אנרגיה גיאותרמית :במלוא הקיטור קדימה
השקעות חדשות במדינות המובילות בעולם בתחום האנרגיה הגיאותרמית :ארה"ב ,הפיליפינים ואינדונזיה,
מפיחות חיים חדשים בתעשייה ,שצמיחתה מתעכבת בשל הסכומים הגדולים יחסית שיש להשקיע והיעדר
רווחים בטווח הקצר.

ייצור חשמל גיאותרמי בהיקף גדול החל מוקדם יותר מאשר מקורות מתחדשים אחרים .תחנת הכוח הגיאותרמית
הראשונה פעלה בלרדרלו ,באיטליה ,ב ,1904 -אך בשנים האחרונות נבלמה הצמיחה והגידול הנומינלי בתפוקה
התגמד לעומת מקורות מתחדשים אחרים.
כושר הייצור הסולארי זינק בשנים  2008 – 2000מ 730 -מגה-וואט ) (MWל 13.5 -ג'יגה-וואט ) ,(GWוכושר הייצור
מאנרגיית הרוח מ GW 18.5 -ל ,GW 122 -לפי נתוני 'בי .פי ,'.בעוד שכושר הייצור מאנרגיה גיאותרמית גדל באותן
השנים במתינות ,מכ GW 8.2 -ל.GW 10.5 -
ייצור חשמל גיאותרמי יעיל יותר מייצור חשמל סולארי כי אנרגיה גיאותרמית זמינה בכל עת ,ולא לסירוגין .שיעור
מקדם העומס של אנרגיה גיאותרמית נאמד ב ,90% -לעומת  20%באנרגיה סולארית ו 25% -באנרגיית רוח .גם
עלות הייצור נמוכה יותר .עלות יצור חשמל מאנרגיה סולארית לקילו-וואט/שעה נעה בין  0.20דולר ליותר מ0.30 -
דולר ,בעוד שעלות הייצור מאנרגיה גיאותרמית זולה כמעט כמו פחם ונעה בין  0.06ל 0.09 -דולר לקילו-וואט/שעה.
אחת הסיבות לצמיחה האיטית של אנרגיה גיאותרמית היא המגבלה הגיאוגרפית .הפקה משמעותית ,באמצעות
רתימת קיטור גיאותרמי להנעת טורבינות ,מצריכה תנאים תת-קרקעיים מיוחדים הקיימים רק באזורים ספורים
בעולם ,וגם בהם דרושה השקעה מרתיעה.
ההשקעה הנדרשת להקמת תחנת כוח גיאותרמית נאמדת ב 4 - 3 -מיליון דולר לכושר תפוקה של מגה וואט אחד,
ופוטנציאל התמורה להשקעה לטווח קצר קטן יותר בהשוואה לתעשיית הנפט והגז .אמנם קידוח גיאותרמי זהה
לקידוח נפט יבשתי ,אולם בעוד שקידוח נפט אחד עשוי להניב למשקיעים רווחים מיידיים ,מצריך מיזם גיאותרמי כ5 -
עד  10קידוחים נוספים עד שיניב די קיטור ,ובין  3ל 5 -שנים בטרם יחל לפעול .גם לאחר ההפעלה ,ממתינים
המשקיעים שנים רבות להחזר ההשקעה הראשונית .גורם הזמן מרתיע משקיעים רבים ,למרות הסיכוי הבטוח
לתשואה בטווח הארוך.
עם זאת ,לנוכח הגידול בפליטות פחמן דו חמצני גבר הצורך בקידום אנרגיות ירוקות ,והניע מדינות רבות לקדם את
התעשייה הגיאותרמית ולתמוך בה.
ארה"ב ,יצרנית החשמל הגיאותרמי הגדולה בעולם ,עם כושר ייצור של כ 3 -ג'יגה-וואט ,מציעה תמריצים
אטרקטיביים שעשויים לשלש את התפוקה בתוך חמש שנים ,לפי האגודה האמריקאית לאנרגיה גיאותרמית .משרד
האנרגיה העניק ל 123 -מיזמים גיאותרמיים  338מיליון דולר ,והתקציב הפדראלי ל 2011 -כולל מימון ואשראי
ישירים יותר ותמריצים.
תמיכת הממשלה אפשרה לתעשיית החשמל הגיאותרמי בארה"ב להיחלץ ממגמת המיתון שאפיינה את ,2009
ולצמוח בשיעור של  6%כתוצאה מהפעלת כושר ייצור חדש בהיקף של  175מגה-וואט .הוקמו  6תחנות כוח חדשות
בהשקעה כוללת של  0.8מיליארד דולר.
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ההתעוררות מורגשת גם בתוכניות למיזמים חדשים שהיזמים ממהרים להגיש בשנים הקרובות ,כדי שלא להחמיץ את
ההטבות שבחלק מהמדינות מוגבלות בזמן .מעל  140מיזמים גיאותרמיים הנמצאים כעת בשלבי פיתוח בארה"ב ,ועד
 2015הם צפויים להוסיף כ 7 -ג'יגה וואט לכושר הייצור.
במקומות השני והשלישי בליגה הגיאותרמית נמצאות הפיליפינים ) 2ג'יגה-וואט( ואינדונזיה ) 1ג'יגה-וואט( ,ושתיהן
פועלות להרחבת כושר הייצור )ר' טבלה( .אינדונזיה מוכנה לשלם לתחנות כוח גיאותרמיות חדשות עד  0.095דולר
לקילו-וואט חשמל ,תעריף המעניק פרמיה משמעותית מעל לעלות הייצור המשוערת ,במיוחד לנוכח המאמץ ליצור
סביבה יציבה להשקעות במדינה ,סבורים בחברת הייעוץ 'בלומברג' למימון אנרגיה חדשה.
ממשלת הפיליפינים עומדת לאשר מיזמים של חברות מקומיות וזרות ,ומעריכה שתעשיית האנרגיה הגיאותרמית
תמשוך השקעות פרטיות בהיקף של  2.5מיליארד דולר .צ'ילה מובילה את הגל הגיאותרמי החדש בדרום אמריקה,
והתעשייה צפויה להתאושש בקרוב מנזקי רעש האדמה בפברואר.
מוקד צמיחה נוסף מסתמן במרכז אמריקה עתיר הפוטנציאל הגיאותרמי ,שרק שבריר ממנו נוצל עד כה .מיזמים
נוספים מתוכננים כעת במזרח התיכון ,בקניה ובאוסטרליה.
תפוצת החשמל הגיאותרמי עשויה להתרחב בעקבות טכנולוגיה חדישה ומעוררת מחלוקת .במקום לנצל את הקיטור
ממאגרים תת קרקעיים ,כפי שנהוג באנרגיה גיאותרמית קונבנציונאלית ,מנצלת הטכנולוגיה של Enhanced
) Geothermal System (EGSהליכים של ביקוע שכבה לוהטת של סלע בעומק של קילומטרים ספורים והזרקת מים
קרים מפני הקרקע לתוך הסדקים שנוצרו .הסלע הלוהט מחמם את המים והם נפלטים מבאר נוספת כקיטור להנעת
טורבינות.
במיזמים ניסיוניים התברר כי בנסיבות מסוימות עשוי תהליך הביקוע להגביר את הסיכוי לרעש אדמה ,והתעוררה
התנגדות לשימוש בטכנולוגיה סמוך לשבר גיאולוגי או לריכוזים אורבאניים .משרד האנרגיה האמריקאי מדגיש כי על
כל מיזם  EGSשמקבל את אישור המשרד לעבור בדיקה קפדנית כדי לשלול את האפשרות ליצירת רעש אדמה
מעשה ידי אדם.
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