שיקולים לבחירת אופניים חשמליים
נערך ונכתב ע"י :דוד שפיגלמן B.Sc.
הכותב הינו מהנדס מכונות בעל  53שנות ניסיון במערכות מכאניות חשמליות .בעברו היה ראש ענף מערכות מכאניות במכון התקנים
הישראלי ועסק בין השאר בבדיקות יבוא מחו"ל של אופניים ,כמו כן הוא הגה תכנן ובנה אופניים תת-ימיים עבור צה"ל .כיום הוא בעל חברה
ליצור קיטים להרכבה עצמית.

אופניים חשמליים הם אופניים רגילים שאליהם מחובר מנוע חשמלי קטן המונע באמצעות סוללה חשמלית.
חלק מהדגמים כוללים מנוע המופעל רק כאשר הרוכב מדווש (  ,) PAS- Pedal Assisting Sensorכאשר מתחילים לדווש אז
הסנסור  PASחש את התנועה והוא משלב את המנוע החשמלי באופן אוטומטי .כך שאין צורך להפעיל שום דבר נוסף פשוט נוסעים
והמנוע משתלב מיידית  .כאשר עוצרים או מפסיקים לדווש ,המערכת מפסיקה לפעול .בכדי להפעילה מחדש צריך לדווש שנית.
מערכת זו היא לפי התקן הישראלי ולפי התקן האירופאי  ,EN15194מכיוון שהיא די פשוטה (תקן שחייב להיות באופניים חשמליים
לפי התקן האירופאי) .בדגמים אחרים המנוע מופעל באמצעות סיבוב ידית מיצערת להאצה בכידון (  )Twist Throttleאו
מיצערת מסוג אגודל ( )Thumb Throttleכך שעם סיבובה היא שולחת פקודה לבקר האלקטרוני (  ) Controlerאשר מפעיל את
המנוע .למעשה המיצערת מווסתת את המתח המגיע למנוע וע"י כך שולטת במהירות של האופניים.
האופניים חשמליים נבדלים מאופנוע בעוצמת המנוע (רוב הדגמים מגיעים למהירות של  20-45קמ"ש עם הספק של (1000 -250
וואט) .למרות זאת ,יתרונם של אופניים חשמליים הוא באפשרות לנסוע למרחקים גדולים יותר ,ובמהירות .כאשר המאמץ הגופני
מוקטן בנסיעה על אופניים חשמליים לעומת אופניים רגילות ,ומאפשר גם לאנשים בעלי כושר גופני מוגבל ,לזנוח אמצעי תחבורה
יקרים ,עמוסים או מזהמים יותר לשימוש באופניים חשמליים.
שיטות הנעה באופניים חשמליים
מבחינים בארבעה שיטות להנעת אופניים חשמליים  )1:מנוע חיכוך)2,הנעת שרשרת)3 ,הנעת ישירה לציר הפדלים )4 ,מנוע
צירי הקיים במרכז הגלגל (.)Hub Motor
הנעה באמצעות חיכוך
אחת מהשיטות הראשונות להנעת אופניים הינה שיטת החיכוך .בשיטה זו מצמידים את ציר המנוע לצמיג הקדמי או האחורי של
הגלגל וכאשר הציר מסתובב האופניים נעות קדימה ,סוג זה של אופניים חשמליים הוא הזול והפשוט ביותר.

לשיטה זו יש מספר חסרונות :מערכת לא יעילה – מאבדים אנרגיה רבה על חיכוך מיותר ,כאשר הצמיג רטוב או אין לחץ אוויר
מספיק ,היעילות יורדת ,הצמיגים נשחקים מהר יותר ומערכת הנעה זו אינה מאפשרת להגיע למהירות גבוהה יחסית למערכות
אחרות .יתר על כן 90% ,מהספק הסוללה מתבזבזים על חיכוך בצמיג.
הנעה באמצעות שרשרת
שיטה זו מבוססת על מנוע מברשת ( )Brushedעם גיר המחובר לאופניים באמצעות שרשרת או מערכת גלגלי שיניים
המניעה את הגלגל האחורי של האופניים דרך הגיר המותקן עליו.מערכות אלו נותנות מומנט טוב ומאפשרות לאופניים מהירות
שיוט טובה .המנוע בנוי מחלקים קבועים וחלקים נעים אשר החלק המסתובב נקרא רוטור והחלק שלא מסתובב נקרא סטטור
ובמגע עם הרוטור נמצאים מברשות (בדרך כלל פחמים) הנוגעות בכל מהלך הסיבוב ברוטור ומעבירות אליו את הזרם וכך
נוצר שטף מגנטי הגורם לסיבוב של המנוע .
בצילום הבא רואים מנוע מברשת מפורק לרכיביו  :לסטטור ,לרוטור ,ולבית המברשות.

בצילום הבא מודגם אופניים חשמליים עם מנוע מברשת המחובר לחלק התחתון של השרשרת דרך תמסורת גלגלי שיניים חיצוניים.
בזבוזי אנרגיה חשמלית עקב חיכוך בהם מגיעים לערכים גבוהים ביותר עד  53%של בזבוז.

יתרונה הגדול של שיטה זו היא בכך שהיא מאפשרת שימוש במערכות ההילוכים הידניים הקיימים באופניים כך שבעליות כוח
המנוע יהיה אפקטיבי יותר ומאפשר שילובם לפי תנאי הדרך השונים.
חסרונות השיטה הזו היא בדומה להנעה באמצעות חיכוך :יש בזבוז עצום של אנרגית הסוללה על חיכוך של השרשרת .עד
 75%מאנרגית הסוללה מתבזבזת על חום בתוך המעבירים המכאניים של התמסורת בין המנוע והגלגל וכן צריך מתאם מיוחד
בין המנוע לגיר של האופניים .למעשה רק  25%מהאנרגיה העצורה בסוללה מגיעה להנעת הגלגל ! יתר על כן עקב החיכוך

בשרשרת הנסיעה בהם מלווה ברעש טורדני ומונוטוני מעצבן.

הנעה ישירה לציר הפדלים
צורת הנעה זו היא פחות מקובלת ,ומבוססת על מנוע חשמלי בהספק של עד  250וואט ,שבקצה ציר הרוטור שלו קיים גלגל
שיניים קוני (בצורת קונוס) אשר משתלב עם גלגל שיניים קוני הקיים על ציר הפדלים .צורת חיבור ישירה זו מאבדת פחות
אנרגיה חשמלית מאשר הנעת שרשרת ,אולם עדיין יש לה הפסדים גדולים של אנרגיה חשמלית על החיכוך בין גלגלי השיניים
(בשיעור של כ ,) 55% -דבר שהוא משמעותי ביותר לטווח הנסיעה של האופניים בטעינת אחת של סוללה .וכן יש צורך לגרז
מדי פעם (כל  1200ק"מ) את מערכת התמסורת של גלגלי השיניים.

בתצלום מטה מודגם אופניים עם מנוע מברשות (שחור) המחובר באמצעות תמסורת גלגלי שיניים לציר הפדלים.

הנעה באמצעות מנוע צירי ( .) Hub Motor
בשיטה זו המנוע בנוי בתוך הגלגל האחורי או הקדמי ,גם במנוע זה קיימים סטטור ורוטור אבל עם הבדל אחד קטן ,אין להם
מברשות להעברת הזרם ,שם הזרם עובר בשטף מגנטי ללא מגע פיזי ובלי חיכוך בשיטה תלת פאזית מיוחדת ,צורת הבניה של
המנוע מחייבת בקר מיוחד ( ) Controllerאשר מווסת את הזרם בצורה מתאימה לשלושת הקטבים של שלושת הפאזות ולכן
מנוע זה פשוט יותר עם מעט חלקים שמתבלים אולם הרבה יותר יקר .מנוע צירי ) (Hubזה אינו מכיל מברשות להעברת זרם
( )Brushlessו אינו דורש פעולות תחזוקה לצורכי החלפת מברשות כאשר הם מתבלות וצריך לפתוח את המנוע ולהחליפם.
כמו כן מנועים אלו בדרך כלל אטומים למים ולאבק ולכן ניתן לנסוע עם אופניים בעלי מנוע זה בכל מזג אוויר ללא חשש
לקצר או לתקלות חשמליות עקב חדירת נוזלים למנוע ,כמו כן ניתן להרכיב למנוע צירי ,גלגל רוטור של מעצור דיסק כחלק
מובנה של המנוע .היות והמנוע מחובר ישירות בתוך הגלגל ולמעשה מהווה חלק ממנו ,הרי ברור הוא שאין כאן בזבוז מיותר
של אנרגית הסוללה .כך ש 98% :מהאנרגיה החשמלית האצורה בסוללה משמשת להנעת האופניים והגדלת טווחי הנסיעה
בהם ,שהם הרבה יותר גדולים בטעינת סוללה אחת מאשר אופניים המונעים השיטות אחרות.

התצלום התחתון מראה מנוע צירי ללא כיסוי צידי כאשר רואים היטב את עשרות המגנטים ואת הסלילים היוצרים שטף מגנטי מניע.

בתמונה התחתונה מודגם אופניים חשמליים מתקפלים עם שיכוך כפול (בגלגל הקדמי ובגלגל האחורי) .בגלגל האחורי קיים מנוע צירי
 250W36Vעם סנסור  , PASהסוללה ניתנת לשליפה ומותקנת במנשא מעל לגלגל האחורי והיא .36V10Ah

גם במנועים אלו מבחינים בשני סוגים  )1:מנוע צירי עם גיר)2 ,מנוע צירי ללא גיר .למעשה אין הבדל גדול חיצוני בין שני
הסוגים כי מערכת הגיר היא פנימית בתוך מעטפת המנוע.
מנוע עם גיר :תוספת מערכת הגיר למנוע צירי ישיר בגלגל ,נועדה בעיקרה להגביר את יחסי התמסורת בין המנוע וציר
הגלגל ולייצר מומנט תנועה גדול יותר לאופניים .למנוע עם גיר יש הפסדי אנרגיה חשמלית גדולים יותר מאשר למנוע ללא גיר
בגלל החיכוך במערכות גלגלי השיניים הפנימיות במנוע .אולם יש להם יכולת מעניינת של  Regenerative Currentלטעינה
חוזרת של הסוללה החשמלית המתרוקנת כאשר האופניים נוסעים במורד דרך ,ואז המנוע הופך להיות דינמו (מחולל זרם)
היוצר זרם חשמלי ומטעין חזרה את הסוללה תוך כדי דהירה בירידות .ברם ,בבדיקות שנעשו במעבדות בגרמניה על יעילות
הטעינה בשיטה זו ,הוברר כי במקרה הטוב ביותר :מנוע עם גיר שיש לו את  Regenerative Currentמטעין לכל היותר
כ 2-3%מקיבולת הסוללה בזמן הנסיעה ואין זה יעיל להסתמך על טעינת הסוללה בנסיעות במורד .יתר על כן בזמן שהסוללה
מתרוקנת ,הגיר הקיים במנוע הצירי הנ" ל מהווה התנגדות רצינית לפידול באופניים והרוכב מרגיש כאילו הוא סוחב עמו מטען
עודף של  15ק"ג נוסף למשקל גופו.
מנוע ללא גיר  :הוא המנוע המומלץ להתקנה באופניים חשמליים .הרוטור שלו  ,בקצותיו מחובר למזלג או לשילדת האופניים
ואילו הסטטור שהיא קופסת המנוע המחוברת לגלגל ומסתובבת בעת הנסיעה .אין מחברים מכאניים או תמסורות מכאניות כל
שהן והאנרגיה החשמלית מועברת כמעט במלואה ישירות למנוע ומשמשת ב  98%מעוצמתה להנעת המנוע .הפסדי חיכוך הם
מזעריים ,וחלקי המנוע כמעט ולא מתחממים בעת הנסיעה .כמן כן בזמן התרוקנות הסוללה ניתן לפדל באופניים ולנוע עימהם

כאופניים רגילות ללא כל התנגדות של גיר.

בצילום הבא מודגמים גלגלי אופניים שונים עם מנוע צירי בתוכם החל מ " 61ועד ".82

בצילום הבא מודגם גלגל אחורי עם מנוע  Hubצירי באופנים מתקפלות " . 82הסוללה היא מסוג "סוללת צפרדע" וניתנת לשליפה.

בצילום הבא מודגם אופניים חשמליים עם מנוע צירי כפול של  6( Hp 6כוח סוס) בכל גלגל מנוע צירי ,ניתן לרכב איתם במהירות של
 13קמ"ש אבל אז תתרוקן הסוללה לאחר זמן קצר ,ברור הוא שמהירות גדולה יותר מרוקנת את הסוללה מהר יותר.

בתצלום התחתון מודגם אופניים חשמליים מתקפלים עם מנוע צירי בגלגל הקידמי ,הסוללה מסוג "צפרדע" ממוקמת על עמוד המושב
וניתנת לשליפה לצורך טעינתה .בגלגל הקדמי קיים מעצור דיסק ובגלגל האחורי המעצור מסוג  , Vהשילוב הזה מגביר את אמינות
העצירה של האופניים.

מיקום המנוע באופניים החשמליים
בהנעת חיכוך המנוע המניע ממוקם בקצה העליון של הגלגל (מחובר למזלג הקדמי) וגלגל המניע לוחץ על הצמיג בחלקו העליון
חסרונות שיטת הנעה זו הוזכרו קודם לכן.
בהנעת שרשרת המנוע ממוקם בצמוד לשרשרת ומחובר באמצעות תמסורת גלגלי שיניים לחוליות השרשרת ,התייחסנו כבר
לחסרונות וליתרונות של שיטת הנעה זו .היתרון הנוסף הוא בכך שהמנוע ממוקם (פחות או יותר) במרכזם של האופניים ומוריד את
מרכז הכובד וע"י כך מייצב את הנסיעה ,אולם מיקומו הקרוב של המנוע לשרשרת ולאדמה מגדיל מאד את החיסרון בכך שתוך כדי
נסיעה עלול המנוע לקבל מכות ופגיעות ממדרכות גבוהות ,מסלעים או מכשולים בולטים ,בכניסה לכל שלולית עלולים המים לחדור
למנוע למברשות או לפחמים ולגרום לקצר או השבתת המנוע.
בהנעה ישירה לציר הפדלים המנוע ממוקם בחלקו התחתון של האופניים ,ע"י כך מרכז הכובד יורד ומייצב את הנסיעה .אולם עצם
מיקומו של המנוע בחלק התחתון חושפת אותו לפגיעות פיזית למכשולים בולטים ולרטיבות משלוליות מזדמנות שבדרך.

בהנעה מנוע  Hubבציר הגלגל ,המנוע מוגן יחסית מפגיעות חיצוניות (ע"י הצמיג) ומחדירת מים למנוע .מנועים ציריים מיוצרים
לעמידה באטימות מוחלטת לחדירת מים ועמידים מאד לפגיעה במכשולים חיצוניים .הוא המנוע הנפוץ ביותר באופניים חשמליים,
למעלה מ 90%של יצרני האופניים החשמליים ויצרני הקיטים להרבה עצמית משתמשים במנוע צירי להנעה.
נשאלת השאלה :מנוע צירי בגלגל האחורי או בגלגל הקידמי?
אומנם רוב היצרנים מייצרים את האופניים כאשר המנוע ממוקם בציר הגלגל האחורי יחד עם קסטת גלגלי השיניים .אז קיימת
בעיה של מרכז כובד של האופניים אשר מרכז את כל כובד המשקל :של הרוכב ,של הסוללה ,של הקסטה של השרשרת ושל המנוע
עצמו בחציו האחורי של האופניים .אומנם ההיגוי כאן קל ונוח יותר אבל קיימת סכנת הזדקרות בעת האצה פתאומית ,דבר שיכול
לגרום פגיעה חמורה לרוכב .ואם נושאים עוד משא על המנשא האחורי ,אזי הבעיה מחמירה שבעתיים.
מנוע צירי בגלגל הקידמי ,דומה להנעה קידמית של מכונית (כמעט כל מכונית קטנה חדשה מיוצרת עם הנעה קידמית ) .ההיגוי
באופניים אומנם קצת יותר קשה (עקב אפקט הג'ירו) אולם במהירויות הנמוכות שבהם נוסעים עד  25קמ"ש הקושי בהיגוי הוא
מועט ,לעומת זאת כושר התימרון והשליטה על הנהיגה היא טובה יותר ,מרכז הכובד זז מעט קדימה (עקב משקלו של המנוע הצירי
בגלגל הקידמי) וחלוקת המשקל היא מאוזנת יותר .הסיכוי להזדקרות הוא קטן יותר ויציבות הנסיעה גדולה יותר.
החיסרון של שיטת מיקום המנוע הצירי בגלגל הוא שהגלגל בדרך כלל כבד יותר ,אולם היתרון הגדול ביותר מאפיל על החיסרון בכך
שהאופניים חשמליים עם מנוע צירי בגלגל הם אמינים יותר לא רגישים לתהפוכות מזג אויר ,מעט חלקים נעים הנוטים להתקלקל,
אמינותם גבוהה משמעותית מכל אופניים הפועלות בשיטת הנעה אחרת דלעיל .כאשר מתרוקנת הסוללה ניתן לרכב עליהם כאילו הם
אופניים רגילות ולפדל רגיל עם שימוש רגיל בפדלים ,בשרשרת ומערכת התמסורות ללא הפרעה של תמסורת המנוע.
עוצמת המנוע החשמלי באופניים חשמליים
התקן בישראל ובאירופה ( (EN15194מגביל את הספקו ועוצמתו של המנוע ל  250וואט .אומנם עוצמה זו מספיקה לרוכב הממוצע
במשקל של עד  75ק"ג לנסיעה רגילה בדרך עירונית במישור ,כיצד יפעל המנוע כאשר הרוכב שוקל  100ק"ג ונושא עמו משא
נוסף של  20ק"ג? כאן קיימת בעיה יתר על כן ,האם הוא מספק לנסיעות בעליות תלולות יותר בשיפוע של  15-20מעלות? התשובה
לכך תלויה בסוג המנוע.
מנוע חיכוך אינו מיועד לעליות בעלי שיפוע של יותר מ 6-מעלות ומתקשה מאד בהנעת אופניים עם רוכב מעל  40ק"ג .המנוע הזה
הוא יותר צעצוע ומתאים לאופני ילדים מאשר לאופני מבוגרים ,ואומנם תפוצתו היא מועטה.
מנוע שרשרת מניע את האופניים דרך מערכת התמסורת הרגילה הקיימת בו כך שהרוכב משתמש בתמסורת ההילוכים ובידית ה-
 Shifterבכדי לטפס בעליות ,כך שקיימת אומנם תרומת כוח מסויימת ועזרה לרוכב בעליה ,אולם עזרה זו כאמור גורמת לצריכת
אנרגיה מוגברת מהסוללה החשמלית ושכרה יוצא בהפסדה ,טווח הנסיעה עלול להתקצר לחצי טווח עקב התרוקנות מהירה של
הסוללה .ניתן להשתמש במנועים עם הספקים גדולים יותר אולם כאן מתנגשים עם החוק.

מנוע ישיר לציר הפדלים – ראה את האמור לגבי מנוע שרשרת ,אומנם ביצועי המנוע בעליות הוא טוב יותר מאשר מנוע שרשרת
ולמרות זאת  ,הפסדי אנרגיה עקב חיכוך וחימום הם גדולים ,וטווחי הנסיעה קטנים עקב התרוקנות הסוללה.

מנוע צירי בגלגל של  250וואט אומנם מספיק מינימאלית לתנועה בדרך עירונית אבל אפשר לקבל כיום מנועים החל מ 350 -וואט
ועד  1500וואט כמובן בניגוד לחוק .כאן יש לציין את יצרן המנוע החשמלי Bionx -לאופניים מקנדה אשר המערכת  W 052שלו
נותנת מומנט מקסימאלי של  N/m 40שמאפשר קלות טיפוס בעליות של  18מעלות ללא מאמץ מיוחד ,החברה משתמשת
בטכנולוגיה  Magnetic Field Driveדבר המונע חיכוך בין החלקים הנעים של המנוע ובצורה זו מאריך את חיי המנוע .בתוך המנוע
מובנה מיקרופרוססור שתפקידו למדוד את רמת הדחף של הרוכב ומערכת זו מפצה גם על חוסר איזון בעוצמת הדחף בין הרגלים של
הרוכב ומבטיחה האצה חלקה ברכיבה .יתרה מזאת ,בעזרת הסוללה המסופקת על ידו בערכה המושלמת ניתן לרכב בטעינה אחת של
הסוללה לטווח של עד  525ק"מ (לפי פרסום יצרן) ! חסרון המערכת הוא מחירה הגבוה ביותר ( כ 2200 -דולר בשערי המפעל).
כמו כן יש להזכיר שניתן לרכוש קיט להסבה עצמית של אופניים אפילו ב W 500 -ולשדרג את האופניים לביצועים טובים יותר.
קיימים בשוק מנועים ציריים רבי מתח (מופעלים מ V 24-ועד  ) V 48דהיינו בהזנה מסוללה של  V 24המנוע מפיק הספק של
 W 250ואילו בהזנה מסוללה של V 36-מקבלים הספק של  W 500ואילו בהזנה מסוללה של  V 48מפיק המנוע הספק של

 W 750-1000הספק שהוא מדהים לכל הדעות לאופניים חשמליות עבור רוכב אחד  .כאן ,יש להבין כי מחירה של סוללה
ליתיום איכותית של  36V12Ahהוא כמעט כפול מסוללה  24V10Ahומחיר סוללה  48V16Ahהוא כפול ממחירה של
סוללה  36V12Ahכך שמנועים בעלי הספק גדול יותר ,צורכים קיבולת סוללה גדולה יותר לאותו טווח נסיעה ובהחלט עלות
הסוללה למנועים בעלי הספק גדול היא משמעותית יקרה יותר ולפעמים אפילו יותר מאשר מחיר האופניים והמנוע גם יחד.

חשיבות הסוללה באופניים חשמליים
הסוללה היא הרכיב החשוב ביותר במערכת האופניים החשמליים .היא אוצרת בתוכה את האנרגיה הדרושה להנעת האופניים בכלל
ויש לה חלק נכבד לקביעת ההגדרה באם האופניים הם אפקטיביים ויעילים למטרת הרוכב או אופניים שהם גימיק נחמד אבל חסר
שימוש יעיל לרוכב .סוללת ליתיום איכותית עשויה לשדרג את האופניים ולגרום הנאה רבה לרוכב ואילו סוללת עופרת עלולה
להפוך את הרכיבה בהם לסיוט מתמשך.
מבנה של הסוללה :באופן פשטני ניתן לחלק את הסוללה לשלושה חלקים :אלקטרודה חיובית (אנודה) ,אלקטרודה שלילית (קטודה)
וביניהן אלקטרוליט .ההרכב הכימי וריכוזו של האלקטרוליט משתנה בעת פעולת הסוללה ,וכמו כן משתנה כמות הליתיום האגורה
באלקטרודות .בפריקה משתחררת אנרגיה (חשמלית) ובטעינה נאגרת אנרגיה חשמלית.
סוללת העופרת ) (Lead Acid Batteryהיא סוללה די ישנה המורכבת מלוחות עופרת טבולים באלקטרוליט חומצי ועקב
תגובות כימיות נוצרים הפרשי פוטנציאל חשמלי בין האלקטרודה החיובית ובין הקתודה השלילית .כל כלי הרכב המנועי הקיימים
כיום מותנעים ע"י המצבר אשר תוך כדי תנועה הוא נטען חזרה ע"י האלטרנאטור וכך אורך חייו הוא כשנתיים בממוצע .באופניים
חשמליים סוללת העופרת משמשת מאגר אנרגיה לנסיעה רציפה ללא טעינה חוזרת תוך כדי נסיעה .הקיבולת שלה היא מוגבלת לכן
בדרך כלל טווח הנסיעה בה (עם מנוע  ) W250מוגבל עד מקסימום  12-20ק"מ ולאחר מכן יש להטעינה שנית (זה נקרא "מחזור
טעינה") ,אולם לאחר  200-300מחזורי טעינה ,קיבולת האנרגיה החשמלית יורדת ל 60%-מערכה הנומינלי ואז היא מסיימת את
חייה ,וחייבים להחליפה .יתרונה הגדול של סוללת העופרת הוא במחירה הנמוך יחסית ופשטות המבנה שלה ,חסרונה הגדול הוא
במשקל הסוללה הכבד המצטרף למשקל הכללי של הרוכב ומקצר את טווח הנסיעה .חסרון גדול נוסף הוא המספר הנמוך ביותר של
מחזורי הטעינה לסוללת עופרת וכן הזיכרון השארתי של טעינה לא מלאה (יחסית לסוללת ליתיום רגילה) המקצרים את חיי הסוללה .
בדרך כלל אופניים חשמליים פחות איכותיים אשר מחירם הוא נמוך ,כוללים סוללת עופרת .יתר לכן ,אופניים חשמליים אשר
מסופקים עם סוללות עופרת נחשבים לפחות איכותיים במקורם ומשמשים בעיקר כ"גימיק מכירה" לספקים של מוצרים זולים.
סוללת ליתיום ( )Lithium-Ion Batteryהיא הסוללה האולטימטיבית לאופניים ,היא קלת משקל ואורך החיים (מחזורי טעינה)
שלה הוא פי  3יותר מאשר לסוללת עופרת .בסוללת ליתיום-יון ה"דלק" הוא יוני ליתיום (ואלקטרונים) חופשיים הנמצאים
באלקטרוליט .הם מגיעים אליו בזמן הטעינה מהאלקטרודות ,ונאספים אליהן מחדש בעת הפריקה .בסוללות הליתיום הראשונות
הייתה האנודה עשויה מליתיום .ליתיום הינו המתכת הקלה ביותר ,והוא סופר אקטיבי מבחינה כימית כמו "אחיו למשפחה" – הנתרן
והאשלגן ,ותגובתו למים  -סוערת ביותר .השימוש בסוללות הללו היה בזמנו מסוכן כי הן יכלו להידלק או להתפוצץ בקלות רבה.
פריצת הדרך המשמעותית ביותר לשימוש נרחב בסוללות הליתיום-יון הייתה ,כשנמצאה הדרך להכיל את הליתיום במסגרת יציבה
הממתנת את נטייתו להתלקח ולהתפוצץ .החברה הראשונה שהכניסה לשימוש נרחב סוללות ליתיום-יון הייתה  .Sonyבסוללות
שיצרה הורכב הליתיום בתוך מצע פחמני פנימי .במרוצת הזמן שופרו גם המצעים וגם האלקטרוליט וכיום שני הסוגים הדומיננטיים
של סוללות ליתיום-יון הם ליתיום פולימר ( Li-Polymer Batteryמתח כל תא  3.7וולט) וליתיום ברזל ( LiFePo4מתח כל תא
 3.3וולט) ,כשלאחרון יתרונות מבחינת בטיחות וקיבולת .לסוללות ליתיום תכולת האנרגיה הגבוהה ביותר יחסית ליחידת משקל,
ולכן צופים להן תפקיד חשוב במכוניות חשמליות באופניים חשמליים ובציוד נייד בכלל .סוללת ליתיום-יון יכולה לשרוד בין  800ל
 1000מחזורי טעינה-פריקה לפני שהיא הופכת לבלתי-שמישה (קיבולת מטען קטנה מדי) .ישנם סוללות ליתיום המסוגלות לשרוד
מעל  2000מחזורי טעינה (מחירם גבוה ביותר) .מס' המחזורים של הסוללה תלוי מצד אחד בסוג הסוללה ובאיכות היצרן ,ומצד שני
בגיל הסוללה ,בטמפרטורת הסביבה ובקצב הפריקה.
הטבלה הבאה מציגה את השפעת הגיל וטמפרטורת הסביבה על קיבולת סוללת הליתיום-יון:

מטבלה זו עולה מסקנה מעניינת :אין דבר גרוע לסוללה מאשר להיות טעונה ל  100%ומחוברת לחשמל .הטמפרטורה של הסוללה
עליה מדובר ,היא 47 ...מעלות .מסקנה מתבקשת היא שעם סיום טעינתה של סוללת הליתיום יש לנתק אותה ממקור המתח הטוען.
מסקנה אחרת העולה מן הטבלה היא כי מרגע שיצאה מפס היצור מאבדת הסוללה בהתמדה את יכולתה לאגור מטען  -גם אם לא
הייתה כלל בשימוש.
גם קצב הטעינה והפריקה משפיע על אורך חיי הסוללה אשר מתארכים ככל שקצבים אלו קטנים .הטבלה הבאה ממחישה זאת:

הקיבולת של סוללה נמדדת באמפר\שעה ( )Ahומסומנת ב  .Cפריקה או טעינה בקצב  Cשל סוללה בת  1אמפר\שעה פירושה
פריקה או טעינה שלה באמפר יחיד במשך שעה ,וכו'.
זו אינה תכונה רצויה לסוללה המיועדת לאופניים חשמליים :זו זקוקה לזרמים גבוהים מאד בעת האצה  ,נסיעה במהירות גדולה
ובלימה פתאומית ,המזיקים מאד למצברי ליתיום .לכן לא מומלץ לרכב באופניים במהירות גדולה יותר מ 25 -קמ"ש ,לא מומלץ
להשתמש במנועים בעלי הספק גדול (צריכת זרם גדולה יותר מהסוללה) אלא ,להתאים להם סוללת ליתיום בעלי קיבולת אנרגיה
( )Ahגבוהה יותר המיועדת למנועי הספק גבוהים .להדגשה ,יש לציין כי לנסיעה במהירויות גדולות באופניים חשמליים ישנם
חסרונות רבים :מעבר לצריכת זרם מוגברת מהסוללה וע"י כך קיצור חייה ,יש גם סכנה לא מועטה באופניים אשר מטבעם אינם
מגנים על הרוכב בנסיעות במהירויות גבוהות מעל  25קמ" ש וכך הרוכב חשוף לפגיעות חיצוניות בהן ,וכן המנוע חשוף לתקלות
חשמליות ומאמצי יתר מכאניים הגורמים לכשל טכני.
אין דרך להשיב לסוללת ליתיום את נעוריה .שיפור רגעי מורגש כאשר מחממים אותה מעט .החימום גורם להקטנת ההתנגדות
הפנימית שלה ולכן יימדד מתח גבוה יותר בין קטבי הסוללה תחת עומס .בסיום חיי הסוללה יש למסור אותה להשמדה מבוקרת
ולמיחזור.
מיקום הסוללה על האופניים
בדרך כלל הסוללה ממוקמת על המנשא האחורי מעל הגלגל האחורי אז גם ניתנת לשליפה נוחה ומהירה לצורך טעינה חוזרת ,אולם
יש גם והסוללה צמודה אנכית מאחורי מוט המושב ואז יש צורך לקפל את המושב בכדי לשלוף אותה לטעינה  .זה אמנם פחות נוח
לשליפה אבל יש טוענים כי גם פחות נוח לגנבה .סוללות הליתיום של חברת  Bionxממוקמת על הקורה התחתונה האלכסונית ואז
יש קשר עין בין הרוכב לבין הסוללה בזמן הנסיעה ,דבר המאפשר פיקוח וביקורת על נורות האזהרה שעל הסוללה המיוחדת הזו.
לאחרונה ידוע על אופניים אשר הסוללה ממוקמת בתוך הגלגל השני (ללא המנוע) כאשר היא מסתובבת יחד עם הגלגל -דבר מוזר
לכאורה ,אבל באם נבחן את הדבר לעומקו נראה כי הדבר יוצר בעיקרו לאיזון מרכז הכובד של האופניים .כך שכאשר המנוע ממוקם
בגלגל הקדמי ומשקלו כ  3-4ק"ג נוספים הרי הסוללה שמשקלה כ 4-5 -ק"ג ממוקמת בגלגל האחורי וע"י גורמת למרכז הכובד
להיות במרכז האופניים וקרוב לחלקו התחתון ,דבר שמייצב מאוד את הרכיבה ויציבות הנסיעה בהם.
בתמונה מטה מודגם אופניים עם מנוע  Hubבגלגל הקדמי
ואילו הסוללה ממוקמת בתוך הגלגל האחורי ומאזנת את הנסיעה בהם.

בתצלום מטה מודגם אופניים עם סוללת  Bionxעל אמצע הקורה האלכסונית
ואילו המנוע מורכב בגלגל האחורי.

חשיבות הבולמים (קדמי ואחורי) באופניים חשמליים
יתרונם הגדול של האופניים החשמליים הוא בעיקר בנסיעות עירוניות בכבישים עמוסי רכב ובשעות שיא בפקקים .ניתן לעקוף
בקלילות את כל כלי הרכב התקועים בפקקים ,לעלות על מדרכות ,ולנסוע בדרכים המיועדות לאופניים במקומות בהם קיימים דרכים
כאלו להגיע למחוז חפצנו בלי להמתין ברמזורים העירוניים ולנשום את פיח הנפלט מאגזוזים של המכוניות.
כאן קיימת בעיה ,כל עליה או ירידה ממדרכה תוך כדי נסיעה מלווה בעליה על מכשול (אבן שפה) או ירידה ממכשול ,אז האופניים
חוטפים זעזוע ניכר ,בפעולה זו הזעזוע מועבר מיידית לגופו של הרוכב ומסוגל להסב לו נזקים גופניים רפואיים .גם בורות או
מכשולים שונים בכביש מסיבים את אותם הנזקים ,והפגיעות בגופו של הרוכב הם בלתי הפיכים ומסוגלים אף לגרום לנכות תמידית.
כאן באים הבולמים הקדמיים (מזלג קדמי קפיצי ) או בולם גלגל אחורי עם בוכנה/קפיץ אחוריים .אשר תפקידם הוא לספוג את
הזעזועים הפוגעים באופניים ולשכך אותם ואת פגיעתם בגוף הרוכב.
חשיבותם של הבולמים באופניים בנסיעות עירוניות היא מכרעת ביותר ,באופניים חשמליים הרוכב מפדל מעט ומסתמך בעיקרו על
הנעת המנוע החשמלי .הנסיעה מצופה להיות נינוחה ורגועה ולא אגרסיבית כמו נסיעת שטח ,כך שהרוכב אינו מצפה למכשול כמו
בשטח סלעי ,בעצם כל מכשול ברכיבה עירונית הוא הפתעה לא נעימה לרוכב .כאן בא הבולם לעזור ולמנוע "הפתעות" מסוג זה
ותפקידו הוא לבלום זעזועים הנגרמים בדרך.
בדרך כלל רוב האופניים החשמליים מיובאים לישראל עם בולם קדמי ,למעשה המזלג הקדמי הוא קפיצי .אולם עיקר הזעזועים
המסוכנים פוגעים ברוכב דרך הגלגל האחורי והמושב ,שם לא תמיד קיים בולם משמעותי ואז הזעזוע מועבר ישירות לעמוד שידרה
של הרוכב שעלול להיות חמור במיוחד ולגרום לנכות קשה .לכן אופניים איכותיים מצוידים בשני בולמי זעזועים ,הן בגלגל
הקדמי והן בגלגל האחורי אין לוותר על הבולמים ,על בריאות הרוכב אין להתפשר !
ברור הוא כי הבולמים מייקרים את עלות האופניים החשמליים לרוכב ,אבל מה הם מספר שקלים להבטחת בריאות הרוכב?
הטיפולים הרפואיים לרוכב לאחר פגיעה בעמוד שידרה שלו הם פי כמה וכמה יותר יקרים מאשר עלות בולם בגלגל האחורי.
סוגי האופניים המומלצים להפעלה חשמלית
היות ויש חשיבות יתרה למשקל הכללי אשר המנוע מסוגל להפעיל יחד עם סוללת הליתיום ,הרי ברור הוא כי ככול שהאופניים הם
קלי משקל אזי קיבולת האנרגיה הנדרשת להפעלתם היא נמוכה יותר ואז טווח הנסיעה גדל בהתאם .לכן חשוב מאד שהאופניים
החשמליים יהיו עשויים מסגסוגת של אלומיניום או מגנזיום קל משקל או קרבון ,אופניים עשויים פלדה או אחד מסגסוגותיה יהיו
כבדים יותר ולכן דרוש מנוע גדול יותר וסוללה עם קיבולת גדולה יותר להנעה.
יעילותם העיקרית של האופניים החשמליים היא בנסיעה עירונית (ראה סעיף קודם) ,יתרונם בנסיעה בין עירונית אינו בולט לעין
בגלל הגבלת טווח הנסיעה בהם (עקב מגבלות קיבולת הסוללה) .בנסיעות עירוניות רצוי להשתמש בכלי רכב ממונע בדלק ואת
האופניים ניתן לאחסן בתא המטען האחורי של הרכב או על מנשא אחורי בו ,רק כאשר מגיעים לעיר יש להחנות את הרכב במגרש
חניה ולהוציא את האופניים לשימוש .סיבה זו היא ה גורם הראשי לכך שהרוב המוחלט של האופניים החשמליים המומלצים
והמיוצרים כיום הם אופניים מתקפלות בעלי גלגל בקוטר של  51( " 20ס"מ) אשר ניתן לקפל אותם בקלות ולאחסן בתא מטען של
רכב קטן ,הם גם האופניים המתאימים ביותר לרוכב בגיר לנסיעה עירונית .קיימים כיום אופניים חשמליות בעלי קוטר גלגל קטן

יותר  "14 ,"16ואפילו  ,"12אולם הם מיועדים בעיקר לילדים ולא מומלצים למבוגרים כי כל מכשול בדרך כגון אבן שפה של
מדרכה או בור בדרך ,יכול להסב נזק בלתי הפיך הן לאופניים והן לרוכב המבוגר.
להלן טבלה המסכמת את תנאי הנסיעה והמלצות מעשיות שתוארו במאמר זה:

המלצות מעשיות

תנאי הנסיעה

סוג האופניים

המשקל
הכללי של
הרוכב+
המשא
הנוסף

טווח
נסיעה
ליום

תנאי הדרך

 55-55ק"ג

 50ק"מ

מישורי (עירוני)

W052

 55-55ק"ג

 02ק"מ

מישורי (עירוני)

W052

36V10Ah

 55-55ק"ג

 02ק"מ

מישורי עם עליות קלות

W052

36V16Ah

עירוניות  /מתקפלות

 55-55ק"ג

 02ק"מ

נסיעת שטח עם עליות
בשיפוע מעל  55מעלות

W522

36V16Ah

אופני הרים

 55-55ק"ג

 50ק"מ

מישורי (עירוני)

W052

36V10Ah

עירוניות  /מתקפלות

 55-55ק"ג

 02ק"מ

מישורי (עירוני)

W052

36V16Ah

עירוניות  /מתקפלות

 55-55ק"ג

 02ק"מ

מישורי עם עליות קלות

W052

36V20Ah

עירוניות  /מתקפלות

 55-55ק"ג

 02ק"מ

נסיעת שטח עם עליות
בשיפוע מעל  55מעלות

W522

48V16Ah

אופני הרים

 502-55ק"ג

02-02
ק"מ

מישורי עם עליות קלות

W 5222-552

48V20Ah

אופני הרים

 502ק"ג
ומעלה

_

_

_

_

מכונית  /אופנוע

הספק
המנוע

סוללה
מומלצת

HUB

LiFePo4
24V10Ah

עירוניות  /מתקפלות
עירוניות  /מתקפלות

הטבלה הנ"ל היא מומלצת עפ"י נסיעות בתנאי דרך המפורטים לעיל .במידה ואחד מהפרמטרים משתנה או שונה דרסטית יש לשאוף
תמיד להשתמש במנוע  Hubבציר הגלגל (ללא גיר) ואילו הסוללה המומלצת היא מסוג  LiFePo4עם קיבולת אמפר/שעות כמה
שיותר גדולה (במסגרת התקציב) או אלטרנטיבה אחרת היא להשתמש ב 2-סוללות.
כל הזכויות שמורות למרכז הישראלי למכונאות האופניים
המאמר הנ"ל נערך ונכתב ע"י :דוד שפיגלמן B.Sc.
הכותב הינו מהנדס מכונות בעל  53שנות ניסיון במערכות מכאניות חשמליות.
בעברו היה ראש ענף מערכות מכאניות במכון התקנים הישראלי ועסק בין השאר
בבדיקות יבוא מחו"ל של אופניים ,כמו כן הוא הגה תכנן ובנה אופניים תת -ימיים
עבור צה"ל .כיום הוא בעל חברה ליצור קיטים להרכבה עצמית
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טלפקס , 04-6273445 :טלפון נייד0522-871388 :ת.ד 872 .מיקוד  , 37108דוא"לbikeschoolpro@gmail.com :

