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Abstract
The solar industry is bigger than ever and continues
to grow while competition between the solar cell
manufacturers is increasing. This is something that
has lowered the prices of solar cells and reduces the
profitability for manufacturers.
This thesis aims to lower the cost of production
without losing efficiency by using copper wires as
conductors in CIGS thin film solar cells. Silver
paste is printed on the surface on the solar cell and
represents 1/5 of the cell manufacturing costs. That
is why this project focuses on how to lower the
amount of silver in the solar cell without losing
efficiency, this is a hands-on project. The work is
done by improving the solar cell with
implementation of own ideas and innovations. This
is made by taking advantage of the benefits of
copper wires and by changing the solar cell pattern.
The results showed that one can reduce the amount
of silver paste by up to 70% in each solar cell by
producing a new silver print with much less silver.
The silver-coated copper wires gave the highest
results as conductors to lead out electricity from the
surface because they can be made much thinner
than today's solar cells conductors and obscure the
surface less. This gave efficiencies of 10-11%
which is in line with the production solar cells
modules on Midsummer. The system has also been
proved stable.
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Sammanfattning
Solcellsbranschen är större än någonsin tidigare och fortsätter
växa samtidigt som konkurrensen mellan solcellstillverkare
ökar, detta är något som pressar ner priserna på solceller och
minskar lönsamheten för tillverkarna.
Därför fokuserar detta projekt på hur man kan sänka
mängden silver i solcellen utan att förlora verkningsgrad.
Detta genomförs genom att arbeta som en problemlösare ihop
med egna idéer. Genom att dra nytta av fördelarna med
koppartrådar och skapa ett nytt solcellsmönster är detta möjligt
då silver utgör 1/5 av tillverkningskostnaden. Projektet
domineras av praktiskt arbete med fokus på innovation av
standardsolcellen. Resultatet visade att man kan sänka
silverpasta mängden med upp till 70 % i varje solcell genom
att ta fram ett nytt silvertryck med mycket mindre silver ihop
med koppartrådar.
Det användes silver-belagda koppartrådar som ledare för
att leda ut ström från ytan med fördelarna att det är tunna och
blockerar därför solljuset mindre.
Resultaten gav en verkningsgrad på 10-11% vilket är i nivå
med produktionssolcellsmodulerna på Midsummer. Systemet
bevisades även stabilt.
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Kapitel 1

Introduktion
Det här avsnittet fokuserar på arbetets bakgrund och metod samt förklarar kort vad
Midsummer sysslar med.

1.1 Bakgrund
I samband med klimathoten har det de senaste åren blivit mer fokus på solenergi och
installationerna av solcellspaneler har ökat kraftig runt om i världen med Tyskland, Kina, Japan
och USA i täten [1]. I Frankrike har det nu blivit lag på att ha solceller eller växter på alla nya
affärsbyggnaden i landet[2]. I Sverige har intresset bland konsumenterna fortsatt öka senaste tiden
inte minst bland husägare där många ser positivt på att kunna producera sin egen el för att dra ned
på elkostnaderna, många ser även det som ett bra val med tanke på miljön [1][3]. Man brukar tala
om två olika kategorier solceller som båda fungerar som halvledare, kristallina kiselsolceller och
tunnfilmssolceller [4] där den bakomliggande fysiken är nästan densamma men konstruktionen och
uppbyggnaden skiljer dem åt, något som påverkar verkningsgraden. I dagsläget domineras
marknaden av kristallina kiselsolceller med 80-90 % av marknaden. Tunnfilmssolceller har den
fördelen att de är tunna, en hundradel så tjock som kristallina solceller och flexibla dock kända för
att ha en lägre verkningsgrad[5].
I takt med en växande solcellsbransch har konkurrensen ökat där tillverkningskostnaden blivit
en avgörande faktor, de största problemen med solceller idag är den låga verkningsgraden och
kostnaden för att färdigställa dem. Kiselsolceller har en modulverkningsgrad på ca 12-15 % och
tunnfilmssolcellsmoduler ca 7-11 %. Man seriekopplar solcellerna för att få ut en lämplig spänning
från en modul, parallellkopplat skulle den ge hög ström förknippat med stora resistiva förluster,
dyra kontakter och dyra inverterar [6]. I dagsläget har det blivit lite av en standard att använda
silverpasta i solceller, silvret används i ett nätliknande lager(silvergrid) som är tryckt på cellytan,
på framsidan för att samla upp elektroner som rör sig solcellens yta och sedan leds ut från solcellen
med ledare som har direktkontakt med silvergriden. Fördelen med silver är dess höga
ledningsförmåga men nackdelen är det höga priset, något som höjer tillverkningskostnaden
markant. De områdena på solcellen som är täckta med silverpasta hindrar solstrålarna från att nå
det absorberande skiktet vilket sänker verkningsgraden. Idén bakom detta examensarbete kom efter
lite egen efterforskning, i samband med att solcellenergi uppmärksammats mer i media de senaste
åren har mitt intresse för tekniken ökat och när det var dags för att göra examensarbetet studerades
det kort om hur solceller fungerar, vad som skiljer dem åt och hur de tillverkas.
Det iakttogs att silver används i nästan alla solceller trots att det är en dyr råvara och att de flesta
solceller såg likadana ut, efter en genomgång av andra råvaror som står silver närmast upptäcktes
koppar, som är den bäst ledande metallen efter silver och har ett mycket lägre pris[7]. Det dök upp
idéer på att det skulle kunna vara möjligt att ta vara på koppars egenskaper för att sänka
silvermängden i solcellen och blockera solcellsytan mindre då koppartrådar kan tillverkas mycket
tunnare än dagens standard ledare på ytan(ribbons) och på så sätt dra ned på
tillverkningskostnaden. Funderingar dök upp om man skulle kunna skapa ett annorlunda mönster
på solcellen utan att påverka verkningsgraden. Genom Professor Gunnar Malm på KTH fick jag
kontakt med Alex Witt som är produktionschef på Midsummer och efter diskussioner med
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Midsummer kom vi fram till det projekt som fick bli mitt examensarbete. Detta projekts syfte är att
sänka tillverkningskostanden i varje solcell genom att hitta metoder för att minska silverpastan i
solcellen samtidigt som man bevarar eller i bästa fall ökar verkningsgraden genom att använda
koppartrådar för att leda ut elektronerna från solcellen.
Koppar är den bäst ledande metallen efter silver och har ett mycket lägre pris samtidigt är
koppartrådar tunnare än standardribbons (standardledare på solcellsytan) pga. den lägre resistansen
kan koppartrådar göras tunnare vilket har fördelen att de skymmer solcellen mindre och mer solljus
kan nå ytan. Vid goda resultat ska även systemet bevisas vara stabilt. Den största nackdelen med
koppar är att det oxiderar och bildar kopparoxid på ytan med dålig ledningsförmåga. Genom att
belägga koppartråden med ett annat material är det möjligt att behålla den goda ledningsförmågan
och undvika att kopparn oxideras. För att spara silver behövdes ytan på standardsolcellen studeras
noga och förstå sig på elektronernas rörelse på ytan för att sedan hitta en lösning där mönstret på
silvret ritas om utan att ge en lägre verkningsgrad.

1.2 Midsummer
Midsummer erbjuder kompletta lösningar för tillverkning av solceller, produkten är den
egentillverkade sputtringsmaskinen för solceller s.k. DUO se bild 1 som är ett kompakt
helautomatiskt deponeringssystem för CIGS solcellstillverkning som säljs enskilt eller tillsammans
med tvättlina, printer, tester och sorter.
Alla lager i CIGS tunnfilmssolcellerna sputtras på rostfritt stålsubstrat direkt i DUOn, hela
processen är kadmiumfri och DUO:n kan producera upp till 5M per år. De har även en enklare
variant av DUO maskinen som fungerar på samma sätt men har färre sputtringskammare s.k.
UNO[8].

Bild 1: Midsummers DUO utrustning[8].

1.3 Metod
Arbetet påbörjas med litteraturstudier för att förstå sig på tekniken tillsammans med förstudier av
relevant R&D projekt, därefter görs en tidsplanering tillsammans med handledaren på Midsummer.
Arbetat delas upp i olika faser med delmål där varje ny fas bygger på tidigare fasers resultat och
slutsatser tillsammans med nya idéer. Detta innebär att resultatet och slutsatser kommer att
presenteras redan efter varje fas eftersom arbetet är uppbyggt på detta. Före projektets start gick det
inte med säkerhet att avgöra hur mycket silver som var möjlig att bespara och därför var första
målet att uppnå 50 % silver besparing, vid uppnått mål sattes det upp ett nytt mål på 60 % och om
detta var möjligt blev huvudmålet 70 %. Projektet domineras av experiment och mätningar med
olika metoder och material ihop med nya innovationer som testas rent praktiskt. Detta är ett
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hands-on projekt som innebär att alla solceller, tester och mätningar görs på plats som ät en metod
som ökar kunskap och förståelse för arbetet. Solcellerna som används i projektet tillverkas direkt
på Midsummer, sputtringsprocessen sker i DUO:n och silvermönstret trycks på därefter, för att få
större kännedom om processen har solceller tryckts på egen hand i silvertryckmaskinen.

Rapporten kommer att börja den teoretiska delen, med fördjupning på, solcellens funktion,
uppbyggnaden av tunnfilmssolceller, fysiken bakom solceller och tillverkningsprocessen för att ge
djupare förståelse kring ämnet. Därefter kommer experiment delen där det praktiska arbetet
presenteras
tillsammans
med
projektets
utveckling
fas
för
fas.
Rapporten avslutas med diskussion av resultaten samt framtidsutsikter för projektet.
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Kapitel 2
Teoretisk bakgrund
Här nedan fokuseras det på den teoretiska biten som har betydelse för att förstå sig på
experimentet. Kapitlet börjar med att gå in på förstudierna för att sedan beskriva hur solljuset
används och omvandlas till ström till att sedan dyka djupare i hur CIGS tunnfilmsolceller är
uppbyggda och hur de fungerar. I sista stycket blir det fokus på fysiken bakom solceller och
tillverkningsprocessen samt hur solenergin mäts.

2.1 Förstudier
Förstudierna har fokuserat på tidigare R&D projekt som gjorts på Midsummer, detta med anledning
av att detta varit mest relevant för detta projekt. Det är ingen hemlighet att många solcelltillverkare
redan forskar inom liknande projekt för att sänka silvermängden men sådana projekt har för vana
att inte publiceras offentligt därmed. Alex Witt på Midsummer har tidigare arbetat med ett projekt
vid namn ”Koppartråd projektet” som fokuserar att ersätta silvergriden med koppartrådar,
silvergriden är det översta lagret som trycks på solcellen av silverpasta. De goda resultaten som
projektet presenterar vid användning av koppar indikerar på att koppartrådar har potentialen att
leda elektronerna som samlas på ytan och målet med Alex projekt har varit att uppnå lika hög
verkningsgrad med koppartrådarna som ersätter silvergriden. Betydelsefulla metoder som visade
goda resultat i Alex projekt är bl.a. användandet av enbart polyolefin fram och bak före laminering
samt att koppartrådar kan stabiliseras på solcellerna med hjälp av en fixtur. Även om förstudierna
baseras på ett projekt har det varit tillräckligt givande för detta projekt. Direkta diskussioner med
Alex kring hans projekt och erfarenheter har varit även gjorts i samband med förstudien[9].

2.2 Solen som energikälla
Solceller eller photovoltaic (PV) cells som de även kallas har förmågan att omvandla solljus till
ström. Solcellens historia sträcker sig tillbaka till slutet av 1800-talet då det gjordes upptäckter om
att använda solen som energikälla[10]. Edmund Bequerel upptäckte år 1839 den fotovoltiska
effekten som fått en nyckelroll inom solcellsenergi. PV effekten är den fysiska process där solljus
omvandlas till elektricitet med hjälp av fotoner från solstrålarna som träffar solcellen och
absorberas för att sedan leda till att elektricitet skapas[11].

11

2.3 Solcellens funktion
Solceller fungerar som en diod som absorberar ljus och genererar ström när den träffas av solljus, i
en diod kan strömmen bara gå åt en riktning och fungerar på samma sätt i solcellen, i solcellen går
strömmen från minuspolen (ovansidan) till pluspolen (baksidan). En skiss av hur Midsummers
standardsolceller ser ut ses i figur 1.

Figur 1: Skiss av standardsolcell.

Varje enskild solcell genererar vanligtvis en för låg spänning för att försörja de flesta enheter eller
för att ladda upp ett batteri, därför seriekopplas solceller och bildar solcellsmoduler för att uppnå en
totalt högre spänning. Seriekopplingen till moduler motiveras också av att få bättre IV relation för
inverter lösningar i nätanslutna installationer. En solcell kan ses som ett batteri utan någon
strömlagringskälla vilket gör att det bara genereras ström då det finns solljus, i figur 2 är batteriet
energikällan som slutar generera ström då det tar slut och i figur 3 är solen energikällan som
ständigt tillför energi till solcellen när det belyses av solljus[12].

Figur 2: batteri som strömkälla i
elektrisk krets.

Figur 3: solcell som strömkälla i elektrisk krets.

Solcellsstrukturen är identisk med en PN dopnings diod dock med en silvergrid på ytan som gör det
möjligt för solljuset att nå halvledaren[13]. Solljus är en elektromagnetisk strålning som består av
små paket med energi som kallas fotoner, när dessa fotoner träffar P-skiktet skapas elektronhål par
som separeras och vandrar upp till N-skiktet där det blir extra elektroner som samlas och dessa kan
sedan ledas ut från solcellen med ribbons (ledare på ytan). Detta skapar en likspänningskrets med
ström som kan mätas [14].
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2.4 Uppbyggnaden av CIGS tunnfilmssolceller
På solcellens framsida (minuspol) sätts ribbons som leder bort elektronerna som vandrat till
silvergriden och på solcellens baksida(pluspol) på den baksideslödda delen sätts även ribbons som
sedan kan anslutas direkt till enheten som ska strömförsörjas eller används som
seriekopplingskontakt ihop med andra solceller se figur 4. CIGS tunnfilmssolceller är vad som
studeras i detta projekt, som brukar skrivas Cu(In,Ga)Se2. Det brukar förkortas till CIGS och står
för Koppar(Cu), Indium(In), Gallium(Ga) och Selen(Se) som är en blandning av ämnen som finns i
det ljusabsorberande skiktet i solcellen. Tunnfilmssolcellen består av olika skikt i en tunn film på
en stålyta.

Figur 4: solcell med ribbons fram och bak.
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Figur 5: Midsummers solcellsskikt för standardsolceller[15].

Solcellen deponeras på ett substrat av rostfritt stål. Detta är något som Midsummer gör annorlunda
än många andra tillverkare som har glas i det understa lagret. Detta görs för att öka flexibiliteten,
höja temperaturtålighet, göra solcellen lättare, sänka kostnaderna och öka hållbarheten i solcellen
då glas är ett mycket känsligare material. På det läggs ett barriärskit, när stålet hettas kommer
oönskade partiklar att stiga upp vilket förhindras genom att lägga på ett barriärskikt för att hindra
diffusion av grupp 3 övergångsmetaller, tex järn(Fe). Sedan läggs ”contact layer” på som är
bakkontakten som har god vidhäftning med det solljusabsorberade CIGS lagret, gittermatchning,
bra linjering i banddiagrammet, termisk utvidgning samt låg resistivitet som gör att elektronerna
enkelt kan flyta mellan skikten för att sedan ledas ut. Materialet som i många fall används i det
skiktet är molybden (Mo) som främst används för att det inte diffunderar in i CIGS skiktet vid höga
temperaturer.
Nästa skikt är CIGS skiktet som är det ljusabsorberande och tjockaste skiktet, detta skikt har
stor påverkan på verkningsgraden, produktionstiden och produktionskostanden. Midsummer strävar
därför ständigt efter att minska det skiktet och samtidigt behålla verkningsgraden. CIGS skiktet
består av Koppar(Cu), Indium(In), Gallium(Ga) och Selen(Se) som är allmänt känt i CIGS solceller
men det är fördelningen av ämnena som är det komplexa och det som gör störst påverkan,
sammansättningen är viktig liksom kristallstruktur både i och även mellan kornen. Man kan säga
att det är i det lagret som PN-övergången sker men mer korrekt uppstår övergången mellan CIGS
och bufferskiktet där och elektroner förflyttar sig upp mot ytan. På CIGS lagret läggs ett bufferskikt
vars uppgift kan vara att skydda absorptionslagret när solcellens yta ska bearbetas samt förbättra
ljustransmissionen
till
CIGS
skiktet[16].
Nästa skikt är det intrinsiska i-ZnO skiktet som är en isolator av ett zinkoxidskikt som även
kallas ”window layer” som används för att begränsa skadan av lokala shuntresistanser vid olika
typer av defekter eller ojämnheter (pinholes) [17]. Då skiktet överst är minuskontakten finns det en
risk att elektronerna rör sig från den kontakten till pluskontakten i botten och skapar kortslutning,
därför har i-ZnO skiktet stor betydelse då det förhindrat detta. ITO TCO står för indium tin oxide
(ITO) Transparent conductive oxides (TCO). ITO TCO är det tranparanta skiktet med hög optisk
transmission och elektrisk ledningsförmåga i nivå med metaller som blir utmärkt val att användas
som elektrisk kontakt i översta skitet. Då ITO skiktet har hög ledningsförmåga undviker man att
sputtra långt ut på kanterna för att minska risken för kortslutning [18],[19].
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2.5 Omvandlingen av solljus till ström
CIGS solceller är uppbyggda av halvledarteknik då halvledare har den förmågan att absorbera solljus
och omvandla det till elektrisk energi i form av elektroner och hål.
I en enklare skiss av solcellens PN-övergång är skissad i figur 6. Figuren visar vad som sker när
solljuset träffar pn-övergångsskiktet i solcellen, solens strålar är fyllda med fotoner som absorberas
och träffar p-skiktet som slår ut elektroner (
som vandrar upp till n-skiktet och vidare upp mot ytan
där de samlas upp i silvergriden, griden som har låg resistivitet är ett tryck av silverpasta på yttersta
lagret på solcellen vars funktion är att samla upp elektroner som vandrar på ytan och till slut leda ut
dessa med ribbons (ledare) som sätts på silvergriden. I p-skiktet samlas hål (
som inte slås ut av
fotoner och därför inte rör sig upp mot n-skiktet. Observera att alla skikten som ingår solcellen inte
finns i figuren utan fokus ligger på pn-övergången[12].

Figur 6: Skiss av pn-övergången för omvandling av solljus till ström.

2.6 Fysiken bakom solcellen
Man kan se solcellen som ett batteri i en elektrisk krets men med den stora skillnaden att solcellen
endast är aktiv när den utsätts för solljus och att den aldrig tar slut utan bara fortsätter generera
energi när den belyses med solljus.
Genom att skapa en elektrisk modell i form av en ekvivalent elektrisk krets kan man förstå hur
solcellen fungerar då den i sig utgör en komponent se figur 7.
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Figur 7: Elektrisk krets som representerar CIGS solcellen.

När solljus belyser solcellen genereras ström (short-circuit)
, denna ström kallas fotoström och
ökar i takt med att ljusintensiteten ökar.
är en ström som flyter genom dioden i motsatt
riktning mot fotoströmmen orsakad av potentialskillnaden mellan plus och minus polen när en last
är inkopplad, med icke belyst cell och ansluten last kommer ingen ström att flyta. Då inget solljus
kommer åt solcellen fungerar solcellen som en vanlig diod. I fallet då man inte har någon last men
har solljus är
=
. ”V” indikerar den av solcellen genererade spänningen, därav pilen.
Parallellresistansen
är oändligt stor i en ideal krets (perfekta läget) men i verkligheten går
detta inte att skapa, detta skapar dålig isolering mellan skikten som gör att ström läcker igenom.
Dålig isolering skapas även genom shuntar som uppstår, lokala defekter, pinholes, repor, pasta,
tabbing sträng och på kanterna av solcellen där översta skiktet som är en god ledare är svår att
sputtra exakt jämnt med kanten. Om det sputtras över kanterna och når undersidan kan strömmen
enkelt vandra till undersidan (pluspolen) och i värsta fall orsaka kortslutning.
som är en serieresistans är lika med noll i en ideal krets och är den resistans man strävar
efter att hålla låg när man ska leda ut elektronerna från solcellen. Låg resistans innebär mindre
motstånd för elektronerna när dessa ska ledas ut från ytan till kontakterna (ribbons) och ut från
solcellen, det är något som detta projekt lägger extra fokus på eftersom detta är ett problem, särskilt
vid hög elektrontäthet[10], [19].

2.7 IV-kurvor
IV-mätaren är ett verktyg som visar förhållandet mellan ström och spänning för solcellen, den
används för att ge information och förståelse för kretsen när solcellen inte belyses
och när
den belyses
.
betecknar hela kurvan för icke belyst komponent enligt figur 8, med ideal
menas det perfekta läget. IV-karakteristiken är den första och mest grundläggande mätningen man
gör för att bestämma
(open circuit voltage),
(short circuit current), FF (fill factor), eta,
(voltage maximum point),
(current maximum point),
(series resistance),
(shunt
resistance) och för att mäta verkningsgraden.
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Figur 8: IV-kurva för en ideal krets.

Ström-spänning för en solcellsdiod beskrivs av:

,
= konstant
= Boltzmann’s konstant
T= temperaturen i Kelvin
= spänningen på utgången
q = elementarladdningen
Vidare fås den totala strömmen i cellen med solljus på till:
I=
I=

[13]

Solcellens maximala effekt mäts med mätutrustningar som plottar en IV-kurva där
maxeffekten kan avläsas enligt figur 9, dock är denna figur för en ideal cell.

Figur 9: IV-kurva med en pil som pekar på max punkten.

Med IV-kurvan kan man avläsa hur den maximala effekten varierar beroende på
solstrålningen.
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Grafen ovan visar skillnaden mellan det ideala fallet och verkliga fallet, raka linjerna
är ideala fallet där maximum punkten pekas ut.

Verkningsgraden beräknas med:
Ƞ=
Verkningsgraden är genererad elektrisk effekt i förhållande till instrålad ljuseffekt

2.8 Skuggning
Skuggning kan påverka solcellen på olika sätt, silverpastan som tryckts på det översta lagret
orsakar en viss skuggning och förhindrar alla solstrålar att nå solcellsytan. Det finns även en annan
typ av skuggning som orsakas av faktorer som moln som skymmer solen, tid på dygnet och annat
som kan orsaka skugga på solcellspaneler[20].

2.9 Tillverkningsprocessen

Figur 10: Tillverkningsprocessen av CIGS tunnfilmssolceller på Midsummer

Alla Midsummers CIGS tunnfilmssolceller tillverkas på plats i DUOn, från stålsubstrat till färdig
solcell enligt figur 10.

2.9.1 Utskärning och rengöring
I första steget bearbetas bandstål i en stansningsmaskin till färdig solcellsbotten med önskade
måtten 156 156 mm. Därefter tvättas solcellen i ett ultraljudsbad och detta görs med ultraljud som
skapar vibrationer genom en vätska med solcellerna i, dessa vibrationer gör att partiklar på ytan
lossnar utan att skada solcellen. Ultraljudstvätten pågår i 10 minuter med en temperatur på 70° i
vätskan. Efter detta behöver cellerna torkas och detta görs i en spin-dryer[20].
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2.9.2 Sputtring av skikten
Steg 2 är ett av de mest komplexa stegen där alla skikten ska sputtras på cellen se figur 11, det
finns olika metoder att göra det på men på Midsummer sputtras de i DUOns vakuumkammare.
Sputtring har på senare tid blivit en känd metod i halvledarvärlden och görs på olika sätt, en känd
metod är pulsad DC sputtring som görs i en vakuumkammare fylld med en sputtringsgas, oftast
Argon där det önskade materialets atomer frigörs och bildar ett skikt.
Mer exakt är sputteringtargeten tillverkad av det material man vill lägga som tunnfilm med
en spänningskälla inkopplad till som förser targeten med elektroner. Detta skapar en hög negativ
spänning som gör att att targeten blir en negavtivt laddad katod och skapar elektroner (
som
svävar runt i kammaren. Ett positivt laddat substrat som håller i solcellens rostfria stålbotten läggs
parallellt med targeten. Kammarens luft pumpas först ut för att bilda vakuum och därefter pumpas
det in låg-tryck neutral argon (Ar) gas. Elektronerna som förflyttar sig runt i kammaren hålls kvar
nära targetens yta med ett magnetfält som bildas över atomytan med hjälp av magneterna på
targeten. När dessa elektroner träffar Argon atomerna joniseras argon mellan skikten där det bildas
argonjoner (
och ytterligare elektroner frigörs från argon atomen, så kallade sekundära
elektroner.
Det som sker nu är att de positivt laddade Argonjonerna dras med kraft mot targeten och
bombarderar atomerna på det negativt laddade targeten som är en katod. När ytan träffas frigörs det
atomer av det önskade materialet som rör sig upp mot substratet och fastnar gång på gång tills att
det bildats ett skikt på solcellsytan enligt figur 11. Substratet som är en positivt laddad anod har en
hög energi vilket gör att atomer som träffar substratet söker sig till substratytan där det är störst
energi, detta medför att atomerna bildar ett jämnt skikt istället för att stapla sig på varandra i
klumpar. De sekundära elektronerna är oerhört viktiga för processen då de skapar ett större antal
elektroner i kammaren som kan träffa fler Ar atomer som i sin tur bidrar till snabbare
sputtringsprocess. Däremot finns det en nackdel när för många argonjoner träffar targetytan, det
skapas ett positivt laddat isolerande skikt som försvagar den negativa laddningen i targeten. Vid
försvagad negativ spänning i targeten innebär det stora problem för sputtringsprocessen då de
plusladdade argonjonerna inte dras med lika stor kraft mot den minusladdade targeten. Därför
används något som kallas pulsad DC sputtring, vilket innebär att man kopplar en späninngskälla till
targeten som skickar in en hög positiv spänning för en liten stund som repellerar plusladdningarna
på ytan. Plus mot plus stöter bort varandra och sedan återgår pulsen som skickas in till hög negativ
spänning, på så sätt bevaras den starka negativa spänningen i targeten enligt figur 12[19],[21].
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Figur 11: Magnetron-sputtring där target atomer bildar nytt skikt i substratet

Figur 12: DC puls som används vid pulsad DC sputtring

2.9.3 Screentryck
Steg 3 när alla skikten är på solcellen återstår det att trycka silvergriden på ytan, silvergriden består
av silverpasta då silver är en mycket god ledare. Griden trycks med hjälp av petscreen som är
tillverkad av petrådar, detta är tunna starka trådar som korsar varandra över hela masken med små
hål igenom som pastan kan ta sig igenom. Varje enstaka hål går inte att se med blotta ögat. I mitten
av griden finns 2st 2.5 mm busbars som är som två breda sträck av extra mycket silver för att
ribbons i samma storlek ska kunna sättas fast på dessa direkt och leda ut elektronerna från cellen.
Efter denna fas är celler färdiga tunnfilmssolceller. Alla färdiga solceller mäts och sorteras i olika
klasser efter bland annat verkningsgrad[20].
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2.9.4 Lamination
Steg 4 utförs bara då man vill löda ihop solcellerna och tillverka moduler.
För att gå från färdiga solceller till färdiga solcellsmoduler behöver solcellerna först lamineras eller
både lamineras och seriekopplas ihop med andra solceller vilket görs genom att man löder ihop
solcellerna i serie med varandra i solcellsändarna.
Detta görs för att få ut en totalspänning som blir tillräcklig för att kunna försörja enheter och
för att modulerna ska kunna användas som strömkällor. För att båda skydda solcellen från fukt och
smuts samt skapa en antireflexseffekt laminerar man ihop solcellerna framsidan och baksida i
polyolefin material som är en typ av elastisk plast som tillverkas av alkener (enkelmättade kolväten)
med ett frontsheet på polyolefinet på framsidan och ett backsheet material på baksidan som skyddar
modulen från damm och vatten. På modulens ena ände monteras en kopplingsdosa med uttag[20].

2.10 Cu-tråd
Rent koppar har bäst ledningsförmåga efter silver men med nackdelen att koppar oxiderar, då
koppar oxideras bildas det ett oxidationslager på ytan som har dålig ledningsförmåga. Detta är
något som gör att ren koppartråd blir svår att arbeta med, genom att belägga koppartråden med en
annan metall kan man undkomma oxidationen men med risk att förlora den goda ledningsförmågan
som koppar har.
När det talas om ledare talas det om material med låg resistans, med låg resistans menar man lågt
motstånd för elektronerna som ska vandra i materialet.
Energiförluster uppstår när elektroner tvingas vandra långa eller omvägar innan de leds ut. Det är
potentialskillnaden längs strömmens väg som bildar effekten.
Skillnaden mellan platta ribbons (standard ribbons) och runda ribbons (koppartrådar) kan ses i figur
13[20].

Figur 13: skiss av platta och runda ribbons(koppartrådar).

2.11 Referenssolcellen
Solcellerna som används i projektet är inte möjliga att mäta och sorteras som det görs i produktion
pga. mätutrustningen bara är anpassad för att klara av att mäta solceller med standardmönstret. Med
detta menas att mätutrustningen är byggs för att kunna mäta solceller med två busbars på 2.5 mm,
när detta mönster ändras kan inte mätutrustningen längre mäta solcellen och därför går dessa
solceller med nytt silvermönster inte att mäta.
För att lösa detta kommer det ingå en referenssolcell i körningarna, detta innebär att om
körning i DUO:n med exempelvis 20 solceller kommer varannan färdig solcell att tryckas med
standardmönstret och mäts som vanligt. Om dessa solceller visar godkända värden fås resterande
10 solceller där mitt screenmönster trycks på. Detta minskar riskerna för dåliga solceller, det går
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däremot inte att garantera bra solceller därför kommer det ingå referenssolceller med en
uppsättning som visat bäst och stabilast värden tillsammans med olika solcellsuppsättningar, som
testsolcellerna alltid kan jämföras med. Referenssolcellen ger information om ungefär hur stora
förluster som gjorts jämfört med standardsolcellerna. Solcellerna är känsliga och ibland hinner man
inte trycka på nytt mönster direkt när solcellerna ankommit, vilket innebär att de utsätts för luft
under en tid som ger förluster, alla solceller som inte trycks med screenmönster och
packas/lamineras direkt försämras med tiden. Därför ska man alltid utgå från referenssolcellen när
man jämför färdiga solceller i detta projekt [20].

Kapitel 3
Experimentet
Den här delen innefattar kärnan i examensarbetet där alla tester, mätningar och faser ingår.
Här sammanfattas alla faser för att ge läsaren en överblick över hela experimentet och
delmålen. Då faserna bygger på varandra kommer det ingå en resultatdel efter varje fas. Under
fasernas gång söks det ständigt efter metoder och idéer för att minska silvermängden, utan att
tappa i verkningsgrad samt hitta de tunnaste och bäst ledande ribbonen/koppartrådarna.
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3.1 Flödesschema av experimentet

Figur 14: flödesschema över experimentets alla faser

3.1.1Fas 1
I Fas 1 studeras standardsolcellen. Solcellen som används har ett screenmönster tryckt vågrät på
ytan i silverpasta med två stycken 2.5 mm breda linjer på lodrätten (busbars).

Bild 2: Standardsolcell utan ribbons

23

På busbarsen löds det fast 2.5 mm ribbons ledare som ska leda ut elektronerna från solcellsytan. I
första experimentet testas olika ribbons ihop med standardsolcellerna se bild 3 där ribbonen sätts
bredvid busarsen istället för precis på för att ta reda på om det går att leda bort elektroner med
ribbons som inte är direkt lödda på griden utan endast limmade, samtidigt söks det efter om
effekten varierar beroende på ribbon material.
För att kort påminna om vad som händer i solcellen när den träffas av solens strålar kan man
säga att när solljus lyser på ytan genereras det elektroner som vandrar till närmaste silvergrid och
leds ut från solcellen med hjälp av ribbons. Om elektronerna skulle nå ribbonen före silver
busbaren kommer dessa elektroner ledas ut direkt utan att först vandra på silver busbaren.
Elektronerna väljer den väg som har lägst resistans dvs. lägst motstånd och vandrar dit för att sedan
ledas ut. Den nya uppsättningen solceller har ribbons limmade i ändpunkterna i olika material
bredvid standard busbarsen för att sedan lamineras med en elastisk antireflexverkande plast duk
fram och bak. Lamineringen pressa ledarna mot silvergriden och skapar en direkt kontakt utan att
lödning är nödvändigt.

Bild 3: Solcell laminerad med ribbons

Ribbons som ingår i första faserna är följande:





2.5mm Standard-ribbons (Vismut-Tenn belagd koppar)
1.7 mm ribbons av (Vismut-Tenn-Silver belagd koppar)
1.0 mm (Vismut-Tenn belagd koppar)
0.45 mm (Silver-belagd koppartråd)

Vismut som på engelska heter Bismuth har tillsammans med tenn låg smältpunkt och används som
beläggning på koppar i standardribbons eftersom den är en ogiftig tungmetall med fördelen att
kunna smälta sig fast på silvergriden vid hög värme. Belgada kopparribbons i olika tjocklekar ingår
i experimentet. Bredaste koppartråden är belagd med enbart silver och kommer ingå i första
faserna. Två solceller av varje typ körs med uppsättningarna enligt bild 4, efter lamineringen
seriekopplas solcellerna ihop och mäts i Ecosun IOL som är den mätutrustning som mäter
solcellsmoduler se bild 5.

Bild 4: bilden visar 2 seriekopplade standardceller med 2.5 mm Vismut-tenn ribbons fastlödda ihop.
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Körning 1:
Typ
2.5 mm (Vismut-Tenn)
1.7 mm (Vismut-TennSilver)
0.45 mm (Silver-Koppar)

Antal ribbons
2
2

Ƞ (%)
9.7
10.4

Mätningsmetod
2 celler seriekopplade
2 celler seriekopplade

Effekt
4.35W (2.175W/cell)
4.69W (2.345W/cell)

2

6.6

2 celler seriekopplade

2.96W (1.48W/cell)

Tabell 1, mätningar och resultat av olika ribbons för körning 1 i fas 1.

Verkningsgrader i körning 1 fas 1
12
10
8
6
Ƞ (%)
4
2
0
2.5 mm (BismuthTenn)

1.7 mm (BismuthTenn-Silver)

0.45 mm (SilverKoppar)

Figur 15: Grafen visar verkningsgraden för de olika ribbonen/koppartrådarna i körningen

Bild 5: Skärmbilden från mätutrustningen (Ecosun IOL) för mätning av solceller (I-V graf)

Resultat och slutsats av fas 1:
Mätresultaten för körning 1 visade snarlika värden för 2.5 mm och 1.7 mm ribbons medan 0.45 mm
ribbons visade avvikande värden. Detta tyder på att metoden att sätta ribbons bredvid busbaren
istället för att löda på fungerar, solcellernas ursprungliga värden ligger ca 2.5-2.7 W. Anledningen
till att 0.45 mm silver-belagd koppartråd avvek från de andra beror med störst sannolikhet på att de
0.45 mm trådarna jämfört med 2.5 mm ribbonen utgör ca 11 gånger mindre yta vilket minskar
upptagningen av elektroner markant. Slutsatsen bli att göra en ny körning med samma uppsätting
solceller där 0.45mm silver-trådar utökas till 4st per solcell och därefter bygga på med nya
uppsättningar, med teorin att fler koppartrådar kommer att ge högre verkningsgrad. Tillsammans
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med kommande körningar testas även 1 mm Vismut-tenn belagda koppar ribbons som är i samma
material som standardribbons men mindre i bredden.

3.1.2 Fas 2
Körning 1:
Typ
2.5 mm (Vismut-Tenn)
1.7 mm (Vismut-TennSilver)
1.00 mm (Vismut-Tenn)
0.45 mm (Silver-Koppar)

Antal ribbons
2
2

Ƞ (%)
4.7
10

Mätningsmetod
2 celler seriekopplade
2 celler seriekopplade

Effekt
2.155W (1.07W/cell)
4.49W (2.245W/cell)

2
4

9
8.8

2 celler seriekopplade
2 celler seriekopplade

4.13W (2.065W/cell)
3.95W (1.97W/cell)

Tabell 2: mätningar och resultat av olika ribbons för körning 1 i fas 2.

Verkningsgrader i körning 1 fas 2
12
10
8
6

Ƞ (%)

4
2
0
2.5 mm (Bismuth-Tenn) 1.7 mm (Bismuth-TennSilver)

1.00 mm (BismuthTenn)

0.45 mm (SilverKoppar)

Figur 16: Grafen visar verkningsgraden för de olika ribbonen/koppartrådarna i körningen

Körning 2:
Innehåller likadan uppsättning som i körning 1 förutom att 1 mm Vismut-tenn ribbons utökas till 3st
ribbon rakt över solcellens centrum för att öka verkningsgraden ytterligare. Trots utökade 1 mm
ribbons skyms solcellen mindre än i standardsolcellen.
Typ

Antal Ribbons

Ƞ (%)

Effekt

2.5mm standard ribbons

2 (totalt 5mm)

10.44

4.71W (2.355W/cell)

1.7mm (Vismut-Tenn-Silver)

2 (totalt 3.4mm)

10.22

4.60W (2.3W/cell)

1.0mm (Vismut-Tenn)

3 (totalt 3mm)

10.13

4.56W (2.28W/cell)

0.45mm (silver-koppartråd)

4 (totalt 1.8mm)

7.5

3.40W (1.7W/cell)

Tabell 3: mätningar och resultat av olika ribbons för körning 2 i fas 2.
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Verkningsgrader körning 2 fas 2
12
10
8
6
Ƞ (%)
4
2
0
2.5mm standard
ribbons

1.7mm (VismutTenn-Silver)

1.0mm (VismutTenn)

0.45mm (silverkoppartråd)

Figur 17: Grafen visar verkningsgraden för de olika ribbonen/koppartrådarna i körningen

Värden från körning 2 gav goda värden på alla verkningsgrader förutom silver-belagda
koppartrådarna, i resterande två körningar utökas 1 mm Vismut-tenn ribbonen till 4 st och silverbelagda koppartrådarna till 6 st.

Körning 3:
Typ

Antal Ribbons

Ƞ (%)

Effekt

2.5mm standard (Vismut-Tenn

2 (totalt 5mm)

11.2

5.04W (2.52W/cell)

1.7mm (Vismut-Tenn-Silver)

2 (totalt 3.4mm)

10.22

5.06W (2.53W/cell)

1.0mm (Vismut-Tenn)

4 (totalt 4mm)

11.02

4.96W (2.48W/cell)

0.45mm (silver-koppartråd)

6 (totalt 2.7mm)

10.31

4.64W (2.32W/cell)

Tabell 4: mätningar och resultat av olika ribbons för körning 3 i fas 2.
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Verkningsgrader körning 3 fas 2
11,4
11,2
11
10,8
10,6
10,4

Ƞ (%)

10,2
10
9,8
9,6
2.5mm standard
(Vismut-Tenn

1.7mm (VismutTenn-Silver)

1.0mm (VismutTenn)

0.45mm (silverkoppartråd)

Figur 18: Grafen visar verkningsgraden för de olika ribbonen/koppartrådarna i körningen

Körning 4:
Typ
2.5mm standard
1.7mm (Vismut-Tenn-Silver)
1.0mm (Vismut-Tenn)
0.45mm (silver-koppartråd)

Antal Ribbons
2 (totalt 5mm)
2 (totalt 3.4mm)
4 (totalt 4 mm)
6 (totalt 2.7mm)

Ƞ (%)
9.6
10.35
10.62
9

Effekt
4.31W (2.15W/cell)
4.66W (2.33W/cell)
4.78W (2.39W/cell)
4.04W (2.02W/cell)

Tabell 5: mätningar och resultat av olika ribbons för körning 4 i fas 2.

Verkningsgrader körning 4 fas 2
11
10,5
10
9,5
Ƞ (%)
9
8,5
8
2.5mm standard

1.7mm (VismutTenn-Silver)

1.0mm (VismutTenn)

0.45mm (silverkoppartråd)

Figur 19: Grafen visar verkningsgraden för de olika ribbonen/koppartrådarna i körningen
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Resultat och slutsats av fas 2:
Körningarna i fas 2 fokuserade på att samla data för att få bästa effekt med olika material på
ribbons utan att skymma mer än med standard ribbons på totalt 5 mm samtidigt som man vill
bekräfta teorin att fler tunna koppartrådar kan höja verkningsgraden. Silver-belagda koppartrådarna
är tunnast i körningarna ovan och har visat svagast värden därför har de ökats i antal successivt
körning för körning och i de två sista körningarna har de börjat visa goda resultat. Förutom silverbelagda koppartrådarna ingår andra ribbons i körningarna som kan ses ovan, detta för att hitta bästa
material att ha som ribbons i referensceller i kommande körningar då kommande körningar med ett
nytt screenmönster inte kommer gå att mätas och sorteras som man normalt gör efter sputtring av
solcellerna. Detta beror på att mätutrustningen som mäter färdiga solceller innan de packas och
sorteras är anpassad efter standardmönstret med två tjocka busbars i mitten och då screenmönstret
ändras går det inte längre att mäta solcellerna före kommande körningar, man kan därför inte vara
helt säker på om man har en dålig eller bra solcell och därför kommer det alltid ingå en referenscell
tillsammans med körningarna. Referenscellen behöver visa stabilda värden igenom körningarna,
även när screenmönstret ändras. Det är en fördel om ribbonen är tunna för att passa bättre när
silverpastagriden minskar. Tunnaste ribbon som finns tillgänglig är 1 mm Vismut-tenn som ska
fortsätta testat i nästa fas tillsammans med det nya screenmönstret, om värdena visar sig stabila
kommer den att användas i referenscellerna framöver. Tanken är att i takt med att silvergriden
minskar på solcellen kommer tunnare koppartrådar få större betydelser.

3.1.3 Fas 3
Efter att ha studerat standard screenmönstret har det varit fokus på var på solcellen besparingarna
kan göras utan att det påverkar verkningsgraden allt för mycket, de två 2.5 mm busbarsen på
vardera sidan av solcellen i silverpasta tar upp väldigt mycket silver och med den förståelse kring
hur elektronerna vandrar på solcellsytan bör dessa inte vara nödvändiga. För att påminna om vad
som sagts innan, elektroner på ytan samlas i griden på solcellen och söker sig till närmaste ribbon
för att ledas ut, de två breda busbarsena finns där för att de 2.5 mm ribbonen ska kunna lödas på
och skapa direkt kontakt med griden vilket minskar elektronförlusterna när elektronerna vandrar
mellan materialen. I detta projekt löds inte ribbonen på solcellen utan limmas i ändarna och sedan
när solcellerna lamineras kommer ribbonen att tryckas mot silvergriden, därför anses de breda
busbarsen icke nödvändiga. Ett nytt screenmönstret skapas på ett Petscreen för att kunna printa
solceller med det nya mönstret utan busbars.
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Bild 6: Petscreen för standardcellen

Bild 6 är på en maskscreen s.k. Petscreen som använd för att trycka mönster i silverpasta på
solcellen, masken har tunna 0.014 µm Pet trådar som korsar varandra. Busbarsen täcks med tejp se
bild 7 innan silverpastan trycks för att få en silvergridd utan busbars se bild 8.

Bild 7: Petscreen av standardmönstret med tejpade busbars.

Bild 8: Färdiga solcellen utan standard busbars.
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Körning 1:
I första körningen i fas 3 kommer hela körningen bestå av 1 mm Vismut-tenn ribbons på solceller
som är limmade i ändarna och med polyolefin på fram och baksidan för att till sist laminera allt till
en färdig solcell som är redo att mätas. Syftet med denna körning är som nämnt tidigare att samla
tillräckligt med data för att se om värdena är tillräckligt bra och stabila för att kunna klassa 1 mm
Vismut-tenn ribbons som godkända i referenscell till kommande tester samt för att samla
information om hur placeringar av ribbons på solcellen kan påverka verkningsgraden. 4 stycken 1
mm Vismut-tenn ribbons placeras på solcellen med jämna mellanrum enligt bild 8, tanken bakom
uppdelningen är att elektronerna ska ha ungefär lika långt att vandra till närmaste ribbon och man
ska skymma solcellen mindre än vid standardfallet (2×2.5 mm).

Bild 9: Den nya solcellen utan busbars och 1mm ribbons.

Körning 1 (samma siffror i parentesen tillhör varandra vid seriekoppling)
Typ
Antal ribbons
Ƞ (%) Effekt/cell
1 mm Ribbon(BiSn)
4
10
2.17W (1)
1 mm Ribbon(BiSn)
4
10.8
2.34W (2)
1 mm Ribbon(BiSn)
4
10.6
Tabell
6,mätningar och resultat
med olika ribbons
för
körning
2.34W
(4) 1 i fas 3.
1 mm Ribbon(BiSn)
4
11.1
2.50W (3)
1 mm Ribbon(BiSn)
4
11.2
2.48W (3)
1 mm Ribbon(BiSn)
4
11
2.28W (4)
1 mm Ribbon(BiSn)
4
9.4
2.11W (1)
1 mm Ribbon(BiSn)
4
10.5
2.34W (2)

Seriekopplings Effekt
(1)4.41W(2.205W/cell)
(2)4.86W(2.43W/cell)
(3)4.77W (2.385W/cell)
(4)5.00W (2.5W/cell)

Tabell 6: Resultat från mätningarna av enbart 1 mm BiSn ribbon på nya solcellen

Resultaten från körning 1 visar att 1 mm Vismut-tenn (BiSn) ribbons är ett godkänt material att ha i
referenscellerna då resultaten varit stabila. Varje solcell mättes för sig och sedan i seriekoppling
med en annan solcell för att jämföra om detta har någon påverkar på effekten.
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Verkningsgrader körning 1 fas 3
11,5
11
10,5
10

Ƞ (%)

9,5
9
8,5
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
Ribbon(BiSn) Ribbon(BiSn) Ribbon(BiSn) Ribbon(BiSn) Ribbon(BiSn) Ribbon(BiSn) Ribbon(BiSn) Ribbon(BiSn)

Figur 20: Grafen visar verkningsgraden för de olika ribbonen i körningen

Körning 2:
Typ
1 mm, Vismut-Tenn (BiSn)
1 mm, Vismut-Tenn (BiSn)
1 mm, Vismut-Tenn (BiSn)
1 mm, Vismut-Tenn (BiSn)
0.45 mm, Silver belagd
Cu-tråd
0.45 mm, Silver belagd
Cu-tråd
0.45 mm, Silver belagd
Cu-tråd
0.45 mm, Silver belagd Cutråd

Antal Ribbons
4
4
4
4
4

Ƞ (%)
10.9
10.8
10.4
11.2
5.53

Effekt/cell
(1)2.67W
(1)2.64W
(2)2.42W
(2)2.52W
(3)1.44W

Seriekopplings Effekt
(1) 4.91W (2.455W/cell)

4

5.08

(4)1.28W

(4)2.29W (1.145W/cell)

4

5

(3)1.56W

4

5

(4)1.25W

Tabell 7: mätningar och resultat med olika ribbons för körning 2 i fas 3.

(2)4.70W (2.35W/cell)
(3)2.49W (1.245W/cell)

32

Verkningsgrader körning 2 fas 3
12
10
8
6

Ƞ (%)

4
2
0

1 mm, VismutTenn (BiSn)

1 mm, VismutTenn (BiSn)

1 mm, VismutTenn (BiSn)

1 mm, Vismut- 0.45 mm, Silver 0.45 mm, Silver 0.45 mm, Silver 0.45 mm, Silver
Tenn (BiSn)
belagd Cu-tråd belagd Cu-tråd belagd Cu-tråd belagd Cu-tråd

Figur 21: Grafen visar verkningsgraden för de olika ribbonen/koppartrådarna i körningen

I körning 2 görs en uppsättning av solceller med två moduler, 1 mm BiSn ribbons och två moduler
0.45 mm silver-belagd koppar tråd där varje modul innehåller två seriekopplade solceller. Syftet
med körningen är främst att samla data för hur silver-belagda koppartrådarna reagerar med det nya
screenmönstret.
Resultat och slutsats av fas 3:
1 mm BiSn ribbons i solcellen med det nya screenmönstret har visat sig leda elektroner i nivå med
standardribbons detta trots att solcellern inte hade några busbars, detta innebär att teorin före
körningen fungerar och 1 mm BiSn kommer att användas i referenscellerna. I körningen med en
blandning av BiSn ribbons och silver-belagda koppartrådar visade mätningen att solcellerna med
silver-belagda koppartrådar har långt ifrån samma effekt som de nya referenssolcellerna, detta kan
förklaras med att resistansen bli för hög för elektronerna i koppartrådarna då dessa är tunna i
jämförelse med BiSn ribbons. Alla koppartrådar på varje enskild solcell är 0.45 mm×4 st medan
medan BiSn är 1mm×4 st. Verkningsgraden tros bli bättre med ökat antal silver-balgd koppartråd,
något som kommer att testas i nästan fas. Istället för att bara göra samma körning och öka antalet
trådar har lite mer forskning gjorts kring besparingen av silverpasta och i samband med detta har
nya teorier och idéer kommit fram på hur silvergridden kan göras om samtidigt som antal
koppartrådar ökas. Tar man en titt på bild 10 kan man se att silvergridden har en silverkant(röda
pilen i bild 10) som följer hela gridden runt, denna anses inte vara nödvändig och kommer tas bort i
kommande mönstertryck. Tanken med den kanten är att elektronerna som flyter längst ut på
kanterna enklare ska kunna tas upp av silverkanten och sedan vandra in till griden men om kanterna
tas bort kommer elektronerna tas upp direkt av griden vilket inte bör göra någon större skillnad
förutom en större besparing av silverpasta.
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Bild 10: standardsolcell med pil på silvergridkanten

3.1.4 Fas 4
Körning 1
Nytt screenmönster utan kanter samt med ett mellanrum i mitten för större besparing printades på
nya solceller enligt bild 11. Silvergriden är nu indelad i fyra nästan lika stora sektioner med en 1
mm BiSn ribbon i varje sektion per solcell och samma sak med silver-belagd koppartråd. Planen är
att minska sektionerna successivt och teoretiskt att tunna ribbons ska få större betydelse vid mindre
sektioner. Ökningen av antalet silverbelagda koppartrådar väntas till nästa körning, ideén är att öka
antalet koppartrådar ordentligt då ökningen tråd för tråd både är tidskrävande och tros inte göra
större skillnad än i tidigare fall.

Bild 11: solcell utan silverpasta kanter med Vismut-tenn ribbons

Typ
0.45 mm, Silver
belagd Cu-tråd
0.45 mm, Silver
belagd Cu-tråd
0.45 mm, Silver
belagd Cu-tråd
0.45 mm, Silver
belagd Cu-tråd

Antal
Ribbons
4

Ƞ (%)

Effekt/cell

3.55

(1)0.78W

Seriekopplings
Effekt
(1)1.10W (0.55W)

4

3.7

(2)0.97W

(2)1.32W (0.66W)

4

2.13

(1)0.48W

4

3.4

(2)0.67W
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1 mm, VismutTenn (BiSn)
1 mm, VismutTenn (BiSn)
1 mm, VismutTenn (BiSn)
1 mm, VismutTenn (BiSn)

4

11.9

(3)2.69W

(3)5.04W (2.53W)

4

11.87

(4)2.67W

(4)5.08W (2.54W)

4

11.8

(4)2.65W

4

11.87

(3)2.67W

Tabell 8: mätningar och resultat av olika ribbons för körning 1 i fas 4.

Verkningsgrader körning 1 fas 4
14
12
10
8
6

Ƞ (%)

4
2
0
0.45 mm,
0.45 mm,
0.45 mm,
0.45 mm,
1 mm,
1 mm,
1 mm,
1 mm,
Silver belagd Silver belagd Silver belagd Silver belagd Vismut-Tenn Vismut-Tenn Vismut-Tenn Vismut-Tenn
Cu-tråd
Cu-tråd
Cu-tråd
Cu-tråd
(BiSn)
(BiSn)
(BiSn)
(BiSn)

Figur 22: Grafen visar verkningsgraden för de olika ribbonen/koppartrådarna i körningen

Med minskad silverpasta både centralt på solcellen och på kanterna har BiSn visat goda värden
samtidigt som silver-belagda koppartrådar har visat fortsatt svaga värden.

Körning 2
En ordentlig ökning av silver-belagda koppartrådar görs nu men trådarna är tunnare, 0.2 mm×4
stycken se bild 8 respektive 0.15 mm×6 stycken se bild 9, då tanken är att trots ökat antal trådar ska
totalskuggningen på solcellen vara mindre än med referensribbonen.

Bild 12: 4x0.2mm/sektion silver belagd koppartråd.
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Bild 13: 6x0.15 mm/sektion silver belagd koppartråd.
Typ
1 mm BiSn
1 mm BiSn
0.15mm silverbelagd Cu-tråd
0.15mm silverbelagd Cu-tråd
0.20mm Silver
belagd Cu-tråd
0.20mm Silver
belagd Cu-tråd

Antal ribbons
4
4
24

Ƞ (%)
10.22
10.7
11

Effekt/cell
2.31W (1)
2.40W (1)
2.56W (2)

24

10.5

2.37W (2)

24

7

1.58W (3)

24

7.4

1.89W (3)

Seriekopp. effekt
4.7 W (2.35W) (1)
4.90W (2.45W) (2)

2.47W(1.2W) (3)

Tabell 9: mätningar och resultat av olika ribbons för körning 2 i fas 4.

Verkningsgrader körning 2 fas 4
12
10
8
6
4

Ƞ (%)

2
0
1 mm BiSn

1 mm BiSn

0.15mm
0.15mm
0.20mm
0.20mm
silver-belagd silver-belagd Silver belagd
Silver
Cu-tråd
Cu-tråd
Cu-tråd
belagd Cutråd

Figur 23: Grafen visar verkningsgraden för de olika ribbonen/koppartrådarna i körningen
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Resultat och slutsats av fas 4:
Nytt screenmönster utan silverkanter och ytterligare besparing av silverpasta mitt på solcellen har
gjorts i fas 4 samtidigt som antalet silverbelagda koppartrådar ökats i antal och tester med tunnare
trådar har körts. 0.45 mm trådarna har under projektets gång inte visat tillräckligt bra värden därför
byttes dessa ut till tunnare och fler trådar som visat högre effekt. De tunnaste 0.15mm silverbelagda koppartrådarna gav bäst resultat bland trådarna vilket kan förklaras med att de lägger sig
bättre på silvergriden, tjockare trådar har en tendens att flytta på sig då de rullats på en rulle som
gör trådarna böjda runt rullen och svåra att arbete med om man vill ha dem raka. Den observation
som gjorts är att de tjockare koppartrådarna är svåra att stabiliseras på solcellen, de har en tendens
att slingra sig bort från sin position, detta är något som observerats efter lamineringen. De tunnare
trådarna har inte samma problem utan lägger sig stabilt mot silvergriden därmed kan detta vara
orsaken till att tunnare och fler koppartrådar fungerar bättre än färre och tjockare. I nästa fas läggs
fokus på 0.15mm silver-belagda koppartrådar och en teori är att ha kaptontejp istället för lim i
ändarna på ribbonsen för att ta reda på om det har någon betydelse, teoretisk bör tejp hålla
koppartrådarna på plats bättre än limmet då lim smälter i laminatorn.

3.1.5 Fas 5

Körning 1
Då 0.15 mm silver-belagda koppartrådarna visade lovande resultat i fas 4 ska det fokuseras mer på
dessa. I denna körning testas dessa ihop med referenssolcellerna samtidigt om det undersöks om
tejp ger högre verkningsgrad än lim.
Typ

Antal ribbons

Ƞ (%)

Effekt/cell

1 mm Bi-Sn

4

9.33

2.10W

1 mm Bi-Sn

4

9

1.99W

0.15 mm silver-belagd Cu
med lim
0.15 mm silver-belagd Cu
med lim
0.15mm silver-belagd Cu
med tejp
0.15mm silver-belagd Cu
med tejp

24

9

1.92W

24

7.5

1.68W

24

7

1.61W

24

7.6

1.73W

Tabell 10: mätningar och resultat av olika ribbons för körning 1 i fas 5.
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Verkningsgrader körning 1 fas 5
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Ƞ (%)

1 mm Bi-Sn

1 mm Bi-Sn

0.15 mm silver- 0.15 mm silver- 0.15mm silver- 0.15mm silverbelagd Cu med belagd Cu med belagd Cu med belagd Cu med
lim
lim
tejp
tejp

Figur 24: Grafen visar verkningsgraden för de olika ribbonen/koppartrådarna i körningen

Först körningen visar ingen större skillnad mellan limmet och tejpen vilket tyder på att det inte är
någon fördel att använda tejp. I denna körning seriekopplades inte solcellerna före mätning utan
varje solcell mättes för sig då en tillbakatitt på tidigare körningen där jämförelser av effekt mätt på
enskilda solceller och seriekopplade visat att man inte med säkerhet kan säga att högre effekt
uppnås vid seriekoppling. Det finns även risk för förluster vid seriekoppling om elektronerna som
flyter igenom ändarna som fastlödda ihop skulle vara dåligt lödda. I denna körning har alla
solceller inklusive referenscellerna visat sämre värden än normalt vilket med störst sannlikhet beror
på att solcellerna ursprungligen är sämre från början. Nu är målet att dra någon slutsats kring hur
bra 0.15 mm silver-belagd koppartråd leder och om den kan uppvisa stabila reslutat, detta går
endast att ta reda på med mer data. Mer data samlas in, totalt ska 4 körningar göras med 5 solceller
i varje och i varje körning ska det finnas en referenssolcell. Att trä på koppartrådarna är
tidskrävande och kommer bli mer tidskrävande i takt med att trådarna ökas därför användes en
egenbyggd fixtur enligt bild 14 där koppartrådarna kan träs på med jämna mellanrum och läggas
rakt på solcellen, något som påskyndade processen.
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Bild 14: fixtur för att trä på koppartrådarna

Körning 2:
Typ

Antal ribbons

Ƞ (%)

Effekt/cell

1mm Bi-Sn (Referens)

4

8.75

1.89W

0.15mm med lim

24

8.7

1.88W

0.15mm med lim

24

8.45

1.82W

0.15mm med lim

24

8.5

1.85W

0.15mm med lim

24

8.6

1.86W

Tabell 11: mätningar och resultat av olika ribbons för körning 2 i fas 5.

39

Verkningsgrader körning 2 fas 5
8,8
8,75
8,7
8,65
8,6
8,55
8,5
8,45
8,4
8,35
8,3

Ƞ (%)

1mm Bi-Sn
(Referens)

0.15mm
med lim

0.15mm
med lim

0.15mm
med lim

0.15mm
med lim

Figur 25: Grafen visar verkningsgraden för de olika ribbonen/koppartrådarna i körningen

Körning 3:
Typ

Antal ribbons

Ƞ (%)

Effekt/cell

1mm Bi-Sn (Referens)

4

9

2.04W

0.15mm med lim

24

9

2.08W

0.15mm med lim

24

9

2.15W

0.15mm med lim

24

8.3

1.74W

Tabell 12: mätningar och resultat av olika ribbons för körning 3 i fas 5.

Verkningsgrader körning 3 fas 5
9,2
9
8,8
8,6
8,4

Ƞ (%)

8,2
8
7,8
1mm Bi-Sn
(Referens)

0.15mm med
lim

0.15mm med
lim

0.15mm med
lim

Figur 26: Grafen visar verkningsgraden för de olika ribbonen/koppartrådarna i körningen
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Körning 4:
Typ

Antal ribbons

Ƞ (%)

Effekt/cell

1mm Bi-Sn (Referens)

4

11.3

2.50W

0.15mm med lim

24

9

2.08W

0.15mm med lim

24

9.2

2.15W

0.15mm med lim

24

8.3

1.74W

Tabell 13: mätningar och resultat av olika ribbons för körning 4 i fas 5.

Verkningsgrad körning 4 fas 5
12
10
8
6
Ƞ (%)

4
2
0
1mm Bi-Sn
(Referens)

0.15mm med lim 0.15mm med lim 0.15mm med lim

Figur 27: Grafen visar verkningsgraden för de olika ribbonen/koppartrådarna i körningen

Körning 5:
Typ

Antal ribbons

Ƞ (%)

Effekt/cell

1mm Bi-Sn (Referens)

4

9.9

2.23W

0.15mm med lim

24

9

2.02W

0.15mm med lim

24

9

2.09W

0.15mm med lim

24

9

1.99W

Tabell 14: mätningar och resultat av olika ribbons för körning 5 i fas 5.
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Verkningsgrader körning 5 fas 5
10
9,8
9,6
9,4
9,2
Ƞ (%)

9
8,8
8,6
8,4
1mm Bi-Sn
(Referens)

0.15mm med
lim

0.15mm med
lim

0.15mm med
lim

Figur 28: Grafen visar verkningsgraden för de olika ribbonen/koppartrådarna i körningen

Resultat och slutsats fas 5
Samlat data från körningarna i fas 5 har visat att skillnaden på valet av att limma koppartrådarna eller
tejpa dem inte spelar roll. 0.15 mm silverbelagda koppartråden har visat sig vara en fungerande ledare
med stabila värden trots att de inte ligger riktigt i nivå med referenssolcellerna. Skulle man välja att
stanna här skulle man göra en besparing på 50 % silverpasta med denna uppsättning. I kommande fas
minskas silvret mera men med samma uppsättning som fas 5.

3.1.6 Fas 6
Ny Petscreen designas med 8 sektioner och trycks på nya solceller se bild 15.

Bild 15: Solcell med 8 silverpasta sektioner.

De nya solcellerna med 8 sektioner måste ha ribbons i varje sektion, i varje sektion läggs det 3
stycken 0.15 mm silver-belagda koppar trådar med lim. I 3 av körningarna fanns det med 1
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solcell med Kaptontejp för att undersöka Kaptontejp metoden mera. På referenscellen läggs 1
stycken 1 mm Vismut-tenn ribbon i varje sektion. Se körningarna i tabellerna nedan:

Körning 1:
Typ

Antal ribbons

Ƞ (%)

Effekt/cell

1mm Bi-Sn (Referens)

8

10.13

2.28W

Silver-Cu(0.15mm) med lim

24

8.5

1.77W

Silver-Cu(0.15mm) med lim

24

8.4

1.74W

Silver-Cu(0.15mm) med lim

24

7

1.56W

Silver-Cu(0.15mm) med tejp

24

7

1.49W

Tabell 15: mätningar och resultat av olika ribbons för körning 1 i fas 6.

Verkningsgrader körning 1 fas 6
12
10
8
6
Ƞ (%)
4
2
0
1mm Bi-Sn
(Referens)

Silver-Cu(0.15mm) Silver-Cu(0.15mm) Silver-Cu(0.15mm) Silver-Cu(0.15mm)
med lim
med lim
med lim
med tejp

Figur 29: Grafen visar verkningsgraden för de olika ribbonen/koppartrådarna i körningen

Körning 2:
Typ

Antal ribbons

Ƞ (%)

Effekt/cell

1mm Bi-Sn (Referens)

1

8.48

1.91W

Ag-Cu(0.15mm) med lim

24

8.8

1.98W

Ag-Cu (0.15mm) med lim

24

8.7

1.95W

Ag-Cu (0.15mm) med lim

24

7.9

1.77W

24

7.7

1.72W

Ag-Cu (0.15mm) med tejp

Tabell 16: mätningar och resultat av olika ribbons för körning 2 i fas 6.
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Verkningsgrader kör 2 fas 6
9
8,8
8,6
8,4
8,2
8
7,8
7,6
7,4
7,2
7

Ƞ (%)

1mm Bi-Sn
(Referens)

Ag-Cu(0.15mm)med Ag-Cu(0.15mm)
lim
med lim

Ag-Cu(0.15mm)
med lim

Ag-Cu(0.15mm)
med tejp

Figur 30: Grafen visar verkningsgraden för de olika ribbonen/koppartrådarna i körningen

Körning 3:
Typ

Antal ribbons

Ƞ (%)

Effekt/cell

1mm Bi-Sn (Referens)

1

7.5

1.69W

Ag-Cu (0.15mm) med lim

24

8.17

1.84W

Ag-Cu(0.15mm) med lim

24

7.16

1.61W

Ag-Cu(0.15mm) med lim

24

7.4

1.66W

Ag-Cu(0.15mm) med tejp

24

7.42

1.67W

Tabell 17: mätningar och resultat av olika ribbons för körning 3 i fas 6.

Verkningsgrader körning 3 fas 6
8,4
8,2
8
7,8
7,6
7,4

Ƞ (%)

7,2
7
6,8
6,6
1mm Bi-Sn
(Referens)

Ag-Cu (0.15mm)
med lim

Ag-Cu(0.15mm)
med lim

Ag-Cu(0.15mm)
med lim

Ag-Cu(0.15mm)
med tejp

Figur 31: Grafen visar verkningsgraden för de olika ribbonen/koppartrådarna i körningen
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Körning 4:
Typ

Antal ribbons

Ƞ (%)

Effekt/cell

1mm Bi-Sn (Referens)

1

9.06

2.04W

Ag-Cu (0.15mm) med lim

24

8.7

1.96W

Ag-Cu (0.15mm) med lim

24

8.22

1.85W

Ag-Cu (0.15mm) med lim

24

8.89

2.01W

Tabell 18: mätningar och resultat av olika ribbons för körning 4 i fas 6.

Verkningsgrader körning 4 fas 6
9,2
9
8,8
8,6
8,4

Ƞ (%)

8,2
8
7,8
1mm Bi-Sn
(Referens)

Ag-Cu (0.15mm)
med lim

Ag-Cu (0.15mm)
med lim

Ag-Cu (0.15mm)
med lim

Figur 32: Grafen visar verkningsgraden för de olika ribbonen/koppartrådarna i körningen

Efter 4 körningar med uppsättningen enligt ovan kunde det konstateras att Vismut-tenn ribbonen
fortfarande visar styrka men vid 2 körningar har silver belagda koppar trådarna visat högre värden
än referenscellerna.
Ny tråd ingick nu, denna på 0.07 mm tenn belagd koppar. Den ingick i nästa körning för att se om
den trots sin tunna tjocklek och beläggning kan visa goda värden, tanken är att tennet ska bidra till
att trådarna smälter snabbar och löds automatiskt fast på silvergriden.
Körning 5:
Typ
1mm Bi-Sn (Referens)
Ag-Cu (0.15mm) med lim
Ag-Cu (0.15mm) med lim

Antal ribbons
1
24
24

Ƞ (%)

9.7
10.3
9.95

Effekt/cell
2.17W
2.31W
2.24W

Tenn-belagd koppar (0.07mm)
med lim
Tenn-belagd koppar (0.07mm)
med lim

Fullt (ca 60)

5.9

1.32W

Fullt (ca 60)

7.4

1.65W

Tabell 19: mätningar och resultat av olika ribbons för körning 5 i fas 6.
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Verkningsgrader körning 5 fas 6
12
10
8
6
4

Ƞ (%)

2
0
1mm Bi-Sn
(Referens)

Ag-Cu
(0.15mm)
med lim

Ag-Cu
(0.15mm)
med lim

Tenn-belagd Tenn-belagd
koppar
koppar
(0.07mm)
(0.07mm)
med lim
med lim

Figur 33: Grafen visar verkningsgraden för de olika ribbonen/koppartrådarna i körningen

Efter körning 5 drogs slutsatsen att 0.07 mm är för tunt och leder dåligt, det gav för stora förluster
men 0.15 mm fortsatte visa bra och stabila värden där de i vissa fall gav bättre resultat än
referenssolcellen.
I nästa körning fylldes hela solcellen med silver-belagda koppar trådar med avståndet 2.5 mm
mellan trådarna tillsammans med en referenscell med 1 mm Vismut-Tenn ribbon i varje sektion.
Trådarna träs på med hjälp av fixturen.

Körning 6:
Typ
1 mm Bi-Sn (Referens)
Ag-Cu (0.15mm) med lim
Ag-Cu (0.15mm) med lim

Antal ribbons
8
Fullt (ca 60)
Fullt (ca 60)

Ƞ (%)

7.80
10.93
11.24

Effekt/cell
1.79W
2.46W
2.53W

Ag-Cu (0.15mm) med lim

Fullt (ca 60)
Fullt (ca 60)
Fullt (ca 60)

9.56
10.53
9.6

2.15W
2.37W
2.16W

Ag-Cu (0.15mm) med lim
Ag-Cu (0.15mm) med lim

Tabell 20: mätningar och resultat av olika ribbons för körning 6 i fas 6.
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Verkningsgrader körning 6 fas 6
12
10
8
6
Ƞ (%)

4
2
0
1 mm Bi-Sn Ag-Cu
Ag-Cu
Ag-Cu
Ag-Cu
Ag-Cu
(Referens) (0.15mm) (0.15mm) (0.15mm) (0.15mm) (0.15mm)
med lim med lim med lim med lim med lim

Figur 34: Grafen visar verkningsgraden för de olika ribbonen/koppartrådarna i körningen

Resultat och slutsats fas 6
Silver-belagda koppartråden gav bäst värden i tabellen ovan och systemet är även stabilt. Detta kan
bero på att vid mindre sektioner är trådarna effektivare. Eftersom 0.15mm silver-belagda koppar
trådar gav bra resultat och 0.07 mm tenn-belagd koppartråd gav dåliga resultat blir det intressant att
ta reda på vad 0.1 mm belagda koppar trådar ger, de trådarna finns tillgängliga och ska testas . En
sista körning görs därför som del av fas 6 med 0.1 mm silver-belagda koppar trådar och 0.1 mm
Vismut-tenn belagda koppartrådar där hela solcellen fylls med koppartrådar. Om Vismut-tenn
belagda koppartrådarna lyckas få koppartrådarna att smälta fast på silvergriden kommer det bidra
till högre verkningsgrad.
Körning 7:
Typ
1mm Bi-Sn
1mm Bi-Sn
Ag-Cu (0.1mm) med lim

Antal ribbons
8
8
Fullt (ca 60)

Ƞ (%)

9.11
9.02
9.24

Effekt/cell
2.05W
2.09W
2.08W

Ag-Cu (0.1mm) med lim

Bi-Sn (0.1mm) med lim

Fullt (ca 60)
Fullt (ca 60)

11.11
8.49

2.50W
1.91W

Bi-Sn (0.1mm) med lim

Fullt (ca 60)

6.70

1.51W

Tabell 21: mätningar och resultat av olika ribbons för körning 7 i fas 6.
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Verkningsgrader körning 7 fas 6
12
10
8
6
Ƞ (%)

4
2
0
1mm Bi-Sn 1mm Bi-Sn

Ag-Cu
(0.1mm)
med lim

Ag-Cu
(0.1mm)
med lim

Bi-Sn
(0.1mm)
med lim

Bi-Sn
(0.1mm)
med lim

Figur 35: Grafen visar verkningsgraden för de olika ribbonen/koppartrådarna i körningen

Körningen visade att 0.1 mm silver-belagda koppar trådarna gav bäst värden jämfört med Vismuttenn belagda koppartråden, silver-belagda koppartråd solcellen hade även högst verkningsgrad av
alla solceller i den körningen . Detta talar för att silver-belagd koppar trådarna kan komma att ha en
avgörande roll när sektionerna minskar eftersom de skymmer mindre samt leder väldigt bra. Med 8
sektioner görs en besparing på 60 % silverpasta.

3.1.7 Fas 7
Nu är projektet i slutfasen, succesivt har silvret minskats samtidigt som de tunna koppartrådarna har
visat styrka, det bli därför väldigt intressant nu när silvret minskas ytterligare och solcellen kommer ha
16 sektioner.
Första körningen kommer innehålla 1 solcell med 1 mm Vismut-tenn ribbons i varje sektion, 3
solceller med 0.1 mm silver-belagd koppar tråd över hela solcellen med 2.5 mm avstånd mellan
trådarna och 2 stycken solceller med 0.1 mm Vistmut-tenn trådar på samma sätt.
Körning 1:
Typ

Antal ribbons

Ƞ (%)

Effekt/cell

1mm Bi-Sn (Referens)

16

9.60

2.16W

Ag-Cu(0.1mm) med lim

Fullt (ca 60)

9.02

2.03W

Ag-Cu (0.1mm) med lim

Fullt (ca 60)

8.00

1.8W

Ag-Cu (0.1mm) med lim

Fullt (ca 60)

7.73

1.74W

Vismut-Tenn(0.1mm)med lim

Fullt (ca 60)

6.70

1.51W

Vismut-Tenn(0.1mm)med lim

Fullt (ca 60)

9.51

2.14W

Tabell 22: mätningar och resultat av olika ribbons för körning 1 i fas 7.
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Verkningsgrader körning 1 fas 7
12
10
8
6
Ƞ (%)

4
2
0
1mm Bi-Sn 1mm Bi-Sn

Ag-Cu
(0.1mm)
med lim

Ag-Cu
(0.1mm)
med lim

Bi-Sn
(0.1mm)
med lim

Bi-Sn
(0.1mm)
med lim

Figur 36: Grafen visar verkningsgraden för de olika ribbonen/koppartrådarna i körningen

Körningen gav varierande värden, det gick därför inte att utifrån dessa värden dra någon
slutsats, det görs därför fler tester. En ny hypotes är att de avvikande värdena beror på att
polyolefinet tränger under koppartrådarna i laminatorn och hindrar trådarna från att få kontakt
med silver fingrarna och därför kommer kaptontejpen att återinföras i hopp om att det löser det
problemet då koppartrådarna är tunnare än i tidigare tester med tejp kan det vara enklare att
fixera koppartrådarna nu. Vid arbete med många koppartrådar kan det bli elektronförluster när
alla trådar ska in mellan klammornas käkar, för elektronerna i koppartrådarna omringad av fler
andra koppartrådar kan detta innebära hög resistans samt ojämn bana som elektronerna måste ta
sig förbi innan de når klämmorna, därför kommer alla trådar tryckas ihop och lödas fast på en
bit busribbon av tenn-belagd koppar enligt bild 12 som elektronerna vandrar ut till och den
biten läggs mellan klammorna. När man löder ihop koppartrådarna blir det enklare för
elektronerna att ta sig fram då täta material leder bättre. Vid mätning har klammrorna i
mätutrustningen lättare att greppa det platta busribbonet. Metoden testkörs med 2 solceller i
”Körning test av busribbon”.
Ett annat material som börjat användas är etylenvinylacetat (EVA) som har samma verkan som
polyolefinet men är något tunnare, detta pga polyolefinet börjat ta slut.
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Bild 16: Tenn belagd koppar busribbon fastlödd

Körning test av busribbon
Typ
Silver-Koppar(0.1mm) med lim
Silver-Koppar(0.1mm) med lim

Antal ribbons
Fullt(ca 60)
Fullt(ca 60)

Ƞ (%)

9.91
9.11

Effekt/cell
2.23W
2.05W

Tabell 23: mätningar och resultat av olika ribbons för test av busribbons körning i fas 7.

Bra resultat uppnåddes och därmed klassades metoden som fungerande.
Körning 2:
Kommande två körningar kommer enbart innehålla 0.1 mm silver-belagda koppartrådar över hela
solcellen med 16 sektioner, kaptontejpen återinförs då detta tros gynna körningen eftersom
koppartrådarna är väldigt tunna och tros fixeras enklare med tejp.
Typ

Antal ribbons

Ƞ (%)

Effekt/cell

Ag-Cu(0.1mm) med tejp

Fullt(ca 60)

9.38

2.11W

Ag-Cu (0.1mm) med tejp

Fullt(ca 60)

10.89

2.45W

Ag-Cu (0.1mm) med tejp

Fullt(ca 60)

10.00

2.25W

Ag-Cu (0.1mm) med tejp

Fullt(ca 60)

10.93

2.46W

Ag-Cu (0.1mm) med tejp

Fullt(ca 60)

8.36

1.88W

Ag-Cu (0.1mm) med tejp

Fullt(ca 60)

9.56

2.15W

Ag-Cu (0.1mm) med tejp

Fullt(ca 60)

10.22

2.30W

Ag-Cu (0.1mm) med tejp

Fullt(ca 60)

10.80

2.43W

1mm Bi-Sn (Referens)

16

11.56

2.60W

Tabell 24: mätningar och resultat av olika ribbons för körning 2 i fas 7.
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Verkningsgrader körning 2 fas 7
14
12
10
8
Ƞ (%)

6
4
2
0

Ag-Cu(0.1mm)
tejp

Ag-Cu (0.1mm)
tejp

Ag-Cu (0.1mm)
tejp

Ag-Cu (0.1mm)
tejp

Ag-Cu (0.1mm)
tejp

Ag-Cu (0.1mm)
tejp

Ag-Cu (0.1mm)
tejp

Ag-Cu (0.1mm)
tejp

1mm Bi-Sn
(Referens)

Figur 37: Grafen visar verkningsgraden för de olika ribbonen/koppartrådarna i körningen

Körning 2 tyder på att 0.1 mm silver-belagd koppartrådar är det bäst ledande material och har
visat goda värden på 16 sektions solceller men för att kunna klassa metoden som fungerande
krävs goda och stabila värden.
Körning 3:
Typ (16 sektioner)

Antal ribbons

Ƞ (%)

Effekt/cell

Ag-Cu (0.1mm) med tejp

Fullt(ca 60)

10.13

2.28W

Ag-Cu (0.1mm) med tejp

Fullt(ca 60)

10.31

2.32W

Ag-Cu (0.1mm) med tejp

Fullt(ca 60)

10.31

2.32W

Ag-Cu (0.1mm) med tejp

Fullt(ca 60)

9.16

2.06W

Ag-Cu (0.1mm) med tejp

Fullt(ca 60)

10.98

2.47W

Ag-Cu (0.1mm) med tejp

Fullt(ca 60)

11.16

2.51W

Ag-Cu (0.1mm) med tejp

Fullt(ca 60)

10.31

2.32W

Ag-Cu (0.1mm) med tejp

Fullt(ca 60)

10.35

2.33W

1mm Bi-Sn (Referens)

16

9.29

2.09W

Tabell 25: mätningar och resultat av olika ribbons för körning 3 i fas 7.
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Verkningsgrader körning 3 fas 7
12
10
8
6
Ƞ (%)
4
2
0
Ag-Cu
Ag-Cu
Ag-Cu
Ag-Cu
Ag-Cu
Ag-Cu
Ag-Cu
Ag-Cu 1mm Bi-Sn
(0.1mm) (0.1mm) (0.1mm) (0.1mm) (0.1mm) (0.1mm) (0.1mm) (0.1mm) (Referens)
med tejp med tejp med tejp med tejp med tejp med tejp med tejp med tejp

Figur 38: Grafen visar verkningsgraden för de olika ribbonen/koppartrådarna i körningen

Resultat och slutsats fas 7
Silver-belagda koppartrådar i Fas 7 har visat goda och stabila värden. Silverbesparingen är nu
uppe i 70 %, detta var slutmålet i detta projekt. Körning 2 visar projektets rekordcell med en
verkningsgrad på 11.6 % med 1 mm Vismut-tenn ribbons, något som är väldigt intressant då
det skyms hela 16 mm yta på den solcellen, detta stärker teorin att orsaken att de tunnaste
koppartrådarna tappar verkningsgrad beror på polyolefinet som kommer emellan då detta
teoretiskt inte sker med Vismut-tenn ribbonen.
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3.2 Felkällor
Då de flesta körningar gjorts på nytt screenmönster har de inte gått att mäta med den
mätutrustningen som mäter solcellerna innan de sorteras och packas i vakuumpåsar. Detta löstes
med referenssolceller och andra metoder men det går ändå inte att utesluta att vissa solceller ändå
kan vara dåliga, förutom det händer det att dessa känsliga solceller ibland blir stående i väntan på
förberedelser inför laminering eller att laminatorn är upptagen av produktionsavdelningen, något
som påverkar dessa känsliga solceller som försämras med tiden när de står ute. Mätutrustningen
Ecosun IOL är främst anpassad för mätning av flercellmoduler och vid mätning av två eller färre
solceller behöver man hålla i solcellen med handen i kanten, något som kan medföra förluster. Det
som orsakar störst förluster tros vara att polyoelfin hamnar under koppartrådarna i laminatorn,
polyelfin smälter i laminatorn och det har observerats att koppartrådarna rör på sig från sin
ursprungliga plats på solcellen efter dem varit i laminatorn, detta är något som ökar chansen för att
polyoelfinet tränger mellan silvergriden och koppartrådarna, något förhindrar koppartrådarna att få
en direkt kontakt med silvergriden. Många färdiga solcellspaneler som gjorts har klassats som
defekta och fått uteslutas från projektet. Detta pga. av olika orsaker, i några fall har det skett en
kortslutning som beror på att koppartrådar från framsidan har hamnat på i kontakt med
bakkontakten, vilket är någon som måste undvikas. En del solceller har klassats som defekta direkt
efter lamineringen pga av luftbubblor skapar mellan materialet och därför har dessa inte varit
möjliga att mäta. Vid något fall gick säkringen när solcellerna var i laminatorn och hela körningen
fick slängas. Några solceller har klassats som defekta pga. den mänskliga faktorn då
koppartrådarna inte limmades ordentligt och därför tappade fäste eller att man missat göra något
steg, detta skedde främst i början av projektet.
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Kapitel 4
Slutsatser och diskussion
I detta avsnitt diskuteras sammanfattat resultat och slutsats samt framtida utvecklingsidéer.

4.1 Resultat och slutsats
Slutsatsen utifrån resultaten som fåtts är att man först och främst kan reducera silvret i dagens
solceller med upp till 70 % genom att ändra screenmönstret, samtidigt som silvret reduceras
innebär detta även att silverpastan inte skymmer solcellen lika mycket mer och detta ger utrymme
för att uppnå högre verkningsgrad. Projektet var indelat i två delmål och ett slutmål med anledning
att det inte gick att vara säker på hur stor besparing det gick att göra utan att förlora för mycket
verkningsgrad, därefter flyttades huvudmålet fram eftersom delmål uppnåddes. 70 %
silverbesparing en otroligt stor besparing samtidigt som man kan lyckas uppnå lika hög och även
högre verkningsgrad än i dagens solceller. Olika ledare reagerar olika bra med silvergriden
samtidigt som många andra faktorer spelar roll, arbetsmetoden att successivt förbättra resultatet
under fasernas gång har gett en större förståelse för vilken riktning man ska ta i nästa fas. I takt
med att silvret reducerades blev det mer effektivt med tunnare koppartrådar och 0.1 mm Silverbelagda koppar trådar har visat bäst resultat när det kommer till verkningsgrad och stabilitet med
verkningsgrader på runt 10-11 % som är i nivå och i vissa fall högre än den verkningsgrad som
uppnås på Midsummers modulproduktion. Silver-belagda koppartrådar är ett relativt billigt
material och påverkar inte kostnaden per solcell mer än standardribbonen. Kaptontejp i ändarna på
0.1 mm koppatrådarna har visat sig effektiv för att fixera trådarna på plats och har även vissa
fördelar både ur ett tidsperspektiv samt utseendeperspektiv då utseendet även har en viss betydelse
för kunden se bild 16,17 och 18. Solceller med lägre tillverkningskostnad öppnar upp för nya
möjligheter inom branschen samt ekonomisk lönsamhet.

4.2 Framtida utveckling
Detta projekt har bevisat att det går att göra stora förändringar och ändå lyckas skapa goda resultat i
tunnfilmssolceller. Med en enkel sökning på solceller i söktjänsten Google kan man se att
majoriteten av alla solceller ser likadana ut, två tjocka silver busbars har blivit av en standard i
branschen vilket jag anser att det är dags att ändra på. Det finns utrymme för förbättringar om man
vågar tro på förändring. Detta projekt uppnådde en silverpastabesparing på 70 % något som är
otroligt bra men jag ser att det finns potential att uppnå 90 % silverpastabesparing genom att
fortsätta på samma sätt och i bästa fall 100 % genom att utrsluta silvergriden helt. Jag tror att det är
möjligt att leda ut elektronerna direkt till koppartrådarna eller genom något annat material som kan
leda ut elektronerna från solcellsytan utan att först samlas upp i silverpasta i griden, teoretiskt bör
detta vara möjligt om man lyckas få bra kontakt med ITO ytan på solcellerna.
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Bild 17: standardmönster på standardcell.

.

Bild 18: 16 sektioner med AgCu tråd.

Bild 19: 16 sektioner med BiSn ribbons
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