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3. MÒDULS FOTOVOLTAICS 

El nom de  fotovoltaic és un mot compost  fet amb  les arrels de phos  (que en 

grec significa  llum)  i de volta  (en honor a Alexandre Volta, constructor de  la primera 

pila elèctrica, denominada galvànica, a  l'any 1800), que es fa servir per denominar  la 

generació d'electricitat amb l'energia radiant del Sol [26]. 

L’energia  solar  fotovoltaica  consisteix  en  l’obtenció  d’electricitat  a  través  de 

panells solars o cèl∙lules fotovoltaiques (plaques de silici) que capten l’energia del Sol. 

Els fotons de la llum exciten els electrons del panell solar i es genera un corren elèctric, 

també anomenat efecte fotovoltaic. 

D’ençà que Becquerel va observar al 1839 l’efecte fotovoltaic, les tècniques així 

com  la  tecnologia  dels  materials  en  aquest  camp  ha  anat  avançant  fent  nous 

descobriments, sempre intentant buscar la màxima eficiència i el menor cost per tal de 

trobar un  lloc en el mercat. Actualment,  la majoria de  cèl∙lules  fotovoltaiques estan 

fetes  de  silici  i  poden  produir  típicament  de  1  a  4 W  i  donen  una  tensió  de  0,5 

V/cèl∙lula [20]. 

 

3.1. Estructura  

Un mòdul fotovoltaic (PV) està format per un conjunt de cèl∙lules solars o petits 

generadors  fotovoltaics  connectats  en  sèrie,  encapsulats  amb  vidre  reforçat  i  vàries 

capes  de  material  plàstic.  El  conjunt  es  reforça  amb  perfils  metàl∙lics  d’alumini, 

formant un marc exterior que dóna fermesa i funcionalitat en la col∙locació [21]. 

Els  panells  solars  fotovoltaics  que  s’utilitzen  avui  en  dia  estan  formats  de  la 

següent estructura [21]: 

 Coberta frontal: té una funció eminentment protectora, ja que és la que 

pateix  l’acció  dels  agents  atmosfèrics.  S’utilitza  el  vidre  templat  amb 

baix contingut en  ferro,  ja que presenta una bona protecció contra els 

impactes. 
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 Encapsulant: és  l’encarregada de protegir  les  cèl∙lules  solars  i els  seus 

contactes. Els materials emprats  (etil‐vinil‐acetilé o EVA) proporcionen 

una  excel∙lent  transmissió  a  la  radiació  solar,  així  com  una  nul∙la 

degradació enfront les radiacions ultraviolades.  

L’EVA és un  copolímer  termoplàstic d’etilè  i acetat de vinil, que actua 

com a aïllant tèrmic  i transparent per deixar passar els raigs solars fins 

les  cèl∙lules  fotovoltaiques.  Aporta  cohesió  al  conjunt  del  panell  a 

l’emplenar  el  volum  existent  entre  les  cobertes  frontal  i  posterior, 

amortint així les vibracions i impactes que es poden produir. 

Els problemes més importants que presenten els copolímers com la EVA 

són  la  seva  excessiva  plasticitat  (quan  s’estiren,  no  recuperen  la  seva 

posició  original),  gran  adherència  a  la  pols,  el  que  provoca  una 

disminució en  la  transmissivitat a  la  radiació  solar,  i  la  seva baixa vida 

útil, que sol condicionar la vida útil de tot el mòdul.  

Altres característiques són: 

• Bona resistència al clima i als agents químics. 

• Baixa absorció d’aigua 

• Fàcil d’enganxar 

• Fàcil de tallar 

• No es tòxic 

• Reciclable 

 

 Marc  suport:  És  la  part  que  dóna  robustesa  mecànica  al  conjunt  i 

permet la seva inserció en estructures que agruparan a mòduls. El marc, 

normalment, és d’alumini. 

 Protecció  posterior:  La  seva  missió  consisteix,  fonamentalment,  en 

protegir  contra  els  agents  atmosfèrics,  exercint  una  barrera 

infranquejable  contra  la  humitat.  Normalment,  s’utilitzen  materials 
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acrílics, TEDLAR o EVA. Sovint són de color blanc, ja que això afavoreix el 

rendiment del panell degut al reflex que produeix en les cèl∙lules. 

El TEDLAR, també conegut com a PVF, Polyvinyl fluorid, o (CH2CHF)n. El 

TEDLAR  o  PVF  es  un  polímer  termoplàstic,  estructuralment  similar  al 

PVC (polyvinyl chloride). Té una baixa inflamabilitat, baixa permeabilitat 

als  vapors  i  una  excel∙lent  resistència  al  desgast  per  les  condicions 

atmosfèriques. 

 Caixa  de  connexions  elèctriques:  de  la  qual  en  surten  dos  cables,  un 

positiu i l’altre negatiu. 

 Cèl∙lules  fotovoltaiques:  és  un  dispositiu  semiconductor  capaç  de 

generar electricitat.  

 

 

Figura 6: Components d’un mòdul fotovoltaic.  
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A la figura 7  es poden veure els pesos relatius dels components que formen els 

mòduls  PV  de  silici  cristal∙lí.  Tal  i  com  es  pot  veure,  la  fracció  de  vidre  és  la  que 

representa major pes amb un 74% i un índex de recuperació del 90%. Tot seguit tenim 

l’alumini, amb un índex de recuperació del 100% i finalment les cèl∙lules solars amb un 

índex del 90%. 

 

 

Figura 7: Pesos relatius dels components d’un mòdul solar [18]. 

 

3.1.1. Les cèl∙lules fotovoltaiques 

Una cèl∙lula solar és una làmina de semiconductor molt prima (0,3 mm de gruix 

aproximadament) dopada amb  impureses de tipus p (amb un electró menys)  i alhora 

amb una de tipus n (amb un electró més) que sol ser més prima encara (uns 0,5 µm). El 

pla  de  separació  entre  les  dues  regions  de  conductivitat  s'anomena  unió  p‐n  i  és 

fonamental en el funcionament de les cèl∙lules fotovoltaiques. 

El silici és el semiconductor més utilitzat en  la  tecnologia  fotovoltaica. Si se  li 

afegeixen  impureses de fòsfor o arsènic el silici es torna de tipus n. Les  impureses de 

bor  o  gal∙li  el  fan  de  tipus  p.  Però  primer  de  tot,  cal  obtenir  el  silici  amb  una  gran 

puresa i després dopar‐lo amb impureses en concentracions infinitesimals. Aquesta és 
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una de  les raons que fa que  les cèl∙lules fotovoltaiques siguin cares  i requereixen una 

tecnologia avançada [26]. 

 

 

Figura 8: Esquema d’una cèl∙lula fotovoltaica. Font: Centro de estudios de la energia 

solar. 

 

Al mercat trobem diferents tipus de cèl∙lules  fotovoltaiques  fetes de diferents 

materials  o  bé  mitjançant  diferents  tècniques:  cèl∙lules  de  silici  monocristal∙lí  o 

policristal∙lí,  pel∙lícules  fotovoltaiques  fetes  de  silici  cristal∙lí  o  amorf,  pel∙lícules 

fotovoltaiques de sulfo‐sel∙leniur de coure indi i gal∙li (CIGS), etcètera [20]. 

Majoritàriament,  les  cèl∙lules  de  silici  cristal∙lí  predominen  en  el  mercat 

fotovoltaic,  però  també  trobem  un  altre  tipus  de  tecnologia  anomenada  pel∙lícules 

fotovoltaiques (thin films). Aquestes pel∙lícules permeten fabricar panells molt prims i 

incorporar‐se  a  façanes  d’edificis  amb  altres  materials  transparents,  a  més  de 

permetre la fabricació de panells flexibles; això fa que es perfilin com el futur, sobretot 

pel que fa a aplicacions domèstiques [18]. En general, tenen eficiències menors que les 

de silici cristal∙lí, però amb costos de producció menors. 
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Figura 9: Cèl∙lula fotovoltaica [26]. 

 

La  potència  d'un mòdul  és  proporcional  al  nombre  de  cèl∙lules  connectades 

entre elles. Les cèl∙lules s'encaixen entre vidre  laminat  i plàstic per poder protegir  les 

connexions  elèctriques  i  resistir  les  inclemències  del  temps  i  donar  als  plafons 

fotovoltaics una vida d'uns 25‐30 anys com a mínim [24]. 

Un aspecte important és la temperatura de treball. Les cèl∙lules fotovoltaiques 

s'escalfen amb la radiació solar. Per això les plaques s'han de col∙locar de manera que 

quedin  ben  airejades  i  dissenyades  per  poder  dissipar  la  calor.  La  tensió  generada 

disminueix per sobre i per sota dels 25 ºC (temperatura del mòdul, no ambiental) [26]. 

 

3.1.2. Tipus de cèl∙lules fotovoltaiques 

Actualment en el mercat, podem trobar varis tipus de cèl∙lules fotovoltaiques. A 

continuació en destaquem les més utilitzades [26]: 

Cèl∙lules de silici monocristal∙lí  

Els mòduls fets amb cèl∙lules de silici monocristal∙lí són els tradicionals i els més 

utilitzats, ja que assoleixen una eficiència de conversió llum‐electricitat d’un 20%. Una 

altra conseqüència de la seva alta utilització és la gran indústria que s'ha muntat sobre 

el  silici  (transistors,  circuits  integrats,  etc.).  Una  gran  avantatge  en  la  fabricació  de 
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cèl∙lules de  silici monocristal∙lí és  la possibilitat de produir‐les directament en  forma 

quadrada,  el  que  facilita molt  la  fabricació  de  plaques  solars  compactes  sense  les 

posteriors mecanitzacions de la cèl∙lula.  

 

Cèl∙lules de silici policristal∙lí  

Les cèl∙lules són més barates de fabricació, però  la més baixa eficiència ha fet 

que no hagi  tingut  tanta sortida com s'esperava. L'eficiència és al voltant d'un 14 %. 

Són  obtingudes  a  partir  de  processos  que  no  necessiten  un  control  exhaustiu  de  la 

temperatura en la solidificació del material de silici, ni tampoc un creixement controlat 

de  la  seva xarxa  cristal∙lina. Té aquest nom perquè  la  solidificació es  fa en diferents 

cristalls. A la figura 10 es pot veure una cèl∙lula policristal∙lina. 

 

 

Figura 10: Cèl∙lula policristal∙lina. Font: Centro de estudios de la energia solar. 

 

Cèl∙lules de silici amorf  

El  gran  avantatge  d'utilitzar  silici  amorf  per  a  la  fabricació  de  cèl∙lules  és 

l'espessor  del  material,  ja  que  pot  arribar  a  ser  50  vegades  més  fi  que  el  silici 

monocristal∙lí.  El  silici  amorf  té  unes  propietats  completament  diferents  al  silici 

cristal∙lí.  Té  el  defecte  de  la  seva  velocitat  de  recombinació,  produïda  per  la  gran 

quantitat  d'imperfeccions  a  la  xarxa  cristal∙lina  que  creen  nuclis  per  a  aquesta 
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recombinació, però que es pot anul∙lar afegint‐hi hidrogen en proporcions properes al 

50 %, que fa disminuir aquesta velocitat de recombinació dels portadors.  

Té  també  un  alt  coeficient  d'absorció,  però  també  té  una  degradació molt 

ràpida. Els seus costos de producció són molt més baixos que els que hi ha actualment, 

pel que se suposa que quan s'hagin resolt els problemes de rendiment (tan sols d'un 9‐

10%)  es  pot  convertir  en  la  revolució  que  el  mercat  de  cèl∙lules  fotovoltaiques 

necessita. 

 

Cèl∙lules d'arsenur de gal∙li (GaAs)  

Són potser aquestes cèl∙lules les més indicades per a la fabricació de plafons, ja 

que el seu rendiment està entre el 25  i el 30 % en  la seva versió monocristal∙lina. Els 

principals avantatges d'aquestes cèl∙lules respecte a  les de silici són el del rendiment 

inicial més gran, una menor degradació després de ser irradiades i un millor coeficient 

de temperatura. En contra tenen el seu pes, ja que pesen el doble que  les de silici, la 

raresa  del  material,  la  seva  poca  abundància  i  els  elevats  costos  de  producció. 

S'utilitzen en  la tecnologia aeroespacial,  i requereixen sistemes de concentració de  la 

llum. 

 

Cèl∙lules de sulfur de cadmi (SCd) i de sulfur de coure (SCu2)  

Són cèl∙lules experimentals compostes per dos capes: una de sulfur de cadmi i 

una  altra  de  sulfur  de  coure.  L'avantatge  d'aquest  sistema  és  la  poca  utilització  de 

material actiu en un procés de  fabricació  fàcil. Els grans problemes d'aquest tipus de 

cèl∙lules  són  el  seu  baix  rendiment  (tan  sols  del  10 %  en  laboratori  i  del  5 %  a  la 

pràctica), i la degradació que sofreix amb el pas del temps. Tot i això, s'està investigant 

sobre  els  diferents motius  que  produeixen  aquesta  inestabilitat  amb  la  finalitat  de 

poder  superar‐los  i  obtenir  així  una  alternativa  barata  als  materials  actualment 

utilitzats. 
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3.1.3. Tipus de pel∙lícules fotovoltaiques 

Una  variant  de  les  cèl∙lules  solars  són  les  pel∙lícules  fotovoltaiques,  que  es 

configuren  com  la  tecnologia  del  futur  pel  seu  cost  més  baix  i  perquè  es  poden 

incorporar en  façanes  i altres materials  transparents. En podem diferenciar diversos 

tipus [26]: 

Pel∙lícules de silici amorf  

S'utilitzen  en  mòduls  semitransparents,  en  productes  de  consum  com  ara 

rellotges solars o calculadores. Tot i que són menys eficients (el seu rendiment és del 7 

al 9 %), han estat molt usades en aplicacions a  l'espai per  la  seva  lleugeresa. Tenen 

l'avantatge que tant el silici com  l'hidrogen són materials abundants  i  la deposició de 

materials  amorfs  es pot  fer  a baixa  temperatura  i  incloure un  substrat de  vidre.  En 

contra, tenen l'inconvenient que es redueix el rendiment quan s'exposa directament a 

la radiació solar. 

 

Pel∙lícules de tel∙luri de cadmi (CdTe)  

És el material policristal∙lí de  fabricació més  fàcil  i  té  l'avantatge de  ser molt 

favorable pel seu cost reduït. Fa molts anys que es fabrica per a calculadores solars. Els 

mòduls comercials (7.200 cm2) tenen una eficiència propera al 8,5 % i en el laboratori 

s'ha assolit el 16 %. L'únic problema d'aquest tipus de pel∙lícules és el cadmi, un metall 

considerat com a molt tòxic. 

 

Pel∙lícules de diseleni de coure i indi (CuInSe2 o CIS)  

És un  film policristal∙lí amb el qual  s'ha assolit una eficiència del 17,7 %  i en 

mòduls comercials del 10 %. Sembla que és el que manté millor l'estabilitat d'eficiència 

de producció amb els anys.  

També poden contenir Gal∙li, llavors la pel∙lícula s’anomena CIGS. 
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3.2. Reciclatge mòduls fotovoltaics 

El sisè programa d’acció de la Comunitat Europea en matèria de medi ambient, 

“Medi ambient 2010: el  futur està a  les nostres mans”, té com a objectiu assolir una 

major eficiència en els recursos i una gestió dels residus per tal d’assegurar models de 

producció i consum més sostenibles.  

L’actual política de residus de la UE gira a l’entorn del principi de “jerarquia de 

residus”, que es fonamenta en que els residus s’han d’evitar, i els que es generin s’han 

de  reutilitzar,  reciclar o valoritzar, essent  l’abocament  la pitjor de  les opcions per al 

medi  ambient,  tant  per  la  pèrdua  de  recursos  com  pels  seus  efecte  ambientals 

negatius.  

La  generació  de  residus  suposa  una  pèrdua  de  recursos  i  d’energia.  La 

producció,  gestió  i  eliminació  dels  residus  és  un  dels  aspectes més  preocupants  en 

relació amb  la  sostenibilitat del desenvolupament  i  la degradació del medi ambient. 

L’adequada gestió de residus ha de tenir com a punt de partida la prevenció de la seva 

generació  i  de  la  seva  perillositat,  així  com  el  foment  de  la  seva  reutilització  i 

valorització, com per exemple com a addició del ciment. 

Fonamentant‐nos    en  aquest  principi,  els mòduls  fotovoltaics  (PV)  contenen 

materials que poden ser recuperats i reutilitzats en la fabricació de nous mòduls, o bé,  

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 poden ésser valuosos.  

Des  del  punt  de  vista  econòmic,  el  reciclatge  també  pot  ser  una  via  per  a 

abaratir els costos de producció. Tal  i com es veu en  la  figura 11,  la cèl∙lula de  silici 

suposa  un  50%  dels  costos  relatius  d’un mòdul  solar,  per  tant,  la  seva  reutilització 

podria disminuir substancialment els costos de producció [27]. 
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Figura 11: Despeses relatives d’un mòdul solar [30]. 

 

A  la  vista  d’aquestes  dades,  les  operacions  de  reciclatge  s’han  orientat, 

preferentment,  cap  a  la  recuperació  i  acondicionament  de  tots  els materials,  però 

especialment  de  les  cèl∙lules  de  silici.  Es  consideren  dues  alternatives  clarament 

diferenciades [27]: 

1. Recuperació  dels  material  presents  en  qualitat  suficient  com  per  a 

reciclar  i  destinar  els  residus  a  aplicacions  secundaries  diferents  a  les 

d’inici. 

2. Recuperació  dels  components  definits  en  qualitat  adequada  per  a  la 

seva posterior reutilització en la fabricació de nous panells solars.  

 

3.2.1. Generació de residus 

Actualment,  un  cop  els  mòduls  arriben  al  final  del  seu  cicle  de  vida  són 

considerats com a residus  industrials o municipals. Per tant, són considerats  i tractats 

com a vidres o residus de la construcció. Mitjançant aquest procés es sol reciclar prop 

d’un  85%    del  vidre  i metalls  dels mòduls.  Altres  components  d'alt  valor  com  les 

cèl∙lules i planxes de Si (wafers) són abocats directament [23]. 
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Cal recordar, que  l'energia fotovoltaica es va tornar a desenvolupar a principis 

dels  anys  vuitanta,  però  no  hi  va  haver  un  augment  significatiu  d'aquestes 

instal∙lacions fins a  la dècada dels noranta. Si tenim en compte que els panells solars 

fotovoltaics estan dissenyats per a generar energia durant un període superior als 25 

anys,  deduïm  que  en  els  propers  anys  el  volum  d’aquests  residus  s’incrementarà 

substancialment. Es creu que al 2008 els residus fotovoltaics generats han sigut d’unes 

3.800 tones, tanmateix, aquesta xifra es duplicarà cada dos o quatre anys, i es preveu 

arribar a 35.000 tones el 2020 [23]. 

Cal tenir en compte, que el Si que s’utilitza en la fabricació de panells solars ha 

d’estar  en  un  grau molt  pur.  A  causa  de  l’elevada  producció  de mòduls  PV  en  els 

darrers anys el Si va començar a escassejar. A més a més, aquest material també és la 

base  dels  components  de  la  industria microelectrònica  i  per  tant  entren  en  plena 

competició. Per tal d’abastir la indústria fotovoltaica s’han construït fàbriques de silici 

grau solar, que té una menor puresa  i és més barat. En aquest sentit, el reciclatge és 

una opció que pot alleujar les limitacions de la disponibilitat de materials [28]. 

La  majoria  dels  productors  fotovoltaics  d'Europa  són  alemanys,  país  que, 

actualment, té el mercat PV més gran del món. Els residus PV  generats a Alemanya el 

2008 van representar al voltant del 80% dels residus totals de la UE.  Es preveu que fins 

al 2010, continuarà produint més del 50% dels residus PV a nivell europeu [18]. Degut 

a  aquestes  circumstàncies,  la  lògica  indica que  també  serà un dels primers països  a 

desenvolupar instal∙lacions específiques per als processos de recuperació de materials 

PV. 

Tanmateix, la resta de països europeus amb majors MW de potència instal∙lada, 

com ara Espanya,  Itàlia, França..., també hauran de desenvolupar una  infraestructura 

adequada per tal de respondre a les necessitats de gestió d’aquests residus.    

En  tot  cas,  la  quota  de mercat,  els  preus  dels materials,  la  disponibilitat  i  el 

consum durant la producció són factors que determinaran la viabilitat econòmica per a 

la  recuperació dels materials  [18]. De  fet,  l'escassetat de materials  (especialment el 

silici) pot limitar el creixement de la indústria i augmentar‐ne els preus.  
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Actualment en el mercat, quan es parla de reciclatge es diferencien dos grans 

grups: les cèl∙lules solars (figura 12) i les pel∙lícules fotovoltaiques. En el primer cas els 

materials més  valuosos  són  el  silici  i  els metalls  (sobretot  plata), mentre  que  en  eI 

segon cas ho són els metalls, inclòs el tel∙luri i  l’indi [22]. 

 

 

Figura 12:  Cèl∙lula fotovoltaica. Font: Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energía 

 

Per altra banda, cap la possibilitat que els processos de tractament i reciclatge 

de  les  pel∙lícules  fotovoltaiques  també  es  puguin  aplicar  a  altres  residus  amb 

característiques semblants [23]. Per exemple: 

 LCD 

 Pantalles de vidre 

 Miralls 

 Parabrises o altres tipus de vidres laminats 

 Làmpades de descàrrega de gas... 
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El  factor  comú  de  tots  aquests  residus  és  la  gran  proporció  de  vidre  que 

contenen. També podem  trobar‐hi  substancies perilloses, o bé,  substàncies valuoses 

com ara l’indi, la plata o el mercuri [23]. 

 

3.2.2. Tecnologies de reciclatge 

A nivell  internacional,  la  investigació sobre el reciclatge de panells solars es va 

iniciar  a  principis  de  la  dècada  de  1990,  amb  empreses  com  AEG,  Pilkington 

International GmbH solar, BP Solar, Siemens Solar, Soltech, Solar Cells  i  instituts com 

AIST (Japó) i  BNL (EUA) [23]. 

En  els  inicis  de  la  investigació  del  reciclatge,  el  principal  objectiu  era  la 

recuperació  completa  de  cèl∙lules,  que  es  separaven  dels  mòduls  per  mitjà  de  la 

descomposició  tèrmica  del  plàstic.  Després  les  planxes  recuperades  es  tornaven  a 

processar en una  línia de decapatge (etching)  i es tornaven a utilitzar en  la fabricació 

de nous mòduls sense pèrdua aparent de rendiment [18]. 

La  tècnica  va  demostrar  que  les  planxes  de  silici  mantenien  la  qualitat  i 

mostraven bona estabilitat a llarg termini. Tanmateix, com que el gruix de les planxes 

disminueix cada  cop més,   és més difícil  recuperar  les  cèl∙lules  intactes  [22].   De  tal 

forma que, actualment, també hi ha tecnologies que recuperen el silici com a matèria 

primera  separant  fraccions  pures  dels  diferents  metalls,  vidre  i  silici.  Un  requisit 

imprescindible  d'aquesta  estratègia  és  que  tot  el  silici  recuperat  ha  de  ser 

suficientment pur per a la seva posterior reutilització i ha de tenir un baix cost [17]. 

Actualment, són moltes les empreses i institucions que estan investigant sobre 

el reciclatge de mòduls PV. S’estan evaluant diferents mètodes físics, químics i tèrmics 

per al  tractament,  tant dels residus post‐producció de panells solars com dels propis 

panells al final de la seva vida útil. 

Dues de les empreses que han implementat programes de reciclatge de forma 

activa  en  el mercat  europeu  són Deutsche  Solar AG  (actualment  propietat  de  Solar 

Material),  que  s'utilitza  principalment  en mòduls  de  silici  cristal∙lí  i  First  Solar,  que 
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s'utilitza en pel∙lícules fotovoltaiques [18]. Les dues  instal∙lacions es troben situades a 

Alemanya. El més antic es Solar Material, situada prop de Freiberg. L’altre instal∙lació, 

First  Solar,  es  troba  a  Frankfurt  am  Oder  i  està  especialitzada  en  pel∙lícules 

fotovoltaiques  de  Cd‐Te  (també  té  planta  als  EUA).  A  nivell  estatal,  també  trobem 

diverses empreses que estan investigant i col∙laborant en projectes de reciclatge, com 

ara Isofotón, S.A. 

Per altra banda, l’any 2007 es va crear una associació europea amb l’objectiu de 

reciclar els mòduls  fotovoltaics: PV Cycle  (European Association  for  the Recovery of 

Photovoltaic  Modules  AISBL).  Aquesta  organització,  sota  l’eslògan  “convertir  la 

indústria  fotovoltaica  en  doblement  ecològica”  ja  ha  atret  a  nombroses  empreses 

europees  i  de  la  resta  del  món.  Es  preveu  que  a  partir  d’aquest  mateix  any  es 

començaran a recollir els primers mòduls mitjançant una xarxa de punts de recollida i 

emmagatzematge que englobi  tot el  territori. Aquests punts hauran d’estar situats a 

una distància d’uns 400 Km dels clients finals [29]. 

Degut a l’àmplia gamma de tecnologies que actualment hi ha en el mercat  de 

productes PV, de moment, no es pot  treballar en  la hipòtesis de  la uniformitat dels 

residus [23]. A més a més, degut a que en els primers anys els volums a reciclar no són 

molt elevats, cal assolir un sistema que pugui tractar una amplia varietat de productes 

per a que sigui viable econòmicament. 

Per  tant, els processos  tècnics haurien de  complir els  següents  requeriments 

[23]: 

 Flexibilitat dels processos per aconseguir suficients rendiments 

 Instauració  d’uns  valors  estables  en  les  tècniques  de  reciclatge,  i 

desenvolupament d’unes etapes del procés simples i rendibles 

 Compliment d’uns índexs i costs de reciclatge determinats 

 Minimització  dels  impactes  ambientals  deguts  als  tractaments  i 

processos del reciclatge (emissions, residus secundaris, etc.) 
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3.2.3. Tractament i recuperació de Si cristal∙lí 

De  tots els mètodes de reciclatge estudiats n’hi ha que han seguit endavant  i 

encara s’hi està treballant [23] i n’hi ha d’altres que s’han abandonat i estan en desús 

[23],  ja sigui per manca de resultats, motius econòmics o bé perquè el procés no era 

aplicable a diferents tipus de mòduls.  

Tal  i  com  s’ha  comentat  anteriorment,  s’estan  evaluant  diferents  mètodes 

físics, químics i tèrmics per al reciclatge de panells solars. Tal i com mostra la figura 13, 

es poden dividir segons si es vol recuperar  intacta  la cèl∙lula solar o bé s’opta per un 

triturat dels materials [27]. 

 

 

Figura 13: Mètodes de tractament en el reciclatge solar.  

 

a) Mètodes físics 

Entre  els mètodes  físics,  s’han  considerat  sistemes  de  reducció  de  tamany  i 

separació en via seca (separació electrostàtica i separació per aire) i humida (projecció 

d’aigua a pressió [23]. 

Com pas previ a l’aplicació dels sistemes de separació en via seca, és necessari 

sotmetre  el  panell  a  una  operació  de  triturat,  per  tal  de  reduir‐lo  a  un  tamany  de 
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partícula  adequat.  També  és  necessari  el  cribat  del  triturat  obtingut  per  a  obtenir 

fraccions  de  granulometria  homogènia  [23,  27].  D’aquesta  manera,  s’incrementa 

l’eficàcia de  les operacions de separació  i s’evita  la presència excessiva de partícules 

fines, generades durant la trituració.  

La  separació per  aire permet  separar els diferents materials en  funció de  les 

seves  diferents  densitats,  obtenint  una  fracció  lleugera  i  una  altre  de  pesada.  La 

variable principal del procés és  la pressió d’aire, paràmetre que s’ha de determinar  i 

que depèn de la barreja de materials a separar. Mitjançant aquest procés, és possible 

recuperar dues  fraccions: una  lleugera,  formada principalment per EVA  i Tèdlar,  i  la 

fracció pesada, formada fonamentalment per vidre. 

La tècnica de separació per aigua a pressió s’aplica sobre el panell no triturat i 

pretén assolir  la separació de  la  làmina de vidre de  la resta del  laminat mitjançant  la 

projecció d’aigua a alta pressió entre la superfície d’unió del vidre i la capa d’EVA [27]. 

Els principals problemes que presenten els mètodes de tractament físics són la 

impossibilitat de  recuperar  intactes  les  cèl∙lules  solars  i  l’alt percentatge de  fins que 

s’obté  en  la  trituració  dels  panells.  Totes  les  fraccions  separades  són  molt 

heterogènies, no s’observa un material predominant. 

A més a més, els rendiments obtinguts en la separació dels diferents materials 

són baixos, pel que el valor dels materials recuperats es veu considerablement reduït 

[23]. 

 

b) Mètodes químics 

L’objectiu d’aquests mètodes és el d’atacar químicament  la capa d’EVA per tal 

de recuperar intacta la cèl∙lula solar del mòdul fotovoltaic. 

De  tots  els  dissolvents  assajats,  els  de  naturalesa  orgànica  són  els  que  han 

mostrat millor  capacitat  d’atacar  químicament  l’EVA.  Tot  i  així,  aquests  productes 

encara  estan  en  fase  d’estudi,  ja  que  no  aconsegueixen  dissoldre  completament  el 
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material encapsulant i, per tant, dificulten la recuperació intacta de la cèl∙lula solar. Per 

altra banda,  aquest mètode  implica  la necessitat d’implantar un  sistema de  gestió  i 

depuració dels gasos generats [30]. 

 

c) Mètodes tèrmics 

Mitjançant  la descomposició  tèrmica dels polímers presents en el  laminat, és 

factible recuperar el vidre, els metalls  i  la cèl∙lula solar presents en els panells [17]. El 

principal  avantatge  d’aquest  mètode  és  la  recuperació  integra  de  la  cèl∙lula  solar 

mitjançant  la  realització de  calentaments  i  refredaments progressius  i mitjançant un 

control estricte de l’atmosfera en l’interior del forn [19]. 

Els  esforços  a  realitzar  en  aquest  procés  s’orienten  a  incrementar  el 

percentatge de  cèl∙lules  intactes  i disminuir el  temps de  residència en el  forn per  a 

poder augmentar els beneficis.  

És  important  destacar,  que  l’estructura molecular  de  l’EVA  conté  únicament 

carboni, oxigen  i hidrogen,  i per  tant, els gasos emesos es poden  tractar amb  filtres 

estàndard  [27]. Tot  i així,  cal  tenir en  compte que el Tédlar  conté  fluor,  i en  cas de 

donar‐se  una  combustió  del  panell  complet,  serà  necessari  instal∙lar  un  sistema  de 

recollida i tractament de gasos tòxics. 

S’ha comprovat que és possible la recuperació íntegra de les cèl∙lules solars que 

s’hagin recobert prèviament d’un material flexible, com ara la silicona. Aquest material 

es capaç d’absorbir l’impacte puntual dels gasos emesos durant la degradació de l’EVA.  

Les cèl∙lules recuperades íntegrament mitjançant aquest mètode tèrmic poden 

reutilitzar‐se en la fabricació de nous panells solars.  
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Procés de reciclatge Deutsch Solar AG 

Tal  i  com  s’ha  comentat  anteriorment,  un  dels  processos  de  reciclatge més 

avançats  és  el  dut  a  terme  per  l’empresa  alemanya  Deutsch  Solar  AG,  ara  Solar 

Material. 

A grans  trets, el procés de  reciclatge de Deutsch Solar consisteix en 2 etapes 

principals [23]: 

1. Eliminació dels components plàstics del mòdul mitjançant un procés tèrmic.  

2. Recuperació de la làmina de silici mitjançant la separació de la cèl∙lula solar 

amb un decapatge amb àcid (etching). 

Les etapes d’aquest procés es poden observar en la figura 14 [19]. 

 

              

   MÒDUL COMPLET    

     
   Vidre    

   PROCÉS TÈRMIC  Metalls    

  
 

 

Gas    
   Wafer/Silici    
     

   PROCÉS QUÍMIC  Wafers malmesos    

  
 

 

  
     

         Wafer /Silici intactes  Procés Fabricació nous wafers    

     
     

   PRODUCCIÓ CÈL∙LULES    

              

Figura 14: Etapes del mètode Deutsch Solar.  

 

Una característica especial d'aquest procediment, és la possibilitat de recuperar 

intactes  les cèl∙lules dels mòduls. La resta de materials  (les cèl∙lules solars trencades, 

metalls, vidre, etc.) són reciclats en la mesura del possible. 
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S’ha aconseguit  recuperar cèl∙lules amb diferents mides  i grossors,  totes elles  

fabricades en els darrers 25 anys. De totes maneres, aquestes no són representatives 

dels productes que operen avui en dia, ja que la tecnologia fotovoltaica ha evolucionat 

considerablement.  És  per  això,  que  les  cèl∙lules  que  ja  no  siguin  aptes  per  al  seu 

reciclat han de tenir alguna altra via per a ésser reutilitzades, com per exemple la seva 

incorporació en ciments. 

Degut  a  aquesta  evolució  de  la  tecnologia,  no  és  gaire  fàcil  determinar 

estadístiques ni percentatges del procés de reciclatge. Però a grans trets, s’estima que 

la taxa mitja de material reciclat d’un mòdul és d’ aproximadament el 80%, sense tenir 

en compte  el possible tractament tèrmic dels components plàstics [23]. 

Els productes  finals del procés  i  la seva destinació es presenten en  la següent 

taula 6 [17] [19] i [22]. 

 

Taula 6: Productes finals i la seva destinació. 

 

PRODUCTES VALORITZACIÓ

Làmina de silici Venda

Silici granular Venda, ús propi

Plata Venda, metalls reciclat

Alumini Venda, metalls reciclat

Ferro Venda, metalls reciclat

Vidre Venda, vidre reciclat  

       

Punts destacables d’aquesta tecnologia [23]: 

1. En la descomposició mitjançant el tractament tèrmic, els mòduls s’introdueixen 

en un forn d’incineració a temperatures superiors als 600 º C, on els 

components de plàstic es cremen amb un complex procés de protecció dels 

semiconductors. La resta del material, com ara cèl∙lules solars, vidre i metalls  

es separen manualment (per densitat o tamisat).   
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Posteriorment, les cèl∙lules solars son sotmeses a un tractament químic per tal 

d’eliminar  les capes superficials fins a separar les làmines (wafers). El procés de 

decapatge  (etching)  consisteix  en    eliminar  la  capa  metàl∙lica,  la  capa 

antireflexiva i el dopatge n+ i p+, per a finalment, aclarir i assecar. 

2. El vidre i metalls (alumini, plata, acer, coure, etc) s’introdueixen en els cicles de 

reciclatge. Durant  l'eliminació de  la capa metàl∙lica,  la plata es dissol en  l’àcid, 

per a continuació precipitar i ser finalment recuperada per electròlisi.  

Si el procés s'aplica adequadament, el vidre es pot recuperar  intacte  i és apte 

com a matèria primera com a vidre reciclat. 

3. A causa de  la variabilitat tecnològica en  la fabricació de  les cèl∙lules, el procés 

de  decapatge  (etching)  només  es  pot  dur  a  terme  en  cèl∙lules  solars 

tècnicament similars [18]. És per això que les capes superficials es retiren d’una 

manera molt selectiva, assegurant‐se que el gruix de  la  làmina es manté. Això 

té nombrosos avantatges si  les  làmines es retornen al mateix productor de  la 

cèl∙lula solar (mateixos residus, làmines...) 

4. Les  làmines  només  poden  ésser modificades  superficialment  ja  que  han  de 

mantenir els requisits de qualitat per a ésser reutilitzades posteriorment.  Tot i 

que  no  és  el més  recomanable,  si  queden  petites  restes  del metal∙litzat,  es 

possible tornar a reutilitzar la làmina. 

5. Les cèl∙lules trencades o malmeses, ja sigui d’origen o bé durant el procés, són 

triturades procurant evitar qualsevol  tipus de  contaminació, per  tal de poder 

ésser reutilitzades com a matèria primera (figura 15).  
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Figura 15: Cèl∙lules trencades i triturades [23]. 

 

6. Les làmines reciclades íntegrament mantenen les mateixes aptituds , almenys 

elèctricament, després de la seva reutilització com a noves cèl∙lules solars.   

7. Degut als tractaments, tèrmic i químic, del procés es generen unes emissions, 

aigües residuals i productes químics. Aquests últims es tracten químicament i 

físicament [17]. 

8. Des del punt de vista energètic, el consum d’energia necessari per a fabricar un 

mòdul amb cèl∙lules noves és tres vegades superior a l’energia requerida per a 

fabricar el mateix mòdul amb cèl∙lules reciclades. Això es deu a que el 75% del 

consum energètic necessari per a fabricar un mòdul prové de la producció de 

les làmines de silici [19]. 

 

3.2.4. Tractament i recuperació de pel∙lícules fotovoltaiques 

En els darrers anys, s’han iniciat molts projectes per a l’estudi del reciclatge de 

pel∙lícules fotovoltaiques, però no gaires han aconseguit resultats satisfactoris. La taula 

7 reflecteix els principals processos investigats i el seu estat actual [23]. 
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Taula 7: Procediments investigats per part de diferents empreses/institucions, 

descripció del procés i estat actual.   

Institució/Empresa Descripció del procés Estat

Solar Cells Inc. Móduls de CdTe: solucions químiques i separació.
Planta pilot 

(mòbil)

First Solar
Tractament de móduls, separació del vidre, 

concentració i recuperació de Te i Cd.

Establert 

desde 1998

Brookhaven 

national 

Laboratories

Recuperació de Cd i Te de móduls CdTe Laboratori

Electrotechnical 

Laboratory 

Solucions d'EVA amb tricloroetilé i recuperació de 

làmines de silici
Laboratori

ZSW, Gaiker, FhG
Projecte SENSE‐ móduls CIGS‐ tractament tèrmic i 

hidrometal.lurgic; CdTe i móduls de Si
Laboratori

Antec Solar GmbH
Móduls de CdTe: tractament térmic i decapatge 

amb Cl.
Patent

 

 

Tal  i com es veu en  la taula 7, en el reciclatge de  les pel∙lícules fotovoltaiques 

s’estan investigant diferents processos, alguns dels quals ja estan en fase d’execució en 

planta pilot. Cal destacar,  la planta que  l’empresa First Solar  té en operació des del 

1998 o bé la planta mòbil de l’empresa Solar Cells Inc. La resta de processos encara es 

troben en fase de laboratori o patent. 

 

Procés de reciclatge de First Solar 

Un exemple de reciclatge de mòduls de pel∙lícules fotovoltaiques de CdTe és el 

que  ha  implementat  First  Solar.  Actualment,  ja  existeixen  dues  plantes  en  ple 

funcionament als Estats Units  i Alemanya, amb una capacitat propera a  les 10  tones 

diàries [31] i [23]. 

Podem dividir el procés en diverses etapes:  

 Disminució  de  volum:  Es  produeix  en  dos  fases,  en  la  primera  s’utilitza  una 

trituradora per  trencar els mòduls en  llargues peces que  facilitin el  transport. 

Per més  endavant,  triturar‐los  en  petits  trossos  (inferior  a  5 mm)  amb  una 
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trituradora  de  martell.  En  tot  el  procés  hi  han  sistemes  d’aspiració  d’alta 

eficiència per a controlar les partícules fines. 

 Extracció  de  les  làmines:  les  pel∙lícules  semiconductores  són  eliminades 

físicament mitjançant un procés de lixiviació. Aquest procés, que dura entre 4‐6 

hores, es dut a  terme a  l’interior d’un  tambor d’acer  inoxidable, al qual  se  li 

afegeix una determinada quantitat de material triturat del mòdul i àcid sulfúric 

i peròxid d’hidrogen, per tal d’aconseguir la relació òptima sòlid‐líquid.  

 Separació sòlid‐líquid: el contingut del tambor es buida sobre un cargol giratori 

per tal de separar el vidre de la part líquida.  

 Separació vidre‐EVA: el material triturat és transportat a una làmina vibradora 

per tal de separar el vidre de les peces més grans d’EVA. L’EVA és transportat a 

la part superior de la làmina i es recollida per una petita cinta transportadora.  

El vidre cau a través de la làmina per tal de dirigir‐se a l’etapa de rentat. 

 Rentat del vidre: el vidre es diposita en una cinta transportadora, i se li fan tres 

esbandides per tal d’eliminar les restes de metalls. El vidre arriba al contenidor 

pertinent i les aigües es bomben directament al sistema de precipitació per a la 

posterior recuperació de metalls.  

 Precipitació  i  desguàs:  el  líquid  provinent  de  la  separació  sòlid‐líquid  i  del 

rentat de vidre es bombeja al sistema de precipitació. Els compostos metàl∙lics 

es van precipitant en tres etapes on s’incrementa el pH mitjançant hidròxid de 

sodi. El material precipitat es concentra en un tanc d’espessiment, on es deixen 

dipositar els sòlids  i s’extreu  l’aigua neta. Posteriorment, el material precipitat 

es bombeja fins a un filtre de premsa per a la seva deshidratació. 

Els metalls són fàcilment recuperables a partir d’aquest filtre i es poden utilitzar 

com a matèries primeres en la fabricació de nous mòduls. 

Aquest  procés  de  First  Solar  permet  la  recuperació  del  90%  del  vidre  i  el  95%  del 

material semiconductor. 
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3.3. Energia solar fotovoltaica a l’actualitat 

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

la  tendència  mundial  és  clarament  a  l’alça  [32].  Tal  i  com  mostra  la  figura  16, 

l’espectacular  progressió  de  l’any  2008  es  deu  principalment  al mercat  espanyol,  el 

qual ha passat dels 560 MW del 2007 als 2.511 MW en el 2008. 

Apart d’Espanya, altres països han continuat amb  la seva progressió, com ara 

Alemanya que ha instal∙lat prop de 1,5 GW, USA amb 342 MW i Japó amb 230 MW. Cal 

destacar forts increments en països com Itàlia, Corea del Sur i França. 

 

 

Figura 16: Creixement de la potència fotovoltaica instal∙lada al món [32]. 
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Els  països  europeus  capdavanters  en  energia  solar  són  Alemanya,  Espanya  i 

Itàlia.  En  la  Figura  17,  segons  IDEA/Eurobserver,  veiem  la  potència  acumulada 

instal∙lada en els països de  la Unió Europea. La potència  total acumulada a  finals del 

2008 en tota la UE era d’uns 9,5 GW. 
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Figura 17: Principals països de la Unió Europea per potència solar fotovoltaica a principis del 

2009. 

 

 

 

 

 

 

 


