
Circular, Ultra Low Carbon, 
Lightweight Solar Modules



Esthetiek zal in belang
toenemen

Zonne-energie groeit snel, maar….

60% van alle commerciele en 
industriele gebouwen niet
geschikt voor standaard glas PV

Recycling van PV panelen is een
snelgroeiende uitdaging

Kosten moeten dalen naar fossiel
niveau (“grid parity”), opdat
subsidies onnodig zijn

70% van de PV panelen hebben
een fluoropolymeren backsheet, 
en vormt daarmee een groeiend
PFAS probleem

Zonnepanelen leveren
carbon-vrije energie, 
maar de productie ervan
moet vele malen beter



In een Business-As-Usual (BAU) scenario zullen carbon emissies

van PV industrie die van wereldwijde aluminium industrie inhalen



Trends: Solar cell afmetingen nemen snel toe de laatste jaren – glas

en aluminium werden dunner maar geen echte innovatie

1970

Fritts, 1872



Gewichtsverdeling van een standaard zonnepaneel



Gewichtsverdeling van een standaard zonnepaneel

50% van de kosten – Solarge focus op ‘de andere 50%’ en BOS



De energietransitie is een materiaaltransitie

Einstein, 1905



Steentijd, bronstijd, ijzertijd…
Het polymeren tijdperk is begonnen

Voorspelde groei
350% / persoon!



Source: Grand View Research

Bioplastics gaan enorm toenemen 2013-2030



Solarge heeft samen met SABIC de cel ‘verpakking’ ontwikkeld door 

glas en aluminium te vervangen door polymeren – en daarmee

gewicht en carbon footprint gereduceerd

Easy to make new sizes and shapes



Gewichtsverschil standaard en Solarge zonnepaneel



Plastics zijn juist goed, mits…







Solarge best-in-class ECO Design voor Ultra Low Carbon Solar modules

Eenvoudige demontage van de modules dankzij 

gepatenteerd product design en processing –

recycling pilot tests gereed

Metalen van de zonnecel blijven schoon en 

waardevol

Polymeren recycling door SABIC TRUCIRCLE

Solarge is lid van ‘Ultra Low Carbon Solar Alliance’ 



SABIC TRUCIRCLE™ principes voor biobased en gebruikte polymeren als 
feedstock

Biobased feedstock

• Vervanging fossiele feedstock

• Afgeleid uit bosbouw – geen palm olie

• 4 kgs/kg reductie in GHG in vergelijking met olie

Post-consumer plastics feedstock

• Vervanging fossiele feedstock

• Afgeleid uit recycling mixes van gebruikt plastric

• 2 kgs/kg reductie in GHG in vergelijking met energie 

terugwinning uit gebruikte plastics

7 kg CO2 reductie per m2 PV paneel14 kg CO2 reductie per m2 PV paneel



Ban op plastic imports door China sinds 2018: daarvóór was het zoals hier

Met 1 Mton aan gerecycled plastics kan met de Solarge 
techniek 50 GWp aan zonnepanelen worden geproduceerd

SABIC zet o.a. systeem op voor 
recycling Ocean Bound Plastics



Solarge technologie levert 12 GTon CO2 reductive over volgende 20 

jaar als die zou worden toegepast bij 50% van wereldwijde module 

productie
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CHINESE MODULE (TYPICAL) SOLARGE (2024)

SOLARGE ULTRA LOW CARBON 
SOLAR VS CONVENTIONALCarbon emission

in kg CO2/kWp

Solarge technologie 
kan snel groeien door 
licentiering aan 
andere producenten



0,17

1,84

2,28

2,16

Incineration of polymers (metallurgical grade silicon)
6.45 Eur/module 

Glass Si Cu Ag

Effect silicium zuiverheid op waarde te recyclen product
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Recycling of polymers (solar grade silicon, glass sold as 
fibers)

21.47 Eur/module 

Glass Si Cu Ag Polymers

• 10 jr gemiddelden voor Ag, Cu, metallurgical and solar grade silicon
• 25 % waardeverlies voor zuivering van Cu en Ag



Sneller vervangen van recyclebare panelen heeft potentieel

Stijging Wp/paneel/jaar 2,5%
Kostenreductie paneel per jaar 4,0%
Vollasturen per jaar NL 850
Degradatie gemiddelde alle paneeltypen 0,25%
CO2 terugverdientijd van Solarge 3-4 mnden



Applicaties in pilot tests – performance gelijk aan conventionele
module performance (kWh/kWp)



Testen verschillende configuraties in de windtunnel



Horizontale montage geeft zeer goede resultaten in windtunnel



Tetra uitvoering eveneens zeer goede resultaten windtunnel



Effect van spoiler



Solarge Benelux gebaseerde supply
chain voor composieten polymeren

• R&D center en module productie 
in Weert (NL)

• Polymeren SABIC fabs Geleen 
(NL) en Genk (B)

• Recycling fab Geleen (NL)

• Nieuwe ontwikkelingen ECN 
Solliance (bv Perovskite)

• Fibers bv. Aubel (B)

Goed beschermd door patenten



Weert fabriek 10.000 m2
Start productie Jan 2023
100->380 MWp
12 million euro investering

Composite solar R&D centre & 
eerste Solarge fabriek



solarge.com
Contact:

Gerard de Leede

gerarddeleede@solarge.com


