חשמל מהים
ניצול הפרשי הטמפרטורות בין המים שעל פני האוקיינוס לבין המים בעומק של  1ק"מ לייצור חשמל הוא רעיון
שהוצא אל הפועל לפני  80שנה ,ועתה מנסים ליישמו פעם נוספת' .לוקהיד מרטין' וכמה חברות קטנות יותר
מפתחות את הטכנולוגיה .המתקן הניסיוני הראשון מוקם בהוואי ומתוכנן להפעלה ב.2015 -
ארגון שפעל במשך  13שנים מבלי להשיג מאומה הוא דבר מרשים ,אפילו בסטנדרטים של בירוקרטיה אמריקאית .זה
המשרד להענקת היתרים להמרת אנרגיה תרמית ממימי האוקיינוס (Ocean Thermal Energy Conversion -
) OTECשפתח את שעריו ב 1981 -ונסגר ב ,1994 -מבלי שהצליח להעניק אפילו היתר  OTECאחד.
המשרד היה חלק מסוכנות האוקיינוסים והאטמוספרה של ארה"ב ,המקבילה הימית לסוכנות החלל האמריקאית
 .NASAהיעד של  OTECהיה ניצול הפרשי הטמפרטורות בין המים שעל פני האוקיינוס לבין טמפרטורת המים
בעומק האוקיינוס ,כדי להפעיל טורבינות ולייצר חשמל.
התמריץ להקמת המשרד היה הזינוק במחירי הנפט בשנות ה ,70 -אולם עם ירידת המחירים נעלם גם התמריץ ועמו
גם העניין בפיתוח מקורות חלופיים לאנרגיה והמשרד להענקת ההיתרים.
בימים אלו ,מקורות אנרגיה חלופיים שוב אופנתיים ,ו OTEC -הוא אחד מהם .כמה חברות ,מחברות ענקיות
כ'לוקהיד מרטין' ועד חברות זעירות כ'אושן טרמל אנרג'י' ,מלנקסטר ,פנסילבניה ,מפתחות עתה את הטכנולוגיה,
וייתכן כי הפעם גם יצליחו.
את הציוד הדרוש ניתן להשאיל מתחומי הנדסה אחרים ,כקידוחי נפט במים עמוקים ,והרעיון של תחנת כוח שהדלק
שלה אינו עולה דבר הוא מאוד אטרקטיבי ,כל עוד ההשקעות אינן גדולות מדי.
הטכנולוגיה מבוססת על נוזל שנקודת הרתיחה שלו נמוכה ,בדרך כלל אמוניה ,שזורם ברשת של צינורות .תחילה
הנוזל הופך לאדים באמצעות מחליף חום המחומם על ידי מי האוקיינוס ,שהטמפרטורה שלהם נעה סביב  25מעלות
צלזיוס .פעולה זו יוצרת לחץ על הגז שדי בו כדי להפעיל טורבינה שמייצרת חשמל.
לאחר מכן ,מוזרם הגז לעוד מחליף חום ,שם הוא מקורר במים שנשאבו ממעמקי האוקיינוס .בעומק של  1ק"מ
הטמפרטורה של המים היא כ 5 -מעלות צלזיוס .פעולה זו הופכת את הגז שוב לנוזל ,וכל התהליך מתחיל מחדש.
באופן תיאורטי .ניתן להקים מתקן  OTECבכל מקום באוקיינוס שפני הים שלו הם בטמפרטורה של  25מעלות,
ועומק המים הוא יותר מ 1 -ק"מ.
למזלם של מפתחי הטכנולוגיה תנאים אלו קיימים בכמה אתרים בהם מחזיק משרד ההגנה האמריקאי .אתרים אלו
כוללים את האי גואם באוקיינוס השקט ,ואת דייגו גרסייה באוקיינוס ההודי .בשני האיים יש בסיסים אמריקאיים ,וגם
בתקופה כלכלית קשה הפנטגון יכול למתוח את התקציב כדי לממן טכנולוגיה ניסיונית שעשויה להקטין את צריכת
הדלק של הבסיס.
בניסוי שנערך בהוואי' ,לוקהיד' משתפת פעולה עם חברה קטנה יותר' ,מאקאי אושן אינג'נירינג'  ,בבניית מתקן ניסיוני
שיפיק  10מגה-ואט חשמל .המתקן מתוכנן להפעלה ב ,2015 -ואם הניסוי יצליח ,השלב הבא הוא הקמת תחנת כוח
בכושר של  100מגה-ואט עד .2020
השלב הבא ידרוש ציוד חדש .מחליפי החום והצנרת מהמתקן שכושרו  10מגה-ואט אינם מתאים למתקן שכושרו 100
מגה-ואט .במתקן החדש יש להניח צינור שאורכו  1ק"מ )כדי להגיע למים הקרים בעומק הזה( ושקוטרו  10מטר )כדי
לשאוב כמות מספקת של מים קרים( .הצינור העצום הזה יצטרך להיות מאוד קשוח כדי לעמוד בתלאות האוקיינוס
במשך שנים ארוכות .לפי האומדן של קרי קיהוי ,ראש  ,OTECעלות בנייתו עלולה להסתכם ב 1 -מיליארד דולר.
המיזם המתוכנן על ידי חברת 'אושן טרמל אנרג'י' צנוע יותר .החברה חתמה על מזכר הבנות עם ממשלת בהאמה
להקמת מתקן  OTECמסחרי .בשלב הראשון ,יושקעו  100מיליון דולר במערכת שתזרים מים קרים ממעמקי
האוקיינוס כדי למזג מלון נופש .לאחר מכן ,מתוכננת הסבת המתקן לתחנת כוח בכושר  10מגה-ואט.
חיבור מתקני הקירור לגנראטור של  OTECושימוש באנרגיה להתפלת מים באיי בהאמה ,הסובלים ממחסור במי
שתייה ,הופכים את המיזם לכלכלי.
האיים הקריביים הם אתר פופולארי לניסויים כאלו .המתקן הראשון של  OTECנבנה ב 1930 -במפרץ מאטנזס
בקובה ,מול חופי פלורידה ,והפיק בהצלחה  22קילו-ואט חשמל .המתקן נהרס בסופו של דבר על ידי הגלים והרוח.
שמונים שנה לאחר מכן ,עשויה הטכנולוגיה להגיע סוף סוף לידי מימוש.
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