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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Consideracions prèvies 

La major part de l’energia consumida a nivell mundial prové de la utilització de 

recursos no  renovables a curt  termini, com ara el petroli  i el carbó. A més,  la crema 

d’aquests  combustibles  per  generar  energia  provoca  una  emissió  de  gasos  que 

contribueixen a augmentar l’efecte hivernacle. 

L’exhauriment d’aquests  recursos no  renovables  i el  seu efecte  contaminant, 

fan  necessari  la  recerca  de  noves  fonts  d’energia  més  respectuoses  amb  el  medi 

ambient. En aquest sentit es parla de les energies renovables. 

Les energies renovables o energies alternatives són aquelles que utilitzen com a 

matèria  primera  recursos  naturals  inesgotables,  que  es  renoven  amb  el  temps.  La 

generació d’energies renovables no emet gasos d’efecte hivernacle a  l’atmosfera,  fet 

que les fa ser una font d’energia alternativa a la crema de combustibles fòssils. 

Els  diferents  tipus  d’energia  renovable  són:  l’energia  solar,  l’energia  eòlica, 

l’energia  hidroelèctrica,  l’energia  geotèrmica,  l’energia  de  la  biomassa  i  l’energia 

mareomotriu. 

Entre totes elles cal destacar l’energia solar, que ha esdevingut una de les fonts 

energètiques  renovables més  utilitzades  actualment.  Depenent  de  la  utilització  de 

l’energia solar,  pot ser fotovoltaica (es genera energia elèctrica individual o col∙lectiva) 

o tèrmica (escalfament de fluids). 

El mètode més senzill per a la captació solar és el de la conversió fotovoltaica, 

que  consisteix  en  convertir  l’energia  solar  en  energia  elèctrica mitjançant  cèl∙lules 

solars. Aquestes  cèl∙lules estan elaborades  a base de  silici pur  amb addició de  certs 

elements químics. 

Les  cèl∙lules  es  munten  en  sèrie  sobre  panells  o  mòduls  solars  per  tal 

d’aconseguir el voltatge adequat per a  les aplicacions elèctriques; els panells capten 
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l’energia solar transformant‐la directament en elèctrica en forma de corrent continua, 

que serà precís emmagatzemar en acumuladors o bateries. 

Durant el  temps de vida útil,  les plaques no generen cap  tipus de  residu, són 

una  font  energètica  neta  amb  cost  ambiental  nul.  Un  cop  finalitzat  el  període  de 

funcionament  (25‐30  anys)  esdevenen  un  residu  al  que  caldria  donar  una  gestió 

mediambientalment  acceptable.  Aquesta  problemàtica  és  probable  que  es  vegi 

agreujada degut al gran volum de panells instal∙lats en els darrers anys. 

Cal  considerar,  que  les  cèl∙lules  solars  contenen,  majoritàriament,  silici  i 

alumini. Els  components del  ciment  són  silicats  càlcics, per  tant,  com que el  ciment 

esta  constituït  per  compostos  rics  en  silici  i  compostos  d’alumini,  una  possible 

alternativa per a  revaloritzar aquests mòduls  solars podria  ser  la  incorporació del Si 

que  contenen    per  a  la  producció  de  materials  de  base  ciment  amb  aplicacions 

especials i no estructurals.  

En general, per a  la fabricació del ciment pot ésser útil qualsevol material que 

tingui com a components principals la cal, la sílice, l’alúmina i l’òxid de ferro. Com que 

és difícil  trobar un material   en que es  trobin  tots aquests elements en proporcions 

adequades, és pràctica habitual treballar amb barreges de diverses matèries.  

La  incorporació  de  subproductes  industrials  és  una  pràctica  especialment 

beneficiosa pels següents motius: 

 Des del punt de  vista mediambiental,  ja que es  reutilitzen  residus  sense  cap 

tipus de valor  i per tant, se’n facilita  la seva gestió al final de  la seva vida útil. 

Per  altra  banda,  permet  la  conservació  de  recursos  naturals,  un  estalvi 

energètic i la reducció de gasos d’efecte hivernacle. 

 Des del punt de  vista econòmic, degut  a  l’estalvi en matèries primeres en el 

procés  de    fabricació.  Entre  els  materials  més  utilitzats  en  destaquen  les 

cendres volants, les escòries d’alt forn, fum de sílice, etc. 
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1.2. Objectius del treball 

Els objectius d’aquest treball final del Màster d’Enginyeria Ambiental són: 

 Elaborar una revisió bibliogràfica de  la situació actual del reciclatge de panells 

solars. Analitzar els residus, quantitativament i qualitativament, generats per la 

indústria  fotovoltaica  i  les  seves  possibilitats  de  gestió.  Revisar  les  principals 

tècniques i operacions bàsiques de reciclatge i descriure dos exemples pràctics 

aplicats a planta pilot. 

 Valorització  i  inertització de  residus mitjançant  la seva  incorporació a matrius 

de  ciment  per  al  desenvolupament  de matrius  amb  propietats  i  aplicacions 

especials.   

Per  tal d’assolir aquest objectiu es reutilitzà el silici procedent de  les cèl∙lules 

solars integrades dins dels panells fotovoltaics per a incorporar‐los a matrius de 

ciment.   D’aquesta  forma  es  pot  analitzar  la  influència  de  l’addició  d’aquest 

residu en diferents tipus de ciments (Pòrtland i Aluminat Càlcic). 
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1.3. Estructura del treball 

El treball s’estructura en vuit capítols, d'acord a la següent descripció:  

El primer capítol consisteix en una introducció, definint els principals objectius i 

els continguts del treball. 

En el  segon  capítol es  fa una descripció general  sobre el  ciment: composició, 

processos d'hidratació i classificació segons les normes espanyoles. 

El tercer capítol   aborda una descripció dels mòduls fotovoltaics  i de cadascun 

dels  elements  que  el  componen.  I  per  altra  banda,  constitueix  un  estat  de  l’art del 

reciclatge dels mòduls fotovoltaics: residus generats, gestió dels residus, tecnologies  i 

operacions emprades en el procés i les principals tècniques operacionals dutes a terme 

actualment.  

El  quart  i  cinquè  capítol  presenten  els  objectius  i  el  programa  experimental 

desenvolupat en  aquesta  recerca, els materials emprats, descriu  la metodologia,  les 

tècniques i els assajos. 

El  sisè  capítol  mostra  els  resultats  de  la  experimentació  realitzada  durant 

aquesta investigació. 

En  el  setè  capítol  s’elabora  la  discussió  dels  resultats  obtinguts  en  la  fase 

experimental del treball.  

En el vuitè i últim capítol, s’exposen les conclusions finals extretes de la recerca 

bibliogràfica sobre el reciclatge i la part experimental. 

 

 

 


