קרינה מרוכזת כובשת את המדבר
טכנולוגיה סולארית חדשה לריכוז האור מאיימת לדחוק את תאי הסיליקון והלוחות הדקים :מערכות
שמרכזות את קרינת השמש ומנצלות את האנרגיה המצטברת לייצור חשמל .מגוון דגמים מתחרים
עתה על מקום תחת שמש המדבר
טכנולוגיה פוטו-וולטאית מרוכזת ) (CPVהיא חידוש מבטיח שיסייע להפוך את הטכנולוגיה הפוטו-וולטאית
לתחרותית בעתיד הקרוב .השימוש בעדשות למיקוד האור אל מוליכים למחצה בטכנולוגיית הקרינה
המרוכזת ,מוליך מטען גדול יותר מאשר טכנולוגיה פוטו-וולטאית קונבנציונלית ומגביר את יעילות התא
הסולארי .הפאנלים לריכוז הקרינה מתוצרת החברה האמריקנית 'סמפריוס' השיגו יעילות שיא של ,34%
תוצאה שצפויה להזניק קדימה את הטכנולוגיה הצעירה.
אבל החידוש של 'סמפריוס' טמון במוכנות של הטכנולוגיה לייצור סדרתי ,בניגוד לדגמים ניסיוניים רבים
אחרים שהשיגו לעתים יעילות של  .40%לדברי ג'ו קאר ,מנכ"ל 'סמפריוס' ,הפאנל שלהם הוא הראשון
שהמיר יותר משליש של האור לחשמל מחוץ למעבדה .ב'סימנס' ,תאגיד האלקטרוניקה הגרמני ,התרשמו
מהטכנולוגיה עד כדי כך שרכשו  16%ממניות 'סמפריוס' בשנה שעברה.
התאים של 'סמפריוס' מורכבים משכבות זעירות של גליום ארסניד הממוקמות מתחת לעדשות .העדשות
מגבירות את עצמת האור פי  1,000וממקדות אותו אל קולטני הגליום ארסניד .כושרם של תאים זעירים
בקוטר מילימטרים ספורים לייצר חשמל מקנה לדגם הזה יתרון בולט בחיסכון חיוני במקום ובעלויות.
גליום ארסניד קולט אור ביעילות גבוהה יותר מסיליקון רגיל .פירוש הדבר שהפאנלים של 'סמפריוס' יעילים
כפליים ויותר מאשר פאנלים רגילים שקולטים בממוצע  15%מהאור .מאחר שהעדשות פועלות רק באור
שמש ישיר מותקנים הפאנלים על גבי מערכות עקיבה.
הספק החשמל הגבוה מצדיק את המאמץ' .סמפריוס' גם שפרה את התכנון בדגם נוסף ,המורכב משלוש
שכבות של גליום ארסניד בכל תא .כל שכבה קולטת טווח אחר מספקטרום האור ובכך גדלה כמות האור
שניתן להמיר לחשמל .קאר סבור כי באזורים שטופי שמש יכולה הטכנולוגיה של החברה לייצר כעת חשמל
זול יותר מאשר מערכות סולאריות רגילות ,וכי יעילות היא המפתח לצמצום עלויות .מערכות קרינה מרוכזת
רגישות פחות לטמפרטורות גבוהות ולכן מייצרות יותר חשמל כשחם .בנוסף לכך מאפשרת הטכנולוגיה
החלפת חומרים קולטי אור יקרים באמצעים אופטיים זולים ,אפשר לייעל תאים רב -צמתים באמצעות
הוספת שכבות של קולטנים וכן לייעל את תהליכי הייצור.
חשמל סולארי זול יותר
הרבה מתהליך הייצור הוא ידני והרחבת האוטומציה יכולה להגביר משמעותית את התפוקה ,אומר אגבר
ונינגר ,חבר הוועד המנהל של חברת ההנדסה הבווארית 'גרנצבאך' .החברה שלו ,המספקת בדרך כלל ציוד
ליצרני פאנלים דקים ,מקדמת בברכה את ההתקדמות בטכנולוגיית ריכוז הקרינה ,בעיקר לנוכח עודפי
הייצור בשוק הסולארי שפחות או יותר הקפיאו הקמת מתקנים חדשים ועצרו את זרם ההזמנות
מ'גרנצבאך' .טכנולוגיית הקרינה המרוכזת מציעה מוצא ,וב'גרנצבאך' רואים גידול בביקוש לייצור עדשות
ולהרכבת פאנלים.
ארנולף ג'אגר-וולדאו ,מומחה לטכנולוגיה פוטו-וולטאית במרכז המחקר של הנציבות האירופית סבור גם
הוא שפאנלים סולאריים לריכוז האור יקצרו הצלחה בשוק .כושר הייצור המצטבר מפאנלים לריכוז האור
צפוי להגיע ל 6,000 -מגוואט ב .2020 -לשם השוואה ,כושר הייצור העולמי הכולל נאמד כיום ב100 -
מגוואט בלבד .ג'אגר-וולדאו מתבסס על תחזיות לעלויות נמוכות מאוד לטכנולוגיית ריכוז האור .מומחים
מעריכים שעלויות הייצור יקוצצו בחצי עד  2015ל 0.08 -אירו לקוט"ש .במחיר כזה תוכל הטכנולוגיה
להתחרות בתחנות כוח קונבנציונליות.
התחזיות החיוביות היו הסיבה ש'סימנס' רכשה נתח ממניות 'סמפריוס' .מרטין שולץ ,סגן נשיא המחלקה
הפוטו-וולטאית בחטיבת האנרגיה המתחדשת של 'סימנס' ,אומר שהחברה נכנסה לשוק עם פוטנציאל
ממשי בעתיד .הוא צופה ביקוש גבוה במיוחד באזורים שטופי שמש ברחבי העולם .אור שמש ישיר
במדבריות באפריקה ,במזרח התיכון ובארצות הברית פירושו יעילות בהפעלת מערכות לריכוז קרינה.

'סימנס' הצטרפה גם ליוזמה התעשייתית 'דזרטק' לקידום הקמת תחנות כוח באזורים אלה .הודות ל'דזרטק'
תוכל אירופה לרכוש בעתיד כמויות גדולות של חשמל ירוק מהסהרה.
אך החוות הסולאריות המסחריות הראשונות בטכנולוגיית  CPVאינן מוקמות בסהרה אלא בדרום אפריקה
ובמערב שטוף השמש של ארה"ב .תחנות הכוח האלו גם אינן מוקמות על ידי 'סמפריוס' או 'סימנס' אלא על
ידי שלוש החברות המובילות בתעשיית הפאנלים לריכוז האור' ,אמוניקס' ו'סולפוקוס' מארה"ב ו'סויטק',
יצרנית המוליכים למחצה מצרפת ,המובילה את הדרך.
'סויטק' השתלטה ב 2009 -על 'קונסנטריקס סולאר' ,החלוצה בתחום ריכוז האור ,שבסיסה בפרייבורג,
גרמניה .היתרון הטכנולוגי מזרים הרבה הזמנות ל'סויטק' .באוגוסט השנה תתחיל החברה בהקמת תחנות
כוח בכושר כולל של  50מגוואט בדרום אפריקה ,לדברי האנסיורג לרשנמולר ,ראש החטיבה הסולארית
ב'סויטק'.
פרויקטים גדולים בקליפורניה
עיקר העיסוק של החברה החל בשנה הבאה יהיה בקליפורניה .החברה שריינה פרויקט ל 305 -מגוואט
בתקופה שבין  2013ל ,2015 -אומר לרשנמולר .ספקי אנרגיה מקומיים הם הלקוחות העיקריים .חוק
האנרגיה המתחדשת בקליפורניה דורש מהספקים לייצר  33%חשמל ממקורות מתחדשים עד  .2030לשם
כך חותמים ספקי חשמל על הסכמים לרכישת חשמל ממפעילי חוות סולאריות במחיר קבוע .כדי לענות על
הביקוש הגבוה בארה"ב משקיעה כיום 'סויטק'  150מיליון דולר בהקמת מפעל פאנלים ,בכושר של 200
מגוואט בשנה בסן דייגו ,שאמור להתחיל לפעול לפני סוף השנה.
'סויטק' מציבה רף גבוה למתחרים .לדברי לרשנמולר ,הפאנלים של החברה פועלים ביעילות של ,30%
והתוכנית היא להגיע ליעילות של  33%ב .2015 -לשם כך צריך תהליך ייצור חדש שיאפשר לערום חמש
שכבות של מוליכים למחצה זו על גבי זו .ייעול ופיתוח הייצור ההמוני אמור להפחית את עלויות הייצור
לפחות מ 0.10 -אירו לקוט"ש בשלוש השנים הקרובות ,ואז אפשר יהיה להתחרות בפחם ובגז.
עם זאת מצפה ל'סויטק' התחרות עזה מול יריבותיה העיקריות' ,אמוניקס' ו'סולפוקוס' .שתי החברות החזיקו
במשותף בשיא של  30%יעילות לפני הפאנל שובר השיאים של 'סמפריוס' .הפרויקט הגדול ביותר לריכוז
האור עד כה הוקם על ידי החברה הטייוואנית' ,ארימה אקו' .המפעל בכושר  60מגוואט הוקם בטייוואן
ומשתמש בעדשות פרנל .המערכת מבוססת על תאים רב-צמתים הפועלים ביעילות של עד  .40%העדשות
מגבירות את עוצמת האור פי  500מעוצמתו המקורית.
'סמפריוס' אינה החברה היחידה שמתמקדת בהגברת עוצמת האור פי  .1,000היצרניות' :איזופוטון'
מספרד' ,מורגן סולאר' מקנדה ותאגיד הפלדה 'דאידו' מיפן ,משתמשות אף הן בתאים רב-שכבתיים כמו
'קונסנטריקס' ,אבל כדי להשיג צפיפות אנרגיה גבוהה יותר הן ממקמות אותן מאחורי שני אמצעים אופטיים:
עדשת פרנל ועדשה נוספת.
'מורגן סולאר' מצפה להשיג את החיסכון הגדול ביותר בעלויות באמצעות שימוש בצלחת אקריליק מיוחדת
שלוכדת את אור השמש ומנתבת אותו לעדשת זכוכית משנית בתוך הפאנל .העדשה הקמורה מקבלת אור
בעוצמה גבוהה פי  50מהרגיל ,מרכזת אותו לעוצמה של  1,000שמשות ומנתבת אותו במאונך לתא השמש
מאחור .הטכניקה הזו מנצלת את התופעה האופטית של השתקפות פנימית ,שבה קרן אור שפוגעת בשטח
חסום של העדשה בזווית מדויקת משתקפת בתוכו במקום לעבור דרכו .המערכות המסחריות הראשונות
יותקנו במהלך הקיץ בארה"ב.
המשקיעים אינם מתעניינים רק במערכות לריכוז האור ,ומגוון מערכות סולאריות מושך את תשומת לבם.
חברת 'קונברט איטליה' והחברה האמריקנית 'סולאריה' מפעילות בדרום איטליה חווה סולארית בכושר 2
מגוואט ,הכוללת אך ורק פאנלים לריכוז האור פי  2מעוצמתו הרגילה.
'סולאריה' משתמשת בשיטה יוצאת דופן לייצור הפאנלים .היא מנסרת את התאים לרצועות דקות ובפער
ביניהם מניחה רצועות סיבים אופטיים בצורת  Vשמכפילים את עוצמת האור הפוגעת ברצועות הסיליקון.
בשיטה זו מופחתות העלויות הודות לצמצום השימוש בסיליקון תוך שמירה על יעילות טובה .קווין גיבסון,
מנכ"ל 'סולאריה' ,מציין שיעילות של  14%מציבה את 'סולאריה' בשורה אחת עם פאנלים סולאריים רגילים,

אבל מאחר שהחברה משתמשת בפחות מוליכים למחצה היא יכולה לייצר פאנלים בעלות נמוכה ב15% -
עד .30%
'סמפריוס' ו'סימנס' מקוות שמיזם 'דזרטק' יניב פרויקטים גדולים יותר .משום כך תתחיל 'סמפריוס' בסיוע
'סימנס' את הייצור הסדרתי עוד הקיץ במפעל שלה בהנדרסון ,שבצפון קרוליינה.
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