaagd om het thermische rendement te 
verhogen door verhoging van de absorptiefactor en verbetering van de 
warmteoverdracht naar het water. lnmiddels zijn Shell Solar, ECN en 
ZEN activiteiten gestart om dit concept door te ontwikkelen en na te 

gaan of industriele productie mogelijk is. 

·O.OlS ·O.OOS 0.005 o.ois 

gereduceerde temperatuur in Km'/W 
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Nieuwe mogelijkheden 
Recente ontwikkelingen op het gebied van celtechnologie bieden 

nieuwe mogelijkheden voor combipanelen. Hierbij een aantal 

voorbeelden. Bij kristallijn silicium zonnecellen gaat men er steeds 
meer toe over om het oppervlak te textureren, waardoor de invangst 

van licht over het hele spectrum, en dus ook in het langgolvige gebied, 

optimaal wordt. Daarnaast komen celontwerpen ter beschikking waarbij 

de metaalbedekking aan de voorzijde van de eel aanzienlijk lager is 

dan bij conventionele zonnecellen. Een voorbeeld van een eel met een 

sterk gereduceerde metaalbedekking is de PUM-cel. Hierbij is een dee! 
van de metall isatie die aan de voorzijde aanwezig is naar de achterzijde 

verplaatst. Zo word t het actief oppervlak verhoogd en daarmee de 

absorptiefactor. 

Een aantal dunne-film zonnecellen, zoals enkelvoudige en tandem 

amorfe silicium zonnecellen, en plastic zonnecellen hebben een vrij 

grote bandafstand. Dit betekent, dat een groot dee! van het zonne
spectrum niet in de zonnecel geabsorbeerd wordt en rechtstreeks 

beschikbaar is voor de omzetting in warm te. 

Ook bij kleurstof gesensibiliseerde zonnecellen is het denkbaar dat 

de absorptie tot een bepaalde band in het spectrum beperkt kan worden. 
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Combipanelen 
In ons onderzoek is een van de vragen, hoe we de nieuwe mogelijkheden 
die de verschillende celtechnologieen bieden zo goed mogelijk kunnen 
benutten. Daarbij is het belangrijk om te weten welk dee! van het 
zonl icht direct door de zonnecel wordt geabsorbeerd en welk dee! als 
langgolvig licht overblijft. Als we over deze kennis beschikken, kunnen 
we gerichte strategieen ontwikkelen om de absorptiefactor te verhogen. 
De gedetai lleerde modellering, de experimentele bepaling en de analyse 
van de absorptiefactor zijn belangrijke bouwstenen in dit onderzoek. 
Daarnaast is een belangrijke onderzoeksvraag, welk combipaneelconcept 
het meest geschikt is voor welke specifieke toepassing. In het verleden 
heeft het onderzoek zich met name gericht op combipanelen met 
een warmteoverdracht naar water. De warmteoverdracht naar lucht 
komt echter ook steeds meer in de belangstelling en dit zal ook een 
aandachtsgebied worden. 
In het onderzoek spelen zowel wiskundige modellen als experimentele 
karakteriseringtechnieken een belangrijke rol. Zonder wiskundige 
modellen is het niet mogelijk om het rendement op combipaneel
niveau en de energieopbrengst op systeemniveau te optimaliseren. 
Tot voor kort werden metingen op complete combipanelen meestal 
buiten uitgevoerd. Om het onderzoek sneller en effectiever te laten 
verlopen is er een sterke behoefte ontstaan om onderdelen van een 
combipaneel optisch en thermisch vri j snel te kunnen karakteriseren. 
Ook dit is een aandachtsgebied van het huidige onderzoek. 

lndustriele processen 
Bij de productie van zonnecellen speelt de overdracht van warmte 
in de verschillende productiestadia een belangrijke rol. Om de 
productieapparatuur zo effectief mogeli jk te benutten wil men de 
productiesnelheden zoveel mogelijk opvoeren. Dit betekent dat de 
dynamische warmteoverdracht een steeds belangrijkere rol gaat 
spelen. Zoals reeds aangegeven gebruikt men met name bi j de 
productie van kristallijn silicium zonnecellen doorloopovens. 
Verhoging van productiesnelheid betekent hier verkorting van 
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verblijftijden. Het kennen van het precieze temperatuurverloop van 
bijvoorbeeld een silicium wafer in zo'n oven is daarbij belangrijk. 
Met behulp van wiskundige modellen proberen we in onze groep 

meer inzicht te krijgen in dergelijke temperatuurverlopen. 

Meetmethodieken 
Zowel bi j het onderzoek van combipanelen als bij de bestudering van de 
warmteoverdracht ti jdens zonnecelfabricage spelen optische grootheden 
zoals absorptie- en emissiefactoren een belangri jke rol. Er bestaan 
geavanceerde methoden om deze grootheden te bepalen, maar ze 
zijn vaak te gecompliceerd om ze in het huidige onderzoek effectief te 
kunnen inzetten. De ontwikkeling van eenvoudige methoden om deze 
grootheden voldoende nauwkeurig te bepalen is dan ook een onderdeel 
van ons onderzoek. 
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De eerste autonome PV-systemen zijn al in de jaren 70 in Nederland 
geplaatst: boeien in de Biesbosch . De realisatie van netgekoppelde 

PV-systemen is vanaf 1991 van start gegaan met de tien PV-woningen 
in Heerhugowaard. Mede door het PV-convenant 1997-200 0 en de 
krachtige ondersteuning van de overheid in die periode is tot eind 2000 

een totaal volume van 10 MWp geinstalleerd. Daarbij zijn oak veel 
kleine systemen, die met name het energiebewustzijn op woningniveau 
stimuleren. 
PV kan al op betrekkelijk korte termijn een belangrijke rot spelen bij 
de realisering van nulenergiewoningen en -wijken. Bij een nulenergie
woning is de door de woning opgewekte hoeveelheid energie grater dan 
of gelijk aan de energie die via de openbare voorzieningen aan de woning 
wordt geleverd. PV is een van de weinige duurzame energiebronnen die 
geschikt is om op woningniveau elektriciteit op te wekken. 
Mijns inziens zal PV niet alleen in de zonri jkste gebieden, maar oak in 
ans land een significante bijdrage aan onze energievoorziening kunnen 
leveren. 
Naast de betekenis voor de energievoorziening is er een aantal andere 
aspecten die voor ans land van groat belang (kunnen) zijn. PV levert 
een belangrijke bijdrage in de werkgelegenheid. PV is een belangrijk 
exportartikel en PV is kennisintensief. Nederland heeft een uitstekende 
infrastructuur voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van PV. 

De positie van Nederland op PV-gebied 
Wereldwijd heeft Nederland op het gebied van onderzoek, ontwikkeling, 
productie en marktontwikkeling een belangrijke rol. We beschikken 
in Nederland over een unieke infrastructuur voor onderzoek en 
ontwikkeling van de verschillende celtechnologieen [9]. Grote groepen 
zijn actief op het gebied van de multikristalli jnsiliciumtechnologie 
(ECN, Shell Solar), amorfsiliciumtech nologie (onder andere Akzo Nobel, 
DIMES, TU/e, UU) en kleurstofgesensibiliseerde en plastic zonnecellen 
(onder andere ECN, LUW, RUG, TUD, TU/e). Het onderzoek vindt 
plaats aan het front van wetenschap en technologie en heeft een 
sterk innovatiefkarakter. Enkele voorbeelden zijn het PUM-concept 
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voor multikristallijn silicium zonnecellen, de ETP-techniek voor de 
depositie van amorf silicium en de synthese van nieuwe materialen voor 

organische zonnecellen. Ook in de industriele productie zijn en warden 
belangrijke vernieuwende stappen gezet voor de grootschaliger productie 
van zonnecellen . Bij Shell Solar is dit de in de inleiding genoemde 
ontwikkeling van continue celproductieprocessen voor multikrista l-

lijn silicium zonnecellen en bij Akzo Nobel de ontwikkeling van het 
Helianthos-proces voor de productie van amorf silicium zonnecellen. 
Bij dit laatste proces warden amorf sil icium zonnecellen in een 

continu proces achtereenvolgens aangebracht op een metalen folie 
en overgedragen op een kunststof drager. De metalen folie maakt het 
mogeli jk om de verschillende lagen van de zonnecel bij een optimale, 
vaak wat hogere temperatuur aan te brengen. 

Het is goed om ook stil te staan bij de positie van Nederland op het 

gebied van PY-systemen. Ook bij duurzame energie is een gedegen 
systeembenadering van cruciaal belang. Bouwwijze en energie
opbrengst van PY-systemen zi jn in Nederland door de jaren heen 
steeds een belangrijk thema geweest. De verkregen inzichten hebben 
een belangrijke invloed op de inhoud van nationale en internationale 

normen. 

Op het gebied van marktontwikkeling heeft de Nederlandse overheid met 
behulp van het NOYEM NOZ-PY-programma krachtige impulsen aan de 
marktontwikkeling van PY gegeven. 

De weg naar de toekomst 
De krachtige positie d ie Nederland op het gebied van PY heeft, is mijns 
inziens een uitstekend uitgangspunt voor de verdere groei van PY en 
daarmee voor de realisatie van een significante bijdrage van PY aan de 
Nederlandse energievoorziening. 

Een goede thuismarkt is van groat belang voor een gezonde industriele 
ontwikkeling. Hiertoe is een adequaat systeem van ini tiele subsidie 
en/of kWh-vergoeding noodzakelijk <lat rekening houdt met het 
ontwikkelingsstadium waarin PV zich bevindt. Dit systeem moet geldig 
zijn voor het hele gebied: van toepassing op woningen tot toepassing op 
geluidsschermen en zonnekrachtcentrales. Dit is op het moment helaas 
niet meer het geval, hetgeen betekent <lat Nederland zijn vooraanstaande 
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positie op het gebied van PV mogelijk verliest. Een uniform systeem 
van subsidie en terugleververgoeding in alle Europese landen zou de 
markt enorm kunnen stimuleren. Een goede thuismarkt is ook van 
groot belang om onderzoek en ontwikkeling effectief te kunnen 
uitvoeren. De terugkoppeling vanuit de lokale markt is daarbij 
onmisbaar. 
Een tweede PV-convenant is er, vanwege het in 2001 gewijzigde 
overheidsbeleid ten aanzien van PV, helaas niet gekomen. Hoewel 
een PV-convenant niet perse noodzakelijk is, is een duidelijk nationaal 

plan met een ambitieuze doelstelling ten aanzien van gelnstalleerd 

volume en onderzoek en ontwikkeling toch van cruciaal belang. 
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inziens een uitstekend uitgangspunt voor de verdere groei van PY en 

daarmee voor de realisatie van een significante bijdrage van PY aan de 
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Een goede thu ismarkt is van groat belang voor een gezonde industriele 

ontwikkeling. Hiertoe is een adequaat systeem van initiele subsidie 

en/of kWh-vergoeding noodzakelijk <la t rekening houdt met het 
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positie op het gebied van PY mogelijk verliest. Een uniform systeem 
van subsidie en terugleververgoeding in alle Europese landen zou de 
markt enorm kunnen stimuleren. Een goede thuismarkt is ook van 
groot belang om onderzoek en ontwikkeling effectief te ku nnen 
uitvoeren. De terugkoppeling vanuit de lokale markt is daarbij 
onmisbaar. 
Een tweede PY-convenant is er, vanwege het in 2 001 gewijzigde 
overheidsbeleid ten aanzien van PY, helaas niet gekomen. Hoewel 
een PY-convenant niet perse noodzakelijk is , is een duide lijk nationaal 
plan met een ambitieuze doelstelling ten aanzien van ge"installeerd 
volume en onderzoek en ontwikkeling toch van cruciaal belang. 
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en andere instellingen. Ik wil op deze plaats professor dr. Wim Sinke 
expliciet noemen. Met hem heb ik al meer dan 20 jaar intensief mogen 
samenwerken op het gebied van PV. 
Als lid van vele commissies en werkgroepen heb ik mede vorm mogen 
geven aan de ontwikkeling van PV in Nederland. Een tweetal wil ik 
expliciet noemen: de PV-stuurgroep en de Nederlandse commissie 
voor normalisatie op het gebied van PV. Ik ben de !eden van al deze 

commissies en werkgroepen zeer erkentel ijk voor de plezierige 
samenwerking. 
lk realiseer me terdege, dat ik in m ijn opsomming niet volledig ben en 
dank daarom ook alle anderen die op een of andere wijze bij mi jn werk 
betrokken zijn of zijn geweest. 
Mijn familie en alien die mij zeer dierbaar zijn, dank ik voor de enorme 
steun en warmte. Ik denk hierbij met name ook aan mijn vader, die er 
helaas niet meer is. Mijn vader, die zelf ook fysicus was, zorgde 
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voor een omgeving waarin ik mij goed kon ontwikkelen. Hij heeft m ij 
steeds krach tig gesteund en had een intense belangstelling voor mijn 
activiteiten. 

Hiermee sluit ik af; ik dank u alien hartelijk voor uw aanwezigheid en 

belangstelling. 

Ik heb gezegd. 

28 prof.dr.ir. R.J .Ch. van Zolingen 
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