תחיית תעשיית המימן
התקדמות הטכנולוגיה וירידה בעלויות מעוררים שוב עניין במימן .האם זו נקודת מפנה במהפכת האנרגיה
הנקייה? אחסון מימן הוא פתרון מעשי למפעילי מתקני אנרגיה מתחדשת בזמנים של ביקוש נמוך לחשמל או
השבתה מאולצת ,ופתרון מעשי שישפר את רווחיות תעשיית אנרגית הרוח.
באופן מסורתי יש למימן שימושים רבים שאינם בתחום האנרגיה ,החל ממוצרים תעשייתיים ועד לאריזות מזון .ייצור
דשני אמוניה ,שמימן מהווה מרכיב מרכזי בהם ,הסתכם ב 160 -מיליון טון ב .2011 -אולם בעוד שהביקוש למימן
מושפע בעיקר מהתעשייה ומייצור דשנים ,מתחיל להסתמן ביקוש למימן גם במגזר האנרגיה.
תחנות כוח בגרמניה וגם בקנדה )הצורכות אנרגיית רוח וגז טבעי ,בהתאמה( משלימות עתה את הגנרטורים
החשמליים עם תצורות מתקדמות של טכנולוגיות מימן .יישומים אלו מסייעים למפעלים לחסוך כסף באמצעות ייצוב
ההספקה ,ולהמיר עודפי חשמל לגז מימן הניתן לאחסון ולהמרה חוזרת לחשמל באמצעות טורבינה או תא דלק.
איזון היצע  -ביקוש
הנעת גנרטורים ממצב "עצור" גורמת לתחנות כוח המופעלות בגז טבעי הוצאות כבדות ,החל מכמויות הדלק
שהתהליך צורך ועד לזמן שחולף עד שהגנרטור מגיע למהירות הנדרשת .על מנת להתגבר על כך ,נוהגים יצרני
החשמל לעתים קרובות להפעיל את הטורבינות ללא הפסקה .הם אינם מתחשבים בביקוש לאנרגיה באותה העת ולכן
מייצרים חשמל שאיש לא ישלם עבורו.
בעיה דומה של היצע – ביקוש קיימת גם בחוות רוח ,אולם למרות שבניגוד לגז טבעי הספקת הרוח היא חינם ,מפעילי
החוות עדיין מקפידים על כדאיות כלכלית .חשמל מאנרגיית הרוח מיוצר לעתים בזמן שאין לו ביקוש ) (off peakומניב
הספקה גדולה של אנרגיה מתחדשת בעלויות נמוכות שנותרת ללא שימוש – וללא תשלום עבורה.
כדי לקצץ בעלויות ולהגדיל את הרווחים האסטרטגיה של תחנת הכוח המימנית החדשה היא פשוטה :לאחסן את
החשמל העודף כגז מימן עתיר אנרגיה ,לספק אותו כשיש ביקוש ולמקסם את ההכנסות.
המימן ממקד תשומת לב גוברת בשנתיים האחרונות ,וכיום יש מתקני אנרגיית מימן המקטינים את עצימות הפחמן
וחוסכים כסף.
מוביל אנרגיה
המימן הוא מוביל אנרגיה והוא אינו מקור אנרגיה ,משום שהוא אינו מייצר אנרגיה .המימן זקוק לריאקציה עם מזרז
) (catalystועם חמצן כדי לשחרר את האנרגיה האצורה בו ,כפי שקורה בתא דלק.
מימן אינו נמצא בצורה טבעית על פני האדמה ,כמו נפט ,פחם או אפילו כמו קרן שמש .יש להשיג אותו באמצעות
תהליכים כאלקטרוליזה )העברת זרם ישיר למים כדי לייצר  (H2או כעיבוד גז )גז טבעי מכיל מימן(.
את האנרגיה הנדרשת לתהליכים אלו מספקים דלקים פחמימניים ,ולכן נראה שהמימן אינו פתרון של אנרגיה נקייה.
שימוש במימן להפקת אנרגיה פולט רק מים ,אולם אם נדרשים דלקים עתירי פחמן לייצור מימן ,מדוע לפתח אותו
כמקור לאנרגיה נקייה?
קיימים מקורות רבים של אנרגיה בעולם ורבים מהם אינם פחמימניים .ניתן לייצר ,ואף ייצרו ,מימן מאלקטרוליזה
שניצלה אנרגיה נקייה ,ומפתחים עתה מיזמים רבים המשלבים אנרגיה מתחדשת ומימן.
היתרונות של מערכות מימן משלימות בולטים במיוחד בתעשיית אנרגיית הרוח .הקיצוצים בהטבות המס ובסובסידיות
אילצו את היזמים ,המפעילים והבעלים לאתר אמצעים חדשים להגדלת המרווחים במיזמים קיימים ובמיזמים חדשים.
בתעשיית אנרגיית הרוח מוכר ומעורר חשש המושג  curtailmentהמתייחס להשבתה מאולצת של תשתיות אנרגיה
מתחדשת על ידי חברות חשמל או רוכשי חשמל.
ההשבתה מתרחשת כאשר הרשת עמוסה בהספקת חשמל וקווי החלוקה אינם קולטים חשמל מחוות הרוח .טורבינות
הרוח והפאנלים הסולאריים מושבתים ואינם מספקים אנרגיה לרשת ,גם אם הרוח נושבת בחוזקה והשמש זורחת.
בזמנים אלו נכסי אנרגיה מתחדשת אינם מניבים למפעילים כל הכנסה או הכנסה מעטה בלבד .במדינות טקסס
ואוקלהומה מתרחשות השבתות בכ 50% -מזמן ההפעלה.
אחסון מימן מעניק למפעילי טורבינות רוח פתרון לבעיות:
• השבתה מאולצת
• ייצור בשעות שאינן "שיא הביקוש"
• הספקת אנרגיה לסירוגין

מימן הוא אנרגיה הניתנת לשיגור עם כמה יישומים ,כולל חשמל ,דלק ,דשנים ,קירור תחנות כוח ומוצר תעשייתי.
השוני במחירים בהסכמי רכישת החשמל ) (Power Purchase Agreements – PPAsהוא לעיתים קרובות
משמעותי דיו כדי לבחון אחסון ,ותכונות רבות של טכנולוגיות המימן מקנות לה עדיפות באחסון אנרגיה.
יצרני חשמל יכולים להמיר את האנרגיה שהופקה בעת השבתה או בתקופה שאינה שיא ביקוש למימן ,ולהחזיר את
האנרגיה לרשת בעת שיא הביקוש כשהמחירים גבוהים יותר .עם התרחבות השימוש בתאי דלק בכלי רכב ,יוכלו חוות
הרוח לשווק את האנרגיה שהופקה בזמנים שאינם "שיא הביקוש" ,כדלק לתחבורה.
יתרה מכך ,חוות רוח ממוקמות בדרך כלל ליד או על אדמה חקלאית ,והן יוכלו להפיק דשנים בהשקעה קטנה .מגוון
האפשרויות שמניבות רווח שמציע המימן הוא רק תחילת היתרונות של הטכנולוגיה.
יתרונות אחרים
מבחינה מסחרית לא זכה המימן במשך שנים ארוכות לתשומת הלב של הפוליטיקאים ואנשי העסקים בשל המחיר
הגבוה של הטכנולוגיה ,אך בעקבות שיפורים טכנולוגיים ומודלים עסקיים ייחודיים הוא מציע כיום הזדמנות ,בשילוב
עם מקורות אנרגיה מתחדשת.
החברה האמריקאית 'אנגסטרו אדואנסד' שיתפה פעולה עם מעבדות ממלכתיות ,ענקי תעשייה ואוניברסיטאות
לפיתוח מוצרי אלקטרוליזה חדשים שתוכננו במיוחד לשימוש עם מקורות המספקים אנרגיה לסירוגין .בדומה לכך,
השתפר מאוד תכנון תאי הדלק והחברות משתמשות בהם ליישומים מסחריים וחשמליים.
בהשוואה לאמצעי אחסון אחרים ,יש למימן יתרונות בקיצוץ עלויות ובשיפור הרווחיות .לדוגמה ,עלות מתקני
האלקטרוליזה ירדה ב 25% -ב 10 -השנים האחרונות' .אנגסטרום אדוואנסד' שפעלה ביחד עם מעבדה ממלכתית
הצהירה בשנה שעברה שיעילות מתקן האלקטרוליזה שלה היא  (- + 2%) 77%ושייצור מימן מרוח הוא לא רק
אפשרי אלא גם רווחי.
טכנולוגיות האלקטרוליזה שלה הקטינו את הצורך בשנאים נוספים ,כך שהמערכות יכלו לפעול בתיאום עם הזרם
והכוח החשמלי המניע ) (voltageשל טורבינות הרוח וקווי החלוקה .טכנולוגיה זו הובילה לצמצום ההשקעה בשנאים
נוספים ולהגברת היעילות ,בשל ביטול ההפסדים המיוחסים לטכנולוגיית השנאים.
ליישומי אחסון חשמל ברשת מתאימה יותר טכנולוגיית תאי הדלק ,משום שהם מספקים רמה יציבה של אנרגיה,
בניגוד לאמצעים אחרים כסוללות או אוויר דחוס ,שתפוקתם יורדת עם חלוף הזמן .בנוסף ,פריצות דרך אחרות
בטכנולוגיות אחסון מאפשרות עתה לפתח מערכות אנרגיית מימן למגוון יישומים.
מובילי דרך
שוקי גומחה )נישות( ואנשים יצירתיים מאמצים את פוטנציאל המימן:
 בגרמניה יש תחנות כוח מימניות ומיזם תחבורה חדש המקים רשת של  50תחנות שיתדלקו כלי רכב במימן.הפופולאריות של מלגזות מונעות במימן גדלה משמעותית .חברות אמריקאיות גדולות כ'סיסקו' מסבות עתה
את כל צי החלוקה שלהן לתדלוק במימן ,בשל היתרונות שהוא מציע לעומת דלקים מסורתיים.
 אוטובוסים מונעים במימן פועלים עתה בכמה ערים בארה"ב :אוסטין ,ברמינגהם ,קליבלנד ,ועוד. צי גדול של אוטובוסים מונעים במימן פועל ברייקויאק ,שבאיסלנד ,היכן שהספקת אנרגיה מתחדשת זולהמפיקה מימן.
נראה שאנרגיית המימן אינה מהווה יותר פתרון תיאורטי אלא פתרון אנרגיה נקייה מבוסס שוק .היכן שהספקת חשמל
נמצאת בשפע ולכן גם בזול ,חשמל ממימן מציע חלופה בת קיימה להספקת חשמל לעולם.
הביקוש למימון אינו כפי שציפו ,והדיון על תחבורה המבוססת על מימן ,שנמשך כבר כמה עשורים ,עדיין לא הוכרע.
תחבורה מבוססת על מימן היא עדיין חזון לעתיד ,והחסמים לשימוש במכוניות מימניות גדולים ,ואינם ניתנים לפתרון
רק באמצעות ייצור כלכלי של מימן.
הרחבת כושר ייצור החשמל בשווקים מתפתחים ומפותחים תקל על יישום פתרונות יצירתיים של "רשת חכמה",
ואחסון מימן הוא אחד מהם .שוק האנרגיה המתאים ביותר למימן הוא מפעילי מתקני אנרגיה מתחדשת המחפשים
פתרון לזמנים של ביקוש נמוך או השבתה מאולצת.
באזורים בהם הרשת עמוסה והשבתות מאולצות הן שכיחות ,טכנולוגיית אחסון יעילה היא פתרון מעשי שימקסם את
הרווחים ויצור מקור אנרגיה אחראי ונקי .תעשיית אנרגיית הרוח צריכה להמשיך ליזום ולהשתפר על מנת לזכות
בנתח ראוי משוק האנרגיה ,אך בינתיים היא כבר זכתה במושב ליד השולחן.
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