אתגרי הדור הבא של ביו דלק
תעשיית האתנול מביומסה תאית התקדמה כברת דרך והחלה לעבור לשלב בו מוקמים מתקני יצור לאתנול תאי
) (cellulosic ethanolבהיקף מסחרי ,אך היא עדיין ניצבת בפני כמה אתגרים ,כולל השגת מימון .למרות
ההתקדמות הטכנולוגית יש אנליסטים שאינם צופים שהדור השני של ביו-דלק יתפוס את מקומו של הדור
הראשון.
אתנול המופק מתאית בתעשיית הדלק האורגני יהיה הנורמה בתוך שלוש עד חמש שנים מאמינים היצרנים והספקים
האופטימיים ,ואכן יש הרבה מיזמים מסחריים בהקמה ובתכנון ,אבל אנליסטים מזהירים שהשוק המתפתח של הפקת
אתנול מהמרכיבים הבלתי אכילים של צמחים לא ימריא בטרם יוכיח את עצמו למשקיעים.
טאמז קמינסקי ,אנליסט לאנרגיה מתחדשת בחברת הייעוץ 'פרוסט וסאליבן' ,שבסיסה בארה"ב ,סבור שהמעבר
מהשלב הניסיוני לשלב המסחרי יהיה קשה .צריך לשפר את טכנולוגיית ההמרה ולפשט את התהליך הנוכחי המורכב
ורב השלבים .במילים אחרות ,היצרנים צריכים להגביר את ההיתכנות הכלכלית של הדור השני של האתנול לעומת
ההיתכנות המוכחת של הדור הראשון ולהגמיש את חומרי הזינה.
למרות זאת ,סבורות חברות פעילות בתעשייה שהטכנולוגיה התקדמה כברת דרך בעשור האחרון .עלויות הייצור
נמצאות בירידה והיעדים השאפתניים וההטבות לדלק ממקורות מתחדשים בארה"ב ובאירופה סייעו לדרבן את
הצמיחה.
יעדי האיחוד האירופי ל 2020 -הם להפיק  20%מכלל האנרגיה ו 10% -מצריכת הדלק לתחבורה ממקורות
מתחדשים .יעדי ארה"ב הם להפיק  36מיליארד גלון דלק מתחדש ,מהם  16מיליארד גלון שיופקו מאתנול תאי.
היצרנים מציינים שהושגה התקדמות טכנולוגית ניכרת בשנים האחרונות ושהביומסה התאית ) lignocellulosic
 (biomassזולה ומצויה בשפע .סינתיה בריאנט ,מנהלת פיתוח עסקי בחברת האנזימים 'נובוזימס' ,מציינת שכמות
גדולה של ביומסה מיוצרת בעולם ומרביתה נזרקת ללא שימוש .לדבריה ,האתגרים העיקריים בעשור האחרון היו איך
לעבד את הביומסה התאית באופן כדאי כלכלית ולפתח טכנולוגיה לפרוק חומר זה.
ערבות להלוואות
הטכנולוגיה אינה הגורם העיקרי המעכב את התעשייה .ארנולד קלאן ,מנכ"ל 'בלו-פאייר' ,חברת האנרגיה המתחדשת
האמריקנית ,אומר שהתעשייה הייתה אמורה להתקדם אל מעבר למיזמים הקטנים יחסית שמוקמים כעת .העניין הוא
ששוקי ההון העיקריים ,שוק ההלוואות ושוק המניות ,אינם מעוניינים להשקיע במתקן ראשון מסוגו .הטכנולוגיה קיימת
וברוב המקרים גויס גם ההון אבל חסרות הערבויות.
המשקיעים הפרטיים סייעו במימון אך משרד האנרגיה האמריקאי מתמהמה במתן ערבויות להלוואות למיזמי ביו-דלק,
מאשים קלאן .יש צורך בערבות מדינה ,כמו ערבות משרד האנרגיה ,להלוואות כדי שהבנקים ירגישו בטוחים להעניק
הלוואות מימון להקמת המפעלים המסחריים הראשונים.
קלאן מציין שחברת 'בלו פאייר' קיבלה מימון ממשרד האנרגיה להקמת מפעל לייצור אתנול תאי בפולטן ,מיזורי ,אבל
היא עדיין ממתינה לשיפוי במסגרת התוכנית ומבררת כעת אם ניתן להשתתף בתוכנית ההלוואות של משרד
החקלאות .המתקן של 'בלו פאייר' בפולטון ,שכושרו  19מיליון גלון בשנה ,מוזן בפסולת עץ המומרת לאתנול
באמצעות הפטנט של החברה ,הידרוליזה בחומצה מרוכזת .הקמת המתקן החלה בנובמבר  ,2010והשלמתו
מתוכננת ל ,2013 -אך העבודות מתעכבות עד שיושג המימון .לדברי קלאן' ,בלו-פאייר' אינה מפיקת האתנול היחידה
שנתקלת בקשיים פיננסיים כאלה.
חביאר סלגאדו ,נשיא חטיבת הביו-אנרגיה ב'אבנגואה' הספרדית ,מציין שההתקדמות בענף הביוטכנולוגי סייעה
בחמש השנים האחרונות לצמצם משמעותית את העלויות ותרמה לצמיחת התעשייה .הוא צופה ששיפורים מעין אלה
יגבירו את כושר ההתחרות של התעשייה במחירי הנפט הגולמי בשלוש עד חמש השנים הבאות.
שותפות מתקדמת
חברות נפט רבות כולל 'בי-פי' הבריטית' ,אקסון-מוביל' האמריקנית 'פטרונאס' הברזילאית' ,של' האנגלו-הולנדית
'טוטאל' מצרפת וחברת הזיקוק האמריקנית 'ואלרו' מזרימות מאות מיליוני דולרים לפיתוח תעשיית האתנול מתאית,
אומר סלדאגו ,הסבור שהתעשייה אינה דורכת במקום.
חברות הנפט רוכשות בשנים האחרונות נכסי אתנול ונכסים נלווים' .בי-פי' השקיעה אשתקד  98.3מיליון דולר
ברכישת החברה האמריקנית 'ורניום' ,יצרנית אתנול מתאית ,המפעיל מתקן ניסיוני בכושר של  36מיליון גלון בשנה
בג'נינגס ,לואיזיאנה' .טוטאל' השקיעה סכום לא ידוע בחברה האמריקאית המפתחת ביו-דלק' ,קוקאטה'.

חברת הנפט 'של' וחברת קני הסוכר והאתנול הברזילאית 'קוזאן' ,החלו רשמית ביוני במיזם המשותף 'רייזן',
בהשקעה של  12מיליארד דולר .המיזם צפוי לייצר  2מיליארד ליטר בשנה .לפי 'של' ,יפיק מיזם חשמל מפסולת קני
סוכר וינצל את הידע של 'של' ואת השותפויות שלה בביו-דלק מתקדם.
במסגרת עסקה אחרת תיתן 'של' את הנתח שלה ,15.7% ,במניות 'קודקסיס' ,יצרנית האנזימים האמריקנית ,ואת
אחזקותיה ) (50:50במיזם המשותף עם 'איוג'ן אנרג'י' ,יצרנית האנזימים הקנדית ,להקמת מפעל הנמצא בשלב
הבנייה .התוכנית היא להשתמש במוצרי 'קודקסיס' במפעל האתנול התאי של 'איוגן אנרג'י' ,בכושר  500אלף ליטר
בשנה ,שכבר פועל באוטווה  ,קנדה.
בשלבי הקמה
מפעלי אתנול תאית שנמצאים בשלבי הקמה כוללים מפעל לייצור  13מיליון גלון בשנה של חברת הכימיקלים
האיטלקית 'מוסי וגיסולפי' ,בקרסנטינו ,איטליה ,שלדבריה יפיק אתנול במחיר תחרותי לבנזין' .מוסי וגיסולפי' הניחה
את אבן הפינה באפריל ומצפה להתחיל בייצור בשנה הבאה .המפעל ישתמש תחילה בקני שיבולים ולאחר מכן יעבור
לצמח עבקנה שכיח ).(Arundo donax
מפעל נוסף הוא 'ניו פלאנט ביו-אנרג'י' ,מיזם משותף חדש של חברת הכימיקלים השוויצרית  INEOSושל החברה
האמריקאית 'ניו פלאנט אנרג'י' .המיזם מקים מפעל בכושר של  8מיליון גלון בשנה בוורו ביץ' ,פלורידה ,ארה"ב.
המפעל יינצל פסולת צמחית ממשקים וממשקי בית וצפוי להתחיל בייצור ב .2012 -הטכנולוגיה של מיזם 'ניו פלאנט
אנרג'י' להמרת הגזים הנפלטים מהביומסה לאתנול נשענת על שימוש בבקטריות.
חברת 'אבנגואה' שמפעילה מתקן ניסיוני המייצר  5מיליון ליטר בשנה בסלמנקה ,בספרד ,שאפתנית אף יותר ,מציין
סלדאגו .החברה החלה ביולי בהקמת מפעל בכושר ייצור של  25מיליון גלון בשנה בהאגוטון ,בקנזס ,ארה"ב,
שישתמש בקלחי תירס כחומר זינה .המתקן מתוכנן להתחיל לפעול במחצית השנייה של .2013
'דופונט' ,ענקית הכימיקלים האמריקנית ,שרכשה במאי את יצרנית האנזימים הדנית 'דניסקו' ,מתכננת להקים מתקן
מסחרי במדינת איווה ,בארה"ב ,במסגרת המיזם המשותף של 'דופונט' ו'דניסקו' לאתנול-תאית שהוקם ב.2008 -
המפעל צפוי להתחיל לפעול ב.2014 -
'דופונט' תקים את המפעל על בסיס ידע שרכשה בבית הזיקוק הניסיוני לביומסה שהחל לפעול אשתקד בוונורה ,טנסי,
המייצר  250אלף גלון בשנה .חברת הביוטכנולוגיה 'ג'נקור' ,של 'דניסקו' מספקת למיזם את האנזימים.
טכנולוגיית אנזימים
טכנולוגיות האנזימים משכו את מרבית ההשקעות בשלבי המחקר והפיתוח של הפקת אתנול מתאית ,לדברי היצרנים.
כמה ספקי אנזימים סבורים שהשיגו התקדמות ניכרת בפיתוח הטכנולוגיה לפירוק ביומסה בדרך יעילה כלכלית.
סדרת האנזימים המאיצים ) (accellerase enzymesהחדשה שפיתחה 'ג'נקור' נוחה לטיפול מקדים בחומרי זינה
ומניבה יותר סוכרים ודלק אורגני ,אומר ארון קלי ,מנהל חטיבת האנזימים בחברה .האנזימים מנוצלים במפעל
שכושרו  1.5מיליון גלון בשנה ,המשתמש בתבן כחומר זינה .המפעל הוא בבעלות חברת האנרגיה המתחדשת 'דונג
אנרג'י' וחברת הדלק האורגני 'אינביקון' מדנמרק.
'נובוזימס' מספקת אנזימים למפעל של 'מוסי וגיסולפי' בקרסנטינו ,איטליה ולכמה מיזמים גדולים אחרים .החברה
הציגה אשתקד טכנולוגיה חדשה שנקראת  ,CTec2 enzymesשלדבריה תפיק אתנול מתאית במחיר  2דולר לגלון
במפעל מסחרי ראשוני שיחל לפעול השנה.
מפיקת האתנול האמריקנית  POETתשתמש בטכנולוגיית  CTec2 enzymesבמפעל שנמצא בשלבי הקמה
באמטסבורג ,איווה .המפעל יחלוק תשתיות עם המפעל הסמוך של  POEMלהפקת אתנול מתירס ,ויוזן באשבולי
תירס .הוא מתוכנן להתחיל לפעול בסוף השנה או בתחילת .2012
תהליך  Sunliquidשל חברת הכימיקלים מדרום אפריקה 'סוד-כמיז" משלבת טכנולוגיה לניצול מיטבי של האנזימים
לחומרי זינה ייעודיים ולתנאי הריאקציה כדי להבטיח תפוקה מרבית ,מסביר אנדרה קולטרמן ,סגן נשיא חטיבת המו"פ
של הקבוצה וראש חטיבת הביו-קטליזה והביו-זיקוק ב'סוד-כמיז' .החברה נרכשה השנה על ידי חברה שוויצרית,
שתקים מפעל בגרמניה המבוסס על טכנולוגיה זו.
עלויות גבוהות מדי?
אנליסטים ממשיכים לטעון שעלות ההפקה של אתנול מתאית גבוהה מדי ושהתהליך עצמו מורכב מדי ,לעומת הפקת
אתנול מתירס או אתנול על בסיס סוכרים .משום כך הם אינם צופים שהדור השני של ביו-דלק יתפוס את מקומו של
הדור הראשון.

מייקל קנאוף ,סגן נשיא 'קודקסיס' ,מבין את הטיעונים בנוגע לעלויות ההפקה ,אבל סבור שבחישוב הכלכלי הבסיסי
אין הבדלים בין הפקת אתנול מעמילן ,מקני סוכר או מתאית ולב העניין הוא במחירי הסחורות ובעלות התהליך.
לדבריו ,כולם מסכימים שאם מחירי הסחורות יהיו ברמה סבירה ,כלומר ,שתושג שליטה על מחיר חומרי הזינה ועל
עלות התהליך ,כפי שמנסים לעשות עתה ,הרי שמחיר האתנול המופק מתאית יוכל להתחרות במחירי האתנול המופק
מסוכר או מתירס .בנוסף הוא מציין שאספקת הביומסה התאית היא יציבה ולכן תהיה העדפה לביומסה שאינה
קשורה לגידולי מזון.
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