תחנות כוח בבריטניה עוברות מפחם לביו-אנרגיה
הקשחת התקנות נגד פליטות הניעה תהליך של החלפת חומרי זינה בתחנת הכוח 'טילברי' ,שהפכה למתקן
הביומסה הגדול ביותר בעולם .תחנת כוח פחמית ,בכושר ייצור של  1,062מגה-ואט שהופעלה לראשונה ב-
 ,1967הוסבה בהצלחה בדצמבר  2011למתקן ביומסה בעל כושר ייצור של  742מגה-ואט
יידרש דמיון מופרז כדי לתאר את העיר הבריטית טילברי כמגדלור ירוק .עיר הבית לנמל המכולות העיקרי של לונדון
ולתחנת כוח מכוערת משנות ה ,60 -הבנויה מבטון ,עם ריח מוזר הנובע ממתקן טיהור השפכים ,מהווים דוגמה
לכיעור ,לפיח ולעשן של המאה ה.20 -
אך תחנת הכוח בטילבורי הפכה למגדלור של אנרגיה ירוקה' .טילברי בי' ,תחנת כוח פחמית ,בכושר ייצור של 1,062
מגה-ואט שהופעלה לראשונה ב ,1967 -הוסבה בהצלחה בדצמבר  2011למתקן ביומסה בעל כושר ייצור של 742
מגה-ואט' .טילברי' הפכה למתקן הגדול ביותר בעולם לייצור חשמל מביומסה ,וגדולה בהרבה מ'רודנהויז' בבלגיה
שבבעלות  ,GDF Suezשעם כושר ייצור של  180מגה-ואט היתה קודם לכן התחנה הגדולה בעולם שהוסבה מפחם
לביומסה.
בעלי התחנה , RWE npower ,החליטו לא להשקיע במערכת לסילוק גופרית ובאמצעים אחרים להפחתת הפליטות,
והחריגו את 'טילברי' מהדירקטיבה למתקני שריפה גדולים של הנציבות האירופית ) (LCPDמ .2007 -שעות
הפעילות של המתקן צומצמו ל 20 -אלף בשנים  ,2015 – 2008כפי שמורה ההנחיה.
בעקבות מבחנים שנערכו בספטמבר  2010שבקשו להוכיח את ההיתכנות הטכנית של שריפה בלעדית של ביומסה
ביחידת פחם ,החליטה  RWEחודשיים מאוחר יותר להסב את שלוש יחידות המתקן בכושר של  350מגה-ואט כל
אחת לביומסה.
'טילברי בי' הפיקה את הקילו-ואט/שעה האחרון שלה מפחם ב 4 -למרץ  .2011ב 9 -חודשים שבין הייצור האחרון
מפחם לתחילת הייצור מביומסה ,עבד המהנדס האחראי של 'טילברי' ,דייב דייסון ,בקדחתנות כדי להבטיח שהמתקן
יוכל לשרוף  2.3מיליון טון של פתיתי עץ ) ,(wood pelletsהמספיקים לבעירה של  8,000שעות שנותרו עד  31למרץ
 ,2013היום בו יקטן מספר אישורי ההתחייבות לאנרגיה מתחדשת ) (ROCsלכל מגה ואט /שעה של חשמל המוסב
מפחם לאנרגיה מתחדשת מ 1.5 -ל.1.0 -
החלטה פיננסית נועזת
ההחלטה להסב את 'טילברי בי '.לביומסה הייתה אמיצה ,אומר דייסון" .עלות ההסבה נמדדת בעשרות מיליונים ,אך
הסיכון נאמד במאות מיליונים"" .היו לנו חוזי אספקת פחם במחיר קבוע ומנגד נקבעו מחירי החשמל העתידיים,
ולמעשה כל החשמל המיוצר מפחם נמכר מראש" ,מבהיר דייסון .למעשה הם נאלצו להתיר את כל החוזים הללו,
לוותר על הכנסה מובטחת ולהתחייב להסכמים לרכישת  2.3מיליון טון עץ מבלי שהוכח שהם יכולים לבצע זאת.
'טילברי' ייצרה מפחם בחודשי החורף ובשתי עונות המעבר קרוב לכמות החשמל הנדרשת על מנת לספק את מינימום
הביקוש הסביר של הצרכנים .בקיץ היו לעיתים קרובות יחידות שלא פעלו בכל פעם מספר שבועות .במהלך השנה
עבד המתקן כ 4,500 -שעות ,אולם כדי לנצל את מכסת  8,000השעות עד  31במרץ בשנה הבאה ולהימנע מנזק
כספי של  31דולר למגה-ואט /שעה' ,טילברי' תפעל גם בתקופות פחות אופטימאליות ,כאשר מחיר החשמל נמוך.
היתרון העיקרי של 'טילברי'
למרבה ההפתעה ההוצאה הכספית על הסבת 'טילברי' מפחם לביו-מסה הייתה קטנה יחסית .תחנת הכוח הפחמית
הבריטית 'דראקס' ,לדוגמה ,השקיעה  125מיליון דולר ברכישת מבערי ביומסה חדשים וציוד להזרמה ולסינון דלק,
בתוספת שדרוג הרכבת שתאפשר למתקן לשרוף עד  10%ביומסה ,או כמיליון טון בשנה.
ל'טילברי' יש יתרון בולט אחד בהסבה לביומסה :המעגן שלה על נהר התמזה מאפשר עגינה לאניות מסוג 'פנמקס'
בעלות מעמס של  60,000טונות ולחסוך  47מיליון דולר לשנה בהוצאות הובלה ברכבת.
הקושי הגדול ביותר הוא האבק ,ומרבית ההשקעה יועדה לציוד שיקטין את השפעת הלכלוך ,כולל שני עגורנים
חדשים ,מפריד חלקיקים וצינור המעביר בלחץ אוויר את האבק לכבשן.
בעוד שהפחם מאוחסן בדרך כלל בחוץ בערימות ענקיות ,הביומסה צריכה להישמר יבשה .שלא כמו ב'דראקס'
ובמתקנים נוספים השורפים גם פחם וגם ביומסה ,אין ביומסה שמאוחסנת בשטח המתקן .פתיתי העץ המגיעים
באוניה נפרקים ונשרפים במהלך השבוע .ברגע שהאוניה התרוקנה מהמטען והיא עוזבת ,מגיעה אחרת ותוך שעות
התהליך מתחיל שוב .באתר המתקן מאחסנים רק את הכמות הנדרשת לפרק הזמן שבו אין אוניה במעגן )כשש
שעות(.

ההשפעה על הנצילות והפליטות
עקב התכולה הקלורית )היוצרת חום( וצפיפות החומר הנמוכה יותר של הביומסה בהשוואה לפחם ,קטן כושר הייצור
של 'טילברי' בכ 30% -ל 742 -מגה-ואט ,ונצילות החום של המתקן ירדה ל 35.3% -מ.37% -
השינויים במערכת הבעירה היו יותר התאמות מאשר שינויים :שינויים קטנים במטחנות חומר הדלק ,מתקני ההזנה
והמבערים .כאשר הביומסה עוברת דרך המטחנה ,היא נשברת לרסיסים ולשבבים ,אך לא מתפרקת לאבק דק כמו
הפחם .צירוף של ערך קלורי נמוך יותר גורם למבערים להגיב באופן שונה .לכן המבערים בעלי פליטת תחמוצת חנקן
נמוכה ) (low Nox burnersשל המתקן שונו כדי להבטיח להבה יציבה יותר ולצמצם למינימום את כמות השרף
הנוזלי )נוזל צמיג( הנוצר בתהליך.
הקורוזיה היא אתגר נוסף בהסבה לביומסה .תכולת הכלור הגבוהה תאכל את צינורות הדלק של הדוד .היות
והפעילות מוגבלת ל 8,000 -שעות ,זו אינה צפויה להיות הבעיה העיקרית.
בהתבסס על תוצאות הניסוי בביומסה שנערך בספטמבר  ,2010צפויות פליטות תחמוצת החנקן לקטון מ480 -
מיליגרם /ממ"ק ל 220 -מיליגרם /ממ"ק ,תחמוצת הגופרית ) (Soxתרד מ 800 -מיליגרם /ממ"ק ל 200 -מיליגרם/
ממ"ק ,וכמות האפר הנוצרת מ 40,000 -טון לטרה-ואט שעה ל 4,000-טון לטרה-ואט שעה .פליטות הפחמן הדו-
חמצני צפויות לרדת מ 0.81-מיליון טון /טרה-וואט שעה ל 0.18 - 0.11 -מיליון טון/טרה-וואט שעה ,ירידה של - 78%
.87%
מתקן הביומסה -אירוע חד פעמי?
נראה ש'טילברי בי '.תיסגר ברגע שינוצלו כל  8,000השעות .החברה  RWE npowerהגישה דו"ח הערכה סביבתית
ל'רשות תכנון התשתיות הבריטית' עבור 'טילברי סי ,'.מתקן בעל טורבינת גז במחזור משולב של  2,000מגה-ואט
יחד עם טורבינת גז במחזור פתוח של  400מגה-ואט.
אולם RWE ,שוקלת גם את המשך הפעלתה של 'טילברי בי '.כמתקן המיועד כולו לביומסה ,מעבר להגבלות של
 .LCPDיידרש שדרוג נרחב כדי לעמוד בתקני הפליטה המחמירים יותר של תחמוצות החנקן והגופרית ,וההחלטה
הסופית תתקבל בקרוב.
אספקת הדלק היא ההיבט המכריע של השאלה האם מתקני פחם נוספים בבריטניה ובכל מקום אחר יכולים להיות
מוסבים לביומסה .בתיאוריה אין סיבה טכנית מדוע מתקני פחם נוספים לא יוכלו לחקות את 'טילברי' ,אך הצלחתם
המסחרית מוטלת בספק .הבעיה הגדולה היא לוגיסטיקה של אספקת הדלק .ביומסה יקרה מפחם ,והניסיון להשיג
כמות מספקת ממנה לתחנות הכוח שבפנים הארץ מהווה קושי .מרבית המתקנים האירופים יעמדו בפני אותה בעיה.
הבעיה העיקרית :איתור ורכישת הדלק
כ 30%-מהביומסה של 'טילברי בי '.נרכשים ממתקן לייצור פתיתי עץ ,המייצר  750אלף טון לשנה .המתקן הוא
בבעלות  RWEוהוא פועל בג'ורג'יה ,ארה"ב 50% .נוספים יבואו מארה"ב וקנדה .יתרת ה 20% -יגיעו מאירופה או
מהמדינות הבלטיות או מדרום אירופה.
דייסון מאמין שלא סביר ש RWE -תפתח מתקן ביומסה דומה בבריטניה" .באירופה היכולת של מתקן כזה לקיים את
עצמו לאורך זמן הינה בעייתית .אין באירופה כמות ביומסה בהיקף דומה לארה"ב .אם נוכל לאתר ביומסה בת קיימא
בבריטניה אנו נעשה זאת ,אך אין הזדמנויות ממשיות לפתח זאת כיום".
אולם ,על פי חברת הייעוץ 'מקנזי' לא אמור להיות מחסור בביומסה בת קיימא .לפי דו"ח 'ביו-אנרגיה בת קיימא -
 '2010של 'מקנזי' ,יש די קרקע זמינה לביומסה שתוכל לענות על רמות הצריכה המחייבות עתה וגם מעבר להן,
אפילו אחרי שייענו כל צרכי הקרקע האחרים ,דהיינו יבולי מזון ,עצי הסקה ,הביקוש הצפוי למוצרי תעשיית העץ ,וכל
זאת ללא צורך בכריתת יערות ושימוש סביבתי בלבד בקרקע בתולית.
יתרה מכך ,השוק מגיב לביקוש גדול יותר לביומסה .בנובמבר  ,2011השיקה בורסת האנרגיה ההולנדית APX-
 ENDEXאת בורסת הביומסה הראשונה בעולם .כרגע הבורסה ,שבסיסה באמסטרדם ,סוחרת רק במוצרים ללא
סליקה ,ובסיום המסחר מתבצעת העברה פיזית דו צדדית של תעודות בין הצד המוכר לצד הקונה ,אך מאוחר יותר
השנה היא תציע שירותי סליקה להסכמי פתיתי עץ ,ותעניק ביטחון פיננסי למשתתפי השוק.
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