סלעים לוהטים ותקוות גדולות
ההפקה של אנרגיה מהחום שמתחת לפני הקרקע אינה מוגבלת יותר לאזורים של פעילות געשית .קידוח בארות
לעומק האדמה מאפשר הפקת אנרגיה כמעט בכל מקום בעולם .הסכנה היחידה :רעידות אדמה .טכנולוגיה חדשה
ומבטיחה של אנרגיה גיאותרמית עשויה לספק את כל הביקוש העולמי לחשמל
'גיאודיינמיקס' ,חברה אוסטרלית שבסיסה בקווינסלנד ,מתכננת לקדוח בעשר השנים הבאות  90בארות לעומק של
 5,000 - 4,500מטרים כל אחת ,באגן קופר ,אזור מדברי ועתיר עתודות אנרגיה בדרום אוסטרליה .אבל אין מדובר
בקידוחי נפט או גז .החברה מחפשת אחר מקור אנרגיה שהוא נקי ושופע יותר מכל דלקי המאובנים :החום הנפלט
מסלעים לוהטים עמוק מתחת לפני השטח של כדור הארץ ,צורה חדשה ומבטיחה של אנרגיה גיאותרמית.
אנרגיה גיאותרמית קונבנציונאלית מנצלת כיסים טבעיים של קיטור או מים חמים סמוך לפני השטח של כדור הארץ
כדי לייצר חשמל) .חום המים משמש להרתחת נוזלים וליצירת קיטור להנעת טורבינות לייצור חשמל( .תנאים כאלה
הם נדירים ,ולכן ממוקמות מרבית תחנות הכוח הגיאותרמיות באזורי פעילות טקטונית או געשית ברחבי העולם.
כרבע מהחשמל באיסלנד מיוצר בתחנות כוח גיאותרמיות .המים החמים מתחנת הכוח סווארטסנגי זורמים ללגונה,
שנעשתה לאתר ספא פופולארי ומרהיב.
תחנות כוח גיאותרמיות ניתן למצוא גם סביב טבעת האש באוקיינוס השקט ,באינדונזיה ,בפיליפינים ובחוף המערבי
של אמריקה .כושר הייצור של תחנות כוח גיאותרמיות קונבנציונאליות ברחבי העולם נאמד ב 10.7 -ג'יגה-וואט,
והשנה צפויה תפוקה של  67,250ג'יגה-וואט/שעה ,¹כמות חשמל המספיקה ליותר מ 52.5 -מיליון איש ב24 -
מדינות ,על פי נתוני האגודה האמריקאית לאנרגיה גיאותרמית.
מערכות אנרגיה גיאותרמית הנדסיות ) (EGSמבוססות על אותו עיקרון ,אך הן פועלות גם באזורים נעדרי פעילות
געשית ,באמצעות קידוח לעומק אלפי מטרים מתחת לאדמה כדי לחקות את המבנה הגיאולוגי הטבעי של מעיינות
חמים וגייזרים .קודחים בורות ויוצרים תעלות בסלעים החמים ,ולתוכן מזרימים מים קרים .המים מתחממים ומוזרמים
מעלה אל פני השטח ומשמשים להפקת חשמל .כדור הארץ חם יותר ככל שקודחים עמוק יותר והשיטה עשויה
להרחיב את הגישה למשאב אנרגיה בלתי מתכלה.
"היופי של הרעיון הוא שאם הוא עובד ,הוא יכול לעבוד בכל מקום בעולם ",אומר סוביר סאניאל ,נשיא 'גיאותרמקס',
חברת ייעוץ שבסיסה בקליפורניה .לפי "עתיד האנרגיה הגיאותרמית" ,דוח שהופק על ידי המכון הטכנולוגי של
מסצ'וסטס ) (MITבשנת  ,2007האנרגיה התרמית האצורה בסלעים בעומק  10 – 3ק"מ מתחת לפני השטח
באמריקה גבוהה פי  140אלף מצריכת החשמל השנתית שלה.
לפי הערכות שמרניות ניתן להפיק בפועל בשיטת  EGSרק  2%מכמות האנרגיה הזו ,אבל גם כמות זו גדולה הרבה
יותר מהנדרש כדי לספק את כל צריכת החשמל של אמריקה .על מנת להפיק בפועל כמות זו יש להתגבר על חסמים
טכניים וכלכליים.
בעולם פועל רק קומץ תחנות כוח מסוג  ,EGSכולל תחנת הכוח הניסיונית 'סולץ' בצרפת ,ומתקן מסחרי קטן בלנדאו,
גרמניה ,אבל 'גיאודיינמיקס' וחברות אחרות ברחבי העולם מקוות לשנות זאת.
'גיאודיינמיקס' מתכננת להקים במהלך העשור הבא  10תחנות כוח בכושר של  50מגה-ואט באגן קופר ,וזו עשויה
להיות רק ההתחלה .לדברי דון ויבורן ,המדען הראשי של החברה ,די בעתודות האזור כדי לספק מאות תחנות כוח
בכושר כולל של עד  12.5ג'יגה-ואט ,יותר מההספק של כל תחנות הכוח הגיאותרמיות הפועלות כעת בעולם.
יש תוכניות למיזמי  EGSחדשים גם בארה"ב ,בריטניה ,צרפת וגרמניה .בקהילת האנרגיה הגיאותרמית יש תקוות
גדולות לצמיחה בעתיד .לפי תחזית האגודה הגיאותרמית הבין-לאומית יותקן ברחבי העולם כושר ייצור גיאותרמי
בהיקף של  160ג'יגה-ואט עד  ,2050כמחצית מזה בשיטת .EGS
כמו כל מקור של אנרגיה מתחדשת ,אנרגיה גיאותרמית דלה בפליטות פחמן דו חמצני ,אך בניגוד למקורות אחרים
של אנרגיה מתחדשת ,כשמש או רוח הזמינים רק לסירוגין ,אנרגיה גיאותרמית זמינה כל העת ומבטיחה אספקת
חשמל יציבה ,כל היום וכל הלילה.
יתרונות אלו בשילוב הגידול העולמי בביקוש לחשמל ,החשש מפני מחסור בדלק מאובנים והמאמץ לצמצום הפליטות
המזיקות ,דרבנו ממשלות ומשקיעים להשקיע כסף בטכנולוגיה זו' .גוגל' ,לדוגמה ,השקיעה יותר מ 10 -מיליון דולר
בשתי חברות  EGSבקליפורניה' ,פוטר קידוחים' ו'אלטא-רוק אנרג'י' .בינתיים הודיע משרד האנרגיה האמריקאי על
תמריצים בהיקף של עד  338מיליון דולר ל 123 -מיזמים גיאותרמיים ,מהם קרוב ל 133 -מיליון דולר מיועדים למחקר
.EGS
אוסטרליה מגלה את השאפתנות הרבה ביותר .לפי תחזית הסוכנות האוסטרלית הממשלתית לתעשיות מובילות
ומשאבים ) ,(PIRSAיושקעו במיזמים גיאותרמיים באוסטרליה בשנים  2014 – 2002כ 2.7 -מיליארד דולר )כולל
יותר מ 250 -מיליון דולר במענקים ממשלתיים( .כ 72%-מההשקעות מתוכננות במיזמי  .EGSיותר מ 50 -חברות

הבודקות מיזמים גיאותרמיים באוסטרליה קבלו מעל  400היתרים לאזורים בשטח כולל של  500אלף קמ"ר ,השווה
לשטחה של ספרד.
תחנת הכוח הגיאותרמית הקונבנציונאלית הראשונה שניצלה מעיינות חמים ליד לורדרלו ,איטליה ,החלה לפעול
בתחילת המאה ה ,20 -כמה עשורים לפני שמדענים חשבו לתכנן מערכות כאלה .מעבדות לוס אלמוס בניו מקסיקו,
פיתחו בתחילת שנות ה 70 -את המושג "סלע חם ויבש" ) (HDRוהפעילו תחנת כוח ניסיונית בפנטון היל ,שהובילה
להקמת תחנות כוח דומות באנגליה ,יפן ,צרפת ועוד.
שיפורים טכנולוגיים כשיטות קידוח זולות ויעילות יותר ,יצירת מאגרים ושיפור זרימת המים ,יכולים להקטין את
העלויות של תחנות כוח בשיטת  .EGSהמטרה היא להפיק אנרגיה רבה ככל האפשר מכל סדרת בארות שנקדחות
כדי לקבל החזר מרבי על ההשקעה ,מסביר ג'פרסון טסטר ,מנהל שותף ב'מרכז קורנל לעתיד בר קיימא' ומחבר בכיר
של דוח המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס .
עד כה השיגו מרבית מיזמי  EGSשיעורי ספיקה של  25ליטר לשנייה ,פחות מהשיעור הנדרש לתפעול רווחי במיזמים
גיאותרמיים 100 – 50 ,ליטר לשנייה .גם 'אלטא-רוק אנרג'י' וגם 'גיאודיינמיקס' שוקדים על יצירת סדקים רבים יותר
בכל באר על מנת להגדיל את כושר הספיקה ואת קליטת החום מן הסלעים.
אבל בעיות לא צפויות עשויות לצוץ' .גיאדיינמיקס' עמדה להפעיל את תחנת הכוח הניסיונית באפריל  ,2009אך
מעטפת הפלדה של הבאר נסדקה וגרמה לזרימה בלתי מבוקרת של מים מתוך הבאר .חקירה עצמאית קבעה כי ניתן
למנוע את הבעיה בעתיד על ידי בחירת סוג אחר של מעטפת .החברה הודיעה על קידוח שתי בארות חדשות .המתקן
הניסיוני בכושר  1מגה-ואט צפוי להתחיל לפעול בתחילת  ,2012וכעבור שלוש שנים יופעל מתקן מסחרי בכושר 25
מגה-ואט.
'אלטא-רוק אנרג'י' נתקלה גם היא בבעיות בקידוח בשנת  ,2009כאשר עשתה שלושה ניסיונות כדי לקדוח מחדש
באר הדגמה באתר הגייזרים .בסופו של דבר לאחר התמוטטות חוזרת ונשנית של הבאר היא ננטשה' .אלטא-רוק
אנרג'י' ושותפתה 'דבנפורט ניוברי' ,מתכננות להדגים את הטכנולוגיה באתר אחר סמוך לבנד ,אורגון .המיזם קיבל
תמריצים בהיקף של  21.5מילין דולר ממשרד האנרגיה האמריקאי.
מרבית הציוד לקידוח בארות גיאותרמיות מגיע מתעשיית הנפט והגז ,אבל בוב פוטר ,חבר הצוות המקורי בלוס
אלמוס ,מנסה משהו אחר .המשרד שלו' ,פוטר קידוחים' ,מיישם תהליך פיצול שנקרא  ,Spallationשמנצל קיטור
לוהט.
כשהקיטור בא במגע עם סלע ,גרגירים גבישיים בסלע מתרחבים ויוצרים שברים זעירים הגורמים לחלקיקים קטנים
הנקראים  spallsלהתנתק .למעשה ,זהו קידוח שממיס סלע ,אומר בנו של מר פוטר ,ג'ארד ,מנכ"ל 'פוטר קידוחים'.
בתהליך הפיצול ניתן לחדור לסלע מהר יותר מאשר בקידוח רגיל ,והשימוש בקיטור מונע צורך בחלקי חילוף יקרים
לציוד הקידוח.
רעידות אדמה
החסם הגדול ביותר שימנע אולי את התפשטות שיטת  EGSהוא רעידות אדמה מורגשות ומפחידות שגורמת השיטה.
למעשה ,רעידות אדמה דרושות על מנת שהטכנולוגיה תפעל .המים מוזרקים לבארות בלחץ גבוה כדי לפתוח או
להגדיל סדקים קיימים בסלע ומעוררים רעידות אדמה קלות" .אין ספק כי התהליך גורם לרעידות אדמה" ,אומרת סוזן
פטי ,הנשיאה והטכנולוגית הראשית של 'אלטארוק'" ,אבל המטרה היא למזער אירועים מסוג זה ,כך שאנשים לא
יכולים לחוש בהם".
מרבית רעידות האדמה הנוצרות בשיטת  EGSהן אכן קלות מכדי להיות מורגשות ,אך מעט מהן גרמו נזק לרכוש.
מיזם אחד בבאזל ,שוויץ ,נסגר בשל רעידת אדמה בעוצמה של  3.4בדצמבר  ,2006שהבהילה תושבים וסדקה
מבנים .דיווחים על רעידות אדמה בסדר גודל דומה הגיעו גם ממיזמים באוסטרליה ,גרמניה וצרפת.
רעידות אדמה מעשה ידי אדם אינן ייחודיות לשיטת  .EGSהן עשויות להתרחש גם כתוצאה מקידוחי נפט וגז
ומעבודות כרייה .השאלה היא אם אפשר לשלוט בהן .ארני מאז'ר ,סיסמולוג ומנהל מדעי כדור הארץ במעבדה
הלאומית לורנס ברקלי ,המפתחת קווים מנחים למיתון פעילות סיסמולוגית למשרד האנרגיה האמריקאי ,מאמין שניתן
לשלוט בתופעה "עם מחקר ראוי ויישום נאות ,אפשר למזער את עוצמתן" ,אומר ד"ר מאז'ר,
"אלפי בארות נפט נקדחות ברחבי העולם מדי שנה ",אומר ד"ר ויבורן" .אני משער כי בתוך כמה עשרות שנים,
כשייגמר הנפט ,יופנה שפע הציוד לקידוחי בארות גיאותרמיות".
)(The Economist, 4.9.2010
¹במקור נכתב בטעות  GWh 67.2במקום  .GWh 67,250הטעות תוקנה כעבור יומיים במהדורה המקוונת.

