הסוללות כלולות?
ייצור סוללה חשמלית בעלת הספק גדול יותר במחיר זול יותר ,עשוי להפוך את מנוע הבעירה הפנימית למיותר,
ולחנוך עידן של דלק חופשי ושל אנרגיה מתחדשת תחרותית .החוקרים מחפשים אחר החומרים המתאימים
שיממשו חזון זה ,ביניהם :סוללת ליתיום-איר ) ,(lithium- airסוללת היון הרב-ערכי )(multivalent-ion
וסוללות הזרימה ).(flow
כריס פופק ,כימאי תעשייתי במעבדה הלאומית 'ארגון' ,סמוך לשיקגו ,מנופף באוויר בשפופרת של אבקה לבנה.
לעמיתיו למחקר די בקמצוץ מתכולת השפופרת כדי להעריך את הפוטנציאל שלה להפוך לחומר המופלא הבא במחקר
הסוללות .אך ד"ר פופק אינו עוסק בשאלה זו ,התפקיד שלו הוא לגלות האם ניתן לממש את הפוטנציאל ,או במילים
אחרות ,האם חומר בעל תכונות מתאימות יכול להיות מיוצר בזול ובכמויות גדולות .אם התשובה חיובית ,החומר עובר
לתעשייה לבדיקה ,בתקווה שלפחות אחת מהשפופרות תחל את המהפכה.
הסוללות הן טכנולוגיה רבת חשיבות .החיים המודרניים בלתי אפשריים בלעדיהן ,אך מהנדסים רבים מאוכזבים מהן
ומרגישים שאפשר לשפרן עוד יותר .הם סבורים שייצור הסוללה המתאימה במחיר הנכון ,עשוי להפוך את מנוע
הבעירה הפנימית למיותר ולפתוח עידן שבו דלק חופשי ,בצורה של אנרגיה סולארית ורוח ,יהיה הנורמה .זו תהיה
מהפכה אמתית.
למהפכה זו מחכים כבר זמן רב ,וככל שההמתנה מתמשכת מתרבים הספקנים התוהים אם תקרה אי פעם' .במרכז
המשותף למחקרי אחסון אנרגיה' ) ,(JCESRשבו פועלים פופק ועמיתיו ,מאמינים בעתיד הסוללות החשמליות
ומקווים להוכיח לכל הספקנים שהם טועים.
המרכז מושך את מיטב המוחות בתחום חקר האנרגיה של אמריקה מהמעבדות הלאומיות והאוניברסיטאות של
אמריקה ביחד עם קבוצת חברות .בסיוע מענקי מחקר נדיבים של משרד האנרגיה הפדראלי ) 120מיליון דולר( הם
מציבים יעד של פיתוח סוללות בהספק הגדול פי חמישה מאלו של היום ,בחמישית המחיר ,ותוך חמש שנים.
חשיבה חיובית
לסוללות ,ממפלצות חומצת העופרת המגושמות והישנות ששמשו להנעת מכוניות ,ועד לתאי הליתיום הזעירים
שמפעילים כל דבר החל מספרים אלקטרוניים וכלה בשעונים ,יש שלושה רכיבים הכרחיים :שתי אלקטרודות )אנודה
וקתודה( ומדיום מוליך חשמלי ,הקרוי אלקטרוליט ,המאפשר ליונים הטעונים חיובית לנוע בין האלקטרודות ולאזן את
זרם האלקטרונים הטעונים שלילית ,פעולה היוצרת את הזרם החשמלי של הסוללה .האתגר הוא לאתר חומרים
אחרים שישפרו פי כמה תהליך זה ויוזילו אותו .האבקות הלבנות של ד"ר פופק הן בין החומרים הללו.
כדי לגלות עוד חומרים כאלו ,תשתמש 'ארגון' באנציקלופדיית החומרים שערך ד"ר גרברנד סידר ,מ'המכון הטכנולוגי
של מסצ'וסטס' ,המתעדכנת כל העת .סידר מפעיל את 'מיזם החומרים' ,שמבקש להפוך ל"גוגל" של תכונות
החומרים .המיזם יאפשר לחוקרים לקצר את תהליך החיפוש אחר חומרים ויסייע ל'ארגון' בחיפושיה אחר אלקטרודות
טובות יותר.
המבחן הראשון של מיזם החומרים ,או של כל מיזם אחר ,הוא לגבור על מכשיר אחסון החשמל המוצלח ביותר
שהופיע ב 20 -השנים האחרונות :סוללת ליתיום-יון .סוללות אלו נמצאות כיום בכל מקום .הן מניעות רבים מכלי הרכב
החשמליים וההיברידיים ,אולם יש להן נטייה להתחמם יתר על המידה ולהתלקח .שתי השריפות בשני מטוסים
מדגם ' 787דרימליינר' החדש של חברת 'בואינג' ,נגרמו ככל הנראה בשל בעיה בסוללות הליתיום או במערכות
הבקרה שלהן .שיפור סוללת הליתיום-יון יהיה עיטור כבוד לכל מעבדה.
ג'ורג קרבטרי ,שמונה לאחרונה למנהל של  ,JCESRחושב שהגיעה השעה לפיתוחים נוספים .הוא משער שרוב
השיפורים בביצועי סוללות ליתיום-יון כבר מוצו ,מה שמכשיר את הקרקע למציאת תחליפים .מנגד סבור סגנו ,ג'ף
צ'מברליין ,שיש כר נרחב לשיפורים בסוללות אלו ,ושניתן עדיין להכפיל את כמות האנרגיה שסוללת הליתיום יכולה
לאחסן ,וגם להפחית את עלותה ב.40% - 30% -
חילוקי הדעות משקפים את אי הוודאות ביחס לשאלה האם טכנולוגיית הליתיום-יון ,במידה ונשדרג אותה עד הגבול
המרבי שלה ,תוכל להפוך את המכוניות החשמליות למתחרות ראויות במכוניות המונעות באמצעות מנועי בעירה
פנימית .לפי חברת הייעוץ' ,מקינזי' ,עשויות סוללות ליתיום-יון להיות תחרותיות עד  ,2020אך עדיין הרבה עבודה
צריכה להיעשות .יתרה מכך ,כבר צצים מתחזים המבקשים לרשת את הליתיום-יון.
הסוללה המובילה במרוץ היא קרוב לוודאי סוללת ליתיום-איר ) (airשבה הליתיום המתכתי מתחמצן באנודה
ומצטמצם בקתודה .היא מנצלת חמצן אטמוספרי )שאינו אגור בתוך הסוללה( כאלקטרוליט ,והדבר תורם להפחתה
במשקלה .המשמעות היא שבאופן תיאורטי צפיפות האנרגיה שלה גדולה מאוד .וזה חשוב ,בגלל שאחת ההסתייגויות

מהמכוניות החשמליות היא שבנזין אוצר פי ששה יותר ג'אול של אנרגיה )יחידת אנרגיה/עבודה( לתוך קילוגרם
מאשר הסוללה .הורדת יחס זה תהפוך את המכוניות החשמליות לאטרקטיביות יותר.
כתוצאה מכך מעוררת גישת הליתיום-איר תשומת לב רבה ,אך יש עדיין בעיות שפתרונן ידרוש שנים של מחקר.
הטעינה מחדש של סוללות הליתיום-איר קשה .התגובה הכימית המפעילה אותן אינה חסינה מהתלקחות ספונטנית
ולפיכך הסוללות מאוד דליקות ונדרשות מערכות אבטחה רציניות כדי למנוע את התלקחותן.
למרבה המזל ,לחוקרים של  JCESRיש חלופות זמינות אחרות .אחת מהן היא סוללת היון הרב ערכי )multivalent-
 .(ion batteryלאטום הליתיום יש רק אלקטרון חופשי אחד הזמין לריאקציות כימיות .לעומת זאת ,לאטום המגנזיום
יש שני אלקטרוני ערכיות כאלה ,ולאטום האלומיניום שלושה )האלקטרונים הנמצאים ברמה האחרונה של האטום
קרויים אלקטרוני הערכיות והם הקובעים את אופיו של האטום(.
תיאורטית ,אומר ד"ר צ'מברליין ,ניתן להפיק מחומרים אלו פי שניים או שלושה אנרגיה בהשוואה לליתיום .הם אומנם
כבדים מהליתיום אך זולים ובטוחים יותר .תוספת אלקטרוני הערכיות שלהן מגבירה את כמות האנרגיה שהן יכולות
לאגור ,ולכן דוחפת אותן קדימה בתחרות עם הבנזין .אומנם ,קשה יותר לנייד את היונים שלהן בתוך הסוללה ,וזאת
הסיבה שבעבר לא השתמשו בהם הרבה ,אך זה המקום שבו יצטרכו למצוא חומרים חדשים.
המהפכה השנייה שיחוללו סוללות טובות יותר ,בנוסף למכוניות החשמליות ,הן בתחום אחסון חשמל ברשתות הולכה
) ,(grid-scale storageשיאפשר לחשמל שיופק בשעות השפל להיות מנוצל בשעות השיא .אם עלות ניצול טכנולוגיה
זו )הפקת אוויר דחוס בלילה וניצולו ביום( תהיה זולה מספיק ,היא תגרום למהפכה בכלכלה של אנרגיית רוח ואנרגיה
סולארית .הבעיה העיקרית של מקורות אלו היא שהשמש לא תמיד זורחת והרוח לא תמיד נושבת ,תהפוך ללא
רלוונטית .על מנת להשיג זאת עובדים חוקרים עתה ב'ארגון' את מה שידוע כסוללות זרימה ).(flow batteries
ללכת עם הזרם
בסוללות קונבנציונליות האלקטרוליט משמש כתווך למעבר היונים בין האלקטרודות ,מטען הסוללה מוחזק כאנרגיה
פוטנציאלית כימית באלקטרודות עצמן .לעומת זאת ,בסוללת זרימה ,היונים הטעונים חיובית נמצאים באלקטרוליט
עצמו ,המאוחסן במיכל ונשאב דרך התא למקום בו מתרחשת הריאקציה האלקטרו-כימית.

בניגוד לסוללות המבוססות על תאים ) ,(cellsעשויות סוללות זרימה להיות גדולות מאד ולהכיל כמות אנרגיה גדולה
בהרבה .מכאן בא הרעיון לנצל אותן לאגירת עודף החשמל מטורבינות הרוח והפנלים הסולאריים לשימוש מאוחר
יותר .אך האלקטרוליטים מבוססי המים שלהן מגבילים את הפוטנציאל שלהן ,בשל הנטייה של המים להתפרק
בתהליך האלקטרוליזה .החלפתם באלקטרוליטים אורגניים תסייע להתגבר על המגבלה.
עולם המופעל בסוללה יביא לחשמול מגזרים מהמשק שאינם מקבלים בקלות שינויים ,כמו ענף התחבורה ,ויעודד
מעבר מדלקי פחמימנים יקרים )ומזהמים( ל"דלקים" כאור השמש ,שאינם עולים דבר .השאלה היא ,האם ינצחו
המהפכנים ,או שהמשטר הקודם ימשיך לשלוט?
)(The Economist, 2.2.13

