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Abstract

Optimization of CdS buffer layers for alkali treated
CIGS solar cells

Emma Nygårds

An increase in conversion efficiency of CIGS thin film solar cells has been reached at
Ångström Solar Center (ÅSC) due to an introduction of a post-deposition-treatment
(PDT) with potassium fluoride (KF) on the CIGS absorber layer. The PDT will
however affect the growth of the cadmium sulfide (CdS) buffer layer normally
deposited on the CIGS layer. The purpose of this study has therefore been to
increase the conversion efficiency of the CIGS solar cells by optimizing the process
parameters when growing CdS with a chemical bath deposition process (CBD) on
CIGS with KF-PDT. The purpose has also been to understand how CdS grows on
CIGS with KF-PDT. CdS has been deposited with CBD on both CIGS with KF-PDT
and on soda lime glass samples by varying process parameters such as time, bath
temperature and concentrations. The solar cells were characterized using
current-voltage measurements as well as external quantum efficiency measurements.
Further methods of analysis were profilometry, x-ray fluorescence spectroscopy and
scanning electron microscopy. It was found that the solar cells with the best
performance were obtained at a bath temperature of 70 °C, process time of 3 min
after preheating the cadmium acetate and ammonia solutions for 6 min and using the
concentrations of the baseline process for CBD of CdS at ÅSC. The best cell of this
sample resulted in a conversion efficiency of 19.1 % without antireflective coating.
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Optimering av CdS-buffertlager för  

alkalibehandlade CIGS-solceller 

 
Emma Nygårds 

 

Solceller baserade på koppar, indium, gallium och selen (CIGS) är en typ av 

tunnfilmssolceller vilket betyder att de är uppbyggda av flera mycket tunna skikt på ett 

substrat. Forskning pågår ständigt för att öka verkningsgraden hos solceller och vid Ångström 

Solar Center har en ökning i verkningsgrad för CIGS-solcellerna erhållits genom att CIGS-

skiktet exponerats för kaliumfluorid. Denna exponering, som sker direkt efter beläggning av 

CIGS-skiktet, leder till att CIGS-ytan förändras så att den innehåller kalium samtidigt som 

kopparkoncentrationen minskar. Normalt sett beläggs ett skikt av kadmiumsulfid direkt på 

CIGS-skiktet genom att fler reaktanter får reagera i en lösning. Denna process kallas 

våtkemisk beläggning och leder till bildandet av ett skikt av kadmiumsulfid på CIGS-skiktet.  

Att behandla CIGS-ytan med kaliumfluorid kommer att påverka processen för beläggning av 

kadmiumsulfid. Processparametrar kan därför behöva ändras från de som används vid 

beläggning på CIGS utan kaliumfluorid för att erhålla så effektiva solceller som möjligt. 

Syftet med projektet har därför varit att optimera processparametrarna temperatur, pH, 

koncentration samt tid, vid beläggning av kadmiumsulfidskiktet på CIGS-solceller med en 

kaliumfluoridbehandling. Syftet har även varit att förstå på vilket sätt kadmiumsulfid växer på 

sådan CIGS.  

Tid, temperatur samt koncentrationer av de ingående reaktanterna har varierats vid den 

våtkemiska beläggningen för kadmiumsulfid. Försök har utförts på CIGS- och sodaglasprover. 

Färdiga solceller har sedan tillverkats utgående från CIGS-proverna. För att utvärdera vilka 

processparametrar som ger den högsta verkningsgraden användes en mycket vanlig metod för 

att karakterisera solceller, vilken kallas ström-spänningskarakteristik. Solcellerna har även 

analyserats genom att mäta den så kallade externa kvantverkningsgraden. Information erhålls 

då om vilka olika förluster som uppstår i solcellen som leder till sämre prestanda. För att 

analysera kadmiumsulfidskiktet har profilometri, röntgenfluorescensspektrometri samt 

svepelektronmikroskopi använts. Från profilometrin samt röntgenfluorescensspektrometrin 

erhålls en uppfattning om kadmiumsulfidskiktets tjocklek. Med ett svepelektronmikroskop 

kan bilder av ytan med mycket hög förstoring tas.  

Resultaten visar att vid variation av tiden så erhålls de bästa verkningsgraderna vid 5 min 

processtid efter att två av de ingående reaktanterna förvärmts i 6 min. Detta vid en 

processtemperatur på 60 °C och vid användandet av de koncentrationer som normalt sett 

används vid Ångström Solar Center. Vid en höjning av processtemperaturen till 70 °C utan 

någon förändring av koncentrationerna kunde istället processtiden minskas för att erhålla den 

bästa prestandan. Bäst prestanda erhölls vid 3 min processtid efter 6 min förvärmning. Detta 

resultat var även bättre än det bästa provet vid 60 °C med en högsta verkningsgrad på 19,1 %. 

Vid variation av koncentrationen kadmium visade resultaten att kadmium utarmas i 

reaktionen vid användandet av de koncentrationer som normalt används vid Ångström Solar 
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Center. Detta begränsar därmed i huvudsak tillväxten av kadmiumsulfidskiktet som funktion 

av processtid. 

Syftet med projektet var att öka verkningsgraden hos CIGS-solceller som behandlats med 

kaliumfluorid genom att optimera processparametrarna under den våtkemiska 

beläggningsprocessen av kadmiumsulfidskiktet. Detta har uppnåtts vid en processtemperatur 

på 70 °C, 3 min processtid efter 6 min förvärmning och vid användandet av de 

koncentrationer som normalt sett används vid Ångström Solar Center. Fler försök behöver 

dock utföras för att säkerställa att dessa processparametrar ger optimum varje gång. Syftet var 

också att få en förståelse för hur kadmiumsulfid växer på CIGS som behandlats med 

kaliumfluorid. Med de analysmetoder som använts var det svårt att dra någon slutsats om 

vilken eller vilka reaktionsmekanismer som leder till bildandet av kadmiumsulfidskiktet.  
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1 Introduktion 
En tunnfilmssolcell består av ett eller fler tunna skikt av halvledarmaterial som har belagts 

ovanpå ett substrat [1]. Tunnfilmssolceller baserade på Cu(In,Ga)Se2 (CIGS) anses mycket 

lovande för en kostnadseffektiv kraftproduktion [2] och har i dagsläget en 

rekordverkningsgrad på 22,6 %, vilket är det högsta uppmätta värdet för en tunnfilmssolcell 

[3]. 

Det pågår en ständig jakt för att öka prestandan hos solcellerna. Det är känt att tillförandet av 

natrium till CIGS-skiktet behövs för att uppnå de högsta verkningsgraderna [4]. Att tillföra 

natrium till CIGS-skiktet via sodaglaset, som är ett vanligt substratmaterial, är ett av de 

vanligaste sätten att uppnå denna typ av dopning [5]. Fler metoder finns dock för att tillföra 

alkalielement till CIGS-skiktet. Vid Ångström Solar Center (ÅSC) har en ökning i 

verkningsgrad hos CIGS-solcellerna erhållits genom införandet av en efter-deponerings-

behandling (post deposition treatment, PDT) av CIGS-skiktet. Efter-deponerings-

behandlingen innebär att kaliumfluorid (KF) förångas på CIGS-skiktet. CIGS-skiktet reagerar 

då med kaliumfluoriden och ytan förändras då kalium inkorporeras samtidigt som 

kopparhalten sjunker. Införandet av PDT med KF kommer dock att påverka 

beläggningsprocessen för det efterföljande buffertskiktet av kadmiumsulfid (CdS) som 

normalt beläggs direkt på CIGS-skiktet. Att optimera processparametrarna för tillväxt av CdS 

på KF-CIGS blir därför viktigt för att erhålla så effektiva solceller som möjligt. 

Införandet av KF-PDT anses vara anledningen till den ökning i verkningsgrad som erhållits på 

senare tid. Förklaringen till de positiva effekter som KF-PDT har på CIGS-solcellerna är ännu 

inte klarlagd även om många teorier presenteras i litteraturen [6–11]. 

1.1 Projektets syfte 

Syftet med projektet har varit att öka verkningsgraden hos CIGS-solcellerna som efter-

deponering-behandlats med KF genom att variera processparametrarna temperatur, pH, 

koncentration samt tid vid beläggningsprocessen av CdS-skiktet. Syftet har också varit att få 

en förståelse för hur CdS växer på CIGS-ytan som har behandlats med KF efter beläggning. 

2 Teori 

2.1 Tunnfilmssolceller av CIGS-typ 

2.1.1 Principen för en solcell 

Då en solcell exponeras för ljus bildas ett elektron-hål-par om energin hos den infallande 

fotonen överstiger bandgapsenergin hos det absorberande materialet [12,13]. Elektronen och 

hålet separeras sedan genom att hålet dras till den positiva polen och elektronen till den 

negativa polen vilket skapar en ström [12], se Figur 1.   
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Figur 1 - Illustration av hur ett elektron-hål-par genereras i en solcell samt hur de sedan transporteras till 

respektive pol. 

2.1.2 Uppbyggnad och tillverkning av en CIGS-solcell 

Cu(In,Ga)Se2-baserade solceller är av typen tunnfilmssolceller vilket innebär att flera tunna 

skikt av halvledarmaterial beläggs på ett substrat [1]. CIGS-solcellen har en 

heteroövergångstruktur vilket innebär att en halvledare med ett stort bandgap formar en 

övergång tillsammans med en halvledare med ett mindre bandgap. Den största delen av 

absorptionen sker i halvledaren med det lägre bandgapet vilken kallas absorbatorn i 

strukturen. Halvledaren med det större bandgapet utgör ett fönster för absorbatorn [2] och är 

den sida på vilket solljuset faller. I detta fall utgörs absorbatorn av Cu(In,Ga)Se2 (p-typ) 

medan fönsterskiktet utgörs av zinkoxid (ZnO, n-typ).  

De ingående skikten hos en CIGS-solcell samt deras typiska tjocklekar presenteras i Figur 2. 

Som substratmaterial är det vanligt förekommande att använda sodaglas till följd av att det är 

billigt och finns i stora kvantititeter. Sodaglaset har även en värmeutvidgningskoefficient som 

matchar bra med CIGS [2]. Ytterligare en fördel med sodaglas är att det innehåller natrium 

som kan diffundera via bakkontakten in i CIGS-skiktet vid beläggningsprocessen vilket har 

visat sig ha positiva egenskaper på prestandan hos solcellen [14]. Som bakkontakt används ett 

skikt av molybden (Mo) som vanligen beläggs med likströmssputtring [2]. Cu(In,Ga)Se2-

skiktet är i princip en legering mellan CuInSe2 samt CuGaSe2 [12]. Termisk samförångning är 

en metod som används för att belägga detta skikt hos celler med hög verkningsgrad. Under 

förångningsprocessen håller substratet en förhöjd temperatur och skiktet byggs upp genom 

förångning från fyra elementkällor – koppar, indium, gallium samt selen. Genom att variera 

flödena från de olika källorna med tiden kan skiktets sammansättning varieras. 

Skiktsammansättningen kan också varieras genom att substratet rör sig i förhållande till 

förångningskällorna [2]. Bandgapet hos skiktet bestäms av de relativa koncentrationerna av 

indium och gallium enligt Ekvation 1 [15].  

 Eg = 1,010 + 0,626x − 0,167(1 − x) (1) 

 

Där x=[Ga]/([Ga]+[In]) [15]. Till följd av defekter i kristallen får CIGS-skiktet en p-doping 

[6]. Ovanpå CIGS-skiktet beläggs ett buffertskikt av kadmiumsulfid genom våtkemisk 

beläggning (chemical bath deposition, CBD) vilket innebär att ett skikt bildas genom reaktion 
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mellan reaktanter i en lösning [2]. Processen våtkemisk beläggning beskrivs noggrannare i 

avsnitt 2.3. Ett skikt av hög-resistiv odopat zinkoxid (HR i-ZnO), beläggs vanligen med 

radiofrekvens-magnetronsputtring följt av ett skikt av aluminiumdopad zinkoxid (ZnO:Al) 

[2,14]. Det aluminiumdopade zinkoxidskiktet beläggs också vanligen med radiofrekvens-

magnetronsputtring av de flesta forsknings- och utvecklingsgrupper och utgör en framkontakt 

hos solcellen [2]. Vid industriell produktion används dock likströmssputtring. ZnO-skikten 

brukar kallas för fönsterskiktet hos solcellen till följd av att det är transparent för en större del 

av solens spektrum med sitt bandgap på 3,2 eV [14]. För att underlätta ströminsamling samt 

för att utgöra en kontakt vid ström-spänningskarakterisering av solcellerna beläggs sedan 

kontaktfingrar gjorda av nickel och aluminium [16]. En metod som används för detta är 

förångning genom en skuggmask vilket ger det önskade fingermönstret. För att sedan isolera 

varje cell skrapas skikten ner till molybdenbakkontakten bort genom mekanisk ritsning eller 

lasermönstring [2]. Efter-deponerings-behandlingen med KF utförs direkt efter beläggningen 

av CIGS-skiktet genom att KF förångas på CIGS-skiktet.  

 

Figur 2 - De ingående skikten hos en CIGS-solcell samt deras typiska tjocklekar. 

2.2 Karakterisering av solceller 

2.2.1 Ström-spänningskarakteristik, IV 

Ström-spänningskarakteristik (IV) är en mycket vanlig teknik för att karakterisera solceller. 

En varierande spänningskälla används för att mäta spänning och ström hos cellens fram- och 

bakkontakt [17]. Mätningarna utförs vanligen under så kallade standard-test-förhållanden 

vilket innebär att mätningar utförs då solcellen håller en temperatur om 25 °C och belyses 

med en intensitet på 1 kW/m
2
 med AM1,5G-spektrum. Vid mätningarna är plus- och 

minuspolen ansluten med en ström- respektive spänningskontakt vardera [18]. Från IV-

mätningarna kan en så kallad IV-kurva konstrueras vilken typiskt ser ut som kurvan i Figur 3. 

Den maximala effekten som fås ut från solcellen (Pmax) är utmarkerad. 
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Figur 3 - Illustration av en typisk IV-kurva för en solcell. Den maximala effekten som fås ut från solcellen (Pmax) 

erhålls vid strömmen Im och spänningen Vm.  

För en solcell kan IV-karakteristiken beskrivas av Ekvation 2. 

 
I = If − I0 (e

q(V−RsI)
nkT − 1) − VGsc 

(2) 

 

Där If är den fotogenererade strömmen, I0 är mättnadsströmmen för dioden, q är 

elektronladdningen, V är spänningen vid cellens poler, Rs är serieresistansen, n är 

idealitetsfaktorn vilken är 1 för en ideal solcell, k är Boltzmanns konstant, T den absoluta 

temperaturen och Gsc shuntkonduktansen. Några vanliga parametrar som används vid 

karakterisering av solceller definieras nedan. 

I det ideala fallet är kortslutningsströmmen (Isc) densamma som den fotogenererade strömmen 

vilket kan ses i Figur 3 som den maximala strömmen som erhålls från solcellen. 

Kortslutningsströmmen är bland annat beroende av arean hos solcellen varför det är vanligt att 

istället ange kortslutningsströmtätheten (Jsc) i mA/cm
2
 [19].  

Tomgångsspänningen (Voc) är ett mått på rekombination i solcellen. Det är den maximala 

spänningen som kan fås ut och erhålls då ingen ström går genom solcellen. 

Tomgångsspänningen definieras enligt Ekvation 3 [20].   

 
VOC =

nkT

q
ln (1 +

If
I0
) 

 

(3) 

Fyllnadsfaktorn (FF) är grafiskt sett ett mått på fyrkantigheten hos IV-kurvan [21] och utgör 

ett kvalitetsmått för solcellen. Fyllnadsfaktorn definieras enligt Ekvation 4.  

 
FF =

ImVm
IscVoc

 
(4) 
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Där spänningen Vm och strömmen Im är då solcellen genererar max effekt (Pmax=Im×Vm) [12].   

Verkningsgraden för en solcell definieras som förhållandet mellan effekten som fås ut från 

solcellen och effekten som infaller på den enligt Ekvation 5 [22]. 

 
η =

Put
Pin

=
VOCISCFF

Pin
 

 

(5) 

2.2.2 Extern kvantverkningsgrad, EQE 

Definitionen av extern kvantverkningsgrad (EQE) är den fotogenererade strömmen uttryckt i 

antal elektroner per infallande foton [23]. Att mäta den externa kvantverkningsgraden hos 

solceller ger därför en bild av de förlustmekanismer som leder till en minskning i strömmen i 

förhållande till den maximala ström som kan utvinnas från en solcell som har en CIGS-

absorbator med ett givet bandgap [2]. Den externa kvantverkningsgraden varierar med 

våglängden på fotonerna som träffar solcellen varför mätningar utförs genom att våglängden 

på det infallande ljuset varieras över ett valfritt intervall [23].  

En typisk kurva erhållen vid mätning av den externa kvantverkningsgraden för en CIGS-

solcell illustreras i Figur 4. Även några av de förlustmekanismer som uppkommer i solcellen 

vid olika våglängder på det infallande ljuset är markerade i figuren.   

 

Figur 4 - Typisk EQE-kurva (heldragen linje) för en CIGS-solcell. Några av de förlustmekanismer som 

uppkommer för de olika regionerna är utmarkerade och numrerade. Den streckade linjen illustrerar EQE-kurvan 

för en ideal solcell utan förluster. 
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De förlustmekanismer [2] som illustreras i Figur 4 beskrivs nedan. 

(1) Förlust på grund av reflektion från CIGS-, CdS- och ZnO-skikten. 

(2) Förlust på grund av absorption i ZnO-skiktet.  

(3) Förlust på grund av absorption i CdS-skiktet. För våglängder mindre än 500 nm är 

förlusterna proportionella mot tjockleken på CdS-skiktet då elektron-hål-par som 

genereras i CdS-skiktet normalt inte bidrar till strömmen.   

(4) Förlust på grund av att alla de elektron-hål-par som genereras i CIGS-skiktet inte 

samlas upp.  

(5) Förlust på grund av ofullständig absorption i CIGS-skiktet nära dess bandgap.  

2.3 Våtkemisk beläggning (CBD)  

Våtkemisk beläggning är en process där tunna skikt av olika föreningar kan bildas genom en 

direkt reaktion mellan reaktanter i en lösning [24]. För bildandet av ett kadmiumsulfidskikt på 

CIGS används oftast ett kadmiumsalt, ett komplexbildande medel samt en svavelprekursor. 

Som komplexbildande medel används oftast ammoniak (NH3) och som svavelprekursor är det 

vanligast att använda thiourea (SC(NH2)2) [2]. Reaktionen sker i en alkalisk vattenhaltig 

lösning enligt följande globala reaktion [24].  

 Cd(NH3)4
2+ + SC(NH2)2 + 2OH− ⇌ CdS + CH2N2 + 4NH3 + 2H2O (1) 

 

Skiktet kan antingen bildas genom att proven sänks ner i en lösning som har rumstemperatur 

som sedan upphettas till önskad temperatur under beläggningsprocessen. En annan möjlighet 

är att förvärma lösningarna innan proverna sänks ner. Vid beläggning av CdS på CIGS med 

CBD etsas CIGS-ytan av ammoniaken vilket avlägsnar oxider och bidrar till en renare yta [2]. 

Bildandet av CdS-skiktet kan ske genom fler olika mekanismer där fyra av dem presenteras 

här – den enkla jon-för-jon-mekanismen, den enkla hydroxidklustermekanismen, det 

komplexa sönderfallet för jon-för-jon-mekanismen samt det komplexa sönderfallet för 

hydroxidklustermekanismen. Möjligheten finns att fler av dessa mekanismer sker parallellt 

men också att förhållandena under beläggningsprocessen ändras varför också 

beläggningsmekanismen kan ändras [25]. De första två mekanismerna kommer att presenteras 

utförligast medan mindre fokus läggs på de två sista mekanismerna. 

2.3.1 Enkla jon-för-jon-mekanismen 

Enkla jon-för jon-mekanismen sker genom fler på varandra följande jonreaktioner. De 

ingående reaktionsstegen presenteras nedan [25]. 

 SC(NH2)2 + 2OH− ⇌ S2− + CH2N2 + 2H2O (2) 

 

 Cd(NH3)4
2+ ⇌ Cd2+ + 4NH3 (3) 

 

 Cd2+ + S2− ⇌ CdS(s) (4) 
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I Reaktion 2 frigörs sulfidjoner genom hydrolys av thioureamolekyler i en basisk lösning. Då 

reaktionen i detta fall sker i en alkalisk lösning behövs ett komplex för att kontrollera 

mängden kadmiumjoner i lösningen samt för att förhindra att hydroxid fälls ut [25]. Fria 

kadmiumjoner bildas i Reaktion 3 genom avkomplexering. Kadmiumsulfid fälls sedan ut, 

Reaktion 4, när jonprodukten [Cd
2+

][S
-
] överskrider löslighetsprodukten för CdS i form av 

kolloider i lösningens bulk eller vid substratets yta vilket leder till bildandet av ett skikt [24]. 

Ett förslag för de ingående stegen vid skiktbildandet presenteras i ref. [25] enligt följande: 

Skiktet bildas troligen genom att Cd
2+

 samt S
2-

 diffunderar till substratets yta där kärnbildning 

sker vilket skapar CdS-kärnor. Kärnorna fortsätter att växa genom att fler kadmium- och 

sulfidjoner absorberas samtidigt som eventuell ny kärnbildning sker. Kristallerna binder sedan 

till varandra genom van der Waals-bindningar och möjligtvis också kemisk växelverkan.      

2.3.2 Enkla hydroxidklustermekanismen 

För den enkla hydroxidklustermekanismen sker bildandet av CdS istället genom en 

utbytesreaktion. De ingående reaktionsstegen i enkla hydroxidklustermekanismen presenteras 

Reaktion 5-6. 

 Cd2+ + 2OH− ⇌ Cd(OH)2 (5) 

 

 Cd(OH)2 + S2− ⇌ CdS + 2OH− (6) 

 

Ett fast Cd(OH)2-kluster bildas i Reaktion 5 och reagerar sedan med sulfidjoner från Reaktion 

2 och bildar CdS enligt Reaktion 6. Drivkraften i Reaktion 6 är den lägre löslighetsprodukten 

för CdS än för Cd(OH)2 vilket leder till att i närvaro av kadmium kommer hydroxid att 

substitueras mot sulfid. Ett förslag för de ingående stegen vid skiktbildandet presenteras i ref. 

[25] enligt följande: Skiktet bildas troligen genom att Cd(OH)2-klusterna diffunderar till 

substratets yta där de vidhäfter. Reaktionen med sulfidjonerna sker sedan, där hydroxidjonen 

byts ut mot sulfidjonen. Detta sker både för Cd(OH)2-klusterna som fäst vid ytan samt de som 

finns i lösningen och börjar troligen vid ytan på klustret och fortsätter sedan inåt. CdS-

partiklarna fäster sedan vid varandra och bildar ett skikt. De partiklar som inte deltar i 

skiktbildandet klumpar också oftast ihop sig och fälls ut i lösningen.  

2.3.3 Det komplexa sönderfallet för jon-för jon-mekanismen 

De ingående reaktionsstegen för det komplexa sönderfallet för jon-för-jon-mekanismen 

presenteras i Reaktion 7-8. Denna mekanism baseras på brytandet av en kol-

kalkogenbindning. 

 (NH2)2CS + Cd2+ ⇌ [(NH2)2CS—Cd]2+ (7) 

 

 [(NH2)2CS—Cd]2+ + 2OH− ⇌ CdS + CN2H2 + 2H2O (8*) 

 

*Det finns fler komplex med kadmium och thiourea än det presenterat i Reaktion 8 [25]. 
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2.3.4 Det komplexa sönderfallet för hydroxidklustermekanismen 

De ingående reaktionsstegen i det komplexa sönderfallet för hydroxidklustermekanismen 

presenteras i Reaktion 9-10. Denna mekanism baseras också på brytandet av en kol-

kalkogenbindning. 

 [Cd(OH)2]n + (NH2)2CS ⇌ [Cd(OH)2]n−1(OH)2Cd—S—C(NH2)2 (9) 

 

 [Cd(OH)2]n−1(OH)2Cd—S—C(NH2)2 ⇌ [Cd(OH)2]n−1CdS + CN2H2 + 2H2O (10) 

 

Där Cd(OH)2-klustret i Reaktion 9 bildas i Reaktion 5. Reaktionerna fortgår till alla Cd(OH)2-

kluster omvandlats till CdS [25].  

2.3.5 Kinetik 

Kinetiken för CBD-processen kan variera kraftigt mellan olika försök till följd av de olika 

reaktionsvägar som kan inträffa. Oberoende av beläggningsmekanism kan dock ofta tillväxten 

delas in i tre regioner vilket illustreras i Figur 5. Processen inleds men en inkubationstid där 

ingen märkbar tillväxt sker. Detta följs av en region med tillsynes linjär tillväxt vilket följs av 

en avslutande region där tillväxten avtar. Inkubationstiden för jon-för-jon-mekanismen 

förklaras av att kalkogenidkoncentrationen byggs upp. Den linjära tillväxten börjar sedan 

genom tillväxt på de bildade kärnorna i kombination med ny kärnbildning. Tillväxten avtar 

när lösningen utarmas på reaktanter. För hydroxidklustermekanismen kan de två avslutande 

regionerna förklaras på liknande sätt medan inkubationsperioden är svårare att förklara. För 

hydroxidklustermekanismen observeras en inkubationsperiod trots att hydroxidkluster kan 

adsorbera direkt på substratytan vid kontakt med lösningen. Detta fenomen är svårt att 

förklara men kan bero på att hydroxidkluster endast initialt adsorberar på ytan utan att bilda 

ett skikt och att skiktet tillväxer först när kalkogeniden bildas [25]. 

 

Figur 5 - Illustration av de tre regionerna vid tillväxt av CdS-skiktet med CBD. En inledande inkubationsperiod 

(1) följs av en region med linjär tillväxt (2) följt av en avslutande region (3) där skikttillväxten avtar. Figuren 

visar skiktets tjocklek som funktion av tid. 
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2.3.6 Inverkan av koncentrationer, pH och temperatur 

Fler variabler som påverkar skikttillväxten kan varieras i CBD-processen – de viktigaste är 

reaktanternas koncentrationer, lösningens pH samt processtemperaturen. De ingående 

reaktanternas koncentrationer kan varieras för att styra reaktionshastigheten [25]. Lägre 

koncentrationer av thiourea eller kadmiumsalt ger en lägre reaktionshastighet medan lägre 

koncentrationer av ammoniak ger en högre reaktionshastighet [24]. En för långsam reaktion 

leder till att bildandet av skiktet tar för lång tid, medan en för snabb reaktion kan leda till 

utfällning i lösningen istället för bildandet av ett skikt på substratet. Att erhålla en gynnsam 

reaktionshastighet för processen är därför viktigt. Reaktionshastigheten påverkar även 

egenskaperna hos CdS-skiktet. Koncentrationer av reaktanterna styr också förhållandet mellan 

metalljoner och koncentrationen komplexbildare i lösningen. Detta förhållande avgör antalet 

fria metalljoner i lösningen och är därför i högre grad avgörande för reaktionshastigheten än 

reaktanternas koncentrationer i helhet. Förhållandet kan även bestämma reaktionsvägen för 

processen [25]. 

pH i lösningen styrs av ammoniakkoncentrationen. pH påverkar sönderfallet av thiourea i en 

alkalisk lösning där ett högre pH leder till ett snabbare sönderfall. Vidare så ökar även 

sannolikheten för en fast fas av Cd(OH)2 samt dess koncentration med ett högre pH till följd 

av en högre hydroxidjonkoncentration [25]. Under CBD-processen minskar pH till följd av att 

koncentrationen av hydroxidjoner minskar som följd av olika reaktioner.   

Genom att variera temperaturen kan sönderfallshastigheten av thiourea styras. En högre 

temperatur ger ett snabbare sönderfall och därmed även en högre reaktionshastighet. Till följd 

av en lägre stabilitetskonstant hos komplexet vid högre temperaturer erhålls även en högre 

koncentration av fria metalljoner vilket också bidrar till en högre reaktionshastighet [25].   

3 Experiment 

3.1 Provpreparering 

För samtliga CBD-körningar användes ett prov med en multilagerstruktur 

(sodaglas/Mo/CIGS/KF), hädanefter kallat CIGS-prov, samt ett sodaglassubstrat, hädanefter 

kallat glasprov. CIGS-proverna hade en storlek på 12,5 cm x 12,5 cm och en tjocklek om 3 

mm och erhölls från Solibro Research AB. CIGS-proverna förvarades i en vakuumkammare 

innan CBD-processen utfördes för att förhindra oxidering och andra kemiska reaktioner av 

CIGS-skiktet då det exponeras för luft. Inför CBD-processen skars de 12,5 cm x 12,5 cm stora 

provbitarna upp i fyra stycken 5 cm x 5 cm prover enligt Figur 6. Hörnbitarna användes inte, 

se Figur 6, då den jämnaste delen av CIGS-proverna begränsas av en cirkel med en diameter 

på 10 cm.  De bitar som inte processades samma dag stoppades tillbaka i vakuumkammaren. 

Den uppskattade tiden som CIGS-proverna exponerades för luft var 1 h.   

För glasproven användes 2 mm tjockt sodaglas som tvättades med micro-90®-

rengöringsmedel, ultraljud samt avjoniserat vatten. Proverna torkades sedan genom 

centrifugering innan användning och skars upp till en storlek på 5 cm x 5 cm till varje 

körning. 
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Figur 6 - Illustration av ett CIGS-prov med de bitar som användes till CBD-processen (röda), de bitar som sedan 

användes för färdigställning av solceller (blåa) samt de bitar som användes för röntgenfluorescensanalys (XRF) 

(gröna). 

3.2 CBD-processen 

Inför CBD-processen förbereddes kadmiumacetat- och thiourealösningarna och dessa fick stå 

minst en timme för att pulvren skulle lösas upp innan körning. Ammoniaklösningen 

förbereddes precis innan körning. Nedan beskrivs processen för de olika typer av körningar 

som genomförts. 

Med förvärmning: För de körningar som inkluderade förvärmning blandades 

ammoniaklösningen samt kadmiumacetatlösningen i CBD-bägaren och ställdes sedan ner i 

CBD-badet i 6 min med lock på för att förhindra avdunsting av ammoniaklösningen. 

Thiourealösningen tillsattes efter 6 min och provhållare med prover sänktes ner i bägaren 

varefter processen kördes enligt vald processtid.  

Utan förvärmning: För körningarna utan förvärmning blandades samtliga tre lösningar i CBD-

bägaren varefter provhållare med prover sänktes ner och bägaren placerades i CBD-badet och 

kördes enligt vald processtid. För en körning överfördes proverna till en ny bägare med nya 

lösningar efter processtidens slut och processades sedan under lika lång tid igen.  

Vattendopp innan körning: För de körningar som inkluderade vattendopp doppades proverna 

1 min i en bägare med avjoniserat vatten precis före CBD-processen. Provhållare med prover 

överfördes sedan direkt till CBD-bägaren innehållandes de ingående lösningarna och 

processades enligt vald tid.   

Omrörning under CBD-processen skedde för samtliga körningar var 30:e sekund genom att 

provhållaren fördes upp och ner ca tio gånger utan att proverna lämnade lösningen. Efter 

respektive körning lyftes CBD-bägaren ur badet och provhållare med prover flyttades till en 



11 

 

ny bägare innehållandes avjoniserat vatten. Proverna togs sedan upp ett i taget varefter de 

sköljdes i avjoniserat vatten följt av torkning med kvävgas. CBD-uppställningen illustreras i 

Figur 7 som även visar hur proverna placerades i provhållaren vid samtliga körningar. För 

CIGS-proverna placerades provet i provhållaren så att den del av provbiten som skulle 

användas till färdigställning av solceller orienterades uppåt i lösningen i förhållande till 

provhållaren. Till följd av glasprovets och CIGS-provets olika tjocklek, 2 mm respektive 3 

mm, användes en stödbit i glas för att hålla glasprovet på plats i provhållaren.  

 

Figur 7 - (a) Illustration av CBD-uppställningen där provhållare med prover är nedsänkta i CBD-bägaren med 

lösning som i sin tur sedan är nedsänkt i CBD-badet. (b) Illustration, sett från sidan, av hur proverna monterades 

i provhållaren. Provens framsidor är vända mot varandra och glasprovet stöds upp av en mindre bit i glas. 

3.2.1 Mätning av temperatur och pH 

En pHenomenal® pH-1100 H-mätare från VWR med en pH-elektrod pHenomenal® 221 med 

temperaturgivare användes för att mäta temperatur och pH under den standardprocess som 

används för CBD av CdS för CIGS utan KF vid ÅSC, se vidare beskrivning i avsnitt 3.3. 

Körningen genomfördes med två glasbitar, 5 cm x 5 cm, vid en processtemperatur på 60 °C. 

Elektroden sänktes ner i lösningen mellan de två glasproverna efter att CBD-bägaren placerats 

i badet. Innan första användningen kalibrerades mätaren mot två buffertlösningar. Resultatet 

från mätningen presenteras i Figur 8.  
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Figur 8 - pH samt temperatur som funktion av tid uppmätt för standardprocessen för CBD av CdS för CIGS utan 

KF vid ÅSC. 

Kommentar: Vid mätning av temperatur med en sprittermometer erhölls en högre 

sluttemperatur än vid mätning med pHenomenal® pH-1100 H-mätaren varför 

temperaturkurvan i Figur 8 har en offset. Offseten uppmättes i avjoniserat vatten vid en 

processtemperatur på 70 °C och en processtid på 14 min till ca 5 °C. Det var vid projektets 

start tänkt att pH skulle varieras alternativt hållas konstant under beläggningsprocessen av 

CdS. På grund av projektets tidsbegränsning hanns detta inte med.   

3.3 Tidsserie 

Som första processparameter varierades tiden. Denna serie baseras på ÅSC:s standardrecept 

för CBD av CdS utan KF, vilket är ett standardrecept utvecklat för reproducerbarhet och 

robusthet [16]. För standardreceptet håller vattenbadet en temperatur om 60 °C och 

processtiden är 8:15 min i det fall CIGS:en inte är KF-behandlad. De koncentrationer som 

använts för de ingående kemikalierna presenteras i Tabell 1. För den tidsserie som 

genomfördes användes temperatur och koncentrationer från standardreceptet medan 

processtiden varierades mellan de olika körningarna vilket leder till olika tjocklek på CdS-

skiktet. De processtider som använts presenteras i Tabell 2. Hela serien kördes en gång och 

utvärderades innan serien kördes en gång till. Efter utvärdering av första körningen av serien 

adderades en körning med förvärmning och en CBD-processtid på 6 min. Till varje körning 

användes ett CIGS-prov samt ett glasprov utom för körningen i 3 min utan förvärmning som 

endast utfördes på ett glasprov. 
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Tabell 1 – Koncentrationer och volymer av de tre ingående kemikalierna i CBD-processen för standardreceptet 

samt de volymer de späddes till med avjoniserat vatten (kallat lösning i tabellen). Den totala volymen då de tre 

lösningarna adderades presenteras också. Receptet är baserat på prover med en storlek på 5 cm x 5 cm.        

Total volym [ml] Kadmiumacetat 

massa [g]; lösning 

[ml] 

Thiourea massa [g]; 

lösning [ml] 

Ammoniakvolym 

[ml]; 

ammoniaklösning 

[ml]  

175 0,13; 25 1,33; 50 15; 100  

 

Tabell 2 – Processtider i CBD samt eventuell förvärmningstid av kadmiumacetatlösningen och 

ammoniaklösningen för tidsserien. Processtemperatur T=60 °C. 

Processtid (Förvärmning 6 min i bad) Processtid (Utan förvärmning) 

3 min  3 min på glas  

4 min  3+3* min  

5 min   

6 min (endast omgång 2)  

*Efter 3 min överfördes proverna till en ny bägare med nya lösningar och processades 

därefter i 3 min till.  

3.4 Temperaturserie 

För den andra serie som genomfördes varierades istället temperaturen i CBD-badet. 

Processtemperaturen höjdes från 60 °C till 70 °C medan koncentrationerna hölls fixa enligt 

standardprocessen, se Tabell 1. För halva serien doppades proverna även 1 min i avjoniserat 

vatten innan körning, se Tabell 3.  

Tabell 3 - Processtider i CBD samt förvärmningstid av kadmiumacetatlösningen och ammoniaklösningen. 

Processtemperatur T=70 °C.  

Processtid (Förvärmning 6 min i bad) Processtid (Förvärmning 6 min i bad + 1 

min dopp i avjoniserat vatten) 

3 min  3 min  

4 min 4 min 

5 min 5 min 

 

3.5 Koncentrationsserie 

Ytterligare en serie genomfördes där kadmiumacetat- och thioureakoncentrationerna 

varierades, se Tabell 4. Processtemperaturen var fortsatt 70 °C och samtliga körningar 

genomfördes med 6 min förvärmning följt av 4 min processtid. För denna serie tillverkades 

inte några solceller så röntgenfluorescensanalys (XRF) utfördes endast på CIGS-proverna 

belagda med CdS.  
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Tabell 4 - Koncentrationer och volymer av de tre ingående kemikalierna i CBD-processen för den körning där 

koncentrationerna varierades samt de volymer de späddes till med avjoniserat vatten (kallat lösning i tabellen). 

Provnamn: DC= fördubblad massa kadmiumacetat, HT=halverad massa thiourea, DH=fördubblad massa 

kadmiumacetat samt halverad massa thiourea, Ref=koncentrationer från standardreceptet, allt refererat till i 

förhållande till dessa standardkoncentrationer. Processtemperatur T=70 °C.  

 DC HT DH Ref 

Kadmiumacetat massa [g]; 

lösning [ml] 

0,26; 25 0,13; 25 0,26; 25 0,13; 25 

Thiourea massa [g]; 

lösning [ml] 

1,33; 50 0,665; 50 0,665; 50 1,33; 50 

Ammoniakvolym [ml]; 

ammoniaklösning [ml] 

15; 100 15; 100 15; 100 15; 100 

 

3.6 Färdigställning av solceller 

3.6.1 Sputtring av ZnO samt ZnO:Al 

Efter CBD-processen delades de 5 cm x 5 cm stora CIGS-proverna upp i 5 cm x 2,5 cm stora 

bitar. Ett von Ardenne CS600S RF horisontellt sputtersystem användes för att belägga ett 

skikt av i-ZnO följt av en framkontakt av ZnO:Al i enlighet med ÅSC:s standardrecept. 

Beläggning av båda skikten skedde i en och samma körning på de provbitar markerat med 

blått i Figur 6. Sputtersystemet hade stökiometriska targets gjorda av ZnO med eller utan 1 

viktprocent aluminiumoxid. För beläggning av i-ZnO-skiktet användes en radiofrekvenseffekt 

på 200 W och en sputtertid på 90 s. Motsvarande för beläggning av ZnO:Al-skiktet var 450 W 

och 119 s. Argonflödet under beläggningsprocessen var 14 sccm och sputtertrycket 1,33 Pa.  

För temperaturserien utfördes sputtringen på Solibro Research AB på grund av reparation av 

von Ardenne CS600S RF.   

3.6.2 Beläggning av kontaktfingrar 

Kontaktfingrar av nickel/aluminium/nickel belades med hjälp av förångning i ett system av 

typen Balzers BA510. Systemet hade en elektronstråleuppvärmd förångningskälla med flera 

deglar monterade på en skivtallrik. Förångningshastighet samt filmtjocklek kunde styras med 

en kvartskristallmonitor och kontaktfingrarnas totala tjocklek var 3000 ± 500 nm. Mönstret 

erhölls vid förångningen med hjälp av en skuggmask. Kontaktfingrarna främjar 

ströminsamling men utgör också en kontaktplatta vid ström-spänningskarakterisering av 

cellerna. Nickellagren skyddar aluminium från att reagera med syre från omgivningen och 

framkontakten och det andra nickellagret möjliggör också en ohmsk kontakt mellan 

kontaktfingrarna och mätproberna.   

3.6.3 Mönstring 

Mekanisk ritsning med en nål användes för att isolera celler med en area på 0,5 cm
2
 så att 12 

celler per 2,5 cm x 5 cm-provbit erhölls. Ritsningen skedde ner till molybdenlagret. En 

skalpell användes för att längs ena kortsidan samt ena långsidan på provbiten skrapa ner till 

molybdenlagret. Indium löddes sedan på denna area för att skapa en kontakt vid IV- och 

EQE-mätningarna.    
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3.7 Analys 

Nedan beskrivs de analysmetodermetoder som använts för att karakterisera solcellerna samt 

för att analysera CdS-skiktets karaktär.  

3.7.1 Ström-spänningskarakteristik, IV 

Solcellerna karakteriserades med ström-spänningskarakteristik där en av ÅSC 

egenkonstruerad IV-mätutrustning användes. För att erhålla samma antal fotoner som vid 

standardreferensspektrum (AM1,5G) vid en intensitet på 1 kW/m
2
 kalibrerades en ELH-lampa 

(120 V, 300 W) mot en certifierad kiselfotodiod från Hamamatsu Photonics. Omkalibrering 

skedde sedan ca var 15:e minut. För att proverna skulle hålla en temperatur på 25 °C under 

mätning, vilket används vid standardtestförhållanden, användes ett Peltierelement. Strömmen 

mättes när spänningen varierades mellan -0,5 V och +1 V med en steglängd på 0,005 V. 

Cellerna mättes i mörker genom att ljuset från ELH-lampan blockerades samtidigt som provet 

täcktes med en filt. Mätningar där provet belystes med ELH-lampan genomfördes också där 

lampljuset blockerades mellan varje cellmätning för att undvika uppvärmning av provet. 

Slutligen ljusbehandlades proverna genom att de exponerades för ljus från en 

svavelmikrovågslampa med en intensitet på 300 W/m
2
 och ett spektrum av dagsljustyp i 3 h 

varefter de läts ligga i rumsbelysning i 30 min innan mörkermätning direkt följt av 

ljusmätning utfördes.     

3.7.2 Extern kvantverkningsgrad, EQE 

Den externa kvantverkningsgraden mättes på den cell på varje provbit som uppvisat bäst 

verkningsgrad vid IV-ljusmätningarna. Skiljde sig detta från resultaten som erhållits vid IV-

ljusmätningarna efter ljusbehandling mättes även den externa kvantverkningsgraden på den 

cell som uppvisat bäst verkningsgrad vid denna mätning. Proverna belystes med 

monokromatiskt ljus i våglängdsintervallet 330-1200 nm och den externa 

kvantverkningsgraden registrerades. Ljusintensiteten kalibrerades mot en Si- respektive en 

InGaAs-diod med kända spektrala responser innan mätning. 

Utgående från EQE-bestämningen kan den förväntade kortslutningsströmmen beräknas 

genom att för varje våglängd multiplicera EQE med intensiteten i solljusets standardspektrum 

och sedan integrera över hela våglängdsområdet. På så sätt erhålls ett mer korrekt värde på 

kortslutningsströmmen än det som uppmäts vid IV-mätningarna. I detta projekt har 

kortslutningsströmtätheten, Jsc,QE, erhållen från de externa kvantverkningsgradmätningarna 

använts för att beräkna den korrigerade verkningsgraden för de bästa cellerna från respektive 

prov enligt Ekvation 6.  

 
ηQE =

Voc ∗ FF ∗ Jsc,QE

Pin
 

(6) 

 

Tomgångsspänningen, fyllnadsfaktorn samt den infallande effekten erhålls från ström-

spänningskarakteristiken.   
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3.7.3 Röntgenfluorescensspektrometri, XRF 

Mängden kadmium respektive svavel i CdS-buffertskiktet mättes med en Epsilon 3
XLE

 

EDXRF-spektrometer från PANalytical. Mätningarna utfördes på både glasproverna samt 

CIGS-proverna belagda med CdS. För att subtrahera bakgrunden från substraten utfördes 

mätningar på en glas- respektive två CIGS-referenser som inte var belagda med CdS. 

Medelvärdet från CIGS-referenserna användes sedan. De CIGS-bitar, belagda med CdS, som 

användes vid XRF-analysen är markerade med grönt i Figur 6. 

3.7.4 Profilometri 

Tjockeken på CdS-skiktet på glasproverna mättes med en Veeco Dektak 150 Stylus Profiler 

med en nålradie på 12,5 μm. För att erhålla ett väldefinierat steg mellan CdS-skiktet och 

glaset sattes en remsa kaptontejp på provet varefter det doppades i saltsyra utspätt i 

avjoniserat vatten i ca 15 s för att etsa bort CdS-skiktet som inte täcktes av tejpen. För att 

stoppa etsningsprocessen sköljdes proverna i avjoniserat vatten följt av torkning med kvävgas 

innan tejpen avlägsnades. Proverna torkades sedan igen med kvävgas. Det erhållna steget 

mättes sex gånger på respektive glasprov med en mätlängd på 400 μm, mättid på 30 s samt en 

kraft på 5 mg. 

3.7.5 Svepelektronmikroskopi, SEM 

För utvalda CIGS-prover belagda med CdS togs SEM-bilder av provytan med ett Zeiss 1550 

FEG svepelektronmikroskop med en accelerationsspänning på 5 kV.  

4 Resultat  
Vid beräkning av samtliga elektriska parametrar från IV-mätningarna har värden från celler 

med en shuntkonduktans Gsc>3 mS/cm
2
 tagits bort. Detta därför att ett sådant högt värde på 

shuntkonduktansen indikerar på att cellerna läcker mycket ström. Anledningar till detta kan 

vara defekter eller hål i CIGS-skiktet eller att pn-övergången har blivit dålig. För att få mer 

rättvisa värden att jämföra har därför dessa celler tagits bort. För respektive prov är det 

angivet hur många celler som är borttagna.  

4.1 Tidsserie 

4.1.1 IV 

Antalet borttagna celler enligt ovan nämnda anledning vid beräkning av samtliga elektriska 

parametrar presenteras i Tabell 5.  

Tabell 5 – Antal borttagna celler med Gsc>3 mS/cm
2
 för respektive prov och körning vid beräkning av samtliga 

elektriska parametrar. F=Förvärmning. U=Utan förvärmning 

 F+3 min F+4 min F+5 min F+6 min U 3+3 min 

Körning 1 0 2 0 - 2 

Körning 2 1 1* 0 3 8,6** 

*Endast vid mätning efter ljusbehandling 

** 8 st vid mätning utan ljusbehandling och 6 st vid mätning efter ljusbehandling. 
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Medelvärde med en standardavvikelse för verkningsgraden uppmätt från IV-ljusmätningar 

med och utan ljusbehandling presenteras i Figur 9. Den korrigerade verkningsgraden 

beräknad enligt Ekvation 6 för den bästa cellen från respektive prov med avseende på 

verkningsgrad från IV-ljusmätningar med och utan ljusbehandling presenteras sedan i Tabell 

6. Kortslutningsströmtätheten erhållen från EQE-mätningarna för dessa celler presenteras i 

Figur 10. Slutligen presenteras medelvärden med en standardavvikelse för fyllnadsfaktorn 

samt tomgångsspänningen från IV-ljusmätningar med och utan ljusbehandling i Figur 11 

respektive Figur 12.   

 

Figur 9 - Medelvärde av verkningsgrad med en standardavvikelse för respektive prov från körning 1 (svart) 

respektive körning 2 (röd) av tidsserien. Processtemperatur T=60 °C. (a) Värden erhållna från ljusmätning (b) 

Värdena erhållna från ljusmätning efter 3 h ljusbehandling följt av 30 min vila. F=Förvärmning. U=Utan 

förvärmning. Värden för prov F+6 min endast från körning 2. 

Tabell 6 – Korrigerad verkningsgrad för bästa cell från ljusmätning respektive ljusmätning efter ljusbehandling 

(LB) i 3 h följt av 30 min vila. Processtemperatur T=60 °C. F=Förvärmning. U=Utan förvärmning. Värden för 

prov F+6 min endast från körning 2. 

Korrigerad 

verkningsgrad 

[%] 

F+3 min F+4 min F+5 min F+6 min U 3+3 min 

Utan LB 

Körning 1 

17,4 17,7 18,1 - 17,2 

Utan LB 

Körning 2 

17,6 17,6 17,9 17,4 15,8 

Med LB 

Körning 1 

17,0 17,3 17,9 - 16,6 

Med LB 

Körning 2 

17,2 17,5 17,6 17,6 16,2 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 Körning 1

 Körning 2

(a)

F+3 min F+4 min F+5 min F+6 min U 3+3 min

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Prov

V
e
rk

n
in

g
s
g
ra

d
 (

%
)

(b)

F=Förvärmning

U=Utan förvärmning



18 

 

 

Figur 10 - Kortslutningsströmtäthet från EQE-mätning för bästa cell med avseende på verkningsgrad för 

respektive prov för körning 1 (svart) samt körning 2 (röd) av tidssserien. Processtemperatur T=60 °C. (a) Bästa 

celler från ljusmätning (b) Bästa celler från ljusmätning efter 3 h ljusbehandling följt av 30 min vila. 

F=Förvärmning. U=Utan förvärmning. Värden för prov F+6 min endast från körning 2. 

 

Figur 11 - Medelvärde av fyllnadsfaktor med en standardavvikelse för respektive prov från körning 1 (svart) 

respektive körning 2 (röd) av tidsserien. Processtemperatur T=60 °C. (a) Värden erhållna från ljusmätning (b) 

Värdena erhållna från ljusmätning efter 3 h ljusbehandling följt av 30 min vila. F=Förvärmning. U=Utan 

förvärmning. Värden för prov F+6 min endast från körning 2. 
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Figur 12 - Medelvärde av tomgångsspänning med en standardavvikelse för respektive prov från körning 1 

(svart) respektive körning 2 (röd) av tidsserien. Processtemperatur T=60 °C. (a) Värden erhållna från ljusmätning 

(b) Värdena erhållna från ljusmätning efter 3 h ljusbehandling följt av 30 min vila. F=Förvärmning. U=Utan 

förvärmning. Värden för prov F+6 min endast från körning 2. 

Från Figur 9 ses att provet som är kört med förvärmning och en processtid på 5 min uppvisar 

de bästa medelvärdena för verkningsgraden vid både körning 1 och körning 2. Detta prov 

uppvisar även de högsta värdena för den korrigerade verkningsgraden för de bästa cellerna, se 

Tabell 6. Att provet kört med förvärmning samt 5 min processtid uppvisar de bästa 

verkningsgraderna beror på högre medelvärden för fyllnadsfaktorn gentemot de andra 

proverna. Det uppvisar också höga medelvärden för tomgångsspänningen. Det är endast 

kortslutningsströmtätheten för den bästa cellen med avseende på verkningsgrad från varje 

prov som redovisas. Kortslutningsströmtätheten varierar dock väldigt lite mellan cellerna på 

samma prov varför det räcker med att mäta på en cell. Från EQE erhålls dessutom ett mer 

korrekt värde på kortslutningsströmtätheten än från IV-mätningarna.   

4.1.2 EQE 

Resultaten från EQE-mätningarna för de bästa cellerna med avseende på verkningsgrad från 

IV-ljusmätningarna utan ljusbehandling presenteras i Figur 13 och Figur 14. 
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Figur 13 - Extern kvantverkningsgrad som funktion av våglängd för den bästa cellen med avseende på 

verkningsgrad utan ljusbehandling för respektive prov. Körning 1 av tidsserien. Processtemperatur T=60 °C. 

 

Figur 14 - Extern kvantverkningsgrad som funktion av våglängd för den bästa cellen med avseende på 

verkningsgrad utan ljusbehandling för respektive prov. Körning 2 av tidsserien. Processtemperatur T=60 °C. 
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I området för absorption i CdS-skiktet (<520 nm) ses en ökad absorption som funktion av 

CBD-processtid för de prover som är körda med förvärmning. Skillnaderna mellan 4 min 

respektive 5 min är dock svåra att observera. Detta skulle kunna indikera på en mycket liten 

tjockleksskillnad för CdS-skiktet mellan dessa prover. Provet som är kört utan förvärmning i 

3+3 min uppvisar minst absorption i detta område vilket tyder på ett tunt CdS-skikt. Ett tunt 

CdS-skikt ger höga värden på Gsc vilket förklarar varför många celler plockats bort för detta 

prov, se Tabell 5. Ett tunt CdS-skikt ger också låg FF vilket kan ses på medelvärdena i Figur 

11 för detta prov. Samma observerade trender uppvisas för både körning 1 och körning 2. I 

området ca 800-1000 nm för körning 2 ses att kurvorna för förvärmning + 3 min samt 3+3 

min ligger lägre än övriga vilket beror på rekombination i CIGS-skiktet. Provet som körts 3+3 

min uppvisar även låga medelvärden för tomgångsspänningen vilket tyder på en ökad 

rekombination, troligen i CdS/CIGS-skiktet.  

4.1.3 XRF 

Mängden kadmium respektive svavel uppmätt med XRF på glasproverna samt CIGS-

proverna presenteras i Figur 15 och Figur 16. 

 

Figur 15 - Mängd Cd och S i CdS-skiktet på glas- respektive CIGS-proverna för körning 1 av tidsserien. 

Processtemperatur T=60 °C. F=Förvärmning. U=Utan förvärmning. För prov U 3 min saknas värden för CIGS 

då körningen endast utfördes på ett glasprov. 
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Figur 16 - Mängd Cd och S i CdS-skiktet på glas- respektive CIGS-proverna för körning 2 av tidsserien. 

Processtemperatur T=60 °C. F=förvärmning. U=Utan förvärmning. För prov U 3 min saknas värden för CIGS då 

körningen endast utfördes på ett glasprov. 

Från XRF-mätningarna erhålls att mängden kadmium och svavel är avsevärt mycket högre på 

CIGS-proverna än på glasproverna. Till följd av överlapp i spektrumet mellan molybden från 

bakkontakten och svavel i CdS-skiktet är det dock svårt att få en pålitlig svavelsignal från 

CIGS-proverna. Trenderna visar på en ökning av mängden kadmium och svavel som funktion 

av processtid för de förvärmda proverna med avvikande mätpunkter för proverna körda med 

förvärmning samt 4 min processtid i körning 1, se Figur 15. Proverna körda utan förvärmning 

uppvisar en mindre mängd kadmium och svavel än proverna som är körda med förvärmning 

och den kortaste processtiden på 3 min. För CIGS-proverna från körning 2 observeras att 

tillväxthastigheten ser ut att avta för de förvärmda proverna efter en processtid på 5 min. För 

CIGS-proverna körda utan förvärmning i 3+3 min ses att provet i körning 2 har ett tunnare 

CdS-skikt än provet i körning 1. Detta bekräftas även av det lägre medelvärdet på FF för detta 

prov vid körning 2 i jämförelse med körning 1, se Figur 11. För CIGS-proverna erhålls också 

att tjocklekarna skiljer sig åt mellan körning 1 och körning 2 för proverna körda med 

förvärmning samt 3 min respektive 4 min processtid vilket ger en indikation om hur 

reproducerbara recepten är.     

4.1.4 Profilometri 

Medelvärde samt standardavvikelse för tjockleken på CdS-skiktet för respektive glasprov 

uppmätt med profilometri presenteras i Figur 17. 
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Figur 17 - Medelvärde med en standardavvikelse för CdS-skiktets tjocklek från de sex profilometrimätningar 

utförda på respektive glasprov från körning 1 samt körning 2 av tidsserien. F=Förvärmning. U=Utan 

förvärmning. Till följd av svårigheter att mäta erhölls inga värden för prov U 3 min körning 2 samt så är 

medelvärdet för prov F+3 min körning 2 endast beräknat från fyra mätningar istället för sex.  

Trenderna från profilometrimätningarna visar på en ökande tjocklek som funktion av 

processtid för både de förvärmda och de icke-förvärmda proverna. En viss variation 

observeras mellan körning 1 och körning 2 men det ska noteras att standardavvikelsen är 

relativt stor för fler av proverna. 

4.2 Temperaturserie 

4.2.1 IV 

Antal borttagna celler vid beräkning av samtliga elektriska parametrar presenteras i Tabell 7.  

Tabell 7 - Antal borttagna celler med Gsc>3 mS/cm
2
 för respektive prov vid beräkning av samtliga elektriska 

parametrar. D=Dopp i vattenbad i 1 min innan körning. För samtliga prover har kadmiumacetat- och 

ammoniaklösningen förvärmts i 6 min. 

 3 min 3 min+D 4 min 4 min+D 5 min 5 min+D 

Antal 

borttagna 

celler 

1 1 0 2 3 4 

 

Medelvärde med en standardavvikelse för verkningsgraden uppmätt från IV-ljusmätningar 
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beräknad enligt Ekvation 6 för den bästa cellen från respektive prov med avseende på 

verkningsgrad från IV-ljusmätningar med och utan ljusbehandling presenteras sedan i Tabell 

8. Kortslutningsströmtätheten erhållen från EQE-mätningarna för dessa celler presenteras i 

Figur 19. Slutligen presenteras medelvärden med en standardavvikelse för fyllnadsfaktorn 

samt tomgångsspänningen från IV-ljusmätningar med och utan ljusbehandling i Figur 20 

respektive Figur 21.  

 

Figur 18 - Medelvärde av verkningsgrad med en standardavvikelse för respektive prov från temperaturserien. 

Processtemperatur T= 70 °C. Svart kurva representerar värden erhållna från ljusmätning utan ljusbehandling och 

röd kurva representerar värden erhållna från ljusmätning efter 3 h ljusbehandling följt av 30 min vila. För 

samtliga prover har kadmiumacetat- och ammoniaklösningen förvärmts i 6 min. D=Dopp i vattenbad i 1 min 

innan körning. 

Tabell 8 - Korrigerad verkningsgrad för bästa cell från ljusmätning utan ljusbehandling respektive ljusmätning 

efter ljusbehandling i 3 h följt av 30 min vila. För prov kört i 4 min och mätt efter ljusbehandling uppvisade två 

celler samma bästa verkningsgrad från IV-ljusmätningarna. För samtliga prover har kadmiumacetat- och 

ammoniaklösningen förvärmts i 6 min. D=Dopp i vattenbad i 1 min innan körning.  

Korrigerad 

verkningsgrad 
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3 min 3 min+D 4 min 4 min+D 5 min 5 min+D 
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Figur 19 - Kortslutningsströmtäthet från EQE-mätning för bästa cell med avseende på verkningsgrad för 

respektive prov från temperaturserien. Processtemperatur T=70 °C. Svart kurva representerar de bästa cellerna 

från ljusmätning utan ljusbehandling och röd kurva representerar de bästa cellerna från ljusmätning efter 3 h 

ljusbehandling följt av 30 min vila. För prov kört i 4 min och mätt efter ljusbehandling är värdet ett medelvärde 

för två celler som uppvisade samma bästa verkningsgrad. För samtliga prover har kadmiumacetat- och 

ammoniaklösningen förvärmts i 6 min. D=Dopp i vattenbad i 1 min innan körning. 

 

 

 

Figur 20 - Medelvärde av fyllnadsfaktor med en standardavvikelse för respektive prov från temperaturserien. 

Processtemperatur T=70 °C. Svart kurva representerar värden erhållna från ljusmätning utan ljusbehandling och 

röd kurva representerar värden erhållna från ljusmätning efter 3 h ljusbehandling följt av 30 min vila. För 

samtliga prover har kadmiumacetat- och ammoniaklösningen förvärmts i 6 min. D=Dopp i vattenbad i 1 min 

innan körning. 
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Figur 21 - Medelvärde av tomgångsspänning med en standardavvikelse för respektive prov från 

temperaturserien. Processtemperatur T=70 °C. Svart kurva representerar värden erhållna från ljusmätning utan 

ljusbehandling och röd kurva representerar värden erhållna från ljusmätning efter 3 h ljusbehandling följt av 30 

min vila. För samtliga prover har kadmiumacetat- och ammoniaklösningen förvärmts i 6 min. D=Dopp i 

vattenbad i 1 min innan körning. 

Från Figur 18 samt Tabell 8 står det inte helt klart vilket prov som uppvisar bäst prestanda 

varför ytterligare statistik presenteras i Tabell 9 samt Tabell 10. Provet som körts med 

förvärmning följt av 3 min processtid uppvisar från mätningarna utan ljusbehandling det 

högsta medelvärdet med minst standardavvikelse samt även det högsta medianvärdet. Från 

mätningar efter ljusbehandling uppvisar detta prov det högsta medianvärdet samt samma 

högsta medelvärde som provet kört med förvärmning följt av 4 min processtid med 

vattendopp, men med lägre standardavvikelse. Vid jämförelse av den korrigerade 

verkningsgraden för de bästa cellerna uppvisar provet som körts med förvärmning samt 5 min 

processtid den högsta verkningsgraden som är 0,1 % högre, vid mätning efter ljusbehandling, 

än provet som körts med förvärmning följt av 3 min processtid, Tabell 8.  Baserat på denna 

statistik anses provet som körts med förvärmning följt av 3 min processtid uppvisa bäst 

prestanda. Att provet som körts med förvärmning samt 3 min processtid uppvisar bäst 

prestanda beror på en högre kortslutningsströmtäthet samt högre medelvärde för 

fyllnadsfaktorn i jämförelse med de andra proverna, se Figur 19 och Figur 20. Endast provet 

kört med förvärmning följt av 5 min processtid uppvisar ett högre medelvärde för 

tomgångsspänningen, se Figur 21. 
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Tabell 9 – Högsta och lägsta värde, medelvärde med en standardavvikelse samt median för verkningsgraden 

uppmätt från IV-ljusmätningar utan ljusbehandling. 

Verkningsgrad 

[%] 

3F3 3F3D 3F4 3F4D 3F5 3F5D 

Lägsta värde 18,2 16,7 17,0 17,4  15,9 16,0 

Högsta värde 18,7 18,4 18,8 18,8  18,7 18,5 

Medel med 

STD 

18,5±0,17 17,8±0,49 18,2±0,55 18,2±0,49 17,7±0,9

1 

17,4±0,86 

Median 18,5 17,9 18,4 18,3 17,9 17,6 

 
Tabell 10 - Högsta och lägsta värde, medelvärde med en standardavvikelse samt median för verkningsgraden 

uppmätt från IV-ljusmätningar med ljusbehandling. 

Verkningsgrad 

[%] 

3F3 3F3D 3F4 3F4D 3F5 3F5D 

Lägsta värde 17,8  16,9  16,8  17,6 15,8 16,3 

Högsta värde 18,6 18,5  18,6  18,8 18,5  18,5  

Medel med 

STD 

18,3±0,20 18,0±0,48 18,0±0,56 18,3±0,37 17,6±0,85 17,6±0,87 

Median 18,4 18,1 18,3 18,3 17,7 18,0 

 

4.2.2 EQE 

Resultaten från EQE-mätningarna för de bästa cellerna med avseende på verkningsgrad från 

IV-ljusmätningarna utan ljusbehandling presenteras i Figur 22.  
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Figur 22 - Extern kvantverkningsgrad som funktion av våglängd för den bästa cellen med avseende på 

verkningsgrad från ljusmätningen utan ljusbehandling för respektive prov från temperaturserien. 

Processtemperatur T=70 °C. För samtliga prover har kadmiumacetat- och ammoniaklösningen förvärmts i 6 min. 

Dopp=Dopp i vattenbad i 1 min innan körning. 

I området för absorption i CdS-skiktet (<520 nm) ses en ökad absorption som funktion av 

CBD-processtid. För proverna processade i 3 min respektive 4 min ses även en ökad 

absorption för de prover doppade i vattenbad i jämförelse med de prover som är processade 

samma tid men utan vattenbad.  

4.2.3 XRF 

Mängden kadmium respektive svavel uppmätt med XRF på glasproverna samt CIGS-

proverna presenteras i Figur 23.  
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Figur 23 - Mängd Cd och S i CdS-skiktet på glas- respektive CIGS-proverna för temperaturserien. 

Processtemperatur T=70 °C. För samtliga prover har kadmiumacetat- och ammoniaklösningen förvärmts i 6 min. 

Dopp=Dopp i vattenbad i 1 min innan körning. 

Från XRF-mätningarna ses en trend att mängden kadmium och svavel och därmed även CdS-

skiktets tjocklek ökar som funktion av CBD-processtiden, med avvikande värden för provet 

som körts med förvärmning följt av 5 min processtid. Att doppa proverna i vattenbad ger för 

samma processtid ett tjockare skikt. Resultaten styrks av EQE-mätningarna som visar en ökad 

absorption i CdS-skiktet som funktion av CBD-processtid. Precis som för tidsserien så skiljer 

sig tillväxten av CdS-skiktet avsevärt mellan glasproverna och CIGS-proverna där 

glasproverna uppvisar ett betydligt tunnare skikt. Till följd av överlapp mellan signalerna från 

molybden från bakkontakten och svavlet i CdS-skiktet är det svårt att få en pålitlig 

svavelsignal för CIGS-proverna. Den uppmätta signalen följer dock trenderna för 

kadmiumsignalen.    

4.2.4 Profilometri 

Medelvärde samt standardavvikelse för tjockleken på CdS-skiktet för respektive glasprov 

uppmätt med profilometri presenteras i Figur 24. 
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Figur 24 - Medelvärde med en standardavvikelse för tjockleken på CdS-skiktet för respektive glasprov erhållen 

från profilometrimätningarna. Processtemperatur T=70 °C. För samtliga prover har kadmiumacetat- och 

ammoniaklösningen förvärmts i 6 min. Dopp=Dopp i vattenbad i 1 min innan körning. 

För tjockleken på CdS-skiktet på glasproverna ses en ökande tjocklek som funktion av CBD-

processtid med en avvikande mätpunkt för provet kört med förvärmning följt av 4 min med 

vattendopp. I motsatthet mot resultaten från XRF-mätningarna observeras dock en mindre 

tjocklek för proven som vattendoppats i jämförelse med proven körda utan vattendopp vid 

samma processtid. Det ska dock noteras att standardavvikelsen för fler av proverna är relativt 

stor.  

4.3 SEM 

SEM-bilder av CdS-skiktet togs vid två olika förstoringar för de CIGS-prover körda med 

förvärmning och en processtid på 3-5 min för körning 2 av tidsserien samt motsvarande för 

temperaturserien. Bilder togs även av CIGS-provet kört med förvärmning och 6 min 

processtid från körning 2 av tidsserien. Resultaten presenteras i Figur 25 och Figur 26.     
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Figur 25 - SEM-bilder av CdS-skiktet för de CIGS-prover körda med förvärmning samt 3-6 min processtid från 

körning 2 av tidsserien presenteras i den vänstra kolumnen (processtemperatur 60 °C). Motsvarande för de 

CIGS-prover körda med förvärmning och 3-5 min processtid från temperaturserien presenteras i den högra 

kolumnen (processtemperatur 70 °C). Skalstrecket gäller för samtliga bilder. 
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Figur 26 - SEM-bilder av CdS-skiktet för de CIGS-prover körda med förvärmning samt 3-6 min processtid från 

körning 2 av tidsserien presenteras i den vänstra kolumnen (processtemperatur 60 °C). Motsvarande för de 

CIGS-prover körda med förvärmning och 3-5 min processtid från temperaturserien presenteras i den högra 

kolumnen (processtemperatur 70 °C). Skalstrecket gäller för samtliga bilder. 

Kornstrukturen som ses i bilderna tillhör det underliggande CIGS-skiktet. Från SEM-bilderna 

erhålls att CdS-skiktet har komplett täckning för samtliga prover till följd av att inga hål kan 

ses i CdS-skiktet. För en processtid på 4 min respektive 5 min ses att antal CdS-partiklar, som 

uppträder som vita partiklar i bilderna, ökar med ökande processtemperatur för motsvarande 

processtid. Vid en processtid på 3 min är denna trend inte lika uppenbar. Vid 70 °C indikerar 

bilderna även på att partiklarna tenderar att agglomerera i större utsträckning än vid 60 °C.  
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4.4 Skillnader mellan sputtring vid Ångström Solar Center och Solibro 

Research AB 

Sputtring av skiktet av odopad ZnO samt framkontakten av Al-dopad ZnO skedde för 

tidsserien på ÅSC men för temperaturserien på Solibro Research AB. En jämförelse av den 

externa kvantverkningsgraden mellan två prover som uppvisat ungefär samma tjocklek av 

CdS-skiktet från XRF-analysen och som sputtrats på ÅSC respektive Solibro gjordes för att 

karakterisera eventuella skillnader mellan sputtringsprocesserna, se Figur 27. Proverna som 

använts vid jämförelsen var för sputtring vid ÅSC det som körts med förvärmning följt av 5 

min processtid för körning 1 av tidsserien. Provet som sputtrats vid Solibro var det som körts 

med förvärmning följt av 5 min processtid med vattendopp för temperaturserien.   

 

Figur 27 – Extern kvantverkningsgrad som funktion av våglängd för den bästa cellen utan ljusbehandling för två 

prover som uppvisat ungefär samma tjocklek på CdS-skiktet vid XRF-analysen. Skiktet av i-ZnO samt 

framkontakten av ZnO:Al är för det ena provet sputtrat vid ÅSC (svart kurva) och för det andra vid Solibro 

Research AB (röd kurva).  

De skillnader som observeras mellan ca 500-900 nm beror på olika tjocklek på ZnO-skiktet 

och därmed relaterade interferenseffekter. Skillnader i intervallet ca 1000-1200 nm beror på 

att proverna kommer från olika CIGS-bitar och den skiftning av kurvan som erhålls beror på 

skillnader i galliumkoncentration mellan dessa bitar. Ingen märkbar skillnad i absorption i i-

ZnO-skiktet (<400 nm) observeras för de två sputtringsprocesserna. Det är vid en tidigare 

jämförande studie mellan sputtringsprocessen vid ÅSC samt Solibro Research AB fastslaget 

att sputtring vid Solibro ger en högre ström hos cellerna i jämförelse med sputtring vid ÅSC. 
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Detta är något som måste tas i beaktande vid jämförelse mellan tidsserien och 

temperaturserien.  

4.5 Koncentrationsserie 

Resultaten från XRF-analys av CIGS-proverna belagda med CdS presenteras i Figur 28. 

 

Figur 28 - Mängd Cd respektive S i CdS-skiktet uppmätt med XRF. De angivna koncentrationerna är i 

förhållande till koncentrationerna från standardreceptet där referensprovet är kört med 

standardkoncentrationerna. Processtemperatur T=70 °C. Samtliga prover är körda med 6 min förvärmning samt 

4 min CBD-processtid. Cd=Kadmium. Th=Thiourea. 

Från resultaten från XRF-analysen erhålls att för de prover som har dubbel mängd 

kadmiumacetat i förhållande till referensen så erhålls ett tjockare CdS-skikt i jämförelse med 

de prover som har standardkoncentrationer av kadmiumacetat. Provet som har dubbel mängd 

kadmiumacetat samt halverad mängd thiourea ger en jämförbar tjocklek med provet som har 

dubbel mängd kadmiumacetat men thioureamängd enligt standardreceptet vilket tyder på ett 

överskott av thiourea vid standardkoncentrationerna. Syftet med denna serie var att se vilken 

av de ingående reaktanterna som utarmas i processen och resultaten indikerar alltså på att det 

är kadmiumjoner i lösningen som utarmas och leder till en minskad tillväxthastighet. Det ska 

även här tilläggas att svavelsignalen blir osäker till följd av överlapp mellan signalen från 

molybden från bakkontakten samt svavel i CdS-skiktet.     
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5 Diskussion 

5.1 Skillnader i tillväxt av CdS på glas respektive CIGS 

Syftet med glasproverna var att karakterisera CdS-skiktet genom att mäta tjocklek med 

profilometri samt göra analyser med XRF. Resultaten från XRF-analyserna visar dock på en 

betydligt större mängd CdS på CIGS-proverna i jämförelse med glasproverna. Detta skulle 

kunna bero på svårigheter med kärnbildning på glas. Den ojämnare ytan hos CIGS-proverna i 

jämförelse med glasproverna kan också tänkas påverka då en ojämn yta leder till fler 

adsorptionsplatser vilket ökar mängden CdS. Resultaten från de analyser som är utförda på 

glasproverna går därför inte direkt att applicera på CIGS-proverna. Vid etsning av CdS-skiktet 

inför profilometrimätningarna upptäcktes även att en bit av skiktet följde med vid 

avlägsnandet av kaptontejpen varför de uppmätta skikttjocklekarna riskerar att inte bli 

korrekta. Det ska även tilläggas att profilometrimätningarna var väldigt osäkra då 

skikttjockleken var starkt beroende av var markörerna placerades på ytprofilen. 

Profilometrimätningar av CdS-skiktets tjocklek kan inte utföras på CIGS-proverna till följd av 

CIGS-skiktets ojämnhet. Även om resultaten från analyserna på glas inte blev av betydelse för 

projektet så är upptäckten att tillväxten av CdS på glas och CIGS skiljer sig så pass mycket åt 

ett viktigt resultat i sig. Följande diskussion gäller därför endast för CIGS-proverna.  

5.2 Inverkan av tid 

För tidsserien erhålls en optimal processtid vid förvärmning följt av 5 min processtid och för 

temperaturserien erhålls optimum vid förvärmning följt av 3 min processtid. Vid jämförelse 

av XRF-data för dessa prover ses att proverna från tidsserien har ett tjockare CdS-skikt (203 

cps Cd och 205 cps Cd för körning 1 respektive körning 2) än provet från temperaturserien 

(157 cps Cd) vilket tyder på att det alltså inte är någon gemensam optimal tjocklek som 

uppnåtts. Det skulle istället kunna vara så att egenskaperna hos CdS-skiktet skiljer sig mellan 

dessa prover. Från SEM-bilderna ses att antal CdS-partiklar är fler för provet kört med 

förvärmning följt av 3 min processtid vid 70 °C än provet kört med förvärmning följt av 5 

min processtid vid 60 °C. Ett förväntat resultat från SEM-analysen hade varit att antal CdS-

partiklar ökar som funktion av processtid för respektive processtemperatur. Denna trend 

kunde dock inte observeras men det ska tilläggas att statistiken är liten då endast en liten area 

representerar varje prov.    

En generell trend som observeras för både tidsserien och temperaturserien är att tjockleken på 

CdS-skiktet ökar som funktion av processtid för de förvärmda proverna. Detta ses både från 

XRF-analysen men även från EQE-kurvorna där en ökad absorption i CdS-skiktet erhålls som 

funktion av processtid för de förvärmda proverna. Några mätpunkter avviker från denna 

generella trend och dessa är 

 XRF-analys av körning 1 av tidsserien, provet kört med förvärmning + 4 min. 

 XRF-analys av temperaturserien, provet kört med förvärmning + 5 min. 

Det ska även tilläggas att skillnaden i absorption i CdS-skiktet från proverna kört med 

förvärmning och 4 min respektive 5 min processtid var mycket liten enligt EQE-data av 

tidsserien. Detta trots att dessa prover uppvisar olika tjocklek vid XRF-analysen. Proverna 
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körda utan förvärmning i 3+3 min från tidsserien uppvisar lägst tjocklek från XRF-

mätningarna i jämförelse med proverna från samma serie vilket stämmer väl överens med 

resultatet från EQE-mätningarna där de även uppvisar minst absorption i CdS-skiktet.    

5.3 Inverkan av temperatur 

Vid jämförelse mellan det bästa provet från tidsserien (förvärmning + 5 min) och det bästa 

provet från temperaturserien (förvärmning + 3 min) ses att provet från temperaturserien har en 

högre verkningsgrad. Detta beror främst på en ökning av medelvärdet för fyllnadsfaktorn, 

men även en ökning av kortslutningsströmtätheten kan ses, se jämförelser i Tabell 11 och 

Tabell 12. Denna ökning i kortslutningsströmtäthet beror dock helt eller delvis på att denna 

serie sputtrats på Solibro Research AB, vilket enligt en tidigare studie ger en högre ström. 

Eftersom det inte enbart är kortslutningsströmtätheten som bidrar till en ökning i 

verkningsgrad för provet kört med förvärmning + 3 min processtid vid 70 °C, så kan dock en 

hypotes om att det enbart skulle vara sputtringen vid Solibro som bidrar till denna ökning i 

prestanda elimineras. En ökning av temperaturen från 60 °C till 70 °C medför alltså en ökning 

av verkningsgraden vid jämförelse av de bästa proverna från respektive serie och att 

processtiden kan minskas för att erhålla detta. En anledning till att processtiden kan minskas 

vid en förhöjd temperatur är att tillväxthastigheten ökar.   

Tabell 11 - Jämförelse av elektriska parametrar för det bästa provet från tidsserien, körning 1 (K1) samt körning 

2 (K2) och det bästa provet från temperaturserien. Värdena är uppmätta utan ljusbehandling.   

 Förv. + 5 min  

(60 °C) K1 

Förv. + 5 min  

(60 °C) K2 

Förv. + 3 min  

(70 °C) 

Bästa cell Voc [V] 0,728 0,722 0,727 

Medelvärde med STD Voc [V] 0,723±0,006 0,718±0,004 0,724±0,002 

Bästa cell FF [%] 72,9 72,1 75,0 

Medelvärde med STD FF [%] 70,8±1,5 71,4±1,0 75,3±0,8 

Bästa cell Jsc,QE [mA/cm
2
] 34,0 34,5 35,1 

Bästa cell η,QE [%] 18,1 17,9 19,1 

Medelvärde med STD η [%] 17,4±0,49 17,6±0,36 18,5±0,17 

Median η [%] 17,5 17,6 18,5 

 

Tabell 12 – Jämförelse av elektriska parametrar för det bästa provet från tidsserien, körning 1 (K1) samt körning 

2 (K2) och det bästa provet från temperaturserien. Värdena är uppmätta efter ljusbehandling.   

 Förv. + 5 min  

(60 °C) K1 

Förv. + 5 min  

(60 °C) K2 

Förv. + 3 min  

(70 °C) 

Bästa cell Voc [V] 0,718 0,711 0,722 

Medelvärde med STD Voc [V] 0,716±0,004 0,708±0,003 0,720±0,002 

Bästa cell FF [%] 73,3 71,9 75,7 

Medelvärde med STD FF [%] 70,9±1,6 71,2±0,8 75,4±0,9 

Bästa cell Jsc,QE [mA/cm
2
] 34,0 34,5 35,0 

Bästa cell η,QE [%] 17,9 17,6 19,1 

Medelvärde med STD η [%] 17,4±0,40 17,3±0,34 18,3±0,20 

Median η [%] 17,6 17,3 18,4 
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Processtemperaturen inverkar även på bildandet av CdS-partiklar vilket kan ses från SEM-

bilderna att en processtemperatur på 70 °C leder till en ökning i antal CdS-partiklar i 

jämförelse med motsvarande processtid och en processtemperatur på 60 °C. Denna 

observation kunde göras för 4 min respektive 5 min processtid men var svårare att se vid 3 

min processtid. En ökning av processtemperaturen bidrar också till att CdS-partiklarna 

tenderar att agglomerera mer.  

För de förvärmda proverna från tidsserien, körning 2, ses en ökning i tillväxt som funktion av 

processtid från XRF-analysen. En antydan till avstanning i tillväxten observeras efter 5 min 

processtid. För temperaturserien ses inte samma snabba ökning i tillväxt som funktion av 

processtid utan kurvan har ett mer plant utseende. Detta indikerar på att en ökning av 

processtemperaturen till 70 °C leder till en ökad reaktionshastighet i början av processen och 

troligen en minskning av inkubationsperioden vid CBD-processen vilket leder till utarmning 

av reaktanterna vid en kortare processtid.    

5.4 Inverkan av koncentrationer 

Från XRF-analys av koncentrationsserien erhålls att det är kadmiumjoner i lösningen som 

utarmas under CBD-processen. Detta kan förklara den avstanning i tillväxt som kan ses efter 

förvärmning samt 5 min processtid vid XRF-analys för tidsserien, körning 2, samt XRF-

kurvans plana utseende för temperaturserien. Mängden thiourea kan dessutom halveras i 

förhållande till standardkoncentrationen om mängden kadmiumacetat fördubblas och ändå ge 

ett CdS-skikt i samma tjockleksordning som vid standardkoncentration av thiourea och dubbel 

mängd kadmiumacetat. För de prover med dubbel mängd kadmiumacetat så finns möjligheten 

att reaktionshastigheten ökar till följd av en större tillgång på kadmium, men också att 

reaktionshastigheten inte förändras gentemot referensen och att tillväxten istället kan fortgå 

under längre tid innan utarmning. Fler experiment med variation av processtiden skulle 

behöva utföras för att utskilja vilket av dessa scenarion som inträffar.  För 

koncentrationsserien tillverkades och utvärderades inte några solceller, så inga slutsatser kan 

dras om vilka koncentrationsförhållanden som ger bäst prestanda hos cellerna.   

5.5 Övriga analyser 

Tidsserien kördes två gånger och gav vid båda körningarna utfallet att förvärmning samt 5 

min processtid gav bäst prestanda. Förvärmning följt av 6 min processtid kördes dock endast 

körning 2 av tidsserien. Temperaturserien kördes endast en gång. Slutsatsen om optimum kan 

ifrågasättas då reproducerbarheten av körningarna inte är känd. På grund av de få körningar 

som utförts finns en viss osäkerhet kring om förvärmning samt 3 min processtid vid 70 °C ger 

de bästa resultaten vid upprepade körningar. Det är mycket svårt att tillverka CIGS-skikt med 

samma egenskaper och dessa skillnader kommer att påverka prestandan hos solcellen. Att 

upprepa försöken på CIGS tillverkade vid olika tillfällen blir därför viktigt för att säkerställa 

de resultat som erhållits, se Slutord.     
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6 Slutsatser 
Syftet med projektet har varit att öka verkningsgraden hos CIGS-solceller som efter-

deponerings-behandlats med KF genom att optimera CBD-processen av CdS. Detta har 

uppnåtts med förvärmning av kadmiumacetat- och ammoniaklösningen i 6 min följt av 3 min 

processtid med en processtemperatur om 70 °C och vid användandet av 

standardkoncentrationerna vid ÅSC. Eftersom reproducerbarheten inte är känd kan dock inget 

uttalande göras om detta ger ett optimum vid upprepade försök.  

Syftet med projektet har även varit att förstå hur CdS växer på KF-CIGS. Det är svårt att med 

de analyser som utförts dra någon slutsats om vilken eller vilka reaktionsmekanismer som 

leder till bildandet av CdS-skiktet. Det har dock visat sig att tillväxten av CdS på glas 

respektive KF-CIGS skiljer sig mycket åt varför analyser av CdS på glas inte direkt kan 

tillämpas på CdS på KF-CIGS. 

Vid variation av koncentrationerna erhölls att kadmium utarmas vid den process som körts. På 

grund av utarmningen av kadmium samt även överskottet på thiourea i de 

standardkoncentrationer som används så vore nya optimeringsexperiment med variation av 

koncentrationerna motiverade. Ändras koncentrationerna av de ingående reaktanterna är det 

inte säkert att optimum erhålls vid samma processparametrar som i detta experiment. Även 

variation av pH samt ytterligare ökning av processtemperaturen från 70 °C kan leda till nya 

optimerade processparametrar.        

7 Slutord 
Efter avslutandet av den experimentella delen av detta projekt har fortsatta experiment 

genomförts av gruppen vid ÅSC där både den bästa körningen från tidsserien (förvärmning + 

5 min, 60 °C) samt den bästa körningen från temperaturserien (förvärmning + 3 min, 70 °C) 

testats. Resultaten är överrensstämmande med de som erhållits i detta projekt, att förvärmning 

+ 3 min vid 70 °C ger bäst resultat.   
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