ביו-דלק :התקדמות ותקוות גדולות
הרעיון של שימוש בביו-דלק להטסת מטוסים הפך בתוך כמה שנים ממדע בדיוני לאפשרות ריאלית ,ולפחות 6
חברות תעופה כבר תדלקו מטוסי נוסעים בביו-דלק .נראה שדלקי-ביו לתעופה הגיעו לשלב הבגרות הטכנית
במהירות מפתיעה ,אך בהיבט המסחרי הם עדיין בתקופת הילדות ,והחסם המשמעותי ביותר הוא הבטחת
הספקה בהיקף משמעותי.
חברות התעופה יטיסו ב 2011 -ברחבי העולם  2.8מיליארד נוסעים ו 46 -מיליון טון של מטענים .צריכת הדלק של
חברות התעופה צפויה להסתכם ב 220 - 210 -מיליון טון ופליטות הפחמן ב 650 -מיליון טון.
הצמיחה הכלכלית ,בעיקר באסיה ,מבטיחה שמספרים אלו ימשיכו לגדול.
אם נצרף נתונים אלו לתחזיות המצביעות על עלייה במחירי הדלק וללחצים הגדולים לצמצום הפליטות מדלק ,נבין את
הגורמים להשקעות הגדלות והולכות של תעשיית התעופה בפיתוח סוגים חדשים של ביו דלק לתדלוק המטוסים.
קצב ההתקדמות בשנים האחרונות ראוי לציון ,ומנהלים בכירים בתעשיית התעופה שהשתתפו בוועידה על תעופה
וסביבה ,שנערכה בסוף ספטמבר בהונג קונג ,התקשו להאמין לנתונים שהוצגו בוועידה.
"אני מופתע כמה מהר התקדמנו" ,אמר טוני טיילר ,לשעבר מנכ"ל 'קתאי פסיפיק' וכיום ראש האיגוד הבינלאומי
לתובלה אווירית .רק לפני כמה שנים ,הסביר טיילר ,נחשב הרעיון של שימוש בביו-דלק להטסת מטוסים למדע בדיוני,
אך כיום תדלוק בביו דלק אינו תיאוריה כי אם אפשרות ריאלית.
לפני כ 5 -שנים ערכו כמה חברות תעופה טיסות מבחן בביו דלק שהופק מצמחים ,וכיום לפחות  6חברות תעופה,
כולל 'ק.ל.מ'' ,לופטהאנזה' ו'פינאייר' ,כבר תדלקו בביו-דלק מטוסי נוסעים .מנהלים בכירים רבים שהשתתפו בוועידה
סבורים שבעשור הבא כבר תצרוך תעשיית התעופה כמויות נכבדות של ביו-דלק.
ביו-דלק יסייע לתעשייה להשיג את יעד "צמיחה ניטרלית לפחמן" ,במילים אחרות ,גידול בהיקף העסקים ללא גידול
בפליטות  -עד  .2020יעד שאפתני יותר :קיצוץ הפליטות במחצית עד .2050
חברות התעופה אחראיות כיום ל 2% -מפליטות הפחמן מעשה ידי אדם ,והן נהפכו לגורם חשוב במאבק להקטנת
הפליטות בעולם.
התקדמות רבה נרשמה בתחום ייעול השימוש בדלק .יעילות השימוש בדלק של המטוסים והמנועים החדשים גדולה
ב 70% -לעומת המטוסים שנבנו לפני  40שנה ,בשל השיפורים בתכנון ובחומרים .אולם את היעילות ניתן לשפר רק
עד נקודה מסוימת ,כך שביו-דלקים הם מרכיב משמעותי במאמצים להקטנת הפליטות.
"אני מאמין שההתקדמות המשמעותית ביותר בתחום איכות הסביבה בתעשיית התעופה בשנים הבאות תהיה
השימוש המסחרי בביו-דלקים ברי קיימא" ,אמר טיילר .אולם עתה יש לפתור בעיה קשה נוספת :הבטחת ההספקה
של ביו-דלק בכמויות הנדרשות לחברות התעופה במחירים תחרותיים ,ומבלי להיתקל בנושאים מעוררי מחלוקת
כשימוש בקרקע חקלאית ובמים.
לעת עתה ניתן להשיג רק כמויות זניחות של דלקי-ביו לתעופה ,ומחירם גבוה פי  3עד פי  5מדלק סילוני ,לפי פאול
סטיל ,מנכ"ל "צוות הפעולה של התובלה האווירית" ,מלכ"ר המאגד חברות תעופה רבות )לפי אומדן של I.A.T.A
יסתכמו בשנה הבאה הוצאות תעשיית התעופה על דלק ביותר מ 200 -מיליארד דולר(.
חברות הנפט המספקות לחברות התעופה דלק סילוני קונבנציונאלי עדיין לא אימצו את דלקי הביו .כמה יצרנים
קטנים ,כ'קוסמו ביו-פיולס' במלזיה ,מנסים עתה לפתח דלק סילוני המופק מסוגים שונים של צמחים ,אולם תהליך
הפיתוח דורש זמן והוא אינו נהנה מתמיכה ממשלתית כמו הביו-דיזל ,המשמש לתדלוק כלי רכב.
"הבעיות הטכניות כבר נפתרו ברובן" ,אומר סטפן אמרט ,המנהל האזורי לאסטרטגיית דלקי הביו של יצרנית
המטוסים 'בואינג'" .התעשייה זקוקה עתה להספקה מספקת ובת קיימא במחירים תחרותיים" .במילים אחרות ,דלקי-
ביו לתעופה הגיעו לשלב הבגרות הטכנית במהירות מפתיעה ,אך בהיבט המסחרי הם עדיין בתקופת הילדות.

בינתיים ,נושא דלקי הביו לתעופה עדיין שנוי במחלוקת למרות שהגיוני לחפש מקורות דלק פחות עתירים בפחמן.
המרוץ לייצור דלק מצמחי מאכל כתירס ,קני סוכר או שמן דקלים ,זכה לביקורת חריפה בשל תרומתו לעליית מחירי
המזון .הביקוש לקרקע שעליה ניתן לגדל צמחים מתאימים הגביר את הלחצים גם על קרקע חקלאית )נזק פוטנציאלי
לחקלאים במדינות עניות( וגם על קרקעות באזורים בלתי מפותחים )סכנה לפגיעה בטבע(.
בנוסף ,כמה מדענים חוששים שפוטנציאל קיצוץ הפליטות של דלקי הביו זכה להערכת יתר.
מגזר התעופה מצהיר בתוקף שהוא מעונין ,וגם יכול ,לצמצם את ההשלכות של הביקוש שלו לדלקי ביו .תעשיית
התעופה אינה מעוניינת לפתח דלקי ביו מצמחי מאכל אלא מצמחים כג'טרופה ,צמח בלתי אכיל הגדל בתנאים
מדבריים ,או אצות ,שגם הן אינן זקוקות לקרקע חקלאית.
כמה מדענים חוקרים דרכים לייצור דלק מאשפה עירונית .לערים הענקיות באסיה פוטנציאל הספקה של מיליוני טונות
של אשפה אורגנית שניתן להפיק ממנה דלק.
בהתחשב במורכבות הלחצים הפוליטיים ובמקורות ההספקה ,סביר להניח שהנושא של שימוש בביו-דלק בתעופה
ובתעשיות אחרות יהיה תמיד שנוי במחלוקת" .עלינו להבין שהביקוש לדלקי ביו ישפיע על מקורות כמים נקיים" ,אומר
אריק בוהם ,מנכ"ל  ,WWFארגון שימור הסביבה ,מהונג קונג .אולם התעשייה אינה יכולה להתעלם ממקורות
חלופיים לדלקים שנויים במחלוקת" .המעבר לדלקי ביו הוא צעד בכיוון הנכון" ,אמר בוהם" ,אך יש לנהל את התהליך
בזהירות רבה".
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