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Zonnecellen

E

Stralende toekomst

nergie uit de zon is er in overvloed. Genoeg om iedereen
tot in lengte van dagen van stroom te voorzien, maar de
kunst is om al die energie nuttig te gebruiken. Dat kan
door er met een zonnecel elektrische stroom van te maken. De
blauwe zonnepanelen van kristallijn silicium klaren die klus.
Je ziet ze steeds vaker op daken van huizen, boten en caravans
– of voor lokale stroomvoorziening zoals lichtbakens, boeien
en pompen in weilanden. De huidige generaties zonnepanelen
kunnen zo’n 12 tot 20 procent van het zonlicht benutten voor
de opwekking van elektrische stroom. Schone stroom, maar
helaas economisch nog niet rendabel. De omzetting moet effi
ciënter en de panelen moeten goedkoper worden.
Beide ontwikkelingen zijn in volle gang. Dankzij nieuwe
halfgeleiders met bijvoorbeeld koper en seleen en betere tech
nologieën zoals het stapelen van zonnecellen stijgen de rende
menten en dalen de kosten. Experts denken dat in 2020 het
opwekken van zonnestroom in Nederland goedkoper is dan
stroom uit het stopcontact.

Voor de verdere toekomst zijn andere innovatieve oplossingen
nodig. Er bestaan bijvoorbeeld al zonnecellen die niet gemaakt
zijn van een anorganische halfgeleider maar van organische
moleculen of geleidende polymeren. Wanneer wetenschappers
hiermee stabiele panelen kunnen maken met een hoog rende
ment zouden ze het zonnepaneel van de toekomst in handen
hebben: goedkoop, buigzaam en eenvoudig te produceren.
In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Zonneceltechnologie ontwikkelt zich
razendsnel. Wanneer komt er zonnestroom uit ons
stopcontact?
• De Basis: Een zonnecel bestaat slechts uit een laagje
halfgeleider met elektrische contacten. Hoe werkt dit
simpele ontwerp?
• De Diepte: Voor de toekomst zijn de ogen gericht op
goedkope en eenvoudige zonnecellen van plastic. Wat
moet er gebeuren om de rendementen te verhogen?
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Zonnecellen

Als alle daken bedekt zouden zijn met zonnepanelen zouden die samen alle elektriciteit
leveren die huishoudens nodig hebben. Zonnestroom is schoon en simpel, maar helaas
nog duur. Goedkopere panelen met hogere opbrengsten hebben de toekomst.

Stroomuit de zon
I

edereen kent wel de blauwige zon
necellen van kristallijn silicium. Met
enkele tientallen aan elkaar gekop
peld, afgeschermd tegen weer en wind,
vormen ze de welbekende zonnepanelen.
Steeds vaker zie je ze op daken van hui
zen en gebouwen of op geluidswallen
langs de snelweg. Sinds de introductie
van de eerste silicium zonnecellen in de
jaren vijftig is het rendement met spron
gen vooruitgegaan. Een dak bedekt met
ongeveer 25 m2 van de huidige generatie
zonnepanelen levert voldoende stroom
om een gemiddeld huishouden te voor
zien van elektriciteit. Zeer aantrekkelijk,
want zonlicht is er in overvloed – zelfs in
Nederland. Sterker nog: de hoeveelheid
energie die de zon uitstraalt naar de aarde
is ongeveer achtduizend maal zoveel als
wij nodig hebben voor onze huishoudens
én de industrie. Een gebied in de Sahara

In de toekomst zijn zonnecellen wellicht net zo
gewoon als dakpannen nu.

van 1.200 bij 1.200 km vol zonnepanelen
zou genoeg zijn om de hele wereld van
energie te voorzien. Zelfs bij het toe
nemende energieverbruik van een steeds
grotere wereldbevolking.
Om de energie uit de zon te benutten
moeten de zonnestralen worden omge
zet in bruikbare energie. Dat kan bij
voorbeeld met een zonnecollector, waarin

Wat kost zonnestroom?

E

en modern siliciumpaneel met een oppervlak van
1 m2 kan circa 100 tot 150 Watt leveren onder
ideale condities. Dit maximale vermogen wordt wattpiek (Wp) genoemd. Zo’n paneel levert in Nederland
per jaar gemiddeld 100 kWh op – omgerekend naar
het aantal uren dat er volle zon op schijnt. Een dak
van 25 à 30 m2 met deze panelen levert genoeg elektriciteit om een huishouden van stroom te voorzien.
Interessanter is wat dat kost. Prijzen worden in deze
branche uitgedrukt per vermogen om verschillende
technologieën goed met elkaar te kunnen vergelijken. Een Wp kost zo’n 3 tot 4 euro.
Een compleet systeem kost in dit voorbeeld
100 Wp x 25 x 4 euro = 10.000 euro. Alle kosten
en investeringen meegerekend levert dit systeem
stroom voor ongeveer 55 cent per kWh. In Nederland
kost 1 kWh van het elektriciteitsbedrijf op dit
moment zo’n 23 cent. Via een subsidieregeling uit
2008 geeft de overheid ruim 30 cent per kWh subsidie. Hierdoor verdient een gemiddeld huishouden,
met een jaarlijks verbruik van zo’n 2.500 kWh, de
investering in circa 15 jaar terug. De zonnepanelen

Zonnepanelen op het
dak leveren stroom op
Omvormer zet
gelijkstroom om in
wisselstroom
Zonnestroom
wordt gebruikt

Zonnestroom die over
is gaat via de meterkast
het net in

kunnen daarna nog jaren mee en leveren dan gratis
stroom.
Door schaalvergroting en technische verbeteringen
zal de prijs van zonnestroom in de toekomst dalen;
volgens huidige prognoses tot ongeveer 26 cent in
2020 en tot minder dan 11 cent in 2030. De consumentenprijs voor stroom uit fossiele bronnen zal
eerder stijgen dan dalen. Daardoor zal zonnestroom
in de toekomst een aantrekkelijk alternatief zijn, zelfs
zonder subsidie.			
|

zonnewarmte wordt benut om water te
verwarmen. Of met een zogeheten foto
voltaïsche zonnecel, waarin onder invloed
van zonnestraling direct elektriciteit wordt
opgewekt doordat fotonen (licht) wor
den omgezet in stroom. Zo’n PV-systeem
benut echter maar een kleine 20 procent
van de opgevangen zonne-energie. Om
grootschalig gebruik van zonnestroom
rendabel te maken moet dit rendement
omhoog en moet tegelijkertijd de kost
prijs van zonnecellen omlaag.

Efficiënter en goedkoper

I

n theorie bedraagt het percentage
zonne-energie dat kan worden omge
zet in elektriciteit minstens 75 procent. In
de praktijk ligt het rendement veel lager
doordat niet al het zonlicht kan worden
benut en doordat energieverliezen optre
den. Er zijn inmiddels talloze mogelijke
oplossingen bedacht om de prestaties van
zonnecellen te verbeteren. De race om de
hoogste rendementen is in volle gang. In
het voorjaar van 2009 vestigde ECN in
Petten een wereldrecord met een com
pleet zonnepaneel van multikristallijn
siliciumcellen. Het rendement bedroeg
16,4 procent, tegen 13 tot 15 procent voor
gangbare panelen. Door het zonnepaneel
slimmer te construeren is het elektrici
teitsverlies lager. Andere onderzoekers
hebben kleine en heel dure cellen ont
wikkeld van galliumarsenide, die onder
labomstandigheden een rendement halen
van 26 procent. Met nieuwe technologie
ën, zoals stapeling van meerdere lagen,
zijn zelfs al zonnecellen gemaakt die
42 procent van het invallende zonlicht
omzetten.
Veel studies richten zich op het half
geleidermateriaal. Toen de ontwikkeling
van zonnecellen begon was silicium een
voor de hand liggende keuze. Het mate
riaal heeft namelijk perfecte elektronische

De Context
Chemische Feitelijkheden | editie 60 | nummer 259

Unieke centrale in Spanje

Space Shuttle Discovery in maart 2009 op weg
naar het internationale ruimtestation (ISS) om
het vierde en laatste zonnepaneel te installeren.
De eerste zonnecellen werden speciaal ontwikkeld voor toepassing in de ruimtevaart en satellieten. Het systeem is betrouwbaar, zonlicht is er
in de ruimte volop en kosten spelen geen rol.

Concurrerende prijs

D

oor de snelle ontwikkelingen blijkt
zonne-energie op dit moment al
economisch rendabel in klimatologisch
gunstige landen. In een land als Italië is
bijvoorbeeld al het punt bereikt dat zonne
panelen van particulieren zonnestroom
kunnen leveren voor dezelfde prijs als de
gewone stroom van energiebedrijven. In
Nederland, waar we wat minder zonlicht
per jaar hebben, wordt deze zogeheten
grid parity over 5 tot 10 jaar verwacht.
Tegen die tijd zijn er efficiëntere pane
len beschikbaar en zijn de productie- en
installatiekosten zodanig gedaald dat de
prijs per watt-piek (de maat voor het elek
trische vermogen dat een systeem maxi
maal kan leveren) voor een kant-en-klaar
systeem minder dan 2 euro bedraagt. Nu
is dat nog 3 tot 4 euro.
Volgens sommigen is het een reëel scenario
dat in 2020 4 tot 6 procent van de elektrici
teitsconsumptie in de EU uit zonne-energie
wordt gehaald. In dat jaar moet er volgens
het ‘SET for 2020’ initiatief in Europa mini
maal 210 terawattuur (TWh) zonnestroom
worden opgewekt. Amerikaanse pleitbezor
gers van zonne-energie hebben de ambitie
om in 2050 twee derde van de elektriciteit uit
zonlicht te maken.
Zo ver is het nog lang niet. Van de
ongeveer 15 procent niet-fossiele energie
die we wereldwijd gebruiken, waaronder
biomassa en kernenergie, bedraagt het
aandeel zonnestroom op dit moment
slechts een paar honderdste procent.
Duitsland is koploper in de wereld. Op
ruim 400.000 Duitse daken ligt 5 giga
watt (GW) aan zonnepanelen waarmee in
totaal 4.300 GWh aan elektriciteit werd
opgewekt in 2008 – ofwel 1 procent van
het totale Duitse elektriciteitsverbruik.
Spanje is nummer twee met zo'n 3,5 GW
geïnstalleerd vermogen. In Nederland is
dat nog maar 60 MW. 		
|

De zon als bron
Een zonnepaneel bestaat uit vele
aan elkaar geschakelde zonnecellen, die zonlicht direct omzetten
in elektrische energie. Ook wel
PV-systeem genoemd, afgeleid
van fotovoltaïsch.

Zonnecel

Water in zonnecollectoren wordt
verwarmd en gebruikt om in een
voorraadvat kraanwater te verwarmen. Ongeveer 50 procent
energiebesparing voor warm
watervoorziening.

Zonneboiler

De zonnekoker bestaat uit een
metalen, parabolische schotel
die de zonnestralen opvangt en
weerkaatst naar één punt. Daar
wordt het heet genoeg om water
te kunnen koken.

Zonnekoker

Concentratie van zonnestraling
via grote parabolische reflectoren. In combinatie met een speciale installatie wordt de zonneenergie gebruikt om een elektriciteitscentrale aan te drijven.

Zonnetrog

De koude lucht onder de grote
platte cirkelvormige collector
wordt opgewarmd door de zon
en stijgt. Door de bewegende
lucht wordt een elektriciteits
centrale aangedreven.

Zonnetoren

Waterstof geproduceerd via
foto-elektrolyse van water zou
gebruikt kunnen worden als
transportbrandstof. Maar omzetting van zonne-energie in chemische energie is nog in de labfase.

Zonnebus
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B

ij Sevilla in het zuiden van Spanje staat de grootste zonne-energiecentrale ter wereld, die meer dan tienduizend gezinnen van groene
stroom gaat voorzien. De centrale heeft een vermogen van 20 megawatt
en werkt volgens een relatief nieuwe technologie. De installatie bestaat
uit 1.255 spiegels van elk 120 m2 groot, die meedraaien met de zon. Elke
spiegel weerkaatst zonnestralen naar de ontvanger, die boven op de 160
meter hoge toren staat. Met de geconcentreerde warmte wordt stoom
gegenereerd, die vervolgens een turbine aandrijft om elektriciteit te
produceren. De hele installatie neemt ongeveer 800 hectare in beslag.
Volgens Abengoa Solar zal de installatie over haar hele levensduur naar
schatting 4 miljoen ton CO2 uitsparen.			
|
eigenschappen en de grondstof – silicium
dioxide ofwel zand – is ruim beschikbaar.
Er is echter veel extreem zuiver silicium
nodig en dat is duur. Daarom wordt
gezocht naar materialen die de zonne
cel goedkoper kunnen maken. Een voor
beeld is cadmiumtelluride. Panelen van
deze cellen halen 11 procent rendement,
maar de zware metalen cadmium en
telluur kunnen toepassing in de weg
staan. Ook zonnecellen op basis van een
combinatie van koper, indium en seleen
worden onderzocht. Panelen met deze
cellen halen al een rendement van rond
de 13 procent. Door de kleine productie
volumes zijn de kosten hoger dan bij
andere panelen.
Om de cellen goedkoper te maken wordt
ook gewerkt aan dunne-laag silicium cel
len. Kosten en materiaal worden gespaard
door geen 200 mm dikke wafers van
kristallijn silicium te gebruiken, maar
een dun laagje van slechts een micro
meter amorf silicium op een drager. De
uitdaging is om hiermee vergelijkbare
rendementen te halen als met ‘gewone’
siliciumcellen. Een voordeel van deze
dunne-laag technologie is dat silicium op
een buigzame drager kan worden aange
bracht.

3

Zonnecellen

In 2008 bedroeg de nieuw geïnstalleerde capaciteit
van fotovoltaïsche (PV) installaties 5,95 gigawatt
(GW), twee keer zoveel als in 2007. Spanje was in
2008 koploper in het plaatsen van nieuwe zonnepanelen. Daar werd in 2008 de capaciteit ruim verdrievoudigd (tot 3,5 GW) ten opzichte van 2007.
De Duitse PV-markt groeide met 1,86 GW tot
5 GW. Zij zijn daarmee de grootste zonnestroomproducenten ter wereld.
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Zonnecellen

Een halfgeleider maakt van zonlicht elektriciteit. Aan dit simpele concept
is door de jaren heen flink gesleuteld om zoveel mogelijk stroom uit de zon
te halen. Op zoek naar het ideale materiaal.

Van
E

en zonnecel zet licht direct om
in elektriciteit. In 1839 maakte
Edmond Becquerel als eerste mel
ding van dit fotovoltaïsch (PV) effect. Hij
ontdekte dat metaalplaatjes in een gelei
dende vloeistof onder belichting zowel
spanning als stroom leveren. Eind negen
tiende eeuw zijn er al meerdere patenten
op het PV-effect, maar het duurt nog tot
1954 voordat Bell Labs in de VS de eerste
moderne silicium zonnecel maakt met
een rendement van 6 procent.
In zijn eenvoudigste vorm bestaat een
zonnecel uit een halfgeleider, elektri
sche contacten voor het stroomcircuit
en soms een drager van geleidend mate
riaal. Halfgeleiders zijn materialen waar
uit elektronen vrijgemaakt kunnen wor
den door energie toe te voegen, bijvoor
beeld een foton uit licht. Het elektron
wordt daardoor ‘aangeslagen’ en kan vrij
bewegen door het materiaal. Het laat

Zonnecelfolie

Het laagje amorf silicium op zonnefolie is veel dunner (een micrometer) dan de silicium wafer in de
gangbare zonnecel. Hierdoor nemen niet alleen de
materiaalkosten af, maar ook de hoeveelheid energie
die nodig is voor de fabricage. Bovendien kan zonnecelfolie door zijn buigzaamheid op rol worden
gemaakt, terwijl de huidige silicium zonnecellen per
stuk gefabriceerd worden. Onlangs opende Nuon
Helianthos in Arnhem een proeffabriek voor grootschalige productie van deze zonnecelfolie.
|

licht
naar elektriciteit
een lege plek over, een positief geladen
gat. De kunst van het maken van een
zonnecel is om die twee ladingen – het
vrije elektron en het gat – ruimtelijk
van elkaar te scheiden. Een zogeheten
junctie, een soort ventiel dat de ladin
gen maar in één richting doorlaat, zorgt
voor de scheiding. Vervolgens worden de
elektronen buitenom weer teruggeleid
naar het materiaal; deze stromende elek
tronen leveren de elektriciteit.

Bandafstand

D

e hoeveelheid energie die een elek
tron moet opnemen om in een aan
geslagen toestand te komen hangt af
van het halfgeleidermateriaal. Bepalende
factor is de bandafstand: het energiever
schil tussen de hoogste gevulde band (de
valentieband) en de eerste lege band daar
boven (de geleidingsband). Voor absorp
tie moet de energie van het invallende
licht gelijk zijn aan deze bandafstand,
of groter. Het lijkt gunstig een materiaal
te kiezen met een zo klein mogelijke
bandafstand. De meeste fotonen hebben
dan immers meer dan genoeg energie
om de elektronen vrij te maken. Zo'n cel
levert inderdaad heel veel stroom, maar
de spanning is laag. Het elektrisch ver
mogen dat de cel levert blijft daardoor ook
heel laag. Als de bandafstand daarentegen
te groot is, heeft slechts een klein deel
van de fotonen voldoende energie om de
elektronen aan te slaan en levert de cel
weinig stroom.
Het optimum ligt ergens in het mid
den, in de praktijk tussen de 1,1 en 1,4 eV.
Dat is de hoeveelheid energie van infra
rood en zichtbaar licht. Silicium heeft
een bandafstand van 1,1 eV, vandaar dat
zonnecellen vaak van deze halfgeleider
zijn gemaakt. Maar er zijn ook ande
re geschikte kandidaten, bijvoorbeeld

Cel van kristallijn silicium.

galliumarsenide met een bandafstand
van 1,4 eV. Zonnecellen voor ruimtevaar
tuigen en voor de Delftse zonnewagen
Nuna zijn onder andere van dit dure
materiaal gemaakt.

Problemen

H

et belangrijkste probleem bij de
zoektocht naar het ideale materiaal
voor een zonnecel is dat niet alle golfleng
tes van het licht efficiënt kunnen worden
omgezet in de cel – het zogeheten kleur
verlies. Zo’n 55 procent van de zonneenergie bestaat uit fotonen met te weinig
energie om elektronen vrij te maken uit
silicium en uit fotonen met een overschot
energie. Dat betekent dat ruim de helft
van het zonlicht niet in elektriciteit wordt
omgezet doordat de fotonen te weinig of
te veel energie hebben. Daarnaast gaat er
in de zonnecel zelf nog wat energie verlo
ren doordat elektronen en gaten bij elkaar
komen zonder stroom te leveren. Bij deze
zogeheten recombinatie komt de opge
nomen energie vrij als warmte waar je
niets aan hebt. Opgeteld betekenen deze
verliezen dat een zonnecel gemaakt van
één materiaal maximaal zo'n 30 procent
rendement kan halen onder natuurlijk
zonlicht.
Onderzoekers speuren naar praktische
oplossingen om deze materiaalgren
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Zonnecellen

Wereldrecord

Hoe werkt de zonnecel?
Door absorptie van fotonen worden elektronen in de aangeslagen
toestand gebracht. De vrije elektronen leveren een elektrische
stroom op na verbinding van de elektroden.
elektriciteit a.g.v. elektronenstroom
van min naar plus en ‘gaten’
stroom van plus naar min

silicium halfgeleider
negatieve elektrode

stroom

elektron van valentieband
naar geleidingsband o.i.v.
fotonenergie

elektrische stroom
fotonen
zilver

p-type Si

aluminium

zen te omzeilen. Een oplossing voor
het kleurverlies klinkt simpel. Neem
een aantal halfgeleiders met verschil
lende bandafstanden en stapel die op
elkaar. Het ene materiaal kan dan foto
nen absorberen met lage energie, het
andere met een hogere. In theorie kun
je een oneindig hoge stapel creëren en
fenomenale rendementen halen. Zo zijn
al stapelingen gemaakt van drie verschil
lende halfgeleiders die samen bijna over
het hele zonnespectrum van 400 nm tot
1700 nm absorberen.
Ook voor het recombinatieprobleem
zijn oplossingen bedacht. Het blijkt
namelijk dat deze inwendige ‘ontmoe
tingen’ van vrijgekomen elektronen en
achtergebleven gaten relatief minder
negatieve invloed uitoefenen bij zonlicht
met een hogere intensiteit. Dit betekent

Toenemende Rendementen

rendement (%)
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20

wafer kristallijn Si
cel
module
dunne film Cu(In,Ga)Se2
cel
module
dunne film amorf Si
cel
module

Bron: ECN
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Silicium zonnecellen worden steeds beter en het rendement benadert al het theoretisch haalbare. In het
lab worden rendementen van zo’n 25 procent (cel)
en 20 procent (paneel) gehaald. Er worden inmiddels
vele materialen onderzocht waarbij het rendement
gestaag stijgt.

dat je het licht van de zon dat op een
groot oppervlak valt moet concentreren
op een klein punt. Het effect van een
vergrootglas dus. In de praktijk gebruikt
men meestal spiegels of lenzen. Op
deze manier is het mogelijk om zonlicht
honderden of duizenden malen te ver
sterken.

Supercel

D

e combinatie van gestapelde lagen
en versterkt zonlicht zou op papier
een zonnecel kunnen opleveren met een
rendement dichtbij het theoretisch maxi
mum van 75 procent. Diverse onderzoe
kers werken aan zo'n gecombineerde cel
met drie lagen: gallium indium fosfide,
gallium indium arsenide en germanium.
Het recordrendement van dit soort cel
len is nu 41,6 procent gevestigd door de
Amerikaanse Boeing-dochter Spectrolab.
Er zijn nog wel uitdagingen voor de
onderzoekers. De verschillende lagen
in zo’n multi-junction cel moeten netjes
op elkaar aansluiten. De moeilijkheid
daarbij is dat de afstanden tussen de ato
men in de verschillende kristalroosters
niet gelijk zijn. De onderzoekers hebben
een methode gevonden om eventuele
defecten naar de zijkant van het kristal
te dirigeren, zodat ze geen negatieve
invloed hebben op de stroom. Een ander
probleem met deze supercel is dat de
hoeveelheid geleverde stroom zó hoog
is dat ook hoge kwaliteitseisen wor
den gesteld aan de constructie van de
cel. Voor vlakke toepassingen, zoals in
zonnepanelen op daken van woningen,
maken deze zonnecellen weinig kans.
Ze zijn ingewikkeld en groot en voorzien
van bewegende delen om bij elke zonne

stand de energie maximaal te benutten.
Ze zijn toepasbaar in grote installaties
en in gebieden met veel direct zonlicht,
zoals woestijnen.
Ten slotte is er een mogelijkheid om
fotonen die niet genoeg of juist te veel
energie bezitten samen te voegen of te
splitsen. Hiermee wordt energie benut
die anders verloren zou gaan. Op deze
manier wordt een groter deel van het
zonlicht benut. Deze methode heet
spectrumconversie. Een coating of een
extra laag met nanodeeltjes kan dit effect
bewerkstelligen. Deze methode zit nog
in de experimentele fase, maar wellicht
is het een potentiële optie om het ren
dement van bestaande zonnecellen te
verhogen.			
|

Nieuwe halfgeleiders
Cu(In,Ga)Se2 zonnecel
tac
ts

positieve
elektrode

Onlangs presenteerde het Heerlense bedrijf Solland
Solar een nieuwe zonnecel van multikristallijn silicium waarbij de elektrische contacten enkel op de
achterzijde zitten. De brede banen op de voorzijde
van de cel zijn niet meer nodig, wat zo’n 6 procent
extra oppervlak oplevert. De technologie werd in
nauwe samenwerking met ECN in Petten ontwikkeld en leverde een wereldrecord op: een rendement van 16,4 procent. De gekozen lijnenstructuur
blijkt de efficiëntste manier om elektronen van een
groot oppervlak naar één punt te transporteren. |
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Alternatieven voor silicium worden volop onderzocht. Om een zo breed mogelijk deel van het
zonnespectrum te benutten worden vaak combinaties van zware metalen gebruikt, vaak in de
vorm van een polykristallijne dunne film. Een
zonnecel van koper-indium/galliumdiselenide
(CIGS) blijkt bijvoorbeeld zonlicht efficiënt om te
zetten. In labexperimenten is een rendement van
20 procent gemeten.			
|
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Zonnecellen

Organische zonnecellen hebben de toekomst, maar alledaags gebruik
ligt nog ver weg. Het rendement is domweg te laag. Gelukkig lukt het
onderzoekers steeds beter om de juiste polymeren te combineren.

Plastic
zonnecel in opmars
oe werken plastic zonnecellen pre
cies? Ze bevatten een organische
halfgeleider die bestaat uit twee verschil
lende soorten moleculen: een elektron
donor en elektronacceptor. Door opname
van een foton komt een elektron in de
aangeslagen toestand. Een fundamenteel
verschil met anorganische halfgeleiders is
dat het aangeslagen elektron niet echt vrij
is. Het zit gebonden aan het bijbehorende
gat en vormt daarmee een exciton. Pas als
het vrije elektron van het donormolecuul
overspringt naar het acceptormolecuul
is er daadwerkelijk sprake van ladings
scheiding. Om die sprong mogelijk te
maken moeten de donor en acceptor heel
dicht bij elkaar komen. Dat vereist een
goed gedefinieerde structuur op nano
schaal.
Een tweede groot verschil met anorga
nische halfgeleiders is het ontbreken van
een goed gedefinieerde ‘n/p-scheiding’.
Deze zogeheten junctie zorgt voor een
elektrisch veld in de cel, waardoor de vrij
gemaakte excitonen worden gescheiden
en gaan bewegen in de richting van de
elektrode. In een anorganische halfgelei
der is de bewegingsvrijheid van de exci
tonen groot. Ze kunnen grote afstanden
afleggen en zo migreren van de n-laag
naar de p-laag. Maar in een organisch
materiaal is de mobiliteit veel kleiner.
Daarom moeten donor en acceptor dicht
bij elkaar liggen. De excitonen bewegen
het best als ze van molecuul naar mole
cuul kunnen hoppen. In de praktijk wor

D

e meest gebruikte organische gelei
der voor polymere zonnecellen is
een matrix van geleidende polymeren
en fullereen-derivaten. Verbindingen
als PPV (polyfenyleenvinyleen) of P3HT
(poly(3‑hexylthiofeen)) vormen de elekt
rondonor en buckybalachtige verbindin
gen zoals PCBM (phenyl-C61-butyric acid
methyl ester) de elektronacceptor. De wer
king van de plastic zonnecel berust op
zogeheten ‘bulk-hetero-junctions’ (BHJ).
Deze blijken erg belangrijk voor het uit
eindelijke rendement van de zonnecel.
Door kleine variaties aan te brengen in
de moleculaire structuur van donor en
acceptor proberen onderzoekers de BHJ’s
te beïnvloeden. Via moderne structuur

Organische halfgeleider

F

otonenergie maakt in het geleidende polymeer een elektron vrij. Het aangeslagen elektron beweegt zich samen met het bijbehorend
‘gat’ (exciton) door het polymeernetwerk totdat
het in aanraking komt met het fullereennetwerk
en het elektron ‘overspringt’. Na deze ladingsscheiding bewegen elektronen en gaten naar de
elektroden. Door verbinding van plus en min
ontstaat een elektrische stroom.		
|
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elektrode 2

nderzoekers van de TU Eindhoven hebben voor het eerst 3D-beelden gemaakt
van het binnenste van een polymere zonnecel. Hierdoor krijgen ze beter zicht op de
nanostructuren in de organische halfgeleider en op de invloed daarvan op de werking
van de plastic zonnecel.		
|
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den donor en acceptor samengevoegd,
waarbij een composietmateriaal ontstaat
met twee vervlochten netwerken. Voor
ladingscollectie is de goede menging juist
een nadeel omdat aan het interface ook
recombinatie optreedt.

[

CEL IN beeld

de ontwikkelingen gaan snel. De eerste
serieuze organische zonnecel dateert uit
1995. In 2008 werden de eerste cellen
gerapporteerd met een efficiëntie van
6 procent. Een respectabele winst, maar
het moet nog beter. Sommige onderzoe
kers denken dat 15 tot 20 procent haalbaar
moet zijn.

elektrode 1

P

lastic zonnecellen zijn buigzaam,
licht en goedkoop. Dat maakt ze
geschikt voor allerlei toepassingen,
van gadgets tot kleding tot consumenten
elektronica. Maar zo ver is het nog niet.
Ondanks alle mooie mogelijkheden beho
ren organische zonnecellen voorlopig nog
tot de emerging technologies: ze zijn de
laboratoriumfase of proefproductie nog
niet ontstegen. Naar verwachting zullen
ze pas op de langere termijn een serieuze
rol gaan spelen in de wereldwijde energie
behoefte.
Grootste obstakel blijft het lage rende
ment van de polymere zonnecellen. In de
zomer van 2009 claimde het Amerikaanse
bedrijf Solarmer een nieuw onbevestigd
record van 7,5 procent met een organische
halfgeleider waarvan men de samenstel
ling angstvallig geheimhoudt. Dit is nog
niet een derde van het toprendement van
een silicium zonnecel. En hoewel de orga
nische materialen steeds stabieler wor
den, is hun levensduur nog altijd kort ten
opzichte van silicium zonnecellen. Maar
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Kleurstof zonnecel

Natuur nabootsen

O

O

Bu 4N
O
HO

PF6

N

N

Ru

N

O

N

NCS

O

NCS

O

N

Ru
N

N
N

N

OH
Bu 4N

500

1000
golflengte (nm)

analysetechnieken bestuderen ze vervol
gens het effect op de nanostructuren.
Toch blijft het moeilijk te voorspellen
welke invloed die variaties hebben op het
rendement van de uiteindelijke cel. Zo
blijkt voor P3HT-zonnecellen een groot
molecuulgewicht gunstig, maar aan de
andere kant zijn kleine kristallijne gebied
jes in het organisch composietmateriaal
noodzakelijk. De reden daarvoor is nog
niet helemaal duidelijk.
De grootste uitdaging bij de ontwikke
ling van plastic zonnecellen is het ont
werpen en maken van nieuwe materialen.
Voordeel van organische halfgeleiders is
de grote keuzevrijheid in materialen, al
moeten de gekozen elektrondonoren en
elektronacceptoren wel voldoen aan een
groot aantal eisen. Allereerst moeten ze
zeer zuiver zijn, gemakkelijk verwerk
baar en onderling goed mengbaar. Verder
moeten ze in combinatie de juiste energie
niveaus en ladingsmobiliteit bezitten.
Thermische instabiliteit en vochtgevoe
ligheid kunnen tot problemen leiden.
Ter bescherming tegen vocht wordt de
halfgeleider in cel goed ingepakt, net
zoals bij silicium cellen. De thermische
gevoeligheid lijkt lastiger op te lossen.
Onder invloed van warmte verandert de

O

O

N719

1500

Onder invloed van zonlicht worden kleurstofmoleculen in de aangeslagen toestand gebracht
en leveren daarmee de elektronen voor het
fotovoltaïsch effect. De kunst is kleurstoffen te
vinden die over een zo breed mogelijk gebied
van het zonnespectrum fotonen absorberen met
voldoende energie (in het gearceerde gebied).
De meest gebruikte kleurstof is een rutheniumpolypyridine complex (N719); de groene lijn geeft
het absorptiespectrum weer. Onderzoekers van
de Universiteit Utrecht hebben een nieuwe klasse
kleurstoffen ontdekt, zogeheten ringgemetaleerde
verbindingen, die in staat zijn ook de lagere
(rode) frequenties van zonlicht op te nemen (zie
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nieuwe klasse: een ring
gemetaleerde verbinding

blauwe lijn). Daarnaast hebben zij laten zien dat
door aan zo'n ringgemetaleerde verbinding een
tweede kleurstofmolecuul te koppelen, een tweestapsproces mogelijk wordt waarbij twee fotonen
een enkel elektron produceren. In de eerste stap
wordt een foton geabsorbeerd van een relatief
lage frequentie (zie rode lijn). Hierdoor beweegt
het elektron naar een hoger energieniveau. Het
volgende molecuul absorbeert een foton met een
hogere frequentie en brengt het elektron naar een
nog hoger energieniveau. Het resultaat is dat ook
fotonen van normaal gesproken te lage energie
nu worden geabsorbeerd, waardoor de zonnecel
meer zonlicht kan omzetten in elektriciteit.
|

Groene zwavelbacterie, Chlorobaculum tepidum; de
lichte ovale structuren zijn de chlorosomen; rechts een
detailopname van een geïsoleerd chlorosoom.

B

acteriën en groene planten maken zeer efficiënt
gebruik van het zonlicht. De absorptie van zonlicht gebeurt zodanig dat onnodig energieverlies
wordt vermeden. Het licht wordt opgevangen door
een complex van pigmenten. Deze hebben een
absorptiespectrum dat precies overeenstemt met
het spectrum van zonlicht. Wetenschappers zijn
erin geslaagd het lichtinvangend systeem van de
groene zwavelbacterie, het zogeheten chlorosoom,
te analyseren. Het blijkt een van de efficiëntste
lichtantennes te zijn die bestaan. Nu de onderzoekers weten hoe dit chlorosoom eruit ziet, willen ze
proberen het na te bootsen in een zonnecel. Hoe
efficiënt die zal zijn is nog onbekend.
|

morfologie van de organische composiet
en die is juist belangrijk voor een goed
rendement.

Heilige graal

V

oor een hoog rendement moet een
polymere zonnecel natuurlijk een
zo groot mogelijk deel van het zonne
spectrum absorberen en de juiste ener
gieniveaus bezitten om de excitatie van
een elektron te bewerkstelligen. PPV en
P3HT hebben een bandafstand van 1,9
tot 2,0 eV, veel groter dan het optimum
van 1,4 eV. De heilige graal is een poly
meer met een relatief kleine bandafstand.
Dit kan bijvoorbeeld door de verbinding
samen te stellen uit afwisselend elek
tronrijke monomeren zoals thiofeen en
elektronarme monomeren zoals aromati
sche stikstofringen. In zo’n structuur kan
een elektron zowel gemakkelijk worden
opgenomen als worden vrijgemaakt, en
dus zal de bandafstand klein zijn. In
de praktijk blijkt dit inderdaad goed te
werken. Er worden dan ook steeds meer
nieuwe materialen ontwikkeld met een
kleine bandafstand.
Een andere mogelijkheid om een groter
deel van het zonnespectrum te benutten
is een cel waarin niet alleen de elektron

Een moleculair model van het chlorosoom. De groene
sprietjes zijn individuele moleculen. Clusters hiervan zijn
gerangschikt in nanobuisjes.

donor maar ook de elektronacceptor licht
absorbeert. Gewoonlijk bevat een plastic
halfgeleidermateriaal 50 à 80 procent
van de slecht absorberende fullereenver
bindingen. Vervanging van C60 door C70
blijkt de prestaties sterk te verbeteren.
De beste polymere zonnecellen op dit
moment zijn gebaseerd op organische
composietmaterialen met een C70-ver
binding als acceptor. Eindhovense onder
zoekers haalden hiermee een rendement
van 5 procent.
Een economisch rendabel polymeer
zonnepaneel hebben ze daarmee nog
niet in handen. De verwachting is dat
rond 2014 een plastic zonnecel is ontwik
keld met een rendement van 10 procent.
Maar een compleet polymeer paneel met
zo’n hoog rendement laat nog wel 10 tot
15 jaar langer op zich wachten.
|
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Zonnecellen

Meer weten

De delftse Nuna 5

Aanbevolen literatuur
-	 IEA rapport www.iea-pvps.org/products/download/rep_ar08.pdf.
-	 Diverse documenten over zonnecellen en zonnepanelen, ECN:
www.ecn.nl/fileadmin/ecn/units/zon/docs/psp00068.pdf
-	 Solar Generation V, European Photovoltaic Industry
Association (EPIA) en Greenpeace, 2008.
-	 S. Wadman, Organoruthenium Complexes for Solar Energy
Harvesting, proefschrift Universiteit Utrecht, 2008.
Aanbevolen websites
-	 www.solarwirtschaft.de: cijfers over zonnestroom in
Duitsland.
-	 www.absoluteastronomy.com/topics/Timeline_of_solar_cells:
een tijdbalk met de doorbraken op het gebied van zonnecellen.
-	 www.rug.nl/Corporate/nieuws/adamsAppel/archief2007/
afl01: filmpje met uitleg over polymere zonnecellen.
-	 www.zonnepanelen-info.nl: alles over zonnepanelen en
zonnecellen.
-	 www2.imec.be/imecnl_com/zonnecellen.php: IMEC-site
over zonnecellen.
-	 www.solarbuzz.com: feiten en cijfers over de wereldwijde
markt voor zonnecellen.
-	 www.hollandsolar.nl/zonnestroom.html: Brancheorganisatie
voor de zonne-energie-industrie.
-	 www.ecn.nl/nl/units/zon: Energie research Centrum
Nederland; zonne-energie.
-	 www.milieucentraal.nl/pagina.aspx?onderwerp=Zonne-ener
gie: alles over energie en milieu in het dagelijks leven.
Voor op school
1. Wat is het belangrijkste verschil tussen de werking van een
zonnecel en een zonnecollector?
2. Groene planten, en ook groene zwavelbacteriën, gebruiken
zonlicht zeer efficiënt. Welke golflengtes uit het zonnespec
trum gebruiken ze daarvoor?

De Delftse raceauto op zonne-energie dankt zijn snelheid
aan de hypermoderne triple junction zonnecellen op basis van
galliumarsenide hebben een efficiëntie van 34 procent.

3. Een beetje fosfor in het siliciumkristalrooster zorgt ervoor
dat silicium een n-type halfgeleider wordt; een beetje boor
zorgt ervoor dat het een p-type wordt. Hoe? Gebruik de
elektronenconfiguraties van de atomen.
4. Welke atoomsoort zorgt in een zonnecel met Ga en As
voor het n-type halfgeleider en welke voor het p-type half
geleider?
5. Welke combinatie van (overgangs) metalen zou je gaan onder
zoeken voor geschiktheid voor zonnecellen? Beargumenteer
je antwoord.
6. Wat is de functie van een junctie in een zonnecel?
7. Wat wordt bedoeld met bandafstand? Wat is het belang van
de bandafstand?
8. Bereken met welke golflengte van licht de bandafstand van
1,4 eV overeenkomt.
		Tip: ΔE = h.υ of ΔE = h.c/λ
9. Wat is een exciton?
10. Geef twee belangrijke verschillen tussen anorganische en
organische halfgeleiders.
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