גורל המראות השבורות
שוחרי איכות הסביבה התומכים בהתלהבות באנרגיה סולארית אינם ערים לסיכון הסביבתי שמציבים הרכיבים כשהם
יוצאים מכלל שימוש .תעשיית האנרגיה הסולארית החלה רק השנה למחזר בהתנדבות מודולים משומשים באמצעות
 ,PV Cycleמערך איסוף פוטו-וולטאי ,אולם כמות המודולים שיצאו מכלל שימוש צפויה להגיע ב 2020 -ל 35 -אלף
טונות בשנה.
אנרגיה פוטו-וולטאית ואנרגיה גרעינית דומות בדבר אחד :שתיהן מייצרות חשמל ,אך בזאת תם הדמיון ביניהן .בעוד
שפאנלים סולאריים פרוסים ללא התנגדות על הגגות וקולטים את קרני השמש ,מייצרות תחנות הכוח הגרעיניות
קרינה מסוכנת בכורים עטופי בטון ופסולת רדיואקטיבית מאיימת.
הטיפול במתקני האנרגיה הגרעינית או האנרגיה הסולארית לאחר שהם יוצאים מכלל שימוש שונה מאוד .פירוק מתקן
גרעיני וטיפול בפסולת גרעינית מצריכים גדודי מהנדסים ומדענים הנדרשים להתמודד עם בעיות בלתי פתירות .מנגד,
כל אחד יכול לפרק מודול סולארי בעזרת מברג ולהשליכו כלאחר יד.
המודולים הסולאריים הידידותיים לסביבה בכל הנוגע לייצור חשמל אינם בהכרח ירוקים כשהם יוצאים מכלל שימוש,
גם אם יצרני מודולים העשויים מגבישי סיליקון עומדים על כך שהמוליכים למחצה שלהם אינם אלא חול .מודול סולארי
מורכב מחומרים רבים נוספים .זכוכית ,למשל ,מהווה יותר מ 60% -מהמשקל של מודול סטנדרטי .רכיבי הפלסטיק
בשכבות הלמינציה ,רדידי האלומיניום ,הכבלים ,תיבות הסעף ומסגרות האלומיניום מהווים יותר מ 30% -מהמשקל,
ואילו תאי הסיליקון עצמם מהווים  4%בלבד ממשקל המודול.
יתרה מכך ,אפילו תאי הסיליקון אינם מורכבים מסיליקון בלבד .המחברים הכסופים של מוליכי החשמל הפרוסים
כרשת עדינה על רקע התאים הכהים אינם מנצנצים במקרה ,הם אכן עשויים מכסף ומכילים גם עופרת .התאים עצמם
מולחמים זה לזה ,ובמודול סטנדרטי פירוש הדבר תוספת של עופרת .תאים סולאריים המיוצרים מקדמיום טלוריד
) ,(Cadmium Telluride - CaTeרכיב גבישי המורכב משני חומרים שחשיפתם מזיקה לסביבה ולבריאות.
ומה עם מודולים גמישים בטכנולוגיית 'שכבה דקה' ) (thin filmהעשויים מיריעות נחושת? הם מכילים תערובת כימית
מגוונת הכוללת סלניום ,גופרית ,אינדיום ,גליום ויסודות אחרים רעילים באותה המידה .מודולים גמישים מסוג CIGS
) (Copper Indium Galliumמכילים גם מעט קדיום שהוא יסוד רעיל.
מודולים סולאריים – אגוזים קשים לפיצוח
קשה לחלץ את המזהמים האלה מהמודול הסולארי כי רכיביו אוחדו בזמן הייצור לתוך משטחים מוצקים .יתרה מזאת,
בתהליך הלמינציה הם מתרכבים עם משטחי התמיכה ,העשויים מזכוכית ,מתכת או פלסטיק .המעטפת הזאת
מאריכה את אורך חייו של המודול אבל גם מבטיחה שאין דרך פשוטה לפרק תחנת כוח סולארית לגורמיה.
בכל מקרה ,דרכם של המודולים הסולאריים אינה מסתיימת בפח האשפה הביתי .מורכבות הרכיבים שלהם משווה
אותם למוצרים אלקטרוניים כמו מסכים דקים .האיחוד האירופי פרסם ב 2003 -את דירקטיבת  WEEEלטיפול
בפסולת מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ,שאילצה את תעשיית האלקטרוניקה לדאוג לאיסוף ולסילוק נאות של המוצרים
לאחר שיצאו מכלל שימוש' .סילוק נאות' פירושו מיחזור חלק מהררי הפסולת האלקטרונית.
תעשיית מוצרי החשמל יכולה לספר דבר או שניים על משמעות הדבר .יצרנים המעוניינים למכור מכונות כביסה,
מחשבים ,שואבי אבק ,טלפונים ניידים או מצנמים צריכים לבקש היתר שאותו יקבלו רק בתנאי שיתחייבו למחזר כמות
תואמת לכמות המוצרים ,ובתנאי שהמוצרים אינם מכילים חומרים שהוגדרו כמסוכנים .זה דורש מהיצרנים לנהל
רישום של מכשירים ישנים .מדובר בסיוט בירוקראטי הכולל ירידה לפרטי הפרטים של המוצרים שהיצרנים מתחייבים
שיגיעו לנקודות האיסוף.
חבל לבזבז פסולת
הדירקטיבה שנוסחה ב 2003 -פסחה על התעשייה הסולארית בשל מיעוט היצרנים והמגוון הטכנולוגי בזמנו שמנעו
את הכללת הטכנולוגיה הפוטו-וולטאית .איגוד התעשייה הסולארית באירופה ) (EPIAואיגוד התעשייה הסולארית
בגרמניה ) (BSWהודיעו לאיחוד האירופי על יוזמה עצמאית לארגון מערכת איסוף וסילוק ,בתקווה להרוג שתי
ציפורים במכה אחת ,לצחצח את הדימוי של כלל התעשייה ,שחששה בסתר מהעלויות ומהבירוקרטיה הכרוכים
ביישום דירקטיבת .WEEE
האיגוד האירופי והאיגוד הגרמני הקימו ב 2007 -את  ,PV Cycleאיגוד של שש חברות שארגנו את האיסוף והמיחזור
של מודולים ישנים .כעת ,כעבור שלוש שנים ,כבר הצטרפו לאיגוד  56יצרניות ויבואניות של מודולים פוטו-וולטאיים
מכל רחבי העולם .מזכ"ל האיגוד ,ז'אן קליינק ,אמר בוועידה הבין לאומית למיחזור שנערכה בסוף ינואר ,בברלין,
שהאיגוד מייצג כעת  85%מהשוק הפוטו-וולטאי" .אני גאה על הזכות להוביל איגוד תעשייתי שדבק במטרה מתוך
ראיית הנולד למען הפיכת התעשייה הפוטו-וולטאית לירוקה פי שניים".

כמה ממשתתפי הכנס שערך האיגוד הציגו צעדים מעשיים שכבר ננקטו' .סאניקון' ,חברת בת של 'סולר וורלד',
מפעילה בפרייברג מאז  2004מפעל ניסיוני למיחזור מודולים משומשים ,היחיד מסוגו בעולם ,לדברי קרסטן וומבאך,
מנהל התפעול הראשי .המפעל מעבד  200טונות של חומרים בשנה ,הר של מודולים המקביל לתפוקה של  1מגה-
וואט.
מודולים משומשים משבטון ,בלגיה ,פארק סולארי שהוקם בתחילת שנות ה 80 -ומתחנות הכוח הסולאריות
הראשונות שהוצאו מכלל שימוש ,מוחזרו בפרייברג ב .2009 -המודולים לא נגרסו אלא פורקו בדרך שאינה פוגעת
בפרוסות הסיליקון .וומבאך ,המכהן גם כנשיא ארגון  ,PV Cycleמציין כי מיחזור פרוסות הסיליקון מקצר את תקופת
החזר האנרגיה ב .30% -הכוונה היא לזמן שנדרש למערך סולארי לייצר את כמות האנרגיה המושקעת בייצורו .זמן
ההחזר באירופה נע בין  8חודשים ל 5 -שנים ,תלוי בסוג הטכנולוגיה ובמיקום.
גם 'פירסט סולאר' ,החברה בארגון  ,PVרכשה ניסיון מעשי .יצרנית המודולים האמריקאית החלה למחזר בעצמה,
בעיקר מוצרים שבורים ופגומים .מערכת מיחזור מתפקדת ויעילה חשובה מאוד ל'פירסט סולאר' כי כיצרנית של
מודולים מסוג  CaTeהיא אינה מעוניינת להיות כפופה לדירקטיבה בנושא פסולת מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ,כמו
 .WEEEאם היא תשליך את המודולים שלה ללא בדיקה ,היא תסתכן בהטלת איסור על שימוש בקדמיום טלוריד ,כפי
שקרה למכשירי חשמל ואלקטרוניקה רבים .מיחזור מופתי מצמצם את עוצמת הרוח במפרשי הבירוקרטיה.
הרעיון של ליסה קרוגר ,סגנית נשיא המחלקה לפיתוח בר קיימא ב'פירסט סולאר' ,נראה מושלם .היא הציגה מפעל
עם מגרסות ,מתקני מיון ומסננים מיוחדים ללכידת אבק" .אפשר למחזר  95%מהמוליכים למחצה ולנצל 90%
מהזכוכית לשימוש חוזר .המכירות מכסות  100%מעלויות המיחזור כי כבר הפקדנו חלק מההכנסות בקרן עצמאית".
הרעיון הוא להבטיח שמיחזור המודולים מסוג  CaTeימשיך גם אם 'פירסט סולאר' תפשוט את הרגל .על כל מודול
מוטבעות כתובת דואר וכתובת דוא"ל ,וכל שהצרכן צריך לעשות כדי שהמוצר המשומש ייאסף וימוחזר הוא ליצור
קשר .קרוגר ציינה כי השירות ניתן לצרכן חינם ,אך לא פירטה איזה חלק מההכנסות יכסה את העלויות.
מה אורך החיים של מודול?
הכמויות ש'סאניקון' ו'פירסט סולאר' מעבדות הן מזעריות בהשוואה לכמויות שתידרש התעשייה הסולארית למחזר
בתוך כמה שנים .ז'אן קליינק מצפה ל 500 -טונות בכל אירופה ב .2010 -הגל הגדול של מודולים שיצאו מכלל שימוש
צפוי להתחיל ב 2015 -ולהגיע ל 35 -אלף טונות בשנה ב.2020 -
הכמויות הן קללה וברכה כאחת .עלות המיחזור ב 2010 -צפויה להגיע ל 0.24 -אירו לקילו ,כ 5 -אירו למודול ,אבל
מניסיונו של וומבאך במפעל הניסיוני של 'סאניקון' עולה כי מפעל מיחזור יכול להיות רווחי רק אם ימחזר 20,000
טונות בשנה .אומדנים אלו תואמים לכושר ייצור פוטו-וולטאי מותקן של  200מגה וואט ,יותר מ 1-מיליון מודולים.
ממחזרי הפאנלים הפוטו-וולטאיים יעמדו בפני נעלמים רבים .מי יכול לצפות בביטחון את אורך חיי המתקנים של
הטכנולוגיה הצעירה יחסית?  20או אפילו  30שנה ,כפי שצופים רבים מהיצרנים? או שתחנות כוח סולאריות יתפקדו
בסופו של דבר זמן רב יותר מתחנות כוח גרעיניות הפועלות  40שנה?
ומתי יחליטו המפעילים להחליף את הפאנלים הסולאריים? מהדוגמה של שבטון בבלגיה עולה שיכול לחלוף זמן רב
לפני שנפטרים מציוד שיצא מכלל שימוש" .הפארק הסולארי הוותיק הזה היה מנותק מהרשת במשך  5שנים
כשהתקבלה ההחלטה למחזר את המודולים" ,ציין וומבאך.
ויש נעלמים נוספים .באיזה מצב יהיו המודולים המשומשים? ללא נזקים ,בצורה שתקל על הממחזרים להפריד בין
הטכנולוגיות השונות CaTe ,CIGS ,וסיליקון גבישי? או כערימת שברים מעורבבת שמקשה מאוד על המיחזור ומניבה
מוצרים באיכות נמוכה יותר ,כפי שנלמד מהניסיון שנצבר במפעל הניסיוני בפרייברג.
ומה אם הצרכנים ישליכו בטעות את המודולים למיכלים לאיסוף זכוכית למיחזור? המודולים עשויים להגיע עם שמשות
כלי רכב וזגוגיות למגרסות במתקן המיחזור 'ריילינג' ,בטורגאו ,בסקסוניה התחתית ,כמו מודולים אקראיים שכבר
התגלגלו לשם .רולנד פוהל האחראי על האיכות ב'רייליניג' מעריך שהמתקן הגיע לגבול מבחינת כמות המודולים
שהוא יכול לקלוט.
ההרכב הכימי של המודולים הסולאריים שנקלטים עם משלוחי הזכוכית מציב בעיות רבות ,פוגם בטיב המוצר ומקשה
על שיווקו .עד כה התמודדו ב'ריילינג' עם מודולים מסוג סיליקון גבישי ,אך מה יקרה כשיגרסו מודולים מבוססי
עופרת?
מוצרים ממוחזרים באיכות ירודה יפגעו במיזם המיחזור הפוטו-וולטאי .מגדלים רבים נבנו באוויר בתקווה למיחזור
משתלם כלכלית שיוביל לחיסכון בהוצאות על חומרי הגלם ,למשל ,אבל מה יקרה אם מחיר חומרי הגלם יצנח כמו
שקרה עם הסיליקון ,או אם האנרגיה שתידרש להפרדת המרכיבים תהיה גדולה מדי ותפר את האיזון? קרסטן
וומבאך מודה שעדיין צריך לברר אם המיחזור משתלם או שבסופו של דבר יהיה השלב הירוק הבא יקר מדי.
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