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DE MEESTE ESSENTIËLE GRONDSTOF FEN ZIJN IN OVERVLOED BESCHIK BAAR
Veel voorkomende materialen die worden gebruikt voor het maken van zonnepanelen en -systemen zijn staal,
beton, glas, plastic, aluminium en koper. Deze materialen zijn voldoende aanwezig op onze planeet en worden
geproduceerd als primaire producten, dus hun productieniveaus zijn eerder afhankelijk van de vraag dan van het
aanbod. Op basis van hun huidige productieniveau zou het al mogelijk zijn om voldoende grondstoffen te delven
om in 2050 alle elektriciteit wereldwijd van zonne-energie te voorzien. Voor sommige grondstoffen - glas, aluminium
en koper - kan zonne-energie in de toekomst een belangrijke marktaanjager worden.
Kritieke grondstoffen en edele metalen worden ook gebruikt bij de fabricage van typische panelen en systemen, zoals silicium
en zilver. Ervan uitgaande dat er zoals verwacht wordt bespaard op het gebruik van zilver, zal er geen gebrek aan
deze grondstof ontstaan om aan 100% van de wereldwijde elektriciteitsvraag te voldoen met zonne-energie.

ESSENTIËLE GRONDSTOFFEN EN KOSTBARE METALEN WO RDEN STEEDS VAKER
VERVANGEN, VERMINDERD EN GERECYCLED
Bij de fabricage van zonnepanelen worden enkele essentiële grondstoffen en edelmetalen, zoals silicium en zilver, gebruikt. De meeste
van deze materialen wordt minder in het paneel gebruikt en/ of vervangen door alternatieven.. Fabrikanten van zonne-energie
verminderen de hoeveelheid zilver in cellen of zilver wordt vervangen door koper. Tussen 2009 en 2016 is het gemiddelde
zilvergehalte van zonnecellen gedaald met 75% en tussen 2017 en 2027 zal het naar verwachting verder worden verlaagd met nog
eens 60%. Tegelijkertijd zal de hoeveelheid essentiële grondstoffen dat gerecycled en hergebruikt wordt toenemen dankzij
verbeterde hoogwaardige recyclingprocessen.

DE ZONNE-ENERGIE-INDUSTRIE HEEFT GROTE AMBITIES OP HET GEBIED VAN
MATERIAALEFFICIËNTIE
De zonne-industrie verhoogt voortdurend de materiaal- en productie-efficiëntie, waardoor hypotethische materiaaltekorten worden
overwonnen. Dit vergroot de concurrentiepositie van zonne-energie. Dit wordt bereikt door de dikte van de zonnecellen en het
energieverbruik in de productie te verminderen, de celefficiëntie te verhogen en het gebruik van gerecyclede materialen in de
toeleveringsketen te vergroten. Zo is bijvoorbeeld het siliciumgehalte van zonnecellen met 75% verlaagd van 16 gram per watt in
2004 naar 4 gram per watt in 2017, als gevolg van meer geavanceerde productietechnieken. Dit zal naar verwachting de komende 10
jaar met nog eens 17% worden verminderd. Dankzij het bestaan van verschillende zonnetechnologieën kan zonne-energie
duurzaam worden opgewekt met behulp van verschillende natuurlijke hulpbronnen en materialen. Zo kunnen onder andere PERC,
dunne film, bifaciaal, heterojunctie (HJT), organische PV en perovskieten ervoor zorgen dat er altijd een alternatief is. Technologische
innovatie zorgt continu voor nieuwe mogelijkheden.
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