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 8. CONCLUSIONS 

Durant  els  4  mesos  d’elaboració  del  present  treball  final  del  Màster 

d’Enginyeria Ambiental,  s’ha  dut  a  terme  un  Estat  de  l’art  del  reciclatge  de mòduls 

fotovoltaics, i per altra, s’ha desenvolupat una experimentació sobre la reutilització del 

silici de les cèl∙lules fotovoltaiques per al desenvolupament de nous materials de base 

ciment amb característiques especials. 

La  recerca  bibliogràfica  sobre  la  situació  actual  del  reciclatge  de  panells 

fotovoltaics  ha  permès  analitzar  els  residus  generats  per  la  indústria  fotovoltaica 

(quantitativament  i  qualitativament),  caracteritzar  aquests  residus  i  conèixer  les 

principals tècniques i operacions de reciclatge dutes a terme.   

La  fase experimental d’aquest  treball,  s’ha centrat en avaluar  la  influència de 

l’addició  de  cèl∙lula  fotovoltaica  en  dos  tipus  de  ciment:  pòrtland  (CEM  I  52,5  R)  i 

aluminat  càlcic.  Aquesta  avaluació  s’ha  dut  a  terme  mitjançant  les  següents 

operacions: 

 Determinació de les velocitats d’adormiment de pastes de consistència normal. 

 Estudi  de  les  resistències mecàniques mitjançant  l’elaboració  de  provetes  de 

morter. 

 Estudi  del  processos  d’hidratació  de  les  mostres,  així  com  de  l’evolució 

temporal dels productes d’hidratació. 

 Estudi de la morfologia de les fases hidratades desenvolupades en els diferents 

sistemes. 

 Determinació de la densitat, porositat i absorció. 
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8.1. Conclusions reciclatge mòduls fotovoltaics: 

Les principals conclusions extretes de la revisió bibliogràfica són: 

 El reciclatge no només beneficia al medi ambient mitjançant la reducció del 

volum  de  residus,  sinó  que  també  ajuda  a  reduir  la  quantitat  d'energia 

necessària per a proporcionar matèries primeres i, per tant, els costos i els 

impactes ambientals de producció. 

 

 Actualment,  quan  es  parla  del  reciclatge  de  mòduls  fotovoltaics  es 

diferencien  dos  grans  grups:  les  cèl∙lules  solars  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  només  ho  són  els 

metalls. 

 

 El reciclatge en la indústria fotovoltaica es centra en la recuperació de tots 

els materials, però especialment en les cèl∙lules de silici. Per a tal finalitat es 

consideren dues alternatives clarament diferenciades: 

1. Recuperació dels materials en qualitat suficient per a reciclar  i destinar 

els residus a aplicacions secundàries diferents a les d’inici. 

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

posterior reutilització en la fabricació de nous panells solars.  

Des del punt de vista mediambiental,  i  també econòmic,  la segona 

opció  és molt més  interessant,  ja  que  permet  tancar  el  cicle  de  vida  del 

producte en la seva pròpia aplicació d’inici. 
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 La utilització de material reciclat per a  la  fabricació de panells  fotovoltaics 

permet valoritzar  i donar una gestió als  residus provinents de  la  indústria 

fotovoltaica. Així com, permet estalviar matèries primeres com ara el silici. 

 

 La  despesa  d’energia  per  a  l’elaboració  d’un  panell  amb  làmines  de  Si 

reciclades  és  el  30%  de  l’energia  total  utilitzada  per  a  la  fabricació  d’un 

panell nou.  

 

 Amb  els  resultats  obtinguts  fins  al  dia  d’avui,  es  considera  al  tractament 

tèrmic com una de  les solucions més viables, des del punt de vista tècnic, 

econòmic i mediambiental, per al reciclat de mòduls fotovoltaics.  

Aquest procés tèrmic ha d’anar precedit per una etapa de desacoblament, 

en  la  que  es  retirin  els marc  d’alumini  i  la  caixa  elèctrica  per  a  la  seva 

posterior reutilització en la fabricació de nous panells solars. 

 

 Cal  adequar el procés de  fabricació de mòduls  fotovoltaics pensant en  la 

futura  reutilització  dels  seus  components,  especialment  de  la  cèl∙lula  de 

silici. 
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8.2. Conclusions fase experimental: 

Les principals conclusions extretes de la fase experimental són: 

 Al  addicionar  cèl∙lula  fotovoltaica  al  ciment,  ja  sigui  pòrtland  o  aluminat 

càlcic, es produeix una expansió del  sistema.  L’expansió,  es  lleugerament 

superior en l’aluminat càlcic.  

Aquesta propietat expansiva pot utilitzar‐se potencialment per a aplicacions 

diferents, com per exemple  la execució de formigó autotensant, formigons 

sense retracció... 

 

 La presència de  la cèl∙lula  fotovoltaica  influeix en el procés d’adormiment 

del  ciment, endarrerint el  temps d’inici  i  final. Aquest  retard, però, no és 

considerable. De  fet, totes  les mostres de  l’experimentació compleixen els 

límits establerts per la norma UNE‐EN 196‐3. 

 

 Les resistències mecàniques a compressió i flexió, es veuen disminuïdes en 

quan s’addiciona cèl∙lula solar. Aquesta disminució de la resistència és més 

acusada en el ciment d’aluminat càlcic.  

 

 Segons  la normativa, el ciment pòrtland tipus CEM  I 52,5 R, als 28 dies ha 

d’assolir  resistències  a  compressió  superiors  o  iguals  als  52,5  MPa.  La 

mostra CEM 0,3%   és  la que ha assolit millors  resistències amb 50,5 MPa. 

Per tant, cap de les mostres amb addició complirien la normativa.  

 

 Hi  ha  una  disminució  progressiva  de  la  densitat  a  mesura  que  es  va 

incrementant el percentatge de cèl∙lula fotovoltaica. Just al contrari del que 

succeeix amb l’absorció. 
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 Respecte  a  la porositat,  els  resultats obtinguts  no  són  clarificadors.  En  el 

ciment pòrtland, amb  l’addició del 0,3%  i el 0,5% hi ha un  increment de  la 

porositat, però  a partir de  llavors,    en  els percentatges de  l‘1%,  3%  i  5% 

succeeix tot el contrari.    

En el ciment d’aluminat càlcic  la porositat  si que ascendeix a mesura que 

s’incrementa el percentatge de cèl∙lula.  

 

 De l’estudi de les pastes de ciment pòrtland mitjançant la difracció de raigs 

X se’n desprèn: 

o En el procés d’hidratació del ciment que  incorpora cèl∙lula solar es 

generen els mateixos productes d’hidratació. 

o L’abundància  dels  productes  d’hidratació  varien  en  funció  de  la 

quantitat  de  cèl∙lula  i  del  temps.  A més  quantitat  d’addició  i més 

temps menor abundància de les fases hidratades.  

o L’espectre de referència mostra proporcions de Portlandita bastant 

superiors a les mostres amb cèl∙lula.  

 

 De l’estudi de les pastes de ciment d’aluminat càlcic mitjançant la difracció 

de raigs X se’n desprèn: 

o En el procés d’hidratació del ciment que  incorpora cèl∙lula solar és 

generen els mateixos productes d’hidratació. 

o La  fase  hidratada CAH10  la  trobem  sobretot  en  les mostres CAC  o 

CAC 1%. A  les mostres  amb més percentatge  la  seva presència és 

gairebé testimonial. 

o A  l’inici del procés d’hidratació, hi ha major proporció de CA en  les 

mostres amb addició, però als 7 i 28 dies s’inverteix la tendència. 
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o Hi ha més silici en  les mostres amb majors percentatges de cèl∙lula 

solar.  

o No  s’observen  diferències  significatives  en  variar  la  relació 

aigua/ciment de 0,5 a 0,4. 

 

 La disminució de  les  fases hidratades del ciment pòrtland,  juntament amb 

l’increment de la porositat a mesura que s’afegeix l’addició, explica el fet de 

que les resistències mecàniques vagin disminuint progressivament a mesura 

que anem addicionant cèl∙lula solar.  

 

 En  el  cas  del  ciment  d’aluminat  càlcic,  a  mesura  que  augmenta  el 

percentatge de cèl∙lula solar de  la mescla, es produeix un  increment de  la 

porositat  i una disminució de  la  fase CAH10, cosa que es  tradueix en una 

disminució de les resistències mecàniques.  
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8.3. Conclusió final i treballs de futur 

La  generació  de  residus  és  un  dels  aspectes  més  preocupants  per  a  la 

sostenibilitat  del  desenvolupament  i  la  degradació  del  medi  ambient.  L’adequada 

gestió dels 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. 

Fonamentant‐nos    en  aquest  principi,  els  mòduls  fotovoltaics  contenen 

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

bé,  formar part d’altres tipus de productes. Fins i tot, des del punt de vista econòmic, 

el reciclatge pot ser una via per a abaratir els costos de producció. 

Els  resultats  obtinguts  d’aquest  treball  permetran  obrir  una  nova  línia 

d’investigació  sobre  la  reutilització  del  silici  procedent  del  reciclatge  de  mòduls 

fotovoltaics que conduirà al desenvolupament de nous materials de base ciment amb 

característiques especials. 

Seria  interessant que  treballs  futurs continuïn estudiant quina és  la  influència 

de l’addició de cèl∙lula solar a ciments de pòrtland i d’aluminat càlcic, especialment en 

el cas d’aquest segon, per tal de millorar la disminució de les resistències mecàniques 

amb el pas del temps. D’aquesta forma, es podrà avançar en  la caracterització física  i 

química dels sistemes  i es determinaran  les   possibles aplicacions per aquest tipus de 

ciment. 

 

 

 

 

 

 

 

 


