מימן :הפתרון המועדף
שיפורים בטכנולוגיית ההפקה והמוניטין של המימן כ"דלק ירוק" מבטיחים את עתיד המימן בתעשיית האנרגיה.
העולם מבקש להשתחרר מהתלות בפחמימנים ,והמימן עשוי להיות הפתרון המועדף למנוע הבעירה הפנימית,
ולפתור את בעיית האספקה המקוטעת בייצור חשמל מאנרגיית רוח או מאנרגיה סולארית.
כלכלת המימן מצטיירת כמגדל הפורח באוויר בצל הרעש התקשורתי שיוצרת חדירת המכוניות החשמליות לשווקים.
טכנולוגיית המימן מתקשה להיכנס לענפי התחבורה והחשמל בשל העלויות והסוגיות הלוגיסטיות הכרוכות בה ,אך
היא עוד צפויה למלא תפקיד חשוב בחיינו.
'ניסאן'' ,ג'נרל מוטורס'' ,פורד' ויצרניות גדולות אחרות מייצרות מכוניות חשמליות והיברידיות בתקווה לכבוש נתח
גדול בשוק .הן פונות לצרכנים שיכולים להרשות לעצמם לשלם הרבה כדי ליהנות מהסוללות והמנועים החשמליים
המתקדמים ,ולהטעין את רכבם בפשטות בחצר ביתם .מכונית תאי דלק המונעת במימן אינה יכולה להתחרות כרגע
בנוחות השימוש הזו ,אף שמימן הוא דלק נקי באותה מידה ופולט רק מים כתוצר לוואי.
מימן משמש דלק לתחבורה בציי משאיות ואוטובוסים שמתדלקים בתחנות תדלוק מרכזיות,
אבל טכנולוגיית תאי הדלק החלוצית והיקרה אינה יעילה דיה כדי להביס את המכוניות החשמליות וההיברידיות
ולכבוש את שוק המכוניות הירוקות.
תחנות לתדלוק ישיר במימן ,בדומה לבנזין ,הן היתרון המשמעותי של מימן על פני סוללות ,אך האפשרות הזו עדיין
רחוקה ממימוש ברוב העולם .קליפורניה השקיעה מיליוני דולרים בהקמת תחנות תדלוק בכבישים מהירים כדי להזניק
את מכוניות תאי המימן ,והיא אחד המקומות הבודדים בעולם שבהם יכולה מכונית כמו 'הונדה  FCXקלריטי' לממש
את הפוטנציאל שלה.
היוזמה הזו נותרה בגדר מיזם הדגמה ,ועשרות בודדות של מכוניות מימן שנעות על כבישי קליפורניה הן לרוב
מושכרות ,ואינן בבעלות הנהגים .עלות הייצור של מכונית 'קלריטי' נאמדת ב 100,000 -דולר ליחידה .רשת תחנות
התדלוק אינה צפויה להתרחב בארה"ב ,או בכל מקום אחר ,לפני הקטנת העלויות והגברת הפופולריות של
הטכנולוגיה.
הטווח העליון
אבל זה לא הסוף .ההידלדלות באספקת הנפט ,נסיקת מחירי הדלק וסוגיית האדמות לגידולי דלק עשויות לצמצם את
שוק התחבורה לאחת משתי שיטות לאספקת חשמל למנועים :סוללות או תאי דלק.
המימן עשוי להיות אז תחליף מועדף למנוע הבעירה הפנימית ולספק טווח נסיעה ארוך ,אם לא תושג פריצת דרך
בלתי צפויה בטכנולוגיית הסוללות .בן ליין מ'אקוליין' ,חברת הייעוץ לתחבורה דלת פחמן ,שבסיסה בבריטניה ,סבור
שטווח הנסיעה של מכוניות חשמליות לעולם לא יגיע לטווח הנסיעה של המכוניות המסורתיות ,כך שאם רוצים מכונית
חשמלית עם טווח נסיעה של  800ק"מ צריך לפנות לטכנולוגיית תאי הדלק מונעי המימן .במקרה כזה תהיה
ההתקדמות הטכנולוגית בסוללות ובמנועים ההיברידיים מועילה לתאי הדלק כפי שהיא לטכנולוגיית הטעינה.
הרחבת השימוש במימן בתחומים אחרים תסייע למימן להתקבל ביתר קלות בענף התחבורה .חשיבות המימן
לתעשיית החשמל עשויה לגדול עם הגדלת נתח המקורות המתחדשים בתמהיל האנרגיה ,מאחר שהטכנולוגיה
מספקת דרך לאחסון חשמל לשימוש מאוחר בתאי דלק או בתעשייה.
הבעיה העיקרית באנרגיית רוח ובאנרגיה סולארית היא האספקה המקוטעת .ניתן לפתור אותה באמצעות שימוש
בדלק מאובנים או באנרגיה גרעינית כדי לייצר כושר ייצור בסיסי .אלא שהעולם נוטה להפחית את פליטות הפחמן,
מחירי הנפט יעלו ככל שתקטן האספקה ,והתאונה בתחנת הכוח הגרעינית 'דאיצ'י' בפוקושימה ,שביפן ,לא תרמה
למוניטין של האנרגיה הגרעינית.
אם פירושו של דבר גידול התלות באנרגיות חלופיות ,המימן יוכל לתת מענה לאספקה המקוטעת לייצור חשמל.
חשמל עודף מחוות רוח בלילה סחוף רוחות יכול לשמש להפקת מימן באמצעות אלקטרוליזה של מים .את המימן
אפשר לאחסן או להזרים לייצור חשמל ,לתעשייה או לתחבורה בהתאם לצורך.
הפקת מימן מאלקטרוליזה ואחסונו לצורכי ניהול רשת החשמל ,תבטיח אספקה שוטפת של אנרגיה מתחדשת ,קובע
גרהם קוליי ,מנכ"ל חברת אנרגיית המימן  ,ITMבתשובה לבקשת ממשלת בריטניה להציע דרכים לאחסון יעיל של
אנרגיה מתחדשת.

מערכת ראשונה להפקת מימן בקנה מידה קטן מתוצרת חברת  ITMנמכרה לאוניברסיטת גלמורגן בוויילס .מערכת
האלקטרוליזה ) PEMממברנה מעבירת פרוטונים( מסוגלת לייצר כ 4-ק"ג מימן ביום .מכונית 'קלריטי' צורכת  1ק"ג
מימן ל 100-ק"מ בקירוב.
תעשיית הכימיקלים בסקנדינביה עושה שימוש נרחב במימן מתחנות כוח הידרואלקטריות .זהו תקדים משמעותי
בהפקת מימן ממקורות מתחדשים ,והוא מדגיש את חיוניות המימן במגוון תעשיות ברחבי העולם ,ובכלל זה התעשייה
הפטרוכימית.
הנתח העיקרי של המימן הנמצא בשימוש מופק באמצעות גז טבעי ,נפט או פחם להמרת קיטור ,תהליך עתיר פליטות
פחמן דו-חמצני ,ולכן הרחבת השימוש במקורות מתחדשים להפקת מימן תסייע למניעת פליטות פחמן .שימוש
במקורות מתחדשים יועיל גם לביזור מערכת ייצור החשמל ,ויאפשר למשקי בית או כפרים להפיק מימן ולאחסנו
לשימוש עצמי מאוחר יותר ,ולחסוך חשמל מהרשת הארצית.
התקדמות טכנולוגית
ניתן להפיק מימן בדרכים אחרות .הדרך הנקייה ביותר היא פיצול מים פוטו-אלקטרוכימי ,ניצול אור שמש ישיר
לאלקטרוליזה ופיצול מולקולות המים למרכיביהן ,מימן וחמצן.
השיטה יקרה למדי ויעילותה טעונת שיפור ,אבל צוות אמריקאי-דני ,בהשתתפות חוקרים ממעבדת מאיץ החלקיקים
 SLACשל משרד האנרגיה האמריקאי ,הכריז במאי על התקדמות לקראת שני היעדים.
פלטינה היא זרז יעיל בהפקת מימן באלקטרוליזה ,אולם אחת הבעיות היא מחירה ונדירותה .צוות חוקרים גילה
לאחרונה מקור חלופי נפוץ וזול יותר לפלטינה .מוליבדנום גפרתי ) ,(molybdenum sulphideשהתגלה במחקר על
היווצרות טבעית של מימן דרך אנזימים בחומרים אורגניים .צוות החוקרים ייעל את קליטת האור באלקטרודות בעזרת
תא סולארי-כימי עם כושר קליטה מרבי .קולטן האור מורכב ממוטות צפופים של סיליקון בתוספת מוליבדנום גפרתי.
כשחושפים את המוטות לאור נוצרות במים בועות מימן באותה המהירות שמספקת הפלטינה.
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