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Annonce

Advarsel: Solcelle-bagsider vil ophobe sig - kan
hverken genanvendes eller brændes

Af Frederik Marcher Hansen  19. aug 2021 kl. 03:09

Solceller markedsføres som grønne og miljøvenlige, men den bagsidefolie, der beskytter mod vejr og vind, består ofte af en

�uorstofbaseret plasttype, der gør, at de hverken kan afbrændes eller genanvendes, og altså er yderst vanskelige at bruge til

noget andet efter solcellepanelets levetid.

Tonsvis af bagsidefolier fra udtjente solceller kommer derfor med årene til at ophobe sig på deponier - den ringeste

affaldsbehandling, der �ndes - i Danmark såvel som i resten af verden.

Læs også: Boom i solceller kan skabe eskalerende affaldsproblem

(Illustration: Daimler)

Med det forestående solcelleboom vil affaldet bestående af solpanelers bagsidefolier, som udvikler giftig røg
ved afbrænding og ikke kan genanvendes, hobe sig op, advarer eksperter.
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Umuligt at sige, hvor mange
tons det drejer sig om
Det er ikke muligt at komme med et præcist tal på,

hvor meget affald bestående af de �uorholdige

solcelle-bagsider, som alt andet lige med årene

kommer til at være en udfordring for

affaldshåndteringen. Man kan dog lave et meget

groft estimat:

En opgørelse fra Energistyrelsen tilsendt Ingeniøren

viser, at der pr. 1. april 2021 var nettilsluttet lige over

1,3 GW solceller i Danmark. Yderligere er der pr. 1.

maj planlagt knap 6,4 GW til at blive opført i de

kommende år, viser Energistyrelsens opgørelse over

kendte solcelleanlæg i forskellige

planlægningsstadier i Danmark.

Solcellepaneler indeholder typisk 0,4 kilogram

bagsidefolie per kvadradmeter panel svarende til

omkring tre procent af panelets vægt, fremgår det af

et videnskabeligt studie fra 2019. Her regnes der

frem til, at: »omkring 800.000 tons solcellebagside-

materiale skal håndteres for 75 GW solceller

globalt«. Dette tal kan omregnes til, at 1 GW solceller

give 10,7 tons bagsidefolie.

Der �ndes ikke opgørelser for andelen af

�uorpolymer-bagsider i Danmark, men langt

størstedelen af solcellepanelerne i Danmark kommer

fra Asien og størstedelen fra Kina.

Hvis et globalt-baseret rundt tal på 80 procent

antages, så vil der med den allerede installerede

solcellekapacitet i Danmark skulle sendes lidt over

11 tons �uorpolymer-baserede bagsidefolier på

deponi.

Mængden af det �uorholdige bagsidefolie-affald, der

ikke �ndes nogen genanvendelsesløsninger på i dag,

vil alt andet lige stige markant i takt med solcellernes

hastige udbredelse.

Denne ‘affald uden gavn’ vil alt andet lige eskalere med det nuværende solcelleboom, advarer Torben Tang, der er ingeniør

med speciale i over�adeteknologi i rådgivningsvirksomheden IPU, over for Ingeniøren.

»Det eneste, som man reelt set kan gøre med den her bagsidefolie er deponering, og så kommer tonsvis til at ophobe sig i

nogle store stakke og fylde på lossepladserne. Det ville være langt bedre, hvis man kunne bruge dem igen, men det kan man

desværre ikke,« siger han.

Deponi ligger lavest i det såkaldte affaldshierarki og er den mest uønskede

måde at håndtere affald på, tilføjer han. Deponi er kun for affald, der ikke kan

genanvendes eller forbrændes, fordi det er farligt eller kræver særbehandling

såsom asbest, forurenet jord og blød PVC-plastik.

Torben Tang undersøgte sammen med kollegaer i et to-årigt MUDP-projekt

(Miljøministeriets Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram)

mulighederne for at genanvende bestanddelene af et solcellepanel - et projekt

som Ingeniørens nichemedie WasteTech tidligere har beskrevet.

Nogle dele var sværere end andre at �nde genanvendelsesløsninger til, men

kun bagsidefolien på de paneler, som de skilte fra hinanden og undersøgte,

fandt de ingen løsning for.

To slags bagsidefolier
Der �ndes overordnet to forskellige bagsidefolier - dem, som

�uorpolymererne (syntetisk kulstofbaseret plast) PVF (polyvinyl�uorid) og

PVDF (polyvinyliden�uorid), og dem uden �uorpolymerer. Der �ndes også

solcelle-bagsider af glas, men de vejer og fylder mere og udgør derfor kun en

forsvindende lille del af markedet.

»De ikke-�uorholdige bagsider kan smeltes om og laves til nye produkter, men

de �uorholdige bagsider er meget vanskelige at smelte om til noget andet

blandt andet på grund af høje smeltepunkter og risiko for dekomponering. De

kan heller ikke afbrændes og dermed producere varme, fordi de udvikler

meget giftige �uorgasser ved forbrænding,« fortæller Torben Tang.

Samme problematik fremføres i en videnskabelig artikel fra Fraunhofer

Institute for Environmental, Safety and Energy Technology UMSICHT fra

2019, der på baggrund af livscyklusanalyser af forskellige typer af

bagsidefolier vurderer, at de ikke-�uorholdige bagsidefolier er bedre for

miljøet end dem med �uorpolymerer, som kan »udgøre helbredsrisici, hvis

materialer lækker til atmosfæren eller forurener jord og vand«.

Fluorpolymerer indeholder kulstof-�uorforbindelser også kaldet �uorstoffer,

som dækker over tusindvis af forskellige kemiske stoffer. På grund af deres

meget stærke kulstof-�uor-forbindelser nedbrydes de stort set ikke og kaldes

derfor også for evighedskemikalier.

Hvis �uorstoffer slipper ud i miljøet kan de ophobe sig gennem fødekæden og i

menneskers blod, lever og lunger samt andre organer. Her kan de medføre en

række sundhedsskadelige effekter, og nogle af stofferne er påvist

kræftfremkaldende og hormonforstyrrende.

Tager årevis at udfase
De solcellepaneler, som Torben Tang og kolleger undersøgte, havde et

bagsidefolie af det patenterede materiale Tedlar, der blev udviklet af

kemigiganten Dupont i 1950’erne og indeholder PVF.

Dupont er en af de største på markedet inden for solcelle-bagsidefolier og har tidligere meldt ud, at de forventer en enorm

vækst i salget af Tedlar på baggrund af det verdensomspændende solcelleboom.
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En forsker fra DuPont Engineering Research and Technology har i en videnskabelig artikel tilbage fra 2006 vurderet, at

»Tedlar PVF-folie giver minimal miljøpåvirkning ved produktionen af et solcelle-panel, samtidig med at den samlede byrde fra

solcenergi markant reduceres ved at øge modulets levetid«. Her nævnes der dog intet om den efterfølgende

affaldshåndtering.

De europæiske og japanske producenter af solcellepaneler har i �ere år været på vej væk fra brugen af bagsidefolier med

�uorpolymerer på grund af genanvendelsesproblematikken, mens anvendelsen fortsætter i vid udstrækning i Kina, der er

verdens suverænt største solcelleproducent. Langt størstedelen af solcellepaneler i Danmark kommer fra Asien og heraf

størstedelen fra Kina.

Analysevirksomheden IHS Markit estimerede i 2018, at bagsidefolier med mindst ét lag �uorpolymer på daværende

tidspunkt udgjorde omkring 89 procent af verdens solcelle-bagsidefolier, mens andelen forventes at falde til 77 procent i

2022.

Relateret jobannonce: Konsulenter til køle og varmepumpeteknologi

»Det er meget svært for et nyt materiale at blive accepteret i markedet meget hurtigt, fordi det kræver kvalitet og tests, der

beviser pålideligheden, �ere års praktisk erfaring og forskellige certi�kater,« lød det fra senioranalytiker inden for

solcelleteknologi i IHS Markit, Karl Melkonyan, til pv magazine.

Fluorpolymererne er en slags videreudvikling af plastmaterialet PVC, men hvor klor-atomer er udskiftet med �uor-atomer.

Fluorforbindelserne gør PVF- og PVDF-bagsidefolierne yderst holdbare, �eksible og exceptionelt resistente over for sollys,

kemikalier, vand og fugt, så de er i stand til at holde mange år under skiftende temperaturer og al slags vejr.

Både PVF og PVDF er relativt dyre materialer, men er på grund af sine egenskaber fordelagtige i forbindelse med de 20-30

års garanti, som gives på solcellepaneler, fortæller Torben Tang.

»Men det gør dem på samme tid umulige at arbejde med, når solcellerne er udtjente. Jeg håber på, at danskerne og især dem,

der opstiller store solcelleparker og reklamerer med at være grønne, overvejer den her problemstilling og vælger

solcellepaneler, der ikke indeholder de �uorholdige polymerer,« siger han.

Læs også: Forsker om bly i solceller: Forbyd det og undgå miljøbombe

Svært at finde ud af
Men hverken forbrugere eller investorer har nemt ved at �nde ud af, om de solcellepaneler, som de køber fra eksempelvis

Kina, indeholder �uorpolymerer eller ej, fortæller Lykke Margot Ricard, der er lektor i Bæredygtig Innovation og

uddannelsesleder i Produktudvikling og Innovation ved Syddansk Universitet.

»Man kan selvfølgelig se, hvor solcellerne er produceret henne, men man kan ikke �nde oplysninger om, hvorvidt deres

bagside indeholder de her giftige kemikalier. Databladene indeholder oplysninger om kvalitet og effektivitet, men ikke det

her,« siger hun til Ingeniøren.

Hun anerkender, at �uorholdige bagsider har en række gode egenskaber, som gør, at de fungerer godt som i solcellepaneler,

men hun ærgrer sig på samme tid over, at der i dag ikke �ndes nogen genanvendelsesmuligheder.

»For lige så snart, at materialerne havner på deponi, fordi der ikke er nogen muligheder for at brænde dem eller teknologier

til at genanvende dem, så er der ikke nogen, der vil røre ved dem. Ligesom problemstillingen med udtjente vindmøllevinger,

så ved man ikke, hvad der er sket med materialerne, eller hvilken stand de er i,« siger hun.

Hun opfordrer til, at det bliver en konkurrenceparameter at købe produkter med renere materialer, fordi det giver bedre

muligheder for genanvendelse samt at opbevare dem uden risiko for, at de lækker med eksempelvis miljøskadelige

kemikalier.

Vi kan ikke bare tro på, at vi kan lægge tingene på deponi og håbe på, at vi op�nder en eller anden genanvendelsesløsning.

Det har vi altså ikke set sker. Vi har eksempelvis i �ere årtier haft og har stadigvæk asbest-deponier, og der er stadig ingen

løsning på problemet,« slutter hun.

Boom i solcellea�ald
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I 2050 er forventes der på verdensplan at være bygget så mange solcellepaneler, at der bygges en trappe til Månen og tilbage

igen ud af dem, og mængderne af bagsideaffald forventes på verdensplan at løbe op i hundredetusindevis af tons. I Danmark

viser fremskrivninger, at vi i 2050 vil stå med op mod 140.000 tons solcelleaffald.

I en fagfællebedømt, videnskabelig artikel fra 2019 udarbejdet af forskere fra Fraunhofer Institute for Environmental, Safety

and Energy Technology UMSICHT, anslås det, at den globale mængde elektronikskrot fra solcellepaneler i 2016 udgjorde

45.000 tons, mens dette tal løber op i 60 millioner tons i 2050.

Men selv om der er fundet genanvendelsesløsninger for såvel værdifulde solcellepanel-materialer som sølv, kobber,

aluminium samt miljøskadelige metaller som arsenik, bly og cadmium som de ikke-�uorholdige bagsidefolier, så er der fortsat

ingen gode løsninger for �uorpolymererne.

»Med stigende fokus på affaldshåndtering af udtjente solcellepaneler, kræver håndteringen af �uorpolymerer, som er stort

set uudforsket, nærmere undersøgelse for at undgå miljøskader,« fremgår det af den videnskabelige artikel, der estimerer, at

bare de 75 GW installeret solcelle-kapacitet i 2016 vil generere 800.000 tons bagsidefolie-affald.

Siden 2016 er der set en eksponentielt stigning i verdens solcelle-kapacitet og affaldsproblemet og mængden af

bagsidefolier, som ender på deponi, vil derfor alt andet lige stige derefter.
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