לידה קשה לדור השני של דלקי הביו
לפני  5שנים דברו כולם על הדור השני של דלקי הביו ,אולם פיתוחם מפגר אחר לוח הזמנים והמבקרים כבר פסלו
לחלוטין את הטכנולוגיה .המאמר טוען כי מוקדם מדי להספיד את הדור השני של דלקי הביו המיוצרים מביומסה
)(BTL
פיתוח הדור השני של ביו דלק סינתטי סובל מפער ניכר בין ציפיות למציאות .בודו וולף ,מייסד 'תעשיות צ'ורן' ,יצרנית
ביו דלק גרמנית ,הודיע ב 2004 -שהחברה מתכננת להקים  5מתקנים בכושר ייצור של  200אלף טון ,כ"א ,לייצור
ביו-דלק בהשקעה של  500מיליון אירו למתקן .עד  2010היו המתקנים אמורים לייצר  1מיליון טון ביו דלק BTL
) (Biomass To Liquidבשנה.
ומה המצב כיום? המתקן הניסיוני שהיה אמור להתחיל בייצור ב 2005 -אכן פועל ,אולם כושר הייצור שלו הוא 15
אלף טון בשנה.
במבט לאחור קל ללעוג לוולף ,אך גם הפוליטיקאים ,יצרני המכוניות וחברות הנפט היללו בתחילת העשור את מעלות
הדור השני של דלקי הביו .באווירה זו של פריצת דרך השיגה 'צ'ורן' שיתוף פעולה נלהב עם חברות כ'של'' ,פולקסווגן'
ו'דיימלר-קרייזלר' ,שהמשיכו להחזיק במניות החברה למרות עיכוב של שנים ביישום בקנה מידה תעשייתי.
בעיות בטיחות?
העיכוב בהפעלת המתקן הניסיוני עורר שמועות על נטישה קרובה של 'של' .המתקן החדש נחנך באמצע 2008
בנוכחות קנצלרית גרמניה ,אנגלה מרקל ,אך החל לפעול רק כעבור שנתיים' .צ'ורן' ייחסה את העיכוב לשיפור
הבטיחות ,לאחר שסדרת תאונות במפעלי פטרוכימיה ברחבי העולם הובילו להגברת הפיקוח .שיפור הבטיחות הוביל
להרחבת המתקן שהושלמה באחרונה.
דוברת 'של' מאשרת את השתלשלות האירועים ומציינת כי יש לזכור שהמתקן הוא ראשון מסוגו ומטבע הדברים יהיו
עיכובים' .של' לא הושפעה מהעיכוב כי התרומה שלה למיזם מבוססת על תהליך 'פישר טרופש' להפקת דלק נוזלי
מפחם' .של' מנצלת את הטכנולוגיה המוכרת זה עשרות שנים לייצור ביו דלק סינתטי מגז טבעי בבית הזיקוק שלה
במלזיה.
טכנולוגיית  3השלבים של 'צ'ורן' ,Carbo-V process ,היא טכנולוגיה חדשנית הכוללת הבערת שבבי עצים ,קש
וחומרים אחרים בטמפרטורה של  500 – 400מעלות צלזיוס .תהליך זה יוצר פחם קוק וגז המכיל זפת .הגז מחומצן
באמצעות הוספת חמצן בטמפרטורה של  1,400מעלות ,המפרקת פחמימנים בלתי רצויים למימן ולפחמן חד חמצני.
בשלב השלישי הופך הביו קוק הגרוס לגז לוהט לקבלת התוצר המבוקש :גז סינתטי עתיר אנרגיה .לאחר קירור הגז
ושטיפתו ניתן לעבד אותו לדלק נוזלי בתהליך 'פישר טרופש'.
אבל התהליך אינו נטול בעיות ,וההסבר של 'צ'ורן' לעיכוב של שנתיים מעורר חשד לתקלה במעבר מהשלב הניסיוני
לשלב התעשייתי .משקיפים סבורים ש'צ'ורן' עברה לשימוש בטכנולוגיית מצע מרחף )(fluid bed technique
שיישומה על גז בטמפרטורה גבוהה הוא אתגר עצום אם לא בלתי אפשרי .בחברה מכחישים את הטענה של שימוש
בטכנולוגיה אחרת ואף טוענים שתהליך הגיוז )גזיפיקציה( שוכלל.
טיפות יקרות של ביו דלק BTL
בעיות טכניות אינן הסיבה היחידה להטלת ספקות .אנליסטים סבורים שעלויות הייצור והשפעתן על המחיר הן בעיה
מרכזית .לפי הדוח הסופי של מיזם 'ריניו' ,מיזם האנרגיה המתחדשת של האיחוד האירופי ,שפורסם בסוף ,2009
עלות הייצור נאמדת במקרה הטוב ב 90 - 80 -סנט לליטר ורק במתקנים גדולים המעבדים  1מיליון טון ביומסה
בשנה .המיזם ,הכולל  32שותפות מ 8 -מדינות האיחוד ,בדק את הטכנולוגיות המובילות בייצור הדור השני של ביו
דלק.
לפי 'ריניו' תלויה עלות ייצור  BTLבטכנולוגיה בה משתמשים ובסוגי הביומסה השונים .מסקנה אחת היתה ברורה:
עלויות ייצור דלק סינתטי מביומסה גדולות פי  .3לפי דוברת 'של' דלק סינתטי  BTLנתפס יותר כתוסף איכותי בדומה
לגל"ן ) (GTLופחות כדלק בפני עצמו' .צ'ורן' מעריכה שהעלויות ירדו עם תיעוש ההליך ,אלא שבמצבה הנוכחי של
המשקיעה הראשית בטכנולוגיה ,הפיתוח מוטל בספק .החברה מכחישה את השמועה כי 'של' עומדת לנטוש ,ומציינת
שיחסי העבודה ושיתוף הפעולה עמה מצוינים כתמיד" .מעמדה של 'צ'ורן' כחלוצה מושך אליה ביקורת .אין לנו ספק
שבקרוב נתחיל בייצור תעשייתי" ,אומר ג'וצ'ן פטרסון ,אחד ממנהלי החברה.
אך באיזה מחיר? לפי 'צ'ורן' הסתכמה ההשקעה במפעל ב 140 -מיליון אירו ,ובשלב הבא יוקם מפעל בכושר של 200
אלף טון בשנה בעיר שוודט .אולם למרות הציפיות ליהנות מיתרונות הגודל במפעל החדש ,מעריכים מומחים
שההשקעה שתידרש כפולה מהאומדן של וולף  500 -מיליון אירו .גם לוח הזמנים נראה אופטימי למדי .אישור
ההשקעה מתוכנן לסוף  2010והמתקן צפוי לפעול ב .2013/14 -פטרסון מודה שהמעבר משלב התכנון לשלב

ההפעלה עשוי להימשך  5 – 4שנים .אישור ההשקעה כפוף בעיקר להארכת הפטור ממס מעבר ל ,2015 -במכסות
הביו דלק ובתקנות מיסוי האנרגיה.
קל יותר לשאול מי יהיה מוכן לסכן  1מיליארד אירו על מוצר שאפשר למכור רק כשמחירי הנפט גבוהים .אווה לאל,
מהמשרד הגרמני לאיכות הסביבה ,סבור שאם רוצים לטהר את התעשייה מפחמן עד  ,2050על המדינה להגן על
פיתוח הטכנולוגיות האלו באמצעות מכסה קבועה לדור השני של ביו דלקים ,אך מדגיש שהטכנולוגיה של 'צ'ורן' היא
אחת מרבות.
אלטרנטיבה דרומית :דלק צמחי )(Bioliq
התחרות גוברת עם התקדמות הטכנולוגיה של דלק צמחי ) (Bioliqשפיתחה 'לורגי' בשיתוף עם המכון הטכנולוגי של
קארלסרוהה .הרעיון הוא הקמת מתקנים מבוזרים לעיבוד עץ ,קש ופסולת חקלאית שיספקו לבתי הזיקוק חומרי זינה
בצורת תרחיף מרוכז וכלכלי לשינוע .ניתן לשנע את האנרגיה האצורה ב 15 -משאיות עמוסות בקש במכלית כביש
אחת.
המתקן הניסיוני של 'לורגי' מעבד  500ק"ג ביומסה בשעה מאז  .2007השלב הבא נמצא בשלבי הקמה' .לורגי'
מקימה בהשקעה של  25מיליון אירו מתקן גיוז שיפיק גז סינתטי משמן .הסוכנות לאנרגיה מתחדשת במשרד
החקלאות הגרמני מממנת מחצית מההשקעה.
הטכנולוגיות המוכחות של 'לורגי' לפירוק הביומסה ולגיוז מעניקות לה יתרון משמעותי ,אבל 'צ'ורן' מקדימה אותה ב-
 5שנים ,וזו כנראה הסיבה ללוח הזמנים הצפוף .בית הזיקוק מתוכנן להתחיל לפעול שנה לאחר הפעלת מתקן הגיוז
ב .2011 -הסוכנות לאנרגיה מתחדשת במשרד החקלאות הגרמני מאשרת את ההיתכנות הטכנולוגית ,אך מדגישה
כי מדובר במיזם מחקרי ומסחורו תלוי בעלויות התהליך ובתוצאות המחקר הנלווה על תשומות האנרגיה.
ההסתייגות הזהירה שונה מהתחזיות הקודמות .ב 2008 -טענו המכון הטכנולוגי של קארלסרוהה והסוכנות לאנרגיה
מתחדשת שדלק צמחי יוכל לספק  15%מהביקוש לדלקי תחבורה בגרמניה ב 2015 -בלי לפגוע בתעשיית המזון.
בינתיים צללו מחירי הנפט ואיתם כמה תוכניות עם מעוף.
צבת מחירי הנפט
בשוק האנרגיה לא מאמינים בצירופי מקרים .חברות הנפט רשמו רווחים פנטסטיים כשמחירי הנפט נסקו ,אבל הניחו
לצרכנים ליהנות רק מנתח קטן כשקרסו המחירים .האם מדובר באסטרטגיה להכשלת פיתוח טכנולוגיות ירוקות
מתחרות? אם יאמצו חברות הנפט טכנולוגיות ירוקות יקטנו המרווחים לעומת הרווחים היום .למרות הכול ,התנודות
במחירי הנפט קטלניות למיזמי ביו דלק סינתטי ).(BTL
התקווה היחידה לטכנולוגיות החדשות היא ייצור בקנה מידה תעשייתי ,ולשם כך נדרשות השקעות של מיליארדים
הרבה לפני שיירשמו הכנסות .ההתחרות מול האתנול המיוצר מקני סוכר מעמידה אתגר נוסף .פליטות הפחמן של
האתנול נמוכות ב 60% -מפליטות דלק פחמימני ,ועלות ייצורו מסתכמת ב 9.50 -אירו ל ג'יגה-ג'אול ,לעומת תחזית
של  26אירו לג'יגה-ג'אול במתקן של 'צ'ורן'.
בנוסף לאתנול מדרום אמריקה ,מתחרה מוכר וידוע ,מגיח מתחרה חדש מצפון אירופה .חברת הנפט הפינית' ,נסטה
אויל' ,מייצרת בהצלחה  340אלף טון דלק בשנה משמן צמחי בבית הזיקוק בפרובו .בתי זיקוק נוספים בכושר כולל של
 800אלף טון בשנה נמצאים כעת בשלבי הקמה ברוטרדם ובסינגפור ,ומתוכננים להתחיל בייצור ב 2010 -וב.2011 -
'נסטה' מתכננת להשתלט על  10%משוק הביו דלק העולמי.
ארגונים סביבתיים עוקבים בדריכות אחר הפעילות של 'נסטה' ,המעבדת בעיקר שמן דקלים' .נסטה' התחייבה
להשתמש החל מ 2015 -רק ביבולים שגודלו תחת פיקוח ,בתנאי שאלו יסופקו לה בהיקף הדרוש .אך הארגונים,
החרדים לגורל יערות הגשם ,טוענים כי אין להרשות שמיטב היבול יגיע למכלי הדלק באירופה והשאריות לשאר
העולם.
'נסטה' חולקת על הדעה הרווחת שרק הדור השני של דלקי הביו משיג ניצול מלא של הצמחים ,ומדגישה שהדבר נכון
גם בהפקת שמנים מדקל ומלפתית ,ושתוצרי הלוואי שלה משמשים לדישון ומזון לבהמות.
יש עתיד לדלק הסינתטי
הביקוש לדלקי הביו צפוי לגדול בחדות בעשורים הבאים .לאל מהשמרד הגרמני להגנת הסביבה משוכנע שבהובלת
משאות למרחקים ארוכים ובתעופה ימשיכו לצרוך דלק פחמימני ,שבכל ק"ג ממנו אצורה פי  80יותר אנרגיה מכל 1
ק"ג של סוללת ליתיום מתקדמת .תומס ובר ,מנהל מחקר ופיתוח ב'דיימלר' מסכים עם ההערכה אך סבור שהשאלה
אינה אם יש עתיד לדלקי הביו ,אלא לאיזו מטרה ישמשו.

חטיבת המכוניות של 'דיימלר' משתפת פעולה עם 'נסטה' בתוכנית ניסיונית ,למרות שהיא בעלת מניות ב'צ'ורן' .היא
משבחת את איכות הדלק ואת צמצום פליטות הפחמן ב 60% -לעומת הסולר.
לאל משוכנע שהגידול בביקוש לדלק ממקורות מתחדשים מפנה די מקום למגוון טכנולוגיות ,כי גם לאחר עידן הנפט
יהיה צורך בכימיקלים בסיסיים שמרביתם מופקים בינתיים מנפט אותו תחליף הביומסה בעתיד .הטכנולוגיה של הדור
השני אטרקטיבית כמו הטכנולוגיה של הדור הראשון.
לנוכח בתי זיקוק בהקמה בברזיל הלוטשים עין לחומרי זינה לייצור אתנול מקני סוכר ,לאל מתריע מפני החמצת
הזדמנויות בשל שיקולי המחיר לצרכן ואומר" :למרות סימני השאלה ,אין ספק כי מוקדם מדי להתעלם מדלק המיוצר
מביו מסה ) (BTLרק בשל שיקולי מחיר".
)(New Energy no. 6, 2009
הערת עורך :לפי 'האקונומיסט' ) (Generation game, 6.2.10מכרה 'של' אשתקד את אחזקותיה ב'צ'ורן'.

