הזוג המוזר -מערכות סולאריות היברידיות
פאנלים המייצרים גם חום וגם חשמל יכולים לנצל טוב יותר את אור השמש ,אך חום מהקולט התרמי יכול לגרום
נזק לתאים הפוטו-וולטאיים הרגישים .המאמר סוקר את היתרונות ואת החסרונות של מערכות סולאריות
היברידיות.
קולטי השמש מתרבים על גגות הבתים .הממשלה הגרמנית מקווה להגדיל עד  2020את הנתח של החשמל הסולארי
בסל האנרגיה מ 3% -ל .10% -במקביל ,אמורים קולטי החום להחליף במהירות האפשרית את דודי הגז והנפט
בקומות המרתף בגרמניה .האם יש די מקום לכל המערכות האלו?
הפתרון יכול להיות פשוט .התאים הפוטו-וולטאיים ) (PVממירים רק כ 15% -מקרני השמש לחשמל ,היתר נהפך
לחום שיורי ההולך לאיבוד .אם אנרגיה אבודה זאת תנוצל ,עשויה נצילות המערכת לגדול באופן משמעותי ,ויהיה נחוץ
פחות שטח .אז למה אנו מחכים? הבה נשליך תאים וקולטים לתוך קופסת זכוכית ונתחיל ברצינות לקלוט את אנרגיית
השמש.
אך אין זה קל כפי שזה נשמע .למרות שהמחקר על תאים פוטו-וולטאיים תרמיים ) (PVTמתנהל זה זמן מה ,אין עדיין
לטכנולוגיה זו נוכחות משמעותית בשוק .הבעיה היא ש PV -וחום מעוררים בעיות כאשר הם מותקנים יחד תחת
שמשת זכוכית אחת" .הקולט התרמי מופעל בטמפרטורות הגבוהות ביותר האפשריות ,בעוד שהתאים הפוטו-
וולטאיים פועלים טוב יותר ככל שהטמפרטורות נמוכות יותר" ,מסביר הפיזיקאי מיכאל פוואלה ,מ'מרכז המחקר
לאנרגיה סולארית ומימן' של שטוטגארט ) .(ZSWבמילים אחרות ,חשמל וחום אינם יכולים להיות מופקים יחד בצורה
אופטימאלית.
היבט ה PV-מצער את המפתחים במיוחד .כאשר הטמפרטורה עולה יורד ייצור החשמל הסולארי ב) 0.5% -חצי
אחוז( לכל מעלת צלסיוס .בטמפרטורת תא של  25מעלות צלזיוס וקרינה סולרית של  1,000וואט )טיפוסי לגרמניה(
יכול הפאנל הסטנדרטי להפיק  200וואט .בטמפרטורה של  90מעלות הוא מפיק  135וואט בלבד -כשליש פחות.
פאנל פשוט מתמודד עם טמפרטורות כאלה רק לעיתים רחוקות בעיקר בימי הקיץ החמים ביותר ,אך הקולט התרמי
נתקל בהן לעיתים קרובות למדי .טמפרטורות גבוהות הכרחיות לחימום מים במיכל אחסון של מערכת החום
הסולארית לצורך מקלחת או הסקה.
הקולט עשוי להתחמם גם בנסיבות אחרות .בימי הקיץ ,כשמיכל האחסון מלא לעיתים קרובות כבר אחה"צ ,עוצר
הווסת את המשאבה שבין הקולט והמכל כדי למנוע את החום מהגג להרתיח את המים בדוד" .בזמנים אלו של חוסר
פעילות ,הקולט יכול להגיע לטמפרטורה של  200מעלות" ,אומר המהנדס ,אלבן הבסברגר ,מהחברה הגרמנית PA-
 ,IDיצרנית הפאנלים ההיברידיים .בטמפרטורות כאלו יגיעו התאים לניצולת של  12.5%בלבד מכושר הייצור הנקוב
שלהם ,כשבאותו הזמן התנאים יכלו להיות אופטימאליים לייצור חשמל סולארי.

עודף חום
בנוסף לחום ,הגודל יכול אף הוא להוות בעיה .בשל תעריפי ההזנה האטרקטיביים הרשומים ב'חוק האנרגיה
המתחדשת' ) (EEGשל גרמניה ,מתוכננות מרבית המערכות הסולאריות לייצר יותר חשמל מאשר הצריכה הצפויה
של משק בית יחיד .מערכת  PVטיפוסית הממוקמת על גג הבית של משפחה בודדת ,מפיקה  5קילוואט ומשתרעת
על פני שטח של  50מ"ר .קולטי חום נזקקים רק לשליש משטח זה ,מכיוון שגודלם קשור לביקוש לחום.
התחשיב הבסיסי למערכת חום סולארית הוא שטח קולט של  4מ"ר לאדם ,כלומר  16מ"ר למשפחה של ארבע
נפשות .אין זה מועיל לכסות את הגג כולו עם פאנלים של " .PVTהטמפרטורה בקולטים תעלה בגלל שחלק מאוד קטן
מהחום ינוצל ,וכך תחול ירידה בייצור החשמל ",מסביר מתייאס רומל ,ראש 'המוסד לטכנולוגיה סולארית
באוניברסיטת רפרסוויל למדעים שימושיים' בשוויץ.
האם ניתן להסיק מעובדות אלו שהרעיון ההיברידי נידון לכישלון? רומל מאמין שלמרות הקשיים יש עתיד לצמד
הסולארי" .הטכנולוגיה עשויה לעניין בתי חולים ובנייני דירות" ,הוא מציע.
המודולים ההיברידיים יופעלו בטמפרטורות נמוכות על גגות מבנים אלו ,מפני שמים חמים יילקחו כל הזמן ממכלי
האחסון בשעה שנוזל מקורר המוליך חום נשאב חזרה לתוך קולטי השמש המבודדים .התאים יישארו קרים וישמרו
על הניצולת הגבוהה שלהם.

החברה השבדית' ,אבסוליקון' ,מציעה כבר מערכת היברידית המתוכננת במיוחד לצרכני חום גדולים .מערכת
'הטכנולוגיה הסולארית הכפולה' משתמשת בשוקת פרבולית חצי עגולה ,העוקבת אחר השמש כדי לקלוט אור בריכוז
גבוה של פי עשרה לצינור המוליך את הנוזל התרמי הממוקם באמצע הקולט .הנוזל הסולארי הזורם בצינור מעביר
את החום למי ברז או למים חמים לפני קירור התאים בצד הקולט הפונה לשמש" .לקוחות היעד שלנו הם עיריות
הרוצות לייצר חימום וחשמל ,ובניינים ,כבתי מלון ,הצורכים כמות גדולה של מים חמים" ,אומר המנכ"ל יואכים
בייסטרום.
'אבסוליקון' התקינה כבר  25מערכות  PVTברחבי העולם .המערכת האחרונה שהותקנה היא גם הגדולה ביותר.
המערכת ,ששטחה  200מ"ר ,תומכת במערכת חימום מחוזית הניזונה מביומסה ,בעיר השוודית 'ארנוסנד' .כושר
הייצור התרמי של המערכת הוא  100קילוואט ,ובימי הקיץ הוא מספק  5%מצריכת החימום של העיר ו 20 -קילוואט
של חשמל ,המשווקים לרשת הציבורית.
עם נתונים אלה ,השוקת הפרבולית של 'אבסוליקון' עדיין רחוקה מהמערכת ההיברידית האידיאלית ,שבה שתי
המערכות יפעלו היטב ביחד ובנפרד .בקונספט של החברה השוודית ממלאת האנרגיה הפוטו-וולטאית תפקיד תומך
בלבד ומייצרת רק  100וואט ל 1 -מ"ר של שטח פאנל  -פחות מהסטנדרט המקובל של  125וואט .בנוסף ,השוקת
הפרבולית אינה מתוכננת לגגות משופעים ולכן אינה חוסכת מקום רב.

אין עדיין מערכת היברידית
'סולר-היבריד' של 'סקסוני' תכננה פאנל משולב המיועד לשימוש על גגות ,הבנוי כקולט חום קונבנציונאלי .להפקת
מים חמים הוא מנצל את אפקט החממה הטבעי הנוצר בחלל האוויר שבין השמשה הקדמית של הזכוכית לבין שטח
הפנים של הקולט .אולם הטמפרטורות הגבוהות במיכל הזכוכית עלולות להוות בעיה לתאים המותקנים על פני החלק
הפנימי של הזכוכית בשתיים – שלוש שכבות.
חימום יתר עלול לקרות כשמעט מדי חום עומד להילקח לשימוש" .מסיבה זו ,אנחנו קובעים את גודל מיכל האחסון
בדיוק על פי הביקוש היומי לחום של משק הבית" ,מסביר פטר טירה ,המנהל הטכנולוגי הראשי של 'סולאר-היבריד'.
"אם מיכל האחסון עדיין מלא בערב ,האנרגיה חייבת להיות מפוזרת על מנת להפחית את העומס על המערכת.
בלילה ,מחליפי החום מעבירים חלק מהחום האגור לנוזל הסולארי ,אשר נשאב לאחר מכן לגג ומקורר ע"י האוויר
מחוץ לבית .בדרך זו אנחנו מפנים מקום ליום הבא" ,אומר טירה.
לסוג זה של קירור תאים פוטו-וולטאיים יש כמה חסרונות .השאיבה הנוספת מנצלת יותר חשמל בעוד שהאנרגיה
שלא נוצלה הולכת לאיבוד בלילה.
הפאנל המשולב בעל העוצמה הרבה ביותר של 'סולאר-היבריד' ,ששטחו  2.51מ"ר ,מפיק רק כ 193 -וואט ,או 77
וואט ל 1 -מ"ר ,שליש פחות מהפאנל הפוטו-וולטאי הרגיל .על המעוניינים לבדוק אם הטכנולוגיה החדשה באמת
כדאית ,בעיקר מכיוון שהפאנלים ההיברידיים ,בניגוד לקולטים הרגילים ,אינם זכאים למימון של תכנית התמריצים
הממשלתית הגרמנית ,למרות הרכיב התרמי שלהם .תעריף ההזנה לחשמל סולארי חייב להיות גבוה במידה מספקת
על מנת לפצות על עלויות המערכת ועל היעדר תמיכה ממשלתית נוספת.
חברות נוספות ,כ' ,PA-ID -אנאפסולאר' האיטלקית ,ו'סולארצנטרום אלגאו' ,המציעות אף הן קולטים היברידיים,
מתמקדות באופטימיזציה של ייצור החשמל" .הכול מתמקד בהגדלת תפוקת החשמל" ,אומר הבסברגר ,המהנדס של
 .PA-IDהחזית של המודול ההיברידי ' '2Powerשל החברה ,מכוסה כולה בתאי סיליקון גבישיים .החלק האחורי
מתפקד כמחליף חום ,עם אמצעי קירור הזורם דרכו הוא לוקח חום מהתאים ומוליך אותו למי הברז ,שבמיכל האחסון.
הצטברות החום.
החברה ביטלה גם את תא האוויר הנמצא בדרך כלל בקולטים התרמיים כדי להפחית את
הטמפרטורה של הפאנל חוצה רק לעיתים נדירות את גבול  60המעלות ,מסביר הבסברגר .מערכת הקירור שומרת
על נצילות יציבה של התאים ,בעוד שניצול החום עבור מי הברז מגביר את ייצור החשמל ב 3% -לפחות.
אולם גם  PA-IDעומדת בפני הדילמה ההיברידית .כשצד אחד פועל באופן אופטימאלי ,מאבד הצד האחר חשמל .ב-
 330וואט למ"ר ,משיג הפאנל המשולב רק כשני שלישים מכושר ייצור החום של הקולט התרמי הקונבנציונאלי .קירור
התאים הסולאריים פירושו גם שרק טמפרטורות נמוכות שבין  40ל 50 -מעלות מופקות עבור חימום מים.
לקבלת טמפרטורות גבוהות יותר מהגג ,יש לחבר את פאנל ה PVT -למשאבת חום נוספת עם מחליף חום המותקן
בתוך חור קדוח ) .(DHEמערכת זו פועלת כמקרר אך בסדר הפוך .האוויר הקר מתאדה תחת לחץ לפני שהוא הופך
לנוזל .החום המשתחרר בתהליך נכנס למחזור מים נפרד" .רק מעלות מעטות במחזור ההיברידי יכולות להפיק 60
מעלות במחזור החום ",אומר הבסברגר.

תיאורטית ,ניתן לנצל משאבת חום כדי לשפר את תפוקת החשמל .מערכת שאיבת חום קונבנציונאלית עם מחליף
חום פועלת בדרך כלל בטמפרטורות שמעט מעל האפס .הנוזל הסולארי של הפאנל ההיברידי הוא לפיכך קר למדי,
ויכול לצנן היטב את הרכיב הפוטו-וולטאי" .תפוקת החשמל תגדל ב ,"15% -מסביר הבסברגר.
מחליפי חום ומכלי אחסון מוכרחים להיות מותקנים מתחת לקרקע ,ונחוצים גם שטחים פנויים ועבודות בנייה נרחבות
כדי להגיע לפתרון ההיברידי המורכב משלושה חלקים .משאבת חום מסבכת עוד יותר את הטכנולוגיה ההיברידית
המורכבת בלאו הכי וגם מייקרת את מחירה .משאבות החום ,החשמל והווסתים אינם פועלים בחינם.
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