העתיד :טורבינות רוח בהספק של  20מגה-ואט
הושלם סקר היתכנות במסגרת המיזם האירופי  Upwindלבניית טורבינות רוח בהספק של  20מגה-ואט .במיזם
שותפים  40גופים מ 11 -מדינות באיחוד האירופי והמחקר נמשך  5שנים .מהתוצאות תפיק כל תעשיית אנרגיית
הרוח תועלת רבה .ייתכן שטורבינת  20מגה-ואט ראשונה תחובר לרשת ב.2020 -
מעולם לא היה מיזם רוח אירופי בהיקף כזה ,הצהיר ג'יס ואן קוויק מהמרכז ההולנדי לחקר אנרגיה ) (ECNכשהציג
את מיזם 'אפ-ווינד' בפני המשתתפים בוועידת אנרגיית הרוח של איגוד אנרגיית הרוח של אירופה ) (EWEAשנערכה
בבריסל .המיזם שנמשך  5שנים ובדק את ההיתכנות של טורבינת רוח בהיקף של  20מגה-ואט ,איחד סביבו 40
שותפים מ 11 -מדינות באיחוד האירופי.
יוס בורסקנס מ ,ECN -שניהל את המיזם ביחד עם פיטר אולר ינסן מ'המעבדה הלאומית ריסו של דנמרק' ,ציין
שהחוקרים הטילו בתחילה ספק אם מיזם בסדר גודל כזה יפעל ,אך עם הזמן הוא פעל טוב יותר ויותר.
לפי סטפן טוסטמן ,מנהל טכנולוגיה וחדשנות אנרגטית בדירקטוריון הכללי לאנרגיה של האיחוד האירופי ,המיזם הוא
"ציון דרך" ונקודת זינוק למיזמי מחקר אירופיים נוספים מסוג זה .הוא הדגיש שהאיחוד האירופי ימשיך לתמוך במחקר
אנרגיית רוח .במיזם הושקעו  22.3מיליון אירו 14.3 ,מיליון אירו מתוכם התקבלו מנציבות האיחוד האירופי ,והיתרה
ממוסדות ומחברות מתחום האנרגיה.
מוטות כנפיים של  250מטר
איך תוכנן המחקר? הבסיס להתייחסות היה טורבינה בהספק של  5מגה-ואט .החוקרים חישבו תחילה איך תיראה
טורבינה של  10מגה-ואט ,ובעוד המחקר נמשך החל להתגבש הרעיון של  20מגה-ואט .חוקרי 'אפ-ווינד' גילו שעל
מנת שהמיזם יהיה בר ביצוע מהבחינה הטכנית על מרכז הטורבינה להיות בגובה של  153מטר ,ועל קוטר הרוטור
להיות בסביבות  250מטר.
הבעיה היא ששדרוג גרידא היה הופך את הטורבינה לכבדה ללא כל פרופורציה .משקל מגדל טורבינת ההתייחסות
בהספק של  5מגה-ואט הוא  347טון ,אך המנגנון הווירטואלי של טורבינה בהספק של  20מגה-ואט היה מצריך
מגדל במשקל של  2,780טון .תיבת המנוע והרוטור היו שוקלים פי שלושה ופי ששה יותר ,בהתאמה .כתוצאה מכך
היו נדרשים יותר חומרי גלם ,וכל קילו-ואט שעה שמפיקה הטורבינה היה מתייקר.
היעד של התכנון הווירטואלי היה לפיכך לגלות את החידושים הטובים ביותר שיהפכו את המנגנון לקל ,חכם ואמין
יותר .ראשית ,פורטו הנקודות המרכזיות של עבודת המחקר :אווירודינמיקה ,מבנה הרוטור והחומר ,היסודות,
מערכות בקרה ,חיישנים ,מצב הניטור ,הזרם ,רשת החשמל והניהול .נושאים אלו הוצבו בראש סדר העדיפויות של
המחקר ,בנוסף להיבטים טכנולוגיים כמו ניתוח וחיזוי מזג האוויר ,הכשרה ושדרוג.
ברנרד בולדר מ ,ECN -שניהל את צוות העבודה על שדרוג הטורבינה ,אמר" :גילינו שעקומת הצמיחה של טורבינות
הרוח החלה לדעוך בסוף שנות ה ."90-דבר דומה קרה בתעשיית המטוסים בסוף שנות ה ,50 -כשבנייה מחומרים
קלים הייתה פריצת הדרך ליציאה מהמשבר עבור תעשייה זו .תעשיית הרוח זקוקה כעת לפריצת דרך דומה.
פיתוחים טכנולוגיים קודמים הראו איזה שיפורים אפשריים.
הדוגמה שבולדר נותן היא המעבר מייצור להב הרוטור באמצעות שימוש ידני במשטחי פיברגלס עם שרף הפוליאסטר
להזרמה לווקום תוך שימוש בשרף אפוקסי ,אשר הופך את הלהבים לקלים יותר בעד  .75%ישנם תוצאות חיוביות
נוספות ,כפי שהוא מסביר" :להבי הרוטור הם קלים יותר וזולים יותר" ,ולהבי רוטור באורך של  125מטר בטורבינות
 20מגה-ואט ידרשו מגוון רחב של חידושים כאלו.
החוקרים נתקלו במכשול ייחודי בדרך לייצור כנפיים באורך של  125מטר .בדרך כלל עובי דפנות הכנפיים הוא עד 15
ס"מ ,אך להבים ארוכים יותר יצריכו עובי של כ 30 -ס"מ .עובי כזה יגרום לבעיות בייצור ,לדוגמה כאשר הכנף
מתייבשת ,ויהיה קשה יותר לחבר את הכנף בעת הבנייה.
אם העומסים על הכנף יוכלו לקטון ,היא תוכל להיות ארוכה יותר וקלה יותר .יש דרכים שונות להשיג יעד זה" .אנו
מוכרחים ליצור להב חכם יותר" ,אומר קוויק ,שהינו גם מנהל הקבוצה העובדת על הרוטור החכם .הוא הציג צילום
וידאו מניסוי של מנהרת רוח שחשפה איך ייראה העתיד .בווידיאו הוצגה טכנולוגיה הלקוחה מבניית מטוסים ,ולפי
קוויק תפחית טכנולוגיה זו את העומסים ב 20% -עד . 25%

ב'ריסו' משתמשים בחומר אלסטי גמיש עבור הלהבים מפני שהוא אינו דורש מנועים חשמליים לכוונון ,וקוויק מדווח
שיצרנית טורבינות הרוח הדנית ,Vestas ,תחל בקרוב לבחון כנפיים גמישות על גרסה קטנה וחדשה של ה .V27-יש
דרכים נוספות למיטוב הלהב .אם הלהב מיוצר משני חלקים שיכולים להיות נשלטים בנפרד מהרוטור הפנימי
והחיצוני ,ניתן להקטין את העומס בעוד  .15%בנוסף ,הלהב המחולק המורכב באתר יהיה קל יותר להובלה.
הפחתת עומסים באמצעות גילוי מוקדם של משבי רוח חזקים
הטורבינה החכמה העתידית תהיה מסוגלת גם להתאים את מיקומה וגם את מידת שיפוע הלהבים לתנאי הרוחות
במקום .המחקר גילה שהתאמה פרטנית של שיפוע הרוטור עשויה להפחית עומסים ב 20% -עד . 30%
החוקרים גילו שכל מה שצריך בחוות הרוח על מנת לשלוט בכל החווה הוא חיישן המוצב על טורבינה אחת בלבד,
מכיוון שמהנתונים הנאספים ע"י אותו חיישן ניתן לאמוד את נתוני הטורבינות האחרות ,אך זאת רק אם ידועים יחסי
הגומלין בין טורבינה אחת לרעותה.
הפחתת העומסים יכולה גם להתבצע אם משבים חזקים יתגלו טרם הגעתם לטורבינה .מכשיר לידר ) Lidar - light
 (detection and rangingהמוצמד לטורבינה יכול לשמש למטרה זו .שיטה זו לגילוי המרחק והמהירות דומה
לרדאר ,אך במקום קריאת גלי רדיו ,משתמשים בקרני לייזר.
טכנולוגיה זאת היא עדיין חדשה יחסית ומצריכה מחקר נוסף ,אך במסגרת המחקר נרשמה התקדמות ביישומה.
"טכנולוגיות חדשות כמו הלידר הופכות את הטורבינות ליקרות יותר ,אך אם נבנה טורבינות של  20מגה-ואט ללא
חדשנות ,העלויות יהיו אפילו גבוהות יותר ",הסביר בולדר.
בנוסף לטכנולוגיה של המערכת ,האופטימיזציה בחוות הרוח חשובה אף היא .לדוגמה ,חוקרי 'אפ-ווינד' גילו שהקטנת
תפוקת החשמל בשורת הטורבינות הקדמית בחוות הרוח משפיעה באופן חיובי על נצילות חוות הרוח בכללותה.
מנגד ,ה) wake effect -ההשפעה המצטברת על תפוקת האנרגיה של חוות הרוח ,הבאה כתוצאה מהשינויים
במהירות הרוח הנגרמת עקב השפעות הגומלין של הטורבינות אחת על השנייה( במיזמי רוח בים המתוכננים שלא
כראוי ,עלול להקטין את תפוקת החשמל עד ל.20%-
בסך הכול הפיק מיזם המחקר האירופי טווח רחב של דרכי גישה חדשות שישפיעו על הפיתוח העתידי של טכנולוגיית
טורבינת הרוח .אם כך ,מתי תיבנה טורבינת רוח של  20מגה-ואט? בורסקנס מ ECN -אומר שזה אינו חזון רחוק.
לדעתו ,הטורבינה הראשונה תוכל להתחבר לרשת ב.2020 -
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