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lichtopgroen
Energie is duur, ener-
giebesparing interes-
sant voor beurs en
milieu. Soms kunnen
eenvoudige ingrepen
een gebouw verduur-
zamen en veraange-
namen. Aflevering 5:
zonnepanelen. Hoe
werken ze en waar
moet je op letten?

Pratend over zonne-energie
hebben we het vooral over pho-
to-voltaïsche-zonnepanelen
(pv). Daarnaast kennen we ook
zonnecollectoren, waarin een
vloeistof de zonnewarmte op-
vangt en in een buffervat op-
slaat. Daarover later meer. Bij
een pv-paneel bevinden zich
onder een glasplaat twee super-
dunne laagjes silicium. Onder
invloed van zonlicht laten ato-
men in de eerste laag hun elek-
tronen los. Door een spannings-
verschil tussen de eerste en
tweede laag silicium gaan de
elektronen stromen als beide
zijden aan elkaar worden ver-
bonden met een stroomcircuit.
Door de verschillende samen-
stelling van de siliciumlaagjes
kunnen de elektronen maar één
kant op. Een zonnecel levert dus
gelijkstroom. De productie per
zonnecel is betrekkelijk laag.
Vandaar dat flink wat panelen
nodig zijn om onze stroombe-
hoefte van circa 3500 kilowatt-
uur (kWh) te kunnen dekken.
Wie meer produceert dan ver-
bruikt, verkoopt dit restant via
het openbare elektriciteitsnet
aan zijn energiebedrijf.

Hoewel wij het zonnepaneel als
modern ervaren, is de eerste
kennis ermee al in 1839 opge-
daan door de Franse weten-
schapper Alexandre-Edmond
Becquerel. De Amerikaan Char-
les Fritts bouwde in 1883 de
eerste echte zonnecel. In de
decennia erna volgden kleine
verbeteringen. Van enig rende-
ment is pas sprake als in 1941
voor het eerst silicium als
grondstof is toegepast. De ont-
wikkeling van zonnepanelen
maakt een opmars door de
komst van satellieten en ruimte-
stations. Het rendement van de
zonnepanelen is laag. Wereld-
wijd zoeken wetenschappers
naar nieuwe materialen om het
rendement op te voeren. Voorlo-
pig zorgt massaproductie in Azië
ervoor dat de panelen zonder
subsidie binnen tien jaar winst
opleveren. Die ontwikkeling is
ten koste gegaan van Europese
producenten.

Op een gemiddelde vierkante
meter dak valt jaarlijks globaal
1000 kilowattuur zonne-ener-
gie. Gratis maakt ons enthou-
siast. Jammer dat de benodigde
verwerkingsinstallatie geld kost
en dat we met de huidige syste-
men hooguit 15 procent van deze
energie kunnen oogsten. Voor
het meest optimale effect staan
zonnepanelen in een helling van
36 graden en bij voorkeur rich-
ting het zuiden. Optimaal is een
kleine verschuiving van 5 gra-
den naar het westen. Een helling
van 15 tot 55 graden levert ook
nog acceptabele opbrengsten.
De helling is nodig vanwege de
zonopbrengst maar ook om
vervuiling van de veelal glazen
of kunststof afdekplaten te voor-
komen. Voorkom beschaduwing
van de panelen door bijvoor-
beeld bomen, dakkapellen en
schoorstenen. Door schaduw-
werking loopt bij sommige
systemen de energieproductie
hard terug.

De een vindt ze uitgesproken
lelijk, de ander geniet gewoon
van het hebben van zonnepane-
len op zijn dak of in de tuin. Een
gelukkige bijkomstigheid is dat
de keuze in zonnepanelen
steeds groter wordt. Zowel qua
aantal kleuren, vormen als toe-
passingen. Zo kun je een atrium
of serre bedekken met lichtdoor-
latende zonnepanelen. Op meta-
len daken kan pv-folie worden
aangebracht. Er zijn tegenwoor-
dig zelfs dakpannen met pv-
cellen.

Het aantal aanbieders van zon-
ne-energie groeit als kool, vooral
sinds de panelen door een prijs-
val voor een groot publiek be-
reikbaar zijn geworden. Er zijn al
volledige ‘gezinspakketten’
verkrijgbaar voor circa €8000.
Diverse partijen promoten zon-
ne-energie door de installatie
voor te financieren. De terugver-
dientijd is door de rentelasten
wat langer, daarentegen blijven
de kosten voor de geleverde
stroom jarenlang hetzelfde,
terwijl de prijs van gewone
stroom in die tien tot vijftien
jaar ongetwijfeld zal stijgen. Na
de contractduur komt het hele
voordeel terecht bij de klant.
Ook zijn er projecten waarbij het
voordeel in stroomprijs wordt
benut om asbestdaken op het
platteland op te ruimen. De
eerste winnaar is echter het
milieu. Zonne-energie is wat
CO2-vervuiling betreft zeventien
keer schoner dan stroom uit een
centrale op gas of kolen.

Onze woningen hebben wissel-
stroominstallaties van 220 Volt.
Hiervoor is ooit gekozen omdat
deze elektriciteitsoverdracht
geen dikke kabels vergt zoals bij
gelijkstroom. Pv-panelen pro-
duceren echter gelijkstroom die
via omvormers wordt omgezet
in wisselstroom. Vrijwel al onze
elektrische apparaten werken
echter met behulp van omvor-
mers op gelijkstroom. Zo blijven
we aan het omvormen met alle
energieverliezen daarbij van
dien. De techniek heeft niet
stilgestaan. De stichting Gelijk-
stroom test binnenkort een
350-volt-gelijkstroominstallatie.
Het grote voordeel is dat de
energie van zonnepanelen, die
overdag is opgewekt, gemakke-
lijk in accu’s kan worden opge-
slagen voor gebruik in zon-arme
avonduren. En alle apparaten,
van led-lamp tot computer,
kunnen het weer zonder omvor-
mers stellen. Het systeem heeft
volgens de stichting voorlopig
alleen nut op wijkniveau.

1. geïntegreerd als dakbedekking

2. geïntegreerd in dakpannen

3. geïntegreerd met profilen

4. geïntegreerd in glas

5. geïntegreerd in gevel

6. omvormer naar wisselstroom

7. levering eigen gebruik

8. aangepaste meterkast

9. teruglevering lichtnet
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Deze serie is een coproductie
van LC (Dick Offringa), Tech-
nologieCentrum Noord-Neder-
land (Leo van der Burg en
Monique Sluiman), NHL
Hogeschool (Siebren Baars en
Reinier Visser), Idiomorf
Infographics (Andries Hof),
Virtueel Kenniscentrum Duur-
zame Energie, Duurzaam
Bouwen en Comfort en
www.nend.eu.
Meer over zonnepanelen:
http://www.youtube.com/
watch?v=bWUmU0Ph5MQ

http://www.youtube.com/

