הצבא האמריקאי הופך לירוק
מציאת מקורות חלופיים של אנרגיה הפכה לכורח צבאי דחוף בצבא ארה"ב ,שהניח עד לאחרונה שהדלק יימצא
בשפע ויהיה זמין בקלות .אמצעים שונים אמורים להקטין את צריכת הדלק לייצור חשמל ,אולם מרבית הדלק של
הפנטגון מיועד לחיל האוויר ,והקטנת צריכת הדלק של המטוסים היא משימה קשה יותר.
האוויר מסביב לבסיס האווירי 'באגרם' ,הבסיס האמריקאי העיקרי באפגניסטן ,אפוף ריח סמיך של דלק סילוני ,מלא
ברעש המטוסים הממריאים למשימות הפצצה ובזמזום בלתי פוסק של הגנראטורים להפקת חשמל.
מחוץ לחומות המגן ,ממתינה שיירה מתפתלת של משאיות צבעוניות ובוהקות לפריקת דלק שהובל מפקיסטן וממרכז
אסיה .אלו הן המקבילות המודרניות של פרדות המשא שהובילו פעם הספקה צבאית ,שברובה היתה מספוא עבור
הבהמות עצמן .לפי תחשיב של הצבא הבריטי דרושים  7גלונים של דלק כדי להביא גלון אחד של דלק לאפגניסטן.
לוחמה מודרנית אינה אפשרית ללא כמויות עצומות של דלק פחמימני ,שנחוץ כדי להניע כל דבר החל מטנקים וכלה
בגנראטורים החשמליים שמפעילים רשתות תקשורת בהן תלויים כל הצבאות המערביים .יתר על כן ,באקלים הקשה
של עיראק ואפגניסטן יש למזג את מגורי החיילים ,לקרר במזג אוויר לוהט ולחמם בקור .הכוחות האמריקאים צורכים
יותר מ 1 -מיליון גלוני דלק ליום באפגניסטן וכמות דומה בעיראק.
המתכננים הצבאיים הניחו עד לאחרונה שהדלק יימצא בשפע ויהיה זמין בקלות .רכב השטח  Humveeבתוספת
מיגון צורך  1גלון לכל  4מייל .טנק 'אברהמס' צורך  4גלונים כדי לנוע למרחק של מייל ,אולם בימים אלה מעוניין צבא
ארה"ב לתקן את דרכיו ולצמצם את צריכת הדלק .ירוק כבר אינו רק צבע המדים.
מה השתנה? בעת פלישה לעיראק ב ,2003 -נעו לעיתים חיילי חיל הנחתים מהר יותר משיירות הספקת הדלק
שלהם" .נתקו אותנו מצינור הדלק" ,ביקש מאוחר יותר גנרל ג'יימס מאטיס ,מפקד כוחות הצבא בעיראק.
כשגברה ההתקוממות נגד הכוחות האמריקאים הפכו שיירות ההספקה למטרה מועדפת .גנרל ריצ'ארד זילמר ,שלח
ביולי  2006בקשה דחופה לפאנלים סולריים ,טורבינות רוח ומתקנים אחרים ,על מנת להקטין את הביקוש לדלק
נוזלי .ההגנה על שיירות ההספקה הסיטה כוחות ממשימות אחרות .עליית מחירי הנפט ב 2008-פגעה בתקציב
הצבא .חשבון הדלק של הפנטגון עלה מ 13 -מיליארד דולר ב 2007 -לכ 20 -מיליארד דולר.
הצורך במקורות אנרגיה חלופיים אינו רק שאלה של מניעת השינוי באקלים ,הפחתת התלות בנפט מיובא ,או אפילו
היענות לאג'נדה הירוקה של הנשיא אובמה .הצורך במקורות אנרגיה חלופיים הפך לכורח צבאי.
כ 40%-מהדלק הנצרך בעיראק ואפגניסטן מיועד להנעת גנראטורים לייצור חשמל .פעולה מהירה ומוצלחת להפחתת
צריכת האנרגיה הייתה ציפוי האוהלים הצבאיים בשכבה עבה של קצף בידוד ,מהסוג המשמש למילוי קירות חלולים
בבתי מגורים .הציפוי כוסה בחומר איטום כדי להגן עליו מאור אולטרה-סגול .לפי הפנטגון ,הקטין הטיפול את צריכת
האנרגיה למיזוג אוויר ב ,50% -והחזר ההשקעה צפוי בתוך  3עד  6חודשים ,תלוי במחירי הדלק.
חסכון נוסף של  20%אפשרי אם יחוברו הגנראטורים השונים לרשת חכמה אחת ,שתמקסם את פעילותם ותקצה
חשמל לתחומים מועדפים ,כציוד תקשורת .רשת דומה נבחנת עתה בבסיס הצבא בקליפורניה ,לצד אב-טיפוס של
תחנת כוח היברידית ,שמחוברת לפאנלים סולריים ולטורבינות רוח יחד עם גנראטור קונבנציונאלי .הנחתים
האמריקאים מייצרים מודל קטן יותר של הרשת בבסיס שלהם סמוך לוושינגטון ,המיועד לתפעול באפגניסטן במחצית
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רעיון נוסף ,שכבר נבחן במחנה 'ויקטורי' ,הבסיס האמריקאי המרכזי בבגדד ,אמור לייצר חשמל מאשפה .גדוד של כ-
 500חיילים מייצר בדרך כלל כ 1 -טון פסולת בכל יום .מתקן הנקרא ) TGERזיקוק של זבל לאנרגיה( ,מחמם פסולת
מוצקה ומפיק ממנה גז סינתטי )תערובת של חד תחמוצת הפחמן ומימן( .המתקן מתסיס פסולת מזון להפקת
אלכוהול ,ומעבד באופן כימי את שניהם לביו-דיזל שמניע את הגנראטור .המתקן מפיק  64קילו-וואט של חשמל ,שדי
בו להפעלת החפ"ק הגדודי.
אמצעים אלו אמורים להקטין את צריכת הדלק לייצור חשמל ,אולם מרבית הדלק של הפנטגון מיועד לחיל האוויר,
והקטנת צריכת הדלק של המטוסים היא משימה קשה יותר .חיל האוויר פועל להכשרת כל כלי הטייס שלו לשימוש
בדלק סינתטי שמקורו מגז המופק מפחם או מביו-מסה ,באמצעות תהליך 'פישר טרופש' ,שגרמניה השתמשה בו
במלחמת העולם השנייה.

חיל האוויר שואף להשתמש בתערובת  50 - 50של דלק סינתטי ודלק סילוני במחצית מהטיסות שלו בתוך ארה"ב.
אולם המעבר לדלק סינתטי מעורר ביקורת ,הטוענת שהפקת דלק סינתטי מפחם ושריפתו במנוע המטוס יוצרת יותר
פליטות של גזי חממה מפליטות דלק סילוני המופק מנפט .השינוי גם לא מסייע להפחתת הביקוש לדלק באזורי
מלחמה.
הצי האמריקאי ,לעומת זאת ,שם את מבטחו בדלקי הביו .הוא בוחן ביו-דלק המופק מצמח הקמלינה במטוסי 'F-18
הורנט' ,ולאחר מכן מתכנן לבחון דלקי ביו באנייה המונעת בטורבינות .הצי גם מתקין כנפיים קשוחות על כלי הרכב
האמפיביים שלו שיכולים להפחית את השימוש בדלק ב ,3% - 2% -ומפתח ציפוי טוב יותר כדי למנוע גידול של אצות
על גוף האנייה ,שיוצרות התנגדות ומגדילות את צריכת הדלק.
חיל הים האמריקאי בוחן גם אניית תקיפה אמפיבית ,הראשונה מבין  12ספינות היברידיות שהפליגה באוקטובר ללב
ים .הספינה חסכה כמעט  2מיליון דולר בהוצאות הדלק בהפלגת הבכורה בלבד .במהירויות נמוכות הפליגה הספינה
בעזרת המנוע החשמלי שהונע ע"י טורבינת העזר של הספינה.
בעתיד הנראה לעין תזרום הטכנולוגיה הנקייה בעיקר מהמגזר המסחרי לצבאי ,אולם בעתיד הרחוק יותר ,יפתחו
מעבדות הצבא טכנולוגיות חדשות ,ככנף המשולבת ) .(blended wingהצבא יוכל לפעול בשלב הקריטי של אימוץ
טכנולוגיות חדשות.
הצבא מקדם שינוי תפיסתי חשוב :תמחור דלקים פוסיליים .הדלק הנוזלי נמכר בדרך כלל ב 2-עד  3דולר לגלון ,אבל
עד שהדלק מגיע לאזורי מלחמה עולה מחירו ל 15 -דולר למסירה לבסיס בקו קדמי ) (FOBבאפגניסטן ול 400 -דולר
לגלון עבור הספקה לעמדה מרוחקת שחייבת להתבצע באמצעות מסוק.
העלות המועמסת במלואה של הדלק נכנסה לתחשיבי המתכננים הצבאיים ,המנסים לחשב את העלות הלוגיסטית
של הצבא ואינם מכלילים את עלות ההשפעה הסביבתית .אולם אם מפקדי הצבא יחשבו את המחיר הריאלי יותר של
הדלק ,אולי גם אמריקאים אחרים ינהגו כמוהם.
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