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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá charakteristikou způsobů recyklace 

fotovoltaických článků. Recyklaci PV článků není zatím věnována přílišná 

pozornost. Důvodem je malé množství panelů určených k recyklaci a také 

minimální ekonomická výnosnost recyklace, při aplikování dnes využívaných 

metod. Jednotlivé kapitoly práce se zabývají životností a rozdělením PV panelů 

dle typologie, výrobou a skladbou samotného fotovoltaického panelu, dále 

separací, čištěním a recyklací jednotlivých komponentů které jsou v PV 

panelech použity. Součástí je také ekonomická analýza recyklace PV článků. 

Klíčová slova:  

Fotovoltaický panel, fotovoltaický článek, recyklace. 

Abstract 

This thesis deals with the characteristic ways of recycling of photovoltaic 

cells. Recycling of PV cells is not paid much attention yet. The reason is the 

small number of panels for recycling and minimum economic profitability of 

recycling, when used today applying methods. Individual chapters deal with 

life, and division of PV panels according to typology, production and 

composition alone photovoltaic panel, further separation, purification and 

recycling of components that are used in PV panels. It also includes 

an economic analysis of recycling PV cells. 

Keywords: 

Photovoltaic panel, photovoltaic cell, recycling. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

C2H4O2 methyl-formiát 

CdTe kadmium telurid 

CIGS kadmium induim gallium di-selen fotovoltaický článek (Copper 

indium gallium diselenide) 

c-Si monokrystalické křemíkové články 

EPIA Evropská asociace fotovoltaického průmyslu (European 

Photovoltaic Industry Association) 

EU Evropská unie 

EVA etylen-vinyl acetát 

H2SiF6 kyselina hexafluorokřemičitá 

HF kyselina fluorovodíková 

HNO3 kyselina chlorovodíková 

kWp jednotka špičkového výkonu fotovoltaické elektrárny (p = peak) 

p-Si polykrystalické křemíkové články 

PV fotovoltaicka (photovoltaick) 

PVE fotovoltaické elektrárny 

Sb sbírka zákonů 

TCO transparentní vodivé oxidy 

WEEE  odpady z elektrických a elektrotechnických zařízení (Waste 

Electrical and Electronic Equipment) 

x-Si souhrnné označení fotovoltaických článků I. generace 

ZnO oxid ziněčnatý 

Další použité zkratky a vzorce jsou průběžně vysvětleny v textu. 

 

 

http://www.epia.org/
http://www.epia.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Waste_Electrical_and_Electronic_Equipment_Directive
http://en.wikipedia.org/wiki/Waste_Electrical_and_Electronic_Equipment_Directive
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1 ÚVOD A CÍL 

V důsledku velmi často zmiňovaného globálního oteplování se 

energetický průmysl snaží využívat nové možnosti a příležitosti výroby 

elektrické energie, které nezatěžují životní prostředí oxidy uhlíku a jinými 

formami znečištění. Z tohoto důvodu se v současné době přistupuje ke stále 

většímu využívání nefosilních přírodních zdrojů pro výrobu elektrické energie ať 

už obnovitelných, či neobnovitelných. Jedním z nejvíce využívaných druhů 

obnovitelných zdrojů se v poslední době stala sluneční energie.  

Pomocí fotovoltaických technologií dochází k transformaci slunečního 

světla přímo na elektrickou energii. Fotovoltaické systémy přivádí elektrickou 

energii do konkrétních spotřebičů resp. elektrické sítě. Fotovoltaika je schopna 

sehrát velmi důležitou roli při přechodu k dlouhodobě udržitelným energetickým 

systémům 21. století a  pokrývat významný podíl na spotřebě elektrické energie 

ve světě. Fotovoltaika může přispět k zabezpečení zásobování elektrickou 

energií a poskytovat ekologicky příznivé energetické služby. Spolu s ostatními 

technologiemi, založenými na obnovitelných zdrojích energie by se fotovoltaika 

mohla stát klíčovou technologií budoucnosti. 

K výhodám fotovoltaiky, jak již bylo výše částečně zmíněno, patří: 

- Flexibilita z pohledu realizace. Fotovoltaické systémy je možné použít do 

spotřebního zboží nebo budov jako samostatné pohyblivé nebo 

nepohyblivé moduly nebo do hlavních elektráren; 

- Fotovoltaické systémy vyrábí elektřinu bez vzniku emisí skleníkových 

plynů. 

Téma této bakalářské práce jsem si zvolil na základě vysokého nárůstu 

výstavby slunečních elektráren v České republice relativně v krátkém časovém 

období. K této expanzi došlo v návaznosti na novelizaci zákona o podpoře 

výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů (Zákon 180/2005 Sb.), která vstoupila 

v platnost 1. ledna 2012 a upravuje podporování slunečních elektráren z dotací 

podle velikosti zastavěné plochy a tzv. ostrovní solární elektrárny jsou touto 

novelou z podpor vyňaty. Maximální životnost PV panelů se pohybuje 
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v intervalu 25 až 35 let a po uplynutí této doby vznikne velké množství velmi 

specifického odpadu v relativně krátkém časovém úseku, uvažujeme-li 

o přibližně stejné životnosti druhů panelů, které budou muset být recyklovány. 

V této práci se zabývám životností a rozdělením PV panelů dle typologie. 

Následně se zaměřuji na nejpoužívanější typ, u kterého se zabývám výrobou 

a skladbou samotného panelu, dále separací, čištěním a recyklací jednotlivých 

komponentů které jsou v PV panelech použity a také výtěžností recyklace pro 

jednotlivé komponenty a využitím recyklátu. 

Cílem práce je: 

- Definice pojmu fotovoltaický článek. 

- Charakteristika technologií a možností recyklace PV článků. 

- Shrnutí legislativy zabývající se PV panelů. 

- Ekonomická analýza recyklací PV článků. 
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2 FOTOVOLTAICKÉ ČLÁNKY 

Fotovoltaické články jsou základní stavební složkou fotovoltaických 

panelů (Obr. č. 1), umožňují přímou přeměnu solární energie na energii 

elektrickou bez mechanické práce. Tato přeměna se nazývá fotoelektrický jev 

a pro tento jev je základním dílem solární článek (polovodičový prvek), na 

kterém při dopadu slunečního záření vzniká fotovoltaické napětí. 

 

Obr. č. 1: Fotovoltaické panely 

2.1 Historie  

Slovo fotovoltaika je složené ze dvou slov. Prvním slovem je phos 

(znamená světlo) pocházející z řečtiny a druhé slovo je jméno italského fyzika 

Alessandra Volty, který v 18. století sestrojil první elektrický článek. Samotný 

objev fotovoltaické přeměny se pak připisuje Alexandru Edmondu Becquerelovi, 

který jej odhalil při experimentech v roce 1839, kdy prováděl pokusy se dvěma 

kovovými elektrodami umístěnými v elektrovodivém roztoku a zjistil, že při 

osvícení zařízení se na elektrodách zvyšovalo napětí. Jev fotovoltaické 

přeměny v roce 1904 fyzikálně popsal Albert Einstein a o devatenáct let později 
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dostal Nobelovu cenu „za příspěvky k teoretické fyzice, zejména za objev 

zákonitostí fotoelektrického jevu“. V roce 1916 pak Robert Andreas Millikan 

experimentálně potvrdil platnost fotovoltaického jevu a dva roky po Albertu 

Einsteinovi dostal Nobelovu cenu za „za výzkum elementárního elektrického 

náboje a fotoelektrického jevu“.  

První pokusy s fotovoltaickými články se datují do sedmdesátých let 

19.  století, kdy byly poprvé potvrzeny změny vodivosti selenu. Prvotní pokusy s 

fotočlánky se objevují v sedmdesátých letech 19. století, kdy byly poprvé 

zjištěny změny vodivosti selenu při jeho osvětlení. Kolem roku 1883 byl 

sestaven první selenový fotočlánek s tenkou vrstvou zlata, se kterým 

experimentoval Charles Fritts a účinnost tohoto článku byla pod 1 %.  

První fotovoltaický článek byl patentován v roce 1946 Russellem Ohlem, 

který nastartoval výzkum křemíkových článků. První funkční fotovoltaický článek 

byl vyroben v roce 1954 v Bellových laboratořích a jeho účinnost dosahovala 

6  %. Největší dosavadní rozvoj fotovoltaiky přichází v šedesátých letech 

s nástupem kosmického výzkumu, kde se solární panely používaly jako zdroj 

energie pro družice. První družice, která pro získávání energie používala 

solárních panelů, byl ruský Sputnik 3, který byl vypuštěn na oběžnou dráhu 

15. května 1957. Dalším důležitým mezníkem ve vývoji a výzkumu fotovoltaiky 

byla celosvětová ropná krize v roce 1973, ale jakkoli je historie fotovoltaiky 

dlouhá, převážná část významných objevů se děje posledních 10 let. 1,2 

2.2 Využití  

Současné využití fotovoltaických článků a jejich příspěvek v energetice je 

na celkovém množství vyráběných článků oproti energetickému potenciálu 

zanedbatelný (viz Obr. č. 2). Dnešní PV články se dají přirovnat k počítačům ze 

sedmdesátých let 20. století. Fotovoltaické systémy jsou přibližně stejně 

sofistikované, jako počítačová technologie a mohou být využity v široké řadě 

oborů a aplikací. PV systémy lze použít v různých oblastech a výkonech, od 

článků na kalkulačce až po megawattové elektrárny prakticky kdekoli na zemi či 

ve vesmíru a to jak v domácnostech, tak i v průmyslu. Předpokládá se, že se 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotoelektrick%C3%BD_jev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_n%C3%A1boj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_n%C3%A1boj
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fotovoltaika stane nedůležitější technologií pro vývoj rozvojových zemí. 

Fotovoltaické systémy dokáží zásobovat energií rozvojové země bez nutnosti 

výstavby drahé konvekční infrastruktury. Fotovoltaika má obrovský potenciál ke 

snížení výrobních nákladů snížením spotřeby materiálu na výrobu používáním 

nových technologií a oproti fúzním reakcím, jejichž výzkum je v současné době 

pouze v teoretické rovině, je řešením budoucích energetických potřeb. 1,2,3 

 

Obr. č. 2: Potenciál solární energie vůči ostatní používaným zdrojům energie, upraveno 4 

2.3 Životnost  

Životnost fotovoltaických článků je definována poklesem výkonu o 20 %. 

Velká část výrobců fotovoltaických článků, krystalických i tenkovrstvých, 

garantují maximální pokles výkonu o 10 % za 10 let a 20 % za 25 let. 

U využívaných panelů se v praxi pohybuje pokles výkonu za 25 let mezi 6-8 %. 

Předpokládá se, že životnost nově instalovaných panelů a následná ztráta 

výkonu o 20 % je 30–40 let od jejich instalace (viz Obrázek č. 3). PV panely 

jsou ale funkční i po této době, jenom s nižší účinností, která bude i nadále 

klesat a je pouze na investorovi, jestli bude pokračovat ve výrobě elektřiny se 

starými panely, nebo bude investovat do instalace nových panelů. Panely se 

sníženou účinností nemusí být zlikvidovány, ale mohou býti použity pro dalšího 

investora, pro kterého je cena panelů důležitější, než jejich výkon, podobný 
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princip odběru se používá i u trakčních akumulátorů. Pomocí tohoto postupu se 

dá životnost panelu prodloužit až na 50 let. Obrázek č. 3 ukazuje růst 

fotovoltaického odpadu s návazností 25 a 30 let na první vlnu světové výstavby 

FV systémů. 2, 5-8 

 

Obr. č. 3: Množství vzniklého odpadu a použitých panelů u 10 MW elektrárny, upraveno 5 

2.4 Plánovaný vývoj fotovoltaiky v EU 

Studii plánovaného vývoje fotovoltaiky v Evropě zpracovala organizace 

EPIA (European Photovoltaic Industry Association) se sídlem v Bruselu a tato 

studie byla prezentována na 2nd international conference of photovoltaic 

in Warsaw. 

Největší expanze fotovoltaických technologií probíhala od roku 2007 kdy 

se výkon nově instalovaných PV elektráren navýšil o 100 % oproti předchozímu 

roku. V roce 2011 dosahoval výkon instalovaných fotovoltaických panelů téměř 

22 tisíc MW, což ukazuje nárůst od roku 2010 o 7 500 MW a v porovnání 

s rokem 2000, kdy byl instalovaný výkon 53 MW 415×. Obrázek č. 4 ukazuje 

nově instalované PV panely v rámci Evropské unie v MW expanzi jejich 

instalace.4,7,9,10,11 

http://www.epia.org/
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Obr. č. 4: Nárůst nově instalovaných fotovoltaických panelů, upraveno [MW], upraveno 4 

Společnost EPIA vypracovala studii vývoje nově instalovaných 

fotovoltaických systémů v Evropské unii. Výsledky byly zpracovány do 

Obrázku č. 5, který ukazuje od roku 2011 plánovaný vývoj a cíle EPIA pro 

rozvoj fotovoltaiky.  

Vývoj fotovoltaiky v české republice počítáme od roku 2008 kdy poprvé 

výkon PV elektráren překročil hodnotu 1 MW hodnotou 3,40 MW, v roce 2009 

byl výkon PVE 65,74 MW a v následujícím roce 462,92 MW. V roce 2011 došlo 

k extrémnímu nárůstu díky plánované změně legislativy a hodnota výkonu PVE 

byla 1820 MW.4,9,12,13 
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Obr. č. 5: Vývoj fotovoltaiky do roku 2016, upraveno 4 

2.5 Dělení fotovoltaických článků 

Pro účely recyklace se dělí PV články na pět základních typů dle 

chemického složení použitých solárních článků v soustavě a to na: copper 

indium gallium diselenide (CIGS), cadmium telluride (CdTe), amorphous silicon 

(a-Si), poly-crystalline silicon (p-Si) a mono-crystalline silicon (c-Si). Následně 

se tyto typy článků zařazují do tří kategorií PV panelů a to do následujících: 

Kategorie I. Typu – „PV panely první generace“ (často nazývané jako 

tlustovrstvé panely) do které spadají c-Si a p-Si (souhrnně se označují jako 

„x-Si), Kategorie II. Typu – „PV panely druhé generace“ (také nazývané jako 

tenkovrstvé panely) zde spadají a-Si, CIGS a CdTe panely a do Katogorie 

III. Typu – „PV panely třetí generace“, která se v současné době nepoužívá a je 

pouze ve fázi výzkumů.5,10,13 

2.5.1 Fotovoltaické panely první generace 

Skupina první kategorie (x-Si) je nejběžnějším a nejvíce vyráběným 

typem PV panelů na světě. Panely spadající do této kategorie jsou vyráběny na 

křemíkové bázi. V roce 2008 zabíraly 86-88 % celkové produkce mono 

a  multi-krystalických silikonových materiálů ve světě. Křemíkové panely se 
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vyrábí z monokrystalického popřípadě polykrystalického dopovaného křemíku, 

který se ořeže na čtvercový průřez, aby byla lépe využita plocha článku 

(maximálně na 1/3 mm pro polykrystalické panely). Leptáním se na těchto 

plochách vytvoří textura pro zmatnění destičky a pro lepší pohlcování světla. 

Aplikací fosforu se z křemíkových destiček vytvoří polovodivý přechod, dále se 

pomocí nitridu na povrchu vytvoří antireflexní vrstva a vodivou pastou se vyrobí 

metalizace jak na přední, tak i na zadní straně článku. Následně se článek 

sitruje, aby došlo k propojení metalizace s křemíkovým jádrem. Vzhledem 

k potřebným vrstvám jsou oproti ostatním typům panelů těžké a mají velkou 

tloušťku (Obr. .č. 6).1,10 

 

Obr. č. 6: Řez fotovoltaickým panelem první generace 10 

Struktura monokrystalických článků je založena na křemíkové bázi 

a samotné články jsou vyráběny stejně, jako křemíkové čipy, výrobou 

válcovaného monokrystalu silikátu, dle principu Jana Czochralskiho z roku 1918 

kde je třeba vyrobit jednotlivý křemíkový ingot. Kulatý ingot se řeže na takzvané 

wafery, které se oříznou na požadovanou velikost PV článku. Jedná se 

o ekonomicky i energeticky velmi náročnou výrobu. Nespornou výhodou těchto 
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panelů je jejich vyšší účinnost vzhledem k ostatním vyráběným panelům díky 

jednolitosti vrstvy, tato účinnost se pohybuje okolo hodnoty 25 % u komerčně 

vyráběných panelů. Monokrystalické panely představují asi 34 % z celkové 

světové výroby PV panelů. 6,14 

U polykrystalických článků (p-Si) je materiálová struktura podobná 

struktuře monokrystalickým článkům, liší se ovšem tloušťkou vrstev použitého 

silikátu a celkovým složením vrstev panelu. Výroba je jednoduchá, levná 

a dochází k menším materiálovým ztrátám. Samotné polykrystalické články mají 

ovšem horší účinnost, měřenou na plochu panelu než monokrystalické články, 

avšak mají lepší využití plochy v solárním panelu a tudíž lepší ekonomické 

nároky na poměr cena/výkon. Nejlepší účinnost u komerčně vyráběných panelů 

dosahuje 17 %. Podíl polykrystalických článku na současném trhu je asi 

47 %.6,14 

V následujícím textu bych stručně popsal složení fotovoltaických panelů 

první generace. 

Fotovoltaické panely první generace se navzájem výrazně neliší 

v použitém materiálu. Hlavním materiálem pro výrobu panelu je sklo, které plní 

funkci ochranou. Výtěžnost skelné fáze při recyklaci je více jak 95 %. Druhým 

nejvíce zastoupeným materiálem je hliník, který se používá pro nosnou 

konstrukci, jeho výtěžnost při recyklaci je 100 %.  

Dalším materiálem jsou plasty, jedná se především o EVA fólii 

a selektivní fólie sloužící k oddělení materiálů. Plastové komponenty se při 

recyklaci roztaví a vypaří, proto je jejich výtěžnost nulová. Křemík je 

nejdůležitější a nenahraditelnou složkou fotovoltaických článků první generace, 

i když z celkové hmotnosti zabírá pouhá 3 hmotnostní procenta. Výtěžnost 

křemíku je přibližně 85 %. Poslední složkou jsou zájmové kovy (viz. Tab. č. 1) 

s výtěžností 80 %. 6,14 
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Tab. č.  1 : Materiálové složení krystalických panelů6 

Materiál Procentuální podíl [%] Výtěžnost [%] 

Sklo 67 >95 

Hliník 18 100 

Plasty 11 - 

Křemík 3 85 

Kovy 1 80 

2.5.2 Fotovoltaické panely druhé generace 

Hlavním důvodem pro výzkum PV panelů druhé generace byla 

především snaha o snížení výrobních nákladů materiálovou úsporou drahého, 

základního materiálu křemíku. PV články druhé generace jsou svojí tloušťkou 

100x až 1000x tenčí na aktivní polovodičové vrstvě. Hlavními představiteli 

těchto článků jsou články z amorfního křemíku a z mikrokrystalického křemíku 

(také silicon-germania, silicon-karbidu, ale i směsné polovodiče jako Cu, In, Ga, 

S, Se, obecně se tyto články označují jako CIS struktura). S úsporou drahého, 

základního materiálu došlo v porovnání s články první generace k výraznému 

poklesu výrobních nákladů, ale účinnost, které dosahují je často nižší (v sériové 

výrobě obecně pod 10 %). Oproti panelům první generace nemusí být panely 

druhé generace pevně fixovány na tvar nosné konstrukce. Tyto články se 

mohou deponovat jak na pevné substráty (sklo, tvrzené plasty či kovové 

konstrukce) tak i na flexibilní materiály (organické, kovové či textilní fólie). Tato 

schopnost dává tomuto druhu článků širokou možnost použití a uplatnění. 

Komerčně se začaly články druhé generace prodávat v polovině osmdesátých 

let. 14,15 

CIGS (Copper indium gallium diselenide) články (Obr. č. 7) ve 

srovnání se silikátovými fotovoltaickými články dosahují vyšší účinnosti 

a z ohledu recyklací obsahují méně toxického kadmia. Nejlepší vlastností 
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článků CIGS je jejich absorpční koeficient, který se řadí mezi nejvyšší ze všech 

polovodičových materiálů. To znamená, že devadesát devět procent světla 

dopadajícího na CIGS článek je absorbováno už v prvním micrometru, což 

umožňuje velkou úsporu materiálu a malou tloušťku a hmotnost celého panelu. 

CIGS technologie je také velmi stabilní a nedegraduje. 16,17,18 

 

Obr. č. 7: Schéma CIGS článku, upraveno18 

CdTe (Cadmium terillium) jsou tenkovrstvé fotovoltaické články 

z polykrystalického materiálu směsi Kadmia a teluridu nanášeného 

elektrodepozicí, sprejováním a vysokorychlostním napařováním (Obr. č. 8). 

CdTe technologie výroby fotovoltaických panelů v sobě skrývá příslib na levnou 

technologii. V laboratorních podmínkách CdTe dosahují účinnosti 16 % 

a komerčně vyráběné moduly s plochou 7200 cm2 mají účinnost 8,4 %.  

Základní výhodou CdTe článků je jejich jednoduchost a na tu navazující 

nízké náklady na výrobu. Jednou z dalších výhod je nízká citlivost vůči teplotám 

a také doba energetické návratnosti. Dobou energetické návratnosti se myslí 

vyrobená energie fotovoltaickým panelem, která vyrovná energii použitou při 

výrobě samotného článku. Doba energetické návratnosti u CdTe modulů se 

pohybuje okolo 1,5 roku a klesá s probíhajícím vývojem. Díky těmto 

vlastnostem jsou CdTe panely vhodné k využití na volných otevřených 

plochách, kde se velmi dobře využívá jejich výtěžnosti a také jejich odolnost 

vůči vysokým teplotám. CdTe moduly jsou také velmi výhodné v zastíněných, 
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nebo špatně osvětlených prostorech, jelikož díky svým povrchovým vlastnostem 

využívají velkou část světelného spektra. 17,19,20,21 

 

Obr. č. 8: Schéma CdTe článku upraveno18 

a-Si (Amorphous silicon) články z amorfního křemíku (Obr. č. 9) jsou 

vyráběny tak, že se v podtlakové, vakuové komoře při teplotě přibližně 200 °C 

nanáší napařováním vrstva amorfního křemíku na podkladovou tabuli. 

Podkladová tabule nemusí být pouze skleněná, ale dají se využít i jiné 

materiály, jako jsou tvrzené plasty, nebo kovy. Zatím co klasické fotovoltaické 

články mají tloušťku polovodiče okolo 0,3 mm, amorfní křemík je nanášen do 

vrstev s maximální tloušťkou 0,001 mm, proto jsou amorfní články označovány 

jako tenkovrstvé. Výroba samotných amorfních článků je tedy levnější a méně 

materiálově i energeticky náročná oproti ostatním krystalickým článkům.  

Dnešní amorfní moduly však zaostávají v účinnosti, jelikož dosahují přibližně 

poloviční účinnosti oproti monokrystalickým panelům. Účinnost však nic neříká 

o kvalitě technologie, účinností je dána pouze plošná rozloha panelů, která je 

nutná pro dosažení špičkového výkonu 1 kWp. Amorfní panely jsou odlišné 

rovněž svým vzhledem. 18,22,23 
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Obr. č. 9: Schéma a-Si článku, upraveno17 

2.5.3 Fotovoltaické panely třetí generace 

Jedná se o tenkovrstvé fotovoltaické články o tloušťce v nanometrech. 

Fotovoltaické články třetí generace jsou v současnosti pouze ve fázi výzkumu. 

Snaží se získat a zakomponovat do soustavy nové materiály, které by nahradily 

křemík, který nesplňuje podmínku přímého vodiče. Recyklace pro tyto panely 

bude naprosto odlišná od recyklace pro I. a II. generaci dle použitých materiálů. 

Výzkum této technologie se v současnosti zabývá těmito směry vývoje: 24-27 

- tandemové tenkovrstvé články 

- články s vícenásobnými pásy 

- články, které by využívaly "horké" nosiče náboje pro generaci více párů 

elektronů a děr 

- termofotovoltaická přeměna, kde absorbér je současně i radiátorem 

vyzařujícím selektivně na jedné energii 

- termofotonická přeměna, kde absorbér je nahrazen elektroluminiscencí 

- články využívají kvantových jevů v kvantových tečkách nebo kvantových 

jamách 

- prostorově strukturované články vznikající samo-organizací při růstu 

aktivní vrstvy 

- organické články 
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3 RECYKLACE FOTOVOLTAICKÝCH ČLÁNKŮ 

Recyklaci PV panelů byla, až do současnosti věnována malá pozornost, 

jelikož množství panelů určených k recyklaci je nízké a skládá se převážně 

z panelů poškozených jak při instalaci, tak při montáži. V rámci celé Evropské 

unie se jedná o několik stovek tun odpadu ročně, například v roce 2008 se v EU 

zlikvidovalo 3 800 t solárního odpadu, prognózy však předpokládají postupně 

se zvyšující nárůst až do 40 000 t za rok. Recyklace PV panelů se dělí na dva 

základní principy a to na separaci složek z PV panelů a na čištění PV panelů 

pro následné využití recyklace (delaminace zapouzdření PV článku). Forma 

recyklace pro panely v I. Kategorii se nijak navzájem neliší a je identická pro 

všechny typy panelů, nejsou tyto panely navzájem tříděny. 28-30 

3.1 Recykláty 

Recykláty jsou materiály, které získáme recyklací fotovoltaických panelů. 

Fotovoltaické panely jsou složeny z hlavních materiálů a to skla, hliníku, 

plastových komponentů, fotovoltaických článků a kovových prvků. 1,2,29 

Sklo je základní konstrukční díl skoro všech typů fotovoltaických panelů, 

výjimečně se jako nosný systém používají i jiné materiály jako plast. Přídavek 

recyklovaného skla dokáže snížit množství energie potřebné pro výrobu skla až 

o 40 %. Recyklací se výrazně sníží nároky na těžbu surovin a kapacitu skládek 

odpadů. Nespornou výhodou skla je, že v drtivé většině případů lze materiál 

zrecyklovat na původní výrobek. 1,2,29 

Hliník se primárně používá na výrobu rámů k panelům a také na 

kontakty mezi články. Primární produkce hliníku je ekonomicky velmi náročná 

a představuje přibližně 8 % z celkové spotřeby energie na výrobu 

fotovoltaického panelu. Z důvodu vysoké energetické náročnosti na výrobu 

hliníku byly propagovány bez rámové panely, avšak v praxi k tomuto řešení 

není důvod, jelikož je hliník snadno recyklovatelný a pro recyklaci už není 

zapotřebí vysoké množství energie (energetické nároky na získání hliníku jsou 

200 MJ/kg, energetické nároky pro recyklaci hliníku jsou 8 MJ/kg). Výtěžnost 

recyklace hliníkových rámů PV panelů se blíží 100 %. 1,2,29 
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Plastové komponenty se při výrobě fotovoltaických článků používají 

především jako laminační pro zapouzdření fotovoltaickho článku a pro výrobu 

připojovacího systému (Juction box). Minoritně se plasty používají jako náhrada 

za skelnou nosnou desku. Plastová nosná deska má výhodu nižší hmotnosti, 

ale oproti sklu častěji degraduje při působení klimatických jevů a je velmi těžké 

je opět zrecyklovat. Plasty jsou velmi prospěšné při termickém způsobu 

recyklace, kdy se využívá jejich energie uvolněná spálením. 1,2,29 

Fotovoltaické články se podílí na hmotnosti celého panelu v řádech 

několika procent. U novějších typů panelů, I. a II. generace se podíl křemíku na 

článcích snižuje se snižující se tloušťkou desky. Krystalické články se podílí 

největším podílem na celkové energetické spotřebě pro výrobu článku a to až 

80 % a až 50 % na celkové ceně celého článku. Na konci životnosti článku je 

ale článek skoro nezměněn a proto se dají po úpravě znovu použít.  

Články vyrobené moderní technologií na recyklovaných deskách mají 

vyšší účinnost, než články z nichž byly desky při recyklaci získány. Podíl 

funkčních vrstev tenkovrstvých článků na hmotnosti panelů i na nákladech na 

jejich výrobu je o jeden až dva řády nižší, než u panelů krystalických. I v tom 

případě se však často jedná o cenné polovodičové materiály, jejichž zpětné 

získávání je obvykle výhodnější než ze surovin. 1,2,29 

Kovy představují z hlediska ekonomických nákladů na výrobu 

a hmotnosti zanedbatelnou položku. Podíl jednotlivých zájmových kovů se na 

hmotnosti panelů pohybuje v desetinách procent, pokud nepočítáme 

konstrukční kovové rámy a elektroniku potřebnou pro připojení do elektrické 

sítě.  

Z hlediska energetiky je recyklace výhodnější, finanční náročnost 

recyklace kovových odpadů je však často srovnatelná s úpravou z primárních 

surovin pro výrobu daného kovu. Hlavním důvodem pro recyklaci kovového 

odpadu z fotovoltaických článků je jejich vliv na životní prostředí, protože 

většina kovů použitých v PV článcích jsou toxické. A to i přes to, že PV články 

a panely nespadají pod působnost směrnice 2002/95/ES o omezení používání 

některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízením. 1,2,29 
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3.2 Mechanicko-chemická metoda recyklace  

Mechanicko-chemická metoda patří do separačních metod recyklace PV 

panelů a je založena na rozdrcení a následném vytřídění jednotlivých 

zájmových složek panelu. Následně se ze vzniklého separátu se chemicky 

a metalurgicky získají zájmové kovy (viz Tab. č. 2). Tato metoda se používá 

u polykrystalických a monokrystalických PV panelů, tedy u panelů první 

generace. 31,32 

Tab. č. 2: Obsah zájmových složek pro metodu mechanické recyklace v PV článcích, 
upraveno29 

Název Obsah zájmových složek [%] 

Cn 0,12 

Cu 0,62 

Pb 0,063 

Ag 0,11 

 

Postup recyklace probíhá následovně (viz Obr. č. 10): 

1. Vstup 

Vložení fotovoltaických panelů do recyklačního procesu. Panely jsou 

vloženy do recyklačního procesu očištěny a zbaveny možných 

nežádoucích nečistot. 

2. Ruční demontáž hliníkového rámu a připojeného systému. 

V prvním kroku dochází k mechanickému odstranění kovových, 

povrchových částí panelu. Jedná se o hliníkový rám, nosné médium 

a připojené systémy, které se separují ručně. 

3. Selektivní drcení na dvou typech drtičů. 
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Drcení probíhá na dvou typech drtičů. Cílem drcení je získání suroviny, 

která bude vhodná pro separaci. 

4. Modul třídění. 

Třídění probíhá dle velikosti zrn na sítových třídičích. 

5. Separace na fluidních a mokrých splavech, elektrodynamická separace. 

Separace probíhá na základě fyzikálních vlastností materiálů (Objemová 

hmotnost v případě splavů a elektrická vodivost v případě 

elektrodynamické separace). Výsledkem separace je skelná fáze 

a kovová fáze. Skelná fáze se nyní odstraní a předá se jako druhotná 

surovina pro sklářský průmysl. Kovová fáze dále pokračuje k roztřídění 

na jednotlivé složky. 

6. Získání zájmových kovů chemicky a polymetalurgicky. 

Zde se získávají zájmové kovy chemickou cestou, nejčastěji se používá 

princip rafinace získaného kovu loužením, případně elektrolýzou, pro 

dosažení čistoty (čistota kovů dosahuje pro skupinu 4N 99,9 % a pro 

skupinu 3N5 99,95%) a polymetalurgickou cestou.  

 

Obr. č. 10: Schéma postupu mechanicko-chemické recyklace 33 
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3.3 Chemická metoda recyklace  

Chemická metoda se používá pro čištění PV článků I. generace. Pomocí 

rozpouštědla se odstraňují nanesená vrstvy na článcích (Obr. č. 11) v přesném 

pořadí: Horní a spodní metalizace, Antireflexní vrstva. Výsledkem čištění je 

čistý křemičitý wafer. Pro tento chemický proces se používají následující leptací 

roztoky: 

- HF/HNO3/H2O, 

- H2SiF6/HNO3/ H2O, 

- H2SiF6/HNO3/C2H4O2. 

Hlavním problémem chemické metody je výběr správného roztoku 

o určité koncentraci a optimální provozní teplota. 32,34 

 

Obr. č. 11: Čištění PV článků pomoc chemické metody, upraveno 32 

Nespornou výhodu chemického čištění PV článků jsou nízké energetické 

náklady jak pro provoz, tak i pro získání vyšší efektivity procesu. Nevýhodou 

ovšem je účinnost chemického ošetření, jelikož je poměrně nízká, proces je 

časově velmi náročný. Ceny použitých chemických sloučenin jsou vysoké, což 

je dáno jednak použitým množstvím a také samotnou cenou. Dodatečné 

náklady na likvidaci odpadu v případě použití chemického ošetření jsou také 

ekonomicky velmi náročné. 32,35 
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3.4 Termální metoda recyklace PV článků 

V současné době se jedná zřejmě o nejpokročilejší metodu recyklace PV 

článků. Termální metoda je použitelná pro všechny stávající konstrukce 

krystalických křemíkových článků. PV panel se zabaví konstrukčního 

hliníkového rámu a spojovacích zařízení. Následně se očištěny panel umístí do 

pece, kde je zahříván na 500 °C (Obr. č. 12). Při této teplotě dochází 

k odpařování plastových komponent, které jsou řízeně spalovány v následující 

komoře a vzniklé spaliny jsou před výstupem přečišťovány. Vzniklý separát po 

termálním procesu je ručně tříděn na zájmové složky (vytřídí se křemičité, volné 

wafery). Jsou-li panely nepoškozené, je výtěžnost této recyklace až 85 % 

a recyklované články jsou připraveny pro další cyklus výroby PV článků.  

Díky tomuto kroku se výroba PV panelů snižuje až o 70 %. 

U poškozených panelů je výtěžnost i energetická úspora nižší. Dalším 

separátem je podkladní tabule, která by šla teoreticky použít jako nový podklad 

pro panely, ale v současnosti se pro výrobu nových panelů nepoužívá 

a samotné desky se recyklují dle použitého materiálu samostatně (sklo, kov 

a jiné).32,34,36,37 

 

Obr. č. 12: Proces odstranění zapouzdření PV článků pomocí tepelného zpracování, upraveno34 
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3.5 Laserová metoda recyklace  

Laserová metoda se využívá pro čištění PV článků. Tato technologie se 

používá pro panely první generace obou poddruhů pro získání čistého 

křemičitého waferu. Laserovou metodou se odstraňuje antireflexní horní vrstva 

článku (Obr. č. 13) a hliníková spodní metalizace (Obr. č. 14). Pro tuto metodu 

se používá laser s vlnovou délkou 1064 nm a frekvencí 120 Hz. Tato metoda je 

oproti chemické metodě čištění hůře realizovatelná z důvodů vysokých 

provozních nákladů a nižší účinnosti. Za jednu minutu čištění laserem se vyčistí 

jeden cm2 článku (při chemické metodě se za stejnou dobu vyčistí celý 

článek).32,35,37,38 

 

Obr. č. 13: Odstranění antireflexní vrstvy použitím laserové technologie (obrázky před a po 
čištění laserem), upraveno35 

 

Obr. č. 34: Odstranění spodní metalické vrstvy použitím laserové technologie (obrázky před 
a po čištění laserem), upraveno35 
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4 LEGISLATIVA 

V praktických otázkách recyklace fotovoltaických panelů došlo 

k poměrně malému posunu. Byla schválena nová legislativa na evropské 

i české úrovni. Požadavky českého zákona jdou v případě fotovoltaických 

panelů nad rámec požadavků evropské směrnice i české vyhlášky o nakládání 

s elektrozařízeními a elektroodpady (OEEZ). 1,2,11 

4.1 Směrnice o elektrickém a elektronickém odpadu 

2012/19/EC 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EC ze dne 

4. července 2012 (WEEE) o odpadních elektrických a elektronických zařízeních 

byla publikována v Úředním věstníku Evropské unie 24. července 2012 

a vstoupila v platnost 13. srpna 2012. Členské státy Evropské unie mají nově 

povinnost směrnici zapracovat do své legislativy do 14. února 2014. Jedná se 

o znění směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických 

zařízeních. 

Podle nové směrnice se má „sběr, skladování, přeprava, zpracování 

a recyklace odpadů elektronických a elektrotechnických zařízení, jakož i jejich 

příprava k opětovnému použití, se provádějí v souladu s přístupem, který dbá 

na ochranu životního prostředí a lidského zdraví a umožňuje zachování surovin, 

a jejich cílem je recyklace hodnotných zdrojů obsažených v elektrických 

a elektrotechnických zařízeních za účelem lepších dodávek komodit v Unii.“ 

Upřednostňuje se opětovné využití celého odpadu z elektrických 

a elektrotechnických zařízení bez recyklace, pokud je to možné. Nově jsou ve 

směrnici zahrnuty i fotovoltaické panely a to do kategorie „4. Spotřební 

elektronika a fotovoltaické panely“ v příloze 1 této směrnice. 

Tato směrnice so mimo jiné snaží o zlepšení účinnosti v oblasti ochrany 

životního prostředí propojením všech subjektů zapojených do životního cyklu 

elektrických a elektronických zařízeních, kterými jsou výrobce, distributor, 

spotřebitel a také subjekty zapojené do zpětného odběru a zpracování odpadů 
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elektronických elektrotechnických zařízení. Velkou změnou je rozdílné 

uplatňování závazků výrobce v různých členských státech Evropské unie. Tato 

odpovědnost může vést k hospodářským nerovnostem a většímu finančnímu 

zatížení daných subjektů. Rozdílné uplatňování zákonů o odpadech 

elektrických a elektrotechnických zařízení je ovlivněno efektivností recyklační 

politikou daného státu. Z tohoto důvodu by měla být stavena recyklační politiky 

na úrovni celé Evropské unie a měly by být stanoveny minimální normy pro 

manipulaci s odpady elektronických a elektrotechnických zařízení.  

Nově by odpovědnost za financování nakládání s historickými odpady 

měla být sdílena všemi stávajícími výrobci, kteří působí na globálním trhu 

v okamžiku, kdy dochází k vygenerování odpadu. Směrnice dále zadává 

minimální cíle podílu odebraných elektrozařízení a podílu jejich recyklace nebo 

opětovného použití. Česká republika a některé další členské státy jsou vyňaty 

z této směrnice se závaznou minimální hodnotou odebraného elektrozařízení 

a podílu jejich recyklace nebo opětovného použití a mohou si určit nižší cíle. 

1,2,39 

4.1.1 Zákon o odpadech 

Zákon 185/2001 Sb. O odpadech a změně některých dalších zákonů 

postupně zapracovává do české legislativy směrnice Evropské unie. A také byl 

díky postupnému upravování se směrnicemi EU již téměř 30x novelizován. 

Poslední novelizace se týká zákona č. 165/2012 Sb. O podporovaných zdrojích 

energie a o změně některých zákonů. K nejnovější novelizace dojde 

v návaznosti na nově přijatou směrnici o odpadech elektrických 

a elektrotechnických zařízení. 

Nově zákon o odpadech stanovuje pravidla pro předcházení vzniku 

elektroodpadů a pro nakládání s nimi s návazností na ochranu životního 

prostředí, ochrany lidského zdraví, trvale udržitelného rozvoje a při omezování 

nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a zlepšení účinnosti tohoto 

využívání. Zákon 185/2001 dále upravuje práva a povinnosti osob a působnost 

orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství. Zákon 185/2001 se také 
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vztahuje na všechny elektroodpady kromě některých skupin odpadů, jakými 

jsou odpadní vody nebo odpady s radioaktivními vlastnostmi. 

Odpad je podle zákona každá movitá věc, které se fyzická, nebo 

právnická osoba zbavuje, má úmysl se jí zbavit, nebo případně má povinnost se 

jí zbavit. Tato povinnost se převážně vztahuje na movité věci, které nejsou 

používány ke svému primárnímu využití a svými vlastnostmi ohrožují životní 

prostředí, nebo byly vyřazeny na základě dílčího právního předpisu. Podle 

zákona odpad přestává být odpadem, lze-li jej použít ke konkrétním účelům, 

existuje pro ni tržní poptávka. Takto specifikovaný odpad dále musí splňovat 

technické požadavky dané normami, nebo jinými předpisy a jeho použití 

neovlivní svými vlastnostmi životní prostředí. 

Přednost má využívání odpadů před jeho odstraněním a materiálové 

využití před jiným využitím, skládkování je vždy až poslední možnost. Původce 

odpadu je také povinen jej zařadit do správné kategorie dle katalogu odpadů 

a následně předat odpad osobě oprávnění k nakládáním s danou kategorií 

odpadů. 1,2,40 

4.1.2 Zákon o podporovaných zdrojích 

Zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně 

některých zákonů, nově zavádí do zákona o odpadech ustanovení týkající se 

likvidace fotovoltaických panelů. Novelizace zákona o odpadech zavádí některé 

nové definice: 

„Fotovoltaický článek – Článek tvořený polovodičovými nebo organickými 

prvky, které mění energii slunečního záření v energii elektrickou.“41 

„Solární panel – Elektrozařízení tvořené fotovoltaickými články a určené 

k přímé výrobě elektřiny ze slunečního záření.“41 

„Solární elektrárna – Výrobna elektřiny využívající solární panely“ 

„Provozovatel solární elektrárny – Držitel licence na výrobu elektřiny 

podle zvláštního právního předpisu ve výrobně elektřiny, která vyrábí 

elektřinu ze slunečního záření.“41 
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Tento zákon nově určuje, že chce-li výrobce přenést svojí zodpovědnost 

z recyklace či likvidace OEEZ na jinou právnickou osobu, musí tato právnická 

osoba být založená minimálně čtyřmi výrobci elektrozařízení, nebo právnickou 

osobou sdružující minimálně čtyři výrobce elektrozařízení.  

V souladu s výjimkou z působnosti směrnice 2002/95/ES o omezení 

užívání některých nebezpečných látek v elektronických a elektrických 

zařízeních je možno na trh uvádět fotovoltaické panely, které obsahují toxické 

látky, převážně se jedná o kadmium používané při výrobě CdTe panelů a také 

v malém množství v CIS a CIGS panelech. Podíl panelů s toxickými příměsemi 

je ale v České republice velmi malý. U panelů obsahujících kadmium je jejich 

recyklace zajištěna výrobcem ma jeho vlastních recyklačních linkách.  

Nově je dle zákona o podporovaných zdrojích rovněž určeno, že zpětný 

odběr odpadu elektronických a elektrotechnických zařízení a oddělený sběr 

elektroodpadu z fotovoltaických panelů, které jsou součástí výroben elektrické 

energie s celkově instalovaným výkonem do 30 kWp, musí být zajištěna 

prostřednictvím sítě míst zpětného odběru a odděleného sběru o dostatečné 

četnosti a dostupnosti. 

Financování dalšího možného nakládání s elektrotechnickým odpadem 

z fotovoltaických panelů je v zákoně odděleno od ostatních odpadů elektrických 

a elektrotechnických zařízení. U solárních panelů uvedených na trh po 1. lednu 

2013 je za financování zodpovědný výrobce panelu, podmínky pro něj jsou 

v podstatě stejné jako například podmínky pro nakládání s elektroodpadem 

z provozu domácností. Výrovce má také možnost určení individuálního nebo 

kolektivního systému. V případě zvolení kolektivního systému nemusí výrobce 

prokazovat poskytování finanční záruku o zajištění profinancování zajištění 

nakládání s elektroodpadem z fotovoltaických panelů. 

U fotovoltaických panelů, které byly uvedeny na trh před 1. lednem 2013, 

je za profinancování recyklace zodpovědný provozovatel daného 

fotovoltaického systému. Tuto zodpovědnost musí převést na jinou pověřenou 

právnickou osobu do 30. června 2013, která musí následně zajistit finanční krytí 

recyklace prostřednictvím rovnoměrných dílčích plateb příspěvků, 
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poskytovaných minimálně jednou za kalendářní rok počítaných od prvního 

ledna 2014 tak, aby byly náklady na recyklaci plně zajištěny nejpozději 1. ledna 

2019. Podrobnosti financování a výši plateb určuje dodatečně Ministerstvo 

průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministerstvem financí. 1,2,41 

4.1.3 Vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpadem 

Vyhláška ze dne 5. září 2005 „o podrobnostech nakládání 

s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování 

nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)“ 

v sobě zapracovává evropské směrnice: 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 

2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/108/ES ze dne 

8. prosince 2003, kterou se mění směrnice 2002/96/ES o odpadních 

elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 

2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických 

a elektronických zařízeních.  

Vyhláška blíže upřesňuje podmínky jednotlivých způsobů plnění 

povinností výrobce PV panelů a další podmínky plnění povinností a jištění 

profinancování za účelem zápisu do seznamu výrobců elektrozařízení dle 

§ 8 části 4 zákona č. 185/2001 Sb. Zákona o odpadech.  

V této vyhlášce bohužel nejsou specifikovány způsoby financování 

nakládání s elektroodpadem z PV panelů, ale pro ostatní elektroodpady je 

uvedeno: „Výrobci, kteří plní v rámci kolektivního systému povinnosti stanovené 

pro nakládání s elektroodpady, odvádějí příspěvky způsobem stanoveným 

provozovatelem daného kolektivního systému podle § 5, který posuzuje 

ministerstvo před zápisem do Seznamu.“1,2,42 
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5 EKONOMICKÁ ANALÝZA RECYKLACE PV ČLÁNKŮ 

Srovnávací finanční analýza byla provedena pro stanovení potenciálního 

zisku plynoucího z recyklačního procesu pěti základních fotovoltaických článků. 

V prvním kroku této analýzy byla stanovena hmotnost polovodičového materiálu 

v solárních článcích a srovnána s výtěžností při recyklaci. Vstupní parametry 

a hmotnost vztahovaná na polovodiče, ve fotovoltaickém článku, jsou uvedena 

v tabulce č. 3 pro čtyři základní typy modulů: CIGS, CdTe, a-Si, x-Si. 

V současné době se v odborné literatuře nevyskytují informace 

o recyklačních procesech a-Si fotovoltaických článku. Tato skutečnosti je 

způsobena pravděpodobně tím, že hmotnost polovodičového materiálu v a-Si 

článcích je nepatrná a výtěžnost recyklace (z pohledu polovodičů) není 

rentabilní. Tento závěr je podpořen výsledky v Tabulce č. 3, která ukazuje, že 

hmotnost polovodičového materiálu je v 1 m2 solárního článku asi 1 g. 

V důsledku těchto výsledku se zbytek analýzy již nezabývá recyklací a-Si 

článků z pohledu polovodičů. 

Tab. č.  3: Množství využitého polovodičového materiálu pro čtyři solárních modulů, upraveno5 

 CIGS CdTe a-Si x-Si 

Ga In Cd Te 

A [cm2] 10 000 10 000 10 000 10 000 

ts [cm] 0,0004 0,0003 0,00005 0,64 

rs [g/cm3] N/A N/A 6,2 2,33 2,33 

ms [g] 6,54 10,77 9,07 9,53 1,165 466 

zs [%] 80 99 96 N/A 60 

mrs [g] 5,23 8,62 8,98 9,15 <1.17 279.6 

Legenda: A – velikost článku; ts – tloušťka polovodiče; rs – hustota; Zs - výtěžnost recyklace 

polovodičů; mrs - hmotnost zrecyklovaného polovodiče 
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Další parametry jsou uvedeny v Tabulce č. 4, která ukazuje množství 

recyklovaného skla z panelů na čtvereční metr. Hmotnost separované skelné 

složky se pohybuje mezi 16-17 kg. 

Tab. č. 4: Určení množství recyklovaného skla pro CIGS, CdTe a c-Si PV modulů, upraveno5 

 CIGS CdTe c-Si 

A [cm2] 10 000 10 000 10 000 

tg [cm] 0,68 0,64 0,64 

rg [g/cm3] 2,6 2,6 2,6 

mrg [g] 17 680 16 640 16 640 

Legenda: A – velikost článku; tg – tloušťka skla; rg – hustota skla; mrg – výtěžnost recyklace 

skelné složky 

Třetím krokem ve srovnávací analýze je určení a porovnání nákladů na 

recyklaci všech tří zbývajících typů solárních článků a následná finanční 

návratnost z dalšího prodeje polovodičů a skla získaného recyklací. Výsledky 

jsou prezentovány v tabulce č. 5. V tabulce č. 5 je jasně vidět, že výsledná 

návratnost z recyklace polovodičových materiálů a skla ze solárních článků 

CIGS výrazně převyšuje náklady na recyklaci článků. Nicméně pro fotovoltaické 

články CdTe a x-Si je profit, oproti CIGS článků, výrazně nižší a při porovnání 

s finančními náklady na recyklaci dosahuje celkový profit záporných čísel. 

  



Jahoda Jakub: Charakteristika metod recyklace použitých fotovoltaických článků 

2013  29 

Tab. č. 5: Náklady na recyklaci a získaný profit pro tři typy solárních panelů upravno5 

 CIGS CdTe x-Si 

In Ga Cd Te Si 

Vs [$/g] 3,00 3,00 0,026 0,220 0,027 

Mrs [g] 5,23 8,62 8,98 9,15 279,60 

Ps [$/modul] 15,70 25,85 0,23 2,02 7,54 

Vg [$/g] 3,72E-06 3,72E-06 3,72E-06 3,72E-06 3,72E-06 

mrg [g] 17,680 16,640 16,640 

Pg [$/modul] 0,07 0,06 0,06 

Pt [$/modul] 41,62 2,03 7,54 

C [$/modu] 20,24 9,00 31,11 

Legenda: Vs – prodejní cena; mrs - hmotnost zrecyklovaného polovodiče; Vg – prodejní cena 

skla; mrg - hmotnost zrecyklovaného polovodiče; Pg – profit ze skelné složky; Pt – celkový profit 

z recyklace polovodičů a skla; C – cena recyklace PV  

Poslední položkou ovlivňující výsledný profit je cena za uskladnění. 

Výsledky finanční analýzy se započítáním nákladů na skládkování jsou uvedeny 

v Tabulce č. 6. Cena za uskladnění je nejvyšší u článků CdTe, které obsahují 

značné množství kadmia. Kadmium je jedovatý a těžký kov a je považován za 

nebezpečný materiál. Z důvodu přítomnosti kadmia je výhodné použít recyklaci 

namísto skládkování, ale bohužel obsah kadmia není natolik vysoký, ale se 

recyklace pro získání kadmia stala rentabilní, ale s ohledem na životní prostředí 

je jediným šetrným způsobem vypořádání s tímto nebezpečným materiálem.  
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Tab. č. 6: Celková ziskovost recyklace PV panelů upravno5 

 CIGS CdTe c-Si p-Si a-Si 

E [W/m2] 100 108 144 138 90 

Hmotnost [kg] 28 12 15,4 19,4 19,1 

Jmenovitý výkon 

[W] 

160 77,5 180 230 128 

W [kg/modul] 17,5 16,72 12.32 11,64 13,43 

T [$/kg] 0,05 0,39 0,05 0,05 0,05 

D [$] 0,87 6,45 0,61 0,58 0,67 

PT = Pt + D – C [$] 22,25 -0,24 23,96 -23,99 0,73-C 

Legenda: E – Výkon; W - celková hmotnost odpadu na článek; T – náklady na skladování; 

D - náklady na likvidaci; PT – Celkový profit z recyklace. 

Kromě toho je recyklace všech fotovoltaických článků na bázi křemíku 

nevýdělečná. Případ a-Si panelů není uveden, ale skutečnost je generalizována 

z výsledků výzkumu u ostatních krystalických panelů a výsledků z tabulky číslo 

1. Další možností recyklace je zrecyklování horního krycího skla jako možnosti 

použití pro podklad pro tenkovrstvé panely. Pro tento účel je třeba zjistit 

životaschopnost tohoto režimu, který by zlepšil ekonomiku tenkovrstvých 

panelů. 

Celkově Tabulka č. 6 ukazuje, že neexistuje žádná ekonomická motivace 

pro recyklaci. Hlavním důvodem recyklace není ekonomický profit, ale 

odstranění nebezpečných látek použitých při výrobě PV článků, aby nedošlo 

k ovlivnění životního prostředí. V případě panelů CIGS je recyklace výhodná 

pouze z toho důvodu, že v jejich polovodičové vrstvě je použito nebezpečné 

kadmium a náklady na skladování by převýšily náklady na recyklaci. Hodnota 

v Tabulce č. 4 je dolní hranicí a s návazností na skladovací poplatky by mohla 
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být výhodnost recyklace ještě větší. Lze vyvodit z porovnání Tabulek 3. a 4., že 

náklady na skládky pro každý typ ze solárních panelů jsou velmi nízké ve 

srovnání s náklady na recyklaci, což znamená, že než tržní přístup je potřeba 

k zajištění udržitelnosti životního prostředí, ať už je to přes sociální 

zodpovědnost podniků a vládních předpisů proti průmyslu, aby se materiály 

z recyklace PV panelů dále používaly a vytvořil se pro ně trh. 5,43- 46 
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6 ZÁVĚR 

Hlavním cílem této bakalářské práce byla charakteristika metod 

recyklace použitých fotovoltaických článků. Práce shrnuje současné BAT 

technologie v oboru recyklace PV panelů a poukazuje na nové možnosti 

a trendy v tomto oboru. Součástí je také platná legislativa ČR a EU v oblasti 

energetiky, fotovoltaiky a recyklací odpadu elektrických a elektrotechnických 

zařízení. 

I když množství nově instalovaných fotovoltaických elektráren rok od 

roku roste, přes to je potenciál výroby sluneční energie stále využíván pouze 

z malé části a nadále převládají fosilní a ostatní paliva. Hlavním problémem, 

který zabraňuje výstavbě nových elektráren, jsou vysoké pořizovací náklady 

a ztráta státních příspěvků na výrobu a výstavbu. Tyto náklady by mohly být 

sníženy pomocí opětovného využívání fotovoltaických článků na konci 

životnostiJak vyplývá z ekonomicé analýzy, samotná recyklace panelů není 

v současné době rentabilní pro otevřený trh, avšak pro firmy, které se zabývají 

výrobou panelů, by mohla být řešením materiálových problémů 

Vzhledem k poznatkům získaným v rámci řešení této bakalářské práce, 

bych se touto problematikou chtěl zabývat rovněž ve své diplomové práci. 

V následné diplomové práci bych chtěl na tyto dané poznatky navázat a rozšířit 

je především o praktickou studii recyklace fotovoltaických článků flotační 

metodou a novými postupy, které se v současné době vyvíjí. 
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