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Mustan piin hyödyntäminen 
aurinkokennoissa

• Naps / Aalto / Mikko? 
• Naps – Solar Eranet BLACK –projekti, yhteistyössä mm Aalto, SolarWorld ja joukko muita yrityksiä
• Aalto – väitös 2013 röntgendetektoreista, post doc tutkijapaikka 2013-2017, Mustaan piihin liittyviä 

keksintöjä ja yhden kaupallistamista
• ElFys Oy – Startup 2017 Mustan piin valodiodien tarjoamiseksi

• Mitä on Musta pii?

• Mustan piin ja ’mustan’ piin eroja ja mustuuden merkitys

• Mustuuden hyöty suurilla tulokulmilla

• Kennoista paneeliksi – ja koska näitä saa?



Valo eksyy tänne – heijastus on käytännössä nolla
MUSTA

ALD Al2O3 passivoi pinnan siten, että kaikki sähkö saadaan 
talteen

©ElFys Oy 2018



Musta pii – oikeasti mustaa
• Syvä kolmiulotteinen rakenne -> valo 

eksyy -> ei heijastusta
• Parasta mustaa saatu ICP-RIE 

menetelmällä (Inductively Coupled
Plasma, (deep) Reactive Ion Etching)

• Onnistumisen salaisuus aurinkokennona 
ja detektorina on ollut pinnan passivointi 
ALD menetelmällä

• Eduskunnan innovaatiopalkinto 2016, 
prof. Hele Savin

• Millennium teknologiapalkinta 2018, Tuomo 
Suntola, ALD (Atomic Layer Deposition.) 

Juntunen, et.al., Nature Photonics 10, 
(2016)



Mustan piin ja ’mustan’ piin eroja

Pasanen, et.al., Proc. EUPVSEC 2018Samuel Lesko, Bruker Nano Surfaces, 
2013



Alhaisen heijastuksen hyöty suurilla tulokulmilla

• Mustan piin kennoista tehdyn 
paneelin tehokkuus säilyy 60
tulokulmaan saakka

• Normipaneelin tehokkuus alkaa 
vähetä jo >30

• Esimerkki:
• 15 kulmaan suoraan etelään asennettu 

aurinkopaneeli
• Tänään auringon lakikorkeus Helsingissä 

n. 22,7
• Nyt (11:30) auringon korkeus noin 21
• Tulokulma 54
• Tehon ero useita prosentteja mustan 

hyväksi

Pasanen, et.al., Proc. EUPVSEC 2018



Kennoista paneeleiksi – Solar Eranet BLACK

28.10.2015

• Maailman ensimmäinen standardien 
aurinkopaneelimateriaalien sisään 
laminoitu pala Mustaa piitä. 

• Naps Solar Estonian tehdas, Tallinna
• Prosessi saatu yhteensopivaksi  siten, 

että musta pii ei tuhoudu

• Maailman ensimmäinen sähköisesti 
toimiva Mustan piin aurinkopaneeli

• Naps Solar Estonian tehdas, Tallinna
• Aalto yliopiston tutkimusryhmä 

raportoi tulokset EUPVSEC viime 
viikolla 11.12.2017



Muutamia tuloksia teollisesta 
valmistettavuudesta

• Kennojen metallijohtimien teko (screen printing) onnistuu samalla johtavuustasolla 
kuin nykyisessä monikidekennojen prosessissa

• Mustan piin herkkä nanorakenne kestää teollisen kennojen valmistusprosessin. 
Projektin kennot tehtiin Solar Worldin tuotantolinjalla Aalto yliopiston toimittamalle 
mustalle piille.

• Musta pii kestää laminoinnin paneeliksi – demot tehtiin Napsin tuotantolinjalla

Pasanen, et.al., Proc. EUPVSEC 2018



Koska niitä saa? 

• No ei ihan vielä – jokunen vuosi tässä voi mennä odotellessa

• Tällä hetkellä ei ole ainuttakaan (kaupallista) mustan piin kennovalmistajaa

• Naps on valmis tuotantoon muutamassa kuukaudessa siitä, kun kennoja alkaa saada
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