לראשונה :תא דלק ידידותי לסביבה בספינת משא
תא הדלק הראשון שפותח לשימוש בכלי שיט ימי הותקן בתחילת ספטמבר בספינה החדשה 'ויקינג ליידי' של חברת
הספנות 'אידסויק' .השותפים בפרויקט מאמינים שתאי דלק יובילו את המהפכה הירוקה בתעשיית הספנות.
תעשיית הספנות מתקשה לשכנע את העולם שגם היא ידידותית לסביבה ,למרות שהובלה ימית היא הדרך היעילה
ביותר מבחינה אנרגטית לשינוע סחורות .בעתיד הקרוב ימשיכו המהנדסים לשפר את מנוע הדיזל ,אך בטווח הרחוק
יש למצוא אמצעים חלופיים להנעת כלי שיט.
בדומה לכלי תחבורה אחרים נראה שלתאי דלק יש את הפוטנציאל הגדול ביותר .הטכנולוגיה הוכיחה את עצמה
במימדים קטנים ,אולם בקצב ההתקדמות הנוכחי צפויות לחלוף שנים רבות לפני שספינה מונעת בתאי דלק תפליג
בים.
המחקר בתאי דלק לשימוש ימי נערך באירופה בדרך כלל במסגרת מיזמים שונים הממומנים ע"י האיחוד האירופי.
במסגרת פרויקט כזה ,נבחן עתה על סיפון ה'ויקינג ליידי' תא דלק  (Molten Carbonate Fuel Cell) MCFCשפותח
בגרמניה ע"י  .MTU Energy Onsite Fuel Systemsמטרת המיזם ,ששמו 'פלו שיפ' ,היא לבחון את השימושים
השונים של תאי דלק בכלי שיט.
תאי דלק מתאימים לשמש כמקור כוח חיצוני אולם השותפים לפרויקט 'פלושיפ' מאמינים שתאי דלק גדולים וחזקים
יותר יהוו בסיס למהפכה בהנעת ספינות .השותפות בפרויקט הן' :אידסויק'' ,דט נורסק וריטס'' ,ורסטליה' ו'אם .טי .יו.
אונסייט אנרג'י'.
מתקן תאי הדלק נמסר בתחילת ספטמבר ל'ויקינג ליידי' ,ספינת הספקה חדשה באורך של  92מ' המונעת באמצעות
מנוע דיזל -חשמל שנבנתה בנורבגיה .המתקן בכושר  kW 320יכול לשמש רק כמנוע עזר ,אולם את תאי הדלק ניתן
להגדיל בקלות.
'ויקינג ליידי' היא כלי השיט הראשון מאז ומעולם המנצל תאי דלק ידידותיים לסביבה ,מדגישים מובילי הפרויקט,
המאמינים שהניסוי יוביל למהפכה בספנות .כיצד פועלים תאי הדלק מסוג  MCFCהעשויים לשנות את פני עולם
הספנות ומה היתרונות שלהם?
תא הדלק ממיר אנרגיה המאוחסנת בדלק לחשמל באמצעות ריאקציה עם חמצן .התהליך דומה לסוללה אולם בניגוד
לשימוש בסוללה הוא אינו מחייב טעינה מחדש .כל עוד יספקו לו דלק ימשיך התא לפעול .תא דלק  MCFCידוע כתא
דלק בעל טמפרטורה גבוהה .לתאים מסוג זה יש יתרון בשל היותם 'גמישי דלק' – ניתן לתדלק אותם בגז טבעי ,בביו
גז ,במתנול ,בפרופן ובדלקים אחרים .תאי הדלק  MCFCב'ויקינג ליידי' יתודלקו בגז טבעי מנוזל ). (LNG
יעילות שקטה
לתאי דלק יש שני יתרונות חשובים בהשוואה לגנראטורים קונבנציונאליים :הם נקיים יותר והם יעילים יותר .הפליטות
מתאי הדלק הן שוליות ואם מתדלקים את התאים במימן  -תוצר הלוואי היחידי הוא מים .אם הדלק מכיל פחמן )כגז
טבעי מנוזל ב'ויקינג ליידי'( או מתנול ,יכילו הפליטות פחמן דו חמצני אך בכמות הקטנה ב 50% -מפליטות מנוע
הדיזל.
היעילות האנרגטית של תא דלק טיפוסי היא כ 50% -כשהוא פועל בכושר מרבי ,אולם בניגוד למנועים
קונבנציונאליים ,היעילות היא מקסימאלית כשהוא פועל בכושר חלקי .יתרון נוסף הוא פעולתם השקטה של תאי דלק
בשל היעדר חלקים נעים ,בניגוד למנועי דיזל .כ 50 -תאי דלק  MCFCפועלים עתה ביבשה כגיבוי לגנראטורים ,אולם
עתה יש להוכיח שהם יכולים לפעול בבטחה גם בספינה בלב ים.
מיזם 'פלושיפ' החל ב 2003 -ובשלב הראשון בוצעו סקר היתכנות ותכנון בסיסי .בשנים  2009 – 2005פותח ויוצר
המתקן הנבחן עתה ב'ויקינג ליידי' ,ואם הניסוי יושלם בהצלחה מתוכנן השלב השלישי של הפרויקט :פיתוח ויצור
מתקן בכושר של  1.4מגה-וואט.
ספינה שתונע רק באמצעות תאי דלק )שיתודלקו בגז טבעי מנוזל או במתנול( לא תפלוט כלל תחמוצות חנקן
וחלקיקים ,ופליטות הפחמן הדו חמצני שלה יהיו נמוכות בכ 50% -מפליטות ספינה בעלת הנעה קונבנציונאלית.
החיסכון השנתי בפליטות של ספינה בגודל דומה לגודלה של 'ויקינג ליידי' צפוי להסתכם ב 163 -טון  30 ,NOXטון
 3.6 ,SO2טון חלקיקים ו 4,314 -טון .CO2

לטווח הארוך נבדקת ההיתכנות של מערכת טורבינות היברידית תא דלק  /קיטור .מערכת כזו יכולה להשיג גידול של
 50%ביעילות בהשוואה למערכת דיזל מיכנית קונבנציונאלית .הארכיטקט הימי ,ויק סנדביק ,שתכנן גם את 'ויקיניג
ליידי' ושפועל עתה במסגרת צוות התכנון הימי של 'ורטסילה' השלים עתה תכנון ראשוני למנוע חשמלי לספינת
הספקה.
מחקרים בגרמניה
פרויקט 'אי-פור-שיפס' שהחל ביולי בוחן אף הוא את הפוטנציאל של תאי דלק בשימוש ימי .במיזם מעורבים 'גרמנישר
לויד' ,מספנות גרמניות ויצרנים מובילים של תאי דלק' .אי-פור-שיפס' הוא חלק מ'תוכנית החדשנות הלאומית' )(NIP
הגרמנית ,הבוחנת טכנולוגיות של מימן ותאי דלק .נבחנים תאי דלק  MCFCוגם תאי דלק .PEM
מטרת הפרויקט היא להוכיח שתאי דלק יכולים לפעול במערכת ההנעה של כלי שיט בלב ים בתנאים רגילים.
האתגרים העיקריים הם שילוב טכני במערכות השונות של הספינה והשגת סטנדרטים טכניים אחידים.
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