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La producció total de residus a la Unió Europea és d’uns dos mil milions de 

tones, i aquesta xifra no deixa d’augmentar. La producció i posterior gestió dels residus 

és un dels aspectes claus per a la sostenibilitat del desenvolupament i la degradació 

del medi ambient. L’emmagatzemament d’aquests residus no és una solució 

sostenible, la seva gestió ha de tenir com a punt de partida la prevenció, així com el 

foment de la seva reutilització i valorització.  

Una de les indústries amb més perspectives de futur és la indústria fotovoltaica. 

El mercat de l'energia solar es troba en plena fase de creixement i la tendència 

mundial és clarament a l’alça.  

En aquest aspecte, els mòduls fotovoltaics contenen materials que poden ser 

recuperats i reutilitzats en la fabricació de nous mòduls, o si més no,  formar part 

d’altres tipus de productes.  Diversos materials que formen part d’aquests mòduls com 

ara el vidre, l’alumini, el silici i una amplia varietat de materials semiconductors es 

poden reciclar. 

En aquest treball s’ha dut a terme, en primer lloc, una recerca bibliogràfica 

sobre la situació actual del reciclatge de panells fotovoltaics, que ha permès analitzar 

els residus generats per aquesta indústria (quantitativament i qualitativament), i 

aprofundir en  les principals tècniques i operacions de reciclatge. D’aquesta recerca 

se’n conclou que actualment, es consideren dues alternatives per al reciclatge dels 

mòduls fotovoltaics: la recuperació dels materials per a ser reutilitzats en aplicacions 

secundàries i la recuperació dels components en qualitat adequada per a la fabricació 

de nous panells solars. A més, es considera que el tractament tèrmic és una de les 

solucions més viables des del punt de vista tècnic, econòmic i mediambiental. 



Per altra part, s’ha realitzat una fase experimental amb l’objectiu de  reutilitzar 

el silici que contenen les cèl·lules solars per a desenvolupar nous materials de base 

ciment amb característiques especials. Així, es pretén analitzar quina és la influència 

d’addicionar cèl·lula solar a dos tipus de ciment, pòrtland i aluminat càlcic. Durant 

aquesta fase experimental, s’han fabricat pastes de ciment amb diferents percentatges 

d’addició i s’han analitzat els temps d’inici i final d’adormiment. Mitjançant l’elaboració 

de provetes de morter s’han determinat les resistències mecàniques i s’ha calculat la 

densitat, porositat i absorció de cadascuna d’elles. Finalment, s’ha estudiat el procés 

d’hidratació mitjançant les tècniques de difracció de raigs X (DRX), d’espectroscòpia 

d’infraroig i el microscopi de rastreig.  

Dels resultats obtinguts se n’extreu que es produeix una expansió del sistema 

en addicionar cèl·lula solar al ciment, i que la presència d’aquest residu afecta al 

procés d’adormiment del mateix, tot i que de forma poc significativa. A més, les 

resistències mecàniques a compressió i flexió es veuen modificades en funció de la 

proporció de residu addicionat. Finalment, en les mostres de ciment pòrtland es 

generen els mateixos productes d’hidratació, però les fases hidratades disminueixen a 

mesura que s’augmenta el percentatge de cèl·lula solar del sistema. Per altra banda, 

en les mescles de ciment d’aluminat de calci, els productes d’hidratació es veuen 

modificats en funció del contingut d’addició.  
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