אצות :אופציה ריאלית או בועה ירוקה?
האצות מאכזבות את אלו שסברו שהן יכולות להפוך לאחד ממקורות האנרגיה המובילים בעולם .תהליכי ייצור
מסובכים ויקרים ,נצילות נמוכה ועלויות גבוהות הפכו את האצות מאופציה ריאלית לבועה ירוקה.
נראה שיצרנית המטוסים 'איירבוס' תהיה חייבת לעדכן את תוכניותיה .לפני שנתיים נשאל ריינר וון ורדה ,מנהל איכות
הסביבה ב'איירבוס' ,על הדלק שיחליף בעתיד את הקרוסין ,והוא הצביע בביטחון על דלק הביומאסה מאצות" .דלק
זה" ,הוא אמר" ,יהיה בוודאי זמין".
סוג זה של אופטימיות הכרחי להישרדות של יצרן מטוסים .אחרת ,תצטרך החברה להטיל ספק במודל העסקי שלה,
שעד היום התבסס על שימוש בכמויות גדולות של אנרגיית מאובנים .לרוע המזל ,לאופטימיות של 'איירבוס' יש בסיס
רעוע .הרעיון שאצות יכולות יום אחד להפוך לאחד ממקורות האנרגיה המובילים בעולם אינו כה מקובל היום ,וכך גם
הסתבר בוועידה האחרונה של האגודה המדעית והטכנית  ,Dechemaשנערכה בפרנקפורט.
"אצות :אופציה ריאלית או בועה ירוקה" ,היה נושא הדיון בפאנל המרכזי בוועידה ,ואם לסכם את כל הדברים שנאמרו
במשך שני ימי הועידה במילה אחת" ,בועה" תהיה בוודאות אחת החלופות .ייצור ביו -אנרגיה בבתי גידול רצוף
בבעיות ,וגם כל המאמצים להשתמש באצות כגורם הצורך את הפחמן הדו-חמצני הנפלט מתחנות הכוח הפחמיות
עדיין לא הניבו תוצאות נקיות מבעיות.
לקח זה אינו מפתיע מנקודת ראות ביולוגית" .הטבע מעולם לא נלחץ לאגור ביעילות את האנרגיה מהשמש" ,מסביר
פרופסור וולפאנג ארלט ,יו"ר המחלקה להנדסה תרמית באוניברסיטת ארלנגן-נורמברג .הוא מבהיר שהאנרגיה
המופקת מאצות היא מזערית בהשוואה למקורות מתחדשים אחרים" :אתה חייב להוכיח שהאצות תחרותיות יותר
מהטכנולוגיה הפוטו-וולטאית ,וזה קשה".
ארלט מודה שניתן להגדיל את התפוקה ממסות של אצות בבתי גידול תעשייתיים באמצעות אור מלאכותי ,אך תהליך
זה דורש כמות גדולה של אנרגיה ,גורם לאובדן לא נחוץ של אנרגיה ומאיץ את התחממות האקלים .הוא אינו סבור
שזו חלופה אפשרית ומאמין שרק אור השמש צריך להיות מנוצל כמקור אנרגיה.
נתונים לא מהימנים
גם אולריך שטיינר מ'באייר שירותי טכנולוגיה' מטיל ספק בתפוקה של מקור אנרגיה ירוק זה .הוא מתייחס לאומדנים
של כמה ממיזמי האצות המתוכננים מסביב לעולם כלא אמינים" :כמה חברות מדווחות על יבולי אצות החורגים מעבר
לחוק הראשון של התרמודינאמיקה" .במילים אחרות ,החברות מדווחות על תפוקות אנרגיה גבוהות יותר מאור
השמש.
שטיינר מציין כמה חברות כאלו ,כולל 'אלגאלינק' ההולנדית ,שמדווחת על יצירת יותר מ 200-ק"ג ביומאסה למטר
מרובע בשנה' ,סנאקואנרג'י' מקנדה ו'קבוצת סולן' מאיטליה ,מציגות אפילו נתונים גבוהים יותר :ייצור שנתי של עד ל-
 530ק"ג של ביומאסה ל 1 -מ"ר.
שטיינר טוען שאלו נתונים דמיוניים ,ומעריך שבגרמניה ניתן לייצר לא יותר מ 20 -ק"ג ביומאסה ל 1 -מ"ר וזה במקרה
הטוב .לדבריו ,אפילו בחלל ,ללא הפרעה של עננים ושכבת אטמוספרה לא בהירה ,מספיקה החשיפה לשמש לייצור
של  110ק"ג של ביומאסה ל 1 -מ"ר בלבד.
בתנאים אידיאליים יכולה הפוטוסינתזה לאגור רק  11%מאור השמש ,וזה נתון טבעי קבוע שהתהליכים ההנדסיים
היצירתיים ביותר לא יוכלו לפרוץ ,מעריך שטיינר .הוא טוען שמקדם היעילות של תהליך הפוטוסינתזה נע בין 20%
לגלי האור הכחול לבין  36%לגלי האור האדום .נתונים אלו מותירים נצילות מקסימאלית אפשרית של .28%
אובדן אור כתוצאה מהחזרה ,קליטה ונשימה תאית של הצמח ,מותירה אותנו עם שיעור נצילות אנרגיית אור השמש
של  ,11%כפי שצוין קודם לכן .שטיינר מדגיש שוב ושוב ש 11% -אחוז הם תרחיש מאוד אופטימי.
מובן שניצול בלתי יעיל של אור השמש נראה בכל הצמחים ,ולא רק באצות .למרות זאת ,יש הבדל גדול בין ניצול
ביומאסה הגדלה בצורה טבעית – לדוגמה עצים מהיער ,לייצור אנרגיה ,לבין הפעלת בתי גידול עם אותה תפוקה
נמוכה.
יערות ושטחים אחרים לגידול ביומאסה טבעית מספקים גם צרכים אקולוגיים וחברתיים .במקרה האידיאלי ,הם ישפרו
את האקלים וייצרו אתרים לבילוי שעות הפנאי .במקרים אלו ,תפוקת אנרגיה נמוכה מתקבלת על הדעת מכיוון
שהפקת האנרגיה הינה רק תוצר לוואי.
לשטחים גדולים עם בתי גידול ) (photo-reactorsלגידול אצות אין מטרה אחרת זולת ייצור אנרגיה .עליהם להיות
בעלי נצילות אנרגיה גבוהה יותר במידה ניכרת מהשטחים שבהם גדלה הביומאסה באופן טבעי ,על מנת להצדיק את

השימוש בשטחים כה נרחבים .אולם האצות רחוקות מנקודה זאת ,ושטיינר מעריך שבפועל תסתכם ניצולת האנרגיה
מאצות בלא יותר מ.5% -
עובדות אלו עדיין לא הובנו על ידי כל השחקנים בתעשיית האצות .אחת מהחברות שמתבססת על תפוקות בלתי
אפשריות ,לפי הניתוח של שטיינר ,היא פושטת הרגל הגרמנית 'מובינול אויל' מגרמניה .החברה דיווחה בעבר על
ייצור של  247.5טון דלק לחודש משטח של  1הקטר ) 10דונם( המיועד לגידול אצות" .זו מכונת תנועה נצחית"
)מכונה היפותטית המייצרת יותר אנרגיה מאשר היא צורכת בצורה שמפרה את חוקי הפיזיקה( ,אומר שטיינר ,מכיוון
שנתון זה הוא שווה ערך לתנובה שנתית של כמעט  300ק"ג של דלק ל 1 -מ"ר ,עם כ 10 -קילו-וואט שעה )קוט"ש(
בכל ק"ג של דלק בשנה .המשמעות היא  3,000קוט"ש של ביו אנרגיה ל 1 -מ"ר בשנה ,פי  3מתפוקת קרני השמש
באזור קווי הרוחב של גרמניה ,או יותר מכמות האנרגיה באזורים השמשיים ביותר של כדור הארץ.
חברות אמינות יותר מדווחות על שיעורי נצילות של  .3% - 2%לדוגמה' ,אלגנול ביופיולס' מארה"ב ,אשר החלה
לשתף פעולה עם מומחית הגז הגרמנית 'לינדה' ,בנובמבר  .2009החברה מפתחת תהליך לייצור דלקי ביו מאצות,
ומייצרת אתנול תוך ניצול אור השמש במתקנים אטומים ) (photobioreactorsהמאכסנים ומגדלים אצות תוך
אספקת סביבה מתאימה ,מזון ואור לגידולם.
לדברי החברה ניתן לייצר בתהליך זה  5ליטרים של אתנול ל 1 -מטר מרובע ,ז.א .תפוקה של  30קוט"ש ל 1 -מ"ר .כ-
 3%של אנרגיה סולארית הופכים לביו אנרגיה ,נתון שנראה ריאלי' .לינדה' מניחה שהתהליך עצמו צורך כ20% -
מהאנרגיה .המשמעות היא ש 30 -קוט"ש של ביו אנרגיה דורשים כ 6 -קוט"ש לתהליך האנרגיה .התפוקה נטו
מסתכמת אם כך ב 24 -קוט"ש ,דהיינו נצילות של  .3% - 2%שטיינר סבור שנתונים אלו הגיוניים.
שטיינר מטיל ספק באשר להחזר האנרגיה של מיזמי אצות ,ואף מניח שהחזר האנרגיה נטו עלול להיות שלילי )החזר
אנרגיה נטו  -הפער בין האנרגיה המושקעת כדי לאסוף את מקור האנרגיה לבין כמות האנרגיה המופקת מאוסף זה(.
בהתחשב במספר הרב של התהליכים :דחיסת גזים ,שאיבה ,חימום ,קירור ,ריכוז ,ייבוש ,הפקה והמרה ,שכל אחד
מהם צורך אנרגיה ,ההנחה עלולה להיות נכונה.
הורסט קורצוויל ,מ) CIKG -החברה שנכנסה לנעלי 'מובינול'( מאשר הנחות אלו ואומר שהוא ועמיתיו פועלים
להגברת צמיחת האצות באמצעות תוספת של אור מלאכותי .תהליך זה יבטיח כמעט בוודאות מאזן אנרגיה שלילי.
"אם היה לי מאזן אנרגיה מהימן ,הייתי מאושר ",אומר תומס בראואר מ ,EON Hanse -שהפעילה באוגוסט 2008
יחידה ניסיונית למיקרו אצות )אצות חד תאיות( בהמבורג שבגרמניה .החברה מנצלת פחמן דו-חמצני שנפלט מתחנת
כוח משולבת )מייצרת חשמל וחום(.
טכנולוגיה יקרה
הצד הפיננסי של מיזמי האצות מהווה אף הוא נושא לדיון מעמיק .שטיינר מאמין שאנרגיית האצות נעדרת כל סיכוי
להיתכנות כלכלית בשל הטכנולוגיה הנדרשת .תהליכי הייצור מורכבים ולכן יקרים ,פגם שממשלת גרמניה הייתה
מודעת לו כבר בקיץ  ,2008כשהסבירה לחבר פרלמנט ש"היעדר היתכנות כלכלית היא הבעיה הבסיסית של השימוש
באצות להפקת אנרגיה".
גורם נוסף לעלויות הגבוהות הוא החומרים המזינים המוכרחים להיות זמינים .ב ,CIKG -לדוגמה ,מבקשים להבטיח
שכל תא בבית הגידול יתפצל אחת ל 9 -עד  12שעות .יש לספק ברציפות  2.6ק"ג של פחמן דו-חמצני ועוד כמות
גדולה של חומרים מזינים עבור כל  1ק"ג של ביו מאסה ,כדי לשמור על קצב גידול קבוע זה לאורך זמן .זהו תהליך
יקר שיש לו השפעה שלילית ניכרת על מאזן האנרגיה.
למרות ש CIKG -מדווחת על פתרון חלק ניכר של הבעיות בסיוע של ניהול חכם של התהליכים ,המדענים עדיין
ספקניים באשר לגידול אצות לאנרגיה בהיקף רחב
התהליכים לגידול אצות מתחלקים באופן כללי לשתי קבוצות .קבוצה אחת היא הבריכות הפתוחות  -אגני מים
פשוטים שבהם מגדלים אצות .הליכים אלו צורכים שטח רב ולכן הנצילות נמוכה .הקבוצה האחרת היא בתי גידול
לאצות) ,(photo-bioreactorsשיש להשקיע בהקמתם סכומים ניכרים.
קשה להשיג יתרונות לגודל בבתי הגידול ,וזהו חיסרון משמעותי .יש להניח לאור לפעול בתוך בית הגידול ,והדבר
מגביל את הגודל האפשרי של בית הגידול .הדרך היחידה להפעיל מפעלים גדולים יותר לאצות היא להגדיל את מספר
בתי הגידול .תהליך זה דורש כמויות עצומות של חומרים ומכאן עלויות גבוהות יותר.
סיכום
יצרני המטוסים התרים אחר דלק חדש שיקטין את תלותם בדלקים המאובנים ,נאחזים אפילו בפתרונות בלתי סבירים.
במאמר שפורסם לאחרונה ,מדווחת 'איירבוס' על תוכניתה לפתח חומרי גלם שאינם מזון עד אמצע העשור הבא.

חומרי גלם אלו עשויים להוות כ 30% -מכל דלק המטוסים עד  ,2030כשמיקרו-אצות הינן אחת "האפשרויות היותר
מבטיחות".
כמה הסתייגויות חבויות במשפטים אלו ,שלעומת ההצהרה מלפני שנתיים על זמינות ודאית של דלק אצות נשמעים
מעט יותר זהירים.
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