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Het project Zorgeloos Zonnepanelen van de gemeente Eijsden-Margraten is inmiddels een paar 

maanden in volle gang. Zeer succesvol mogen we wel zeggen. Toch merken wij dat ook veel mensen 

benieuwd zijn naar de techniek achter zonnepanelen en aanverwante aspecten. In de komende 

edities van deze column zullen wij verschillende onderwerpen behandelen. 

De kleur van het zonnepaneel 

De afgelopen uitgaven hebben wij u inzicht gegeven in de werking en de bouw van een zonnepaneel. 

Deze uitgave geven wij u meer uitleg over de kleur van het zonnepaneel. Niet over het oranje van 

onze sporters in Brazilië, ook niet over de groene werking van het opwekken van uw eigen 

zonnestroom, maar over de blauwe of zwarte kleuren van de zonnepanelen.  

Waar komt dit kleurverschil vandaan?  

 

Kristallijne zonnecellen zijn er in twee vormen: zogenaamde monokristallijne en polykristallijne 

zonnecellen. Deze cellen worden uit dezelfde grondstof gemaakt, namelijk siliciumzand. Het 

uiteindelijke productieproces bepaalt of het mono- of polycellen worden.  

 
 

Polykristallijne zonnecel 

Tijdens de fabricage van zonnecellen wordt silicium gesmolten. Hierbij lopen de temperaturen op tot 

boven de 1500 graden Celsius. Zodra de gesmolten siliciummassa aan alle benodigde eigenschappen 

voldoet kan met het koelproces worden gestart. Dit gebeurt door natuurlijke afkoeling; een proces 

waarbij een kristalstructuur ontstaat die laat denken aan die van ijskristallen. 

De kristallen liggen hierdoor kris kras door elkaar en dit levert het gevlekte uiterlijk als ook de 

paarsblauwe kleur op. Zodra het afkoelproces is voltooid kan het ruwe zonnecelmateriaal opgedeeld 

worden in  blokken van 15 bij 15 cm. Hieruit worden de vierkante plakjes gezaagd die de siliciumlaag 

van het polykristallijne zonnecel vormen.   

 

Monokristallijne zonnecel 

De productie van de monokristallijne zonnecel gebeurt via het Czochralski principe. Dit klinkt heel 

ingewikkeld, maar dat valt best wel mee. In vereenvoudigde vorm is het een beetje te vergelijken met 

het dompelen van kaarsen. Nadat het silicium is gesmolten bij een temperatuur van 1500 graden 

Celsius in een speciale oven wordt hier een dompelstaaf in gehangen waar het gesmolten silicium 

zich aan zal hechten. Door dit proces met een draaiende beweging te herhalen, ontstaat er een 

steeds dikker wordende cilinder waarbij de silicium kristallen gecontroleerd worden en in één richting 

worden aangebracht waardoor een homogeen geheel ontstaat.  

 

 



Het grote verschil tussen monokristallijne en polykristallijne zonnecellen is dan ook dat de monocellen, 

in tegenstelling tot de polycellen, uit een ronde silicium staaf worden gezaagd. Omdat een ronde schijf 

ruimtelijk geen efficiënte keuze is, worden hier vier zijden vanaf gezaagd. Dit veroorzaakt de 

herkenbare afgeronde hoekjes in de monocellen. Daarnaast resulteert deze manier van produceren in 

een veel donkerdere cel die bijna zwart is. De panelen die in het project gebruikt worden, maken 

gebruik van deze monokristallijne zonnecellen. 

Welk paneel u kiest in het Zorgeloos Zonnepanelen project maakt voor de opbrengst niets uit.  

Beide panelen zijn even krachtig waardoor de keuze feitelijk een 

esthetische zal zijn. 

 

 

Meer weten over het project Zorgeloos Zonnepanelen van gemeente 

Eijsden-Margraten? www.eijsden-margraten.nl/zorgelooszonnepanelen 

Doe de gratis zonnepanelencheck via 

www.voltalimburg.nl/eijsdenmargraten  
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