האתנול החדש
השימוש באתנול כתחליף לבנזין מעורר תמיד פולמוס כשהוויכוח נסב בעיקר על הטענה שאתנול המופק מתירס
מנצל מזון יקר ערך כדלק .אולם טכנולוגיות טובות יותר מסייעות ליצרני האתנול להגדיל את התפוקה ולהפחית
את השימוש בחומרי זינה המיועדים גם למאכל
ההתקדמות הטכנולוגית מאפשרת להשתמש ביבולים שאינם מזון להפקת אתנול תאי ),(Cellulosic Ethanol - CE
ויש הסבורים שאתנול המופק מתאית הוא הדור הבא של דלקי הביו שיתחרו בעתיד עם הבנזין.
הפער בין אתנול מתירס לאתנול מתאית מצטמצם מהר יותר מהצפוי ,טוען לורנס אלכסנדר ,אנליסט בבנק ההשקעות
העולמי 'ג'פריס אנד קומפני'" .אנזימים טובים יותר ,יבולים מותאמים גנטית ותכנון טוב יותר של הצמח מקלים על
תהליך זה ,ואנו צופים שחברות ידגישו את גמישות חומר הזינה כאמצעי להקטנת הסיכון" ,הוא מבהיר.
בתוכנית למסחור אתנול תאי יש ארבעה שלבים ,מציינת סינתיה ברייאנט ,מנהלת השיווק של דלקים עולמיים בחברת
'נובוזימס צפון אמריקה' ,יצרנית של מוצרים ביולוגיים לתעשייה )מהיצרניות הגדולות בעולם של אנזימים
ומיקרואורגניזמים תעשייתיים( .שלבים אלו כוללים את :שלב המעבדה ,שלב הניסוי ,שלב התצוגה ושלב המסחור.
התעשייה נמצאת עתה בשלב התצוגה שהוא השלב האחרון לפני שלב המסחור ,טוענת ברייאנט ,ומציינת ש'נובוזימס'
צופה שמתקני הייצור הראשונים בקנה מידה מסחרי בארה"ב יהיו מוכנים להפעלה בשנים . 2012 - 2011
בשנים הקרובות יעלה מחיר הנפט ויתייצב על יותר מ 85 -דולר לחבית ,ומחיר האתנול התאי יהיה שווה למחיר
הבנזין ,אומר ג'וזף סקורלה נשיא ומנכ"ל המיזם 'דו-פונט דניסקו סלולוסיק אתנול' ) .(DDCEהמיזם הוקם ב2008 -
והוא מיזם משותף  50:50בין יצרנית הכימיקלים האמריקאית 'דו-פונט' לבין חטיבה של יצרנית המזון והאנזימים
הדנית 'דניסקו ג'נקור'.
"הביקוש לא הולך להשתנות בקרוב ",אומר סקורלה" .כל סוג של מקור אנרגיה יהיה חשוב לעולם  -אתנול ,רוח ,דלק
פחמימני ,כולם .הזמינות של מקורות אנרגיה מגוונים תהיה מכריעה ביצירת היציבות העולמית".
החוק האמריקאי לביטחון ועצמאות בהספקת האנרגיה ) (EISAמ 2007 -מחייב ייצור של  15מיליארד גלון בשנה )68
מיליארד ליטר בשנה( של אתנול מתירס עד  .2015כושר הייצור הנוכחי של אתנול בארה"ב עומד על  12.4מיליארד
גלון בשנה.
על פי האומדנים החליף האתנול ב 2009 -כ 375 -מיליון חביות נפט ,כמות שוות ערך לחודש אחד של צריכה.
מרבית המכוניות אינן יכולות לתדלק בדלק המכיל יותר מ 10% -אתנול ,אך כ 7.6 -מיליון כלי רכב בארה"ב יכולים
לתדלק בדלק המכיל  85%אתנול ) ,(E85ומספרם גדל ב 10% -עד  15%בשנה.
תקני הדלק המתחדש ) (RFSבמסגרת ה EISA -מחייבים צריכה של  100מיליון גלון בשנה של ביו-דלק מתאית ב-
 250 ,2010מיליון גלון ב ,2011 -ו 16 -מיליארד גלון בשנה עד  .2022כ 2 -עד  3מיליארד גלונים מתוך  16מיליארד
גלונים של אתנול תאי שיש לצרוך עד  2022יופקו מתירס והיתרה מעץ או מ"יבולי אנרגיה" ,כמו דורה או switch
) grassעשב רב שנתי היעיל מבחינת תפוקה לשטח ודורש מעט מאוד כימיקלים( ,מציין סקורלה .הוא מציין ש"יבולי
אנרגיה" יעילים יותר לגידול .הם מניבים  10טונות לאקר )כ 4 -דונם( לעומת  2טון תירס לאקר ,והם יכולים לצמוח
בקרקע המתאימה פחות ליבולים אחרים.
התפוקה המוכחת של אתנול תאי ל 1 -טון של חומר גלם היא  85גלון ,אך היעד של  DDCEהוא  90גלון ל 1 -טון.
השלב הבא יהיה מעבר של התעשייה מחומרי זינה המבוססים על עמילן לחומרי זינה המבוססים על תאית עץ .מיזם
 DDCEמתכנן להקים מיזם בהיקף מסחרי שיחל לפעול ב .2013 -החברה תתחיל ברישוי הטכנולוגיה שלה בשנה
הבאה.
היתרון הוא שחומרי זינה המבוססים על תאית אינם קשורים כלל לשרשרת המזון ,אומר דמיין פרימן ,סגן נשיא
לפיתוח עסקי של חברת הביוטכנולוגיה האמריקאית 'ורדזין' ).(Verdezyne
אתנול צפוי לצרוך כ 31% -מיבול התירס של ארה"ב בשנים  ,2011 - 2010ומשרד האנרגיה האמריקאי מיישם
תוכנית למימון בהיקף של  1מיליארד דולר לתמיכה באתנול תאי ,עם סבירות גבוהה לתמיכה ממשלתית נוספת,
אומר אלכסנדר.
לפי 'נובוזימס' עשוי האתנול התאי לספק כ 30% -מהביקוש האמריקאי לבנזין ,כ 50 -מיליארד גלון לשנה עד ,2030
בשל שפע הביומאסה )גבעולי תירס ,ביומאסה עצית ,פסולת עירונית מוצקה ,וכו'( שניתן לנצל כחומר זינה" .אנו נפתח
תעשייה שמנצלת ביעילות מגוון מקורות של חומר זינה שאופייניים לאזורים שלהם" ,אומרת ברייאנט.

אחד המכשולים העיקריים הוא יצירה ותכנון של "מנגנון המרה לאתנול תאי" או מיקרואורגניזמים .תכנון
מיקרואורגניזמים שיבצעו את התהליך טוב יותר מהשיטות הנוכחיות יסלול את הדרך לתהליכים מסחריים יעילים יותר
ורווחיים .לפי  DDCEנרשמה הצלחה בהורדת עלות האנזימים בייצור ב ,50% -ועתה היא יכולה לייצר אתנול תאי
בעלות של פחות מ 2 -דולר לגלון" .עלות זאת תמשיך לרדת ",אומר סקורלה.
קשיים פיננסיים
תשואות חיוביות יסייעו בעידוד ההשקעה ,לאחר צמצום האשראי והעלייה בעלויות הבנייה שעיכבו מיזמי רבים של
אתנול תאי .בעקבות המיתון העולמי נדחו מיזמים רבים ,ובתעשייה סבורים שבשנים האחרונות הקשיים היו יותר
פיננסיים מאשר טכנולוגיים.
ההשקעה בהקמת מתקן להפקת אתנול תאי בהיקף מסחרי נאמדת ב 350 - 250 -מיליון דולר ,אומר ג'והן מקארתי,
נשיא 'קיוטרוס' ,חברה אמריקאית לפיתוח תהליכים ,וכתוצאה מכך ,הגישה להון ,פרטי או מסחרי ,הינה קשה
בהתחשב במה שארע בכלכלה העולמית בשנתיים האחרונות.
הוא סבור שהצמיחה בארה"ב עשויה להיות איטית בשל נטייה לחשיבת יתר ולפוליטיזציה רבה מדי במערכת ,ולכן
יוחמצו הזדמנויות שיושגו ביתר יעילות במקום אחר .הכניסה לשוק של חברות אנרגיה גדולות ועתירות הון )כחברת
הזיקוק 'ולארו אנרג'י' וחברת הנפט 'אקסון מוביל'( שינתה את דינאמיקת המימון של מיזמים אלו.
הוצאות ההון לכושר ייצור של אתנול חדש עלו ל 2 -דולר לגלון ,לעומת  1.5דולר לגלון בשנים  .2004 – 2003עיקר
העלייה נבע ממחירי מתכת גבוהים יותר ועלויות עבודה גבוהות יותר ,אומר אלכסנדר .התעשייה מסובסדת כרגע אך
היעד הוא להגיע לרווחיות ולהשתחרר מהתמיכות ,אומר סקורלה.
תעשיית הביו-דלקים מתמודדת עם אחת התעשיות האדירות ביותר ,תעשיית הנפט ,באמצעות פיתוח מוצר תחליפי,
אומרת ברייאנט" ,אנו מאמינים שאתנול תאי יהפוך למתחרה כלכלי של הבנזין ,אך כדי להשיג את היעד זקוקה
התעשייה לתמיכה ממשלתית בהקמת מתקנים הייצור הראשונים".
בחברת 'ואלרו' מצביעים על בעיות לוגיסטיות כמכשול נוסף שיש לגבור עליו .קשה להזרים את האתנול בצינורות בשל
המשיכה שלו למים ,והדרך הטובה ביותר להובלתו היא באמצעות אסדה או קרון רכבת .אמצעים אלו יקרים יותר
ויעילים פחות מהזרמה בצינורות.
עוד קושי הוא הצורך לוודא שמדיניות הדלקים המתחדשים של ארה"ב תישאר עקבית ,דבר שיבטיח שהתעשייה
תצליח להמריא ,אומר סקורלה.
בחודשים האחרונים מחיר האתנול נמוך ממחיר הבנזין ,דבר המעודד מהילת אתנול באזורים שבהם עדיין לא
מחייבים להוסיף אתנול .השינויים בתקני הדלק המתחדש ) (RFSשל הממשלה הפדראלית ייצרו ביקוש מינימאלי
לאתנול ,סבורים בתעשייה ,וסקורלה מציין שהרחבת תמריצי המס לאתנול ,בנוסף על תקני הדלק המתחדש ,יאפשרו
לתעשיית האתנול התאי בסופו של דבר להתחרות עם הבנזין ללא סובסידיות.
)(ICIS Chemical Business, 27.6.10

