כוויית שמש בספרד
שנתיים לאחר הבהלה לזהב הפוטו-וולטאי מתגלים ליקויים בכ 50,000 -מערכות סולאריות בהספק של
 3,500מגה-ואט שהותקנו בספרד ,כ 80% -הותקנו בשנת  .2008חברות רבות מיהרו כדי ליהנות
מתעריפי ההזנה הגבוהים ובשל החיפזון דילגו על בקרת איכות וכתבי אחריות.

 2008הייתה השנה של ספרד .תעשיית האנרגיה הפוטו-וולטאית התקינה בתוך תשעה חודשים 2,600
מגה-ואט .היה זה מרוץ נגד השעון לנוכח החוק החדש שייכנס לתוקף בספטמבר  2008ויוריד את תעריפי
ההזנה לרשת ב.30% -
כעבור שנתיים מעורר המועד הקרב של פקיעת תעודות האחריות דאגה בקרב חלק מבעלי החוות
הסולאריות .העיתוי הזה מכריע מבחינת המשקיעים והמפעילים שנחשפים לגל הגואה של שמועות על
רכיבים מאיכות ירודה וליקויים בתכנון ובהתקנה בכל מקום .ממצאים רשמיים על המצב לא פורסמו אם כי
הרשויות בספרד טוענות כי ההפך הוא הנכון )ר' מסגרת(.
כ 50,000 -מערכות סולאריות בהספק של  3,500מגה-ואט מותקנות בספרד ,מהן  80%הותקנו ב,2008 -
כשכולם הזדרזו להתחבר לרשת עד  30בספטמבר כדי לזכות בתעריפי הזנה גבוהים למשך  25שנים .לצד
יצרנים וספקים מבוססים צצו חברות אלמוניות ,בעיקר מסין ,שניצלו את ההזדמנות ליהנות מצמיחת השוק.
אנטוניו קאריון מחברת 'פי-וי דיאגנוזיס' במדריד ,המתמחה באיתור פגמים טכניים בפאנלים סולאריים ,זוכר
שכולם קנו בזמנו כל מה שיכלו ושהמתקינים והמפעילים התחרו להשיג פאנלים סולאריים .המגזר רחש
סיפורים כמו למשל ,סיפור על משלוח מוזמן ומשולם מראש של פאנלים סולאריים שלא סופק מעולם בגלל
הצעה מפתה יותר שנקרתה בדרכו אל נמל ולנסיה.
האיכות הירודה של המוצרים וההתקנה
אנטוניו קאריון הגיע למסקנה שהמגזר הפוטו-וולטאי בספרד מתקשה כעת לבלוע את הנתח הגדול שנגס ב-
 .2008הצמיחה המהירה אילצה את השחקנים בשוק להיות או לחדול .הרוכשים ויתרו על אחריות היצרנים
ולרוב לא ערכו לפאנלים בדיקות איכות כנדרש בחוק .רק חוות סולאריות גדולות יכלו לממן בדיקות איכות
מדגמיות במעבדות ,וגם זאת רק הודות לבנקים שבודקים בקפדנות את המיזמים שהם מממנים.
מרבית המערכות הסולאריות הקטנות מומנו באמצעות הלוואות פרטיות כנגד נכסים ועסקים פרטיים .ברוב
המקרים לא נדרשו כתבי אחריות על איכות הרכיבים מפאת קוצר הזמן שעורר את חשש המשקיעים שלא
יספיקו ליהנות מהתעריף הגבוה .קאריון מסביר כי כתוצאה מכך רק למעטים יש תיעוד או ידע על המערכות
שמותקנות אצלם .היעדר התיעוד מקשה לאחר מכן על אבחון המערכת הפוטו-וולטאית.
אנטוניו קאריון וצוות המהנדסים שלו בדקו בשנתיים האחרונות מערכות סולאריות בהספק  70מגה-ואט.
לרוב הם נקראים לקראת ביקורת רשמית שצפויה להיערך או אם האחריות עדיין בתוקף ויש חשד שהמתקן
אינו מתפקד כמובטח .קאריון מציין שרק בקומץ מהמתקנים שנבדקו אצלם לא נמצאו בעיות.
אחד הגורמים לאיכות הירודה טמון בייצור וניכר בבלאי מוגבר של הפאנל ובצניחה מהירה ביעילותו .שכבת
השרף הסינתטי שבתוכה מוטבעים התאים הפוטו-וולטאיים מצהיבה במהירות ,החיבורים מתחמצנים
ושכבות שונות מתפרקות .נוצרות על הפאנל בועות ונקודות חמות ,שבהן התאים והמגעים מתחממים יותר
מהסובב אותם ובמקרים קיצוניים זה עשוי להשבית את כל הפאנל.
מהנדסי 'פי-וי דיאגנוזיס' מצאו גם ליקויים בתכנון שנובעים מחוסר ניסיון .המתקינים הבינו את מלאכת
ההתקנה באופן כללי אך לא לפרטי פרטים .קאריון מונה בין הליקויים שימוש בממירי מתח חלשים מדי,
בכבלים דקים מדי וביסודות חלשים מדי .ניכרת גם התעלמות מוחלטת מכמה עקרונות יסוד כמו ,למשל,
התקנה בקרבת הרים או צמחייה המצלים לסירוגין על הפאנלים ועשויים לגרום להיווצרות נקודות חמות.

אבל הטעות הנפוצה ביותר היא חוסר התאמה ,סבור קאריון .ההספק של סדרת פאנלים נקבע על פי הפאנל
עם ההספק הנמוך ביותר .משום כך מיון הפאנלים ודירוגם מראש לפי הספק מניב פעולה מיטבית של כל
המערכת הפוטו-וולטאית .רבים מהמתקינים התעלמו מחשיבות הכיול ,סבור קאריון.
המיזם של קאריון הוא דוגמה לביצועים נכונים .המערכת הפוטו-וולטאית שלו בהספק של  5מגה-ואט
הוקמה ב 2008 -בעיר אלבסטה בספרד .הוא גייס את המימון מבני משפחה וחברים והקפיד לערוך את כל
בדיקות האיכות .משום כך מתגלות במתקן שלו רק מעט בעיות מינוריות ,והדבר נכון אצל רוב המשקיעים
הגדולים.
אבל גם המשקיעים הגדולים לא יכולים לחמוק מבעיה כללית של אחריות ,אומר קאריון .גם בהסכמים טובים
עשויות להתגלות הפתעות .היצרנים מתחייבים שיעילות המערכת תרד בלא יותר מ 10% -בעשר שנים,
אבל מנגד יש להם מרווח טעות בשיעור  .3%למעשה אפשר לתבוע אותם רק לאחר שחיקת יעילות בשיעור
 ,13%ובשלב כזה כבר נצברו הפסדים רבים.
קאריון מציין כי מי שרכשו מערכות פוטו-וולטאיות זולות מאסיה מחזיקים בידם רק במסמכי היבואנים או
הסיטונאים .רבים מהם פשטו רגל כשההתלהבות דעכה וקשה אם לא בלתי אפשרי לאתר ולתבוע אותם.
הדבר נכון גם לגבי המתקינים .לפי אומדני האיגוד התעשייתי וארגוני העובדים ,המגזר הפוטו-וולטאי של
ספרד איבד  30,000משרות מאז .2008
הממצאים ההרסניים של 'פי-וי דיאגנוזיס' מגלים כי ביותר ממחצית המערכות שנבדקו התפוקה נמוכה
מהמתוכנן ,וב 50% -מהמערכות נמצאו פאנלים עם ליקויים חמורים לאחר שנתיים בלבד .עם זאת,
הממצאים אינם מעידים על כלל השוק מכיוון שהם מתייחסים רק אל מערכות פוטו-וולטאיות בעייתיות.

חנינה לחוטאים סולאריים
משרד התעשייה של ספרד רציני מאוד .ב 6 -באוקטובר פג תוקף מבצע החנינה הסולארית.
במשך חודשיים יכלו מפעילי מערכות פוטו-וולטאיות להסגיר את עצמם אם המתקנים שלהם לא
פעלו ב 30 -בספטמבר  ,2008מועד פקיעת תוקפו של הצו המלכותי .661/07
המתוודים הועברו לתעריף ההזנה הנוכחי הנמוך ב 30% -מהתעריף הקודם ,אך איש מהם לא
נדרש לשם יותר או סולק מרשימת יצרני האנרגיה המתחדשת .מצד שני ,אם בדיקות נוספות יגלו
הפרות של הצו המלכותי  ,661/07המפעילים יידרשו להחזיר את כל הכספים שקיבלו לפי
התעריף המשופר ,יוטל עליהם קנס והם יוכלו למכור את החשמל רק במחיר השוק.
ההתאחדות הפוטו-וולטאית בספרד ציפתה שמבצע החנינה יחשוף דיווחים כוזבים בכוונה או
בטעות בהיקף של  600מגה-וואט ,אך התקבלו דיווחים על  64.6מגה-ואט בלבד .ועדת האנרגיה
הממלכתית של ספרד פנתה למפעילים של  995מגה-ואט וציפתה לקצץ  300מיליון יורו בשנה
בהוצאות על תעריף ההזנה ,אבל החיסכון יסתכם ב 430 -מיליון יורו למשך  25שנים.

אין סטטיסטיקה רשמית
למשרד התעשייה ולמועצה הלאומית לאנרגיה אין נתונים על בעיות האיכות .דובר משרד התעשייה מסר כי
המקור היחיד לנתונים הוא תעשיית המחזור הסולארי .התחזית צופה מחזור של מתקנים בהספק כולל של
 1ג'יגה-ואט בתוך שלוש שנים .עם כושר מותקן של  3.5ג'יגה-ואט אפשר לדמיין את כמות הפאנלים
המקולקלים .אין דרך לאמת את הנתונים האלה כי תעשיית המחזור הסולארי טרם הוסדרה בספרד.
"מדובר בבלאי בשיעור  ,30%אומדן מוגזם בעיניי" ,אומר פאוסטינו קנלו ,ראש המעבדה הסולארית במרכז
המחקר הממלכתי לאנרגיה ,סביבה וטכנולוגיה ) .(CIEMATקנלו מתבסס על מחקריו וטוען כי יהיה צורך
להחליף בין  5%ל 10% -מההתקנות .קנלו בדק פאנלים של מגוון משקיעים וממצאיו מפריכים טעות נפוצה.
הוא סבור כי האיכות הירודה פגעה ביצרנים בכל מקום ,לא רק בסין .אפילו יצרנים מבוססים נפלו קרבן
למחסור בחומרי ייצור ב ,2008 -ומי שרצה להמשיך לייצר נאלץ להסתדר עם מה שהיה בשוק.
קנלו סבור עם זאת כי המצב משתפר כתוצאה מנקיטת מדיניות חדשה המגבילה את ההתקנות ל500 -
מגה-ואט בלבד בשנה .לדבריו חל שינוי בביקוש ובהיצע וקבוצות משקיעים קטנות יכולות להשיג תנאים
טובים.
בנוסף לכך ,ממשלת ספרד מנסחת תקני איכות חדשים שידרשו יעילות של  72%לכל הפחות בשנה
הראשונה ושל  70%לאחר חמש שנים .היצרנים יצטרכו לתת עשר שנות אחריות על רכיבים כמו מודולים
וממירי זרם ,והמפעילים יצטרכו לחתום על הסכם שירות לשלוש שנים הראשונות לכל הפחות.
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