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Giriş
Konya Karapınar’da Türkiye’nin en büyük çöl arazisi üzerinde kurulumu devam eden Kalyon Konya Karapınar Güneş
Enerjisi Santrali (GES), toplamda 1000 MWAC kurulu gücü ile
tamamlandığında Dünya’nın büyük GES’lerinden biri olacaktır.
Yaklaşık 20 milyon metrekare alana kurulacak santralin ilk fazında,
KalyonPV tarafından üretilen çift yüzlü, çerçevesiz, cam-cam FV
paneller kullanılacaktır. Santralin doğu-batı yönelimli güneş takip
sistemi ve çift yüz teknolojisi kullanması sayesinde, gün içerisinde
yüksek enerji hasadı kabiliyeti mevcuttur. Santralin kurulumu
bittiğinde yaklaşık 3,3 milyon modül ile yıllık 2.600 GWh enerji
üretim kapasitesine ulaşılacaktır.
Santralin en önemli özelliklerinden bir tanesi de kullanılan
fotovoltaik (FV) modüllerin, Avrupa’nın en büyük entegre üretim
fabrikası olan Kalyon PV fabrikasında ham madde olarak kullanılan
polisiliyumdan başlanarak üretiliyor olmasıdır. Ankara Başkent
OSB’de 100.000 m2 kapalı alana sahip olan ve kütük (ingot)
büyütme, dilim (wafer) kesme, hücre ve modül üretimi için 4
fabrikanın aynı çatı altında toplandığı fabrikada yıllık 500 MW G1
modül ve 500 MW M10 modül üretimi gerçekleştirilmektedir. 72
adet Czochralski fırını ile üretilen yaklaşık 4 metre uzunluğundaki
p-tipi bor katkılı tek kristal kütükler, dilim fabrikasında 175 µm
kalınlığında elmas tel testereler ile G1 (158,75mm kenar boyutlu
kare) ve M10 (182 mm kenar boyutlu kare) boyutlarında kesilerek
hücre hattına gönderilmektedirler. Yaklaşık 8500 m2 alana kurulu
temiz odalarda bu dilimler ile %22,2 verimli PERC tipi hücreler
üretilmekte ve üretilen hücreler modül hattında birleştirilerek
410 W ve 540 W gücünde G1 ve M10 modüller halinde sahaya
gönderime hazır hale getirilmektedir. Hammaddeden başlanarak
son kullanıcıya hazır halde bir üretim gerçekleştirilen entegre
fabrikada, 1000 MW kapasite ve performansın korunması için
bağımsız kalite güvence ve kalite kontrol süreçleri sürekli olarak
işletilmektedir. Tüm bunlara ek olarak fabrikada pazar ihtiyaçları
ve teknoloji yol haritaları dahilinde ürün ve teknoloji geliştiren ArGe merkezi de aynı çatı altında çalışmalarına devam etmektedir.
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Organizasyon
Şeması

Ar-Ge Müdürü
Dr. Fırat Es
Kütük – Dilim – Hücre Araştırmaları Şefi
Dr. Güven Korkmaz
Modül Araştırmaları Şefi
MSc. Meriç Çalışkan
İleri Karakterizasyon Şefi
Dr. Mete Günöven

Enerji Üretim ve Depolama Araştırmaları Şefi
Dr. Duygu Kuzkaya

8

Bilim Kurulu
Kübra Kalyoncu Şeherli
Dr. Peter Fath
Dr. Rıza Bozoklar
Ersan Tüfekçi
Dr. Fırat Es

Proje Destek Ofisi
Mehmet Eren
Merve Tunçez

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Ofisi
Yusuf Turan

Ar-Ge
Merkezi
Kalyon PV Ar-Ge, Sanayi Bakanlığı 5746 Sayılı Ar-Ge
Merkezlerinin Desteklenmesi Kanunu kapsamında 1 Eylül 2020
Yılında kurulmuş bir Ar-Ge Merkezidir. Merkez fabrikanın içinde
2.500 m2 ofis ve laboratuvar alanına sahip olup aynı zamanda
her bir fabrikanın içerisinde bulunan ofisler ve laboratuvarlar bu
birim için tahsis edilmiştir. Tüm bunlara ek olarak, fabrika çatısı,
fabrika arazisi, Karapınar GES ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi
gibi farklı bölgelerde kurulan açık saha test alanları da merkezin
bünyesine dâhildir. Toplamda 100’ün üzerinde araştırmacı ve
personelin istihdam edildiği merkezin ana faaliyet konuları:
•

Üretim iyileştirme, maliyet düşürme ve performans artırma,
Yenilikçi ve yüksek verimli FV teknolojiler,
• Geri dönüşüm ve karbon salınımının azaltılması,
• Yerlileştirme ve tedarikçi geliştirme,
• Enerji üretimi, güç elektroniği ve enerji depolama,
• İleri karakterizasyon,
• Ticarileştirme,
şeklinde sıralanabilir.
Bu faaliyetler ve ilgili Ar-Ge projeleri;
• Kütük – Dilim – Hücre Araştırma Şefliği,
• Modül Araştırma Şefliği,
• Enerji Üretim ve Enerji Depolama Şefliği,
• İleri Karakterizasyon Şefliği,
• Ürün Tasarım Birimi,
• Proje Yönetim Ofisi,
• Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Ofisi,
birimleri tarafından yürütülmektedir.
Bütün bu faaliyet konuları altında çalışan uzman araştırmacı
ekibi ve fabrika çalışanları ile merkezin temel amacı, kendi
teknolojisini geliştiren, uygulayan ve ticarileştirebilen; özgür ve
verimli bir yapıya sahip olmaktır.
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11

17

Fuar ve Kongre
Katılımı

Bilimsel Makale ve
Sunum

6 5

10

Tasarım Tescil

Tez
Danışmanlığı

Ödül
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Seminer

Patent Başvurusu

10

Marka Başvurusu

313

Eğitim Katılım Sayısı

İş
Birlikleri
Ar-Ge; kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi
dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dâhil yeni süreç, sistem
ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir
temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır.
Kalyon PV Ar-Ge Merkezi, yurt içi ve dışında bulunan firmalarla
eğitim, öğretim ve nitelikli faaliyetlerin yürütüleceği araştırma
konularında ortak çalışmalar gerçekleştirmek, belirlenen konularda
firmalar ve üniversitelerle nitelikli ve yenilikçi araştırma ve
geliştirme projelerine başlamak, bilimsel etkinlikler düzenlenmek
amacı ile iş birlikleri gerçekleştirilmektedir. Merkezde bilimsel ve
endüstriyel yeterliliğin, alanında uzman kişilerle ortak teknoloji
geliştirme çalışmalarında yer alınarak mümkün kılınacağına
inanmakta olup iş birlikleri konularına büyük önem verilmektedir.

İş birliği yapılan şehir ve ülkeler

Türkiye’de İş Birlikleri

2021 yılı içerisinde yurtiçi ve yurtdışında birçok Ar-Ge merkezi, firma
ve üniversite ile ortak çalışmalar yapılmış, projeler yürütülmüştür
ve/veya hazırlanmıştır. Küresel ölçekte bilginin yayılımı ve
büyümesi amacıyla iş birliklerinin artması ve güçlenmesi için 2022
yılında da çalışmalar devam edecektir.

Dünya’da İş Birlikleri
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Üretim İyileştirme,
Maliyet Düşürme ve
Performans Artırma

Yenilenebilir enerjiye olan ihtiyacın, ilginin ve talebin artması ile
kristal silisyumdan oluşan fotovoltaik paneller Dünya üzerinde
en yaygın ve kabul görmüş yenilenebilir enerji kaynaklarından
biridir ve gün geçtikçe yüksek miktarlarda üretilmesine devam
edilmektedir.
Benzer şekilde, nesnelerin interneti (IoT), e-mobilite, akıllı
şehirler gibi kavramlar (konseptler) ve teknolojiler de günlük
hayatta dokunduğumuz birçok aygıtın mikro-elektronik çipler ile
donatılmasına neden olmakta ve silisyum yarı iletken aygıt üretimi
de gün geçtikçe daha fazla talep görmeye başlamaktadır. Biri
diğerinin öncüsü olan her iki teknolojinin de hammaddesi olan
silisyum elementinin, Dünya üzerinde oksijenden sonra en çok
bulunan malzeme olmasının yanında, birçok teknolojik avantajı
ile daha uzun yıllar hâkimiyetini koruyacağı öngörülmektedir.
Fakat yukarıda bahsedilen talep artışlarının karşılanabilmesi için
gereken hammadde ihtiyacını sağlayacak silisyum saflaştırma
süreçlerindeki kapasite yetersizliği, tedarik süreçlerinde
yaşanılan sıkıntılar ve fiyatlardaki hızlı artış tüketiciye doğrudan
yansımaktadır.
Benzer şekilde, silisyum aygıtlarda ve özellikle fotovoltaik
hücrelerde akım taşınması için henüz vazgeçilmez olan ve toplam
maliyetin büyük bir kısmını oluşturan gümüş metalinin arzı da
12

yine yakın gelecekteki yüksek tüketimin karşılanmasında güçlük
yaratacaktır.
Bununla birlikte endüstriyel işletmelerde üretim faaliyetlerine ait
harcamalar, maliyet kalemlerinin ilk sırasında yer almaktadır. Sarf
malzemeler, işçilik, bakım, makine yıpranma payı (amortismanı) gibi
maliyetler üretim faaliyetleri giderleri olarak sınıflandırılmaktadır.
İşletmelerin, rekabet gücünün sürekliliğini korumak adına üretim
maliyet azaltma ve iyileştirme çalışmalarına önem vermesi ve
konu hakkında çalışmalara odaklanması kaçınılmazdır. Gelinen bu
noktada hammadde üreticilerinin kapasite artırımının yanı sıra,
hammaddeyi kullanan üreticilerin de daha az kayıplı, daha verimli
süreçler geliştirerek, ilgili malzemelerin tüketiminin azaltılması
önem kazanmıştır.
Kalyon PV Ar-Ge Merkezinin, kütük (Ingot), dilim (wafer), hücre
(cell) ve modül hatlarında gerçekleştirilen faaliyetlerin temelinde
üretim optimizasyonu ve iyileştirme, maliyet azaltma ve yüksek
verimli üretim çalışmaları bulunmaktadır. Yürütülen gümüş macun
(Ag-Paste) tüketiminin azaltılması, İnce Dilim Teknolojisi, Half
Cut vb. projelerinde birim maliyeti ve tüketimi en aza indirmek
ve yüksek verimlilik elde etmek en öncelikli hedeftir. Bu hedef
doğrultusunda üretim hattını ve Ar-Ge merkezini kapsayan
çalışmalara devam edilmektedir.

Gümüş Macun (Ag-Paste) Tüketimini
Azaltılması
Silisyum tabanlı güneş hücrelerinde metalizasyon işleminde
(process) kullanılan Ag (gümüş) macunun, hücre üretim maliyetleri
içerisinde en büyük paya sahip olduğunu bilinmektedir. ITRPV
2020 yılı raporuna göre M6 boyutlarında (166,0x166,0 mm)
PERC hücreler için 2021 yılına ait Ag-macun kullanımının ön ve
arka yüzeyler için yaklaşık olarak toplam 80 mg olacağı tahmin
edilmektedir. Gümüş tüketimindeki bu hedefi yakalayabilmek
için ilk olarak hücre ön yüzeyinde tüketimin azaltılması yolu
izlenmiştir. Hali hazırda seri üretimde kullanılan serigrafi (screen
printing) hattında farklı finger aralıklarına sahip serigrafi maskeleri
ile çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Öte yandan, son zamanlarda
adından sıkça bahsettiren yeni serigrafi teknolojisi ürünü olan
“knotless screen” çalışmaları da Ar-Ge birimi öncülüğünde
yapılmış olup üretim sonuçları aşağıdaki tabloda detaylı olarak
verilmiştir.

Tablo 1. Knotless Screen vs. Geleneksel Serigrafi Maskesi
Malzeme Tipi

Meş Sayısı
(pcs)

Finger Açıklığı
(um)

Ortalama Finger
Yüksekliği (um)

Ortalama Finger
Genişliği (um)

Macun Miktarı
Azalma Oranı (%)

Geleneksel- 1

430

30

10,5

40,0

17,23

Geleneksel- 2

430

27

10,9

39,8

24,01

Knotless- 1

520

30

10,4

41,1

30,94

Yapılan denemeler ile yüksek verimli ve düşük Ag-macun tüketimine sahip PERC güneş hücreleri üretilmiştir. Hücre performansı korunarak
(verimlilik>%22,03), finger açıklığı 30 µm ve 27 µm olan screenler ile dilim başına düşen Ag-macun harcaması azaltılmıştır. Knotless screen denemelerinde
önemli oranda Ag-macun oranının azaldığı gözlemlenmiştir. Bu teknolojinin üretim hattına entegrasyonunu sağlayabilmek için baskı (print) parametreleri
üzerinde optimizasyon çalışmaları devam etmektedir.
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Üretim İyileştirme,
Maliyet Düşürme ve
Performans Artırma

Direkt Wafer
Fotovoltaik sektöründe kullanılan silisyum dilimler, Czochralski
yöntemi ile kütük büyütme ve ardından dilimleme teknolojisi
ile üretilmektedir. Czochralski yöntemi, yarı iletkenlerin tek
kristallerini, metalleri ve sentetik değerli taşları elde etmek
için kullanılan bir kristal büyütme yöntemidir. Yüksek saflıktaki
silisyum, genellikle kuvarsdan yapılan eritme potasının içinde
1425 °C’de eritilir. Bor veya fosfor gibi safsızlık katkılama atomları,
silisyumun katkılanması için erimiş silisyuma hassas miktarlarda
eklenir. Böylece farklı elektronik özelliklere sahip p-tipi veya n-tipi
silisyum elde edilir. Hassas bir şekilde yönlendirilmiş çubuğa
monte edilmiş bir tohum kristali, erimiş silisyumun içine daldırılır.
Tohum kristali çubuğu yavaşça yukarı doğru çekilir ve aynı anda
döndürülür. Sıcaklık düşüşleri, çekme oranı ve dönme hızı hassas
bir şekilde kontrol edilerek eriyikten büyük, tek kristalli, silindirik
bir kütük çıkarılır. Kütük oluşumunun ardından genelde elmas tel
testere ile ince silisyum dilim haline getirilmektedir. Czochralski
yöntemi, tek kristalli silisyum dilimler elde edilmesinde avantajlı
bir metot olsa da, sonrasında kesim işlemi gerektirdiğinden dolayı,
silisyum malzeme kaybını artırmaktadır. Bu kayıp, kerf kaybı olarak
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adlandırılmaktadır. ITRPV 2021’e göre, endüstriyel standartlarda
bir silisyum dilim ortalama 60 µm kerf kaybına neden olmaktadır.
Öte yandan, 1366 Technologies tarafından geliştirilen Direct Wafer
üretim süreci ile erimiş silisyumdan doğrudan yüksek performanslı
kerf ve kayıpsız silisyum dilimler üretilmektedir. Direct wafer
teknolojisi; kerfsiz silisyum dilim üretimi, %50 daha az üretim
maliyeti ve enerji kullanımında %66 düşüş gibi avantajlara sahiptir.
Kalyon PV Endüstriyel hattında direct wafer teknolojisi ile üretilen
silisyum dilimler kullanılarak G1 PERC hücre üretiminin çalışmaları
yapılmıştır. Çeşitli süreç optimizasyonları gerçekleştirilerek
yapılan denemelerde en iyi hücre verimi, rejenerasyondan öncesi
%19,5 (650 mV, 9,63 A, %78,40 FF) olarak ölçülmüştür. Dolum
faktörünün (Fill Factor- FF) artırılması ve kristal tane sınırlarının
(grain boundary) pasivasyonunu iyileştirmek için reçetelerde
yapılabilecek küçük ayarlamalar ve rejenerasyon/stabilizasyon
için kullanılan daha yüksek sıcaklık reçetesi ile yakın vadede %20
’den daha yüksek verimler elde edilebileceği öngörülmektedir.

Half-Cut Teknolojisi
Fotovoltaik sektöründe dilim boyutunun ve çiftyüzlü modüllerin pazardaki
hâkimiyetinin artması gibi son gelişmelerle birlikte, hücreden alınan
yüksek akımdan kaynaklanan direnç kayıplarının azaltılması artık çok
daha önemli hale gelmiştir. Bu nedenle, akım azaltma ve gerilim (voltaj)
artırma ile seri direnç kayıplarının azaldığı yarım veya üçlü kesim hücre
teknolojilerinin yakın gelecekte endüstri standardı olması beklenmektedir.
Hücre kesim işlemi, modül performansında artış sağlamasına rağmen
bazı mekanik hasarlar ve elektriksel kayıplara da sebep olabilmektedir.
Bu nedenle, bu dezavantajları en aza indirmek için kesme yönteminin
türü önem arz etmektedir. Lazer kesim yönteminin çift yüzlü PERC
hücrelerinin performansı üzerindeki etkisini araştırmak için Kalyon PV ArGe Merkezi’nde gerçekleştirilen projede, 3D Micromac (Almanya) firması
ile iş birliği yapılmıştır. Bu çalışmada iki farklı kesim yöntemi kıyaslanmıştır.
G1 boyutundaki hücrelerin kesimi için lazer yardımıyla çizme ve kırma
metodu ile termal lazer ayırma metodu (3D Micromac) uygulanmıştır.
Kalyon PV modül hattında çift yüzlü çerçevesiz cam-cam modül üretimi
yapılmıştır. Termal lazer ayırma yöntemi ile kesilen hücrelerle üretilen
çiftyüzlü çerçevesiz cam-cam modüllerin ortalama gücünün, lazer ile
çizme ve kırma teknolojisi ile üretilenlere göre ortalamada 2 W daha
fazla olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, kesim işlemi sonrası dört nokta
eğme cihazı ile hücrelere uygulanan mekanik dayanım testleri, termal

lazer ayırma metodu ile kesilen hücrelerin, lazer çizme ve kırma metodu
ile kesilenlere göre ~%40 daha fazla mekanik dayanıma sahip olduğunu
göstermiştir. Benzer bir kesim yöntemi analizi çalışması, Kalyon PV Ar-Ge
Merkezinde M10 hücreler ile devam etmektedir.
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Üretim İyileştirme,
Maliyet Düşürme ve
Performans Artırma
Hücreden Modüle Geçiş (CTM)
Kayıp Kazanç Mekanizmaları Analizleri
Yenilikçi teknolojileri takip eden fotovoltaik (FV) modül üreten
firmaların öncelikli hedefi, yüksek performans ve yüksek verimliliğe
sahip güneş panellerini piyasaya sürmektir. Bu nedenle modül
performansını etkileyen faktörler göz önünde bulundurularak
fotovoltaik hücrelerden FV modül üretimi gerçekleştirilmelidir. FV
hücrelerden modül üretimi esnasında çeşitli güç ve verimlilik, kayıp
kazanç mekanizmalarına rastlanılmaktadır. Hücreden modüle geçiş
esnasında modül gücünün hücre gücüne oranı, modüle entegre
edilmiş hücre sayısıyla çarpıldığında, elde edilen veri hücre modül
(CTM) güç oranı olarak tanımlanmaktadır. Yaygın olarak kullanılan
bu terim kısaca CTM oranı olarak adlandırılır ve CTM oranı modül
tasarımı sırasında modül performansının öngörülmesi açısından
kritik bir role sahiptir. CTM oranı, hücre verimliliğine göre panelin
toplam verimliliğinin ne kadar azaldığını veya arttığını gösteren
değerdir. CTM oranı geometrik, optik ve elektriksel kayıp ve kazanç
mekanizmaları tayini ile belirlenmektedir. Kalyon PV Ar-Ge Birimi
tarafından hayata geçirilen SmartCalc adlı proje ile, Fraunhofer
Enstitüsü’nün hazırlamış olduğu SmartCalc.CTM yazılımı
kullanılarak hücreden modüle (CTM) geçişte yaşanacak kayıp ve
kazanç mekanizmaları simüle edilmiştir. Simülasyon sonrası çıkan
veriler doğrultusunda FV modüllerinin CTM oranları incelenerek
detaylı analizi gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler, fabrikanın
modül hattından temin edilen modül performans değerleriyle
karşılaştırılmıştır. Projenin öncelikli hedefleri; simülasyonla
birlikte CTM kayıplarını %3’ten %1’e indirmek, doğrulanmış model
sayesinde malzeme kayıplarından ve deneme ürünlerinden
kurtulmak şeklinde tanımlanmıştır. Modül gücünde ve modül
verimliliğindeki yazılım değerleri ve gerçek fabrikasyon değerleri
arasındaki standart sapma miktarı sırasıyla %8,76 ve %0,04 olarak
hesaplanmıştır. CTM oranları arasındaki standart sapma ise %2,13
olarak bulunmuştur. Proje çıktısı olarak elde edilen CTM kayıp
oranı kazanç mekanizmasına dönüşmüş olup simülasyon yardımı
ile CTM oranı %102,17 olarak bulunmuştur. Simülasyon sonucu
elde edilen CTM oranının %100’ü aşması, fotovoltaik hücrelerden

modül üretimi esnasında yaşanılan kayıpların azalmasına işaret
etmektedir. Simülasyon sonrası elde edilen en yüksek oranlı
kazanç mekanizması hücre-enkapsülant kombinasyonundan
gözlemlenmiştir. Hücrenin verimliliği ne kadar yüksekse, uygun bir
kapsülleme malzemesinin seçimi o kadar önemlidir. Günümüzde
modül üretici firmalar enkapsülant malzeme için yaygın olarak
etilen vinil asetat (EVA) adlı polimerik film kullanmaktadır.
KalyonPV ’de cam-cam modül kombinasyonunda enkapsülant
olarak EVA yerine poliolefin elastomer kısaca POE olarak
adlandırılan enkapsülant kullanımı, optik kayıpları azaltma yolunda
büyük bir adım atılmasını sağlamakta ve bu seçim ile hücre,
enkapsülant optik kazançlara ulaşmada büyük rol oynamaktadır.
Bununla birlikte enkapsülant malzemenin ışık emilimi azaltılarak ve
ışık geçirgenliği maksimumda tutularak optik kayıplarda oldukça
düşüş sağlanmıştır.

Farklı enkapsülant malzeme kullanılarak hazırlanan panellere ait PID test öncesi
ve sonrası EL görüntüleri.
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Farklı Tip Enkapsülant Malzemelerin Modül
Performansına Etkisinin İncelenmesi
Fotovoltaik modüller, cam/enkapsülant, ara bağlantılar/
enkapsülant, enkapsülant/hücre dahil olmak üzere farklı
bileşenlerin birbirine laminasyon işlemi ile bağlandığı çok katmanlı
sistemlerdir. Modül üretimi sırasında bahsedilen arayüzlerin
oluşumundaki en önemli adımlardan biri güneş hücrelerinin
kapsüllenmesidir. Bu işlemin temel amacı, elektriksel izolasyon,
mekanik destek, ısı iletimi sağlamak; hücreleri ve metalizasyonu
iç ve dış etkilerden korumaktır. Enkapsülant malzemeler polimer
bazlı olduklarından zaman içinde azalmaya (degredation) oldukça
yatkındır ve bu malzemeler günümüzde FV uygulamalarında yaygın
olarak kullanılan enkapsülant malzemeler, poliolefin elastomerler
(POE), etilen vinil asetat (EVA) ve termoplastik poliolefinler (TPO)
dir. Ar-Ge merkezinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında farklı
tip enkapsülant filmlerin cam-cam modüllerin elektrik performansı
üzerindeki etkileri gözlemlenmiştir. Güneş modüllerinin elektriksel
performanslarına göre bozulma davranışları PID yaşlanma testi
ile tespit edilmiştir. PID etkisi, modülün potansiyel fark altında
ve kaçak akım, cam veya çerçeve gibi diğer bileşenler arasında
modül içindeki iyon hareketliliğini harekete geçirdiğinde ortaya
çıkmaktadır ve bu etki, güç çıkışını ve ayrıca Isc (Kısa Devre Akımı)

ve Voc’u (Açık devre gerilimi) azaltır. Hızlandırılmış PID yaşlanma
testinin ardından, farklı enkapsülantlara sahip fabrikasyon
modüller için önemli bir güç kaybı gözlemlenmemiştir. Test
sonuçlarına göre, EVA içeren modülün modül gücündeki standart
sapma, POE ve TPO bazlı cam/cam modüller ile karşılaştırıldığında
daha yüksektir. PID testi sonrası modül güçlerinin standart
sapması EVA, TPO ve POE filmleri için sırasıyla %2,84, %1,75 ve
%1,43 olarak hesaplanmıştır. PID testi öncesi ve sonrası elde edilen
modül elektriksel parametreleri Tablo 1 ve Tablo 2 de verilmiştir.
Bu sonuçlar doğrultusunda, EVA filmlerinin poliolefin bazlı
enkapsülanlarla değiştirilmesi stratejisi, modül performansının
iyileştirilmesi ve güneş panelinin kararlılığının (stabilitesinin)
artırılması için önemli bir adım olacaktır. Poliolefin bazlı
kapsülleyiciler PID etkisine daha dayanıklı olduklarından, güneş
modülleri için yapısal ve mekanik dayanıklılık sağlamak için çok
umut verici malzemelerdir. İlgili panellerin PID testi öncesi ve
sonrası EL görüntüleri aşağıdaki gibidir.

Tablo 2. PID testi öncesi modül elektriksel parametreleri
Malzeme Tipi

Voc (V)

Isc (A)

Pmax (W)

Vmax (V)

Imax (A)

FF (%)

Verim (%)

POE

48,9

10,2

401,2

41,3

41,3

80,33

19,73

TPO

48,8

10,2

399,4

41,2

41,3

80,29

19,58

EVA

49,1

10,1

401,1

41,3

41,3

79,73

19,74

Tablo 3. PID testi Sonrası modül elektriksel parametreleri
Malzeme Tipi

Voc (V)

Isc (A)

Pmax (W)

Vmax (V)

Imax (A)

FF (%)

Verim (%)

POE

48,6

10,1

393,8

41,1

9,5

80,61

19,38

TPO

48,8

10,1

394,8

41,2

9,5

80,24

19,43

EVA

48,9

10

394,4

41,2

9,1

79,72

19,41
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Üretim İyileştirme,
Maliyet Düşürme ve
Performans Artırma
Üretilen Modüllerin Makine Öğrenmesi
Algoritmalarıyla Sınıflandırılması
Akıllı fabrikalaşma sürecindeki en önemli adımlardan biri
öngörülemeyen üretim hatalarının, yapay zekâ, makine öğrenmesi
gibi pek çok analiz ile öngürülmesini sağlama ve hatta bu hataların
önüne geçmek olacaktır. Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü
iş birliği ile panel üretim hattı için yürütülen veri işleme projesinde
karar ağaçları makine öğrenmesi metodu kullanılarak veri tabanı
ile SPSS Modeler arasında bağlantı kurulup, farklı modeller
kurulmaktadır. Kurulan C5.0, Chaid ya da XGBoost gibi modellerin
doğruluk oranı istenilen seviyeye gelene kadar veri sayıları hem
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arttırılabilmekte hem de veri analiz biçimleri değiştirilmektedir. Bu
modeller sayesinde haftanın gününün, vardiyanın, üretim hattının,
ortamdaki öngörülebilen veya öngörülemeyen birçok değişkenin,
fabrika ve ürün performansına etkisi araştırılmaktadır.
Örnek olarak yaklaşık 900.000 adet modülden alınan veriler ile
doğruluk yüzdesi %75 olan Chaid Modeli üzerinden alınan grafik
aşağıda verilmektedir:

Buradaki öncelikli hedef Chaid Modeli doğruluk yüzdesini daha yüksek seviyelere çekip, en önemli değişken
üzerindeki etkileri analiz etme olacaktır.
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Üretim İyileştirme,
Maliyet Düşürme ve
Performans Artırma
İnce Dilim Teknolojisi
Hammadde kullanımını azaltmaya yönelik gerçekleştirilen
çalışmalardan bir diğeri, dilim kalınlığının azaltılmasıdır. Silisyum
bazlı güneş hücresi üretimi yapan birçok üreticinin en temel
amaçlarından biri, kullanılan polisilisyum hammaddesinden en
yüksek üretim kapasitesinde ürün elde edebilmektir. Bunun için
de dilim kalınlığının azaltılması, gerekli olan önemli işlem-lerden
biridir.
2020 yılında 180 µm kalınlık ile üretime başlanan Kalyon PV
fabrikasında, 2021 Temmuz ayından itibaren 175 µm kalınlığında dilim üretimine geçiş yapılmıştır. Külçe başına yaklaşık
olarak 65 adet daha fazla dilim üretimi sağlanan bu proje sayesinde, yıllık tüketimde oldukça yüksek bir azalma elde edilmiştir.
Yapılan ölçümler sonucunda, hücre değer parametrelerinde
ve modül güç çıkış değerlerinde herhangi ciddi bir değişikliğin
olmadığı gözlemlenmiştir. İlerleyen dönem için planlanan kısa
vadeli stratejiler kapsamında, seri üretimde dilim kalınlığının 170
µm değerine düşürülmesi planlanmak-tadır. 2022 yılı sonunda
hedeflenen kalınlık değeri ise 160 µm olarak belirlenmiştir.
Hedeflenen bu kalınlık değerine yönelik yapılan denemelerde,
mevcut imkanlar doğrultusunda, daha fazla kesme sıvısı
kullanılarak başarılı bir şekilde A kalite dilim elde edilebilmiştir.
Fakat hem ITRPV 2021 raporu öngörüleri ile karşılaştırıl-dığında
hem de yapılan denemelerin sonuçları doğrultusunda, ince dilim
eldesi için daha ince elmas tel kulla-nımına geçilmesi gerekliliği
ortaya çıkmaktadır. Daha ince tel kullanımı ince dilim üretimi
kolaylaştırılacak olup, aynı zamanda mevcut 75 µm olan kerf kaybı
oranının da düşürülmesini sağlayacaktır. 2022 yılı sonunda kerf
kaybının 65-60 µm değerlerine kadar azaltılması planlanmaktadır.

Tablo 4. Kalınlık Karşılaştırma Tablosu
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180 µm

175 µm

Verim (%)

22

22

Isc (A)

10

10

Voc (mV)

0,7

0,7

FF (%)

82

82

Geri Dönüştürülmüş
Polisilisyum Kullanımı
Polisilisyum kullanımını azaltmaya yönelik gerçekleştirilen
çalışmaların en önemlisi kütük üretimlerinden arta kalan parçaların
üretimde yeniden kullanılmasıdır. Fabrikada üretilen kütüklerin
yaklaşık olarak %30’u, kullanılmayan parça olarak ayrılmaktadır.
Gerçekleştirilen bu çalışmada, kullanılmayan parçalar, önce
ideal kullanım boyutlarına getirilmekte, sonrasında kırma işlemi
esnasında kirliliğe maruz kalan parçalar; şebeke suyu ve asit

karışımından oluşan bir banyo ile yıkanmaktadır. İşlem sonrasında
kurutma gerçekleştirilerek parçalar boyut sınıfına göre vakumlu
torbalar ile paketlenir ve üretimde kullanılmaya hazır hale getirilir.
Yapılan denemeler sonucunda %35 oranlarında geri dönüştürülmüş
silisyum kullanılarak kütük üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretilen
kütükler, dilim, hücre ve modül haline getirilmiş ve denemede, elde
edilenüretim parametreleri standart üretim ile karşılaştırılmıştır.

Saf ve geri dönüştürülmüş polisilisyumdan üretilmiş hücrelerin verimlerinin ve
modüllerin güç değerlerinin karşılaştırması

Sonuçlar, direkt paketten açılıp kullanılan ham polisilisyum
hücre ve modüller ile aynı verim ve güç değerlerini verdiğini
gösterilmektedir. Bu sonuç kütüklerden kalan parçaların geri
dönüşümlü olarak kullanılabileceği ve üretime kazandırabileceğini
göstermiştir. Mevcut üretimde şu an, %45 değerine kadar yıkanmış
polisilisyum kullanılarak üretim yapılabilmektedir.
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Yenilikçi ve Yüksek Verimli
FV Teknolojileri
Yüksek verimli, düşük maliyetli, uzun ömürlü ve yenilikçi FV
hücrelerinin ve modüllerin geliştirilmesi Ar-Ge projelerinin
öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Silisyum temelli
geleneksel güneş hücresi yapıları yerine PERC, TOPCon, IBC,
Tandem, vb. yenilikçi, yüksek verimli ve düşük maliyetli güneş
hücresi yapılarının ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
kapsamında orta ve büyük ölçekli ulusal ve uluslarası projelere
devam edilmektedir.
Önceden geliştirilen ve geliştirmekte olan hücre ve modüllerin
mevcut teknolojilere ve literatüre göre gerek performans

gerekse de maliyet açılarından rekabet edilebilir olduğu birçok
projede literatüre atıfta bulunularak kanıtlanmıştır. Bu bağlamda
ulusal ve uluslarası projelerin yenilikçi ve yaratıcı olması, katma
değerinin yüksek olması ve endüstride yeni uygulamalara zemin
hazırlayacak olması merkezin kilometre taşları arasında yer
almaktadır. Gerçekleştirmiş olan yenilikçi teknolojiler arasında
esnek modül teknolojisi, ince cam ve toz tutmaz cam modül
teknolojisi, N-tipi IBC Hücre ve Modül teknolojisi, Ga katkılı LID
free modül teknolojisi, TOPCon hücre ve modül teknolojisi yer
almaktadır.

Esnek Modül Teknolojisi
İki yüzeyli PERC hücre tipi ile üretimi gerçekleştirilen cam/cam
modül tasarımı FV endüstrisi de yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ancak güneş panelleri için cam kullanımının ana dezavantajı,
tedarikçi zinciri sıkıntısının yaşanması olmakla birlikte, çift cam
konfigürasyonun kullanılması modül ağırlığını arttırmaktadır.
Son dönemde sektördeki trend daha büyük ve çok hücreli,
yüksek güçte modüller üretimine yönelmektedir. Bu durum
modül boyutunda ve ağırlığında da artışa sebep olmuştur.
Ağırlığının fazla olması modüllerin taşınmasından, kullanılacak
konstrüksiyon ve konstrüksüyon üzerine yerleştirilmesine
kadar etki etmektedir. Şeffaf arka ve ön tabaka güneş
panellerini oluşturmak için cam kullanımı yerine en çok tercih
edilen alternatiflerden biridir. Şeffaf arka kaplamaların düşük
maliyetleri ve hafif yapıları, onları iki yüzeyli modül üretimi için
mükemmel adaylar haline getirerek modüllere esnek özellik
kazandırmaktadır. Modül kalınlığının ve ağırlığının azalması
da esnekliği sağlayan değişikliğin bir sonucudur. Günümüzde
esnek paneller tekne, marin, araba, uçak kanadı, elektrikli
bisiklet gibi tasarımı ön planda olan alanlarda kullanılan bir ürün
olmakla beraber özellikle eğimli çatılarda kullanım için önemli
bir avantaj sağlamaktadır.
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Bu çalışma kapsamında 144 adet yarı kesilmiş çift yüzeyli
mono PERC güneş hücresi içeren cam şeffaf arka tabaka
konfigürasyonuna sahip modül üretimi gerçekleştirilmiştir. Modül
boyutları 2024 mm*1004 mm olup, modüllerin hem ön hem de
arka tarafında kapsülleme malzemesi olarak poliolefin elastomer
(POE) kullanılmaktadır. Modüllerin yapısal mukavemetinin yanı
sıra sabitleme ve bağlantı işlemlerini kolaylaştırmak için 4,3
mm kalınlığında alüminyum çerçeveler tasarlanmış ve üretilmiş
daha sonra cam şeffaf arka tabaka modülüne monte edilmiştir.
Modüllerin mekanik karakterizasyonu laboratuvar ortamında
yapılan yük testi analizi ve sonlu elemanlar analiz yöntemi ile
gerçekleştirilmiştir. Üretilen yeni tasarım modülün, standart
2,0mm/2,5mm temperli cam kullanılan çift cam düzeneğine sahip
modüllere kıyasla daha güçlü stres taşıma kapasitesine ve darbe
direncine sahip olduğu gözlemlenmiştir. Şeffaf arka kaplamaya
sahip modül ile standart cam/beyaz arka kaplamalı (GB) modül ve
cam/cam (GG) modüllerin boyut, ağırlık ve maksimum güç, akım,
gerilim (voltaj) değerleri aşağıdaki tabloda karşılaştırılmıştır.

Tablo 5. Şeffaf arka kaplama/ cam yapısındaki modül ile beyaz arka kaplama/cam ve cam/cam modül özelikleri karşılaştırılması.
Parametreler

Cam / Transparan
Arka Kaplama G1
Modül (GTB)

Cam / Beyaz
Arka Kaplama G1
Modül (GB)

Cam/cam
G1 modül (GG)

Boy (mm)

2030

1980

2024

Genişlik (mm)

1010

1002

1004

Kalınlık (mm)

40

40

6

Ağırlık (kg)

19,5

22,5

28,5

Pmax (W)

394

380

405

Vmax (V)

41,5

40,5

41,2

Imax (A)

9,5

9,39

9,82

Üretimi tamamlanan şeffaf arka kaplamalı modüllerin ağırlığı
beklendiği gibi azalmış olup, elde edilen çıkış gücü ise cam/beyaz
kaplamalı modüllere kıyasla daha fazladır. Elde edilen çerçeveli
modüllerin mekanik dayanım testleri laboratuvar ortamında
ve ANSYS sonlu element analiz yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.
Analiz sırasında modül yüzeyine ön camın üstünden dört farklı
yük uygulama işlemi IEC61215 standartları doğrultusunda
gerçekleştirilmiştir. Modül yüzeyindeki modül deformasyon

değerleri ve eşdeğer gerilme oranları yapısal yük testleri ile elde
edilmiştir. Modelleme ve test sonuçlarına göre, GTB modül yüzeyine
5400 Pa yük uygulanması ile kalıcı maksimum yapısal deformasyon
oluştuğu fark edilmiştir. Modüller, diğer ilgili yüklerin etkisi altında
iken mekanik olarak deforme olmamıştır. Üretilen GTB modülleri
laboratuvarda yük testine tabi tutulmuş ve sonuçlar simülasyon
analiz sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Gerçek laboratuvar test sonuçları
ile kullanılan simülasyon modelinin doğruluğu kanıtlanmıştır.
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Yenilikçi ve Yüksek Verimli
FV Teknolojileri

5400 Pa yük altında eşdeğer stress

5400 Pa yük altında deformasyon

Aynı zamanda ilgili proje kapsamında mini modül tasarımları ve
üretimleri gerçekleştirilmiştir. KalyonPV Ar-Ge ekibi, Antarktika’da
meteor arama faaliyetlerini teknik ve hızlı biçimde gerçekleşmesini
sağlamak amacıyla tasarlanmış insansız hava aracı (İHA) projesi
için şeffaf arka kaplama ve şeffaf ön kaplama yapısına sahip mini
panel üretimi gerçekleştirmiştir. İHA’nın sabit kanadına yerleştirilen
güneş panelinin amacı; aracın kendi enerjisini üreterek Antartika’
da meteor araması için gerekli olan enerjiyi sağlamasıdır.
İHA sabit kanadına yerleştirirlen güneş panelinin şematik gösterimi
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Yüzer FV Paneller

Esnek modüller için hücreler: Apollo Power
Arazi kıtlığı ve karbon azaltma hedefleri arttıkça yüzen PV (FPV)
pazarı hızla büyümektedir. Yenilikçi yaklaşımıyla ve yaratıcılığıyla
ön plana çıkan çalışmalar arasında her biri mini-PERC gibi
davranan küçük boyutlara sahip hücrelerden oluşan esnekliği
ile çok çeşitli yüzeylerde kullanılabilen panel üretiminin ilk
çalışmalarına başlanmıştır. Yüzen esnek PV panellerin hafif ve
katlanabilir (roll-up) avantajının yanı sıra su yüzeyine uygulaması
yapıldığında demirleme işlemi daha az olacağı için daha az
yapı (konstrüksiyon) maliyeti; su yüzeyine kurulum yapıldığı
için daha etkili bir soğutma, bu sayede yüksek modül verimliliği

sağlanacaktır. Geleneksel paneller ile kıyaslandığında minimum
işçilik ve kolay kurulum avantajı da sağlamaktadır. PERC hücre
tipini yüzen fotovoltaik modüllere adaptasyonunda, hücre
performansından kayıp yaşanmadan hücreye uygun esnekliği
kazandırmak en önemli unsurdur. Modül aşamasında hücre
performansında yaşanabilecek bu kayıpların önüne geçebilmek
için standart PERC hücrelerin pasivasyon tabakalarının iyi
oluşturulması, metalizasyon aşamasında uygun macun ve desenin
seçilmesi kritik adımlar arasındadır. Fotovoltaikte PERC hücre ve
modül teknolojisinin geleceğinde devrim yaratabilecek kadar ultra
hafif ve esnek bir güneş hücresi üretimi hedeflenmektedir.
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Toz Tutmaz Panel Camı Teknolojisi
Yenilenebilir enerji kaynakları dendiğinde şüphesiz akla ilk gelen
güneş enerjisi sektörüdür. Güneş panelleri, yapısında bulunan
hücreler sayesinde üzerine düşen güneş ışınlarını direkt olarak
elektrik enerjisine dönüştürmektedir. Güneş panelleri kuruldukları
bölgede mevsim değişikliğine bağlı olarak farklı açılarla güneşe
doğru yönlendirilerek her mevsimde azami seviyede verim
alınması mümkün kılınmaktadır. Güneş panelleri evlerin, alışveriş
merkezlerinin, binaların başta olmak üzere son zamanlarda
gelişen teknoloji ile kıyafetlere bile entegre edilebilmektedir.
Güneş panelleri üretimlerinden kurulumlarına kadar birçok farklı
süreçten geçmektedirler. Dayanıklı bir yapıya sahip olup herhangi
bir binaya ya da elektronik bir sisteme entegre edilmeleri uzun
süre alabilmektedir. Peki bir güneş panelinin güneş tarlası olarak
da adlandırılan kırsal alanlara ya da herhangi bir yere kurulumunu
sağladıktan sonra işimiz bitmiş oluyor mu? Elbette hayır,
kurulumları gerçekleştirilen güneş panellerinin belirli aralıklarla
bakımlarının yapılması elde edilecek olan verimin artması ve
kullanım ömürlerinin uzun olması bakımından oldukça önemlidir.
Güneş panelleri gerek mevsim değişikliklerinde gerekse günlük
zaman dilimlerinde kirlenmeye oldukça müsait yapılardır. Özellikle
güneş tarlalarında bulunan paneller rüzgârlı hava koşullarında
tozdan ve bu tozun birikmesi ile birlikte panelden elde edilecek
verim direkt olarak etkilenmektedir.

Dolayısıyla panellerin belirli aralıklarla temizlenmesi gerekmektedir.
Fakat bu durum fazladan iş gücüne ve maliyet artışına sebep
olacağı için farklı çözüm yöntemleri üzerinde çalışmalar
yapılmaktadır.

Test Öncesi

Test Sonrası

Toz tutma deneyi öncesi panel görüntüleri

Toz tutma deneyi sonrası panel görüntüleri
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Bu bağlamda Kalyon PV Ar- Ge Ekibi, toz ya da kir tutma oranı daha
düşük cam kullanımının etkilerini araştırmak üzere çalışmalara
başlamıştır.
Böylece düzenli yapılması gereken temizliğin sıklığı azaltılmış olacağı
ve fazladan iş gücüne gerek kalınmayacağı düşünülmektedir. Toz ya
da kir tutma oranının daha az olan cam kullanarak üretilen güneş
panellerini, farklı firmaların standart solar camları ile üretilen paneller
ile kıyaslamak adına toz testine tabii tutuldu. Test parametreleri
Kalyon PV Ar-Ge Ekibi tarafından tasarlanan tarlanın yer aldığı
Konya Karapınar bölgesinin yerel iklim ortalamalarına ve standartlara
uygun olacak şekilde belirlendi. Bu bağlamda, test kabininin rüzgâr
hızı 30 km/s, ortalama toz-kum yoğunluğu 2 g/m³, sıcaklık 23°C ve
bağıl nem 40% olarak ayarlanmıştır. Toplam 1 saat boyunca test
gerçekleştirilmiştir. Ardından test kabini çalışması kapatılarak tozkumun çökmesi için beklenmiştir. Test sonucunda ise mevcut cam
ürününe ek olarak gerek üretim hattında gerekse farklı projelerde
kullanılabilecek bir ürün belirlenmiş oldu.

İnce Cam Modüllerin Mekanik Analizi
Fotovoltaik panel üretiminde kullanılan solar camlar, güneş
hücrelerini çevresel etmenlere karşı korumakla beraber
ışığı geçirebilme kabiliyetlerine göre panellerin çıkış gücü
performansını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle güneş
panellerinin en önemli parçaları arasında yer aldıkları söylenebilir.
Cam-cam tasarımına sahip çift yüzlü PV modülleri günümüzde
gittikçe yaygın olarak tercih edilen bir panel tipidir. Gelişen cam
üretim teknolojisiyle ham madde ve üretim giderlerinin azalatma
çalışmaları doğrultusunda güneş paneli teknolojisinde kullanılan
camlarda %20 oranında incelme gözlemlenmiştir. Temperli cam
kullanımı PV modüllerinin dayanıklılığını, esnekliğini, ışık iletimini
arttırmakla beraber, cam kalınlığının incelmesi modülde ağırlık
azalmasını sağlayacaktır.

Hali hazırda KalyonPV modül hattında G1 boyutlu ürünlerin üretimde
2,5 mm kalınlıkta ön ve arka temperli camlar kullanılmaktadır.
Bu projede amaçlanan, cam kalınlığını 2,0 mm’ye indirilmesi ve
beraberinde modülde mekanik kayıp yaşanmamasıdır. Aynı zamanda
üretimde cam kalınlığının incelmesi cam üretiminde kullanılan ham
madde miktarının azalmasıyla beraber son ürün maliyetinde ciddi
oranda kazanç sağlayacağı öngörülemektedir. İnce cam ile üretilmesi
planlanan modüllerin mekanik karakterizasyonu sonlu elemanlar analiz
yöntemi, ANYSY simülasyon programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Modül stres ve deformasyon davranışları 2,5 mm ve 2,0 mm ön/arka
cam tasarımına sahip modüller için simüle edilmiş olup, elde edilen
grafikler aşağıda gösterilmiştir.

Stres analiz diyagramı (2,0 mm cam)

Deformasyon analiz diyagramı (2,0 mm cam)
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Yenilikçi ve Yüksek Verimli
FV Teknolojileri
Analiz sonuçları incelendiğinde 2,0 mm cam ile üretilen modül
konfigürasyonunda maksimum deformasyon 50 mm iken 2,5 mm
cam kalınlığa sahip konfigürasyonda maksimum deformasyon 37
mm olarak tespit edilmiştir. 2,0 mm camdan üretilen modüllerin
maksimum gerilme değeri 230 Mpa olarak bulunmuş olup 2,5 mm
cam kalınlığa sahip konfigürasyonda maksimum deformasyon

değeri 217 MPa olarak simüle edilmiştir. İnce cam teknolojisi ile
üretilmesi planlanan modüller laboratuvar koşulları altında yük
analizine tabi tutulacaktır ve elde edilen çıktılar simülasyon sonucu
açığa çıkan deformasyon ve stres değerleri ile karşılaştırılacaktır.

Stres analiz diyagramı (2,5 mm cam)

Deformasyon analiz diyagramı (2,5 mm cam)

Galyum Katkılı LID-Free Modüller
Kütük (Ingot) üretimi esnasında yarıiletken malzemenin p-tipi
katkılaması için yapılan Bor kullanımı sonucunda Silisyum
monokristal yapı içerisinde Bor-Oksijen kompleksleri oluşmakta
ve modüller sahada ışık altında çalışmaya başladığında
bu kompleksler hücre verimini tahmin edilemeyen bir süre
içerisinde düşürmektedir. Işık ile tetiklenmiş bozunma (Light
induced degradation – LID) adı verilen durum, modüllerde
kullanılan hücrelerde beklenmeyen performans kayıpları
anlamına gelmektedir. Bu sorunu çözmek adına Galyum elemeni
kullanılarak yapılan p-tipi katkılamalarda başarı elde edildiği
literatürdeki yayınlarda belirtilmektedir. Kalyon PV kütük hattında
da literatürdeki çalışmalardan esinlenilerek pilot çapta üretim
gerçekleştirilmiştir. Hücre hattındaki üretim neticesinde Galyum
katkılama ile %22,3 verim elde edildiği ölçümlenmiştir. Ayrıca,
hattaki LID ve LeTID ölçümleri neticesinde üretilen hücrelerin
LID-Free olduğu anlaşılmıştır.
Galyum katkılı hücrelerden oluşan 30 adet Cam/Cam çift yüzlü
modül üretimi, projenin son iş paketinde gerçekleştirilmiştir.
Kalyon PV kalite standartlarına göre denetlenen ürünlerin hepsi
A kalite olarak başarıyla üretilmiş ve asgari %20 verimliliğe
sahiptir. Tüm modüller ele alındığında ortalama güç çıkışı 400
W olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, hücrelere uygulanan LID
testinden bağımsız olarak, modüllerden örnekleme yapılarak 6
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adedi Türk Standartları Enstitüsü’nde (TSE) uygulanan LID testine
sokulmuştur. Uygulanan testler neticesinde modüllerin LID-Free
oldukları anlaşılmıştır. Testlere paralel olarak, Galyum katkılı 13
adet modül Konya-Karapınar Ar-Ge test sahasına yerleştirilmiştir.
Test sahasındaki son bağlantıların tamamlanması sonrasında,
12 ay süreyle günlük bazda veriler toplanacak ve Galyum katkılı
modüllerin mevsimsel performansları ele alınacaktır.

IBC Güneş Hücreleri. Sırasıyla Ön ve Arka Yüzleri

TOPCON Güneş Hücrelerinin sırası ile ön ve arka yüzeyleri

Hücre ve Modülde TOPCon ve
IBC Konseptleri
Güneş enerjisi teknolojisi, başka bir deyişle solar enerji, farklı
malzemelerin aynı yapıda kullanılabilirliği açısından geliştirilebilir
bir sektördür. Böylelikle mevcut yapının değiştirilerek farklı
özelliklere (dizayna) sahip tasarımların geliştirilmesine ortam
sağlamaktadır. Bu bağlamda kristal silisyum (c-Si), monokristal
silisyum (mono-Si), ince film teknolojisi ve çok eklemli hücreler
(multi-junction) gibi farklı teknolojiler birçok firmanın odak
konusudur.
Bu kapsamda, Birbirine Bağlı Arka Temas (Integrated Back
Contact) , IBC güneş hücreleri güneş (solar) enerji sektörünün
en karmaşık yapılarından biri olabilir fakat %25 gibi göz ardı
edilemeyecek bir verimlilik değerine sahip olduğu için sektörün

gözdeleri arasında yer almaktadır. Standart güneş hücrelerine göre
daha düşük direnç oranlarına sahip olması sektörde önde gelen
konseptlerden biri olmasının başlıca sebeplerindendir. Aşağıda
şekli verilen bu hücreler, elektrik iletimini sağlayan metal kontak
yapıların hücrenin arka tarafına konumlandırılması ile standart
güneş hücrelerinden tasarım açısından da farklılık göstermektedir.
Solar enerji sektörüne farklı tasarımıyla ve yüksek verim sınıfıyla
öncülük eden bir diğer tasarım Tünel Oksit Pasif Kontak, TOPCon
güneş hücreleridir. Fraunhofer firması tarafından geliştirilen bu
tasarım, şarj taşıyıcı kontak, ince bir silikon katmanı ve ultra ince
bir oksit tabakasından oluşmaktadır. TOPCongüneş hücreleri ile
üretilen güneş panelleri, %24 gibi yüksek verimlilikte hücrelerden
oluşmakla birlikte ön ve arka yüzeylerinden elektrik üretebilirler.

N-tipi hücre yapısının şematik gösterimi
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Yenilikçi ve Yüksek Verimli
FV Teknolojileri
N-tipi IBC Hücre ve Modül Sonuçları

Tandem Hücre Teknolojisi

Fotovoltaik sektöründe en yüksek güneş hücresi verimleri,
n-tipi silisyum ile üretilmiş hücrelerden elde edilmektedir. N-tipi
hücreler ile yüksek verimlere ulaşılmasının nedeni yüksek azınlık
taşıyıcı ömürlerinden kaynaklanmaktadır. Kalyon PV entegre
fabrikasında standart olarak p-tipi kütük ve dilimler üretilmekte
olup, hücre ve modül hatlarında p-tipi PERC hücre ve modüller
elde edilmektedir. Kalyon PV Ar-Ge tarafından, kütük ve dilim
fabrikalarında Ar-Ge projesi kapsamında üretilen n-tipi dilimler
kullanılarak IBC (interdigitated back contact) hücre performansının
değerlendirildiği bir Ar-Ge projesi gerçekleştirilmiştir. Konu ile
ilgili, ISC Konstanz (Almanya), ve Valoe (Litvanya) firmaları ile iş
birliği yapılmıştır.

Tandem güneş hücre yapısı, spektrumu bölerek ve spekturumun
her bölümü için optimize edilmiş bir güneş hücresi uygulamasına
imkânı sağlar. Perovskite/c-Si tandem teknolojisi, PV sistemleri için
daha az karbon ayak izi sağlayacak ve geleneksel teknolojiler ile
kıyaslandığında daha düşük seviyeli elektrik maliyetine giden net
bir yol sunacaktır. Kalyon PV, yüksek güç çıkışına sahip bu teknoloji
ile PV alanında ses getirecek çalışmalara hazırlanmaktadır.

ISC Konstanz iş birliği ile, n-tipi dilimler kullanılarak laboratuvar
koşullarında başarılı bir şekilde IBC hücre ve mini modül üretimi
gerçekleştirilmiştir. Hücre verimi %22,5’leri bulmuştur. Daha
yüksek dirençli dilimler kullanılması durumunda daha yüksek
hücre verimlerine (~%23) ulaşılması mümkündür. Ayrıca, Valoe ile
yapılan iş birliği sonucunda endüstriyel hatta IBC hücre üretimi
gerçekleştirilmiştir. Bu üretim sonucunda %19,0-20,0 arasında
hücre verim elde edilmiştir. Tüm sonuçlar; yüksek kalite n-tipi dilim
üretilmesi ve hücre süreç (proses) optimizasyonları ile daha yüksek
verimler elde edilmesi konusunda umut vaat etmektedir. Yüksek
kalite n-tipi dilimlerin üretilmesi ve IBC hücre denemelerinin
yapılması konusunda Valoe firması ile ortak çalışmalar 2022
yılında da devam edecektir.

Tandem Hücre Yapısı Görseli

Kaynak: https://www.pv-magazine.com/2022/04/29/epfl-achieves-29-2efficiency-for-tandem-solar-cell-with-fully-textured-silicon/
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Geri Dönüşüm ve
Karbon Salınımının Azaltılması

Silisyum Talaşı Geri Kazanımı ve
Değerlendirme Projesi

Dünya’ nın ekonomik olarak sürdürülebilir ve yenilebilir temelli
enerjili geleceğe sahip olması hedefi, PV geri dönüşümü
ve karbon salınımı azaltılması hususunda yüksek önem arz
etmektedir. Günümüzde ortalama fotovoltaik panel ömrünün 2530 yıl arası olduğu göz önünde alındığında, önümüzdeki yıllarda
çevreye zararlı PV panel atık miktarlarının önlemebilmesi adına
KalyonPV bünyesinde çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar
doğrultusunda artan atık miktarının değerlendirilebilmesi
konusunda değer yaratma ve atık geri dönüşümü konusunda yeni
yollar keşfetmek öncelikli hedef olarak belirlenmiştir. Ar-Ge birimi,
seri üretimde kullanılan zararlı konsantre atıkların azaltılması ve
geri dönüşümü konusunda çalışmalar yapmış olup aynı zamanda
fotovoltaik modüllerin geri dönüşümü alanındaki projelerine
devam etmektedir.

Kalyon PV dilim fabrikasındaki alttaş dilimleme tesisinde, kullanılan
elmas tel kesim teknolojisinden dolayı silisyum külçelerin yaklaşık
%30 talaş (kerf) oluşturmaktadır. Bu atık yüksek saflıkta silisyum
içermektedir. Bu değerinden dolayı 2000’li yılların başından
beri hem akademik dünyada hem de endüstriyel tesislerde
ilgi konusu olmuştur. Çeşitli yöntemlerle yüksek saflıkta geri
dönüşüm çalışmaları ve farklı süreçlerle (proses) ara ürün yaratma
konusunda ilerlemeler kaydedilmiştir.approaching its goal of zero
waste factory step by step. Kalyon PV Ar-Ge Merkezi’ nde, 2021
yılında bu alanda bilgi birikimini arttırmak amacıyla yola çıkılmış
ve bir geri dönüşüm ve atık değerlendirme projesi başlatılmıştır.
Proje kapsamında alüminyum alaşım ve lityum iyon pillere girdi
sağlayacak ara ürün üretilmesi kararlaştırılmıştır. Dispersif Raman
Spektrometre, ICP-MS ve ICP-OES, tehlikeli atık kirlilik analizi,
termogravimetrik analiz, parça boyutu analizi, x-ışını difraksiyon
ve XRF analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu analizler neticesinde
alüminyum endüstrisinde kullanılan saf silisyum ile kıyaslandığında
kirlilik olarak kayda değer farklılıklar olmadığı tespit edilmiştir.
Hali hazırda kesme sıvısı ve su ile karışan silisyum kerfin doğada
element halinde kararlı olmadığı ve oda sıcaklığında oksijen (hava)
veya hidrojen (su) ile tepkimeye girdiği için çevre koşullarından
soyutlanmış bir şekilde hızla kurutulması gerekmektedir. Bunun
dışındaki bir başka çözülmesi gereken problem ise silisyum
kerfin parçacık boyutu ile ilgilidir. Kalyon PV üretim koşullarında
d(0.5) parçacık boyutu 180 nanometredir. Parçacık boyutunun
küçük olması aynı zamanda yüzey alanını arttırarak daha hızlı
oksitlenmeye yatkınlığı arttırmakta ve çözülmesi gereken başka
bir problemi doğurmaktadır. Kalyon PV akademik ve endüstriyel
paydaşları ile geçmişten gelen bilgi birikimini de yanına alarak
çalışmalarını hızla ilerletmekte ve sıfır atık fabrika hedefine adım
adım yaklaşmaktadır.

Karbon salınımlarının azaltılması için yapılması gerekenlerin
başında enerji verimliliğinin artırılması, toprak kullanımında verimin
artırılması, ulaşımda karbon salınımı yaratmayan enerji kullanımına
geçiş yapılması ve karbon salınımlarını azaltacak enerji üretim
teknolojilerine öncelik verilmesi gerekmektedir. Enerji üretiminde
düşük karbon salınımlı teknoloijler arasında rüzgâr, güneş, nükleer
ve biyokütle (biomass) gibi yenilenebilir enerji üretim teknolojileri
bulunmaktadır. Güneş enerjisinde öncü ve yenilikçi bir firma olan
KalyonPV Ar-Ge merkezindde karbon salınımı azaltılması hedefi
doğrultusunda çalışmalara devam edilmektedir.

Silisyum kerf görseli

Zeolit 4A’nın SEM görüntüsü
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Geri Dönüşüm ve
Karbon Salınımının Azaltılması
Asit Arıtımı ve Geri Dönüşümü
Endüstriyel atıkların çevreye uyumlu
bir şekilde atık yönetiminin sağlanması
gerekmektedir. Bu kapsamda tehlikeli
atıkların yönetimi konusunda kaynakta
azaltma/önleme, geri dönüşüm, arıtma
veya bertaraf seçenekleri bulunmaktadır. Atık suların yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir
kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek için uygulanan fiziksel, kimyasal
ve biyolojik arıtma işlemlerine atık su
arıtma adı verilmektedir. Atık oluşumunun kaçınılmaz olduğu ve geri dönüşüm
gibi seçeneklerin uygulanamadığı durumlarda atıklar yakma, depolama gibi
metotlar ile bertaraf edilir.
Bir endüstriyel tesiste hem asidik hem
de bazik atıklar oluşabilir. Hem asit hem
de bazik atık suları olan tesislerde atık
sular ayrı ayrı depolanır ve daha sonra
karıştırılarak nötralize edilebilir. Konsantre atıkların nötralizasyon işlemi
ekzotermik reaksiyon olduğu için ortama ısı çıkarmaktadır. Çıkan
ısının tehlikesini önleyebilmek adına konsantre atıklar önce su ile
seyreltilir ardından nötralizasyon işlemine tabi tutulur. Nötralize
edilmiş atık kolayca bertaraf edilir. Böylece asidik ve bazik atıklar
ekonomik olarak giderilmiş olur. Tehlikeli asit ve baz türleri ya oluştuğu yerde ya da lisanslı bertaraf tesisinde nötralize edilmelidir.
Yarı iletken tesislerden çıkan endüstriyel atıkların yaklaşık %30’u
flor içeren atıklardır. Geleneksel yöntemde bu atık, Ca (OH)2 kullanılarak sedimantasyon yöntemiyle arıtılmaktadır. Bu yöntemde,
kalsiyum hidroksitin sudaki çözünürlüğü sınırlı olduğundan dolayı
sudaki flor iyonunu çöktürmek için fazla miktarda kalsiyum hidroksit kullanılması gerekmektedir. Bu durum katı çamur atık miktarını
artırmaktadır. Fotovoltaik Endüstrisinde açığa çıkan atık sularda
yüksek konsantrasyonda, 500 – 2000 mg/L konsantrasyon aralığında, florit açığa çıkmaktadır. Güneş panelleri üretimi yapılırken
ise yüksek verimlilik ve düşük maliyet esas alınır. Giriş suyunun
kalitesi bu açıdan giderek değerli bir kaynak haline gelmektedir.
Dolayısıyla, fabrika atık suyu olabildiğince geri dönüştürülmeli ve
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arıtım yapılarak doğaya salınacak suyun değerleri de kirliliği engellemek adına dikkate alınmalıdır.
Kalyon PV bünyesinde, doğaya zararlı olan konsantre asitlerin ilgili
yönetmeliklere uygun şekilde arıtılması için ekonomik ve çevreci
bir yöntem geliştirebilmek amacıyla, Ar-Ge projesi başlatılmıştır.
Projenin amacı ise bu konsantre asit karışımının bertaraf yöntemi
dışında daha çevreci ve daha az maliyetli bir yolla arıtımını sağlamaktır. Bu yollardan ilki firmanın yeni bir atık tesisi kurması, ikincisi
çıkan asit karışımının başka bir işletmede yan ürün olarak kullanılması, üçüncüsü ise fabrikadan çıkan konsantre asitler ile bazların
nötrleştirilmesidir. Bu amaçla birçok çevre firması ve üniversite ile
çalışmalar yapılmıştır.

Modül Geri Dönüşümü
FV endüstrisinin en büyük çıktısı olan güneş modüllerindeki artış; yakın gelecekte çevresel sorunlara neden olacaktır. Ömrünü tamamlamış güneş modüllerinde tehlikeli maddelerin varlığı önlem alınmazsa
ilerleyen günlerde çeşitli sağlık ve çevre sorunlarına neden olacaktır.
Tipik bir Si-PV modülde %75 cam, %10 polimer, %8 Al, %5 Si, %1 bakır, gümüş ve diğer bileşenler yer almaktadır. 2050 yılına kadar atık
güneş modülü sayısının 5.5-6 milyon tona çıkması beklenmektedir.
PV atıklarının çevresel etkisini azaltmak ve eski modüllerden değerin bir kısmını geri kazanmak için güneş modüllerini geri dönüştürme
yöntemleri dünya çapında geliştirilmektedir. Örneğin PV atıklarından
elde edilen Si oldukça yüksek saflıkta olup geri dönüşüm ile kazanımı
birçok sektör için kritik önemdedir. Geri kazanılmış Si, lityum iyon pillerinin anotlarında tekrar kullanılabilir.
Kullanım ömrü sona ermiş modüllerin çevresel etkilerini azaltmak ve
eski PV modüllerinden değerin bir kısmını geri kazanmak için güneş
modüllerini geri dönüştürme yöntemleri dünya çapında geliştirilmektedir. Şu an, sadece Avrupa’da PV atığı geri dönüşümünü desteklemek için güçlü bir düzenleyici yer almaktadır, ancak diğer ülkeler de
bu sürece dâhil olmaya başlamıştır. Bu düzenleyici kısaca özetlenecek olursa; WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) direktife göre PV modüllerin %85’inin toplanması ve %80’inin geri dönüştü-

rülmesi gerektirmektedir. Bu direktife göre, AB pazarına PV modülleri
tedarik eden tüm üreticilerin kullanım ömrü biten PV modüllerin toplaması ve geri dönüştürülmesi maliyetlerini finanse etmesi
gerektirmektedir. Öte yandan, Çin, Japonya, Hindistan, Avustralya ve
ABD gibi hızla büyüyen PV pazarlarına sahip ülkeler, atık PV modülleri
için hala belirli düzenlemelerden yoksundur. Dünya çapında PV modüllerinin yalnızca %10’u geri dönüştürülmektedir. Bunun nedenlerinden bazıları; düzenleme eksikliği, silikon tabanlı modüllerin geri kazanılacak kadar değerli malzemeye sahip olmadığı inancı, geri dönüşüm
işleminin maliyetinin düzenli depolamadan daha fazla oluşu, geri kazanılan malzemenin değerinin düşük olması, geri kazanılan maksimum
malzeme miktarının yaklaşık %80 olması ve geri kazanılan malzemelerinin kalitesinin uygun olmaması olarak ifade edilebilir. PV modülleri
büyük ölçüde geri dönüştürülebilir. Cam, alüminyum ve yarı iletkenler
gibi malzemeler teorik olarak geri kazanılabilir ve yeniden kullanılabilir.
c-Si PV modüllerini geri dönüştürmek için en yaygın yöntemler mekanik, termal ve kimyasal işlemlere dayanmaktadır. Bu kapsamda, Kalyon
PV bünyesinde, bu çevresel soruna çözüm sunabilmek adına, ürettiği
c-Si modüllerinin geri dönüşümünü içeren Ar-Ge projesi başlatmıştır.
Bu proje kapsamında yerli geri dönüşüm firmaları ile ortak çalışmalar
başlatılmış olup, Türkiye ve tüm dünya için oldukça kritik öneme sahip
bu konu ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılmaktadır.
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Yerlileştirme ve
Tedarikçi Geliştirme
Mevcut tedarikçinin geliştirilmesi ile bu tedarikçilerin alternatiflerinin oluşturulması süreç içinde oldukça kritik ve önemlidir.
Bununla birlikte seçilen uygun tedarikçiden sağlanan ürünler ile
prototip ürün deneme üretimi gerçekleştirilmektedir. Başarı ile
sonuçlanan yerlileştirme tabanlı deneme üretimleri ilgili kişiler tarafından onaylandıktan sonra seri üretime geçiş sağlanmaktadır.

Yerlileştirme ve Tedarikçi Geliştirme Çalışmaları
Kalyon PV Ar-Ge ekibi, tedarikçi geliştirme sürecine katkıda bulunmak için fabrikada kullanılması ön görülen tüm hammaddeler
ile tüm denemeleri organize etmektedir. Bu süreç; alımı önerilen
hammadde ile ilgili teknik araştırma yapıp; ürünün fabrika için
teknik açıdan uygunluğunun belirlenmesiyle başlamaktadır. Hammadde uygun bulunursa, belirlenen miktarda örnek (numune)
tedariği sağlanıp öncelikle küçük ölçekli deneme yapılmaktadır.
Tüm birimler tarafından küçük ölçekli deneme başarılı bulunursa
devamında ise büyük ölçekli denemeler gerçekleştirilmektedir. Bu
denemeler fabrika dışında yaptırılan teknik testler ile desteklemektedir. Bu süreçlerin hepsini başarı ile tamamlayan firmalar ile
çalışmaya başlanmaktadır.
Yapılan bu tedarikçi geliştirme çalışmalarının firmaya pek çok
katkısı vardır, bu katkılardan en büyüğü yerlileştirme kavramının
önünün açılmasıdır. Yerlileştirme çalışmaları kapsamında ürünün
ithalat giderlerini düşürerek, katma değerinin yükselmesi öncelikli esastır. Aynı zamanda mamul, yurtiçi ve yurtdışında rekabetçi
piyasayı yakalamalı ve ürünün fiyat seviyesi küresel çapa uygun
hale getirilmelidir. Ürünün güncel ve kabul edilebilir standartlarda
olması da oldukça önemlidir.
Günümüzde panel üreticilerinin kullandıkları yerli bileşenlerin tedarikleri ve malzemelerin kalitesi konusunda karşılaşılan kısıtlar
nedeniyle üretimdeki yerlilik oranının beklenenden az olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum ülkemizdeki yerli üreticileri ağırlıklı olarak
yurtdışına bağımlı hale getirmektedir. Bu sorunu çözebilmek adına
özellikle güneş paneli üretiminde kullanılan cam, enkapsulan ve
bağlantı kutusu; güneş hücresi üretiminde kullanılan macun (paste), baskılama ekipmanları (screen), kimyasallar; dilim üretiminde
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kullanılan brick yapıştırıcısı, elmas tel, kesme sıvısı ve son olarak;
kütük üretiminde kullanılan saf polisilisyum ve bor katkısı gibi bileşenlerin yerlileştirme çalışmaları kapsamında değerlendirilmesi ve
malzemelerin iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi gereklidir. Bununla birlikte panel üretim sürecinde cihazlarda kullanılan
flux, seri &güç etiketi, hücre sabitleme bandı, potting &silikon gibi
yardımcı malzemelerde de yerlileşmeye gidilecektir. Bu kapsamında KalyonPV modül üretiminde yerlileşme politikası izlenerek ürünü meydana getiren malzemelerin yerlilik oranının maksimum düzeye çıkarılması ve tam yerli FV modül üretimine geçiş sağlanması
planlanmaktadır. Bu projede yerlilik oranını yükseltmek ve yerli
ürünler kullanarak KalyonPV modüllerin elektriksel performansını
arttırmak amacı doğrultusunda çalışmalar yürütülmektedir. Proje
kapsamında yerli üreticilerden tedarik edilerek modül malzemelerinin, modül performansına etkisi incelenmeye başlanmıştır. Özellikle bağlantı kutusu, cam, seri& güç etiketi, hücre sabitleme bandı,
elmas tel ve flux malzemeleri için yerlileştirme çalışmaları oldukça
ilerlemiştir. Bu malzemelerden üretilen güneş panellerinde yüksek
performans elde edilmiş olup üretilen paneller kalite standartlarına uygun bulunmuştur. 2021 Ocak ayı itibariyle Ar-Ge tarafından
yürütülen bu çalışma sonucunda 67 adet deneme yapılmış olup;7
si yerli olan 17 tedarikçi-ürün onaylanmıştır. 24 deneme ise henüz
sonuçlanmamış, test süreçleri devam etmektedir.

3N Nanobor
Hammadde maliyetleri yüksek olmasına rağmen, güneş hücresi
üretiminde bu kadar yüksek saflıkta (6N saflıkta) katkı maddelerinin kullanılmasına gerçekten ihtiyaç var mı? Bu soruyu cevaplamak için bu çalışmada, katkı maddesi olarak 3N saflıkta nano-borun kullanıldığı ticari ölçekli bir Cz-kütük üretimini gerçekleştirip
düşük saflıkta katkı maddesinin kütük ve dilim üzerindeki etkilerini
incelendi. İlerleyen süreçte dilim analiz sonuçlarının uygun olması
durumunda güneş hücresi üretimi için uygun olan nanobor ile çalışmalara devam edilerek hücre üretimi gerçekleştirilecektir.

Kristal Si güneş hücrelerinin daha yüksek verim ve daha düşük
maliyetle geliştirilmesi girişimi her geçen gün artmaktadır. Aynı
zamanda bu sektörde kullanılan hammaddelere olan ihtiyaç da
artmaktadır. Katkılama, kütük üretimi için önemli bir aşama olup
bor ve fosfor, katkılandırma aşamasında yaygın olarak kullanılan
katkı maddeleridir. Poli-Si hammaddesinin yanı sıra katkı maddesinin saflığı da güneş hücresi performansı üzerinde önemli bir
etkiye sahiptir. Bu nedenle kütük büyütmede 6N saflıkta bor kullanılmaktadır.

Tablo 6. Nano-bor GDMS sonuçları
Bor Safsızlık Konsantrasyonu (ppm)
Mg

Al

Ti

Cr

Fe

Ni

Cu

Zn

Pb

0,56

0,3

<0,1

<0,1

2,7

0,47

<0,5

160

4,5

Tablo 7. Nano-bor ile üretilen Cz dilim SIMS sonuçları
SIMS- Bulk Analysis of 11B in Si wafers
Örnek Nu.

11B konsantrasyonu (at/cm3)
Analiz 1

Analiz 2

Ortalama

Dilim 1

1,30E+16

1,30E+16

1,30E+16

Dilim 2

1,40E+16

1,40E+16

1,40E+16

Dilim 3

1,30E+16

1,30E+16

1,30E+16
35

Kalyon PV | Ar-Ge Yıllık Faaliyet Raporu

Yerlileştirme ve
Tedarikçi Geliştirme

Gümüş Macun Yerlileştirme
Gümüş denince akla ilk olarak takı, mücevher ya da finansal yatırım geliyor olabilir fakat bu kıymetli maden çok daha farklı alanlarda da kullanılmakta olup yerini başka madenler kolayca dolduramamaktadır. Elektronik cihazlardan, bozuk para üretimine, dişçilik
endüstrisinden, boya üretimi ve seramik kaplamaya kadar çeşitli
alanların vazgeçilmezi olmasının yanı sıra; analistler gümüş tüketiminin dünya genelinde artmasına sebep olarak yenilenebilir enerji
sektörünün önemli bir etkiye sahip olduğunu vurgulamaktadırlar.
Ek olarak; önümüzdeki yıllarda 5G teknolojisinin de hayatımıza
girmesiyle birlikte gümüş elementinin yıllık tüketim miktarının bir
hayli artacağı öngörülen durumlardan biridir. Fosil yakıtların kullanımın azaltılması amacıyla güneş enerjisi sektörünün farklı teknolojiler ışığı altında gelişmesi ile dünya üzerinde ciddi oranda gümüş tüketilmeye başlanmıştır. Gerek homo-eklem kristal silisyum
(c-Si) hücreleri gerekse farklı bir teknoloji olan ince film katmanlı
hetero-eklem güneş hücrelerinin üretim aşamasında organik-inorganik yapılar ile birlikte gümüş elementi içeren akışkan kıvamlı
macunlar; hücrelerin üzerine kaplanarak elektriksel iletkenliği sağlayan ve kontak olarak adlandırılan yapıları oluşturulmaktadır. Bu
bağlamda seri üretim yapan bir güneş paneli tesisinde bir yıllık
ortalama 10 ton gümüş tüketiminin söz konusu olduğunu söyle-
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yebiliriz. Bu ihtiyaç doğrultusunda ülke dışından temini sağlanan
bir gümüş macunun maliyeti ciddi bir orana sahip olmakla birlikte
tedarik süresi birkaç ayı bulabilmektedir.
Bu bağlamda güneş enerjisi sektöründe bütünleşmiş bir tesis olan
Kalyon PV bünyesinde, güneş hücresi üretiminde kullanılan gümüş macunun yerlileştirme çalışmaları sürdürülmektedir. Ülkemizde metal alaşımlama ya da elementel sentez yapan firmalar ile iş
birlikleri sağlanarak konu ile ilgili ilerlemeler katedilmektedir. Süreç
sonunda gümüş macunun yerli kaynaklardan temin edilmesiyle
birlikte hem maliyet düşürülecek hem de temin süresi kısaltılarak
seri üretimde yaşanması muhtemel tedarik sıkıntısı minimize edilmiş olacaktır. Gümüş macunun yerlileştirme çalışmalarına ek olarak; güneş hücrelerinin verimlerinin artırılması amacıyla farklı katkı
malzemelerinin macun yapısına eklenmesiyle birlikte kontakların
elektriksel iletkenlik ve optik geçirgenlik özelliklerinin geliştirilmesi
için Ar-Ge çalışmaları yürütülecektir.

Tracker ve İnvertör Yerlileştirme Çalışmaları
Türkiye’deki Güneş enerjisi santralleri toplam kurulu kapasitesi
2021 Aralık ayı itibariyle 7816MW’a ulaşmıştır.
2023 için devlet hedefi olan 5GW fotovoltaik kurulu güce 2018’de
ulaşılmıştır. Fotovoltaik sektöründe son 10 yıldır bu tür öngörülerin
hep yukarı doğru güncellendiği görülmektedir. Günümüzde Türkiye için en güncel tahminler 2023’te 12GW, 2030’a kadar ise 40GW
kurulu güç seviyelerine ulaşılacağını dillendirmektedir.
Bu artışı desteklemek ve yönlendirmek için T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2017 yılından itibaren Yenilenebilir Enerji Kaynak
Alanları (YEKA) Güneş Enerjisi Santralleri ihalelerine çıkmaktadır.
Tek bir santralde 1000MW güç kapasitesi ile açılan ve Kalyon grubun kazandığı YEKA GES-1 ihalesini, toplam ihale gücünün daha
orta ölçekte santrallere bölüştürüldüğü diğer YEKA ihaleleri takip
etmektedir.
Bu ihaleler için istenilen katılım şartları arasında, verilen tekliflerin
tüm GES bileşenleri genelinde gittikçe artan yerlilik oranları sağlamaları beklenmektedir. Bu yönlendirme sayesinde Kalyon grubun monokristal silisyum kütük/dilim ve p-tipi PERC hücre üretimi
gibi yenilikçi teknolojisini Türkiye’ye getirmesinin önü açılmıştır.
Bu bağlamda, birim alan başına üretimini arttırarak, GES çalışma

ömrü boyunca seviyelendirilmiş elektrik üretim maliyetini azaltan
tek eksenli güneş takipçi (HSAT) sistemleri de Dünya’ da gittikçe yaygınlaşan yenilikçi teknolojiler arasındadır. Ülkemizde YEKA
GES ihaleleri ile organize edilen şebeke ölçekli GES’lerde güneş
takipçi sistemlerinin kullanımının artan bir şekilde tercih edileceği öngörülmektedir. Sabit kurulum GES’lerin tüm mekanik taşıyıcı aksamları yerli olarak üretilebilmektedir, ancak güneş takipçisi
sistemlerinin doğrusal veya döngüsel motorları şu ana kadar yurt
dışından temin edilmektedir. Benzer şekilde, fotovoltaik modül
dizelerinin ürettiği doğru akımı alternatif akıma çeviren dize veya
şebeke ölçekli eviriciler de halen yurt dışından temin edilmektedir.
Şebeke ölçekli kurulumların hızlanarak artacağı ve yerli bileşen
kullanımının teşvik edileceği önümüzdeki yıllarda, gerekli elektronik ve sanayi altyapısı mevcut olan ülkemizde yerli eviricilerin ve
güneş takipçi motorlarının yurt dışı ile rekabetçi fiyatlarla üretilebilmesi önünde fiziksel bir engel bulunmamaktadır.
Kalyon PV Ar-Ge ekibi, ilgili GES sistemlerinde uzman yerel elektronik ve EPC firmaları ile istişare içerisinde olup, evirici ve güneş
takip sistemi motoru geliştirme çalışmalarına hızlandırıcı katkıda
bulunmaktayız.
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Güneş Enerjisi Santralleri
Enerji Üretimi İyileştirme Çalışmaları
Kalyon PV Ar-Ge Merkezinde Güneş Enerjisi Santrallerindeki enerji
üretimini artırmak için çalışmalar yapılmaktadır. Santral planlaması sırasında tercihi yapılan sabit konstrüksiyon veya güneş takipçi
sistem kullanımı, bu taşıyıcı yapıların yerden yüksekliği, uygulama
açıları, zemin yansıtıcılığının etkileri gibi parametrelerin incelenmesi ve farklı iklimlerdeki uygulama bölgeleri için optimum değerlerin belirlenmesi araştırmalarının yapılacağı açık alan fotovoltaik

modül ve sistem test istasyonları kurulum projeleri halihazırda
Ar-Ge Merkezi tarafından yürütülmektedir. Bu çalışmalara ilaveten, Kalyon Enerji Karapınar GES’indeki tozlanmanın çerçeveli ve
çerçevesiz modüllerin kirlenmesi üzerine etkilerini araştırılması ve
kullanılan güneş takipçi sistem üzerindeki modüllerin temizliğinin
sağlanması için çeşitli konfigürasyonlarda robot tasarlanması üzerine projeler gerçekleştirilmiştir.

Karapınar Ar-Ge Test Alanı
PVModül Kirlenme Deneyi

açık hava test alanında kirlenme miktarının oldukça fazla olduğu
söylenebilir. Aşağıdaki görseller çerçeveli modüllerin özellikle modül kenarlarında yoğunlukla karşılaşılan tozlanma ve kirlenme miktarını göstermektedir.

Yapılan çalışmalar, Karapınar Ar-Ge açık alan test istasyonuna kurulumu yapılan M10 hücrelerden oluşan güneş panellerinin kirlilik
özelliklerini belirlemek ve tozlanma miktarının modül performans
değerine etkisini gözlemlemek amacı ile gerçekleştirilmiştir.
Deneyde çerçeveli ve çerçevesiz modül tasarımına sahip her biri
13 adet modül bulunduran 4 dizi kullanılmıştır. İki modül dizisinin
kurulumu düz ve diğer iki modül dizisinin kurulumu 32o’de eğik
açıyla gerçekleştirilmiştir. Ölçümlere başlanmadan önce paneller
Şekil 1 de görüldüğü gibi kirli vaziyettedir. Bu şekildeki panel dizelerinden ölçümlerin ilk gününde her otuz dakikada bir I-V karakteristikleri, modül sıcaklığı ve her diziden ışınım verileri toplanmıştır.
Ölçümler sırasında çerçeveli modüllerde kirli alanın daha büyük
olduğu gözlemlenmiştir. Devam eden şantiyeler nedeniyle Ar-Ge
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Ölçümlerin ikinci gününde modüller su ve fırça kullanılarak temizlenme işlemine tabi tutulmuştur. Temizleme işleminden sonra
modüllerin I-V ölçümleri ilk deneyde takip edilen otuz dakikalık
periyotlarla tekrar gerçekleştirilmiştir. Temizlenme işlemi gerçekleştirildikten sonra elde edilen modül görüntülerimiz aşağıdaki
gibidir. Bu çalışma, çerçeveli ve çerçevesiz modüllerin kirlenme
ve performans oranını belirlemek için yapılmıştır. Çerçeveli/çerçevesiz temizlenmiş ve kirli modüllerin çıkan güç değerlerini gelen
ışıma şiddetine bölerek normalize edildiği zaman AC güç değerle-

rinde önemli bir fark gözlenmemiştir. İlgili modüllerin ışıma miktarının zamana bağlı değişim grafikleri aşağıdaki gibidir. Bu dış mekân
test analizleri sonucunda çerçevesiz cam-cam modüllerinin yapıları gereği çerçeveli modüllere göre daha az kirli alana sahip
olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca cam-cam çerçevesiz modüllerde
güç üretiminin iyileştirilmesinin çerçeveli modüllere göre daha az
olduğu belirtilmelidir.
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Güneş Enerjisi Santralleri
Enerji Üretimi İyileştirme Çalışmaları
Modül Temizleme Robotu Tasarımı
Güneş enerjisi santrallerinde kirlenen panellerin temizlenmesi
amacıyla geliştirilen otonom robotlar, enerji verimliliğini arttırmak
adına günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Kalyon
PV Ar-Ge Merkezinin Temizlik Robotu geliştirme projesi kapsamında Karapınar GES’inde doğal nedenlerle kirlenen ve enerji kaybına sebebiyet veren güneş panellerini etkin şekilde temizleyen
özel üretim robot, sahaya özel çözümlerle ihtiyacı gidermek amacıyla tasarlanmıştır. Traktör ve benzeri araçlar üzerinde çift kollu
sistem ile temizleme işlemi yapacak şekilde sistem tasarımı ve mekanik tasarım yapılmıştır. Çift kollu sistem tasarımının yapılmasının
nedeni sahanın çok büyük olmasından dolayı birim zamanda 2 kat
temizleme işlemi sağlamaktır. Birbirine paralel stringlerin tek sıra
halinde temizlemek yerine (Dünya’ da tüm saha temizlemeleri tek
sıra yapılmaktadır) string sırasını ortalayarak aynı anda sağ ve sol
stringi temizleme amaçlanmıştır. Karapınar test sahasının toprak
yapısı incelendiğinde özellikle yağışlı zamanlarda zeminin çok

yumuşadığını böylece tekerlerin kayma yaparak stringlere zarar
vereceği tespit edilmiştir ve aracın lastik paletli olması kararlaştırılmıştır. Lastik paletli tercih edilmesinin nedeni zemine bastığı
yüzey alanının fazla olmasından dolayı kayma gibi sorunları bertaraf etmektir. Plastik palet kullanılmasının sebebi, demir paletlerin
plastik paletlere nazaran imalat ve bakım maliyetlerinin çok fazla
olmasıdır.
Robotun üretilmesi için tedarikçi araştırmaları yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda robotun mekanik sistem çalışmaları tamamlanarak prototip üretim aşamasına getirilmiştir. Üç boyutlu modelleme programı yardımıyla konsept tasarımda belirlenen tasarımın
mekanik modellenmesi yapılarak üretilebilirliği ve ihtiyaca uygunluğu da değerlendirilmiştir. Tasarlanan robot çözümlerinin isometrik görüntüleri aşağıdaki görseldeki gibidir.

Prototip üretimininin gerçekleştirilmesi beklenen çift kollu lastik paletli panel
temizleme aracının görselleri
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Fabrika sahamızda kurulması planlanan Agrivoltaik sistem tasarımına ait görsel.

Alternatif enerji kaynaklarına olan ilginin ve bu konular üzerine
akademide ve endüstri kuruluşlarında yapılan çalışmaların artmasıyla birlikte, bu kaynakların hayatın her alanına entegre olması ve
farklı yapılarla uyumlu ve verimli bir şekilde kullanılması söz konusu olmuştur. Bu bağlamda, Kalyon PV fabrikasının bünyesinde
üretilmekte olan kristal silisyum güneş panellerinin kullanılabileceği yeni uygulama alanları tespit edilmiştir. Fotovoltaik teknolojilerin tarımsal uygulamalar ile aynı arazi üzerinde uyumlu kullanımını hedefleyen Agrivoltiak uygulamaları, su havzaları üzerine
kurularak karasal arazi işgal etmeyen Floatovoltaik kurulumları ve
mimarî yapılara çeşitli şekillerde entegre edilerek kullanıldığı BIPV
(Building Integrated Photovoltaics) sistemleri üzerinde araştırma
ve geliştirme çalışmaları başlatılmıştır.

Agrivoltaik Sistemler
Agrivoltaik sistemler, aynı arazi üzerinde hem fotovoltaik enerji
üretimi hem de tarımsal üretim yapılabilmesine imkân veren tasarımlardır. Böylece nüfus yoğunluğu ve dolayısıyla enerji ihtiyacı
yüksek bölgelerde, güneş enerjisi santrallerinin ve değerli tarım
arazilerinin birbirleri ile alan rekabeti içine girmeden, güneş ışığından uyumlu bir şekilde faydalanmaları sağlanmaktadır.
Güneş panellerinin özel bir konstrüksiyonla zeminden belirli bir
yükseklikte ve altında kalan toprak araziye zarar vermeden kurulumu gerçekleştirilirken altta kalan toprak arazide kısmî gölgeli bir
bölge oluşur ve doğrudan güneş ışığı almayan bitkiler için oldukça
ideal bir büyüme ortamı, bu sistemler tarafından sağlanır. Fotovoltaik konstrüksiyon bitkileri aşırı sıcak ve rüzgâr, dolu yağışı gibi

çevresel etkenlerden korumaktadır. Kapalı çatı şeklinde tasarlandığında aşırı buharlaşmanın önüne geçilebilmesine olanak tanıdığından su tüketiminin azaltılması da bu sayede mümkün olabilir.
Böylece mikro-iklimler yaratarak bazı bitkilerin yetiştirilebileceği
coğrafi bölgeleri genişletebilmektedir.
Tarımsal arazilerin sulanması için harcanan elektrik enerjisinin güneş enerjisinden elde edilebilmesi, sistemin bir başka faydası olarak görülebilir. Sulamaya ihtiyaç duyulmayan yağışlı dönemlerde,
güneş panelleri enerji üretmeye devam eder ve bu enerjinin su
arıtma sistemlerinde veya soğuk depolama ünitelerinde kullanılması mümkün olmaktadır.
Dikey modüllerin yer aldığı seralar ve hayvan otlatma bölgeleri
gibi farklı tasarım ve uygulamalar da agrivoltaik sistemlere entegre edilebilir.
Bütün bunlardan yola çıkarak Kalyon PV Fabrika sahasında Türkiye’nin ilk Agrivoltaik sistem tasarımının kurulumu için yola çıkıldı.
Bu amaç doğrultusunda yaklaşık 1000 modülden oluşması planlanan sistemin tasarımı Şekil 1’de görülmektedir. Yukarıdaki şekilde
görüldüğü gibi Agrivoltaik sistem yapısı (konstrüksiyonu), altında
tarım yapılabilmesine imkân verecek şekilde tasarlanmıştır. Bu
bölgede yetiştirilmesi planlanan tarımsal ürünler için Konya Gıda
Tarım Üniversitesi Akıllı Tarım Merkezi’nden danışmanlık alarak
proje devam ettirilmektedir. Bu proje sayesinde ilk örneğini fabrika
sahasında gerçekleştirilecek Agrivoltaik sistemlerin, bitki büyümesine etkileri karşılaştırmalı olarak incelenecek ve ikili arazi kullanımına bir çözüm oluşturulmuş olunacaktır.
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BIPV (Bina Entegre Fotovoltaik Sistemler)
Birleşmiş Milletler Çevre Programı verilerine göre, günümüzde Dünya nüfusunun %50’den fazlası şehirlerde yaşamakta; şehirler üretilen
elektrik enerjisinin %60-80’ini kullanmakta ve CO2 salınımının %75’ini
yaratmaktadır. Dünya üzerinde kullanılan enerjinin %40’lık kısmının binalar tarafından kullanıldığı tahmin edilmektedir. Dünya üzerinde kırsal yaşamdan kentsel yaşama geçişin hızlanması, şehirlerde tüketilen
enerjinin artmasına sebep olmuştur. Son zamanlarda birçok Dünya
devletinin politikası olan “kendin üret kendin tüket” çalışmaları yaygınlığı giderek artmaktadır. Türkiye özelinde en son Paris İklim Antlaşması ile karbon nötr şehirler oluşturmak amaçlanmaktadır.
Binayla bütünleşmiş (entegre) fotovoltaik sistemler bu doğrultuda
gelişmeye ve yaygınlaşmaya başlamıştır. BIPV sistemler yapı kabuğunda geleneksel yapı elemanları (cephe, çatı, pencere gibi) yerine
kullanılan ve yapı kabuğunun enerji üreten bir sistem olarak iş görmesini sağlayan bileşenlerdir. Üretilen enerjinin tüketim ortamlarına
yakınlığı iletim kayıplarını azaltacak olması BIPV uygulamalarının bir
başka önemli avantajıdır. Bina cepheleri için tasarlanan BIPV ürünleri,
duvar veya ışık kontrolü istenilen yarı saydam pencereler gibi düşey
uygulamaların yerine geçen giydirme cephe sistemleri şeklinde tasarlanabilir. Eğimli çatılarda kullanılan geleneksel kiremit yerine, kiremit sistemlerine benzetilerek tasarlanmış ve birbirlerine takılarak seri
bağlanan mini güneş panelleri kullanılabilir.
BIPV ürünlerinin, güneşten gelen ısı enerjisini, su ısıtma veya faz değiştiren malzemeler içeren yapılar ile depolayarak, binanın ısıl dengesine yardımcı olacak şekilde kullanılmasını sağlayan sistemler ile birleştirilmesi yönünde de çalışmalar vardır. Bu sayede akıllı bir binanın
yazın soğutulmasına ve kışın ısıtılmasına yardım edilmesi, böylelikle
aktif yalıtım sağlanarak binanın ısıl enerji giderlerinin azaltılması ve
aynı zamanda fotovoltaik panelleri soğutarak daha verimli çalışmalarının sağlanması mümkündür.
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BIPV sistemin enerji üretmesinin yanı sıra mekanik sağlamlık ve yapısal bütünlük sağlaması gereklidir. Buna uygun olarak mimari yapı
standartlarına uygun, dış etkenlere karşı koruma sağlayacak özelliklerine sahip olmalıdırlar. Bu mühendislik şartlarına ek olarak, BIPV ürünlerinin mimari ve görsel anlamda tatmin edici olması, renk ve malzeme
özellikleri bakımından yapının diğer elemanları ile uyumlu bir şekilde
birleşecek şekilde tasarlanmaları gerekmektedir.
21. yüzyılda karşı karşıya kalınan çevresel sorunlar da dikkate alınacak olursa BIPV sistemlerin öneminin daha da arttığı görülecektir. Bu
bağlamda fotovoltaik sistemlerin binaya entegre edilmesinin çevresel
olarak da artı yönde katkı sağlaması beklenmektedir. BIPV ürünlerin
bir binanın elektriğini karşılayacak ve estetik kaygısını ortadan kaldıracak şekilde üretimine dikkat edilmesi gerektiği ve çalışmalarında bu
alanda ilerletildiği görülmektedir.
Tüm bu çevresel eylem nedenleri ve enerji ekonomisi değerlendirildiğinde, yeni ve eski çok çeşitli bir yapı stoğu bulunduran Türkiye’de
BIPV ürün ve uygulama standartlarının geç kalınmadan oluşturulması
gerekmektedir. Yakın gelecekte BIPV ürünleri kullanımının ülkemizde yaygınlaşacağı ve bir süre sonra yapı ve şehir planlamalarında bir
şart haline geleceği öngörülmektedir. Bu bağlamda Kalyon PV Ar-Ge
Merkezi, BIPV ürün tasarım faaliyetlerinin yanı sıra, Çevre, Şehircilik
ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile gerçekleştirilen görüş alış-verişi bulunmaktadır.

Yüzer Fotovoltaik (FloatoVoltaik) Sistemler
Floatovoltaik sistemler bir yüzer platform üzerine monte edilmiş güneş
panellerinden oluşan sistem olarak tanımlanabilir. Bu sistemler, kısıtlı kurulum arazisi bulunan bölgelerde santral kurulumuna alternatif bir çözüm
olarak öne çıkmaktadır. Aynı zamanda, sıcak iklim koşullarında, üzerinde
kurulu oldukları suyun buharlaşmasını azaltmak gibi pozitif etkileri de bulunmaktadır. Bu sebeple, tarımsal sulama ve içme suyu depolanan gölet
ve hidroelektrik baraj gölleri üzerinde kurulumları mantıklıdır. Hidroelektrik
baraj gölleri üzerinde yapılan floatovoltaik kurulumlarının, mevcut elektrik
şebekesine bağlantı kolaylığı gibi avantajları da mevcuttur.

yüksek dalgalar alında katlanarak zarara uğraması engellenebilecektir.
Ayrıca kullanılacak modüller ve diğer sistem bileşenleri çok uzun süre su
ile yakın temas etmeye uygun bileşenlerden üretilmiş ve gerekli ilave tuz
ve amonyak dayanımı testlerinden geçmiş olmalıdır. Modül üretimi açısından çift camlı modüllerin tercih edilmesi, kullanılan enkapsülan malzemesine ve laminasyon parametrelerine özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Kalyon PV Ar-Ge Merkezi, Türkiye’de pilot floatovoltaik uygulamalar
gerçekleştirmek için görüşme ve tasarım çalışmalarına devam etmektedir.

Floatovoltaik sistemlerde genellikle güneş paneli ve diğer bileşenleri
suyun üstünde tutacak özel platformlar kullanılmalıdır. Bu sistemleri öngörülen her türlü rüzgâr hızında ve su seviyesinde su havzası üzerinde
planlandıkları yerde tutacak kablolama ve ankraj yapıları dikkatlice planlanmalı ve kurulmalıdır. Bu sayede yüzer sistemin karaya çıkarak veya
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Enerji Depolama
Teknolojileri Çalışmaları
Güneş ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları, artan Dünya
enerji ihtiyacının fosil yakıtlar kullanılmadan çevreci bir biçimde karşılanabilmesi için çok önemlidir. Ancak bu enerji kaynaklarının, Dünya enerji
üretiminde en ön sıralara yükselmelerindeki en büyük engel hiç şüphesiz doğaları gereği enerji üretimlerinin kesintili oluşudur. Örneğin, güneş
enerjisinden elektrik elde edilmesi süreçlerinde güneşlenme süreleri ve
havanın bulutlu olması gibi koşullar belirleyici rol oynamaktadır. Hatta, güneşlenmenin fazla olduğu dönemlerde, ihtiyaçtan fazla enerji üretilmesi
söz konusu olup bu enerjinin de boşa gitmesi gibi bir kayıp durumu ortaya
çıkmaktadır.
Bu sebeplerden dolayı, enerjinin fazla üretildiği dönemlerde depolanarak
ihtiyaç durumunda kullanılmasını sağlayacak depolama teknolojileri geliştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının maksimum potansiyellerine
ulaşabilmeleri için en gerekli basamaktır. Dünya üzerinde 6 GW’lık yıllık
kurulum hacmine ulaşan depolama sistemlerinin, beş yıl içerisinde 40
GW’lık yıllık kurulum kapasitesini aşması beklenmektedir.
Enerji depolama sistemleri, mekanik, termal, elektro kimyasal, elektromanyetik, kimyasal, yerçekimsel, fosil yakıtlarla ve biyolojik depolama
sistemleri olarak tanımlanabilir. Günümüzde güç santrallerinde kullanılan depolama sistemleri genellikle, mekanik, termal ve elektrokimyasal
sistemlerdir. Yenilebilir enerji sistemlerine entegre depolama sistemleri,
enerji depolama özelliklerine ilaveten, elektrik şebekelerinin daha etkin,
verimli, düşük karbon emisyonlu ve güvenilir çalışmasına katkı sağlamaktadır. Şebeke frekans kararlılığının sağlanması, ani güç değişimleri ve gerilim değişimlerinin bastırılması gibi amaçlarla yan hizmetlerde kullanılan

depolama sistemlerinde diğerlerine göre daha hızlı cevap süresine sahip
batarya depolama sistemlerini ön plana çıkarmaktadır.
Enerji depolama sistemlerinin sağladığı avantajlar ve başarımlar, seçilen
depolama sisteminin tekil olarak performansıyla ilgili olmasına rağmen,
esas itibariyle depolama sisteminin entegre edildiği bütünleşik sistemin
(düşük veya yüksek kapasite; yerleşik veya mobil, tekil, şebeke entegreli
ve/veya yenilenebilir destekli vb.) bir bütün olarak uygun şekilde tasarımı,
entegrasyonu, kontrolü ve işletimi, sistemin beklenen iyileştirmeleri sunabilmesi için kritik öneme sahiptir. Farklı batarya teknolojileri de güç kapasiteleri, çevrim sayıları ve süreleri, enerji yoğunlukları, verimlilikleri, tepki süreleri ve birim fiyatları gibi özellikleri bakımından birbirinden ayrılmaktadır.
Bu parametreler gözetilerek, uygulama alanlarına bağlı olarak en uygun
batarya teknolojileri seçilebilmektedir.
Elektrikli araçlar gibi taşınabilir uygulamalar için de, enerji yoğunlukları ve
tepki süreleri bakımından (çeşitli zorluklar barındıran hidrojen teknolojileri
ile birlikte) batarya teknolojileri ön plana çıkmaktadır. Batarya teknolojisinin
ilerlemesiyle farklı element yapısıyla Li-ion bataryalar geliştirilmiştir. Li-kobalt oksit bataryalar ile üretilen cihazlar, düşük ağırlıkta olmaları ve yüksek
enerji yoğunluğu taşımaları nedeniyle tercih edilmektedir. Lityum-demir
fosfat (LiFePO4), lityum manganez oksit (LiMn2O4) ve lityum nikel manganez kobalt oksit (LiNiMnCO2) bataryalar ise düşük enerji yoğunluğu fakat
yüksek çalışma ömrü sunarlar. Bu sebeple elektrikli aletler ile medikal aletlerde yaygın olarak kullanılırlar. Geliştirilmekte olan Li-sülfür bataryalar ise
ağırlıkça en yüksek performansı vermektedir. Bu bataryaların teknolojisi
sürekli gelişmekte, yüksek verim ve çalışma ömrü vaat etmektedirler.

Alaattin Keykubat Üniversitesi’yle birlikte Antalya Kuş Halkalama projesi alanında
şebekeden bağımsız ve c-Si güneş paneli, batarya ve invertörden oluşan sistemin fotoğrafları.
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Ankara Gölbaşı’nda bulunan bir hobi bahçesine kurulan şebekeden bağımsız ve c-Si güneş paneli,
batarya ve invertörden oluşan sistemin fotoğrafları.

Kalyon Enerji Depolama Sistemi (Energy Storage
System - ESS) Çalışmaları
Kalyon PV Ar-Ge Merkezi, teknolojiyi takip ederek enerjinin üretimi ve
depolanması konusunda dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmekte ve sürecin içerisinde aktif olarak rol alabilmek amacıyla çalışmalarını
sürdürmektedir. Gelişen teknolojiyle birlikte enerji üretimi kadar enerjinin
depolanması süreçlerinin de oldukça önem kazanmakta olduğunun farkında olarak, çalışmalarını enerji üretim maliyetlerinin en aza indirilmesi
ve üretilen enerjinin istenilen zamanda kullanılması gibi hususları temel
alarak şekillendirmektedirler. Bu bağlamda, gerçekleştirilmekte olan ve
planlanan tüm çalışmalarda son kullanıcıyla hitap eden ürünleri araştırma
süreçleri devam etmektedir. Enerji depolama ekibi tarafından şimdiye kadar gerçekleştirilen çalışmalardan birkaçı aşağıda yer almaktadır:

Hane halkının günlük kullanımı için bahçeli bir ev içerisine 8 adetlik güneş
paneli, batarya ve dönüştürücüden (Invertor) oluşan bir sistemin kurulumu gerçekleştirildi. Bu sistem Agrivoltaik sistem tasarımlarına benzer bir
şekilde tasarlanmıştır. Buradaki amaç, hem Agrivoltaik sistem ile güneş
panellerinin altında tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesine imkân vermek hem de hane halkının enerji ihtiyacını karşılamaktır. Bu proje kapsamında, sisteme entegre edilen batarya yönetim sistemlerini de sürekli bir
veri takibini mümkün kılarak sistem performansını test etmeyi sağlamaktadır. Kurulu sisteme ait görseller aşağıdaki şekilde yer almaktadır.
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Altyapı
Çalışmalarımız
Kalyon PV Ar-Ge birimi bünyesinde kurulmakta olan temiz oda bölümünün yerleşim planı 3 boyutlu olarak modellenmiştir. Temiz oda çalışmalarının 3 boyutlu hale getirilmesinin nedeni, kurulacak olan cihazların
yerleşim yerlerini belirlemek, cihazların birbirleriyle olan mesafelerini planlamak, teknisyenlerin cihazlarda çalışırken güvenlik mesafelerini ve ortama olan etkileşimlerini planlamak ve siparişi verilen cihazların kurulum yapılırken kapı geçişlerinde önceden yaşanacak sorunları görmek adına bu
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çalışma yapılmaktadır. Aynı zamanda yapılan tüm temiz oda ve test oda
çalışmalarını görsel sunum haline getirip arşivlemektir. Planlanan yerlere
cihaz kurulumları devam etmekte olup isterler doğrultusunda modellemeler devamlı olarak yenilenmektedir. İlgili çalışmalar neticesinde Ar-Ge
birimimize ait Temiz Oda Alanı, Test Odası Alanı, İklimlendirme Alanı ve
Enerji Depolama Cihazları Test Alanı kurulumları nihai haline ulaşacaktır.

Temiz oda alanı modelleme görseli

Temiz oda alanı modelleme görseli

İklimlendirme alanı modelleme görseli

Test laboratuvarı alanı modelleme görseli

Ticarileştirme
İnsan nüfusunun kontrolsüz artışı ve fosil yakıtların tükeniyor oluşu yadsınamaz bir gerçeklik olarak insanlığın karşısına çıkarken alternatif enerji
kaynaklarına yönelim için araştırmalar da hızlanarak devam etmektedir.
Bu bağlamda, yenilenebilir enerji kaynaklarının insan hayatını kolaylaştıracak ileri teknolojiye sahip ürünlerde kullanılması ve hayatın içerisine entegre olarak pek çok alanda kendisini göstermesi beklenmektedir. Kalyon
PV Ar-Ge Biriminin en önemli amaçlarından (misyonlarından) bir tanesi,
fabrika bünyesinde üretilmekte olan kristal silisyum güneş panellerini
içeren ve ticari değeri olan ürünler geliştirmektir. Bu ürünlerin, hem kullanıcıların görsel zevkine hitap etmesi hem de güneş enerjisinden elektrik
enerjisi üreten sistemlere sahip olması oldukça önem taşımaktadır. Bu
ürünlerden Ar-Ge Birimi tarafından tasarlanmış olan solar palmiye ürünü
ve elektrikli araç şarj istasyonu tasarımı olan Kalyon EV sistemleri örnek
gösterilebilir. Solar palmiye, kristal silisyum güneş panellerinin palmiye
yaprakları gibi konumlandırıldığı bir enerji üretim sisteminden ve oturma

bankından oluşan bir üründür. Bu tasarım, parklar, bahçeler gibi insanların
ortak kullandıkları açık hava koşullarında insanların enerji ihtiyacını karşılamak ve aynı zamanda görsel zevke hitap etmek amacıyla tasarlanmıştır.
Kalyon EV sistemi ise, enerjisini fosil yakıtlardan alan araçlara alternatif bir
çözüm sunan elektrikli araç sektörünün ihtiyacı olan şarj istasyonlarına
bir çözüm niteliğindedir. Her ne kadar elektrikli araçlar, enerjisini benzin
yerine elektrikten temin etse de elektriğin nasıl üretildiği de önemli bir durumdur. Kalyon EV sistemleri bu noktada, elektrik enerjisini kristal silisyum
güneş panellerinde üreterek elektrikli araç kullanıcılarına çevre dostu ve
yenilikçi bir şarj deneyimi yaşatmayı hedeflemektedir. Kalyon PV Ar-Ge
Birimi’ nin bir diğer ticarileşme girişimi ise güneş enerjisi santrallerinde
sıklıkla kullanılan ışınım sensörleri üzerine olmuştur. Fabrika bünyesinde
üretilmiş olan kristal silisyum güneş hücreleri, ışınım sensörlerine uygun
haline getirerek sensör üreticilerine temin edilmiştir.

Galyum Katkılı Kararlı Performansa Sahip Ölçüm
Referans Hücresi (Seven Sensor)
Bor katkılı p-tipi silisyum dilimlerin kullanıldığı güneş hücrelerinin ışık kaynaklı bozunmaya (LID) maruz kaldıkları yaygın olarak bilinmektedir. Bu bozunma, p-tipi bor katkılı siliyum güneş hücrelerinin güneşe maruz kaldığı
ilk saatlerde meydana gelmektedir. Bu da güneş hücresinde performans
kaybına neden olur. Fotovoltaik hücrelerde Galyum katkılama, özellikle
PERC hücrelerinde, ışığın neden olduğu bozulmayı (LID) önlemek için bir
yöntemdir. Güneş enerjisi ile çalışan sistemlerin tasarlanması ve kurulumu için belirlenen noktalardaki ışınım verisinin hassasiyeti ışınım sensör-

leri ile ölçülmektedir. Işınım sensörü, fotovoltaik sistemlerin profesyonel
olarak izlenmesi ve değerlendirme yapılabilmesi için güneş enerji santrallerinde kullanılan sensörlerden bir tanesi olup ışık ve sıcaklık altında panel
ile aynı davranışları gösteren bir mini hücre bu sensör içerisinde kullanılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda verim değerleri ortalama %22,09 ± 0.1
olan Ga-katkılı PERC hücreler üretilmiştir. Hücrelerin ışınım sensörlerinde
kullanılabilmesi için lazer ile kesim işlemi yapılarak istenilen ölçülerde kesimleri gerçekleştirilmiştir.
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Elektrikli Araç
Şarj İstasyonları

Karbon salınımını azaltmak ve böylece küresel ısınmanın önün geçilmesi
amacıyla ortaya konulan ortak hedefler kapsamında insanlık olarak önümüzdeki yüzyılda geçireceğimiz en önemli dönüşümlerden bir tanesi
fosil yakıtlı araçlardan hidrojen ve/veya elektrikli araçlara geçiş olacaktır.
Elektrikli araçların sessiz çalışma, yüksek verim, yüksek tork, otonomi ve
yakıt ekonomisi gibi birçok avantajları olmakla birlikte, hızlı ve gelişmiş bir
şarj ağı ihtiyacı, bu teknolojinin popülerleşmesi için en önemli koşullardan
bir tanesi olarak görülmektedir. Standart fosil yakıtlı bir araç 3-5 dakikalık
depo doldurma işlemiyle ortalama 700 km yol alırken, elektrikli araçlar
yaklaşık 150 km’lik bir menzil için standart şarjda 6-8 saat, hızlı şarjda ise
ortalama yarım saate ihtiyaç duymaktadır.

yor olmasındandır. Hem fotovoltaik güneş panelleri hem de şarj istasyonları, yapı (konstrüksiyon) ve bataryaları yerli teknoloji ile üretilmektedir. ArGe projesi çok ortaklı bir proje olmakla birlikte yazılım, kurulum, fotovoltaik
güneş paneli, donanım geliştirme, donanım içindeki gömülü yazılım gibi
birçok alt bölümden oluşan büyük bir proje olma özelliğine de sahiptir.
Proje sonucunda da çıkan ürünün ticarileşmesi hedeflenmektedir. Bununla ilgili Ar-Ge çalışmaları başlatarak ilk ürünleri geliştirdikten sonra
prototip uygulama aşamasına hızlı bir şekilde geçildi. Prototip uygulama
alanları doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisi ve
batarya teknolojilerini kullanarak DC olarak adlandırılan hızlı şarj sistemleri
kuruldu. Şu an 3 alanda faaliyette olan sistemler;

Bu kapsamda, Kalyon PV olarak yenilenebilir enerji teknolojilerinden fotovoltaik sistem tasarımları ve entegrasyonu konularında çalışan Ar-Ge
merkezinde, elektrikli araç şarj istasyonlarının fotovoltaik teknolojilerden
elde edilen temiz enerji ile kullanıldığı, batarya ve fotovoltaik sistemlerin
entegre edildiği bir Ar-Ge projesi başlatıldı. Proje kapsamında yazılım,
batarya ve dönüştürücü (Invertor)konularında deneyim sahibi olan farklı
teknolojik ortaklarla çalışmaya başlandı. Fotovoltaik teknolojilerden elde
edilen enerjiyi kullanarak batarya ile şebekeye bağlı olmadan şarj ünitelerinin geniş bir alana yayılmasını sağlamayı hedefleyerek yola çıkıldı. Standart elektrikli araç şarj istasyonları şebeke için ağır bir yük oluşturmaktayken projenin şebekeden bağımsız olarak çalışabilecek olması, şebekenin
sağlığı ve altyapı gereksinimleri açısından avantaj olarak görülmektedir.
Proje boyunca en önemli unsurlardan biri kurumun yerli üretim yapabili-

•
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K uzey Marmara Otoyolunda 2 adet 200 kW DC, 2 adet 50 kW DC
şarj cihazı,
E PDK’da 2 adet 50 kW DC şarj cihazı ve,
İ stanbul Havalimanında 1 adet 50 kW DC şarj cihazı kurmuş bulunmaktayız.

Uygulama alanları bir yandan herhangi bir mobil ağa bağlamadan devreye alınmış bulunurken, bir yandan da yazılım geliştirme çalışmaları devam
etmektedir. Yazılımdaki mobil uygulama ve şarj istasyonunun entegrasyonu tamamlanma seviyesinde olup EPDK’nın belirttiği karar doğrultusunda şarj ağı işletmecisi lisansını alınabilmesi için geliştirme çalışmaları
devam etmektedir.

Solar Palmiye

Solar Palmiye Görseli

Park, bahçe gibi açık alanlarda konumlandırılan ortak kullanım bölgelerinde, ihtiyaç duyulması halinde enerji kaynağına erişim bulunmamaktadır. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için, gün içerisinde ürünün faydalanacağı
güneş ışıması elektrik enerjisine dönüştürülerek kullanıcılara şebekeden
bağımsız bir enerji sağlayacaktır. Aynı zamanda mimari bir ürün olarak
konumlandırılacağından, estetik bir görünüme sahip olması gerekmektedir. Elektrik enerjisi kaynağına erişimin olmadığı açık alanlarda fotovoltaik
panellerden elde edilen elektrik ile kullanıcıların enerji ihtiyaçlarını giderebilmesi, solar panellerin entegre edileceği bankların, dış mekanlarda
konumlandırılmaya uygun ve estetik olarak üstün özelliklere sahip olacak
şekilde tasarlanması ve optimum elektrik enerjisinin depolanabilmesi için
sisteme en uygun depolama çözümü bulunmalıdır. Solar modüller palmiye yapraklarının şekline uyacak şekilde özel olarak tasarlanmış olup
her bir yaprak ortalama 1m² alana sahip fotovoltaik paneller tarafından
desteklenmektedir. 3 solar panel 37 adet özel tasarım altıgen şeklinde çift
yüzlü (bifacial) hücrelerin birleşiminden oluşmaktadır. Diğer 3 panel de 19
adet özel tasarım altıgen şeklinde hücrelerin birleşiminden oluşmaktadır.
Toplamda 6 adet olan ve toplam güç değeri yaklaşık 700W olan her bir
panelin birleşimiyle ortalama 20 telefon kadar şarj etme ve 6 saate kadar
bilgisayar şarj etme olanağı sunmaktadır. Solar Palmiye güneşin ilk ışıkları güneş panellerine ulaştığında elektrik üretmeye ve aküyü şarj etmeye

başlayacaktır. Depolanan enerji akü üzerinden dönüştürücü (Invertor)ile
220 VAC prize aktarılmaktadır. Sistemdeki zamanlayıcı sayesinde ise hava
karardığı zaman LED ışıklar devreye girip karanlık havalarda aydınlatma
ihtiyacını karşılamaktadır.
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