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Sammanfattning 

Utvinning av solenergi genom solceller är en lovande teknik för att öka andelen 
förnyelsebara energikällor både nu och i framtiden. Glas till solceller är en 
betydande del av kostnaden och en nödvändighet att utveckla för att öka 
livslängden och minska priset per utvunnen watt. I LIMES har man studerat dels 
att tillsätta optiskt aktiva komponenter som absorberar skadligt UV ljus och 
samtidigt konverterar det till synligt ljus som i sin tur kan konverteras till energi i 
solcellerna. Därmed är vinsten tvåfaldig, ökar både livslängden och effektiviteten 
med upp till 4%. Vidare har det studerats hur man kan optimera de mekaniska och 
kemiska egenskaperna av glas för att kunna öka den mekaniska och kemiska 
livslängden, detta genom att optimera glassammansättningen. Man har inom 
projektet visat att motstånd mot sprickbildning av en ny sammansättning ökar 
med en faktor 3 och att den kemiska resistensen ökar med en faktor 4. Termo-
kemisk härdning av glas har demonstrerats i labskala som ger upphov till minst 
lika stor härdningsgrad samt ökar motstånd mot sprickbildning med en faktor 2. 
Det möjliggör användning av tunnare glas och därmed betydligt lättare solceller. 
Glasytans sammansättning modifieras signifikant genom att öka halten 
aluminiumoxid och det ger upphov till de förbättrade egenskaperna. Den termo-
kemiska behandlingen ökar vattens kontaktvinkel mot glasytan vilket bidrar till ett 
självrengörande glas. Multifunktionella ytor på glas som är både antireflektiva 
och självrengörande har studerats genom två olika angreppssätt, nanostrukturerad 
ytmodifiering och porösa antireflektiva beläggningar med fotokatalytisk 
nedbrytningsförmåga. Nanostrukturerade glasytor ger upphov till en ökad 
ljusspridning och kan på så vis effektivt guida ner diffust ljus till solceller och 
samtidigt ändra vattens kontaktvinkel mot glaset. LIMES-koncepten har 
demonstrerats genom kvantitativa mätningar och tillverkande av små 
kiselsolcellsmoduler. Projektet har stått för att öka potentialen för 
kommersialisering ifrån TRL (Technology Readiness Level) nivå 2-4 till 4-6. 
Man undersöker i det närmaste hur man kan skala upp planglastillverkning för att 
kunna ta nästa steg mot kommersialisering. 

Summary 

Extraction of solar energy through solar cells is a promising technology for 
increasing the share of renewable energy sources, both now and in the future. 
Glass for solar cells is a significant part of the cost, and a necessity to develop to 
increase life expectancy and reduce the cost per watt recovered. In the LIMES 
project have adding optically active components been studied, these absorb 
harmful UV light and simultaneously converts those UV photons into visible 
light, which in turn can be converted into energy in solar cells. Thus, the profit is 
twofold, increasing both the lifetime and efficiency by up to 4%. Further, it has 
been studied how to optimize the mechanical and chemical properties of glass by 
optimizing the glass composition in order to increase the mechanical and chemical 
lifetime. It has shown that resistance to cracking of the new composition increases 
by a factor of 3 and that the chemical resistance is increased by a factor of 4. 
Novel thermo-chemical strengthening of glass has been demonstrated in the lab 
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Mono- och poly-kristallina kiselsolceller dominerar PV-marknaden. De dyraste 
modulkomponenterna är kisel och skyddsglaset (även kallat täckglas). Typiska 
dimensioner för en PV-modul är 1.4m2 - 1.7m2. Upp till 90 % av vikten hos en 
solcellsmodul utgörs av glaset. Vikten är tekniskt utmanande eftersom dagens 
solcellsteknologi är baserad på styva kiselceller och det medför även att 
stödstrukturer behövs för en solcellsinstallation. Styvhet och vikt begränsar 
utnyttjandet av bärbara solcellsprodukter.  Förutom nackdelen med att dagens 
solcellsmoduler är tunga så medför även produktionen av stora glasvolymer stora 
energi- och miljömässiga kostnader. Livslängden och effektiviteten för 
solcellskomponenter begränsas framförallt av solens UV-strålning. Det finns ett 
uttalat behov av att minska tjockleken (= vikt) av täckglaset och samtidigt 
förbättra modulens livslängd samt effektivitet. Kommersiellt 3 mm härdat 
solcellsglas kan optimeringsmässigt endast ge begränsade fördelar idag. Detta kan 
för det första göras med hjälp av lägre järnhalt för att förbättra soltransmittansen. 
Dessutom kan mönster eller beläggningar styra ljus tillbaka mot cellen eller 
minska reflektionsförluster i gränssnittet mellan glas och luft. Dagens solcellsglas 
släpper igenom < 90 % av det infallande ljuset på grund av absorptions- och 
reflektionsförluster. Glas kan i vissa miljöer vara känsligt för korrosiva medier 
(t.ex. surt regn) [7, 8] och har endast begränsad förmåga att blockera den UV-
strålning som kan skada inkapslingsmaterialet [9] och även solcellerna indirekt 
som i Figur 1 är EVA (etyl-vinylacetat). Detta begränsar solcellers livstid. 
 
Varje partner i konsortiet var noga utvald som en värdeskapande part inom 
projektet. RISE Glas (fd Glafo) och Sheffield Hallam University har lång 
erfarenhet av glasforskning inklusive framtagning av nya glassammansättningar 
samt karakterisering av glas [10-12]. RISE (fd SP) har en solenergi-grupp med 
många års erfarenhet av kvalitetsaspekter på solenergiprodukter. Johnson Matthey 
(JM) är ett världsledande företag inom specialkemikalier med bred kompetens 
inom tillämpad forskning [13, 14]. Solar Capture Technologies är en 
forskningsbaserad solpaneltillverkare med bred erfarenhet inom inkapsling av 
solcellsmoduler med kundens behov i fokus [15]. CSIC har erfarenhet av 
antireflektiva beläggningar som kan dra nytta av nanoteknik och nanooptik [16, 
17]. Tillsammans hade konsortiet bred kunskap och erfarenhet om 
solcellsmoduler för att kunna genomföra projektet och ta projektresultaten vidare. 
Den transnationella fördelen har varit av stor betydelse för projektet. Avsaknaden 
av en planglastillverkare i projektet har inte varit en nackdel utan kanske snarare 
en fördel eftersom mer grundforskningsmässiga experiment har kunnat utföras. I 
kommande uppskalningsprojekt är dock en planglastillverkare av stor prioritet. 

Syftet med projektet har varit att utveckla avancerade glas som optimerar den 
allmänna funktionen av täckglas till solcellsmoduler, dvs. optimerar insläpp av 
solsintrålning till den aktiva komponenten. Samtidigt skall glaset skydda den 
aktiva komponenten kemiskt och från yttre miljöförhållanden. Glas som används i 
solcellsmoduler är idag vanligtvis ca 3 mm tjockt. Om man använder glas till både 
fram- och baksida, sk glas-glas-moduler, resulterar detta i tunga moduler (glas står 
för ca 90 % av dess vikt) som är svåra att använda som byggintegrerade solceller 
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(BIPV) och svåra att hantera vid installation. Syftet blir därmed av ett stort 
generellt intresse inom solenergibranschen, inte enbart för solceller utan även för 
termiska solfångare etc. Projektets mål var att sträva efter att utveckla termiskt 
härdat glas som är 1 mm tunt som har goda optiska, mekaniska och kemiska 
egenskaper. Dessutom har projektet som syfte att prototyptillverka 
solcellsmoduler som är kostnadseffektiva att tillverka, har förbättrad prestanda 
och som har en förväntad livslängd på över 30 år. 
 
Projektet hade som direkta mål att utveckla: (a) en termisk härdningsteknik för att 
möjliggöra tillverkning av 1 mm tunt glas till en acceptabel produktionskostnad. 
(b) en ekonomiskt lönsam och ny glassammansättning som ökar transmissionen 
samt de mekaniska egenskaperna hos de bakre och främre skyddsglasen. (c) nya 
funktionella beläggningar för att skräddarsy täckglasens optiska och 
självrengörande egenskaper. Utöver det har inkapslingsmaterial också testats. 
 
Andelen installerad solenergi i Sverige är relativt låg på grund av det geografiska 
läget samt på grund av att vi valt att satsa på andra förnyelsebara energiformer än 
solenergi. Trots detta är svensk forskning om halvledarmaterial till solceller av 
yttersta världsklass. FoU-verksamheten inom inkapslingsmaterial och glas för 
solceller är dock relativt liten. Planglasbearbetande industri i Sverige har tidigare 
sålt stora mängder av glas till solcellsmarknaden inom Europa men de senaste 
åren har den marknaden i princip försvunnit helt och hållet på grund av 
konkurrens ifrån framförallt Kina. Ny teknisk utveckling, innovativa produkter 
och produktionsteknisk excellens behövs för att bygga upp marknaden för både 
svensk och europeisk industri igen. RISE (fd Glafo och SP) är gärna med och 
driver utvecklingen inom detta område även i framtiden. Därmed kan 
kompetensen och kunskapsbyggandet som pågått inom projektet föras ut och 
implementeras i både svensk och europeisk industri. RISE (fd Glafo och SP) är 
viktiga deltagare i Vinnväxtmiljön - Smart Housing Småland som är finansierat av 
Vinnova. Denna innovativa tillväxtmiljö utgör en god plattform för 
kunskapsspridningen till svensk industri som kommer att fortgå även efter 
projektets slut. Flera stora planglasbearbetande företag ligger i Småland och de 
har visat ett stort intresse för projektet. Deras nuvarande produktportfölj och 
produktionsutrustning har dock medfört att de i nuläget inte kunnat medverka i 
projektet. 

Genomförande  

Projektets strategi har kombinerat både tillämpad forskning med demonstrations- 
och testverksamhet. Omfattande litteraturstudier har varit vägledande inom 
projektet. Nedan följer en sammanfattning av genomförandet av projektet 
beskrivet per arbetspaket.  
 
WP0 - Projektledning och samordning  
Koordinator: RISE (fd Glafo) - Andra bidragande partners: Alla.  
Detta delprojekt har syftat till att säkerställa en god projektledning och 
samordning så att milstolpar och leveranser har följt planeringen eller 
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omplaneringen. Delprojektet har stått för att arrangera regelbundna telefon och 
fysiska möten för att få en kontinuerlig uppföljning genom projektets gång. 
 
WP1 - Utveckling av nya glas med förbättrade optiska egenskaper 
Koordinator: Johnson Matthey - Andra bidragande partners: Alla. 
Detta delprojekt har behandlat dopning av optiskt aktiva komponenter [18] och 
även andra delar som påverkar optiska egenskaper (t ex polering och reflektans). 
Experimentellt har delprojektet fokuserat på att tillverka dopade glas bl a dopning 
med övergångsmetaller [19].  UV-Vis spektroskopi och fotoluminiscensmätningar 
har varit de vanligaste karakteriseringsmetoderna. 
 
WP2 - Utveckling av nya glas med förbättrade mekaniska egenskaper 
Koordinator: RISE (fd Glafo), Andra bidragande partners: Johnson Matthey, 
RISE (fd SP), Sheffield Hallam University. 
Detta WP har fokuserat på ökad reptålighet och spricktålighet. Modellering med 
försöksplanering har använts som ett verktyg för att förbättra de mekaniska 
egenskaperna hos glas. Nano/Mikroindentering har använts för att studera 
mekaniska egenskaper såsom hårdhet, E-modul, reptålighet och spricktålighet.  
 
WP3 - Utveckling av nya glas med förbättrade kemiska egenskaper 
Koordinator: RISE (fd Glafo), Andra bidragande partners: Johnson Matthey, Solar 
Capture Technologies, RISE (fd SP), Sheffield Hallam University. 
Detta arbetspaket har fokuserat på ökad kemisk beständighet (korrosion), fukt och 
UV-exponering, som alla är viktiga egenskaper för solcellsglas. Olika 
accelererade tester (DIN 52296, klimattestning och UV-Vis spektroskop) har 
använts för att utvärdera olika glassammansättningar. Resultat har modellerats 
med försöksplanering för att optimera glassammansättningen. 
 
WP4 - Termisk härdning och atmosfärisk behandling 
Koordinator: Johnson Matthey, Annan bidragande partner: RISE (fd Glafo). 
Studier av termisk härdning har utförts i laboratorieskala med innehåll av både 
grund och tillämpad forskning. Nya innovativa metoder för att termiskt härda 
planglas har testats. De härdade glasen har utvärderats med hjälp av 
hållfasthetstester (ring-on-ring), SCALP (Scattered Light Polariscope), 
Nano/Mikroindentering, ISO 695 och SAC-ICP-OES (Surface Ablation Cell 
analyserad med Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy 
[20]).  
 
WP5 - Funktionella beläggningar på glas 
Koordinator: CSIC, Andra bidragande partners: RISE (fd Glafo), Johnson 
Matthey, Solar Capture Technologies, RISE (fd SP). 
Funktionella beläggningar har utvecklats för att förbättra den optiska, mekaniska 
och kemiska prestandan för solcellsmoduler. Ytbehandlingar med fokus på 
multifunktionalitet har undersökts med syftet att både vara anti-reflektiva samt 
"självrengörande". Prover har utvärderats med hjälp av UV-Vis spektroskopi, 
termisk cykling, klimattester och kontaktvinkelmätningar. 
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WP6 - Inkapsling och Montering 
Koordinator: Solar Capture Technologies, Andra bidragande partners: CSIC, 
Johnson Matthey, RISE (fd SP). 
Nya inkapslings- och monteringstekniker har jämförts med konventionella med 
avseende på kemisk beständighet, effektivitet och livslängd. Solcellsmoduler har 
utvärderats genom klimattester, flash-test, termisk cykling och 
effektivitetsmätningar. 
 
WP7 - Demonstration, simulering och kvalitetssäkring 
Koordinator: RISE (fd SP), Andra bidragande partners: CSIC , Solar Capture 
Technologies. 
Syftet med delprojektet var att använda material som utvecklats inom projektet för 
att ta fram prototyper som även har testats genom klimattester, termisk cykling 
och effektivitetsmätningar i jämförelse med standardglas. Kvalitetssäkringsfrågor 
i anslutning till de framtagna prototyperna har hanterats genom prenormativ 
forskning. 
 
WP8 - Spridning och användning av resultat 
Koordinator: RISE (fd Glafo), Andra bidragande partners: CSIC, Johnson 
Matthey, Solar Capture Technologies, RISE (fd SP). 
I detta WP ingick spridning och utnyttjande av resultaten genom patent, 
vetenskapliga artiklar, vetenskapliga konferenser och workshops. Ett arbete som 
fortsätter även efter projektets slut. 

Resultat 

Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste resultaten ifrån projektet 
presenterat per arbetspaket. 
 
WP0 – Projektledning och samordning 
Projektet har på en kontinuerlig basis följts upp genom återkommande 
telefonmöten och fysiska möten. Totalt har 6 st fysiska möten ägt rum (se Figur 
2), ett hos RISE Glas i Växjö (fd Glafo), ett på RISE i Borås (fd SP), två hos 
Johnson Matthey, ett hos CSIC, ett hos Solar Capture Technologies och ett hos 
Sheffield Hallam University i samband med den vetenskapliga konferensen ESG 
2016. Sammantaget har det varit en bra projektgrupp som tillsammans har 
diskuterat sig fram till lösningar på problemställningar som uppstått. 
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Figur 2: Foto taget på projektdeltagare i samband med projektmöte i Borås. 
Fotograf: Stefan Karlsson.  
 
WP1 - Utveckling av nya glas med förbättrade optiska egenskaper 
Ett arbetspaket som fokuserat på små tillsatser av UV absorberande och 
fotoluminiscens av diverse komponenter. Tillsatserna har varit i storleksordningen 
0.1-0.3 mol%. Fokus har lagts på dopning med optiskt aktiva komponenter och 
dess inverkan på fotoluminiscensspektra, se Figur 3. Delar av dessa resultat 
exploateras genom patentering [21]. Man har även studerat övergångs-metaller 
[19] varav flertalet uppvisar intressanta fotoluminiscens-egenskaper. Vinsterna 
med att dopa med optiskt aktiva är dubbla. Dels absorberas skadligt UV-ljus som 
degraderar laminatet [9], oftast etyl-vinylacetat (EVA). Degraderingen av 
laminatet medför en sämre effektivitet av solcellen. Dessutom konverteras det 
energirika UV-ljuset till visuella våglängder, se Figur 4, därmed kan man utvinna 
någon mer procent av det infallande beroende på fotoluminiscens-effektiviteten. 
En del komponenter innehar även egenskaper som medför konvertering av IR 
strålning till visuellt ljus och förutom de rena vinsterna av ökat antal fotoner som 
når solcellerna så minskar även temperaturen av solcellerna som annars är en 
betydande faktor för solcellseffektiviteten. Järnhalten i täckglaset har visat sig 
vara viktig för fotoluminiscensen och det är inte överraskande eftersom järn har 
en god förmåga att skärma UV-ljus vilket påverkar utbytet för den andra 
fotoluminiscerande komponenter. Järnoxidens förmåga att skärma UV-ljus 
används inte minst i planglas och bilindustrin [22] men även för flaskor för t ex öl 
eller vin [23].        
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undersöktes med nano/mikroindentering och resultat för de optimerade 
sammansättningarna visas i Tabell 2. Hårdheten och E-modulen (styvheten) är 
relativt konstant medan den viktiga spricktåligheten har avsevärt förändrats med 
de optimerade sammansättningarna, framförallt A och B som har närmast 
förbättrats med en faktor 3. I Figurs 5 visas reptålighet i jämförelse med glas A 
och float glas, det visar att glas B har en markant bättre reptålighet än floatglas. I 
jämförelse med Gorilla®-glas som är kemiskt härdat kommer glas B också nästan 
till dess nivå. Corning som har utvecklat Gorilla®-glas i flera omgångar har 
arbetat just med reptålighet och kontaktskador som med fördel kan studeras med 
nano/mikroindentering [24-26]. Kemiska egenskaper har studerats genom 
kombinerade klimattester och UV-Vis spektroskopi samt även genom P98 (DIN 
52296). Både klimattesterna och P98 visar liknande resultat. I Tabell 2 redovisas 
P98 resultat som ett relativt värde, i metoden lakas framförallt natriumjoner ut 
från glaset som sedan titreras med saltsyra varav titrer-volymen är detta relativa 
värde (ml 0.01 N HCl/g glas). Jämfört med floatglas så är glas A, B och C en dryg 
faktor två bättre. För att simulera 30 års användning användes ett empiriskt 
samband ifrån Lyle [27] för att beräkna klimattester, se Figur 6. Samtliga 
föreslagna sammansättningar är bättre än float glas med en faktor 2 eller mer. 
Som ett steg i kommersialiseringen av sammansättning B, vilket är den 
sammansättning som känns mest lovande, studerades smältegenskaper såsom 
likvidustemperatur och viskositet. Smältegenskaperna är de absolut viktigaste 
egenskaperna för att kunna säkerställa en stabil kommersiell produktion. Resultat 
för likvidustemperatur och viskositet är lovande och ger oss goda förutsättningar 
att fortsätta arbetet mot kommersialisering. Den termiska 
utvidgningskoefficienten för A, B och C mättes också eftersom det är en viktig 
egenskap för termisk härdning, desto lägre termisk utvidgningskoefficient desto 
lägre härdningsnivå. Utvidgningskoefficienten för sammansättningarna var 
liknande de för float glas vilket också är lovande för möjligheten att härda dessa 
sammansättningar.   
 
Tabell 1: Glassammansättningar i mol%, en del halter av de föreslagna är valda att inte 
lämnas ut på grund av att kunna ha möjligheten till att i framtiden skydda resultaten. 
Basglassammansättningen baseras på den konventionella floatglassammansättningen. 

 SiO2 Al2O3 Na2O CaO MgO ZnO TiO2 SO3 
Basglas 70,6 0,6 13,9 9,2 5,5 - - 0,2 

Glas A, B, C 70,7 ? 13,9 ? ? ? ? 0,2 
 
Tabell 2: Resultat för kemiska och mekaniska egenskaper. P98 anges med enheten ml 0.01 
N HCl/g glas. 
 P98 (DIN 

52296) 
Hårdhet (GPa)

(last 25mN) 
E-modul (GPa)

reducerad 
Spricktålighet (N) 

Floatglas 1.20 6.9 73.7 0.5 

Basglas  0.85 7.2 73.3 1.0 

Glas A 0.47 7.1 72.4 1.3 
Glas B 0.43 7.3 71.9 1.5 
Glas C 0.46 7.3 73.4 0.6 
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4 mm Termo-kemiskt 
härdad 

317-346 

2 mm Avspänt  173-194  
2 mm Termiskt härdad 322 
2 mm Termo-kemiskt 

härdad 
346-489 

2 mm Annan gas än luft 
under härdning 

483  

 
Mekaniska ytegenskaper för prov härdade både hos JM och RISE Glas har också 
utvärderats, närmare bestämt spricktålighet, hårdhet och reptålighet. En Anton 
Paar Micro combi tester med CPX-NHT2 nanoindenter användes vid mätningarna, 
men med olika diamantspetsar, en Vickerspets för spricktålighet, en 
Berkovichspets för hårdhet och en hemisfärisk Rockwellspets med 100 µm 
diameter för reptålighetstest. Reptesterna gjordes med en progressiv last från 0.03 
– 20 N. Spricktålighet ger ett mått på hur hög last som krävs för att det ska uppstå 
50% radiella sprickor, dvs i medeltal 2 radiella sprickor per indentering [33], se 
Figur 8. Det termo-kemiskt härdade glaset har en betydligt högre spricktålighet än 
både referensprovet (floatglas) och det härdade glaset, se Tabell 4. 
 
 Tabell 4: [34] 
 Crack Resistance Contact angle 
Float glas 0.7 < 5° 
Härdat glas 0.8 < 5° 
Termo-kemisk härdning 1.3 45 ° 
 
Resultaten för hårdheten med laster från 1 till 15 mN syns i Figur 9. För lasterna 
15 och 5 mN är trenden samma för avspänt referensprov, härdat och termo-
kemiskt härdat. Vid de låga lasterna 1 och 3 mN så fortsätter hårdheten att sjunka 
för det avspända glaset medan det härdade och termo-kemiska glaset blir hårdare 
närmare ytan. När det gäller härdat glas, så har detta fenomen redovisats tidigare 
[35]. För det termo-kemiskt härdade glaset är det troligtvis beläggningen med 
Al2O3 som gör ytan hårdare än härdat glas.  
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Figur 10. Reptålighet för termo-kemiskt härdat jämfört med vanligt floatglas. Det är stor 
skillnad vid vilken last de kontinuerliga sk ”Herztian cracks”börjar.  
 
De härdade och termo-kemiskt härdade glasen uppvisar en bättre reptålighet än 
vanligt floatglas, i Figur 10 kan man se att de breda spåret med kontinuerliga 
”Hertzian cracks” börjar vid en väsentligt högre last för de termo-kemiskt härdade 
glasen. 
 
 
WP5 - Funktionella beläggningar på glas 
Johnson Matthey jobbade först med screen-tryckning av sol-gel baserade 
antireflektiva beläggningar men beläggningarna blev för tjocka. Istället har man 
arbetat med dip-coating teknik och har kunnat uppvisa intressant resultat i 
samband med att man dopar SiO2 beläggningarna med TiO2 och ZnO, se Figur 11. 
Mer systematiska studier krävs dock för att optimera de anti-reflektiva 
egenskaperna men generellt sett är det lovande resultat som även ger möjlighet till 
fotokatalytisk effekt för att bryta ned organisk smuts på glasen [36, 37].  

Ca 10N

Ca 10N

Ca 6NFloat ref 4 mm 5x

Al4 termokemiskt härdat 2mm 5x

Al8 termokemiskt härdat 4mm 5x

JM4 härdat 4 mm5x Ca 13N

Ökande last 
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glassammansättningar i Figur 15 visar att fotoluminiscensen påvisar 
generellt sett en ökning på upp till 4%, detta är nu på väg att exploateras 
genom patentering [21]. Solcellseffektiviteter efter klimattester uppvisar 
en minskning av effektiviteten med 20% för kommersiellt referens float 
glas medan LIMES utvecklade glas uppvisar en minskning med 16%. 
Målet med en bibehållen verkningsgrad efter klimattestning har inte 
uppfyllts men det är ett steg i rätt riktning. Detta beror framförallt på att 
UV-ljus skärs effektivt bort med optiskt aktiva tillsatser, ”UV-kanten” 
ändras avsevärt vilket kommer att gör en kraftig skillnad på 
degraderingstakten av laminatet [9]. UV-kanten beror även till stor del på 
järnhalten i glaset, något som man på senare år har fokuserat på att minska 
genom så kallade lågjärnglas vilket är vanligt att använda till solceller. Att 
tillsätta optiskt aktiva ”transparenta” komponenter kan därmed bli helt 
nödvändigt för att kunna bibehålla en normal livslängd på solceller i takt 
med att man minskar järnhalten i glas. Mekaniska lasttester har inte utförts 
på prototyper eftersom de i så fall alltför lätt hade gått sönder och inte 
kunnat testas i andra syften. Andra effekter som påverkar är bl a PID 
(Potential Induced Degradation), det har blivit ett alltmer uppmärksammat 
problem där glaset spelar en viktig roll. PID beror på Na-diffusion ifrån 
glaset in i solcellsmaterialet och med ett mer kemiskt resistent glas så 
kommer glaset inte släppa ifrån sig lika mycket Na. Våra kvantifieringar 
av utvecklat glas jämfört med vanligt floatglas visar på en minskning av 
Na-utlakning med en faktor 3 (från 2.1 mg/dm2 till 0.6 mg/dm2). Detta 
kommer att ha en avsevärd inverkan på PID. Vidare har vi gjort 
kvantifiering av ljustransmissionen på glas före och efter klimattestning, 
vårt utvecklade glas visade inte på någon skillnad före och efter medan en 
normal floatglassammansättning visade en minskning på 2%. Dessa andra 
mått tyder på att verkningsgraden kommer att förbättras efter 
klimattestning av modulerna men det återstår att se om det blir enligt målet 
minst 95% bibehållen verknings eller något lägre.  

 

 
Figur 13: Elektroluminiscens av solceller och exempel på när kisel skadats.  
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Figur 14: Tre tillverkade solceller med LIMES-utvecklade glas, benämnda Q7005, 
Q7008 och Q7007. 
 
Tabell 5: Solcellsdata för solcellerna i Figur 14 vid Standard Test Conditions (STC).  
  Q7005 Q7007 Q7008 uncertainty

Pmax(W) 0,232 0,227 0,225 ±0,008 

Imax(A) 0,065 0,064 0,063 ±0,002 

Umax(V) 3,58 3,57 3,61 ±0,08 

Isc(A) 0,066 0,067 0,064 ±0,002 

Uoc(V) 4,33 4,28 4,36 ±0,08 

 
Tabell 6: beräknade värden baserade på resultaten i Tabell 5 för att estimera 1 m2 
solcellsmodul vid STC (Standard Test Conditions). 
  Q7005 Q7007 Q7008 uncertainty

Pmax(W) 103 114 114 ±20 

Imax(A) 2,85 3,20 3,15 ±0,5 

Umax(V) 36,1 35,7 36,1 ±4 

Isc(A) 5,77 4,80 5,81 ±0,5 

Uoc(V) 43,3 42,8 43,6 ±4 
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Figur 15: Relativt strömutbyte som en funktion av olika täckglas. 
 
WP8: Korta sammanfattningar av de fysiska mötena har publicerats på hemsidan 
limes.nu. Projektet och resultat ifrån projektet har presenterats genom 5 st 
muntliga internationella konferensbidrag, 3 st posters och 6 st muntliga 
presentation vid andra tillfällen såsom Solforum och SP Glas temadag. Ett patent 
[21] har skickats in och en sammanfattande vetenskaplig artikel är under 
författande. Resultat ifrån projektet kommer att bli föremål för flera vetenskapliga 
publiceringar och eventuellt också patentering efter projektets slut. 

Slutsatser 

1. Det är möjligt att dopa glas med små mängder optiskt aktiva komponenter 
som ökar effektiviteten av solceller och samtidigt minskar UV 
exponeringen, vilket ger solcellsmodulen en längre livslängd. 

2. Optimering av glassammansättningen ökar optiska, mekaniska och 
kemiska egenskaper, därmed även effektiviteten av solceller både under 
kortare och längre tid.  

3. Termo-kemisk härdning är ett nytt koncept som visat sig ge en ökad Al2O3 
halt i glasytan och som ökar spricktålighet, reptålighet och kontaktvinkeln 
med vatten. 

4. Nanostrukturerade ytor ökar både ljustransmittansen och ändrar 
kontaktvinkeln med vatten vilket kan ge självrengörande egenskaper. 

5. Nanoporösa SiO2-TiO2 och SiO2-ZnO ger ökad ljustransmittans och 
möjlighet till fotokatalytisk degradering av smuts. 

6. Baksida, laminat och täckglas påverkar var och en effektiviteten av 
solcellen. 

7. Optiskt aktiva komponenter med en dopningshalt på 0.1-0.3 mol% kan öka 
solcellseffektiviteten på upp till 4%. 
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Diskussion 

Projektet LIMES har bidragit med en genomsyn av egenskaper som är viktiga för 
effektivititeten av solceller och tagit upp vikten av materialet för att öka 
effektiviteten samt priset på solceller. Täckglas kan effektivt hjälpa till att 
förlänga livstiden för solceller och det är en viktig parameter för att minska priset 
per W. Målet var att minska kostnaderna med 10% från råvara till installation, 
något som har varit svårt att kvantifiera. Relativa kostnader per vikt har tagits 
fram för float glas och för de föreslagna nya sammansättningarna. 
Sammansättning B visade på en relativ ökning med 50% men om man ser till att 
vi samtidigt lyckas minska tjockleken (dvs vikten) med minst hälften (1.5 mm 
istället för 3 mm) så får man en relativ prisminskning på ca 25%. Det ger inte hela 
sanningen om hurdant priset blir från råvaror till installation men om man antar att 
glaset står för 30% av kostnaden så når man direkt 7.5% prisminskning och 
ytterligare om man lyckas komma ner mot 1 mm tunt glas. Under drift ger LIMES 
utvecklade täckglas en ökad kemisk och mekanisk livslängd samt minskad UV-
exponering och ökad effektivitet på grund av fotoluminiscens, detta minskar 
förmodligen priset ytterligare med mer än 2.5%.  Som en effekt av dopning med 
komponenter som uppvisar fotoluminiscens minskar UV-exponeringen med 4% 
och dessutom ökar solcellseffektiviteten med 4%.  

Användningen av solenergi är en viktig del i att nå en ökad andel förnyelsebara 
energiresurser. Solenergi är en energiutvinningsform som har fördelen att den inte 
kräver några betydande ingrepp i naturen (förutom möjligtvis solenergiparker) 
och dessutom inte ger ifrån sig störande ljud. Solceller är även flexibla i den 
bemärkelsen att man kan applicera eller integrera dem lite varstans varav 
solcellsparker och BAPV (Building Applied Photovoltaics) är det vanligaste. Det 
estatiska uttrycket av solceller är dock debatterat och bygg integrerade solceller 
[41] (BIPV) har lanserats som ett attraktivt alternativ där solcellerna blir en del av 
byggnaden. Intresset och potentialen för BIPV är stort [41-44] men än har det inte 
tagit fart. EU har satt mål om byggnaders energieffektivitet till 2020 genom 
EPBD (Energy Perfomance of Buildings Directive) där BIPV förväntas bli en 
viktig del att nå nZEB (nearly Zero Emission Buildings) och så småningom ZEB 
(Zero Emission Buildings) [45, 46]. Det är också relativt nyligen som man har 
insett vilken inverkan glasmaterialet kan ha för effektiviteten [7, 18], innan har 
fokus mest varit inriktat på kostnaden för glaset som är en avsevärd del av 
kostnaden för solceller. Tunnare och starkare glas är av intresse inte bara inom 
solenergiindustrin utan av generellt intresse för många olika branscher, inte minst 
display och elektronik branschen [47, 48]. En viktig del att göra glaset tunnare för 
solcellsmoduler är att modulerna blir lättare, det kommer samtidigt göra det lättare 
och billigare att installera solceller. Multifunktionella beläggningar på solceller är 
viktigt för att kunna minska underhållskostnaderna på solceller som just nu är en 
signifikant kostnad över solcellernas livscykel. Anti-reflektiva beläggningar har 
blivit närmast självklar för solcellsbranschen och det är antagligen för att det är 
lätt att påvisa dess effekt medan nedsmutsning och självrengörande har ännu inte 
blivit generellt accepterad. Där har materialforskarna och solenergiforskarna 
något att vidare ta itu med. Det här projektet betonar även vikten av att 
materialforskare, solenergiforskare samt industri samarbetar, alla är viktiga delar 
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för att göra forskningen så tydlig som möjligt. Materialforskare är som benämnt 
duktiga på material och har svårt att visa vilken betydelse materialförbättringar 
har för solceller medan solenergiforskare faktiskt kan hjälpa till och visa det. 
Industrin är viktig för snabb och effektiv kommersialisering, även om spin-off 
företag ifrån forskningen sannerligen är imponerande tar det ofta lång tid att föra 
ut innovationer till samhället på så vis. Det behövs en planglas-tillverkare för att 
LIMES tar nästa steg i att demonstrera proof-of-concept i större skala. Med andra 
ord behövs en planglastillverkare och det jobbar man närmast med. Projektet har 
tagit LIMES-konceptet från TRL-nivåerna (Technology Readiness Level) 2-5 till 
4-6 vilket gör att LIMES-konceptet är väl rustat för ett uppskalningsprojekt.  

Publikationslista  

Lista med direkt koppling (märkt med *) och relaterade publikationer till 
projektet. 

*B. L. Allsopp, R. Orman, L. Grund Bäck, S. R. Johnson, I. Baistow, E. 
Baquedano-Peralvarez, K. Lundstedt, P. Sundberg, C. Stålhandske, A. Andersson, 
P. Aitor Postigo, J. Booth, P. A. Bingham and S. Karlsson, Towards thinner cover 
glasses for photovoltaic applications with improved efficiency, Manuscript, 2017. 

Karlsson, S. and L. Wondraczek, Strengthening of Oxide Glasses, in 
Encyclopedia for Glass Science, Technology, History and Culture, P. Richet, 
Editor, Accepted, In Press, John Wiley & Sons Inc.: Hoboken, NJ. 

Limbach, R., S. Karlsson, G. Scannell, R. Mathew, M. Edén, and L. Wondraczek, 

The effect of TiO2 on the structure of Na2O-CaO-SiO2 glasses and its implications 
for thermal and mechanical properties. Submitted to Journal of Non-Crystalline 
Solids, 2017. 

Karlsson, S., Spontaneous Fracture in Thermally Strengthened Glass - A Review 
and Outlook. Ceramics-Silikáty, 2017. Accepted, In Press (doi: 
10.13168/cs.2017.0016) 

Karlsson, S., L. Grund Bäck, P. Kidkhunthod, K. Lundstedt, and L. Wondraczek, 

Effect of TiO2 on optical properties of glasses in the soda-lime-silicate system. 
Optical Materials Express, 2016. 6(4): p. 1198-1216. (doi: 
10.1364/ome.6.001198) 

Nielsen, K.H., S. Karlsson, R. Limbach, and L. Wondraczek, Quantitative image 
analysis for evaluating the abrasion resistance of nanoporous silica films on 
glass. Scientific Reports, 2015. 5: p. 17708. (doi: 10.1038/srep17708) 
Karlsson, S., S. Ali, R. Limbach, M. Strand, and L. Wondraczek, Alkali salt 
vapour deposition and in-line ion exchange on flat glass surfaces. Glass 
Technology - European Journal of Glass Science and Technology Part A, 2015. 
56(6): p. 203-213. 
 
Lista med direkt koppling och relaterade konferensbidrag till projektet. Titeln med 
de direkt kopplade konferensbidragen är märkt med *. 



  23 (28)  
  

  
  

 

 

Järn M., L. Grund Bäck, A. Andersson and S. Karlsson, Mesoporous sol-gel 
based SiO2 thin films with ordered pore orientation as antireflective coatings on 
glass, in International Commission on Glass, 2017, Istanbul, Turkey 
*Grund Bäck L., K. Lundstedt, P. Sundberg, R. Orman, C. Stålhandske, J. Booth 
and S. Karlsson, Improved mechanical properties and chemical durability by 
modifying the float glass composition and thermo-chemical strengthening for 
photovoltaic cover glass, in Flow and Fracture of Advanced Glasses, 2017,  
Aalborg, Denmark 
*Allsopp, B. L., R. Orman, S.R. Johnson, I. Baistow, K. Lundstedt, P. Sundberg, 
E. Baquedano-Peralvarez, C. Stålhandske, A. Andersson, P.A. Postigo, J. Booth, 
P.A. Bingham, and S. Karlsson, Towards Ultra-Thin Glasses for Solar Energy 
Applications, in EU PVSEC, 2016: Munich, Germany. 
*Stålhandske C., K. Lundstedt, P. Sundberg and S. Karlsson , Increasing chemical 
resistance and improving mechanical properties of cover glass to PV modules, 
ESG 2016 and SGT100, Sheffield, UK 
*Sundberg P., J. Eriksson and S. Karlsson, Use of reactive gases in the tempering 
process towards ultra-thin glasses for solar energy applications, ESG 2016 and 
SGT100, Sheffield, UK 
*Sehati, P. and S. Karlsson, LIMES: Uppdatering och senaste resultat, in 
Solforum, 2016, Stockholm, Sverige 
Booth, J., Making a Potential Difference, in Sustainable Functional Materials, 
2016, Scarborough, UK 
Ekström, E., J. Tenö, I. Valyukh, A. Tiwari, S. Karlsson, and P. Eklund, 
Development of Self-Cleaning and Anti-Reflective Coating on Flat glass based on 
Zinc Oxide (Poster), in Sweden-Japan Seminar on Nanomaterials and 
Nanotechnology, 2015: Linköping, Sweden 
Karlsson, S. , R. Limbach, K. Lundstedt, L. Wondraczek, Mechanical Properties 
of TiO2 doped Soda-Lime-Silicate Glasses, in ACerS GOMD - DGG Joint Annual 
Meeting, 2015, Miami, USA. 
*Sehati, P. and S. Karlsson, LIMES – Light Innovative Materials for Enhanced 
Solar Efficiency, in Solforum, 2014, Linköping, Sverige 
Karlsson, S., S. Ali, M. Strand, L. Wondraczek, Chemical strengthening of flat 
glass by vapour deposition and in-line alkali metal ion exchange, in 6th 
International Workshop on Flow and Fracture of Advanced Glasses, 2014, 
Weimar, Germany 
*S. Dunnill, D.J. Morrison, I. Brugnetti, M. Colla, A. Valente, H. Bikas, 
N. Papakostas, Reconfigurable automated island for (dis)assembly of a variety of 
silicon solar cell geometries for specialist low power and CPV applications, in 
EU PVSEC, 2014, Amsterdam, Netherlands 
 
 
Andra aktiviteter för att sprida resultat som gjorts inom projektet är summerade 
nedan: 
 

 Pressmeddelande vilket renderat följande tidningsartiklar: 
o Teknik och Forskning, p. 5, November, 2014 



  24 (28)  
  

  
  

 

 

o "Lighter, cheaper solar modules, China Glass Network, Industry 
News, September 12, 2014 

o "Towards lighter, cheaper and more effective solar modules", Glass 
on Web, August 18, 2014 

o "Towards Lighter, cheaper and more effective solar modules" 
KANCH, Quarterly Journal of The All India Glass Manufacturers' 
Federation, Vol. 2, No. 2, July-September, 2014 

 
 Solar-ERA:NET Match Making Event 2016 

 
 Temadag Glas i Växjö 2014, 2015, 2016 och 2017 

 
 Intern spridning vid projektmöten, se följande tabell:  

o Glafo, Växjö, June 2014 
o Johnson Matthey, Reading, December 2014 
o CSIC, Madrid, May 2015 
o Solar Capture Technologies, Blyth, October 2015 
o SP, Borås, April 2016 
o ESG 2016, Sheffield, September 2016 

o Johnson Matthey, Reading, February 2017 
 

 Extern hemsida: www.limes.nu 



 

 

Box 310 • 631 04 Eskilstuna • Besöksadress Kungsgatan 43 
Telefon 016-544 20 00 • Telefax 016-544 20 99 
registrator@energimyndigheten.se    
www.energimyndigheten.se 
Org.nr 202100-5000 

 
 

 E
M

2
51

3 
W

-4
.0

, 
20

1
6-

03
-1

1 
 

  

 

Referenser, källor 

1. Breyer, C. and A. Gerlach, Global overview on grid-parity. Progress in 
Photovoltaics: Research and Applications, 2013. 21(1): p. 121-136. 
10.1002/pip.1254 

2. Timilsina, G.R., L. Kurdgelashvili, and P.A. Narbel, Solar energy: 
Markets, economics and policies. Renewable and Sustainable Energy 
Reviews, 2012. 16(1): p. 449-465. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2011.08.009 

3. Jean, J., P.R. Brown, R.L. Jaffe, T. Buonassisi, and V. Bulovic, Pathways 
for solar photovoltaics. Energy & Environmental Science, 2015. 8(4): p. 
1200-1219. 10.1039/c4ee04073b 

4. Shou, P., The development direction of world flat glass and energy 
conservation and environment protection. Glass Physics and Chemistry, 
2015. 41(1): p. 1-8. 10.1134/s1087659615010198 

5. Burrows, K. and V. Fthenakis, Glass needs for a growing photovoltaics 
industry. Solar Energy Materials and Solar Cells, 2015. 132: p. 455-459. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.solmat.2014.09.028 

6. Jorgensen, G., S. Brunold, M. Köhl, P. Nostell, H. Oversloot, and A. Roos, 
Durability Testing of Antireflection Coatings for Solar Applications, in 
SPIE’s 44th Annual Meeting and Exhibition1999: Denver, USA. 

7. Brow, R.K. and M.L. Schmitt, A survey of energy and environmental 
applications of glass. Journal of the European Ceramic Society, 2009. 
29(7): p. 1193-1201. http://dx.doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2008.08.011 

8. Shelby, J.E., J. Vitko Jr, and C.G. Pantano, Weathering of glasses for solar 
applications. Solar Energy Materials, 1980. 3(1–2): p. 97-110. 
http://dx.doi.org/10.1016/0165-1633(80)90052-0 

9. Pern, F.J., Factors that affect the EVA encapsulant discoloration rate upon 
accelerated exposure. Solar Energy Materials and Solar Cells, 1996. 41: p. 
587-615. http://dx.doi.org/10.1016/0927-0248(95)00128-X 

10. Wallenberger, F.T. and P.A. Bingham, Fiberglass and Glass Technology: 
Energy-Friendly Compositions 2010: Springer. 

11. Karlsson, S., B. Jonson, M. Johansson, and B. Enquist, The effect of 
single-side ion exchange on the flexural strength of plain float glass and 
float glass containing a drilled hole. Glass Technology: European Journal 
of Glass Science and Technology Part A, 2013. 54(2): p. 66-71.  

12. Karlsson, S., B. Jonson, and C. Stålhandske, The Technology of Chemical 
Glass Strengthening - a Review. Glass Technology - European Journal of 
Glass Science and Technology Part A, 2010. 51(2): p. 41-54.  

13. Bentem, G.K., P.T. Bishop, J.C.S. Booth, D.L. Gavin, and D. Rehorek, 
European Patent 0887322A2 1998, Johnson Matthey Public Limited 
Company. 

14. Booth, J.C.S., S.E. Dann, and D.L.J. O'Brien, WO/2005/052068, 2005, 
Loughborough University Enterprises Limited. 

15. Baistow, I., S. Dunnill, and D.J. Morrison. Advanced Manufacturing 
Techniques for Silicon Concentrator Modules. in Proc. 28th EU PVSEC. 
2013. Paris, France. 



  26 (28)  
  

  
  

 

 

16. Buencuerpo, J., M.L. Dotor, L.E. Munioz-Camuniez, and P.A. Postigo, 
Optical absorption enhancement in a hybrid system photonic crystal -Thin 
substrate for photovoltaic applications. Optics Express, 2012. 20(14): p. 
452-464.  

17. Postigo, P.A., M. Kaldirim, I. Prieto, L.J. Martínez, M.L. Dotor, M. Galli, 
and L.C. Andreani. Enhancement of solar cell efficiency using two-
dimensional photonic crystals. in Proceedings of SPIE - The International 
Society for Optical Engineering. 2010. 

18. Deubener, J., G. Helsch, A. Moiseev, and H. Bornhöft, Glasses for solar 
energy conversion systems. Journal of the European Ceramic Society, 
2009. 29(7): p. 1203-1210. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2008.08.009 

19. Allsopp, B.L. and P.A. Bingham. The effects of do metal ion doping on the 
optical properties and structure of soda lime silica glasses for 
photovoltaic applications  in SGT Centenary Conference & ESG 2016. 
2016. Sheffield, UK. 

20. Sundberg, P., S. Karlsson, D. Brochot, C. Strubel, and J. Simons, Surface 
Analysis of float glass using Surface Ablation Cell (SAC) Part 1: Initial 
collaboration and comparison with SIMS. Glass Technology - European 
Journal of Glass Science and Technology Part A, 2010. 51(1): p. 13-21.  

21. Patent Application GB1700981.2, 2017, Johnson Matthey Plc and Solar 
Capture Technologies Ltd. 

22. Bamford, C.R., Optical properties of flat glass, in Journal of Non-
Crystalline Solids1982. p. 1-20. 

23. Mills, H.N., The optical properties of container glass. Journal of Non-
Crystalline Solids, 1982. 47(1): p. 27-46. http://dx.doi.org/10.1016/0022-
3093(82)90344-1 

24. Gross, T.M., Scratch damage in ion-exchanged alkali aluminosilicate 
glass: crack evolution and the dependence of lateral cracking threshold on 
contact geometry. Fractography of advanced ceramics and glasses VI, 
2012: p. 113-122.  

25. Gomez, S., A.J. Ellison, and M.J. Dejneka, 69.2: Designing Strong Glass 
for Mobile Devices. SID Symposium Digest of Technical Papers, 2009. 
40(1): p. 1045-1048. 10.1889/1.3256466 

26. Gross, T.M. and J.J. Price, Vickers Indentation Cracking of Ion-
Exchanged Glasses: Quasi-Static vs. Dynamic Contact. Frontiers in 
Materials, 2017. 4(4). 10.3389/fmats.2017.00004 

27. Lyle, A.K., THEORETICAL ASPECTS OF CHEMICAL ATTACK OF 
GLASSES BY WATER*. Journal of the American Ceramic Society, 1943. 
26(6): p. 201-204. 10.1111/j.1151-2916.1943.tb15211.x 

28. Aben, H., J. Anton, M. Paemurrub, and M. Õisa, A new method for 
tempering stress measurement in glass panels. Estonian Journal of 
Engineering, 2013. 19(4): p. 292-297.  

29. Pisano, G. and G.R. Carfagni, Statistical interference of material strength 
and surface prestress in heat-treated glass. Journal of the American 
Ceramic Society, 2017. 100(3): p. 954-967. 10.1111/jace.14608 



  27 (28)  
  

  
  

 

 

30. Mallick, K.K. and D. Holland, A method of surface strengthening of soda 
lime aluminosilicate glasses by Li and Al ion vapour treatment. Journal of 
Materials Science, 2013. 48(14): p. 5012-5021. 10.1007/s10853-013-
7288-7 

31. Hessenkemper, H., K. Al Hamdan, and S. Berg, Improving the mechanical 
and chemical properties of glass. Glass Worldwide, 2009(25): p. 70-72.  

32. Hessenkemper, H. Industrial experiences with a new surface treatment 
technology. in XXIII A.T.I.V. International Conference "Adding Value to 
Glass". 2008. Parma, Italy. 

33. Wada, M., H. Furukawa, and K. Fujita. Crack resistance of glass on 
Vickers indentation. in Procs. X International Congress on Glass (ICG). 
1974. Kyoto, Japan. 

34. Kato, Y., H. Yamazaki, S. Yoshida, and J. Matsuoka, Effect of 
densification on crack initiation under Vickers indentation test. Journal of 
Non-Crystalline Solids, 2010. 356(35-36): p. 1768-1773.  

35. Humood, M., A. Beheshti, and A.A. Polycarpou, Surface reliability of 
annealed and tempered solar protective glasses: Indentation and scratch 
behavior. Solar Energy, 2017. 142: p. 13-25. 
10.1016/j.solener.2016.12.011 

36. Ekström, E., J. Tenö, I. Valyukh, A. Tiwari, S. Karlsson, and P. Eklund, 
Development of Self-Cleaning and Anti-Reflective Coating on Flat glass 
based on Zinc Oxide (Poster), in Sweden-Japan Seminar on 
Nanomaterials and Nanotechnology2015: Linköping, Sweden. 

37. Helsch, G. and J. Deubener, Compatibility of antireflective coatings on 
glass for solar applications with photocatalytic properties. Solar Energy, 
2012. 86(3): p. 831-836. http://dx.doi.org/10.1016/j.solener.2011.12.010 

38. Son, J., S. Kundu, L.K. Verma, M. Sakhuja, A.J. Danner, C.S. Bhatia, and 
H. Yang, A practical superhydrophilic self cleaning and antireflective 
surface for outdoor photovoltaic applications. Solar Energy Materials and 
Solar Cells, 2012. 98: p. 46-51. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.solmat.2011.10.011 

39. Tulli, D., S.D. Hart, P. Mazumder, A. Carrilero, L. Tian, K.W. Koch, R. 
Yongsunthon, G.A. Piech, and V. Pruneri, Monolithically Integrated 
Micro- and Nanostructured Glass Surface with Antiglare, Antireflection, 
and Superhydrophobic Properties. ACS Applied Materials & Interfaces, 
2014. 6(14): p. 11198-11203. 10.1021/am5013062 

40. Kim, S., U.T. Jung, S.-K. Kim, J.-H. Lee, H.S. Choi, C.-S. Kim, and M.Y. 
Jeong, Nanostructured Multifunctional Surface with Antireflective and 
Antimicrobial Characteristics. ACS Applied Materials & Interfaces, 2015. 
7(1): p. 326-331. 10.1021/am506254r 

41. Henemann, A., BIPV: Built-in solar energy. Renewable Energy Focus, 
2008. 9(6, Supplement): p. 14-19. http://dx.doi.org/10.1016/S1471-
0846(08)70179-3 

42. Hagemann, I.B., Perspectives and Challenge of BIPV Product Design, 
Paper 5CO.12.5, in EU PVSEC, 2011: Hamburg, Germany. 



  28 (28)  
  

  
  

 

 

43. Heinstein, P., C. Ballif, and L.-E. Perret-Aebi, Building integrated 
photovoltaics (BIPV): review, potentials, barriers and myths. Green, 2013. 
3(2): p. 125-156.  

44. Petter Jelle, B., C. Breivik, and H. Drolsum Røkenes, Building integrated 
photovoltaic products: A state-of-the-art review and future research 
opportunities. Solar Energy Materials and Solar Cells, 2012. 100(0): p. 69-
96. http://dx.doi.org/10.1016/j.solmat.2011.12.016 

45. Kalogirou, S.A., Building integration of solar renewable energy systems 
towards zero or nearly zero energy buildings. International Journal of 
Low-Carbon Technologies, 2013(0): p. 1-7. 10.1093/ijlct/ctt071 

46. Scognamiglio, A. and H.N. Røstvik, Photovoltaics and zero energy 
buildings: a new opportunity and challenge for design. Progress in 
Photovoltaics: Research and Applications, 2013. 21(6): p. 1319-1336. 
10.1002/pip.2286 

47. Wondraczek, L., J.C. Mauro, J. Eckert, U. Kühn, J. Horbach, J. Deubener, 
and T. Rouxel, Towards Ultrastrong Glasses. Advanced Materials, 2011. 
23(39): p. 4578-4586. 10.1002/adma.201102795 

48. Mauro, J.C., Grand Challenges in Glass Science. Frontiers in Materials, 
2014. 1. 10.3389/fmats.2014.00020 

 

 

Bilagor 

 Poster: ”Towards ultra-thin glasses for solar energy applications” som 
presenterades vid EU PVSEC 2016 i München, Tyskland. 

 

 



 
Towards ultra-thin glasses for solar energy

applications
1B. Allsopp, 2R. Orman, 2S. R. Johnson, 3I. Baistow, 4K. Lundstedt, 4P. Sundberg, 5E. Baquedano-Peralvarez, 4C.

Stålhandske, 6A. Andersson, 5P. A. Postigo, 2J. Booth, 1P. A. Bingham and 4,*S. Karlsson
1Sheffield Hallam University, 2Johnson Matthey Technology Centre, 3Solar Capture Technologies, 4Glafo – the Glass

Research Institute, 5CSIC, Madrid Microelectronics Institute and 6SP Technical Research Institute of Sweden
*Corresponding author: stefan.karlsson@glafo.se, +46 (0)10 - 516 63 57

SP Technical Research Institute of Sweden
Measurement Technology
Box 857, SE-501 15 Borås, Sweden
Phone: +46 10 516 50 00
E-mail: info@sp.se, www.sp.se

Introduction

The solar energy market is driven by the reduction of cost per watt peak (€/Wp). The glass
cover comprises about 30% of the price which means that there is a good opportunity to
improve properties of the glass. In the Solar-ERA.NET project LIMES is the improvement of
glassy materials for utilization in PV modules investigated. The project exploits the
development of 1 mm toughened glass as a cover to produce a light weight, low cost PV
module with enhanced efficiency.

www.limes.nu
The LIMES consortium.

Photoluminescence and Reactive Gas
Strengthening of glass

Doping the glass composition with optically active components benefits PV modules two-
fold i) by absorbing harmful UV light that limits the lifetime of PV modules and ii) by emitting
visible light the efficiency of the PV module increases. In this project we investigate doping of
optically active components.
Thermal strengthening of glass is important for the mechanical lifetime of PV modules and is
a demand in the standard IEC 61215. Recently has the state-of-the-art gone from 3 mm to
below 2 mm, simply by improving the strengthening process. In LIMES we are aiming to take
next step by investigating reactive gas strengthening which means that during rapid cooling
the surface chemically reacts with compounds blown on to the glass surface.

Photoluminescence spectra of doped base glass
compositions and shown under UV-light.

By using reactive gas strengthening the process  the
effectiveness has doubled still achieving the same
magnitude of strengthening.

PV Module Efficiency and Electroluminescence

The doped glasses have been tested vs the base glass composition and electroluminescence
measurements has proved to be a useful indicator of the PV module quality.

The solar cell performance for different glasses relative
the base glass (float glass).

Electroluminescence used to show the PV
module quality.

Glass composition optimization

The glass composition is essential for all properties and while improving one property
another might descend. Glass composition optimization of optical, mechanical and chemical
properties is a major part of the project. The standard float glass composition is optimized
for the float process and price but not for the product properties. The effect of different
compositions were screened in two sets of experiments; (a) Al2O3, B2O3 and (b) CaO, MgO,
SrO, BaO, ZrO2, TiO2, ZnO and La2O3. The considered properties were; hardness, reduced
elastic modulus, indentation fracture toughness (measure of the ability to withstand
fracture), chemical resistance (ISO719/P98), weathering and UV-Vis absorption/
reflectance. The properties could then be modelled in a DoE (Design of Experiment).

Effects of different glass modifiers on hardness
measured by nanoindentation as given from the DoE.

Effects of different glass modifiers on chemical
resistance (ISO 719) also frequently called P98.

Anti-Reflective and Self-Cleaning treatment

Light trapping by performing macro patterns on the glass has been a conventional route to
guide light to the solar cell material and thereby increase the efficiency. However, the macro
patterns has a disadvantage by collecting dust which reduces the efficiency of the PV
module. By using soft lithography and etching of the glass it is possible to create
nanopatterns that acts as light trap but also changes the water contact angle and
thereby potentially could act like a self-cleaning surface.

The transmission in the visible range of
doped base glass Before and after
nanopatterning.

The left shows a SEM image of the disordered nanopatterning and
the Z-profile of a typical nanopillar.

Conclusions

The glass optimization have shown significant positive effects when replacing CaO with low
additions of oxides such as MgO, ZnO, TiO2 and La2O3. These oxides, acting as network
modifiers improves the resistance to fracture. For the chemical resistance it was found that
Al2O3, Zr2O3, ZnO, TiO2 and La2O3 have a positive effect while MgO and CaO have significant
negative effect.
An optimized glass composition is now being tested for its suitability to be used in flat glass
manufacturing and small adjustments to the composition is still being done. By doping the
glass with small quantities of photoluminiscent substances it is possible to enhance the solar
cell efficiencies.
Reactive gas strengthening have been demonstrated in laboratory environment and one
substance were found to doubled its surface concentration after the treatment. This
improved both surface mechanical properties and surface chemical properties.
Disordered nanopatterning have been investigated to improve transmission but have also
indicated possibilities to modify the contact angle to water, a step towards self-cleaning
ability.


