קרינה מרוכזת לקיצוץ עלויות באנרגיה סולארית
העסקים של יצרני אנרגיה פוטו-וולטאית מרוכזת ) (CPVפורחים .ספקי אנרגיה וקרנות הון סיכון משקיעים
בטכנולוגיה הצעירה ומאפשרים ליצרנים למצות עד תום את הפוטנציאל הרב הטמון בקרינה סולארית מרוכזת.
היצרניות מתכננות להציג בקרוב מערכות עם ריכוז קרינה של  1,000שמשות
ידיעה חדשותית נדירה – הסבב הרביעי לגיוס הון של חברת 'סולאריה' האמריקאית הצליח מעל ומעבר למצופה.
החברה לפיתוח טכנולוגיית קרינה מרוכזת סגרה את הסבב הרביעי כבר במאי  2010כשבקופתה  45מיליון דולר,
אבל הביקוש הרב בקרב משקיעים להוטים הוביל להארכת הסבב עד לאוגוסט ולגיוס של  65מיליון דולר.
דן שוגר ,מנכ"ל 'סולאריה' אומר שהכסף יופנה להגברת הייצור .החברה שבסיסה בקליפורניה תזדקק בהחלט להגביר
את ייצור מערכות הקרינה המרוכזת ומערכות העקיבה לנוכח הביקוש הגובר .לדוגמה ,ספקית האנרגיה 'אנקסקו',
החברה הבת של  EDFהצרפתית הפועלת בסן דייגו ,חתמה עם 'סולאריה' על הסכם אספקה לחמש שנים .החברה
שהיא אחת המשקיעות ב'סולאריה' ,מתכננת להרחיב את פעילותה בארה"ב ובקנדה באמצעות מערכות קרינה
מרוכזת.
הסיכוי להוזיל את האנרגיה הסולארית מושך את המשקיעים" .עם יעילות של  14%אנחנו בקו אחד עם מודולים
סטנדרטיים ,אבל הודות לחיסכון בחומרים מוליכים למחצה אנחנו יכולים להוזיל את העלויות ב ,"30% - 15% -אומר
פיליפ קונץ ,מנכ"ל 'סולאריה' בגרמניה .על מנת להשיג זאת' ,סולאריה' מנסרת תאי סיליקון חד-גבישיים לרצועות
ברוחב  2מ"מ ומסדרת אותם במרווחים ברוחב זהה" .בדרך זו אנחנו זקוקים רק לחצי מכמות הסיליקון ,כך שאנחנו
מייצרים מכל תא שני תאים" ,אומר קורץ .במרווחים בין התאים מתקינה 'סולאריה' רצועות פלסטיק בצורת V
שמרכזות את קרני השמש אל רצועות הסיליקון בעוצמה כפולה .המודולים מותאמים למערכות עקיבה העוקבות
במדויק אחר מיקום השמש.
ניסור רכיבים מוגמרים ושילובם בתאים חדשים נשמע מוזר ,אבל זו דרך חסכונית מפני שעלות הפלסטיק והטיפול בו
נמוכה מעלות הייצור של התאים הרגילים .גם השימוש במערכות עקיבה משתלם מפני שהם מסייעים להגביר את
היעילות האנרגטית של כל יחידה ובכך מפחיתים את עלויות ההתקנה.

הפלסטיק מחליף סיליקון יקר
הטכנולוגיה הזו מבטיחה שחרור מתאים פוטו-וולטאים יקרים .חברות סולאריות רבות מחפשות נואשות אחר דרכים
לחסוך בעלויות ,ויודעות שאפשרויות החיסכון בטכנולוגיה הקיימת ימוצו בקרוב .תאים גבישיים לעולם לא יהיו זולים
יותר מפני שייצור הסיליקון ועיבודו מורכב וצורך אנרגיה רבה.
כבר עתה צצו בעיות בשל הכושר המוגבל של מודולים מסוג שכבה דקה .הפוטנציאל של מערכות קרינה מרוכזת
להגברת צפיפות ההספק לייצור חשמל הוא למעשה בלתי מוגבל .עזרים אופטיים זולים יכולים להחליף חומרי קליטה
יקרים ולשפר מאוד את יעילות התאים המרובים – רכיב הליבה של מערכות קרינה מרוכזת .ניתן לצפות להוזלה
משמעותית ,סבור ארנולף יאגר-ואלדו ,ממרכז המחקר המשותף של הנציבות האירופית.
ספקי חשמל וקרנות הון סיכון להוטים להשקיע ונוהרים אל היצרנים ,ובעיקר חברות החשמל האמריקאיות המגלות
עניין רב .שנת  2010עשויה להיות פריצת דרך לטכנולוגיה לקרינה מרוכזת .הצרכנים בקליפורניה משלמים בשעות
שיא הצריכה כחצי דולר לקוט"ש ,אבל תחנות כוח סולאריות יכולות כבר עתה לספק חשמל זול יותר.
הגידול בביקוש מגדיל את מספר המתעניינים החדשים בכל רחבי העולם .לדברי יאגר-ואלדו כ 50 -חברות מוכרות
כעת מערכות קרינה מרוכזת ,ו 60% -מהן הוקמו בחמש השנים האחרונות .תפוקה מוגברת פירושה שמרבית
המתעניינים משקיעים במערכות לריכוז מוגבר של קרינה.
השוק האיטלקי מבטיח דחיפה נוספת בשל תעריפי הזנה למערכות קרינה מרוכזת ) (CPVשהוצגו לאחרונה .שיעור
הסבסוד יותאם לגודל המערך הסולארי .מערכות ריכוז בהספק של עד  200מגה-וואט יקבלו סבסוד של  37 – 28סנט
לקוט"ש .הטכנולוגיה שטרם כבשה את השוק חביבה על האנליסטים ,כי היא עשויה לקצץ את עלות הייצור מ 26 -סנט
כיום ,ל 8 -סנט עד .2015
'קונסנטריקס סולאר' מפרייבורג שנרכשה בסוף  2009על ידי 'סויטק' הצרפתית ,יצרנית המוליכים למחצה ,היא בין
הספקיות המובילות של מערכות הריכוז המוגבר .החברה מייצרת מודולים עם עדשות 'פרסנל' ,הממקדות את האור
בעוצמה של פי  50על תאים זעירים ביעילות של  .38%מנכ"ל 'קונסנטריקס' ,האנסיורג לרסנמילר ,מציין כי במדינות
שטופות שמש ,הטכנולוגיה הזו חסכונית ב 20% - 10% -לעומת מערכות סולאריות רגילות.

עם זאת ,יישום הטכנולוגיה דורש מאמץ .על מנת להשיג את הדיוק הנדרש למיקוד העדשה בדיוק אל תא היעד
הבודד צריך להגיע לדיוק של מילימטרים בתיאום בין העדשה לתא' .קונסנטריקס' יכולה להשתמש בתאים זעירים
ואפילו יכולה לחבר שלוש שכבות של תאים מרובים יקרים .מאחר שהעדשות פועלות רק בקרינה ישירה הן מותאמות
למערכת עקיבה ,אך מערכות לריכוז מוגבר מצדיקות את המאמץ.
הטכנולוגיה ממירה  25%מהאור לחשמל באזורים דרומיים ,כמעט כפליים בהשוואה למודולים רגילים ,אומר
לרסנמילר .החידוש הבא כבר נראה באופק מפני שהחברה האם' ,סויטק' ,מפתחת תהליך ייצור שיאפשר לקשור
חמישה חומרים מוליכים למחצה שונים מהקבוצות הכימיות  IIIו V -כגון אלומיניום ,גליום ואינדיום.
עד כה אפשר היה לייצר שכבות מרובות משלושה חומרים שונים בלבד ,והתהליך אמור להגדיל מיידית את תפוקת
התאים המרובים ב ,50% - 45% -ואת יעילות המערכת ב .35% -התהליך ניתן ליישום בתוך שלוש שנים ,לדברי
אנדראס בט ,ראש מחלקת חומרים ותאים סולאריים במכון 'פראונהופר' לאנרגיה סולארית בפרייבורג.
'קונסנטריקס' סבורה שפיתוח 'סופר-תא' יספק לשוק הזדמנויות טובות .המפקח על השוק האירופי ,יאגר-ואלדו,
מעריך שכושר הייצור המותקן במערכות ריכוז ברחבי העולם ,הנאמד עתה ב 100 - 50 -מנגה-וואט ,עשוי לגדול ל-
 2,000מגה-וואט עד ' .2015קנסנטריקס' רוצה נתח גדול מהעוגה ,אומר לרסנמילר .החברה שותפה במיזם 'דזרטק'
לקידום מיזמי חשמל במזרח הקרוב ובצפון אפריקה ,וכבר יש לה דריסת רגל בארה"ב ,שם היא מקימה תחנת כוח
סולארית בטכנולוגיית ריכוז בכושר  1מגה וואט לקבוצת 'שברון' בניו מקסיקו.
המתחרות הגדולות של 'קונסנטריקס' במרוץ להשגת שטחי מדבר מבוקשים הן החברות האמריקאיות 'אמוניקס'
ו'סולפוקוס'' .אמוניקס' חולקת את שיא היעילות עם 'קונסנטריקס' בזכות מערכת הממירה  25%מהאור לחשמל.
'ארימה אקו' מקימה כעת בטייוואן את המיזם הגדול ביותר עד כה ,בכושר ייצור של  59מגה-וואט .גם המיזם הזה
מבוסס על שימוש בעדשת 'פרסנל' ומשתמש במערכות תאים מרובים ביעילות של ' .36%סולאר סיסטם' האוסטרלית
ו'סולפוקוס' מקליפורניה עובדות גם הן על ריכוז בשיעור של פי  ,500אבל הן משתמשות בצלחות מראה במקום
בעדשות .מראות הפראבולה ממקדות את הקרינה אל מערכי תאים המרוכזים סביב נקודת המיקוד.

האנרגיה של  1,000שמשות
'איסופוטון' מספרד' ,מורגן סולאר' מקנדה ו'דאידו סטיל' מיפן ,מתכוננות להתייצב בעתיד מול המתחרים עם מערכת
ריכוז קרינה של  1,000שמשות' .דאידו' ,בדומה ל'קונסנטריקס' ,משתמשת בתאים כפולים שמייצרת 'אזורספייס
סולאר' מהילברון ,גרמניה ,אבל מניחה אותם מאחורי שתי עדשות שממקדות את האור – עדשת 'פרסנל' ועדשה
נוספת – כדי להשיג צפיפות הספק גבוהה אף יותר.
עד כה השיגה 'דאידו' יעילות של  23% - 22%בלבד בעלות של  5אירו לכל  1ואט מותקן ,כולל מערכת עקיבה דו-
צירית' .דאידו' סומכת על התקדמות מהירה .נציג החברה ציין בכנס הסולארי בוולנסיה כי שיפורים בשיטות הייצור
יוזילו עד  2011את מחיר המערכת ל 4 – 3 -אירו לוואט ,רמת המחירים של מודולים קונבנציונאליים מסוג שכבה
שטוחה .החברה מתכננת להוזיל משמעותית את עלות ייצור החשמל בשנים הקרובות באמצעות הגברת היעילות
ביותר מ.10% -
גם 'מורגן סולאר' מקנדה מבטיחה טכנולוגיה לייצור חשמל זול בעד  70%לעומת מודולים רגילים באזורים שטופי
שמש .מנהל החברה ,אריק מורגן ,אומר כי המפתח לחיסכון הוא השימוש בעזרים אופטיים זולים .לוחות אקריליים
בעיצוב ייעודי ובעובי של  5מ"מ שיקלטו את האור ויכוונו אותו אל עדשת זכוכית משנית שנמצאת בתוך המערך.
העדשה המקומרת תקבל את האור בעוצמה גבוהה פי  50מקרני השמש ,תרכז אותו לעוצמה של  1,000שמשות
ותכוון אותו במאונך אל תא סולארי שמונח מתחתיה.
הטכניקה הזו מנצלת את התופעה האופטית של השתקפות פנימית ,שבה קרן אור שפוגעת בשטח חסום של העדשה
בזווית מדויקת משתקפת בתוכו במקום לעבור דרכו .כשהטכנולוגיה תבשיל צפויה מערכת כזו להשיג יעילות של 25%
  .30%הגישה של 'מורגן סולאר' שכנעה כמה משקיעים ,כקבוצת האנרגיה הספרדית 'איברדרולה' ומועצת האנרגיהשל קליפורניה ,שהשקיעו עד כה  11.5מיליון דולר בחברה .מרבית הכסף מושקע במערכות קרינה מרוכזת בתחנת
כוח בכושר  35מגה-וואט שתחל לפעול בקליפורניה בסוף .2011
מרבית החברות האחרות מפתחות אף הן מערכות ריכוז מוגבר עם רכיבים אופטיים מורכבים ,אך מומחים סבורים
שקיים שוק גם למערכות ריכוז בינוני או נמוך .יואכים לותר ,מומחה לאנרגיה סולארית שניהל בעבר את מכון
'פראונהופר' לאנרגיה סולארית בפרייבורג ,סבור כי רק 'סולאריה' מציגה התקדמות ראויה לציון.
למרות ההתחרות העזה ב'סולאריה' סבורים שהם בדרך הנכונה מפני שהטכנולוגיה שלהם פועלת אפילו בשמש לא
ישירה וניתנת לשימוש באזורים צפוניים כמו גרמניה .בנוסף קיימות אפשרויות רבות להפיק את המרב מהטכנולוגיה.
מחלקת הפיתוח של 'סולאריה' מתכננת להתאים את קולטי האור העתידיים לרכיבי פלסטיק שירכזו את האור לא רק

פי שניים אלא פי שלושה ,ולהציב את ממירי הסיליקון מאחור כדי שלא יטילו צל .אבל לפני כן צריכה 'סולאריה' להגביר
משמעותית את הייצור.
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