עתיד ייצור חשמל מפחמימנים
תחנות כוח פחמימניות בעלות גמישות תפעולית הן המפתח לשילוב אנרגיות מתחדשות לרשת הספקת החשמל
ותנאי סף הכרחי לצמיחת מקורות מתחדשים .המאמר בוחן את משמעות השילוב של אנרגיה מתחדשת בשוק
החשמל האירופי ,ואת השלכותיו על התכנון והבנייה של תחנות כוח חדשות.

חשיבות הגמישות התפעולית של תחנות הכוח הקונבנציונאליות גוברת והולכת בעקבות השינויים בשוק החשמל
האירופי .הדרישה להקטין את פליטות הפחמן הדו-חמצני והנתח הגדל של אנרגיה מתחדשת בתמהיל מקורות
האנרגיה משנים את פני תעשיית בחשמל .בתחילת המאה סיפקה אנרגיה מתחדשת רק  2%מהאנרגיה לייצור חשמל
באירופה ,אולם כבר כיום גדל נתח האנרגיה המתחדשת ל 12% -והוא צפוי לגדול ל 30% -ב.2030 -
לחשמל מאנרגיה מתחדשת ניתנת עתה עדיפות לעומת חשמל ממקורות אחרים ,אולם הוא אינו ספק חשמל קבוע
לרשת .בניגוד לספקי חשמל קונבנציונאליים ,הספקת החשמל ממקורות מתחדשים לרשת תלויה בשעת היום ובמזג
האוויר.
הזמינות של אנרגיית הרוח והאנרגיה הסולארית בכל שעה נתונה אינה צפויה לחלוטין ,וכתוצאה מכך קשה לשלוט
ולייצב את הספקת החשמל מאנרגיה מתחדשת לרשת .כשאין רוח או כשעננים כבדים מכסים את פני השמיים נפסקת
הספקת החשמל ממקורות מתחדשים ,ויש למלא את החסר ממקורות קונבנציונאליים.
אחת השאלות החשובות ביותר היא כיצד יתבצע שילוב האנרגיה המתחדשת בשוק החשמל האירופי ,וכיצד הוא
ישפיע על התכנון והבנייה של תחנות כוח חדשות ,כאשר היעד העיקרי הוא בניית תחנות כוח חדשות שניתן להפעיל
ברווחיות לתקופה של  20שנה.

לשמור על הרשת
בשלב מוקדם יחסית זה של התפתחות טכנולוגיות האנרגיה המתחדשת באירופה ,חשוב להבין איך צמיחה נוספת
של האנרגיה המתחדשת תשפיע על אמינות הספקת החשמל .תחזית לטווח ארוך של היקף ייצור החשמל הצפוי
מאנרגיה מתחדשת מול הביקוש הצפוי לחשמל ,היא חיונית כדי לאבחן מצבי מחסור או עודפי הספקה פוטנציאליים,
שיהיה צורך בעתיד לאזנם או לגבות אותם בייצור חשמל קונבנציונאלי.
בהתבסס על מחקרים שנערכו בגרמניה ,הצופים ש 40% -מהחשמל יופק באמצעות אנרגיה מתחדשת ב,2020 -
המסקנה העיקרית היא שמרבית כושר ייצור החשמל הקונבנציונאלי לא יידרש ברציפות.
האתגר הקריטי של תעשיית החשמל האירופית הוא לאתר את הטכנולוגיה האופטימלית של ייצור החשמל ,שתוכל
לפצות על התנודות החדות בכושר הייצור הזמין של החשמל המתחדש .לדוגמה ,תחנות כוח במחזור משולב
)הכוללים טורבינת גז וטורבינת קיטור( מציעות גמישות רבה יותר מאנרגיה גרעינית ומתקני ייצור אחרים המבוססים
על קיטור ,והן מסייעות בהגנת הרשת בזמנים של מחסור.
אתגר נוסף יהיה לספק את הביקוש הבלתי צפוי שייווצר כתוצאה מאובדן פתאומי של חשמל מתחדש .מה שקובע
בנסיבות אלו הוא היכולת להפעיל במהירות מתקנים מושבתים כדי לגשר על הפער שנוצר .תחנות כוח במחזור
משולב מתאימות לכך במיוחד.

תגובה רבת פנים
אחד הגורמים העיקריים לשימוש הגובר באנרגיה מתחדשת הוא הרצון להקטין למינימום את פליטות הפחמן הדו-
חמצני הקשורות לייצור חשמל מדלקים פחמימניים .על כושר הייצור שעתיד לשמש כרזרבה להיות מבוסס על
טכנולוגיה שמייצרת מעט פליטות ככל האפשר.
בהקשר זה ,תחנות כוח גרעיניות הן המועמדות הטובות ביותר ,משום שאינן פולטות כמעט  .CO2אולם ,לאחר האסון
בפוקושימה נוטה דעת הקהל ,בעיקר בגרמניה ,להתנגד לתחנות כוח גרעיניות.
בנוסף לגורם הסיכון ,לא ניתן לשנות במהירות את היקף הייצור בתחנות כוח גרעיניות ,ולכן הן אינן מתאימות לשמש
כגיבוי לתחנות כוח מתחדשות .בהשוואה לטיפוסים אחרים של תחנות כוח המתודלקות בפחמימנים ,מציעות תחנות
הכוח במחזור משולב את הפתרון הטוב ביותר.

מקדם היעילות שלהן הוא  ,60%לעומת  47%בתחנות כוח מודרניות המבוססות על קיטור ,והיחס בין פחמן למימן
בגז טבעי טוב בהרבה מאשר בפחם .כתוצאה מכך ,תחנת כוח חדישה במחזור משולב פולטת יותר קיטור ופחות
 CO2לעומת תחנת כוח קיטורית דומה.
תחנות כוח פחמימניות בעלות גמישות תפעולית גבוהה הן המפתח לשילוב אנרגיה מתחדשת ברשת הספקת
החשמל ,ותנאי סף חיוני לצמיחה של מקורות אנרגיה מתחדשים .ממחקר על תעריפי הזנה הצפויים ב 2020 -שנערך
בגרמניה עולה שתחנות כוח במחזור משולב יופעלו לא רק בעת שיאי ביקוש אלא בכל מעגל הייצור.
אמינות ההתנעה )(Start up
בנושא ייצוב הרשת ,המטרה היא להגיב במהירות האפשרית לשינויים בביקוש .תחנות כוח שניתן להפעיל במהירות
יכולות לספק חשמל נוסף לרשת בהתראה קצרה .בשוקי חשמל מסוימים כבר מסתמנת העדפה ליצרניות חשמל
שזמן ההתנעה שלהן קצר.
שוק ה"ספוט" אטרקטיבי במיוחד ליצרניות כאלו ,בשל המחירים הגבוהים שמשלמת הרשת תמורת חשמל של "הרגע
האחרון" .יצרניות חשמל כאלו מתחייבות לספק חשמל בהתראה של  15דקות .זמן התנעה קצר מקטין גם את צריכת
הדלק הכוללת באירוע כזה ,וכך גדלה היעילות ופוחתות הפליטות.
בנוסף ,מערכת לייצור חשמל המבוססת על אנרגיה מתחדשת זקוקה לכושר ייצור קונבנציונאלי בפרקי זמן קבועים,
אולם בשל היכולת המוגבלת לאחסן חשמל )הטכנולוגיות הדרושות הן עדיין בשלבי פיתוח( ,תחנות כוח במחזור
משולב המתוכננות להפעלה ולהשבתה על בסיס יום יומי הן פתרון טוב.
אמינות התנעה של  100%חשובה מאוד לתחנות כוח המופעלות בעיקר על בסיס של החל/עצור ,כדי לוודא שהן יוכלו
לספק חשמל לרשת בזמן שיש ביקוש שתחנת כוח המופעלת באנרגיה מתחדשת אינה יכולה לספק .ברמה זו של
אמינות ,ניתן למזער את הסיכון של התנעה לא מוצלחת באמצעות ניהול כולל.
בנוסף ,פילוסופיה מושכלת של תפעול הכולל השבתה לילית הגיונית יותר מבחינות כלכליות ואקולוגיות מתפעול רציף,
המייצר פליטות נוספות של פחמן דו-חמצני ,מגדיל את צריכת האנרגיה ויוצר עודפי חשמל.
פתרון כלכלי אקולוגי מועדף
אנרגיה מתחדשת תהיה מקור האנרגיה של  30%בממוצע מכל החשמל שייוצר בגרמניה ,לפי תחזיות לטווח הבינוני.
יהיו תקופות בהן תספק האנרגיה המתחדשת את כל הביקוש לחשמל ,ותקופות אחרות בהן יידרש גיבוי של חשמל
מתחנות כוח פחמימניות .המצב מסתבך בשל המעברים החדים והבלתי צפויים בין התקופות.
בתנאים אלו ,ייאלצו כמה תחנות כוח פחמימניות להיאבק בדרישות הרשת .אם נסתכל על תחנת כוח כמערכת שיש
להפעילה באופן אופטימלי ,יש פתרונות שיענו על האתגרים שמציב שוק ייצור החשמל .תחנות כוח חדישות במחזור
משולב מתאימות במיוחד ,ויש להן כבר עתה את הגמישות התפעולית שתידרש בעתיד .תפעול משולב עם השבתה
בשעות הלילה והפעלה מחדש ברמת אמינות גבוהה ,אך ללא הוצאות תחזוקה חריגות הן הפתרון הכלכלי והאקולוגי
המועדף.
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