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Förord
Projektet har utförts i samarbete med Midsummer AB som tillverkar maskiner för
produktion av CIGS (koppar-indium-gallium-selen) solceller. Midsummer har
medfinansierat projektet och bidragit med solcellsmaterial. Speciellt har Klara Takei
och Pauline Toussaint deltagit med information och material. Dessutom har professor
Meng Tao, University of Arizona, US, deltagit under sin period som gästande
Fulbright Professor i forskargruppen Industriell på Institutionen för Kemi och
Kemiteknik på Chalmers.
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Sammanfattning
Projektets resultat visade på en möjlig väg att utveckla en hållbar process för
återvinning av silver från CIGS solceller. Den process som föreslås består av
upplösning av silvret, rening av lösningen från kontaminerande metaller och
produktion av nya silverpartiklar genom spraypyrolys. Dessa steg kan integreras till
en komplett process för uthållig silveråtervinning för solcellsindustrin.
Det svenska företaget Midsummer AB använder en screentryckmetod för att
åstadkomma det ledningsnät av silver som behövs på CIGS-solcellsmodulens yta.
Cu(In,Ga)Se2 (CIGS) är den teknologi för tunnfilmssolceller som har den högsta
effektiviteten. Därför visar de nu en uppåtgående trend på den globala
solcellsmarknaden. Den relativt svaga resistansen i det transparenta konduktiva
lagret i solceller, såsom CIGS moduler och kiselbaserade moduler, gör att man ofta
måste lägga ett metalliskt ledningsnät på ytan av modulen för att minska
serieresistansen i modulen. Silver (Ag) läggs som ett nät på ytan av olika
kommersiella solceller, oftast genom screentryck med en silverpasta. Kostnaden för
silvret är en väsentlig del av modulens kostnad. Möjligheten att ersätta silver med
andra metaller undersöks, men det finns många utmaningar kvar att lösa innan man
kan ersätt silver med en mera vanlig metall. Därför är tillgången på silver, och
reserverna av silver som råvara, en viktig faktor som kan hindra vidare etablering av
solel-anläggningar. Återvinning av silver från använda solceller och från
produktionsspill är en nödvändig väg för att säkerställa att solel kan bli en viktig del
av energisystemet.

Syftet med projektet var att studera och utvärdera några metoder som kan användas
för att återvinna silver från kasserade CIGS solceller i en form som gör det möjligt
att återanvända. En hög effektivitet, möjlig återanvändning av det återvunna silvret
och så låg miljöpåverkan som möjligt utgjorde basen för bedömningen av
lämpligheten hos de studerade metoderna. Flera metoder: lakning, fällning,
elektrolys, vätskeextraktion, användning av superkritisk CO2 och spraypyrolys
studerades teoretiskt och experimentellt för att identifiera en lämplig total
återvinningsprocess. Dessutom karakteriserades ledningsnätet och solcellens ytlager
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med elektronmikroskopi, elementhaltsanalys och kolhaltsanalys för att klargöra
silverpartiklarnas egenskaper och materialens kemiska sammansättning. Dessa data
användes vid design av återvinningsprocessen. Kritiska parametrar, såsom tid,
koncentration och temperatur, för lakningsmetoden testades i laboratorieexperiment.
Visserligen erhölls en hög upplösning av Ag på kort tid när en hög syrahalt användes
men samtidigt visade sig en låg syrahalt kombinerat med lång lakningstid vara mera
effektivt för silveråtervinning eftersom det gav både en effektiv upplösning av Ag
och mindre mängder av andra upplösta metaller. Detta gör att senare reningssteg för
lösningen underlättas. Det gör också metoden mera miljövänlig eftersom
konsumtionen av kemikalier blir lägre.

Resultaten visade vidare att även om användning av superkritisk CO2 för upplösning
av polymerfasen runt silverpartiklarna erbjuder en miljövänlig och lätt kontrollerbar
process med lågt energibehov så kräver denna teknologi ytterligare optimering för
identifiering av de bästa parametrarna för just denna applikation.

Sammanfattningsvis visade projektet att en effektiv återvinning av silvret på
solcellerna kan åstadkommas med lakning med en låg koncentration av salpetersyra
följt av borttagande av kontaminerande metaller med hjälp av vätskeextraktion. Den
upparbetade lösningen är lämplig för nytillverkning av silverpartiklar med
spraypyrolys. Även rening av lösningen med fällning och elektrolys studerades
teoretiskt och experimentellt. Sammantaget har projektet visat på en tydlig möjlighet
att organisera en kombinerad process för åstadkommande av en cirkulär och uthållig
tillgång på silver för solcellsindustrin.
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CIGS tunnfilmssolceller (källa Wikipedia)

Summary
In this project a route map was outlined to develop a sustainable process for silver
recycling from CIGS solar cells, which composes of Ag recovery, purification and
particle production stages. Integration of leaching, solvent extraction and spray
pyrolysis methods can be a complete process for the sustainable silver recycling.
The Swedish company Midsummer AB applies the screen printing method to prepare
the Ag conductive grid on the CIGS solar cell modules. Cu(In,Ga)Se2 (CIGS) has
gained a reputation as the thin-film solar cell technology with the highest
efficiencies. Thus the applications of the technology has an upward trend in the
global solar cell market. The relatively poor sheet resistance of the transparent
conductive layer in solar cells, such as CIGS modules, often requires a metal
conductive grid be placed on top of the layers to reduce the series resistance of the
module. Silver (Ag) is applied as a front-side grid, typically as a screen printed silver
paste, on different types of commercial solar cells. The cost of this silver is a
significant fraction of the module cost. Although alternative metals are being
investigated, a number of challenges remain to be solved before a substitution to
more abundant metals. In the production of solar cells, the scarcity of silver is
therefore an important issue, which could be mitigated by recycling of the silver
from used solar cells or from material losses during the fabrication process.
The objective of this project was to assess methods by which the silver can be
recovered from end-of-life CIGS solar cells in a form that make reuse possible. High

6 (31)

recovery efficiency, possibility to reused the recovered Ag, and environmental
benefits were taken into account for the suitability evaluation of the methods. Several
methods: leaching, precipitation, electrolysis, solvent extraction, supercritical CO2
and spray pyrolysis, were theoretically and experimentally investigated to identify a
recycling process for silver from CIGS solar cell modules. In addition, the
conductive grid and the top layer were characterized by electron microscopy,
elemental and carbon analyzer to investigate the particle properties of silver and
chemical composition of the sample to design a suitable recovery process. Critical
process parameters, time, concentration and temperature, were tested in leaching
experiments. Although high dissolution of Ag were obtained at high acid
concentrations for short leaching time, low acid concentration for long leaching time
is more effective for Ag recovery due to not only high silver dissolution, but also
gave less dissolution of the other metals which affects the following purification
steps. Additionally, it is a more environmentally benign option than the others
because of the less toxic chemical consumption in the suggested process.

The results show that although the use of supercritical CO2 for dissolution of the
polymer around the silver particles provides a non-toxic and easily controllable
process with a low energy requirement, the technology needs further optimisation to
clarify the most effective Ag recovery parameters. On the other hand, high Ag
recovery was obtained by leaching using low concentration nitric acid solution and
the following purification of the silver solution by solvent extraction methods. The
purified solution is suitable to produce submicron Ag particles by a spray pyrolysis
process. Precipitation, electrolysis and solvent extraction methods were theoretically
and experimentally studied for the purification of recovered Ag solution considering
the final particle production step. According to the results, organizing leaching,
solvent extraction and spray pyrolysis methods as combined process is a promising
approach to develop a sustainable circular material silver supply for solar cell
industry.
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Inledning och bakgrund
Cu(In,Ga)Se2 (CIGS) har visats vara den teknologi för tunnfilmssolceller som har
den högsta effektiviteten [1]. Därför visar de en uppåtgående trend på den globala
solcellsmarknaden. På grund av att de transparenta ledarskikten i solcellerna har en
relativt låg resistans behöver man ofta lägga ett nät av ledare på solcellens yta för att
minska den totala resistansen i modulen. Silver (Ag) läggs på som ett nät på cellen
ovansida. Vanligtvis appliceras detta genom screentryck med en silverpasta.
Kostnaden för silvret utgör en väsentlig del av kostnaden för hela modulen.
Alternativ med användning av metaller med lägre kostnad utreds men det återstår ett
antal utmaningar som måste lösas innan dessa kan användas kommersiellt [2,3]. Den
begränsade tillgången på silver är en viktig begränsande faktor för möjligheterna att
öka användningen av solceller men detta skulle kunna åtgärdas med hjälp av
återvinning av silver från kasserade solceller och från produktionsspill.
Syftet med projektet var att studera och utvärdera några metoder som kan
användas för att återvinna silver från kasserade CIGS solceller i en form som gör det
möjligt att återanvända. En hög effektivitet, möjlig återanvändning av det återvunna
silvret och så låg miljöpåverkan som möjligt utgjorde basen för bedömningen av
lämpligheten hos de studerade metoderna.
Valet av metoder att studera föll initialt på 1) lakning med salpetersyra, eftersom
den är känd för att kunna lösa silver, följt av avlägsnande av andra metaller i
lakvätskan och fällning av silvret alternativt elektrolys av silver eller produktion av
silverpartiklar via sprayprolys samt 2) upplösning av det polymera materialet kring
silverpartiklarna med superkritisk CO2 för att göra partiklarna återanvändningsbara.

Genomförande
Prov av CIGS solceller erhölls från Midsummer AB. Andra material som
användes i arbetet beskrivs nedan i anslutning till beskrivningarna av de
experimentella metoderna. Det experimentella och teoretiska arbetet utfördes av Dr
Burcak Ebin och Dr Lovisa Bauhn i forskargruppen Industriell Materialåtervinning
på Institutionen för Kemi och Kemiteknik, Chalmers tekniska högskola.
Materialkarakterisering

Varje solcell består av en tunn film av CIGS (koppar indium gallium selenid) på
ett substrat av rostfritt stål. CIGS materialet täcks av ett lager ITO (indium tenn
oxide) och ovanpå detta screentrycks ett nät av elektriska ledare av silverpasta. Nätet
består av kontakt-”fingrar” och band vinkelrätt mot varandra som framgår av Figur 1.
Den organiska fasen (polymerfasen) runt silverpartiklarna förväntas ha sönderdelats i
den sintringsprocess som används.

8 (31)

Figur 1. Prov av CIGS solcell

Solcellernas delades i mindre bitar och karakteriserades med användning av
optiskt mikroskop och elektronmikroskop med elementanalysator (SEM/EDX). En
kolhaltsanalysator (Eltra Carbon/Sulfur Analyzer CS-800) användes för att
bestämma mängden kol i provmaterialen.
Provens kemiska sammansättning analyserades med inductive coupled plasma
optical emission spectrometry (ICP-OES, ICAP 6500, Thermo Fischer) efter total
upplösning av materialen och med energidispersiv röntgenspektroskopi kopplad till
elektronmikroskopet (SEM-EDX).

Lakning med salpetersyra HNO3

Bitar av solceller lakades i salptersyralösning i E-kolvar av Pyrexglas. Under
lakningsexperimenten togs prov av lakvätskan ut, filtrerades, späddes med 0.5 M
HNO3 (suprapur, 65%, Merck, i MilliQ water) och analyserades med avseende på Fe,
Cu, Ga, Se, Ag, In and Sn koncentrationer med ICP-MS. Kalibrering gjordes med
lösningar i haltområdet 0-50 ppb tillverkade från standardlösningar för de aktuella
elementen.
För en kvantifiering av mängden silver och andra metaller i proven lakades
provbitar av solcellsmaterial i koncentrerad salpetersyra så att all CIGS, ITO och
silver löstes upp. Eftersom denna metod kan ge en väsentlig osäkerhet för halten Ag
beroende på svårigheten att åstadkomma en exakt provpreparering när bitar av
solcellerna skars till gjordes kvantifieringen baserat på många test. För att verifiera
att allt silver avlägsnats analyserades ytan hos det rostfria substratet efter lakningen
med SEM/EDX.
Olika serier av laktest utfördes för att jämföra effekterna av olika
syrakoncentration, lakningstid, temperatur och kvot mellan vätska och fastfas.
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Upparbetning och återvinning av silver

Olika metoder för återvinning av silver som en ren förening testades och
jämfördes. På grund av den höga sannolikheten att lakvätskan skulle ha en
kontamination av koppar som skulle störa en eventuell utvinning av silver via
elektrolys [4] lades fokus på fällning som AgCl och på vätskeextraktion.
Fällning som silver klorid

Eftersom silverklorid har en mycket låg lösninghet borde det silver som lakats
från solcellsmaterialet lätt kunna fällas ut genom tillsats av ett kloridsalt. Experiment
gjordes med tillsats av NaCl (≥99.5%, Sigma-Aldrich) till en lakvätska med kända
halter av metaller följt av filtrering och analys av resterande metaller i filtratet.
Lakvätskan baserades på 2 M HNO3 och NaCl tillsattes i stökiometrisk mängd i
förhållande till koncentrationen av Ag.
Vätskeextraktion

Eftersom det är känt att extraktanten LIX63 kan extrahera silverjoner från en
salpetersyrabaserad lösning [5], valdes denna för experiment med vätskeextraktion.
Den vattenbaserade fasen var en lakvätska som framställs vid 8 timmars lakning av
solcellsprov i 2 M HNO3, och den organiska fasen bestod av LIX63 i fotogen. Alla
extraktioner utfördes med kvot på 1 mellan vattenbaserad fas och organisk fas samt
med ett överskott av extraktant i relation till metallkoncentrationerna i lakvätskan.
Faserna kontaktades i glasvialer under manuell skakning och fick separera baserat på
skillnad i densitet. Prov togs för analys ur de vattenbaserade faserna före och efter
extraktionerna och utbytet beräknades baserat på metallhalterna och antagandet att
alla metalljoner som hade försvunnit ut vattenfasen hade överförts till den organiska
fasen. Detta antagande är nödvändigt på grund av att det inte går att analysera den
organiska fasen direkt med ICP.
Tillverkning av partiklar

Beräkningsprogrammet HSC Chemistry 9 användes för termodynamisk beräkning
av de parametrar som skulle behövas för att kunna producera partiklar från det
återvunna silvret. Termogravimetriska analyser (TA Instruments, TGA – Q500)
utfördes vid temperaturer från 25 till 900°C i luft och i kväve för att undersöka
sönderdelningen av silversalter.
Behandling av de screentryckta elektriska kretsarna med superkritisk CO2

Separation av kol genom upplösning i superkritisk CO2 (Sc-CO2) utfördes vid
40°C under 80, 90 och 100 bar tryck i 10 minuters behandlingssekvenser. Prov skars
ut från CIGS solceller i storleken 3 mm x 155 mm och innehållande de ledande Ag
linjerna och banden omgivna av CIGS material.
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Resultat och diskussion
Materialkarakterisering
Mikroskopi

Tjockleken på de övre lagren hos solcellen i relation till det rostfria substratet
illustreras i Figur 2, som är en SEM bild av en genomskärning av ett snitt som gjorts
med en precisionssåg. Det är svårt att undvika att skrapa av det översta lagret när
man delar stålplattan vilket kan ses i Figur 3 som visar ett snitt som gjorts med en
sax. Därför bör relativt stora prov tas ut för laktest eftersom man då kan få mera
representativa resultat för mängden silver per ytarea.
Bredden på silverledarna mättes med optiskt mikroskop och SEM, som visas i
Figurerna 3 och 4. Storleken på silverpartiklarna ligger i området några hundra
nanometer till mikrometer och partiklarna är lätt sintrade. Ingen skillnad noterades i
storlek på partiklarna i banden jämfört med partiklarna i kontaktfingrarna (Figur 4).

Figur 2. Tvärsnitt av ett solcellsprov kapat med en precisionssåg

Figur 3. Bild på ett prov taget med ett optiskt mikroskop (vänster) och en bild på ett
silverinnehållande ledningsfiger taget med SEM (höger) (den förstorade delen syns markerad i
den vänstra bilden). Bredden på banden och ledningsfingrarna är 1.59 mm respektive 109 µm.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figur 4. SEM-bilder på (a) ett ledande silverband, förstoring 100x, (b) anslutning mellan band
och ledningsfinger samt CIGS ytlager, förstoring 500x, (c) Ag partiklar i knutpunkt, förstoring
5000x, (d) ytlager, förstoring 10000x, (e) Ag partiklar i band, förstoring 25000x, och (f) Ag
partiklar i ledningsfinger, förstoring 25000x.

Resultat från EDX-analys av proven visas i Figur 5. Kolrester detekterades i
silverledarna, men inga orenheter detekterades i solcellens övre lager.
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(a)

(b)

Figur 5: EDX analys av (a) Ag ledning och (b) ytlager

Lakning med salpetersyra
Provpreparering

Alla prov som ingick i lakningsexperimenten förbereddes genom att klippa
solcellerna i kvadratiska bitar om 2 cm x 2 cm (i denna rapport kallas dessa kvadrater
”enhetskvadrater”). Varje kvadrat innehöll ett silverband sammanbundet med nio
kontaktfingrar. Baserat på silverbandens bredd uppmätt i Figur 3 blev den totala
arean av silverpasta i ett sådant prov 0.5 cm2.
Kvantifiering av silver och identifiering av andra metaller

Lakning i koncentrerad HNO3 till total upplösning av ytlagren användes för
kvantifiering av metaller i CIGS materialet, ITO lagret och i silverpastan. De resultat
som presenteras i Figur 6 är medelkoncentrationen i 30mL lakvätskor från 9 olika
prov. Variationsintervallen som visas i grafen representerar 2σ. Den totala mängden
silver från en enhetskvadrat (2 cm x 2 cm) är alltså 3.8 ± 0.5 mg. Dessa data
användes som referens i beräkningar av lakningsutbyten.
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Figur 6. Totala koncentrationer av metaller från CIGS material, ITO lager och Ag pasta efter
lakning i 30 mL konc. HNO3. Osäkerheterna motsvarar 2σ.

Att halten av Sn verkar vara så låg förklaras av utfällning av tennsyra under
lakningen (reaktionerna 1 och 2), vilket också observerades av Yoo et al. [6] under
lakning av förbrukad blyfri lödpasta.

→

→
∙

∙

(1)
(2)

Syrakoncentration och lakningstid

Baserat på de resultat som erhöllls av Sondergaard et al. [7], valdes relativt höga
syrahalter i de första lakningsserierna. Eftersom lakningen visade sig vara mera
effektiv än förväntat fortsattes experimenten med salpetersyra i ett lägre
koncentrationsområde. Resultaten från de inledande försöken med 1-12 M HNO3
visas i Figur 7. De experimenten utfördes vid rumstemperatur och med en startvolym
av 30 mL HNO3. Prov om 0.5-1 mL togs ut från lakvätskan efter 1, 2, 4, 6 och 8
timmar. Som framgår av diagrammen loser sig silvret fullständigt redan vid en
lakningstid på 1 timma i en syrakoncentration av 3 M och högre. Resultatet från det
sista provuttaget i lakningen med 2M syra stammer inte överens med de andra
resultaten vilket antas bero på ett misstag i provtagning eller analys. Detta
bekräftades senare när detta lakförsök upprepades i triplikat, se Figur 10.
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Figur 7. Koncentration av Fe, Cu, Ga, Se, Ag, In och Sn i lakvätskor med olika syrahalt.
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Eftersom upplösning av de andra metallerna verkar gynnas av de högre
syrahalterna bör en halt i det lägre intervallet väljas för att få en så selektiv
silverlakning som möjligt. För att ytterligare undersöka detta gjordes också laktest
med 0.5 M HNO3. Resultaten visas i Figur 8.

Figur 8. Koncentrationer av Fe, Cu, Ga, Se, Ag, In och Sn i 0.5 M HNO3 lakvätska.

Som framgår av resultaten i Figur 8 blev effekten av den låga syrahalten att en
väsentligt lägre lakningshastighet vilket betyder att en längre lakningstid måste
användas för ett rimligt utbyte av silver i 0.5 M HNO3. Efter 25 timmars lakning
hade ett silverutbyte på 100 mg/mL uppnåtts medan halterna av andra metaller i
lakvätskan var mycket låga.
Lakning med ultraljud

Lakning i ett ultraljudsbad testades för att öka lakningshastigheten för silver i 0.5
M HNO3. En jämförelse mellan resultat från lakning 1 timma med och utan ultraljud
visas i Figur 9. Även om vissa skillnader i resultaten erhölls kan de ligga inom
osäkerheten och generellt är halterna efter 1 timmas lakning mycket låga.

Figur 9. Comparison of 0.5 M HNO3 leaching with and without ultrasonic bath.
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Temperatur vid lakning

Eftersom silver lätt lakades ut vid rumstemperatur ansågs att optimering av den
parametern var mindre relevant. Dock utfördes ett test med 0.5 M HNO3 vid 50ºC för
att se om det var möjligt att få en högre lakningshastighet. Experimentet utfördes
med en enhetskvadrat (2 cm x 2 cm) i 30 mL 0.5 M HNO3, med 1 mL provuttag efter
0.5, 1, 2, 4 och 6 timmar. Metallhalterna i lakvätskan visas i Figur 10. Även om en
liten ökning av mängden upplöst silver noterades efter 6 timmars lakning så skiljer
sig resultaten inte signifikant från de som erhölls vid rumstemperatur (Figur 8).

Figur 10. Metallkoncentrationer i lakvätska från lakning vid 50

Förhållande mellan vätska och fast fas

För att studera effekten av variationer i förhållandet mellan vätska och fast fas
gjordes 3 serier av lakförsök där enhetskvadrater av solcellsmaterial (2 cm x 2 cm,
0.5 g) lakades i 2 M HNO3 med startvolymerna 30, 20 respektive 10 mL. Varje serie
utfördes i triplikat. Metallhalterna i respective lakvätskor visas i figurerna 11-14.
Osäkerheterna i data motsvarar 2σ.
Resultaten visar att en lägre kvot mellan vätska och fast fas resulterar i en högre
silverkoncentration i lakvätskan men en längre lakningstid krävs för att uppnå den
maximala utlakningen. I figur 13 visas resultat som erhållits genom att ta hänsyn till
volymreduktion och förlust av metaller i de uttagna proverna. Data bekräftar att en
total upplösning av silvret uppnåddes i alla tre serierna även om en längre lakningstid
krävdes när startvolymen var 10 mL.
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Figur 11. Lakning av prov bestående av en enhetskvadrat (2 cm x 2 cm) i 2 M HNO3 med 30 mL
startvolym.

Figur 12. Lakning av prov bestående av en enhetskvadrat (2 cm x 2 cm) i 2 M HNO3 med 20
mL startvolym.
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Figur 13. Lakning av prov bestående av en enhetskvadrat (2 cm x 2 cm) i 2 M HNO3 med 10
mL startvolym

Figur 14. Total Ag upplösning från enhetskvadrater i olika volymer av 2 M HNO3.

Upparbetning och återvinning av silver
Fällning som silverklorid

Vid tillsats av NaCl till lakvätskeprov blev dessa omedelbart opaka, vilket visade,
som väntat, en snabb utfällning av AgCl. På grund av den relativt låga halten av
silver i lakvätskan blev dock mängden fällning så liten att en direkt karakterisering
av den inte var möjlig. Därför användes analysresultat för lakvätska och filtrat för att
beräkna utbytet i silveråtervinningen och eventuell medfällning av andra metaller.
Metallhalter i lakvätska och filtrat (bestämda med ICP-MS) visas i Tabell 2.
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Tabell 2. Metallkoncentrationer i lakvätska före NaCl-tillsats och i filtrat efter fällning av AgCl

Lakvätska
Filtrat

Fe
(mg/L)
9.54
8.53

Cu
(mg/L)
3.21
3.07

Ga
(mg/L)
1.29
1.26

Se
(mg/L)
12.53
12.43

Ag
(mg/L)
279.96
0.18

In
(mg/L)
24.05
23.93

Sn
(mg/L)
0.78
0.77

Vätskeextraktion

Extraktionsexperimenten utfördes i tre steg med användning av samma
vattenbaserade fas och ny organisk fas i de tre stegen. Varje extraktion utfördes i
triplikat. Den totala extraktionen i varje steg visas i Figur 15 som procent av den
mängd som fanns i lakvätskan. Utbytet av silver blev 98.97% efter det första steget
och efter det tredje steget kunde inte längre något silver detekteras i vattenfasen.
Resultaten visade också att medextraktionen av Sn, Cu och Se ökade i varje steg.
Den vattenbaserade fasen som användes i experimenten var en lakvätska baserad
på 2 M HNO3, som innehöll signifikanta halter av dessa andra metaller. Valet av den
lakvätskan var avsiktligt för att eventuella medextraktioner skulle kunna påvisas. Om
man i stället väljer en lakningsmetod som ger en lakvätska av den typ som visas i
Figur 8 skulle det förbättra effekten av uppreningssteget med vätskeextraktion.

Figur 15. Metallextraktion i 3 steg

Strategi för partikelproduktion
Återvunnet silver från solceller kan renas upp med olika metoder såsom elektrolys,
utfällning som silverklorid och vätskextraktion. I fallet med CIGS-solceller kan inte en hög
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renhet för det återvunna silvret uppnås i en konventionell elektrolys på grund av föroreningar
i det sura lakvattnet, speciellt Cu och Fe. I elektrolysen kan Cu2+-joner reduceras till Cu och
blandas med Ag. Närvaron av Fe-katjoner kommer att försämra elektrolysens effektivitet
genom det interfererande redox-paret Fe2+/Fe3+.
Med dessa problem i åtanke analyserade vi möjligheterna att producera silverpartiklar
från lösningar av AgCl och AgNO3 genom termisk sönderdelning och reduktion med väte
Figur 16 visar resultat från termodynamisk modellering (Gibbs fria energi and
jämviktskonstanter för reaktionerna) av termisk sönderdelning och reduktion med väte av
silversalt som funktion av temperatur. Enligt data i databasen är termisk sönderdelning av
AgCl till Ag inte spontan i temperaturintervallet 25 till 1000°C. Däremot är sönderdelning av
AgNO3 till Ag möjlig i temperaturer över 400°C. Vätgasreduktion av båda silversalterna till
metalliska silverpartiklar är möjlig, men reduktionen av AgNO3 sker vid lägre temperaturer
än reduktionen av AgCl.

Reaction Gibbs Free Energy
250

(a)

200

2AgCl = 2Ag + Cl2(g)

150

∆G (kJ)

100
50
0

2AgNO3 = 2Ag + 2NO2(g) + O2(g)
-50
-100
-150
-200

0

100

200

300

400

500

T (°C)

Log K

(b)

600

700

800

900

21 (31)

Reaction Gibbs Free Energy
50

(c)
2AgCl + H2(g) = 2Ag + 2HCl(g)

0

∆G (kJ)

-50

-100

-150

AgNO3 + H2(g) = Ag + H2O + NO2(g)

-200

-250

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

800

900

1000

T (°C)
Equilibrium Constant (Log)
30

(d)

25
20

Log K

AgNO3 + H2(g) = Ag + H2O + NO2(g)
15
10
5
0

2AgCl + H2(g) = 2Ag + 2HCl(g)
-5
-10
100

200

300

400

500

600

700

T (°C)

Figur 16: Termodynamisk modellering av (a) termisk sönderdelning av silversalter: rektionernas Gibbs
fria energi, (b) jämviktskonstant som funktion av temperatur, och (c) vätgasreduktion av silversalter:
reaktionernas Gibbs fria energi, (d) jämviktskonstant som funktion av temperatur.

TGA kurvor som erhölls för AgCl i en atmosfär av N2(g) och luft vid temperaturer
från 25 till 900°C visas i Figur 17. Resultaten visar tydligt att AgCl börjar förångas i
temperaturer över 700°C i båda experimentella förutsättningarna, vilket inte
överensstämmer med resultaten från den teoretiska termodynamiska modellen.
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(a)

Heating

Cooling

(b)

Heating

Cooling

Figur 17: TGA analys av silversalter i temperaturer mellan 25 och 900°C (a) AgCl i N2(g), (b) AgCl i luft

AgNO3 är ett av de vanligaste silversalterna som används för att producera
silverpartiklar och flera metoder har studerats, såsom kemisk reduktion, metoder där
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ljus använts som förstärkning, elektrolys och spraypyrolys [8-10]. Ebin och
medarbetare framställde submikronpartiklar och nanopartiklar av Ag från AgNO3
med en metod baserad på ultraljudsspraypyrolys vid 600°C i luft, kvävgas och
vätgasatmosfär [9]. I ett annat arbete av samma grupp producerades silver partiklar
vid 200 till 600°C genom att spraya en AgNO3 solution i H2 atmosfär [10].
Med tanke på att AgCl inte är lösligt i vatten och därmed inte är lämpligt för
spraypyrolysmetoden, är en silvernitratlösning som framställts genom lakning av
solcellsmaterialet i salpetersyra, följt av upparbetning i lämpligt antal
vätskextraktionssteg och efterföljande användning av lösningen i spraypyrolys en
lovande strategi för produktion av nya silverpartiklar från silver som återvunnnits
från kasserade solceller. Denna metod lämpar sig troligen lika väl för kiselsolceller
som för CIGS-solceller men detta bör verifieras med tanke på eventuella andra
metaller som kan kontaminera laklösningarna.
Behandling av de screentryckta elektriska kretsarna med superkritisk CO2

Sc-CO2 metoden användes för att avlägsna återstående kolhaltigt material
(polymer) och frigöra silverpartiklarna för separation från övrigt CIGS-material.
Tabell 3 visar kolhalten före och efter behandling med Sc-CO2. Data erhölls genom
SEM-EDX analys av de konduktiva silverbanden. Som framgår av resultaten gav de
använda parametrarna inte fullständig upplösning av det kolhaltiga materialet.
Dock visade det sig svårt att kunna avlägsna bara silvret från ytlagren med de
valda processparametrarna beroende på att kolhalten är betydande och att
silverpartiklarna har sintrats samman. Det är möjligt att bättre resultat kan uppnås
med längre behandlingstid eller högre temperatur.

Tabell 3: Atom- och viktprocent av kol i silverledningarna på CIGS-solcellerna för och efter
behandling med Sc-CO2

Prov

C (at%)

C (wt%)

CIGS Solcell – Ag linje

28 ± 5

4±1

Efter Sc-CO2 behandling, 80 bar

19 ± 2

3±1

Efter Sc-CO2 behandling, 90 bar

22 ± 1

3±1

Efter Sc-CO2 behandling, 100 bar

21 ± 1

3±1

SEM-bilder på proven efter behandling med Sc-CO2 visas i Figur 18. Sc-CO2
metoden påverkar inte silverpartiklarnas morfologi och inte heller cellens översta
lager. Enligt kolanalysen och SEM-bilderna kan denna metod vara ett alternativ för
att utveckla en icke-destruktiv process för återvinning av silverpartiklarna men mera
arbete behövs för att identifiera lämpliga parametrar och andra påverkande faktorer.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figur 18: SEM-bilder av CIGS-solcellsprov efter Sc-CO2 behandling vid 40°C under 10 minuter
(a) Ag band, 80 bar, 100x, (b) 80 bar, 5000x, (c) Ag band, 90 bar, 100x, (d) 90 bar, 5000x, (e) Ag
band, 100 bar, 100x, and (f) 100 bar, 5000x
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Slutsatser, nyttiggörande och nästa steg
Silver återvanns med framgång från CIGS solcellsmoduler med en metod baserad
på lakning och upparbetning med vätskeextraktion. Den erhållna
silvernitratlösningen passar väl för produktion av nya silverpartiklar genom
spraypyrolysmetoden. Dessutom visades att delar av det kolhaltiga materialet runt
silverpartiklarna i ledningsbanden kunde avlägsnas genom behandling med
superkritisk CO2 utan att själva det ledande bandet eller översta lagret i solcellen
skadades.
Angående betingelserna för lakningen finns flera möjligheter, beroende på
förutsättningar och restriktioner för till exempel tid eller energiåtgång. Med tanke på
upparbetningssteget är lakning med 0.5 M HNO3 ett klart gynnsamt val eftersom
ingen förorening av Cu kommer att finnas i lakvätskan.
Enligt förstudien av produktion av nya silverpartiklar kan submikrona partiklar av
silver produceras från den nitratbaserade återvinningslösningen. Genom att
silvernitrat har en låg sönderdelningstemperatur kommer partiklarna inte att få någon
förorening av Cu.
Resultaten visar att behandling med superkritisk CO2 kan vara en effektiv teknik
för att avlägsna organiskt material från de silverinnehållande ledningslinjerna på
solcellsmodulen. Baserat på detta skulle en icke-destruktiv metod för att frigöra och
återanvända silverpartiklarna kunna utvecklas. Denna möjlighet, och de parametrar
som krävs, behöver dock undersökas mera i detalj.
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1.

Introduction

Cu(In,Ga)Se2 (CIGS) has gained a reputation as the thin-film solar cell technology with the
highest efficiencies [1]. Thus the applications of the technology has an upward trend in the
global solar cell market. The relatively poor sheet resistance of the transparent conductive layer
in solar cells, such as CIGS modules, often requires a metal conductive grid be placed on top
of the layers to reduce the series resistance of the module. Silver (Ag) is applied as a front-side
grid, which is typically screen printed silver paste, on different types of commercial solar cells.
The cost of this silver is a significant fraction of the module cost. Although alternative metals
are being investigated, a number of challenges remain to be solved before a substitution to more
abundant metals can be realised [2],[3]. In the production of solar cells, the scarcity of silver is
therefore an important issue, which could be mitigated by recycling of the silver from used
solar cells or from material losses during the fabrication process.
This report describes an initial study for the recovery of Ag from CIGS solar cells. The
semiconductor material in this type of solar cell consists of a thin film of CuInGaSe2 (copper
indium gallium selenide). The study includes material characterization, nitric acid leaching
during various conditions and purification of the leached silver as well as an investigation of
supercritical CO2 method for silver recovery. During the project, basics of Ag particle
production from recovered solutions were investigated.
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2.

Materials and methods

Samples of CIGS solar cells were provided by Midsummer AB. Other materials used in the
study are described in this chapter, together with the experimental methods.

2.1. Material characterization
Each solar cell consists of a thin film of CIGS (copper indium gallium selenide) material on
a stainless-steel substrate. The CIGS material is covered with a layer of ITO (indium tin oxide),
on which an electrical circuit net has been screen printed using silver paste. The electrical circuit
net consists of contact fingers and ribbons/busbars perpendicular to each other, as shown in
Figure 1. The organic phase containing the silver particles in the paste is expected to have been
removed during the sintering process.

Figure 1. Solar cell sample.

The solar cells samples were cut in smaller pieces and characterized using optical
microscopy and SEM/EDX. Carbon analyzer (Eltra Carbon/Sulfur Analyzer CS-800) was used
to determine the carbon amount of the CIGS solar cell samples.
During this stage of the project, different cutting techniques were also tested, as discussed
further in the following sections. The purpose of these tests was to optimize the sample
preparation for the leaching experiments, so that the obtained results would be comparable to
each other.
The chemical compositions of the samples were analyzed by inductive coupled plasma
optical emission spectrometry (ICP-OES, ICAP 6500, Thermo Fischer) and energy dispersive
X-ray spectroscopy coupled with SEM (SEM-EDX).

2.2. Nitric acid leaching
The leaching tests were performed by submerging solar cell samples in nitric acid contained
in Pyrex bottles, followed by sampling of the leachates. In order to remove any particles from
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the leachates, all samples were filtered prior to analysis. The samples were diluted with 0.5 M
HNO3 (suprapur, 65%, Merck, diluted with MilliQ water) and analysed with respect to Fe, Cu,
Ga, Se, Ag, In and Sn concentrations using ICP-MS. Calibration solutions in the range 0-50
ppb were prepared from standard solutions of the above-mentioned elements.
For quantification of the silver in the samples and identification of other metals, samples
were leached in concentrated nitric acid until complete dissolution of the CIGS, ITO and silver
layers. Since this method could introduce significant uncertainty with regard to Ag content due
to the difficulty of exact sample preparation, the quantification was made based on multiple
leaching tests. For verification of complete removal of the silver, surfaces of the remaining steel
substrates were analysed using SEM/EDX.
Different leaching series were performed in order to compare the effects of varying acid
concentration, leaching time, temperature and liquid to solid ratio.

2.3. Silver purification and recovery
In order to recover the leached silver as a pure compound, different methods were
investigated and compared. Due to the high possibility of Cu contamination in the recovery of
Ag by electrolysis [4], focus was laid on AgCl precipitation and solvent extraction.
2.3.1. Precipitation as silver chloride
Due to the very low solubility of silver chloride, the leached silver from the solar cells should
easily be precipitated at addition of a chloride salt. The efficiency of this method of silver
recovery was investigated by addition of NaCl (≥99.5%, Sigma-Aldrich) to a leachate with
known metal concentrations, followed by filtration of the solution and measurement of the
filtrate. The leachate was prepared from 2 M HNO3 and the NaCl was added in stoichiometric
amount with respect to Ag concentration.
2.3.2. Solvent extraction
Another option for silver recovery is solvent extraction. Due to its previously known ability
to extract silver from nitric acid media [5], the extractant LIX63 was chosen for the
investigation of this option. The aqueous phase was prepared by 8 hours leaching of solar cell
samples in 2 M HNO3, and the organic phase consisted of LIX63 in kerosene. All extractions
were performed at a phase ratio of 1 and with an abundance of the extractant in relation to the
metal concentration in the aqueous phase. The phases were contacted in manually shaken glass
vials and left to separate by gravity. The aqueous phases were sampled before and after
extractions and the extraction efficiencies were calculated based on the metal concentrations in
these samples under the assumption that all metals removed from the aqueous phase was
transferred to the organic phase.
2.3.3. Particle production
HSC Chemistry 9 software was used for thermodynamic calculations regarding the particle
production from recovered silver. Thermal gravimetric analyses (TA Instruments, TGA –
Q500) were performed at temperatures ranging from 25 to 900°C under air and nitrogen to
investigate the decomposition of silver salts.
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2.4. Treatment of the screen printed electrical circuits with supercritical CO2
Carbon separation by supercritical CO2 (Sc-CO2)method were performed at 40°C under 80,
90 and 100 bar pressures for 10 minutes treatment duration. Samples were cut from CIGS solar
cell with about 3 mm x 155 mm sizes covering the Ag conducting line – ribbon surrounded
with CIGS coating.
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3.

Results and discussion

In this chapter, the results from the characterization and leaching of the solar cell samples
are presented and discussed. Furthermore, different options for silver recovery from the
leachates are evaluated, including precipitation as silver chloride and solvent extraction.

3.1. Material characterization
3.1.1. Microscopy
The thickness of the top layers in relation to the stainless-steel substrate is illustrated in
Figure 2, which is a SEM image of the cross section of a sample cut with a precision saw. When
cutting the steel plate, it is difficult to avoid scraping off the top layers from the edges of the
sample, as can be seen in Figure 3, which shows a sample cut with scissors. Due to this, larger
samples are preferable for the leaching tests, in order to have a more representative result with
respect to silver content per unit area.
The width of the silver grid was measured using optical microscopy and SEM, as further
illustrated in Figures 3 and 4. The particle size of the silver is in the range of hundreds of
nanometres to microns, and particles are slightly sintered. No difference in particle size
distribution was noticed when comparing busbar and contact finger, as can be seen in Figure 4.

Figure 2. Cross section of solar cell sample cut with precision saw.
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Figure 3. Image of sample from optical microscope (left) together with SEM image (right) of one of the silver containing
fingers (the enlarged area is marked in the left image). The widths of the ribbon and the finger shown in the pictures are 1.59
mm and 109 µm, respectively

(a)

(b)

(c)

(d)
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(f)

(e)

Figure 4. SEM images of the CIGS solar cells (a) ribbon (Ag conductive line) 100x, (b) connection point of ribbon, finger and
CIGS coating, 500x, (c) Ag particles in connection point, 5000x, (d) top layer, 10000x, (e) Ag particles in ribbon, 25000x, and
(f) Ag particles contact finger, 25000x.

EDX analysis of the samples are given in Figure 5. Carbon residue was detected in Ag
conductive lines, but any impurities were not observed at analysis on top layer.

(a)

(b)

Figure 5: EDX analysis of (a) Ag conducting line and (b) top layer

8

3.1.2. Carbon analysis
Carbon analysis was performed using a LECO CS744 instrument. Measurement of a 0.0607
g test sample showed 0.071% carbon by weight. In order to eliminate the contribution from
carbon present in the steel substrate, the analysis was repeated using a sample of the top layers
only. Table 1 shows the carbon analysis from top layers of the solar cell removed from three
different modules.
Table 1: Carbon analysis of the CIGS coating on the steel substrate.

Sample

Carbon (wt%)

CIGS Solar Cell Module - 1

1.86 ± 0.086

CIGS Solar Cell Module - 2

1.61 ± 0.027

CIGS Solar Cell Module - 3

1.82 ± 0.063

3.2. Nitric acid leaching
3.2.1. Sample preparation
All samples used in the leaching tests were prepared by cutting the solar cells in 2 cm x 2
cm squares (in this report referred to as unit squares), each containing one silver busbar across
nine contact fingers. Based on the widths of the silver lines measured in Figure 3, the total area
covered with silver paste in such a sample is 0.5 cm2.
3.2.2. Quantification of silver and identification of other metals
Leaching in concentrated HNO3 until complete dissolution of the top layers allowed for
quantification of the metals present in the CIGS material, the ITO layer and the silver paste.
The results are presented in Figure 6 as average concentration in a 30-mL leachate based on 9
different samples. The error bars displayed in the graph represent 2σ. The total amount of silver
from one unit square sample (2 cm x 2 cm) is thus 3.8 ± 0.5 mg. This data was used as reference
in calculations of leaching yields.
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Figure 6. Total concentrations of the metals from the CIGS material, ITO layer and Ag paste after leaching in 30 mL conc.
HNO3. The uncertainties correspond to 2σ.

The seemingly low Sn content could be explained by precipitation of stannic acid during the
nitric acid leaching (reactions 1 and 2), as observed by Yoo et al. [6] during leaching of waste
Pb-free solder.

→

→
∙

∙

(1)
(2)

3.2.3. Acid concentration and leaching time
Based on the results of Sondergaard et al. [7], relatively high acid concentrations were tested
in the first leaching series. However, as the leaching of silver proved to be more efficient than
expected, the leaching tests were continued using nitric acid in the lower concentration range.
The screening tests in the range 1-12 M HNO3 are shown in Figure 7. All of these tests were
conducted at room temperature, starting with 30 mL nitric acid. The leachates were sampled
after 1, 2, 4, 6 and 8 hours, each time withdrawing 0.5-1 mL of the solution. As seen in the
graphs, at acid concentrations of 3 M and up, the silver is completely dissolved already after
one hour of leaching. The result of the last sampling in the 2 M leaching does not agree with
the other results and it was assumed that this was due to an error during sampling or
measurement. This was later confirmed when the 2 M leaching test was repeated in triplicate,
see Figure 10.
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Figure 7. Concentrations of Fe, Cu, Ga, Se, Ag, In and Sn in leachates of varying acidity.
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Since dissolution of the other metals seems to be favoured by higher acidity, the choice of a
concentration in the lower region would clearly be beneficial as it would promote selective
leaching of the silver. In the interest of further enhancing this effect, another leaching test was
conducted using 0.5 M HNO3, the results of which are shown in Figure 8.

Figure 8. Concentrations of Fe, Cu, Ga, Se, Ag, In and Sn in 0.5 M HNO3 leachate.

As evident from the leaching test in 0.5 M HNO3, the relatively low acidity results in a much
slower leaching rate. However, after 25 hours of leaching the silver yield reaches over 100
mg/mL, while the concentrations of the other metals remain very low.
3.2.4. Ultrasonic leaching
Leaching in an ultrasonic bath was tested in an attempt to increase the leaching rate in 0.5
M HNO3. A comparison of the results from 1 h leaching with and without ultrasonic bath is
shown in Figure 9. Although some differences are observed in the graph, these may well be
within uncertainty limits and the concentrations after one hour of leaching remain very low.

Figure 9. Comparison of 0.5 M HNO3 leaching with and without ultrasonic bath.
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3.2.5. Leaching temperature
Since dissolution of the silver was readily achieved at room temperature, variation of this
parameter has proven to be less relevant. However, for the case of 0.5 M HNO3, a leaching test
with 50ºC applied heating was also conducted, in an attempt to achieve a higher leaching rate.
The test was performed by leaching of one unit square sample (2 cm x 2 cm) in 30 mL 0.5 M
HNO3, with 1 mL samplings after 0.5, 1, 2, 4 and 6 hours. The metal concentrations in the
leachate are shown in Figure 10. Although a slight increase of the silver dissolution is observed
after 6 hours of leaching, the results do not differ significantly compared with leaching at room
temperature (Figure 8).

Figure 10. Metal concentration in leachate with 50

applied heating.

3.2.6. Liquid to solid ratio
In order to investigate the effect of varying liquid to solid ratio, three leaching series were
conducted where unit square samples (2 cm x 2 cm, 0.5 g) were leached in 2 M HNO3 with
starting volumes 30, 20 and 10 mL respectively. Each series was done in triplicate. The metal
concentrations at each time of sampling for the three series are shown in Figures 11 through 14.
The error bars displayed in the graphs correspond to 2σ.
It is evident from the results that a lower liquid to solid ratio results in a higher silver
concentration, although longer time is required to achieve maximum dissolution. Taking the
volume reduction and the loss of metal during sampling into account, the total amount of
dissolved silver was calculated for each sampling occasion. The results, which are shown in
Figure 13, confirm complete Ag dissolution for all three series, although at the cost of longer
leaching time for the case of 10 mL starting volume.
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Figure 11. Leaching of unit square sample (2 cm x 2 cm) in 2 M HNO3 with 30 mL starting volume.

Figure 12. Leaching of unit square sample (2 cm x 2 cm) in 2 M HNO3 with 20 mL starting volume.
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Figure 13. Leaching of unit square sample (2 cm x 2 cm) in 2 M HNO3 with 10 mL starting volume.

Figure 14. Total Ag dissolution from unit square samples in different volumes of 2 M HNO3.

3.3.

Silver purification and recovery

3.3.1. Precipitation as silver chloride
Upon addition of NaCl the leachate immediately turned opaque, indicating a rapid
precipitation as expected. Even though the precipitate was clearly visible, its small amount
resulting from the relatively low silver concentration made it difficult to characterize the solid.
Analyses of the leachate and filtrate were therefore relied upon for determination of the
efficiency of silver recovery as well as detection of possible co-precipitation of the other metals
present in the leachate.
The metal concentrations in the leachate and filtrate as determined by ICP-MS are shown in
Table 2.

15

Table 2. Metal concentrations in the leachate (before addition of NaCl) and the filtrate (after precipitation of AgCl).

Leachate
Filtrate

Fe
(mg/L)
9.54
8.53

Cu
(mg/L)
3.21
3.07

Ga
(mg/L)
1.29
1.26

Se
(mg/L)
12.53
12.43

Ag
(mg/L)
279.96
0.18

In
(mg/L)
24.05
23.93

Sn
(mg/L)
0.78
0.77

3.3.2. Solvent extraction
The extraction experiment was performed in three stages using the same aqueous phase and
fresh organic phase for each stage. Each extraction was performed in triplicate. The total
extraction after each stage is presented in Figure 15, as percent of the amount present in the
leachate. The silver recovery is 98.97% after the first extraction; after the third stage no silver
can be detected in the raffinate. However, as evident from the graph, the co-extraction of Sn,
Cu, and Se are increasing at each stage.
The aqueous phase used for this test was a leachate prepared from 2 M HNO3, which
contained measurable concentrations of the other metals. This was chosen in order to detect
possible co-extractions. However, as shown in Figure 8, it is possible to produce a leachate with
very low amounts of Cu, Se and Sn, which would significantly improve the Ag purification in
a subsequent solvent extraction process.

Figure 15. Metal extraction during 3 stages.

3.4.

Particle production strategy

Recovered Ag from solar cells can be purified by several methods, such as electrolysis, silver
chloride precipitation and solvent extraction. In case of the CIGS solar cells, high purity Ag
cannot be reached by conventional electrolysis from recycling process leachate due to the
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impurities especially Cu and Fe. During the electrolysis Cu2+ cations can also reduce to Cu and
coated with Ag. The presence of Fe cations reduce the electrolysis efficiency due to Fe Fe2+/Fe3+
redox couple. Thus, we analyzed the particle production by thermal decomposition and
hydrogen reduction reactions from AgCl and AgNO3. Figure 16 shows the thermodynamic
modeling (Reaction Gibbs free energy and equilibrium constant) of the thermal decomposition
and hydrogen reduction of the silver salts as a function of temperature. According to given data,
thermal decomposition of the AgCl to Ag is not spontaneous reaction at temperature range from
25 to 1000°C. On the other hand, decomposition of the AgNO3 to Ag is possible above 400°C.
The hydrogen reductions of both silver salt to produce silver particles are possible, but AgNO3
reduction take place lower temperatures than AgCl.
Reaction Gibbs Free Energy
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Figure 16: Thermodynamic modeling of (a) thermal decomposition of silver salts: reaction Gibbs free energy, (b)
equilibrium constant as a function of temperature, and (c) hydrogen reduction of silver salts: reaction Gibbs free energy, (d)
equilibrium constant as a function of temperature.

TGA graphs obtained under N2(g) and air atmosphere at temperatures from 25 to 900°C of
AgCl are given in Figure 17. Results clearly exhibit that AgCl salt start evaporating above
700°C for both experimental conditions instead of thermal decomposition as identified at
thermodynamic reaction model.
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(a)

Heating

Cooling

(b)

Heating
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Figure 17: TGA analysis of silver salts between 25 to 900°C (a) AgCl under N2(g), (b) AgCl under air.

AgNO3 is one of the main silver salt to produce the silver particles and several methods were
studied such as chemical reduction, light assisted methods, electrolysis and spray pyrolysis [8]-
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[10]. Ebin, et al. [9] prepared submicron and nanosized Ag particles from AgNO3 solution by
ultrasonic spray pyrolysis method at 600°C under air, nitrogen and hydrogen atmospheres. In
their other study [10], silver particles were produced at 200 to 600°C by spraying AgNO3
solution under H2 atmosphere.
Considering that AgCl is not soluble in water to apply in spray pyrolysis method, purification
of the nitrate solution by solvent extraction, and further spray pyrolysis treatment is a promising
Ag particle production strategy from solar cells.

3.5. Treatment of the screen printed electrical circuits with supercritical CO2
Sc-CO2 method were applied to solar cell units to remove the carbon and liberate the particles
for the separation of the silver from solar cell units. Table 3 shows the C amount before and
after Sc-CO2 treatment obtained by EDX analyses of the Ag conductive lines. It is obvious that
residue carbon slightly removed in the experimental conditions. However, only silver removal
from the top layers was not possible due to carbon amount and slightly sintering of the particles
in the experimental conditions. On the other hand, total removal of the carbon residue can be
possible by extending treatment time and/or elevating process temperature.
Table 3: Atomic and weight percentage of the carbon of Ag lines on the CIGS solar cell unit before and after Sc-CO2
treatment obtained by EDX results.

Sample

Carbon (at%)

Carbon (wt%)

CIGS Solar Cell Unit – Ag line

27.82 ± 5.15

4.19 ± 1.07

Sc-CO2 treatment, 80 bars

19.10 ± 1.72

2.58 ± 0.27

Sc-CO2 treatment, 90 bars

22.06 ± 0.94

3.19 ± 0.16

Sc-CO2 treatment, 100 bars

21.08 ± 1.29

2.91 ± 0.21

SEM images of the samples after Sc-CO2 treatment are given in Figure 18. Sc-CO2 method
does not affect the morphology of Ag particles and also top layer. According to carbon analysis
and SEM images, this method can be an alternative process for the non-destructive recovery of
Ag particles. Thus, further research is needed.

(a)

(b)

20

(c)

(d)

(e)

(f)

Figure 18: SEM micrographs of CIGS solar cell samples after Sc-CO2 treatment at 40°C for 10 minutes (a) Ag ribbon,80
bar, 100x, (b) 80 bar, 5000x, (c) Ag ribbon, 90 bar, 100x, (d) 90 bar, 5000x, (e) Ag ribbon, 100 bar, 100x, and (f) 100 bar,
5000x.
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4. Conclusions
Silver was successfully recovered from the CIGS solar cell modules by leaching and solvent
extraction method. The obtained silver nitrate solution is suitable for the Ag particle production
by spray pyrolysis method. Additionally carbon residue from Ag conductive lines was partly
removed without damaging conductive line and top layer by supercritical CO2 treatment.
Regarding the conditions for leaching, several different options are feasible, depending on
preferences or process restrictions regarding for example time or power consumption. However,
considering the subsequent purification stage, the 0.5 M HNO3 leaching is clearly an
advantageous option due to the lack of Cu in the leachate.
According to the pre-study on particle production, submicron Ag particles can be obtained
from recovered solution. Due to the low decomposition temperature of AgNO3, separation of
the Cu impurity can be possible during the particle preparation by spray pyrolysis method.
Results indicate that supercritical CO2 method can be an effective technique to remove the
organics from solar cell module and to liberate the Ag particles that can be lead a nondestructive separation and reuse of Ag particles. Process parameters of Sc-CO2 should be
investigated to develop easier recovery method.
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Primärproduktion beskriven av Caisa Samuelsson, Luleå Tekniska Universitet,
i Forskning och Framsteg 6/2013. Texten forkortad.
Silver utvinns ofta som en biprodukt från bly-, bly/zink- eller kopparmalm. Ungefär
70 procent av det silver som produceras globalt kommer från gruvbrytning, medan
20–30 procent återvinns från exempelvis kemikalier från fotografisk industri,
elektronikskrot samt smycken. Cirka 10% kommer från silvermalm där silvret
vanligen förekommer som Ag2S, 40% från bly/zinkmalm, 20% från kopparmalm och
ca 10% från guldmalm.
Det vanligaste sättet att utvinna silver från primär silvermalm är cyanidlakning. Det
innebär att krossad och mald malm löses i en natriumcyanidlösning. Det lösta silvret
absorberas sedan av aktivt kol och överförs till en vattenlösning. Genom elektrolys
(att leda elektrisk ström genom vätskan) kan silvret sedan fällas ut ur lösningen.
Detta är för övrigt samma teknik som används när guld utvinns ur primär guldmalm.
Om silvret i stället förekommer som en biprodukt i till exempel bly/zinkmalmer,
framställer man först en koncentrerad blandning av dessa värdemetaller, som smälts
och renas i ett smältverk. Ett antal olika processteg leder fram till en flytande
blandning av bly och silver. Dessa metaller skiljer man åt genom att tillsätta zink,
som reagerar med silvret och stelnar. Blyet förblir flytande och kan lätt avskiljas.
Zinken ångas sedan bort genom upphettning.
Vid kopparutvinning följer silvret med kopparen genom processens olika steg och
avskiljs på slutet genom elektrolys.
/Caisa Samuelsson, universitetslektor vid Luleå tekniska universitet
Silver som produceras med ovanstående metoder belastas också med de
miljöpåverkande energibehov och utsläpp som gruvbrytningen och metallurgin ger.
En fullständig kartläggning av dessa samt bedömning av vilka mängder av utsläpp
som belastar just silvret är inte möjlig att göra i projektet eftersom det är ett kort
projekt av förberedande karaktär. I ett uppföljningsprojekt som behandlar den
föreslagna återvinningsprocessen mera i detalj bör en tydlig LCA för dels
primärproduktion, dels återvinning göras.
Återvinning av silver från solceller
Återvinning av silver från solceller föreslås i projektet ske genom upplösning av
silversträngarna på solcellerna med salpetersyra (HNO3) följt av separation av silver
från kontaminerande metalljoner via några vätske-vätskeextraktionssteg (en VXprocess). I sådan extraktion kontaktas den silverhaltiga syralösningen med en
organisk fas bestående av fotogen och en kemikalie som kan binda silverjoner, en så
kallad ligand eller extraktant. Silverjonerna som bundits till ligaanden kan överföras
till en ny vattenbaserad lösning och den organiska fasen recirkuleras i processen.
VX-processer har en låg energiförbrukning och eftersom den organiska fasen är
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dyrbar recirkuleras den så mycket som möjligt. I vissa processer arbetar den
organiska fasen fler år innan den kasseras. Kasserad organisk fas kan gå till
förbränning. De vattenbaserade lösningarna renas från metalljoner och neutraliseras.
Utsläppen går alltså att minimera.
Efter upparbetning av silverlösning med VX föreslås produktion av nya
silverpartiklar för användning i nya ledningssträngar på solceller med spraypyrolys.
Denna pyrolys kräver en temperatur på ca 600°C, i vissa fall kan temperaturen vara
lägre. Den kan utföras i luft, kvävgas eller vätgas. Vilket som ger bäst resultat
behöver utredas mera men alla alternativen är möjliga.
Detta steg kräver en viss mängd energi, hur mycket behöver utredas mera, men
temperaturen för processen är låg jämfört med vanliga metallurgiska processer vid
gruvbrytning.
De återvinningsmetoder som föreslås för silver från solceller medför en viss
energiförbrukning men å andra sidan kan inte solcellerna av i dag fungera utan
silverledningarna. Meng och medarbetare har visat att tillgången på silver är den
viktigaste faktorn för utbyggnad av solelsystemen. Om inte silvret återvinns och
återanvänds står vi snart i en situation där bristen på silver stoppar utvecklingen.
Den viktigaste hållbarhetspåverkande funktionen som en återvinning av silver
från solceller kan ha är att den gör det möjligt att bygga ut produktionen av
solel och därmed ta till vara energi från solen och spara stora mängder utsläpp
av koldioxid och andra gaser från förbränning av fossila bränslen.
Arbetsmiljöfaktorer som behöver tas i beaktande i en återvinningsprocess
baserad på förslaget
Kemikalier: Processen kräver hantering av salpetersyra, fotogen, extraktant för VXprocessen och vatten. Användning av salpetersyra innebär vissa risker eftersom
koncentrerad syra måste hanteras och spädas. Relevanta säkerhetsåtgärder, d.v.s. väl
ventilerat dragskåp, relevanta skyddskläder och glasögon ska användas vid hantering
och syran ska förvaras i ett ventilerat utrymme på ett sådant sätt att förvaring och
hantering sker enligt gällande regler. Eftersom VX-processer används allmänt i
metallurgisk industri finns det regler för hur sådan hantering ska ske och vilka
säkerhetsåtgärder som måste vidtas. Inga nya risker uppkommer.
Utsläpp: Energiproduktion för spraypyrolys, elbehov till pumpar etc i VX-processen
och andra steg förväntas ske från biobränslen och därmed vara koldioxid neutrala.
Om energin produceras från fossilt bränsle kommer en viss mängd av koldioxid att
släppas ut.
Andra riskfaktorer: Om vätgas används i spraypyrolysen finns explosionsrisk och
anläggningen måste utformas enligt regler för sådan verksamhet.
Fotogen är brännbart men har hög flampunkt 265°C källa:
http://www.dafo.se/Arkiv/Faktabank/Brandrisker-ochriskhantering/Brandteori/Varme/ . Begränsad risk att brand ska uppstå.

Britt-Marie Steenari
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