יש עתיד לביו-דלק
חברת הנפט הבינלאומית 'של' מאמינה שהגברת השימוש בביו-דלק היא הדרך היעילה ביותר להפחית את
הפליטות מכלי הרכב .החברה המאמינה בעתיד הביו-דלק ,הקימה את 'ראייזן' ,מיזם ביו-דלק חדש להפקת
אתנול מקני סוכר ,שהחל לפעול בתחילת השנה במדינת סאו פאולו בברזיל.

התדמית הידידותית לסביבה נתונה במחלוקת זה זמן רב ,אולם 'של' מאמינה שהשימוש בביו-דלק הוא הדרך היעילה
ביותר לקיצוץ פליטות גזי החממה מכלי הרכב.
'של ' צופה כי הנעת כלי רכב באתנול במקום בדלק רגיל תפחית את פליטות הפחמן הדו-חמצני בשיעור של -70%
 .90%ב'ראייזן' מציינים כי שריפת ליטר אתנול מייצרת  90% - 70%פחות פחמן דו-חמצני משריפת בנזין רגיל לכל
אורך התהליך  ,מגידול קני הסוכר ועד לתחנות התדלוק.
'ראייזן' ,המיזם המשותף של 'של' ושל חברת 'קוסאן' הברזילאית ,מתכנן להכפיל ויותר את ייצור האתנול מ2.2 -
מיליארד ליטר ) 1.6מיליון טונות או  38,000ח/י( השנה ל 5 -מיליארד ליטר ב .2017 - 2016 -המיזם מעוניין לתפוס
נתח של  20%מתעשיית האתנול בברזיל בתוך  8 - 7שנים .השגת היעד תהפוך את מיזם 'ראייזן' ליצרן האתנול
מקני סוכר הגדול בעולם.
לואיס אוסאריו ,סגן הנשיא לפיתוח ב'ראייזן' ,אומר שהיעד הוא להפוך את האתנול לסחורה בשוק הבין-לאומי .כדי
להשיג זאת יש להבטיח ללקוחות שההספקה תמשיך לגדול ,ולשם כך עלינו להאיץ את הגדלת הייצור.
ב'ראייזן' זיהו את הפוטנציאל העצום להגדלת ייצור האתנול מקני סוכר בברזיל ,ומתכננים להגביר את כושר העיבוד
של קני סוכר מ 65 -מיליון טונות בשנה כעת ל 100 -מיליון טונות בשנה בתוך  5שנים ,ולהרחיב את שטחי הגידול של
קני סוכר מ 8,600 -קמ"ר כעת ל 14,000 -קמ"ר.
המפעל של 'ראייזן' שהוקם במאראקאי ,במדינת סאו פאולו במזרח ברזיל ,מפיק גם  4.4מיליון טונות סוכר ומייצר
מעל  160ג'יגה-וואט/שעה חשמל .יותר ממחצית החשמל ) 90ג'יגה-וואט/שעה( הם עודפי ייצור הנמכרים לרשת
החשמל הלאומית.
גם במישור הבינ"ל יש למיזם תכניות גדולות .לדברי אוסאריו ,יש ביקוש עצום לאתנול בארה"ב ,ובעיקר בקליפורניה,
כדי להפחית את פליטות הפחמן הדו-חמצני של ענף התחבורה ,והשימוש באתנול הוא הדרך הטובה ביותר להשיג
זאת .אוסאריו הוסיף כי אירופה היא שוק היעד השני בגודלו בעולם ,ורמז כי יצוא אתנול טרנס אטלנטי הוא אחד
היעדים ארוכי הטווח באסטרטגיה של 'ראייזן'.
אבל לנוכח המיתון הכלכלי ,אין זה בטוח שהביקוש העולמי לאנרגיה יתמוך ביעדי הייצור של 'ראייזן' .הן סוכנות
האנרגיה הבינלאומית ) (IEAוהן אופ"ק הקטינו את תחזיות הביקוש לנפט ב ,2011 -ב 220,000 -ח/י וב150,000 -
ח/י ,בהתאמה ,בשל המצב הכלכלי בארה"ב ובאירופה.
ייצור הדלק בארה"ב גדל בחמשת החודשים הראשונים של  2011ב 59,000 -ח/י 6.9% ,בלבד ,בהשוואה לתקופה
המקבילה אשתקד ,לפי משרד האנרגיה האמריקאי .הנתון הזה משקף האטה בצמיחה ,בהשוואה לחמשת החודשים
הראשונים של  ,2010אז נרשם גידול של  29%בייצור לעומת .2009
לפי משרד האנרגיה האמריקאי ,הצמיחה האיטית בייצור האתנול בארה"ב נובעת בחלקה מהיחלשות הביקוש
המקומי ,שגדל ב 23,000 -ח/י ,או  2.8%בלבד ,באותה התקופה .במשרד האנרגיה מייחסים את הצמיחה האיטית
לירידה של  161אלף ח/י )  (1.8%בצריכת הבנזין במאי  ,2011בהשוואה למאי  ,2010שהקטינה את הביקוש
לאתנול הנדרש לערבוב בבנזין.
מכירות האתנול עשויות להיות מוגבלות גם בשל נושאים הקשורים לתשתיות ולכלי הרכב .מיעוט המכוניות
המתאימות להנעה בדלק מסוג זה ,שהוא לרוב תערובת של  90%בנזין ו 10% -אתנול ,ומיעוט תחנות התדלוק
לאתנול מגבילים את הביקוש.
עם זאת ,התמונה עשויה להשתנות לגמרי עד  .2035תחזיות מינהל המידע של משרד האנרגיה האמריקאי )(EIA
צופות שהתפוקה מחולות הזפת בקנדה ותפוקת הביו-דלק בעיקר בארה"ב ובברזיל יהיו "המרכיב החשוב ביותר"
במקורות האנרגיה הלא-קונבנציונאלית של העולם ,ויהוו  70%מהגידול הצפוי בהספקת האנרגיה הגלובאלית בשנים
 .2035 - 2009תחזית  EIAצופה שביו-דיזל ואתנול יהוו  54%מהגידול בצריכת דלק נוזלי בשנים .2035 - 2009

למרות התחזיות האלה ולמרות הטענות להפחתת הפליטות מצד 'של' ,המוניטין שצבר הדלק הביולוגי כידידותי
לסביבה הוא דל .הדור הראשון של הביו דלק זכה לתשבחות כמקור אנרגיה חדש ודל פחמן ,עד שנחשפה לעין קשת
רחבה של סוגיות חברתיות וכלכליות .הפקת דלק ביולוגי צורכת שטחי קרקע נרחבים ,והמקטרגים הצביעו על הסבת
קרקעות מגידול יבולי מזון לגידולי דלק שגרמה לעלייה במחירי המזון.
סוגיות נוספות כוללות את פליטות הפחמן הדו-חמצני בתהליך שריפת הקנים ההכרחי בקציר ידני ,חשש מפני כריתת
יערות ושחיקת קרקעות ,מחלוקות סביב בעלות על קרקעות והעתקת קהילות מקומיות.
ובכל זאת ,הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה טוענת בתוקף שהפקת ביו דלק יכולה להיות בת קיימא .בדוח מ2011 -
שנקרא 'ביו-דלק לתחבורה' ,מציינת הסוכנות שצריכת הביו-דלק העולמית עשויה לגדול באמצעות טכנולוגיות דור שני
שיתפסו נתח של  27%משוק הדלק העולמי לתחבורה עד  ,2050בהשוואה ל 2% -בלבד כעת .המשמעות היא
שההספקה תגדל ל 750 -מיליון טון בשנה לעומת  55מיליון טון בשנה כיום.
השגת היעד תדרוש השקעה של  13 – 11טריליון דולר בענף ב 40 -השנים הבאות .להערכת הסוכנות הבינלאומית
לאנרגיה ,השקעה בסדר גודל כזה תקטין את עלות הטכנולוגיה של ביו-דלק לרמה קרובה לזו של מוצרי הנפט ואף
נמוכה מהם.
שוחרי איכות הסביבה אינם משתכנעים .בארגון 'ידידי כדור הארץ' טוענים שגידולי דלק בהיקף גדול באמריקה
הלטינית אינם יכולים להתקיים לאורך זמן ,ויגרמו נזק יותר מאשר תועלת .יש הטוענים כי אף שביו-דלק יוצר פחות
פליטות פחמן דו-חמצני בבעירה בכלי רכב ,הרי ששרשרת ייצורו מגידול היבולים דרך עיבודם ועד להובלת המוצר
המוגמר מקזזת את היתרון הזה.
ב'ראייזן' מבחינים בין סוגי ביו דלק "טובים" לבין סוגי ביו-דלק "רעים" ,וטוענים שהמיזם יכול לתרום למקורות
ההספקה של אנרגיה בעולם .יש לחדור מבעד לערפל האופף את נושא הביו-דלק ,לבחון את כל העובדות ולהבין את
ההבדל בין הטוב לרע ,הם טוענים.

דור שני
סוגים רבים של ביו-דלק אינם ידידותיים לסביבה ,אבל ביו-דלק המופק בברזיל מקני סוכר הוא מועמד מוביל להקטנת
הפליטות של פחמן דו-חמצני .השקענו שנים רבות בפיתוח דור שני של ביו-דלק שאינו מתחרה במקורות המזון ,הם
טוענים .באחת המעבדות של 'ראייזן' מופק כבר דור שני של ביו-דלק ,אך עלות הייצור עדיין גבוהה מדי והוא אינו
כלכלי.
נשיא 'ראייזן' ,ואסקו דיאז ,טוען שהיעלמות היערות בברזיל אינה קשורה לגידול קני סוכר ,אלא לסחר בלתי חוקי בעץ.
הייצור ב'ראייזן' מנצל רק  2%מהאדמה החקלאית ,הוא טוען .לפי לואיס אוסוריו ,סגן נשיא 'ראייזן' יש ביקוש גדול
לאתנול מקני סוכר ,ועל הלקוחות לחוש ביטחון בהספקה מברזיל .הוא סבור ש"זו יותר בעיה של ביקוש והיצע ופחות
בעיה של הוכחה של ידידותיות לסביבה".

)(Petroleum Economist, 25.9.11

