טכנולוגיות חדשות למחזור חום
הרעיון של מחזור נייר ,זכוכית ,מתכת ופלסטיק הפך לדבר שבשגרה ,אך טכנולוגיות חדשות הנמצאות בשלבי
פיתוח שונים מאפשרות למחזר גם את החום הנמצא באטמוספרה או נפלט ממחשבים ,שרתים ,או עצמים חמים
אחרים ולנצלו לייצור אנרגיה.
"מים מים בכל מקום ,אך אין טיפת מים לשתייה" ,המימרה הישנה של הימאים נכונה גם לגבי אנרגיה .כמו מים
המקיפים אי מדברי שומם ,יש גם שפע של אנרגיה מתחת לאפינו ,בצורה של רוח ,שמש ,גאות ושפל וחום .הצרה
היא שכמו המים המלוחים ,אף אחד ממקורות אלו אינו קל לניצול.
טורבינות רוח ,פנלים סולריים ומתקנים המפיקים אנרגיה מגלים ומגאות ושפל הפכו לשכיחים יותר בשנים האחרונות,
אך הטכנולוגיה לניצול כמויות החום העצומות באטמוספרה ,או המיוצרות ע"י מכונות ,מפותחת באיטיות.
כמה טכנולוגיות פשוטות של מחזור חום כבר מנוצלות ,לדוגמה :שימוש במים חמים שיוריים לחימום רצפות ולהמסת
קרח בדרכים ,או שימוש במים אלה להפחתת כמות האנרגיה הדרושה לחימום המים בבית .באמצעות צינורות
המזרימים החוצה לאחר השימוש מים חמים לצד אלו המזרימים פנימה מים קרים טריים ,ניתן לחמם את זרם המים
הנכנס ולהפחית את כמות האנרגיה הנדרשת לחימום המים בבית.
תחנות כוח המשלבות חשמל וחום מפיקות חשמל ובמקביל מנצלות את החום שנוצר לחימום הבתים הסמוכים אליהן.
בתעשייה מנוצל לעיתים חום שיורי מדודים ומיחידות קירור גדולות להפחתת הוצאות החימום במקום אחר .בעלי
בתים עם "מודעות ירוקה" מתקינים "משאבות חום  -אוויר" לחימום הבית באמצעות מיצוי חום מהאוויר בחוץ.
עם התרחבות השימוש במחשבים הדורשים קירור רציף אף שהם מייצרים חום רב ,הפכו טקטיקות המחזור
ליצירתיות יותר .הגידול בעוצמת המחשבים הגדיל את הביקוש לחשמל ולקירור ,והעולם משלם מחיר יקר לקירור
המחשבים כדי שיפעלו כראוי .בשנים  2011 - 2006צפויות ההוצאות על הפעלת שרתים בארה"ב לגדול מ 4.5 -ל-
 7.4מיליארד דולר ,לפי הסוכנות להגנת הסביבה של ארה"ב.
ד"ר פול ברנר ,מדען מחשבים באוניברסיטת 'נוטרדאם' ,בעיר סאוט בנד ,שבאינדיאנה ,צפה מתוסכל בקרח שעל הגג
בעת שהמחשב לא היה יכול לפעול מהר יותר בשל הוצאות הקירור הגבוהות .הוא החליט לנקוט בפעולה ויחד עם
עמיתיו חיפש דרך לשימוש בחום האבוד של המחשבים במערכת החימום הביתית ,המווסתת על ידי טרמוסטט.
בתיאוריה ,תחסוך מערכת כזו בהוצאות החימום והקירור על ידי חשיפת המחשבים לטמפרטורת המשרד הנמוכה
יותר ,ובמקביל ייהנו עובדי המשרד מחום המחשבים.
לבחינת הרעיון התקין הצוות במשרד כמה שרתים המחוברים למאגר המחשבים של קמפוס 'נוטרדאם' ,העוסק
בחישובים מורכבים .מד החום במשרד שלח איתות לרשת כשהחדר הפך לקר מדי וביקש שעבודות החישובים יופנו
לשרתים במשרד .ברגע שהטמפרטורה במשרד עלתה הפסיק איתות נוסף את עבודת השרתים.
לאחר הצלחת התוכנית בקמפוס בחנו ד"ר ברנר וצוותו את הרעיון בהיקף רחב יותר בגן הבוטני בסאות בנד ,שתקציב
החימום שלו מסתכם ב 115 -אלף דולר בשנה .החוקרים בנו מתקן אחסון למחשבים בדומה למתקן שנבנה במשרד,
ולאחר שנבנו  3מתקני אחסון נוספים הצליחו לספק לצמחים בחממות את החום הדרוש .הוצאות הגז לחימום קטנו ב-
 15אלף דולר בשנה ,ובמקביל חסכה 'נוטרדאם'  38אלף דולר בהוצאות הקירור.
הרבה יותר מחימום
הרעיון של ד"ר ברנר מועיל כשהחום עצמו הינו מצרך בעל ערך ,והפיתרון הוא להעבירו למקום שבו הוא מועיל .צורת
ההעברה הנפוצה ביותר של אנרגיה הינה החשמל ,כך שמערכות הממירות חום שיורי לחשמל עשויות להוות אף הן
פתרון.
בדרך כלל ממירים חום שיורי לחשמל באמצעות צמד תרמי ) ,(thermocoupleכריך של שתי מתכות שמפיק זרם
חשמלי כשצד אחד של הכריך חם יותר מהצד האחר ,אך סטיבן נובאק ,דל קוטר ,ועמיתיהם במעבדה הלאומית
באיידהו מפתחים טכנולוגיה חדשה .הם משתמשים במכשיר הנקרא אנטנה ננוסקופית ) ,(nantennaeהעשוי מזהב
או מסגסוגת של ניקל וכרום.
עצמים חמים פולטים קרינה אינפרא-אדומה ,והאלקטרונים במתכות אלו רוטטים כאשר הם נחשפים לקרינה כזאת.
הרטט מייצר זרם חילופין שניתן לנצלו ליצור חשמל .למרות שהזרם בכל ננו-אנטנה הוא קטן ,מערך שלהן עשוי לייצר
כמות שימושית של חשמל .לננו-אנטנות עצמן דרושות כמויות קטנות של מתכת עקב המבנה המיוחד שלהן ,כך
שהתוצאה הסופית הינה חומר זול וגמיש.
הבעיה העיקרית היא שזרם החילופין המיוצר הינו בעל תדירות גבוהה מאוד .לרשת החשמל בארה"ב ,לדוגמה,
מסופק זרם חילופין בתדירות של  60הרץ ,ואילו ננו-אנטנה מייצרת זרם בתדירות של מעל  30טרה-הרץ ,או פי 500

מיליארד פעמים מהתדירות הרצויה .כדי שהזרם הזה יהיה שימושי נדרש מכשיר הנקרא מיישר )ממיר לזרם ישר(
שמפחית את התדירות ,אולם המיישרים ) (rectifiersהקיימים יכולים להתמודד רק עם תדרים של עד ל 100-ג'יגה-
הרץ .התדירות של זרם הננו-אנטנה גבוהה פי  ,300והחוקרים מקווים ששיבוץ דיודה בננו-אנטנה תהפוך את זרם
החילופין לזרם ישר ,וטכנולוגיית מחזור החום שלהם תהפוך לממשית.
מחזור חום באמצעות תאים פוטו-וולטאים
שיטה נוספת למחזור חום היא לכידת קרניים אינפרא אדומות באמצעות תאים פוטו-וולטאים הדומים לאלה
המשומשים בפנלים הסולאריים .תאים אלו תלויים בפוטונים )החלקיק היסודי הנושא את הכוח האלקטרומגנטי
ואחראי לתופעת הקרינה( המשחררים את האלקטרונים מהאטומים .לאחר מכן הם משתמשים באלקטרונים
המשוחררים ליצירת זרם.
התאים הפוטו-וולטאים רגישים בדרך כלל יותר לפוטונים בטווחים הנראים והאולטרה סגוליים של ספקטרום האור ,אך
הם יכולים גם להגיב לפוטונים אינפרה אדומים בעלי תדירות גבוהה .עצמים בטמפרטורה של  1,000עד 1,500
מעלות צלזיוס מייצרים פוטונים רבים כאלו.
רק פוטונים הנעים בזוית ישרה ביחס לפני השטח של החומר החם יכולים לברוח ולנוע החוצה .פוטונים הנעים בכל
זווית אחרת בתוך החומר מוחזרים פנימה כאשר הם מגיעים לפני השטח .כתוצאה מכך ,תאים פוטו-וולטאים
הממוקמים סמוך לעצמים חמים יכולים לייצר רק כ 0.02 -וואט לסמ"ר .לעומת זאת ,תאים הסופגים את אור השמש
יכולים לייצר כ 20-וואט לסמ"ר בתנאי שהאור מרוכז באמצעות מראות.
בוב די-מתאו מ ,MTPV -חברת הזנק שבסיסה בבוסטון ,מנסה לעקוף בעיה זו .הוא ואנשי צוותו גילו שהתנאים
משתנים אם התא הפוטו-וולטאי ממוקם במרחק של כמה מאות ננומטר )אחד חלקי מיליארד של מטר( ממשטח חם
העשוי מסגסוגת של סיליקון וקרביד .כשרוחב החלל קטן מאורך הגל של הקרינה האינפרה אדומה שמשתחררת
מהסגסוגת ,הפוטונים אינם מוחזרים פנימה ,אלא ממשיכים לנוע אל תוך התא.
שיטה זו הנקראת  ,(micron-gap thermal photovoltaics) MTPVמסוגלת לייצר  10 - 5וואט לסמ"ר ,גידול
משמעותי לעומת מה שהיה אפשרי קודם לכן ופריצת דרך בהמרת חום לחשמל .נראה שהטכנולוגיה תתאים מאוד
לשימוש במתקנים תעשייתיים הסמוכים לעצמים חמים מאוד ,כמכונות לייצור זכוכית ,או למחזור חום שיורי בתחנות
כוח.
ד"ר פטר אגלשטיין ,מהנדס חשמל במכון הטכנולוגי במסצ'וסטס ) ,(MITמפתח טכנולוגיה דומה הקשורה אף היא
לחללים הקטנים בין העצמים החמים והתאים הפוטו-וולטאים .כשעצם מתחמם הוא מקרין חום אך הוא מייצר גם
שדה חשמלי שסמוך לפני השטח שלו ,כתוצאה מתנועת חום אקראית של האטומים .למרות ששדה חשמלי זה קטן
מאוד ,סבורים ד"ר אגלשטיין ועמיתיו שאם יוכלו לחשוף את האלקטרונים בתא הפוטו-וולטאי לשדה החשמלי,
ישוחררו אלקטרונים אלה מהאטומים שלהם בדיוק כאילו השתחררו מפגיעת הפוטונים.
החוקרים גילו שהמרווח הזעיר שהיה מעורב בפיתוח של די-מתאו רחב מידי ,ויש לצמצמו עד ל 5 -עד  20ננומטר.
בסמיכות כזו ,שוחררו האלקטרונים שבתא הפוטו-ואלטאי על ידי השדה החשמלי שייצר העצם החם ,אך התהליך
הרגיל של יצירת הזרם פעל שלא כצפוי ,והאלקטרונים החופשיים על פני שטח התא דשדשו בין אטומים שונים על פני
השטח ולא יצרו זרם חשמלי.
ד"ר אגלשטיין ועמיתיו שינו את עיצוב התא ,והוסיפו חוטי מתכת זעירים לכריך הרגיל של החומרים המוליכים למחצה,
כדי לאסוף את האלקטרונים החופשיים ולאפשר להם ליצור זרם חשמלי .המתקן החדש עדיין בשלב הניסיוני ,אולם
לפי הערכות הצוות שפורסמו במאמר בכתב העת של  Applied Physicsבנובמבר ,ניתן יהיה להמיר חום לחשמל
בהיקף של  100וואט לסמ"ר .במחשב נייד ממחזר המתקן חום מהמעבד ומאריך את זמן ההפעלה בכ.20% -
כך או אחרת ,נראה שהמאגרים השופעים של חום שיורי אמורים להיות מנוצלים בקרוב.
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