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Solar tester BV  PV-module Beoordelingscriteria 
Overzicht van criteria voor het testen van PV-modules in het Mobiele PV-test lab van Solar tester BV.                                                 
Datum: 2015/04/02 – Nederlandse Versie 
Samengesteld door MBJ services GMBH in samenwerking met TÜV SÜD 
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Analyse criteria voor PV module test in het Mobiele PV-testcentrum 

De werkelijke toestand en mogelijk toekomstige schade aan PV-modules kunnen worden getest in 
het Mobiele PV-testcentrum van Solar Tester BV met verschillende testmethoden. 
 
Een elektroluminescentie test wordt altijd uitgevoerd om te controleren op cel breuk van het 
silicium, zogenaamde micro-cracks, samen met een vermogenstest onder gesimuleerde of bijna 
gelijke STC condities.  (kamertemperatuur of STC temperatuur). De modules kunnen ook worden 
onderzocht met een thermo-grafisch beeld met een overeenkomstige indicatie. 
Om een standaard analyse van de PV-modules met het Mobiele PV-testcentrum te garanderen is 

deze beoordelingsmethode opgesteld, in samenwerking met MBJ Services GMBH. Dit rapport geeft 

in detail uitleg hoe de drie testmethoden worden gebruikt, aan de hand van voorbeelden. 

 

1 Kwaliteit klassen voor PV-modules 

Modules worden onderverdeeld in 4 klassen op basis van de testresultaten: 

Klasse A - Geen afwijkingen die kunnen leiden tot voortijdige daling van het vermogen  

klasse B - Een paar afwijkingen die niet leiden tot een voortijdige daling van het vermogen  

klasse C - Verhoogde afwijkingen die kunnen leiden tot een voortijdige daling van het vermogen 

klasse D - Negatieve eigenschappen die direct kunnen leiden tot een daling van het vermogen 

Om een voortijdige degradatie van een systeem uit te sluiten raden wij u aan geen modules te 

installeren van klasse C, of deze tenminste afzonderlijk gegroepeerd in strings te installeren die goed 

worden gecontroleerd. 

Modules van klasse D zullen direct leiden tot een vermindering van het vermogen van het systeem, 

aangeraden wordt deze modules in geen geval te installeren. 

2 Analyse criteria voor de elektroluminescentie-test 

Omdat de test in het mobiele PV-testcentrum een momentopname is en betrekking heeft op de 

verwachte opbrengst in de toekomst, beschouwen we in eerste instantie actieve en inactieve cel 

breaks (micro-cracks) als identiek. Echter, actieve cel onderbrekingen leiden vaak tot een 

vermindering van vermogen op het moment van de test; deze worden vervolgens gekwantificeerd 

door de aparte vermogenstest; de flashtest. 

Cel breaks (Micro-scheuren)  zijn ingedeeld in drie categorieën: 

Niet Kritisch: Cel is niet beschadigd 

Zeer kritisch: Meer dan 20% van de cel is beschadigd 
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2.1 Micro-Scheurtjes en Breuken 

Micro-cracks in een silicium zonnecel scheidt cel gebieden van elkaar. Deze gebieden blijven via de 

fingers in contact met de busbar en blijven dus elektrisch actief. Micro-cracks produceren dus geen 

donkere gebieden in het elektroluminescentie beeld en het beeld blijft ondanks de scheuren 

homogeen. De micro-cracks alleen leiden niet tot vermogensverlies. Hoge concentraties scheurtjes 

kunnen leiden tot een gering vermogensverlies. 

 

Micro-cracks kunnen veranderen in cel-breuken als de fingers breken (bijvoorbeeld door thermische 
uitzetting) hierdoor ontstaat er een spleet tussen twee siliciumdelen. Het breken van de fingers en 
dus het verlies van verbinding met de busbar leidt tot inactieve delen in de cel.  
Micro-scheurtjes worden niet meteen zichtbaar als een duidelijke breuk in de cel. Het kan beginnen 
met verhoogde contactweerstand.  
De elektrische verbinding kan tijdelijk worden onderbroken, afhankelijk van de temperatuur en 
mechanische invloeden. De onderbrekingen worden duidelijk zichtbaar dankzij een lagere 
luminescentie aan één kant van de onderbreking, een verschil in homogeniteit van de luminescentie,  
of door een klein verschil in helling van het oppervlakte waar de micro-crack zich bevindt.  
Breuken leiden in het ergste geval tot volledige donkere (inactieve) cel delen. De volgende 
afbeeldingen zijn gemaakt in de loop van enkele uren op verschillende temperaturen. Dit om te laten 
zien dat de overgang van micro-crack naar breuk heel geleidelijk kan gaan, maar vervolgens ook weer 
minder wordt door een dalende temperatuur.  
 

 

Afbeelding 1: 16°C 
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Afbeelding 2: 24°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3: 15°C 

 

 

De relatie tussen de richting van een micro-crack / breuk en het vermogensverlies van actief 

celoppervlak wordt nader besproken op de volgende bladzijden. 
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2.2  Cel zonder breuken 

 

Onderstaande tekening laat zien hoe de stroom loopt in een onbeschadigde zonnecel.  

             

 

 

2.3  Cel met actieve breuk  

 

De volgende tekening laat zien dat de stroom niet meer loopt door een crack in het Silicium en de 
gebroken fingers. Hierdoor is een gedeelte van de zonnecel niet meer actief.   
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2.4  Niet kritische Micro-cracks / cel breuken 

Als een cel breuk in een rechte lijn loopt tussen de busbars sluit het geen gebieden af, zodat de 
stroom gewoon blijft lopen via de ‘fingers’ naar deze busbars. 
In principe is dit alleen mogelijk tussen de busbars of als de breuk precies horizontaal loopt. Zulke cel 
breuken worden beoordeeld als ‘niet kritisch’ en leiden niet tot vermogensafname van de module. 
Niettemin, moet deze cel wel gemarkeerd worden, met name als de breuken een neiging hebben om 
groter te worden of zich te ontwikkelen tot Y-breuken.  
In dat geval moet de cel beoordeeld worden als ‘verdacht’ of ‘geel’, omdat dit niet kan worden 
gedetecteerd met de bestaande pixelresolutie. 
Als meer dan 10% van de cellen in een module groen gemarkeerd zijn, is dit ook een degradatie 
criterium (zie paragraaf 2.8). 
 
 

       

  

   

    

       

 
Omschrijving: Cel breuk loopt in een rechte lijn   Beoordeling: Een verder uitbreiding van de breuk wordt niet verwacht. 
tussen de busbars     Mogelijk cel gebied afsluiting 0%    
   
 

                        

Omschrijving: Cel breuk loopt in een rechte lijn  Beoordeling: Een verder uitbreiding van de breuk wordt niet verwacht. 
parallel aan de busbars    Mogelijk cel gebied afsluiting 0% 

 

   

Omschrijving:       Beoordeling: Een verder uitbreiding van de breuk wordt niet verwacht. 
Verschillende cel breuken in een rechte lijn tussen de busbars Mogelijk cel gebied afsluiting 0% 

http://www.solartester.nl/


   

 www.solartester.nl 
   pag. 8 

       

2.5  Kritische Micro-cracks / cel breuken 
 
Alle cel breuken die zich kunnen uitbreiden, en daarmee de aanvoer van potentieel vermogen  
onderbreken of dat al doen, moeten worden beoordeeld als 'verdacht' of Geel. 
 

   
 
Omschrijving: De eindpunten van de cel breuken  Beoordeling: Een verder uitbreiding van de breuk wordt niet verwacht. 
zijn de busbar en cel rand    Mogelijk inactief cel gebied is geel  
 

                     

Omschrijving: Verschillende Y-breuken   Beoordeling: Cel breuken zorgen voor een mogelijk afname van  
tussen de busbars     ongeveer 10% van het potentieel van de cel 
 

   
 
Omschrijving: Cel breuk tussen de busbar   Beoordeling: Mogelijke afsluiting van cel gebied van ongeveer 10% 
en de cel rand        
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Omschrijving: Cel breuk tussen de busbar en cel rand  Beoordeling: Afgesloten cel gebied ongeveer 10%  

 

   

Omschrijving: Vertakte breuk tussen de busbars  Beoordeling: Mogelijke afsluiting van cel gebied van ongeveer 10% 

 

   

Omschrijving: Kruis- barst door punt belasting van de cel, Beoordeling: Kritisch omdat niet duidelijk is hoe de breuk zich gaat 
bijvoorbeeld ook punt spanning op het achterblad  ontwikkelen. Mogelijke afsluiting van cel gebied van  
van de module.     meer dan 10% 

       
 

   

Omschrijving: Kras lijnen. Kras op de achterkant van de cel Beoordeling: Kritisch omdat het niet duidelijk is hoe de breuk zich gaat 
      Ontwikkelen. Cel gebieden kunnen worden afgesloten (zoals gemarkeerd 
      in het voorbeeld)   
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Omschrijving: Horizontale breuk met vertakking  Beoordeling: Een verder uitbreiding van de breuk wordt niet verwacht.

      Afsluiting van kleinere cel gebieden mogelijk 

 

   

Omschrijving: Y-breuk tussen de busbars   Beoordeling: Mogelijke afsluiting van cel gebied van ongeveer 10% 

 

   
Omschrijving: breuk die ontstaan is bij het solderen  Beoordeling: Een verder uitbreiding van de breuk wordt niet verwacht.
      Afsluiting van kleinere cel gebieden mogelijk   
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2.6  Zeer kritische Micro-cracks / cel breuken 

Cel Breuken die meer dan 20% van het vermogenspotentieel van een cel afsluiten worden 

beoordeeld als 'zeer kritisch' en worden rood gemarkeerd. Deze categorie omvat naast 

bovenstaande voorbeelden, vooral ‘verbrijzeling’ of waaier-achtige breuken.  

Rood gemarkeerde cellen leiden rechtstreeks naar de indeling van een PV-module in klasse C (zie 

paragraaf 2.8). 

 

   

Omschrijving: Veel vertakte breuken van diverse  Beoordeling: Deze breuken kunnen leiden tot een afname van het 
afmetingen en op verschillende plaatsen   potentieel tot ruim boven de 20% van de cel 
 

   

Omschrijving: Twee breuken lopen parallel tussen de   Beoordeling: Afsluiting van cel gebied meer dan 20%   
busbars  
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Omschrijving: Duidelijke cel breuken en inactief cel gebied  Beoordeling: Afgesloten cel gebied ruim boven 20%  
Afgesloten cel gebied tussen de busbars en  
cel rand        
 

   

Omschrijving: Verschillende cel breuken door  Beoordeling: Deze breuken kunnen leiden tot een afname van 

mechanische impact bijv. Hagel    het potentieel tot ruim boven de 20% van de cel 

      

   

Omschrijving: Cel breuken op verschillende plaatsen  Beoordeling: Deze breuken kunnen leiden tot een afname 

      van het potentieel tot boven de 20%  
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Omschrijving: Donkere cel    Beoordeling: Inactieve cel 
      Zou niet moeten voorkomen bij nieuwe modules 
 

 

 

             

 

 

2.7  Andere EL afwijkingen 

Deze categorie omvat alle gebreken die zich hebben voorgedaan in het cel/module productieproces 

en hebben geen negatieve invloed op de prestaties binnen de levensduur van een fotovoltaïsche 

module. Dergelijke defecten zijn doorgaans niet kritisch en worden blauw gemarkeerd. Het totale 

vermogen van de Module, inclusief deze ‘afwijkende’ cellen, wordt weergeven op de prestatie 

specificatie van de Fabrikant.  Gevolgschades van deze afwijkingen worden niet verwacht. 

Cel productie 

   
 
Donkere vlekken met een lagere luminescentie    
Deze vlekken ontstaan bij het bakproces door een temperatuurverschil  
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Gebieden met een lagere luminescentie 
Ontstaan bij bakproces 
Slechte temperatuurdaling door de transportband 
 

 

   

Een lagere luminescentie van een cel gebied of een enkele ‘Finger’ 
Deze afwijkingen ontstaan bij het zeefdruk-proces van het Finger-raster 

 

 

Een gedeelte van de achterkant van de cel is niet goed bedrukt en maakt slecht contact 
 

 

‘Shunts’     Punten met bijna geen luminescentie. 
Bijv. direct contact van de ‘Finger’ met de celkern, defect in de pn-overgang etc. 
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Een lagere luminescentie aan één of twee kanten van de cel 
Vervuiling van het celmateriaal aan de zijkanten van een Ingot.    
Dit is typisch een afwijking die voorkomt bij kristallijne Zonnecellen 
 
 

     

Een gebied met een lager luminescentie rond de busbar 
Niet of slecht aangesloten contact 
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2.8  Module beoordelingscriteria voor de Electroluminescentie test 

2.8.1 Klasse A 

Alleen modules met minder dan 10% niet kritische (groen) cellen. Het totaal aantal gemarkeerde 
cellen mag niet meer dan 10% zijn. 
Kritische cellen (geel, rood) zijn niet toegestaan. 
 

            
           

  ˂10% van het totaal aantal cellen in de Module 

          
  60 cel PV-Module 

  ˂6 cellen toegestaan      

           
__________________________________________________________________________________
          
 

  0% van het totaal aantal cellen in de Module 

  60 cel PV-Module 

  0 cellen toegestaan     Nee
  

__________________________________________________________________________________ 

 

  0% van het totaal aantal cellen in de Module 

 
  60 cel PV-Module 

  0 cellen toegestaan     Nee 
 

 
 

 

  ˂10% van het totaal aantal cellen in de module 

 
   60 cel PV-Module 
 

  ˂6 cellen toegestaan 

 

Groen 

GeeGeel 

 Rood 

ggTotaal 
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2.8.2 Klasse B 

Modules zonder zeer kritisch (rode) cellen en met niet meer dan 10% kritische (geel) cellen en niet 

meer dan 20% kritiekloze (groen) cellen.  

De totale som van de gemarkeerde cellen mag niet meer bedragen dan 20% van de cellen. 

            
           

  ˂20% van het totaal aantal cellen in de Module 

          
  60 cel PV-Module 

  ˂12 cellen toegestaan     

          
  
__________________________________________________________________________________
          

  ˂10% van het totaal aantal cellen in de Module 

 
  60 cel PV-Module 

  ˂6 cellen toegestaan 

__________________________________________________________________________________ 

 

  0% van het totaal aantal cellen in de Module 

 
 
  60 cel PV-Module 

  0 cellen toegestaan    Nee
  
 

 

 ˂20% van het totaal aantal cellen in de module 

 
 
 60 cel PV-Module 

 ˂12 cellen toegestaan 

  

 

 

 

Groen 

GelGeel 

 Rood 

Gg Totaal 
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2.8.3 Klasse C 

Modules met minder dan 10% zeer kritisch (rode) cellen, meer dan 10% kritische (geel) cellen of 

meer dan 20% niet kritische (groene) cellen en in totaal minder dan 30% van gemarkeerde cellen.

  

            
           

  ≥20% van het totaal aantal cellen in de Module 

          
  60 cel PV-Module 

  ≥12 cellen      

           
__________________________________________________________________________________
          

  ≥10% van het totaal aantal cellen in de Module 

  60 cel PV-Module 

  ≥6 cellen  

__________________________________________________________________________________ 

 

  ˂10% van het totaal aantal cellen in de Module 

 
  60 cel PV-Module 

  ˂6 cellen 
 

 

__________________________________________________________________________________ 

    ˂30% van het totaal aantal cellen in de module  

         
 
    60 cel PV-Module 

    ˂18 cellen      
       
 

 

 

               

Groen 

GelGeel 

 Rood 

Totaal 
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2.8.4 Klasse D 

Modules met meer dan 10% zeer kritische (rood) cellen of meer dan 30% gemarkeerde cellen totaal. 

 

  ≥10% van het totaal aantal cellen in de Module 

 
  60 cel PV-Module 

  ≥6 cellen 

 

__________________________________________________________________________________ 

            
    ≥30%  van het totaal aantal cellen in de module  

        
 
    60 cel PV-Module 

    ≥18 cellen      
       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rood 

Totaal 
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3 Module beoordelingscriteria voor de meting van het vermogen 

(flashtest) 

Onderstaande criteria zijn voor nieuwe modules. Voor gebruikte modules dient rekening gehouden 

te worden met de vermogens-degradatie zoals aangegeven door de fabrikant van de modules. 

 

Klasse A 

Alleen Modules waarbij de gemeten output in de bovenste helft van de positieve tolerantie ligt, of 
hoger.  
(zie datasheet van de fabrikant) 
 

Voorbeeld: 
Nominaal vermogen = 250W; Tolerantie fabrikant = -0% + 3% 

De helft van de specificaties van de fabrikant = + 3% / 2 = + 1,5%: betekent 3.75W bij 250W 

Vermogen MBJ @ STC ≥ 253,75 Watt 

 

Klasse B 

Modules waarbij de gemeten output in de onderste helft van de positieve tolerantie band ligt. 
(zie datasheet fabrikant)  

 
Voorbeeld: 
Nominaal vermogen = 250W; Tolerantie fabrikant = -0% + 3% 

De helft van de specificaties van de fabrikant = + 3% / 2 = + 1,5%: betekent 3.75W bij 250W 

Vermogen MBJ @ STC ≥ 250 Watt <253,75 Watt 

 

Klasse C 

Modules waarvan de gemeten output minder is dan de tolerantie die opgegeven is door de 

fabrikant, maar nog steeds beter is dan het nominale vermogen minus de onnauwkeurigheid van 

de meting. 

Voorbeeld: 
Nominaal vermogen 250W Tolerantie Fabrikant -0 + 3%  
MBJ gemeten Pmpp @ STC: 249W 
Meetnauwkeurigheid van MBJ Flasher (voorbeeld): +/- 5% betekent 12,5W bij 250W 

Vermogen MBJ @ STC ≥ 237,5 Watts <250 Watt 
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Klasse D 

Modules waarvan de gemeten output minder is dan de tolerantie die opgegeven is door de 
Fabrikant,  inachtneming van de meetnauwkeurigheid van de mobiele PV-testcentrum. 

 

Voorbeeld: 
Nominaal vermogen 250W Tolerantie Fabrikant  -0% + 3% 
Meetonzekerheid van MBJ Flasher (voorbeeld): +/- 5% betekent 12,5W voor 250W 

Vermogen MBJ @ STC <237,5 Watt 
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4  Module beoordelingscriteria voor het thermo-grafische beeld 

De focus van de thermische beeld ligt vooral op de zogenaamde "hot spots".  
Deze kleine gebieden hebben een aanzienlijk hogere temperatuur dan de rest van de module. 

 

Klasse A 

Alleen modules die geen verdachte gebieden hebben in het thermo-grafische beeld 

 

Klasse B 

Modules waarvan het verschil tussen de temperatuur van verdachte gebieden en de gemiddelde 

temperatuur van de module minder is dan 5 ° C. 

 

Klasse C 

Modules waarvan het verschil tussen de temperatuur van verdachte gebieden en de gemiddelde 

temperatuur van de module ligt tussen 5 ° C en 30 ° C. 

 

Klasse D 

Modules waarvan het verschil tussen de temperatuur van verdachte gebieden en de gemiddelde 

temperatuur van de module meer is dan 30 ° C. 
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5 Eindbeoordeling PV- Module  

De eindbeoordeling van een module is de slechtste beoordeling van de drie testmethoden.  

De slechtste klasse waarbij de module werd beoordeeld op elektroluminescentie, Flashtest 

(vermogensmeting) of thermo-grafisch beeld bepaald het eindresultaat. 

 

 

 

Voorbeeld:  

 

Electroluminescentie   (EL)   
Vermogen  (FLASHTEST) 
Thermo-grafisch Beeld 

 

Klasse B 

Klasse A 

Klasse  A 

 

 

Eindresultaat: Klasse B  
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