הדור הבא של טורבינות הרוח
הדור הבא של טורבינות הרוח יהיה מבוסס ככל הנראה על מערכת הנעה ישירה ולא על תיבת הילוכים ,הכוללת
גלגלי שיניים ומסבים .השינוי יקטין את מספר הרכיבים וייצור טורבינה אמינה ,קלה ובטיחותית יותר ,וכמובן גם
יוזיל את מחירה.
הנורמה לטורבינות הרוח המוקמות על ידי תעשיית אנרגיית הרוח במתקנים גדולים )(utility-scale wind turbines
השתנתה בשנה שעברה מ 1.5 -מגה-וואט ל 2.5 -מגה-וואט .משמעות השינוי היא שבכל פעם שמוקמת טורבינה
סטנדרטית היא תייצר חשמל לעוד  240בתים ,לעומת מספר הבתים להם סיפקה טורבינה סטנדרטית חשמל ב-
.2008
אולם תעשיית אנרגיית הרוח ניצבת בפתחו של שינוי גדול יותר ,שיביא להגדלת כושר הייצור ,להגברת הנצילות
ולחיסכון בהוצאות .לטורבינות האלו הספק של  2.5מגה-וואט ,אולם הן עדיין מונעות באמצעות מנגנונים מסורתיים.
המטרה היא לשחרר את הטורבינות מנטל תיבות ההילוכים ולהפעיל אותן בהנעה ישירה.
התהליך שבו הרוח מסובבת את הלהבים וגלגלי השיניים בתיבת ההילוכים הופך את המחזוריות הנמוכה של הלהבים
למחזוריות גבוהה המתאימה להפקת חשמל בגנראטור .ממציאי טורבינות הרוח רוצים לשחרר את מנוע הטורבינות
מנטל ההילוכים באמצעות הפשטות של ההנעה הישירה.
"במערכת המונעת באמצעות תיבות הילוכים ,יש שלושה שלבים של גלגלי שיניים ובכל שלב מספר רב של מסבים,
וכן מבנה המאחסן את כל גלגלי השיניים האלו" ,אמר בוועידה האחרונה של תעשיית הרוח ,סנדי בטרפילד ,לשעבר
המהנדס הראשי של המרכז הטכנולוגי הלאומי לרוח ) (NWTCהפועל במסגרת המעבדה הלאומית לאנרגיה
מתחדשת ) (NRELשל משרד האנרגיה האמריקאי .הוא הבהיר ש"אנו רוצים לקחת מוט הנע במהירות של 15
סיבובים לדקה )סל"ד( ולהגביר את מהירותו עד ל 1,800 -סל"ד .....כמעט יחס של  1ל 100 -שדורש בטכנולוגיה
הנוכחית שלבים רבים של הילוכים .משימה מאוד מסובכת הדורשת דיוק רב".
בטרפילד מבין את המורכבויות הכרוכות בכך טוב יותר מכל אחד כמעט .הוא חקר את נושא הרוח במעבדת האנרגיה
במשך  24שנים ,ועמד בראש מחקר הרוח ב 11 -השנים האחרונות ,בהן צמחה טכנולוגיית הרוח מטורבינות קטנות
לטורבינות בקנה מידה גדול.
מערכת הנעה ישירה מסלקת את כל תיבות ההילוכים ,הסביר בטרפילד .מספר הרכיבים מצטמצם לשני מסבים או
אפילו למסב אחד ,התומך בחלק נע אחד בלבד  -הרוטור .הקטנת מספר הרכיבים תורמת לשיפור אמינות הטורבינה.
תעשיית אנרגיית הרוח רק החלה להציג את חידושי ההנעה הישירה ,אך יש כבר איתותים על המהפכה הקרבה
ובאה .חברת 'אנרקון' הייתה בין החברות הראשונות שהציגה טורבינות גדולות בעלות הנעה ישירה .החברה הציגה
השנה את  ,E82/3MWטורבינה בכושר ייצור של  3מגה-וואט.
'סימנס' ,אחת מיצרניות טורבינות הרוח המובילות בעולם ,פיתחה ובנתה ב 2009 -את  ,SWT-3.0-101אב-טיפוס
של טורבינת רוח בעלת הנעה ישירה .שיווק הטורבינה החל ו'סימנס' מבטיחה שהטורבינה שלה יעילה יותר ,ומייצרת
חשמל גם כשהרוח חלשה .בנוסף ,מימדיה הקטנים יחסית מאפשרים להובילה באותם כלי הרכב המשמשים להובלת
טורבינות בכושר של  2.3מגה-וואט .חברת 'ג'נרל אלקטריק' דיווחה שהיא מפתחת רעיון דומה.
את התכונות האלו מאמץ סנדי בטרפילד ,שחברת ההזנק שלו 'באולדר ווינד פאואר' ,מפתחת טורבינה דומה .הוא
מאמין שהתכנון שלו יוביל לייצור טורבינה קלה יותר ויקרה פחות שתוכל להתחרות במערכות המונעות באמצעות
מערכת הילוכים .חברות אחרות עובדות על טורבינות דומות.
פריצת הדרך הטכנולוגית של 'באולדר ווינד פאואר' ופיתוח טורבינות בכושר ייצור של  3מגה-וואט בעלות הנעה
ישירה ,עשויים להתקדם במהירות רבה יותר בשל המיתון .השוק היה בהאטה בדיוק כשבטרפילד ויזמים אחרים החלו
להגיע .הם הצליחו לשכור עובדים מוכשרים רבים שהיו מובטלים ,ולא נתקלו בבעיות כשביקשו לגייס מימון.
טורבינות ההנעה הישירה ישפרו ויקלו על תחזוקת הטורבינות .הטורבינות יהיו פחות פגיעות לתקלות ,והפרידה
מתיבות ההילוכים לאחר  30שנה תפתור את התקלות הרבות שנבעו משבירתן.
ההנעה הישירה תשפר גם את בטיחות הטורבינות .אחד האתגרים הקשים בתעשיית אנרגיית הרוח הוא ביצוע
עבודות תחזוקה ותיקונים בבית המנוע של הטורבינה הנמצא בראש מגדל הטורבינה ,בעת משבי רוח חזקים .בית
המנוע ,שגודלו כגודל מוסך למכונית אחת ,כולל בתוכו אלפי חלקים חשמליים ומכניים שהופכים את הרוח שלוכדים
הלהבים לחשמל .בטורבינות בעלות הנעה ישירה ,יהיה בבית המנוע מרחב עבודה גדול ובטיחותי יותר ,בשל השימוש
במגנטים קבועים במקום בגלילי נחושת.

לבסוף ,ההנעה הישירה תוזיל את הפקת החשמל מאנרגית רוח בים .קהילות האנרגיה באירופה ובארה"ב כבר הבינו
שעתיד התעשייה נמצא בים .הרוחות באוקיינוסים מנשבות בחוזקה ובהתמדה ,וניתן ללכוד אותן במהירות סמוך
למרכזי האוכלוסייה הגדולים.
משרד הפנים האמריקאי הודיע לאחרונה על חוקים פדראליים ותקנות ברורות לפיתוח מיזמי אנרגיית רוח בים.
למיזמים כאלו דרושות טורבינות אמינות מאוד ,בשל העלות
הגבוהה של הצבתן.
בטכנולוגיה זו ניתן להקטין את מספר הרכיבים ולבצע את התחזוקה מתוך מבנה המנוע ,אין פלא שבטרפילד צופה
עתיד ורוד לתעשיית אנרגיית הרוח.
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