פיתוח מיקרו-טורבינה לייצור חשמל מביומאסה
ממשלות רבות בעולם מקצות נתח גדל והולך מתמהיל האנרגיה לביומאסה ,בתגובה לחששות הגוברים בעולם
מפני שינויי האקלים .חברות חשמל צועדות בעקבותיהן ,ומקימות תחנות כוח המונעות בביומאסה או משלבות
ביומאסה עם פחם .טכנולוגיה חדשה מנסה להתמודד עם האתגרים שמציב ייצור חשמל מביומאסה.
אולם המאפיינים הייחודיים של הביומאסה מגבילים את הבעירה המשותפת עם פחם בתהליך ייצור החשמל .שלא
כמו הפחם ,שהוא בעל צפיפות אנרגטית גבוהה וניתן לספקו כגוף אחד מאתר בודד ,הביומאסה בדרך כלל מפוזרת
באתרים שונים ובעלת צפיפות אנרגיה נמוכה .הדבר מגביל את הפוטנציאל של שימוש בביומאסה ומצמצם את ייצור
החשמל הביומאסי לנתח קטן מהביומאסה הזמינה מסביב לעולם.
הובלת ביומאסה למרחק העולה על  50מייל )כ 80 -ק"מ( להבערה ביחד עם פחם אינה כדאית כלכלית .ייצור חשמל
מביומאסה כדאי רק אם תחנת הכוח ממוקמת סמוך למקור גדול של ביומאסה זמינה ,כמפעל נייר או כמנסרה גדולה.
מגבלה זו הופכת את מרבית המקורות הפוטנציאלים של ביומאסה לבלתי כלכליים לייצור חשמל .בארה"ב מסולקת כל
שנה ביומאסה שוות ערך לייצור  6,000ג'יגה וואט  /שעה של חשמל פוטנציאלי .פיתוח טכנולוגיה שתוכל לנצל מקור
זה תעניק תועלת כלכלית וסביבתית .מההיבט הכלכלי ,תקטן עלות סילוק הביומאסה ויתקבלו הכנסות ממכירות
החשמל ,ומההיבט הסביבתי ,יקטן שטח המטמנות ,יימנעו פליטות הנוצרות בשל הובלת הביומאסה אליהן ויופק
חשמל עם אפס פליטות גזי חממה.
אולם מערכות הדוודים הקונבנציונאליות אינן כלכליות בגדלים שמתחת ל 10 -מגה-וואט .דרוש פיתוח של מערכת
חשמל מבוזרת ,שתהיה אופטימאלית בכושר ייצור חשמל של  5 - 1מגה וואט ,ותספק את הטכנולוגיה שתאפשר
ניצול מקורות ביומאסה אלו סמוך לנקודת הייצור.
חסמים בשוק הביומאסה
המפתח לפיתוח מערכת חשמל מבוזרת וכדאית כלכלית הפועלת על ביומאסה טמון בהבנת מאפייני השוק ,ובתכנון
מערכת חשמל המתגבר על חסמי שוק רבים וממקסם את היתרונות .החסמים העיקרים בשוק הביומאסה הם:
 מקור הביומאסה מפוזר מאוד בדרך כלל ובעל צפיפות אנרגיה נמוכה .עלויות ההובלה למרחק גדול מ80 -
ק"מ מאיינות את הכדאיות הכלכלית.
 המאפיינים הכימיים והפיסיקליים של הביומאסה שונים באופן משמעותי ממקור למקור .לא קיימת כיום
מערכת מוכנה להפעלה שיכולה לנצל מגוון רחב של סוגי ביומאסה.
 יצרני הביומאסה אינם חברות אנרגיה וגם אינם רוצים להיהפך לכאלה .בנוסף ,היחס בין הוצאות התפעול
והאחזקה לבין תפוקת החשמל הוא יחסית גבוה בהשוואה למערכות חשמל מרכזיות גדולות הרבה יותר.
מערכות אלו דורשות הכשרה מיוחדת ,ושכירת מהנדסים וטכנאים נוספים במיוחד עבורן עלולה לחסל את
התשואה על ההשקעה.
 מערכות גיוז או שריפה יכולות לייצר סוגים אחרים של פליטות ופסולת ,כגון חומצת גופרית וזפת ,הדורשים
הוצאות נוספות לסילוקם.
חסמים אלה מרתיעים ומעכבים ניצול מקורות ביומאסה .אולם יש מאפיינים ייחודיים של מקורות אלו שעשויים,
בסיוע הטכנולוגיה המתאימה ,להפוך מקורות אלו לרווחיים .מאפיינים אלו כוללים:
 שוק האנרגיה המתחדשת גדל ב 50% -בממוצע בשנה ,ולא נראה שיתייצב בעתיד הקרוב .מדינות רבות
בארה"ב הציבו יעדים של עד  40%מהאנרגיה ממקורות אנרגיה מתחדשת עד .2025
 כלכלות האנרגיות המתחדשות הופכות יותר ויותר אהודות בשווקים המתעוררים ,דבר המתבטא בנקודות
זיכוי לאנרגיה מתחדשת ,קיזוזי פחמן וזיכויי מס.
 מערכות החשמל הממוקמות סמוך למקור ייצור של שאריות ביומאסה עשויות להשיג את הדלק בעלות
מינימאלית ,ובמקרים מסוימים ,אף ברווח מתון במידה ויצרן הביומאסה משלם עבור סילוק הדלק.
 אין טכנולוגיות מתחרות בשוק זה.
תכנון מערכות חשמל הפועלות על ביומאסה
על מנת לנצל מאפיינים ייחודיים אלו נדרשת פילוסופית תכנון נכונה ,וזו מערכת החשמל הביומאסית המפותחת
במרכז למחקרי אנרגיה וסביבה ) (EERCשבאוניברסיטת צפון דקוטה ,וממומנת ע"י הלקוחות של אקסל אנרג'י
באמצעות מענק מקרן הפיתוח לאנרגיה מתחדשת .דרישות המערכת ,לפי סדר חשיבותן ,הן אמינות ובטיחות,
הוצאות תפעול ואחזקה נמוכות ,גמישות הדלק ועלויות ההון.
נעיר שדבר אחד נעדר מרשימה זו  -הנצילות .לפי מחקרים כלכליים נצילות המערכת היא שיקול משני ביחס
לדרישות האחרות .בשימוש בשאריות ביומאסה )תוצר לוואי אורגני של מפעלים המייצרים מזון ,מוצרי עץ וכן
פסולת בעלי חיים ,וכו'( ,עלות הביומאסה נמוכה או אפילו לא קיימת .הנצילות משפיעה על רווחיות המערכת רק
אם היא מגדילה במידה ניכרת את הוצאות האחזקה ,התפעול וההון של המערכת.

הבנת החשיבות היחסית של מאפיינים אלה תסייע בבניית האילוצים שמסביב לסוג המערכת המפותחת.
הדרישות לאמינות ולבטיחות שוללות במידה רבה אפשרות של דוודים ומתקני גיוז הפועלים בלחץ גבוה .הדבר
גם מחייב את הפעלת המערכת במרחק גדול ממרכזי האוכלוסייה ,כדי למנוע פגיעה מכשל קטסטרופאלי בלתי
צפוי.
הדרישה להוצאות תפעול ואחזקה אינה אוהדת גנראטורים בעלי בעירה פנימית ,המחייבים אחזקה שוטפת
המופעלת ברציפות .הדרישה לגמישות הדלק פירושה שמערכת ההזנה ,על אף היותה בדרך כלל משנית
במערכת השיקולים ,חייבת לקבל עדיפות שווה כמו יתר המערכת .בעת ההפעלה כשני שלישים מהבעיות
המצריכות השבתה של המערכת נגרמות בשל זרימת החומר דרך מערכת ההזנה והגיוז.
טורבינת גז קטנה ומתקן ההופך ביומאסה לגז
בהתחשב במגבלות אלו ,החלו 'אקסל אנרג'י' ו'המרכז למחקרי אנרגיה וסביבה ) (EERCלפתח מערכת חשמל
ביומאסית בהיקף ניסיוני של  30קילו-וואט שמשלבת מיקרו-טורבינה יחד עם מתקן גיוז של הביומאסה.
העבודה החלה עם תכנון מחדש של מערכת ההזנה .הבעיות העיקריות נוגעות לזרימת החומר ממערכת ההזנה
למתקן הגיוז ,כאשר הביומאסה נוטה בדרך כלל ליפול באופן חופשי בצינורות האנכיים ,אולם יוצרת בהם לאחר
מכן סתימה .בעיות אלו יפתרו על ידי צמצום הנפילות האנכיות למינימום באמצעות הטיית הצינורות האנכיים
הצידה וטכניקות נוספות.
בעולם האידיאלי קולט מתקן הגיוז את הביומאסה והופך אותה לגז סינתטי נקי שנהפך בהמשך לחשמל.
במציאות ,תהליך ההמרה אינו מושלם ולצד הגז הסינתטי )סינגז( מפיק מתקן הגיוז גם חומרים אחרים כמימן
גופרתי ,אמוניה ,מימן כלוריד ,חלקיקים וזפת .מבין החומרים המזהמים החלקיקים והזפת הם הבעייתיים ביותר.
סילוק החלקיקים מזרם הגז מצריך שורה של מסננים שיש להחליפם על בסיס קבוע .בגנראטור בעירה פנימית
עלולים החלקיקים לגרום לסתימה בשסתומי הכניסה ולבעיות תחזוקה .בטורבינת גז המצב יותר קריטי,
והחלקיקים יכולים לגרום בהתראה קצרה לאיכול הלהבים הפועלים במהירות גבוהה של  60אלף סל"ד,
ולהחלפת הטורבינה כולה.
הזפת מציבה אתגר גדול יותר .ביציאה ממתקן הגיוז ,הזפת בגז הסינתטי די חמה כדי להיות במצב צבירה גזי,
אולם מרבית השימושים הסופיים דורשים גז סינתטי מקורר ,והזפת מתחילה להתעבות בתוך הצינורות וסותמת
את המערכת ,דבר המצריך ניקוי קבוע של הצנרת ושל הציוד.
זפת הביומאסה מתקשה אם לא מנקים אותה מיד ,וכשהיא מתקשה האופציה היחידה היא החלפת הצנרת כולה.
לכן הזפת הינה המכשול הגדול ביותר למסחור מערכות טורבינות גז קונבנציונאליות לייצור חשמל המבוססות על
ביומאסה.
החלופות האחרות שנשקלו כוללות תכנון מערכת פשוטה של טורבינת גז לייצור חשמל ,שבה מחומם מראש
האוויר הדחוס ולאחר מכן מוזרק לתוך תא הבעירה .חלופה זו התבררה כבלתי כלכלית ,משום שחייבה הוצאות
גבוהות לניקוי הגז הנדחס בלחץ גבוה.
חלופה אחרת היא טורבינת גז המחוממת בצורה עקיפה .במערכת זו מוזרם גז סינתטי חם לטורבינת הגז
המחממת אוויר בלחץ גבוה באמצעות מחליף חום עמיד בטמפרטורה גבוהה .מכיוון שלגז הסינתטי אין מגע עם
טורבינה בעלת מהירות גבוהה ,מופחתות במידה רבה הדרישות לניקוי החלקיקים ולהתקנת ציוד קירור.
השימוש במחליף חום בעל טמפרטורה גבוהה לחימום האוויר במקום במבער מציב מספר קשיים ותועלות .על
מחליף החום להעביר חום בלחץ גבוה בטמפרטורות הגבוהות מ 1500 -מעלות פרנהייט ובשיעורי זרימה גבוהים.
התועלת העיקרית היא שדרישות הניקוי של הגז הסינתטי מופחתות .החלקיקים אינם פוגעים בלהבי הטורבינה,
והטמפרטורה של הגז הסינתטי יכולה להישאר גבוהה ולמנוע את התעבות הזפת בצינורות .הזפת וחומרים
מזהמים אחרים נשרפים לאחר מכן ונפלטים מהמערכת בצורת גז דרך הארובה.
כיום יש יצרנים מעטים ,אם בכלל ,המייצרים מחליפי חום העמידים בטמפרטורות והפרשי לחץ כאלה .המרכז
למחקרי אנרגיה וסביבה ) (EERCעוסק עתה בהתאמת מיקרו-טורבינה סטנדרטית בכושר של  30קילו-וואט
לייצור חשמל מביומאסה .העבודה מתקדמת לפי לוח הזמנים ונראה שעד סוף  2010יושלמו ההקמה והתפעול
של המערכת .הפעלה מוצלחת תניב מערכת שתאפשר להפיק רווחים מהפקת חשמל מכמויות גדולות של
שאריות ביומאסה המפוזרות כיום בעולם.
מתוך מאמר של ד"ר פיליפ הוטון ,מנהל המחקר במרכז למחקרי אנרגיה וסביבה באוניברסיטה של צפון
דקוטה .המאמר פורסם ב(Renewable Energy World 20.8.10) -

