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Seznam zkratek
BOS

Komponenty „balance of system“

c-Si

Krystalický křemík (subst., adj.)

ČR

Česká republika

EPBT

Energy Payback Time – Doba energetické návratnosti

EVA

Etylenvinylacetát

LCA

Life Cycle Assessment – Posuzování životního cyklu

PV

Fotovoltaický (adj.)

PVM

Fotovoltaický modul

SWOT

Strengths-Weaknesses-Oportunities-Threats

TCO

Transparent conductive oxide – transparentní vodivý oxid

TT

Top Twenty

WEEE

Waste Electrical and Electronic Equipment

1 Úvod
Celkový instalovaný elektrický výkon z fotovoltaických zdrojů v České republice
v současné době dosahuje hodnoty 2 GW. Převážná většina instalací vznikla během
let 2009 až 2011 (viz Obr. 1). Zejména rok 2010 bývá často označováno jako
solární boom. Více než polovina těchto elektráren (z pohledu instalovaného
výkonu) byla postavena na základě pobídky státu tzv. „za účelem investice“, a je
provozována v režimu tzv. přímého výkupu, kdy je všechna vyrobená energie
dodávána do sítě, a to za cenu vycházející z tehdy platného podpůrného tarifu
(Feed-in tariff). Tyto systémy jsou obvykle volně stojící systémy, popřípadě
systémy na střechách průmyslových hal. Vzhledem k časově omezené platnosti
podpůrných tarifů po dobu trvání licence, vzniká hypoteticky nebezpečí následných
ekologických zátěží po ukončení provozu v důsledku zániku licence zdroje a tím i
finanční podpory. Licence jsou obvykle vydávány na 20 nebo 25 let a stavby valné
většiny zdrojů povolovány jako „dočasné“. Tyto dočasné stavby mají v projektové
dokumentaci často zahrnutu také rekultivaci zastavěné plochy. Počet těchto systémů
je v řádu stovek.
Druhou skupinu tvoří systémy v režimu „zelených bonusů“, typicky na střechách

Obr. 1: Vývoj PV instalovaného výkonu v ČR (zpracováno na základě dat ERÚ)
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rodinných domů, kde je vyrobená energie z velké části spotřebovávána přímo
v objektu. Těchto systémů jsou na rozdíl od volně stojících řádově tisíce.
Z tohoto důvodu byla 31. 1. 2012 (s účinností od 1. 1. 2013) schválena novelizace
zákona 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých
zákonů, kterým se změnil zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, která stanovila odpovědnost majitelů PV elektráren za likvidaci
použitých PV modulů. V rámci této novelizace byl pro moduly uvedené na trh před
1.1.2013 vyhláškou 352/2005 Sb. zaveden recyklační poplatek v minimální výši
8,50 Kč (pro moduly uvedené na trh později žádná minimální cena stanovena není).
Tato studie má za cíl analyzovat, zda je stanovená výše recyklačního poplatku
adekvátní a navrhnout další možnosti nakládání s elektrárnami, jimž skončí licence.
Součástí studie je také analýza vlivu PV modulů na životní prostředí.
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2 Legislativa ohledně nakládání s PV moduly
2.1 Situace v ČR
2.1.1 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů [1]
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen
„Zákon o odpadech“) definuje pojmy:


solární panel – elektrozařízení tvořené fotovoltaickými články a určené k
přímé výrobě elektřiny ze slunečního záření



solární elektrárna – výrobna elektřiny využívající solární panely

Fotovoltaické moduly (elektrárny) jsou tedy z hlediska české legislativy
ekvivalentním pojmem k těmto definicím. Likvidace PV modulů je podle Zákona o
odpadech zajištěna následujícím způsobem
-

PV moduly uvedené na trh před 1. 1. 2013 – financování odděleného sběru,
zpracování, využití a odstranění elektroodpadu z PV modulů probíhá
prostřednictvím tzv. kolektivních systémů zpětného odběru elektrozařízení
(dále jen „kolektivní systém“). Výše a přesný způsob financování je dán
prováděcí vyhláškou č. 352/2005 Sb.

-

PV moduly uvedené na trh po 1. 1. 2013 – financování odděleného sběru,
zpracování, využití a odstranění elektroodpadu zajistí výrobce modulů1
(výrobce poskytuje před uvedením na trh záruku). V případě nových modulů
může také uzavřít výrobce s koncovým uživatelem dohodu, která tuto
odpovědnost deleguje na jinou osobu. V případě odpovědnosti koncového
uživatele je pak financování zajištěno obdobně jako v případě modulů
uvedených na trh před 1. 1. 2013. Minimální výše příspěvku není stanovena.

1

Výrobcem se pro účely tohoto zákona rozumí i právnická nebo fyzická osoba uvádějící modul na
trh.
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2.1.2 Vyhláška

č.

352/2005

Sb.

o

podrobnostech

nakládání

s

elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách
financování nakládání s nimi [2]
Tato vyhláška (dále jen „Vyhláška“) mimo jiné stanovuje bližší podmínky
financování odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze
solárních panelů podle § 37p odst. 1 zákona, včetně způsobu výpočtu minimální
výše uložených finančních prostředků na účelově vázaném bankovním účtu a
způsobu jejich čerpání a dále způsobu výpočtu minimální výše příspěvků a způsobu
nakládání s nimi.
-

pro výrobce (PV moduly uvedené na trh po 1. 1. 2013) – prostřednictvím
individuálního, solidárního nebo kolektivního systému

-

pro provozovatele PV systému – prostřednictvím kolektivního systému

Výše příspěvku se odvíjí od hmotnosti modulu, která je v případě modulů
uvedených na trh po 1. 1. 2013 rovná skutečné hmotnosti modulů a v případě
modulů uvedených na trh před 1. 1. 2013 přepočítávána podle následujícího vztahu:
(1)

kde

M představuje hmotnost solárních panelů instalovaných v solární elektrárně
pro účely výpočtu minimální výše příspěvku uvedenou v kg.
P představuje výkon solární elektrárny podle licence na výrobu elektřiny v
této solární elektrárně vydané Energetickým regulačním úřadem uvedený
ve wattech (Wp).
K představuje průměrnou hmotnost solárního panelu připadající na jednotku
výkonu; tato průměrná hmotnost činí dle zákona 0,11 kg.

Sazba pro výpočet minimální výše příspěvků a minimální výše uložených
peněžních prostředků na účelově vázaném bankovním účtu se pak vypočítá podle
vzorce:
(2)
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kde

S

se rovná sazbě pro výpočet minimální výše příspěvků a minimální
výše uložených peněžních prostředků na účelově vázaném bankovním
účtu na 1 kilogram hmotnosti elektroodpadu ze solárních panelů.

NOS se rovná předpokládaným nákladům
- na zpětný odběr a oddělený sběr 1 kilogramu hmotnosti elektroodpadu
ze solárních panelů, přičemž tyto náklady zahrnují náklady na zřízení
a provozování míst zpětného odběru a odděleného sběru v dostatečné
dostupnosti v rámci České republiky v souladu s § 37k odst. 6 zákona,
pokud jde o solární panely uvedené na trh po dni 1. ledna 2013,
- předání ke zpracování, pokud jde o solární panely uvedené na trh do
dne 1. ledna 2013. Místem předání ke zpracování je místo zpětného
odběru a/nebo odděleného sběru nebo solární elektrárna, pokud je to
stanoveno smlouvou mezi provozovatelem kolektivního systému a
provozovatelem solární elektrárny a pokud jsou pro případ
shromažďování (soustřeďování) solárních panelů určených k předání
ke zpracování v místě solární elektrárny splněny požadavky na
shromažďování (soustřeďování) odpadů podle zvláštního právního
předpisu.
Npř

se rovná předpokládaným nákladům na zajištění přepravy 1 kilogramu
hmotnosti elektroodpadu ze solárních panelů z místa zpětného odběru
a odděleného sběru nebo z místa předání ke zpracování, pokud jde o
solární panely uvedené na trh do dne 1. ledna 2013, ke zpracovateli
elektroodpadu ze solárních panelů, včetně zajištění skladování
elektroodpadu ze solárních panelů před jeho zpracováním, nakládky a
vykládky a nákladů na provozování míst, kde budou solární panely
shromažďovány a skladovány před předáním zpracovateli.

Nzpr se rovná předpokládaným nákladům na zpracování 1 kilogramu
hmotnosti elektroodpadu ze solárních panelů za použití nejlepších
dostupných technik, a to včetně nákladů na využití a odstranění
získaných materiálových složek, včetně kabeláže, připojovacích
modulů (tzv. junction boxy) a měničů napětí (tzv. inventory střídače).
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Nadm se rovná předpokládaným nákladům na administrativu spojenou s
přímým zajištěním plnění povinností výrobce nebo provozovatele
solární elektrárny podle ustanovení části čtvrté hlavy II dílu 8 zákona
na 1 kilogram hmotnosti elektroodpadu ze solárních panelů (např.
provozování dispečinku pro odvoz panelů z místa zpětného odběru a
odděleného sběru, výkaznictví a vedení účetnictví a zajištění
kontrolních mechanismů systému a jeho účastníků - výrobců,
provozovatelů

solárních

elektráren,

provozovatele

kolektivního

systému, provozovatelů zařízení ke zpracování elektroodpadu).
Pds

se rovná předpokládaným příjmům z prodeje druhotných surovin
získaných ze zpracování 1 kilogramu hmotnosti elektroodpadu ze
solárních panelů.

Minimální sazba pro výpočet minimální úhrnné výše příspěvků provozovatele
solární elektrárny, který plní povinnosti podle § 37p odst. 2 zákona, a minimální
výše uložených peněžních prostředků na účelově vázaném bankovním účtu činí
8,50 Kč.
Náklady na zpracování elektroodpadu ze solárních panelů musí být stanoveny tak,
aby
- bylo finančně zajištěno využití elektroodpadu ze solárních panelů v
rozsahu nejméně 85 % jeho průměrné hmotnosti a příprava na opětovné
použití a recyklace elektroodpadu ze solárních panelů v rozsahu nejméně
80 % jeho průměrné hmotnosti,
- nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů bylo finančně zajištěno i v
případě, že dojde k poklesu cen druhotných surovin a růstu cen energií.
Vyhláška dále hovoří o faktu, že každý kolektivní systém, který se přihlásil ke sběru
PV modulů musí při přihlašování doložit, že výše navržených příspěvků zahrnuje
všechny předpokládané budoucí náklady zajištění předání ke zpracování, zpětného
odběru a odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu z PV
modulů.
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Podstatným aspektem je také § 14b odstavec 7 Vyhlášky, který stanovuje, že po
zajištění splnění povinností (zpětného odběru...) se provozovatel kolektivního
systému a provozovatel PV elektrárny mají finančně vypořádat, a to buď vrácením
přeplatku, nebo doměřením nedoplatku – tj. bez ohledu na to, jak vysoký bude
průběžný příspěvek, provozovatel PV elektrárny nakonec vždy zaplatí (jen/právě)
skutečné náklady na recyklaci (případně zinkasuje výnos).

2.2 Situace v Evropě
2.2.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4.
července

2012

o odpadních

elektrických

a elektronických

zařízeních [3]
Tato směrnice (Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE
direktiva) udává, že členské státy zajistí, aby výrobci financovali náklady na sběr,
zpracování,

využití

ak

životnímu

prostředí

šetrné

odstraňování

odpadu

z elektrických a elektronických zařízení. Mezi tento odpad patří podle této směrnice
nově také fotovoltaické moduly. Toto nařízení se vztahuje na všechny moduly
uvedené na trh po 13. 8. 2005, tedy v případě ČR prakticky všechny moduly. Pro
samotný sběr a využití směrnice předepisuje využití stávajících systémů sběru a
využití.
Česká legislativa tuto úpravu, která je závazná pro všechny členské státy unie
prakticky ignoruje.
2.2.2 Reálná situace v Evropě
Evropské solární společenství – SolarPower Europe (dříve Europian Photovoltaic
Industry Associaton – EPIA) podnikla v červnu 2015 dotazníkové šetření
v evropských státech za účelem zjištění řešení nakládání s PV moduly na konci
života. Z dostupných dat – Rakousko, Řecko, Holandsko, Portugalsko, Švýcarsko,
UK, Itálie (data poskytnuta RESolar); lze shrnout následujícím způsobem:
1. Ve všech zemích je problematika likvidace PV modulů zakotvena
v legislativě.
2. Finanční závazky plynoucí ze sběru a likvidace PV modulů
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o Rakousko – nese výrobce/distributor – prostřednictvím kolektivních
systémů, nebo samostatně
o Řecko – pro moduly uvedené na trh před 14.2.2014 nese
provozovatel, ale pouze v případě, že výrobce neexistuje. Ve zbytku
případů výrobce. V obou případech jsou poplatky vybírány
prostřednictvím již fungující sítě s platbou až na konci životnosti.
o Holandsko – nese výrobce/distributor – prostřednictvím kolektivních
systémů, nebo samostatně.
o Portugalsko

–

nese

výrobce/distributor

–

prostřednictvím

kolektivních systémů – průměrná výše poplatku – 28 EUR/tunu PV
modulů, 47 EUR/tunu invertorů uvedených na trh. Provozovatel má
pouze povinnost odevzdat moduly do sběru nebo výrobci/dodavateli.
o Švýcarsko – legislativa je v přípravě (2016), provozovatel platí již
při koupi modulu.
o UK – nese výrobce (distributor je pro tyto potřeby považován za
výrobce) prostřednictvím PV Cycle (viz kapitola 2.3). Provozovatel
má povinnost demontáže modulů, poplatky platí pouze v případě, že
výrobce není z UK.
o IT – v případě modulů uvedených na trh před 30. 6. 2012 nese
provozovatel (má-li podpůrný tarif) formou podílu z tarifu, který
musí odvést (za desetiletí). V případě systémů po 30. 6. 2012 (nebo
před ale bez podpůrného tarifu) nese závazky výrobce/distributor.
Shrnutí – v případě, kdy nese finanční závazky provozovatel, jsou vybírány buď
přímo při koupi modulu, nebo prostřednictvím zpětného podílu z podpůrného tarifu.
Ve většině zemí nese odpovědnost za finanční závazky plynoucí ze sběru a
následného využití PV modulů výrobce (distributor).

2.3 Mezinárodní organizace pro sběr a likvidaci PV modulů
2.3.1 First Solar [4]
V roce 2007 spustila společnost First Solar – dominantní výrobce CdTe modulů,
projekt podporující recyklaci svých PV modulů. Každý modul vyrobený společností
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First Solar je evidován a zákazník platí již při koupi modulu dostatečnou částku
zajišťující následnou likvidaci.
First Solar provozuje tři továrny na zpracování modulů coby odpadu, a to v USA,
Německu a Malajsii. Tato místa odpovídají umístění výrobních závodů. Kromě
samotné likvidace zajišťuje First Solar i sběr a svoz těchto modulů, částka na tyto
výdaje je taktéž součástí ceny modulu při koupi.
2.3.2 PV CYCLE [5]
V roce 2007 vznikla také iniciativa PV CYCLE založená Evropskou fotovoltaickou
průmyslovou asociací (EPIA, dnes SolarPower Europe), která má za cíl sdružovat
výrobce PV modulů za účelem naplnění direktivy WEEE a také legislativy ohledně
odpovědnosti výrobců baterií. Direktiva WEEE předepisuje výrobcům odpovědnost
za své výrobky a to ve dvojím smyslu:
1) výrobci jsou vyzýváni k výrobě takových produktů, které budou snáze
recyklovatelně a budou využívat méně prvotních surovin,
2) výrobci mají v ceně svých výrobků zohlednit i náklady na budoucí likvidaci.
Zejména pro druhý bod je klíčové vybudování sítě, která umožní shromažďování
modulů k následné likvidaci. Vytvoření takové sítě je v případě fotovoltaiky
realizováno právě prostřednictvím PV CYCLE (a případně dalších iniciativ), který
sdružuje již funkční sítě sběru odpadu v jednotlivých zemích.
PV CYCLE má zastoupení v mnoha evropských zemích, v České republice pak
navíc také partnerské zastoupení (RETELA s.r.o.).
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3 Fotovoltaický modul z hlediska materiálového složení
Fotovoltaický modul je zařízení, které pracuje na principu přímé přeměny
slunečního záření na

elektrickou energii. Tato přeměna je realizována

prostřednictvím PV článků z většinou polovodičového materiálu, které jsou dále
vhodně zapouzdřeny, aby odolávaly environmentálním vlivům. Pro stanovení výše
poplatku za 1 kg PV modulu je nezbytné rozdělit moduly na jednotlivé kategorie, a
to v závislosti na materiálovém složení.
Vzhledem k dlouhé tradici výroby a také dostupnosti je v současné době většina
fotovoltaických článků vyráběna z krystalického křemíku. Nicméně během rozvoje
fotovoltaiky byly s ohledem na relativně vysokou cenu krystalického křemíku
patrny mnohé snahy o zlevnění výroby a byly postupně vyvíjeny nové materiály i
technologie, zejména pak tenkovrstvé.
Konstrukce FV článků závisí na vlastnostech výchozího materiálu. Pokud má
materiál tzv. přímou pásovou strukturu (např. GaAs), je možné sluneční záření plně
absorbovat ve vrstvě silné jednotky

. Pokud je pásová struktura nepřímá (např.

křemík), absorpční koeficient roste s energií fotonu pozvolně a pro absorpci
dlouhovlnné části slunečního spektra je třeba materiál o tloušťce řádově stovky

.

3.1 Články z krystalického křemíku
Výchozím materiálem je destička krystalického křemíku.
Podle technologie výroby je možné je rozdělit do tří skupin:




monokrystalické,
multikrystalické (též polykrystalické),
páskové.

Monokrystalické PV články jsou vyráběny z monokrystalického ingotu křemíku.
Ingot je rozřezán diamantovou pilou na destičky. Následuje odleptání zhmožděné
vrstvy, texturace povrchu pro snížení odrazivosti materiálu, difúzní procesy pro
vytvoření PN přechodu, depozice antireflexní vrstvy a sítotisk kontaktního systému
s následným zažíhnutím a odstraněním obvodového zkratu.
V případě článků z krystalického křemíku je napětí na jednom PV článku
v pracovním bodě okolo

. Pro praktické aplikace je tudíž nízké a je třeba
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několik článků spojit do série. Pro snazší manipulaci s články, pro ochranu před
vlivy okolního prostředí a za účelem získání vyššího napětí se zpravidla několik PV
článků spojuje do série dohromady do fotovoltaického modulu. Modulem se rozumí
několik sériově zapojených PV článků, které jsou hermeticky zapouzdřeny do
soustavy vrstev vysoce transparentních materiálů, a tvoří tak konstrukční díl při
instalaci (někdy se používají také termíny solární modul nebo solární panel).
Obvykle je spojeno do série 60 nebo 72 článků, aby bylo dosaženo dostatečně
vysokého napětí. Výsledná účinnost se u sériově vyráběných PV modulů pohybuje
okolo 18 %.
Multikrystalické PV články se vyrábějí z multikrystalického ingotu křemíku
obdobným způsobem jako monokrystalické. Pro snížení rekombinačních ztrát na
hranicích zrn je navíc prováděna tzv. pasivace (volné vazby na hranicích zrn jsou
obsazeny vodíkem). Účinnost konvenčních PV modulů je okolo 16 %.
Páskové

Si

krystalické

články

jsou

v podstatě

speciálním

případem

multikrystalických, kde se z taveniny táhne multikrystalický pásek, který je dále jen
vertikálně rozdělen na jednotlivé články, a díky tomu jsou výrazně sníženy ztráty
prořezem. V současné době se již používají jen velmi zřídka.

3.2 Další krystalické články a moduly
Kromě křemíkových článků existují i články z jiných materiálů, které jsou však pro
svou vysokou cenu využívány jen pro speciální účely např. ve vesmírných
aplikacích (InP, GaAs) nebo koncentrátorových systémech.

3.3 Tenkovrstvé články a moduly
Z důvodu úspory materiálu (a tím i nákladů) byly vyvinuty tenkovrstvé PV moduly.
Tyto moduly mají proti klasickým krystalickým modulům sice nižší konverzní
účinnost, ale ta je vyvážena nižší cenou (výroba je materiálově a většinou i
technologicky méně náročná) a v některých případech také lepšími vlastnostmi při
nízkých úrovních ozářenosti. V současné době je jejich nízká cena značně
diskutabilní, neboť díky prudkému rozvoji fotovoltaiky v celosvětovém měřítku
(zejména v Číně) došlo k tak výraznému snížení nákladů na výrobu konvenčních Si
krystalických modulů, že jim tenkovrstvé moduly jen velmi obtížně konkurují.
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Proti krystalickým modulům často dosahují, díky svým vlastnostem zejména při
difúzním ozáření, vyšších ročních výnosů. Jejich použití, v podmínkách ČR, je pak
vhodné všude tam, kde není omezení dané plochou pro instalaci. Na druhé straně
vzhledem k jejich nižší účinnosti je potřeba větší plocha modulů, a s tím stoupají
nároky na BOS (komponenty „balance of system“), takže při současné nízké ceně
článků

z

c-Si

může

být

cena

celého

fotovoltaického

systému

vyšší.

Nezanedbatelným rizikem je i menší spolehlivost tenkovrstvých systémů a častější
případy rychlé degradace způsobené nedodržením technologické kázně při výrobě
modulů. Naopak výhodou je možnost nanesení citlivé vrstvy na více druhů
substrátů, což umožňuje výrobu například pružných PV modulů.
Při výrobě jsou vrstvy naneseny na nosný substrát (nejčastěji sklo) a články jsou
vytvářeny drážkováním nanesených vrstev (nejčastěji laserem). Při vhodném
drážkování jsou články spojeny přímo do požadované sério-paralelní kombinace
bez nutnosti pájení. Kontaktování je u modulů provedeno nanesením vrstvy oxidu
s velkou šířkou zakázaného pásu, který funguje jako transparentní vodivá elektroda
(TCO). Moduly jsou díky tvaru článků – obvykle úzké dlouhé pruhy, méně citlivé
na zastínění než konvenční krystalické moduly (pokud není zastíněn celý proužek).
Z hlediska materiálu je možné dělení na:





Moduly CuInSe2 (CIS), Cu(In, Ga)Se2 (CIGS) a CuGaSe2 (CGS),
CdTe moduly,
Moduly z amorfního a mikromorfního křemíku,
Ostatní tenkovrstvé články:
o Vícepřechodové,
o Články využívající nanostruktur,
o Organické články.

Nejproblematičtějším materiálem pro následnou likvidaci je bezesporu kadmium,
které je součástí nejen CdTe modulů, ale je často používáno ve formě CdS jako tzv.
„buffer layer“ v modulech na bázi CI(G)S. V případě PV modulů je ale toto
kadmium vázáno do struktury modulu a tak je větší ekologická zátěž patrna
především při výrobě a pak v případě likvidace modulů.
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4 PV moduly v ČR
Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, nejrozšířenějším materiálem pro výrobu
PV modulů je krystalický křemík. Podíl jednotlivých technologií na světovém trhu
s fotovoltaikou je patrný z následujícího grafu.

Obr. 2: Podíl jednotlivých technologií na celkové vyrobené kapacitě v roce 2014 (zpracováno
na základě dat z [6])

Z grafu je patrné, že objem tenkovrstvých PV modulů na trhu je v současné době
cca 9 % celkové vyrobené kapacity. Více než 90 % modulů se vyrábí
z krystalického křemíku. V roce 2010 byl podíl tenkovrstvých PV modulů o něco
vyšší, cca 13 % celkové vyrobené kapacity. Rozdělení jednotlivých technologií
modulů instalovaných v ČR je patrný z následujícího grafu. Rozdělení bylo získáno
na základě analýzy dat (poskytnutých společností RE Solar) z více než čtvrtiny
kapacity instalované v ČR.
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Obr. 3: Podíl jednotlivých technologií PV modulů instalovaných v ČR

Na základě dat poskytnutých společností RE Solar a informací dostupných
v datových listech k jednotlivým PV modulům byly stanoveny parametry
odpovídající průměrnému modulu dle jednotlivých technologií – rozměry,
hmotnost, délka přívodních kabelů, tloušťka použitého skla, nominální výkon.
Na základě poznatků z odborné literatury ohledně typické tloušťky vrstev
používaných při výrobě jednotlivých technologií modulů a fyzikálních parametrů
použitých látek bylo dále stanoveno materiálové složení jednotlivých typů modulů
– viz Tabulka 1.
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Tabulka 1: Průměrné složení modulů jednotlivých typů – vyčísleno pro moduly instalované v
ČR

Krystalické
křemíkové

Monokrystalický
Rámové

Multikrystalický
Rámové

Hmotnost modulu
Kapacita modulu
Rozměr modulu
Obsah materiálů
Sklo
Hliník
Aktivní materiál
Pouzdřící materiály
Vzácné kovy
Měď
Další látky
Toxické látky
Ostatní materiály
(konektory,
silikonové těsnění,
junction boxy,
diody, konektory)

15,7 kg
188 Wp
818 x 1584 x 36 (mm)

18,6 kg
217 Wp
954 x 1600 x 43 (mm)

11,6 kg
1,19 kg
0,36 kg Si
EVA 1,2 kg; tedlar 13 g
Ag - 20 g
0,7 kg
6,7 g Sn
Pb – 3,8 g

13,7 kg
1,73 kg
0,51 kg Si
EVA 1,4 kg; tedlar 15 g
Ag - 20 g
0,75 kg
7,7 g Sn
Pb – 4,3 g

cca 0,5 kg

cca 0,5 kg

Tenkovrstvé
Hmotnost modulu
Kapacita modulu
Rozměr modulu
Obsah materiálů
Sklo
Hliník
Aktivní materiál
Pouzdřící materiály

Vzácné kovy

Měď
Další látky
Toxické látky
Ostatní materiály
(konektory,
silikonové těsnění,
junction boxy,
diody, konektory)
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CdTe
bezrámové

CI(G)S (*)
bezrámové

bezrámové

Rámové

12 kg
75 Wp
600 x 1200 x 7
(mm)

15 kg
76 Wp
640 x 1190 x 7,9
(mm)

24 kg
105 Wp
1100 x 1300 x 7
(mm)

18,5 kg
100 Wp
1055 x 1268 x 42
(mm)

10,9 kg
<1%
8,4 g CdTe

13,9 kg
0,3 g
9,6 g CI(G)S

22,6 kg
0,8 g
5 g Si

EVA 0,3 kg

EVA 0,3 kg

EVA 0,6 kg

15,6 kg
1,35 kg
4,5 g Si
EVA 0,6 kg;
tedlar - 13 g

SnO2 - 1,7 g

Mo - 3,9 g;
Sb - 0,05 g;
In 2,7 g;
Ga 1,7 g;
Se – 3,7 g
0,33 kg
ZnO - 4,3 g
(3,5 g Zn)

CdTe - 8,42 g;
CdS - 0,2 g
(4,1 g Cd)

CdS - 0,046 g
(0,035 g Cd)
(**)

cca 0,5 kg

cca 0,5 kg

Te – 4,5 g

0,27 kg

TF Si

0,33 kg

0,47 kg

SnO2 - 13,3 g

SnO2 - 12,5 g

cca 0,5 kg

cca 0,5 kg

*

Mezi moduly CIGS patří také moduly výrobce Solyndra, které mají rámy a jsou složeny z trubic
obsahujících kromě výše uvedených materiálů také silikonový olej. Solyndra používá také CdS vrstvu.

**

Kromě modulů používajících tenkou CdS vrstvu existují také moduly CIGS, které jsou bezkadmiové.
Jejich rozšíření ve sledovaných letech však není signifikantní.
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5 Aktuální způsoby recyklace modulů
Na

životnost

fotovoltaického

modulu

je

možné

nahlížet

ze

dvou

hledisek – technického a legislativního. Z hlediska legislativy je předpokládaná
životnost dána v podstatě dobou trvání platnosti práva na podporu, tj. pro PV
elektrárny 20 let. Z technického hlediska je situace poněkud komplikovanější.
Výrobci PV modulů garantují za dobu 20 let (nebo 25 let) pokles výkonu o 20 %
proti spodní toleranční mezi štítkového (nominálního) výkonu. I když skončí
garance výrobce na výkon, je tedy modul stále schopen dodávat 80 % energie.
Podpůrný tarif tedy skončí, ale elektrárna je schopná fungovat i nadále.
Z teoretického hlediska proces recyklace začíná již při demontáži PVM v daném
místě instalace fotovoltaické elektrárny. Pokud se jedná o volně stojící systémy
(např. na poli), pak je součástí tohoto procesu často i rekultivace ploch, kde byla
elektrárna umístěna. Toto vyplývá z faktu, že volně stojící systémy se nachází na
zemědělské půdě, která byla dočasně vyjmuta ze zemědělského půdního fondu
(ZPF). Pro vyjmutí ze ZPF je potřeba předložit projektovou dokumentaci, ve které
je zapracována rekultivace zastavěné plochy. Povinnost provést rekultivaci plochy
vyplývá z §11 „Vyhlášky Ministerstva životního prostředí 13/1994 Sb., kterou se
upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu“. Na základě
projektové dokumentace je vydáno stanovisko o dočasném vyjmutí půdy ze ZPF.
Kladné stanovisko je nezbytný doklad k žádosti o stavební povolení.
Dalším krokem v recyklaci PV elektrárny by mělo být přemístění PVM na sběrné
místo, kde se provede konečná recyklace modulů2. Likvidace fotovoltaického
modulu se uskutečňuje ve specializované recyklační lince. Typ a provedení linky
záleží na druhu modulů určených k recyklaci. V současnosti existují hlavní dvě
metody recyklace a jejich modifikace se odvíjí od typu PVM. První metoda je
termicko-chemická recyklace a druhá metoda je tzv. mechanicko-chemická
recyklace. Pro obě metody je nezbytné nejdříve odstranit z PVM hliníkový rám.
Poté následuje další zpracování jednou z uvedených metod.

2

Při hodnocení životního cyklu metodou LCA má velmi často negativní dopad na životní prostředí
právě doprava.
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5.1 Termicko-chemická metoda
Tato metoda byla navržena, vyzkoušena a je používána německou firmou Deutsche
solar. Pro její univerzálnost je metoda vhodná pro všechny komerčně používané
moduly z krystalického křemíku.
Fotovoltaický modul je zapouzdřen folií EVA (kopolymer etylenvinylacetát). Pro
odstranění EVA folie se používá termická metoda, nebo metoda chemická, při níž
se EVA folie odstraňuje rozpouštědlem. Z ekonomických důvodů (cena
rozpouštědla) a ekologických hledisek (likvidace použitého rozpouštědla) a také
kvůli nutnosti dlouhého časového intervalu aplikace rozpouštědla při rozkladu EVA
folie, se tato metoda příliš neuplatňuje [7].
Po odstranění EVA fólie je možné oddělit jednotlivé vrstvy, ze kterých se
fotovoltaický modul skládá. Fotovoltaický modul se vloží do speciální pece, kde se
nastaví teplota nad hodnotu 500 °C. Po překročení této teploty se veškeré plastové
části fotovoltaického modulu odpaří, což umožní oddělení jednotlivých částí
fotovoltaického modulu. Odpařené plasty se po tomto procesu nachází v plynném
skupenství a jsou přesunuty do komory pro řízené spalování, v níž dochází k
dokonalejšímu spalování, které má méně nepříznivý ekologický vliv na prostředí v
porovnání s nedokonalým spalováním v první komoře. Vzniklé teplo je navíc
možné dále využít přímo v recyklačním procesu. Výhodou termického odstranění
obalu modulu je jednoduchost. Proto je termická cesta výhodná pro komerční
využití při recyklaci fotovoltaického modulu. Nevýhodou je energetická náročnost a
vysoký podíl manuální práce při následném ručním oddělování jednotlivých
uvolněných částí. Danou metodou se získají celé nepoškozené články a po
následném zpracování je lze použít při výrobě nových článků [8], [9], [10].
Po použití termické metody a ručního oddělení materiálu je nutné PV články očistit.
Pro čistění se používá chemická cesta, při které se odstraní v přesném pořadí:
přední kontakt, zadní kontakt, antireflexní vrstva a p-n přechod. Nejdříve se
aplikuje lázeň hydroxidu draselného a poté další chemikálie, u kterých je stěžejní
jejich druh, koncentrace, provozní teplota a délka leptání. Tento postup byl
optimalizován pro vysokou rychlost a účinnost za použití malého množství
toxických látek a rozpouštědel [8], [9], [10].
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Po odstranění nežádoucích materiálů dochází ke kontrole kvality křemíkové desky.
Většina křemíkových desek je vhodná jako podklad pro výrobu nových článků.
Křemíkové desky nesplňující přísné podmínky jsou použity pro výrobu jiných
průmyslových produktů nebo jako výchozí surovina pro výrobu jiných materiálu na
bázi křemíku (např. silikonové gely či jiné látky) [7], [8], [11].
Vzhledem k současné ceně křemíku, a také ceně v době výroby modulů
instalovaných v ČR, nelze tuto metodu považovat za cenově efektivní. Články mají
navíc výrazně nižší tloušťku, než pro kterou byla tato metoda navržena.

5.2 Mechanicko-chemická metoda
Zatímco předchozí metoda reprezentovala optimální variantu pro recyklaci dříve
komerčně dostupných křemíkových modulů, mechanicko-chemická metoda je
výhodná pro tenké a křehké fotovoltaické moduly (tenkovrstvé moduly a
krystalické moduly s nízkou tloušťkou destiček či poškozené). V současnosti je
trend snižovat množství materiálu a tím i tloušťku článku pro jejich výrobu. Brzy
lze očekávat takovou tloušťku destiček, která prakticky znemožní běžnou ruční
manipulaci s články.
Podstatou mechanicko-chemické metody je rozdrcení modulů na malé kousky a
následně jejich separace. Nejdříve je nutné oddělit hliníkový rám a přívodní kabely
fotovoltaického modulu. Poté jsou moduly v několika stupních rozdrceny a
následně tříděny dle různé velikosti částic.
Pro technologii drcení se používají drtiče (bubnové, kotoučové, čelisťové) a mlýny.
Třídění probíhá několika metodami a jejich kombinací pro separaci jednotlivých
částí. Mezi metody třídění patří například vibrační třídiče. Vibrační třídiče se
používají k separaci skla. Sklo se na rozdíl od ostatních materiálů vibrací
rozpadává.

Mezi

separační

technologie

patří

elektrodynamická

separace,

magnetická separace, fluidní a mokré splavy. V elektrodynamickém separátoru se
oddělují barevné vzácné kovy od ostatního materiálu. V magnetickém separátoru se
separují materiály ze železa. Ve fluidních a mokrých splavech se využívá různé
velikosti měrné hmotnosti tříděného materiálu. V suchém pneumatickém fluidním
separátoru se oddělují částice o několika mm a v mokrém gravitačním splavu se
oddělují jemnozrnné materiály. Následně se získávají těžké, vzácné a toxické prvky
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pomocí elektrolýzy nebo chemicky či pyrometalurgicky. Ochranné plasty se
termicky spálí. Výsledkem jsou pro další průmyslové využití drcené suroviny o
různé velikosti [12], [13], [7].

5.3 Výtěžnost materiálů při recyklaci PVM
Procesem recyklace krystalických a tenkovrstvých solárních modulů získáme
mnoho materiálu pro následné zpracování a opětovné použití při výrobě PV modulů
nebo jiných výrobků. Mezi tyto materiály patří hliník, měď, sklo, plasty, křemík,
vzácné kovy, mezi něž patří indium, galium, germanium, stříbro, molybden a dnes
v mnoha výrobcích stále nezbytné a běžně využívané toxické kovy jako je
kadmium, selen, telur nebo olovo.
Mezi nejlépe recyklovatelné materiály se řadí sklo a hliník. Technologie následného
zpracování je jednoduchá a technologicky zvládnutá. V současné době se získané
skleněné tabule z termicko-chemické metody nepoužívají pro výrobu nových
modulů, protože je zatím výhodnější výroba nových kalených skel. Pro sklo platí,
že recyklací lze získat až 95 % skleněného materiálu s čistotou 99,99975 %.
Pro hliník tato hodnota dosahuje téměř 100 % a nízká energetická náročnost
procesu ušetří až 70 % energie nutné pro výrobu nového hliníku. Dalším
ekonomicky výhodným materiálem je křemík. Při termické metodě získáváme celé
články, které následně lze po úpravě využít pro výrobu nových článků (starší
metoda). Výtěžnost relativně čistého materiálu při této metodě dosahuje 85 - 90 %.
U mechanicko-chemické metody je výtěžnost křemíku od 75 do 85 % [7], [12].
Další skupinu materiálů, které se získávají při recyklaci PVM, jsou vodivé
materiály, kam spadá hlavně měď a stříbro. Výtěžnost mědi z kabelů dosahuje
hodnot od 78 % do 100 % a technologie zpracování je značně propracovaná.
Výtěžnost stříbra se v současné době pohybuje od 40 % do 65 %. Mezi nejlépe
recyklovatelné vzácné kovy patří telur. Výtěžnost teluru je v rozmezí
od 80 % - 95 % s čistotou okolo 99,7 %. Naopak získávání ostatních vzácných kovů
jako je indium, galium a germanium dosahuje v současnosti hodnoty
od 20 % - 40 %, ale probíhá intenzivní výzkum zaměřený na zvýšení této
účinnosti [14].
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Výsledkem mechanicko-chemické metody je drcený materiál. V tomto drceném
materiálu jsou obsaženy všechny materiálové součásti fotovoltaického modulu.
Nejdůležitějšími materiály jsou křemík, uhlík3, vzácné a toxické kovy. Pro další
zpracování jsou nejvhodnější frakce s nejmenším poloměrem

získaným

několikanásobným drcením. Zastoupení jednotlivých materiálů v modulech
instalovaných na území ČR (viz Tabulka 2), je v následující tabulce, ze které lze též
odvodit množství odpadu z recyklovaných materiálů při současné účinnosti
recyklačních postupů.
Po přepočtení na počty modulů v ČR pro jednotlivé typy modulů lze získat přehled
o množství a složení odpadu, který po skončení životnosti PVM bude v ČR potřeba
likvidovat. Vzhledem k faktu, že byla analyzována čtvrtina instalovaného výkonu
v ČR, jsou uvedené hodnoty uvažované jako čtyřnásobek vypočítaných hodnot. Pro
stanovení množství odpadu byly použity hodnoty účinnosti recyklace, které dnes
představují nejlepší variantu (různé zdroje: [14], [15], [16], [17], [18], [19]).
Maximální hodnoty byly uvažovány s ohledem na předpokládaný pokrok
v technologiích recyklace, kde lze usoudit, že účinnost recyklace se nebude
snižovat, ale naopak zvyšovat.

3

Uhlík je v modulech obsažen ve formě uhlovodíků - organických materiálů (EVA, tedlar,…). Při
termickém zpracování (spalování) zůstává uhlík.
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Tabulka 2: Složení odpadu a získaných látek při recyklaci PVM v ČR

Látka
Sklo
Al
Si
EVA *
Tedlar *
Ag
Mo
Sb **
In
Ga
Se
Cu
SnO2 **
Te
Zn
Pb
Cd
Sn
Ostatní materiály převážně plasty *
Celkem
*
**
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Množství
odpadu vstup (t)

Účinnost
recyklace

Množství
odpadu výstup (t)

Hmotnost
získané
komodity (t)

134 145
13 808
4 054
12 406
130
180
0,123
0,002
0,085
0,054
0,117
6 938
9
2,287
0,111
37
2
66

97%
100%
85%
100%
100%
65%
99%
0%
75%
99%
80%
100%
0%
95%
90%
90%
99%
90%

4 024
0,000
608
0,000
0,000
63
0,001
0,002
0,021
0,001
0,023
0,000
9
0,114
0,011
4
0,021
7

130 121
13 808
3 446
12 406
130
117
0,122
0,000
0,064
0,053
0,094
6 938
0,000
2
0,100
33,249
2,064
59,196

5 070

80%

1 014,014

4 056

176 848 t

81%

5 729 t

171 120 t

- materiál je využíván jako zdroj pro proces (spalování)
- materiál se stává odpadem
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6 Ekologické zhodnocení likvidace PV modulů
Kromě ekonomické bilance je pro dlouhodobě udržitelný chod PV aplikací důležitý
také vliv modulů na životní prostředí. Byla prezentována řada informací o tom, že
moduly za celou dobu své životnosti nevyrobí takové množství energie, které bylo
vloženo do jejich výroby. Již z pouhé finanční rozvahy výrobní ceny vs. prodejní
ceny modulů je evidentní, že tyto informace nejsou správné (modul nemůže
výrobce prodávat za cenu menší než je cena energie spotřebované na jeho výrobu).
Je samozřejmé, že doba energetické návratnosti se bude měnit podle polohy
instalace, kdy pro oblast České republiky lze, jak již bylo zmíněno dříve, v případě
krystalických (c-Si) modulů uvažovat cca 2 roky. Poněkud obtížnější je situace
v případě vlivu na životní prostředí – produkce CO2, a zejména produkce odpadu.
Přestože je cena recyklace modulu v porovnání s možným ziskem z prodeje
recyklovaných surovin nízká, stále zůstává problém s látkami, které (alespoň zatím)
recyklovat nelze. Vzhledem k zastoupení jednotlivých typů v ČR byly další analýze
podrobeny pouze moduly vyrobené z krystalického křemíku.
Likvidaci odpadu lze podle zákona provádět skládkováním, spalováním, recyklací
nebo kompostováním. Odpad z fotovoltaických systémů (dále jen solární odpad) se
zpracovává formou recyklace doplněnou spalováním (např. plast) a uskladňováním
nerecyklovatelných materiálů.

6.1 Dopad PV modulů na životní prostředí - vlivy
Fotovoltaické moduly a jejich dopad na životní prostředí představuje v současné
době velice diskutované téma, o čemž svědčí i množství probíhajících výzkumů v
dané oblasti. Nutno zdůraznit, že samotný provoz fotovoltaických modulů téměř
neovlivňuje životní prostředí, jelikož neprodukují emise. Jediným negativním
vlivem při provozu je ovlivnění krajiny v případě volně stojící fotovoltaické
elektrárny.
Naopak největší dopad na životní prostředí má výroba, transport a recyklace
fotovoltaických modulů. Dle zákona č. 100/2001 Sb., o životním prostředí, jsou
dopady na životní prostředí následující [20]:
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1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů.
2. Vlivy na ovzduší a klima.
3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky.
4. Vlivy na povrchové a podzemní vody.
5. Vlivy na půdu.
6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje.
7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy.
8. Vlivy na krajinu, hmotný majetek a kulturní památky.
6.1.1 Popis jednotlivých dopadů na životní prostředí
Dopady na životní prostředí, spojené s likvidací fotovoltaických modulů, lze
rozdělit na dopady globální, regionální a lokální.
Mezi lokální dopady lze zařadit vliv na člověka, živočichy, rostliny, ekosystémy, na
materiálové a vodní zdroje. Fotovoltaické moduly obsahují i toxické látky, které
mohou mít negativní vliv na živé organismy a ekosystém. Tyto látky se při likvidaci
modulů uvolňují v podobě emisí. Mezi nejvýznamnější toxické látky patří arsen,
kadmium, chlor, germanium a olovo. Tyto látky mohou v případě kontaktu s živými
organizmy způsobovat anémii, rakovinu, poškozovat centrální nervovou soustavu,
selhání ledvin a jater i dýchací potíže.
Další lokální dopady souvisí s výstavbou a provozem velkokapacitní recyklační
linky. Linka zabere velkou plochu, čímž se značně změní celkový krajinný ráz a
ekosystém. Dalšími dopady na životní prostředí jsou vibrace, zápach a hluk. Je
známo, že nadměrná úroveň hluku lidské zdraví poškozuje a ohrožuje zdraví i
ostatních živočichů.
Mezi regionální dopady patři acidifikace a eutrofizace životního prostředí, ať se
jedná o půdu nebo o vodní systém. Oba tyto jevy probíhají v přírodě přirozeně v
množství potřebném pro život, ale lidská činnost tuto rovnováhu narušuje.
Acidifikace je proces okyselení životního prostředí. K tomuto procesu dochází při
zvýšeném množství vodíkových iontů v atmosféře. Výsledkem jsou pak kyselé
deště. Vodíkové ionty H+ vznikají při rozkladu látek v atmosféře z důvodu
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spalovaní fosilních paliv. Při spalovaní fosilních paliv se uvolňuje oxid siřičitý,
oxidy dusíku, čpavek, sulfan a jiné látky. Důsledkem těchto reakcí je snížení pH a
tím překyselení půdy či vody, což má za následek nepříznivé životní podmínky pro
živočichy i rostliny. Z důvodů kyselosti prostředí dochází k jejich vymíraní.
Zatímco acidifikace souvisí s kyselostí, tak eutrofizace se zásaditostí životního
prostředí. Eutrofizace je tedy proces obohacování životního prostředí o živiny, což
se projevuje zvýšení zásaditosti prostředí. Příčinou eutrofizace je dusík (N), fosfor
(P) a jejich sloučeniny (amoniak, oxid dusíku).
Globální problémy lze považovat za nejdůležitější z důvodu jejich celosvětového
dopadu. Mezi globální problémy řadíme globální oteplování (tzv. skleníkový efekt),
úbytek ozonu, úbytek fosilních a minerálních zdrojů.
V současné době představuje globální oteplování jedno z nejdiskutovanějších témat
v rámci životního prostředí. Lidská civilizace svou průmyslovou činností značně
urychluje změnu klimatu, kterou registrujeme prostřednictvím zvyšující se teploty
ovzduší a povrchových vod. Příčinou těchto změn je podle většiny vědců zvyšující
se koncentrace tzv. skleníkových plynů. Dominantním zástupcem této skupiny je
oxid uhličitý, který se uvolňuje emisemi vznikajícími z činnosti lidské civilizace
(spalování fosilních paliv, odlesňování, atd.). Dále se mezi skleníkové plyny řadí
fluorové emise, rajský plyn, metan, ozón a zejména vodní pára. Největší producenti
skleníkových plynů jsou elektrárny spalující fosilní paliva, doprava, průmysl,
domácnosti a další. Globální oteplování je tedy důsledkem skleníkového efektu.
Podstatou skleníkového efektu je propouštění slunečního záření na povrch ohřívané
planety a následná absorbce tepelného záření vrstvou atmosféry tvořenou
skleníkovými plyny, namísto propouštění zpět do vesmíru.
Velmi známým problémem je poškozování ozónové vrstvy (03). Zásluhou ozónové
vrstvy dochází k ochraně zemského povrchu před ultrafialovým zářením. Ozón je
velmi reaktivní a zároveň nebezpečný plyn. Působením freonů se tato potřebná
ozónová vrstva defeneruje a mizí.
Při hodnocení dopadu recyklace fotovoltaických modulů na životní prostředí je
nutné přihlížet komplexně ke všem těmto dopadům [9], [16].
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6.2 Hodnocení dopadu recyklace PVM na životní prostředí
Hodnotit dopad recyklace fotovoltaických modulů na životní prostředí lze různým
způsobem. Komplexní cestou je metodika „Life Cycle Assessment“ (LCA) –
posuzování životního cyklu. Pomocí úplné metodiky LCA lze zhodnotit dopad na
životní prostředí z hlediska těžby surovin, výroby, transportu, provozu a likvidace
po skončení doby technického života. Pokud bychom chtěli hodnotit pouze
závěrečnou fázi životního cyklu PVM, narazíme na nedostačující informace
potřebné pro komplexní analýzu tohoto procesu metodou LCA. Příčinou je, že v
současné době se recykluje malé množství fotovoltaických modulů, převážně
vadných či poškozených produktů [22], [23].
6.2.1 Hodnocení dopadu recyklace PVM metodou LCA [24]
Podstatou LCA metody je analýza všech vstupních a výstupních materiálů a energie
v celém životním cyklu výrobku. Obecný životní cyklus výrobku zahrnuje části
jako je těžba surovin, výroba materiálu, výroba produktu, doprava, instalace, vlastní
užívání a recyklace. Jednotlivé části cyklu se liší svými dopady z důvodů použitých
látek, energií a emisí. Metodika LCA je zpracovávána v mezinárodních normách
řady ISO 14 040 a harmonizována do norem ČSN.
Vytvořit komplexní LCA fotovoltaického modulu je časově a ekonomicky velmi
náročná záležitost. Velkou roli hraje, jak již bylo uvedeno, nedostatek relevantních
informací potřebných pro vypracování LCA. Pro vyhodnocení dopadů recyklace
PV modulů na životní prostředí byla proto provedena zjednodušená studie životního
cyklu, která se zabývala pouze procesem recyklace termicko-chemickou metodou4,
u nějž jsou k dispozici relevantní data. Při recyklaci PVM pomocí termické metody
se spalují plasty, chemickou cestou se čistí články a získávají se příslušné materiály.
Po provedení analýzy byla data pro větší názornost převedena do grafu - Obr. 4.
Z grafu je patrný největší dopad na životní prostředí při tepelném zpracování PVM.
Při spalování plastů se uvolňuje v podobě emisí oxid uhličitý a teplo. Pro zvýšení
ekonomické účinnosti recyklace je dobré získanou energii využívat pro vytápění
nebo jiné podpůrné procesy v recyklační lince. Chemické čištění má také značný

4
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Data pro analýzu byla čerpána z databází GaBi, ecoinvent a informací od firem Aquatest, 4RE,
Solarworld a Asekolsolar.
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Obr. 4: Procentuální zatížení životního prostředí při termicko-chemické recyklaci

dopad na životní prostředí. Jak se všeobecně ukazuje z výsledků metodiky LCA,
negativní dopad na životní prostředí má i doprava. Dokonce se kvůli dopravě
navrhují mobilní recyklační linky.
Smyslem recyklace je získat zpět vzácné kovy a zlikvidovat solární odpad. Vedle
negativních dopadů recyklace PVM na životní prostředí je nutné hodnotit přínos
recyklace při výrobě nových PVM. Využitím takto získaných materiálů dojde ke
snížení celkového dopadu výroby nových PVM na životní prostředí. Na Obr. 5 je
porovnán dopad výroby nových PV článků z recyklovaných materiálů. Přínos
recyklace je znázorněn znaménkem mínus. Výrobou modulu z recyklovaných
materiálů lze snížit dopad na životní prostředí o uvedená procenta.
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Obr. 5: Přínos recyklace pro životní prostředí

Z grafu je patrný přínos recyklace z ekologického hlediska pro všechny použité
materiály (kromě plastů). Rozhodnutí, zda recyklovat daný materiál ale předurčuje
ekonomická

cena

recyklovaného

materiálu.

Lze

očekávat,

že

vzhledem

k výraznému poklesu ceny krystalického křemíku nebude v budoucnu získávání
celých křemíkových článků ekonomicky efektivní. Na druhou stranu vzhledem
k lepší výtěžnosti získaných materiálů a pokrocích v technologii výroby modulů i
recyklačních technologiích lze předpokládat, že v budoucnu bude vliv na životní
prostředí příznivější, než je uvedený.
6.2.2 Hodnocení dopadu recyklace FVP metodou TOP TWENTY [24]
K hodnocení dopadu recyklace PVM na životní prostředí se nabízí i jiné postupy.
Jednou z nich je metoda Top Twenty (TT). Podstatou metody TT je hodnocení
dvaceti

nejdůležitějších vstupů a výstupů určitého procesu, ke kterému se

přistupuje jako k černé skříňce [25].
Pro zjednodušení se používají pouze nejvýznamnější (dominantní) vstupy a
výstupy. K hodnocení tabulek TT se pak používá bodovací systém, kde pro TT se
zvolí 5 až 8 kritérií, kterým se přidělí váha Vk. Každému kritériu se přiřadí
hodnocení Hk vyjadřující skutečný stav. Z těchto hodnot se podle vztahu
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(3)

stanoví potenciál prevence. Čím vyšší je P, tím vyšší je potenciál prevence
sledovaného procesu.
Upravená metoda Top Twenty byla použita pro komparaci jednotlivých dopadů
recyklace fotovoltaických modulů na životní prostředí z různých hledisek. Pro
analýzu dopadů a jejich komparaci byla zvolena recyklace pomocí termickochemické metody. Tento recyklační postup zatěžuje životní prostředí více než
metoda mechanická, kde převažuje drcení. Za nejvýznamnější vstupy byly zvoleny
PV moduly, chemické látky pro zpracování, energie, stroje, obsluha a doprava. Do
výstupu byly zařazeny suroviny získané recyklací, nerecyklovatelné odpady,
použité chemické látky, teplo uvolněné při spalování plastů a emise.
Proces spalování a chemického čistění zatěžuje životní prostředí spalinami a
emisemi. Zároveň je spalování a chemické čistění náročné na spotřebu energie,
která se získává spalovaním fosilních paliv, což má rovněž významný dopad na
životní prostředí.
Tabulka 3: Vstupy a výstupy použité pro modifikovanou metodiku TT

Vstupy
Fotovoltaické moduly
Chemické látky pro recyklaci
Spotřebovaná energie
Obsluha, doprava
Stroje pro zpracování - vybavení

Výstupy
Získané suroviny pro recyklaci
Chemické látky pro likvidaci
Teplo
Odpad pro likvidaci
Emise

Pro hodnocení dopadů na životní prostředí a obyvatelstvo byl vybrán: hluk, vibrace,
záření, zplodiny, toxicita pro člověka, toxicita suchozemského a vodního
ekosystému, acidifikace, eutrofizace, globální oteplování, poškozování ozonu,
znečištění podzemní a užitkové vody, fotochemické reakce, spotřeba energie a
surovin. U těchto dopadů byla stanovena priorita a váha dopadu. Takto zpracované
dopady z různých hledisek jsou v následujících tabulkách a grafech.
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Tabulka 4: Vyhodnocení dopadů

Faktory
Hluk,vibrace a záření
Splodiny z dopravy
Toxicita – člověk
Toxicita - suchozemské prostředí
Toxicita-vodní prostředí
Acidifikace
Eutrofizace
Znečištění podzemní vody
Znečištění užitkové vody
Globální oteplování
Poškozování ozonu
Fotochemické reakce
Spotřeba energie
Spotřeba surovin

Priorita
(1 - 5)

Váha
(1-10)

Počet
bodů

3,3
3,2
4,5
3,8
3,8
4,8
4,8
4,9
5,5
4,5
4,5
4
4,5
5

3
5
9,5
5,5
6
9,5
9
5
3,5
10
8
4,5
10
10

9,9
16
42,75
20,9
22,8
45,6
43,2
24,5
19,25
45
36
18
45
50

Procentuální
zastoupení
(%)
2,3
3,6
9,7
4,8
5,2
10,4
9,8
5,6
4,4
10,3
8,2
4,1
10,3
11,4

Mezi nejvýznamnější dopady patři toxicita pro člověka a ekosystém. Dále pak
acidifikace a eutrofizace ovlivňující kvalitu prostředí a samozřejmě globální
problémy jako oteplování a poškozování ozonové vrstvy. Posledním významným
vlivem z hlediska energetického i ekonomického je spotřeba energie a surovin.
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Obr. 6: Dopad na životní prostředí a obyvatelstvo – priorita dopadu

Obr. 7: Dopad na životní prostředí a obyvatelstvo – váha dopadu
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Obr. 8: Procentuální rozložení jednotlivých dopadů

V grafech na Obr. 6 a Obr. 7 je vyhodnoceno procentuální zastoupení jednotlivých
dopadů (priorit a vah) v rámci celkového dopadu na životní prostředí. Z grafu je
patrný dopad úbytku surovin a energie. Dále dopad acidifikace a eutrofizace na
suchozemský i vodní ekosystém a dopad toxických látek na člověka. Dalším
dominantním dopadem je globální oteplování a úbytek ozonové vrstvy.
Pro komplexnost hodnocení dopadů recyklace PVM je v tabulce (Tabulka 5)
pomocí zjednodušené formy metody TT zpracováno hodnocení ekologické zátěže
při modelové recyklaci jednotlivých typů PVM.
Tabulka 5: Procentuální rozložení dopadů recyklace různých typů PVM

Dopad
Acidifikace
Eutrofizace
Globalní oteplování
Úbytek ozonu
Spotřeba energie
Toxicita
Spotřeba surovin
Fotochemie
Ostatní

32

Mono-Si
12
9
8
5
7
7
12
10
30

Multi-Si
10
8
7
5
8
6
10
9
37

CdTe
11
10
7
6
7
10
12
8
29

CIGS
11
9
7
7
10
11
13
9
23
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Zpracování výsledků do grafické podoby znázorňuje Obr. 9. Z obrázku je patrné, že
největší vliv mají lokální a regionální dopady jako je acidifikace, eutrofizace a
toxicita. Nezanedbatelné jsou ale i globální dopady.

Obr. 9: Procentuální zastoupení dopadů recyklace jednotlivých typů FVP

6.3 Dílčí závěr
Z analýzy dopadů recyklace fotovoltaických modulů na životní prostředí lze
odvodit následující závěry:
V současné době převažuje recyklace křemíkových modulů za pomoci termickochemické metody, ovšem v budoucnu lze vzhledem k nižší tloušťce destiček a
relativně nízké ceně krystalického křemíku předpokládat, že tato metoda bude
nevyhovující. Kvůli křehkosti článků z těchto modulů je ekonomicky výhodnější
vyrábět nový modul částečně z primárních surovin, nikoli ze surovin získaných
pouze recyklací likvidovaného modulu.
Pokud se budeme zabývat procesem recyklace jako takové, lze konstatovat, že ta
životní prostředí zatěžuje. Vztáhneme-li toto zatížení k zatížení, jež by vznikalo,
pokud by nebylo možné využívat suroviny získané recyklací a bylo by nutné
vyrábět všechny fotovoltaické moduly pouze z primárních surovin, jeví se recyklace
jako účinná metoda ekologické likvidace. Zároveň při ní dochází k minimalizaci
nepříznivých dopadů toxických prvků jako jsou kadmium, arzen, olovo, ... na
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životní prostředí. Tyto prvky by bez využití recyklace bylo nutné znovu vytěžit a
upravit do potřebné kvality, přičemž vznikají emise znečišťující životní prostředí,
nehledě na fakt, že u některých z nich vzniká problém s dostupností (např. stříbro).
Tento aspekt v sobě skýtá nejen ekologickou, ale i ekonomickou stránku věci. Při
použití mechanicko-chemické metody zpracování modulů lze dále konstatovat, že
zmíněné negativní dopady na životní prostředí budou dále minimalizovány. Metoda
je méně energeticky náročná a výtěžnost získaných surovin je vyšší než v případě
termicko-chemické metody.
Čistě z ekonomických hledisek je výhodné staré moduly recyklovat, protože tím
nedojde ke ztrátě nedostatkových prvků jako je stříbro, tellur, germanium, galium,
indium a nebude nutné vynakládat finance na znovu vytěžení a zpracování.
Z hlediska samotné recyklace je nutné akcentovat zejména zvyšování účinnosti
recyklačních postupů zdokonalováním současně užívaných technologií. Nemalý
význam má i zvyšování výtěžnosti recyklace.
Až nastane okolo roku 2030 období hromadné recyklace vysloužilých PVM, získá
na významu úloha mobilních recyklačních linek. Díky nim by bylo možné snížit
negativní dopady na životní prostředí, ke kterým dochází dopravou modulů do
recyklačních center. Doprava je, a bez ohledu na zvolenou metodu recyklace i bude,
významným negativním vlivem na životní prostředí.
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7 Ekonomické zhodnocení likvidace PV modulů
7.1 Doba energetické návratnosti
Kromě ekologického hlediska je potřeba vzít v úvahu také hledisko ekonomické,
které je důležité pro proveditelnost jakéhokoliv způsobu likvidace. Důležitým
ekonomickým hlediskem pro hodnocení PVM je doba energetické návratnosti
(EPBT), která je dána podílem spotřebované energie pro výrobu PV modulu
a energie vyprodukované PV systémem při dané účinnosti. V následující tabulce je
uvedena doba návratnosti pro moduly vyrobené z nových a recyklovaných
materiálů.
Tabulka 6: EPBT modulů z nových a recyklovaných materiálů [13]5

Typ modulu
Monokrystalický Si (15 %)
Multikrystalický Si (14 %)
Páskový Si (13 %)
Amorfní Si (7 %)
Mikrokrystalický Si (9 %)
CIGS (11 %)
CdTe (10 %)

EPBT (roky)
2,7
2,7
1,8
1,9
2,5
2,2
1,4

EPBT (roky) recyklace
1,5
1,4
1,1
1,2
1,7
1,4
1

Z této tabulky je patrné, že výroba nových článků z recyklovaných materiálů má
kratší dobu návratnosti než články z primárních zdrojů. Důvodem je nižší
energetická náročnost výroby modulů z recyklovaných materiálů. Lze tedy
konstatovat, že již z hlediska čistě energetického je použití recyklace správným
krokem.

7.2 Výnosy z prodeje materiálů
Dalším pozitivním vlivem při použití recyklace je získání a možnost opětovného
využití některých látek, zejména pak drahých kovů, např. stříbra, jehož je
fotovoltaický průmysl významným spotřebitelem.
Při hodnocení ekonomické náročnosti recyklace modulů je potřeba (v souladu
s legislativou) zahrnout celou řadu faktorů, kde současný recyklační poplatek

5

Předpokládáno pro moduly staršího typu s nižšími účinnostmi
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zahrnuje pouze dopravu, administrativu a další zpracování a nezabývá se
materiálovými toky ani nutností demontáže (ačkoliv přímo ve vzorci pro stanovení
výše poplatku jsou výnosy z prodeje surovin zahrnuty).
Výnosy z prodeje komodit jsou závislé na aktuální situaci na burze. V následujících
grafech jsou uvedeny ceny daného instrumentu na komoditní burze v časovém
horizontu uplynulých pěti let. Na křivky je aplikován exponenciální odhad trendu, a
tak určena přibližná předpokládaná cena na burze v roce 2030. Při odhadech nebyly
brány v potaz výrazné špičky, ve všech případech je tedy patrný spíše konzervativní
přístup. Výkupní ceny od zpracovatelů – výnosy, byly s ohledem na čistotu
získaných materiálů a údajů od zpracovatele odhadnuty o cca 40 % nižší než
předpokládaná cena komodity na burze.

Obr. 10: Cena stříbra na burze

Obr. 11: Cena hliníku na burze
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Obr. 12: Cena mědi na burze

Obr. 13: Cena zinku na burze

Obr. 14: Cena molybdenu na burze
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Obr. 15: Cena kadmia na burze

Obr. 16: Cena selenu na burze

Obr. 17: Cena galia na burze
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Obr. 18: Cena krystalického křemíku na burze

Obr. 19: Cena india na burze

Obr. 20: Cena teluru na burze
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Obr. 21: Cena olova na burze

Obr. 22: Cena cínu na burze

Pro vyčíslení možných zisků z prodeje získaných surovin z modulů instalovaných
v ČR je možné využít údaje vyjádřené v kapitole 5.3. Po odečtení odpadu získáme
po zpracování všech modulů instalovaných v ČR množství obchodovatelných
komodit v hodnotě dle následující tabulky. Cena skla je odhadována jako stabilní
(neměnný trend).
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Tabulka 7: Odhadované zisky z prodeje surovin získaných přepracováním PV modulů v ČR

Komodita
Sklo
Hliník (Al)
Měď (Cu)
Křemík (Si)
Stříbro (Ag)
Cín (Sn)
Olovo (Pb)
Telur (Te)
Kadmium (Cd)
Molybden (Mo)
Zinek (Zn)
Selen (Se)
Indium (In)
Galium (Ga)
Celkem (tis. Kč)

Hmotnost
(kg)

Cena/kg (2030)
(Kč)

Výnos (2030)
(tis. Kč)

130 120 716
13 808 451
6 938 412
3 446 164
117 191
59 196
33 249
2 173
2 064
122
100
94
64
53
154 528 049

2
20
120
190
6 000
450
48
1 800
15
130
28
750
15 000
5 000
29 553

156 145
165 701
499 566
392 863
421 888
15 983
958
2 347
19
10
2
42
576
159
1 656 257
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7.3 Náklady na sběr, dopravu a zpracování
Z dat poskytnutých společností RESolar s.r.o. lze vyčíslit následující náklady.
Tabulka 8: Struktura nákladů kolektivních systémů

Položka

Aktuální výše
(Kč)

Celkový náklad
(Kč)

max. 0,10 Kč/kg/rok

2

Administrativní náklady
spojené se správou a řízením
kolektivního systému (suma
za 20 let)
Náklady na zpracování,
využití a odstranění
elektroodpadu z PV modulů

(aktuální hodnota od zpracovatelů v ČR
bez zohlednění výnosů z prodeje
komodit)

Náklady na přepravu panelů
z místa sběru do místa
zpracování*

dle přepravní vzdálenosti mezi sběrným
místem a zpracovatelským zařízením a
optimalizace přepravy

2

max. 1,50 % p.a.

-0,12

Výnosy z investování
prostředků

(u REsolar 0,07 Kč/kg/rok)

3 Kč/kg - 4 Kč/kg
4

odhadem do 2 Kč/kg

* Náklady na dopravu je možné rozdělit do dvou skupin z hlediska velikosti
instalace. Dopravu modulů z malých instalací (rodinné domy) lze předpokládat
v režii provozovatelů – doprava do nejbližšího sběrného místa. Navíc vzhledem
k tomu, že systémy mohou technicky fungovat i více než předpokládaných 20 let,
lze očekávat, že moduly budou do systému sběru dodávány pozvolna. Doprava
modulů z velkých instalací (majoritní skupina z hlediska počtu modulů) bude
s největší pravděpodobností realizována přímo do místa následného zpracování.
Pokud budou využívány zpracovatelé v rámci ČR, lze předpokládat, že se hodnota
bude pohybovat okolo hodnoty běžně uvažované kolektivními systémy – v případě
RESolar s.r.o. okolo 2 Kč/kg. Pokud bude zpracování modulů skutečně výnosné,
lze také předpokládat, že náklady na dopravu ponese přímo zpracovatel a
prostředky vložené do kolektivního systému se tudíž budou provozovateli daného
systému refundovat. Pro potřeby výpočtu nákladů nicméně uvažujeme horší případ,
tedy platbu od provozovatele.
Při uvažování vztahu dle Vyhlášky, lze pro výši recyklačního poplatku zohledňující
bilanci výnosů a nákladů získat:
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NOS

předpokládané náklady na odběr a sběr – dle direktivy WEEE je využíváno
stávající sítě odběrných míst, tudíž náklady je možné považovat za nulové

Npř

náklady na dopravu – 2 Kč

Nzpr

předpokládané náklady na zpracování (bez výnosů) – 4 Kč

Nadm

náklady na administrativu – 2 Kč

Pds

příjmy z prodeje druhotných surovin – výpočet dle celkové hmotnosti
modulů instalovaných v ČR a celkových výnosů.

Při provedení výpočtu výše recyklačního poplatku pro jednotlivé technologie, lze
získat představu o rentabilitě likvidace jednotlivých technologií:

Tabulka 9: Ekonomická bilance likvidace PV modulů – dle technologií
Výnosy z prodeje komodit
Komodita
mono c-Si
multi c-Si
CdTe
CIGS

a-Si
bezrámový

a-Si
rámový

Sklo

49 152 895

85 704 291

6 448 600

511 340

11 927 848

2 399 887

Hliník (Al)

51 983 598

111 572 295

0

114

4 353

2 141 057

Měď (Cu)

183 471 523

290 216 952

9 880 574

750 911

10 773 259

4 472 430

Křemík (Si)

126 988 504

265 596 881

0

0

219 682

57 630

Stříbro (Ag)

170 366 414

251 521 358

0

0

0

0

Telur (Te)

0

0

2 346 636

0

0

0

Kadmium (Cd)

0

0

18 567

10

0

0

Molybden (Mo)

0

0

0

9 518

0

0

Zinek (Zn)

0

0

0

1 672

0

0

Selen (Se)

0

0

0

42 097

0

0

Indium (In)

0

0

0

575 983

0

0

Galium (Ga)

0

0

0

159 569

0

0

Olovo (Pb)

402 628

672 636

0

0

0

0

6 519 464

11 061 619

0

0

0

0

Celkem výnosy (Kč)

588 885 027

1 016 346 031

18 694 378

2 051 213

22 925 142

9 071 003

Celkem odpad (kg)

56 765 143

100 162 469

6 089 107

475 510

10 904 343

2 451 642

Pds (Kč)

10

10

3

4

2

4

S (Kč)

-2

-2

5

4

6

4

Cín (Sn)

S - bez rozlišení technologií (Kč)

-1

Z uvedených čísel je patrné, že náklady na sběr, dopravu i recyklaci PV modulů
jsou v případě krystalických Si modulů výrazně nižší než předpokládané výnosy
z prodeje druhotných surovin. Naopak všechny tenkovrstvé moduly jsou po přičtení
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režijních nákladů (svoz, sběr, …) ztrátové. I pokud by byly brány v úvahu pouze
materiály, které lze již nyní získat s požadovanou obchodovatelnou čistotou (hliník,
měď, stříbro), jsou předpokládané výnosy stále vyšší než předpokládané náklady.
Při uvažování poplatku bez rozlišení technologií je patrné, že likvidace všech
modulů instalovaných v ČR je rentabilní.
Pokud by byl při stanovení výše poplatku uplatněn princip solidarity, je možné
stanovit výši poplatku stejnou pro všechny provozovatele PV elektráren. Moduly,
jejichž likvidace je z hlediska nákladů na technologické zpracování odpadu
náročnější, jsou v ČR i ve světě minoritní skupinou.
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V České republice lze v roce 2030 předpokládat cca 177 mil. t odpadu
z fotovoltaických modulů. Z uvedené SWOT analýzy je patrné, že tento odpad
prakticky nepředstavuje hrozbu. V České republice je zavedený systém sběru a

Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů
Ekonomická bilance výroby a likvidace fotovoltaických modulů instalovaných v ČR

45

obyvatelstvo je z tohoto hlediska na špičce v Evropě (zejména ve třídění a recyklaci
plastů). Naopak největší hrozbu představují média, která mohou velmi negativně
(ale také pozitivně) ovlivnit mnohé aspekty. Média tedy mohou být hrozbou i
příležitostí zároveň.
Výběr recyklačních poplatků v ČR vznikl zejména z potřeby eliminovat možnou
hrozbu zůstavších PV systémů stojících na poli. Výběr poplatků toto riziko nijak
neeliminuje, neboť je-li systém na soukromém pozemku a jeho provozovatel platil
poplatky, je možné jej po skončení platnosti licence odpojit od sítě, ale
vymahatelnost povinnosti likvidace zůstává zavedením poplatků nedotčena. Sice
jsou k dispozici prostředky na likvidaci, ale může je použít opět pouze daný
provozovatel. Nejlepším prostředkem pro likvidaci takových systémů tedy není
výše recyklačního poplatku, ale změna legislativy, která by umožnila zejména vyšší
postihy v případě nešetrného (popřípadě vůbec žádného) zacházení s odpadem.
Každý PV systém budovaný jako dočasná stavba na zemědělské půdě má v projektu
také část věnovanou rekultivaci plochy. Je jen otázkou legislativy, jakým způsobem
bude toto vymáhat.
Zajímavou příležitostí je zavedení vlastních zpracovatelských linek. Takový krok
by umožnil jednak zvednout výrobu a jednak příležitost pro rozvoj vědy a výzkumu
při vyvíjení nových technologií zpracování. Proti může hovořit, že zmíněný odpad
vznikne prakticky jednorázově, nicméně v důsledku to nemusí být nutně pravda.
Moduly se dají po svozu rychle zbavit rámů a připojovacích krabiček (junction
boxů), čímž se výrazně zvýší možnost skladování. Podnik tak nemusí zpracovat
celé množství odpadu najednou, ale může jej likvidovat bez problémů celé roky.
Nehledě na snížení vlivu ekologické likvidace z hlediska eliminace dopravy.
Pozitivním faktem je také ekonomické hledisko, kde všechny zisky z prodeje
komodit posilují českou a nikoliv zahraniční ekonomiku.
Jednou z naznačených hrozeb je nedostatek „zelené“ energie. Česká republika díky
solárnímu boomu dosáhla (respektive překročila) slíbeného podílu energie
pocházející z obnovitelných zdrojů. V případě náhlého odstavení všech PV
elektráren bez náhrady hrozí, že tento podíl pod tuto úroveň poklesne. Řešením
může být prodloužení stávajících licencí (i když již bez podpory) a umožnění
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dalšího fungování systémů, které mohou po reinvesticích do měničů a případně
dalších komponent bez větších problémů fungovat i více než 20 (25) let.
Z dostupných dat ze systémů fungujících již desítky let navíc vyplývá, že
uvažovaný pokles výkonu (cca 0,8 % za rok) je v podstatě nejhorší varianta, ke
které může dojít. I po 25 letech provozu nejsou výjimkou systémy, kterým poklesne
výkon pouze o 5 %. Spolu s pokroky v oblasti řízení a akumulátorů by bylo navíc
možné využít stávajících systémů k napájení blízkých vesnic, které pak mohou být
z hlediska napájení částečně autonomní.
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9 Závěr
Ve studii byly představeny ekologické (LCA a TOP 20) a ekonomické vlivy
likvidace fotovoltaických modulů instalovaných v České republice. Z hlediska
ekologických vlivů je dominantním faktorem doprava. V ČR je zavedena
dostatečná síť sběrných míst, ale chybí zpracovatelský závod. Z hlediska
ekologického tedy lze doporučit jeho výstavbu.
Ze situace v Evropě je patrné, že Česká republika je prakticky jedinou zemí, kde
jsou vybírány poplatky. Z ekonomické bilance likvidace PV modulů vyplývá, že
prakticky jedinými moduly, kde je tento poplatek potřeba, jsou tenkovrstvé moduly,
kterých je v ČR minimum. Jednu skupinu navíc tvoří CdTe, kde všichni
provozovatelé, kteří mají moduly vyrobené společností First Solar, za zpracování
již zaplatili. Svoz i následnou likvidaci zajišťuje v tomto případě německé
zastoupení této společnosti. Vybírání tohoto poplatku lze považovat z tohoto a
mnoha dalších důvodů za neopodstatněné. Vzhledem k výrazné disproporci výnosů
a nákladů nelze ani stanovit jeho optimální výši. Likvidace průměrného modulu se
zaplatí již pouze extrakcí stříbra.
Pro snížení množství odpadu likvidovaného v jeden okamžik (během jednoho roku)
lze doporučit jednak skladovou plochu v blízkosti zpracovatelského závodu a
jednak prodloužení licencí, zejména u malých objektů (rodinné domy), kde není tak
vysoká míra fluktuace provozovatelů (rodinný domek má jednoho majitele desítky
let).
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10 Poznámky ke studii
Studie byla vypracována na základě dat z existujících systémů poskytnutých
společností RESolar s.r.o. (zadavatel). Uvedené předpokládané složení modulů
v ČR je tedy platné pouze pro moduly instalované před datem vypracování studie.
Budoucí moduly mají složení odlišné (zejména s ohledem na obsah stříbra, skla a
křemíku).
Po představení studie partnerům zadavatele byly zadavatelem sbírány podněty
k úpravám studie. Tyto podněty byly zapracovány:


Přidání odkazů na další legislativu



Popis nákladů na dopravu



Změna předpokládaného rozdílu mezi burzovními kurzy a možnými výnosy
z prodeje druhotných surovin získaných zpracováním PV modulů



Rozšíření popisu mechanicko-chemické metody zpracování s ohledem na
výhody proti termicko-chemické metodě zpracování

Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů
Ekonomická bilance výroby a likvidace fotovoltaických modulů instalovaných v ČR

49

11 Reference
[1]

ČESKO. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů (zákon o odpadech). In: Sbírka zákonů. 1.1.2002
[2] ČESKO. Vyhláška č. 352/2005 Sb. o podrobnostech nakládání s
elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování
nakládání s nimi (zákon o podrobnostech nakládání). In: Sbírka zákonů.
5.9.2005
[3] EVROPSKÁ UNIE. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze
dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
(OEEZ) (1). In: L197. 2012, číslo 55. Dostupné také z: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:FULL:CS:PDF
[4] FIRST SOLAR GMBH. Vertically Integrated Utility-Scale PV Power
Solutions Provider | First Solar [online]. [cit. 2015-09-14]. Dostupné z:
http://firstsolar.com/
[5] Homepage | PV Cycle ORG [online]. 2013 [cit. 2015-09-14]. Dostupné z:
http://www.pvcycle.org/homepage/
[6] Fraunhofer Institut for Solar Energy Systems, ISE. Photovoltaics report.
10.8.2015
[cit.
2015-08-30].
Dostupné
z:
https://www.ise.fraunhofer.de/de/downloads/pdf-files/aktuelles/photovoltaicsreport-in-englischer-sprache.pdf
[7] Bechník B. Recyklace fotovoltaických panelů na konci životnosti. TZB-info
[online]. 26.9.2011 [cit. 2015-07-16]. Dostupné z: http://oze.tzbinfo.cz/fotovoltaika/7868-recyklace-fotovoltaickych-panelu-na-koncizivotnosti
[8] RADZIEMSKA E., OSTROWSKI P., CENIAN. CHEMICAL, Thermal and
LaserProcesses in Recycling of Photovoltaic Silicon Solar Cells and Modules.
Ecological Chemisty and Engineering [online]. 2010 [cit. 2015-08-21].
Dostupné z: http://tchie.uni.opole.pl/freeECE/S 17 3/RadziemskaOstrowski
17(S3).pdf
[9] ZHONG Z.W., SONG B., LOH P.E. LCAs of a polycrystalline photovoltaic
module and a wind turbine: note II. Renewable Energy. 2011, 36(8): 22272237.
DOI:
10.1016.
ISSN
09601481.
Dostupné
také
z:
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0960148111000437
[10] Held M. LCA screening of recycling proces for sillicon based PV
modules.Fraunhofer IBP[online]. 28.3.20031 [cit. 2015-08-23]. Dostupné z:
http://www.pvcycle.org/wp-content/uploads/Fraunhofer_3rd-RC_2013.pdf
[11] KLUGMANN-RADZIEMSKA, E., OSTROWSKI P. Chemical treatment of
crystalline silicon solar cells as a method of recovering pure silicon from
photovoltaic modules. Renewable Energy [online]. 2010, vol. 35, issue 8, s.
1751-1759
[cit.
2015-08-20].
Dostupné
z:
http://80.www.sciencedirect.com.dialog.cvut.cz/science/article/pii/S09601481
09005199#
[12] GRANATA G., PAGNANELLI F., MOSCARDINI E., HAVLIK T., TORO
L., WEIR G. Recycling of photovoltaic panels by physical operations. Solar
Energy Materials and Solar Cells [online]. 2014, vol. 123, issue 10, s. 90-108
[cit.
2015-08-20].
Dostupné
z:

50

Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů
Ekonomická bilance výroby a likvidace fotovoltaických modulů instalovaných v ČR

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]
[19]
[20]
[21]

[22]
[23]
[24]

http://80.www.sciencedirect.com.dialog.cvut.cz/science/article
/pii/S13640321140726686
GOE M., GAUSTAD G., MOSCARDINI E., HAVLIK T., TORO L., WEIR
G.
Strengthening the case for recycling photovoltaics: An energy payback
analysis: An energy payback analysis. Applied Energy [online]. 2014, vol.
120,
issue 10, s.
41-48 [cit. 2015-08-20].
Dostupné
z:
http://80.www.sciencedirect.com.dialog.cvut.cz
/science/article/pii/S0306261914000555
PAIANO A., GAUSTAD G., MOSCARDINI E., HAVLIK T., TORO L.,
WEIR G. Photovoltaic waste assessment in Italy. Renewable and Sustainable
Energy Reviews [online]. 2015, vol. 41, issue 10, s. 99 -112 [cit. 2015-08-20].
Dostupné
z:
http://80.www.sciencedirect.com.dialog.cvut.cz/science/article/pii/S13640321
14006686
CUCCHIELLA, Federica, Idiano D׳ADAMO a Paolo ROSA. End-of-Life of
used photovoltaic modules: A financial analysis. Renewable and Sustainable
Energy Reviews [online]. 2015, 47: 552-561 [cit. 2015-09-12]. DOI:
10.1016/j.rser.2015.03.076.
ISSN
13640321.
Dostupné
z:
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1364032115002294
FTHENAKIS, Vasilis. Sustainability of photovoltaics: The case for thin-film
solar cells. Renewable and Sustainable Energy Reviews [online]. 2009, 13(9):
2746-2750 [cit. 2015-09-12]. DOI: 10.1016/j.rser.2009.05.001. ISSN
13640321.
Dostupné
z:
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1364032109000896
Recycling photovoltaic modules. Projektinfo [online]. 2010, 2(10) [cit. 201509-12].
ISSN
0937
–
8367.
Dostupné
z:
http://www.bine.info/fileadmin/content/Publikationen/Englische_Infos/projek
t_0210_engl_internetx.pdf
Goe, Michele, "Sustainability Informed Management of End-of-Life
Photovoltaics: Assessing Environmental and Economic Tradeoffs of
Collection and Recycling" (2014). Thesis. Rochester Institute of Technology.
TAO, Meng. Terawatt solar photovoltaics: roadblocks and opportunities.
Aufl. 2014. London: Springer London, 2014. ISBN 978-144-7156-437.
ČESKO. Zákon č. 100/2001 Sb., o životním prostředí. In: Sbírka zákonů.
20.2.2001.
MULLER, A., WAMBACH K., ALSEMA E. Life Cycle Analysis of solar
modulerecycling process. In: MRS Proceedings. Cambridge University Press,
2005.
p.
0895-G03-07.Dostupné
z:
http://www.researchgate.net/profile/EA_Alsema/
publication/46689298_Life_cycle_analysis_of_a_solar_module_recycling_pr
ocess/links/0912f50890ded08ed7000000.pdf
Kudláček I., Weinzettel J, Rokos P. LCA elektrotechnického
výrobku, SVUOM s.r.o. 2009 ISBN 978-80-903933-2-5.
Kočí V.: Posuzování životního cyklu, Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. 2009
TESÁREK J. Dopad likvidace fotovoltaických panelů na ŽP Dostupné z:
https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle/10467/62005/F3-BP-2015-TesarekJan-

Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů
Ekonomická bilance výroby a likvidace fotovoltaických modulů instalovaných v ČR

51

Vliv%20likvidace%20fotovoltaickych%20panelu%20na%20ZP.pdf?sequence
=1
[25] Mikoláš J. , Řezníček B.: Ekologické hodnocení a navrhování procesů, SNTL
1992

52

Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů
Ekonomická bilance výroby a likvidace fotovoltaických modulů instalovaných v ČR

