
 

DEREC TEUE117017 Openbaar eindrapport 29.01.2020 TNO 2020 R10290 1 

 

Openbaar eindrapport TEUE117017  
Gegevens project  

 
• Projectnummer: TEUE117017 

 
• Projecttitel: DEREC – DESIGN FOR RECYCLING AND REUSE 

 
• Penvoerder en medeaanvragers: ECN part of TNO, Exasun, DSM, Mat-Tech 
 
• Projectperiode: 01 Januari 2018 – 31 December 2019 

 
• Publicatiedatum openbaar rapport: 17 Februari 2020 
 



 

DEREC TEUE117017 Openbaar eindrapport 29.01.2020 TNO 2020 R10290 2 

Samenvatting van uitgangspunten, doelstelling en samenwerkende partijen 

Het is op het ogenblik niet mogelijk om alle materialen van een zonnepaneel te hergebruiken als deze zijn levensduur 
(End-of-Life, EOL) bereikt heeft. Sterker nog, de materialen die hergebruikt kunnen worden, kunnen niet voor dezelfde 
applicatie gerecycled worden wegens verontreiniging van andere elementen, wat het een downcyclingproces maakt in 
plaats van recycling. Dit is een verspilling van materiaal en diens waarde en maakt het onmogelijk om het geschikt te 
maken voor de transitie naar een circulaire economie. De reden waarom dit zo moeilijk is, is omdat de module 
verlijmd is met een materiaal dat alleen verbrand kan worden bij hoge temperatuur. Daarom worden zonnepanelen 
versnipperd en de nog waardevolle stukjes materiaal eruit gesorteerd. Tot nu toe zijn dat alleen glaskorrels, wat 
betekent dat de andere elementen die in het zonnepaneel voorkomen (inclusief de cellen en interconnectiemateriaal 
die zilver (Ag), silicium (Si) en zware metalen zoals lood (Pb) bevatten) op de vuilstortplaats terechtkomen.  

Om een circulaire economie te realiseren, waarin elektriciteitsopwekking door zonnepanelen centraal staat, is het 
belangrijk dat de zonnepanelen zelf circulair zijn.  

Dit project richtte zich erop om via slim ontwerp en materialen een zonnepaneel te ontwikkelen die ontworpen is 
voor recycling en hergebruik (DEREC, design for recycling and reuse). Het uitgangspunt waren de modules zoals deze 
geproduceerd worden door modulefabrikant Exasun. Het encapsulantmateriaal is ontwikkeld door DSM. Exasun 
maakt gebruik van MWT-technologie, en de toepassing van el. geleidende lijm voor de interconnectie. In het project is 
door Mat-tech, een hightech soldeerbedrijf, een lage temperatuur (140-150˚C) en loodvrij soldeermateriaal 
ontwikkeld, geschikt om gebruikt te worden in MWT-zonnepanelen. Testen op het gebied van prestatie van de 
modules, adhesie van materialen, karakterisatie van optische eigenschappen, lange-termijn betrouwbaarheidstesten 
(reliability) en recycle-testen zijn uitgevoerd door ECN.TNO. 

Beschrijving van de behaalde resultaten, de knelpunten en het perspectief voor toepassing 

In het project zijn recyclebare zonnepanelen gerealiseerd, waarvan de materialen na ontmanteling deels direct 
hergebruikt kunnen worden in nieuwe panelen (de volledige intacte en schone glasplaten) en welke na recycling en 
herfabricage opnieuw kunnen worden gebruikt. Ook lieten de modules een vergelijkbare prestatie zien als modules 
met standaard encapsulant EVA. De optische eigenschappen van de encapsulant (brekingsindex) waren vergelijkbaar 
met die van EVA. De adhesie van de encapsulant na modulefabricage was goed. De betrouwbaarheidstesten lieten 
zien dat degradatie van het materiaal nauwelijks optreedt. Het eerste type encapsulant met bovengenoemde 
eigenschappen liet na ontmanteling van de module resten van materiaal zien op cellen en glas. Het tweede type 
encapsulant dat was ontwikkeld en getest, liet een schoon losmaakproces laten zien. Cellen en glasplaten konden 
volledig en los van de module worden gehaald, zodat ze weer hergebruikt of gerecycled konden worden. De lange-
termijn testen gebaseerd op de IEC 61215 norm hebben laten zien, dat het materiaal een drievoudige testduur zonder 
prestatieverlies heeft doorstaan. De lange-termijn tests waren opgevolgd door ontmanteling in onderdelen van de 
module. Echter, alleen materiaal van klein formaat, goed voor 4-cells modules, kon worden gemaakt van dit tweede 
type encapsulant binnen de tijdslijn van het project. Modules van industrieel formaat (60-cellen) zijn gemaakt en 
getest met het eerste soort encapsulant.  

De resultaten van het project en de realisatie van het eerste prototype laten zien dat een circulaire module zeker 
haalbaar is, maar dat verdere opschaling nodig is. Ook is duidelijk hoe dat moet worden gerealiseerd.  

Beschrijving van de bijdrage van het project aan de doelstellingen van de regeling (duurzame 
energiehuishouding, versterking van de kennispositie) 

Dit is de eerste keer dat is aangetoond dat hoogkwalitatieve betrouwbare marktcompetitieve zonnepanelen kunnen 
worden gemaakt, waarvan het assemblage- en ontmantelingsproces volledig past in een circulaire economie. De 
restwaarde van de module is ook substantieel hoger dan van een reguliere module. Dit omdat de DEREC-module 
direct hergebruik van de materialen (PV-cellen, koper en glas) in principe mogelijk maakt na ontmanteling. Hierdoor 
zijn aanzienlijk minder productiestappen nodig voor het maakproces, wat besparingen geeft op kosten, energie, 
materialen en emissies. De eindwaarde van een DEREC-module is dus aanzienlijk hoger dan die van een reguliere 
module. Hierdoor kan DFR-recycling een substantieel kostenvoordeel genereren. In het verlengde hiervan heeft dit 
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voordeel ook betrekking op energie-, materiaal- en emissiebesparingen. Volgens een eerste schatting is dat een 
kostenbesparing van 50% uitgaande van de originele kosten aan het einde van de functionele levensduur, hoewel dit 
sterk afhankelijk is van onder andere de toekomstige state-of-the-art cel efficiëntie, eindtransparantie van het glas en 
de kosten om een volledig nieuwe module te maken. In het project is nu al aangetoond dat een deel van de 
eindproducten direct hergebruikt kunnen worden voor nieuwe panelen, wat de eindwaarde van het product in het 
algemene vergroot. Dit betekent dat met dit product de kosten van PV minimaal gehalveerd kunnen worden.  

Spin-off binnen en buiten de sector 

Spin-off binnen de sector is verwacht, wegens de grote meerwaarde die het product heeft voor de energietransitie en 
de overgang naar een circulaire economie, naast de toegenomen eindwaarde van het product. De verwachting is dat 
als het product in de markt wordt geïntroduceerd, meer fabrikanten de materialen in productie willen nemen en dat 
ook de vraag naar het product toeneemt. Het encapsulantmateriaal dat exclusief is ontwikkeld in dit project kan ook 
in elke gewenste standaardmodule worden toegepast in plaats van de bestaande standaard encapsulant EVA. 
Verwerking gebeurt op dezelfde manier. 
 
Spin-off buiten de sector is verwacht, omdat de benadering van de oplossing om tot een recyclebaar paneel te komen 
ook in andere sectoren kan worden toepast, zoals in andere elektronische producten of in de bouw, waar 
ontmanteling en recyclebaarheid van plastics ook een belangrijk vraagstuk is. 
   
Overzicht van openbare publicaties over het project en waar deze te vinden of te verkrijgen zijn 

Wegens het confidentiële karakter van de resultaten in dit stadium van ontwikkeling, zijn er geen openbare 
publicaties. De betrokken marktpartijen verwachten dat dit product een interessante bijdrage levert voor de circulaire 
economie op gebied van PV-modules. Zij willen het product verder ontwikkelen en hier uitgebreid over publiceren als 
het product gelanceerd wordt en de IP nationaal en zeker ook internationaal goed beschermd is. 

 
Meer exemplaren van dit rapport  

Meer exemplaren van dit rapport kunnen digitaal worden verkregen via het hieronder genoemde contact. 
 
 
Contact voor meer informatie 

Meer informatie over dit project kan verkregen worden via: 
• de heer Martin Späth, TNO Energy Transition, martin.spath@tno.nl 
 
 
Subsidie 

 “Het project is uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, Nationale regelingen EZ-subsidies, 
Topsector Energie uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.” 


