אנרגיה מתחדשת הפתרון לתחבורה
יום עיון במכון הנפט 8.2.07 -
עמיר מקוב
יו"ר המכון הישראלי לנפט ולאנרגיה

עולם האנרגיה משתנה
במהלך המחצית הראשונה של המאה הנוכחית נהיה עדים לשינויים מפליגים
בהרכב סל מקורות האנרגיה בעולם ובטכנולוגיות שישמשו לניצול מקורות
אנרגיה אלו.
המניעים העיקריים לשינויים אלה יהיו:
התמעטות עתודות הדלקים הפוסיליים ובעיקר הנפט
■
התייקרות מקורות האנרגיה
■
התלות הגוברת במזרח התיכון לאספקת הנפט הגולמי
■
התחזקות המודעות לנזקים הבלתי הפיכים הנגרמים מגזי פליטה של
■
שריפת דלקים על האטמוספרה של כדור הארץ

צריכת אנרגיה עולמית
■ צריכת האנרגיה בעולם הגיעה בשנת  2005ל 10.5 -מיליארד טון שווה
ערך נפט גלמי.
■ מקורות האנרגיה היו:
 3נפט ומוצריו
 3פחם
 3גז טבעי
 3הידרואלקטרי
 3גרעיני
 3כל השאר

38.1%
24.0%
23.6%
6.5%
6.4%
1.3%

הנפט – מקור אנרגיה עיקרי
■

הנפט מספק כ 38% -מצריכת האנרגיה העולמית.

■

צריכת הנפט בעולם כ 83 -מיליון ח/י לעומת  77מיליון ח/י ב.2001 -

■

הצריכה גדלה בעיקר לשימוש במגזר התחבורה ,שם הנפט מהוה
כ  97% -ממקורות האנרגיה.

■

שני שליש מצריכת הנפט בעולם מיועדת לשימוש בתחבורה  -סה"כ 53
מליון חביות ליום.

■

מספר המכוניות בעולם גדל ללא הפסק .ב 1900 -היו בעולם כ-
 15,000מכוניות ,ב 1970 -כ 200 -מיליון וב 2000 -כ 700 -מיליון.

עתודות האנרגיה הפוסילית
■

כ 63% -מעתודות הנפט המוכחות בעולם נמצאות במזרח התיכון;
עתודות הנפט המוכחות יספיקו בקצב ההפקה הנוכחי ל 40.5 -שנה
)גם לפני  40שנה חזו אופק כזה.(...

■

עתודות הגז המוכחות יספיקו בקצב ההפקה הנוכחי ל 66.7 -שנה.
כ 41% -מעתודות הגז הטבעי בעולם נמצאות במזרח התיכון36% ,
בצפון יורואסיה.

■

פחם כמעט שאינו מצוי במזה"ת; עתודות הפחם המוכחות יספיקו בקצב
ההפקה הנוכחי ל 126-שנים

עתודות נפט בעולם
Proved oil reserves at end 2004
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עתודות גז טבעי
Proved natural gas reserves at end 2004
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איומים על אספקת הנפט
■

רוב עתודות הנפט המוכחות שבעולם נמצאות במזה"ת ,שהוא איזור
בלתי יציב פוליטית.

■

כיום כשליש מאספקת הנפט העולמית מקורה במזרח התיכון; תוך15-
20שנה צפוי שמעל  50%מאספקת הנפט העולמית תבוא מאזור זה.

■

קיים סיכון לא מבוטל לרציפות באספקת הנפט שילך ויגבר ככל שתגדל
התלות באספקה מהמזרח התיכון.

סין  -צרכנית האנרגיה השנייה בגודלה בעולם
■ סין צרכה ב 2005 -כ 14.7% -מצריכת האנרגיה העולמית ,והיא צרכנית
האנרגיה השנייה בגודלה בעולם לאחר ארה"ב ).(22.2%
גידול בצריכה .9.5% -
■ מרבית התחזיות צופות גידול שנתי של לפחות  10%בתמ"ג בעשור הבא.
■ צריכת הנפט ב 2006 -צפויה להגיע ל 7 -מיליון ח/י וסין תיאלץ לייבא
כ 40% -מהצריכה ,לפי .IEA
■ כיום בסין  20מיליון מכוניות פרטיות ,גידול שנתי צפוי .15% -

איומים אקולוגיים
■

השימוש בדלקים פוסיליים )נפט ,גז,פחם( כמקור לאנרגיה הוא גורם
מרכזי לזיהום האויר על פני כדור הארץ.

■

האיום האקולוגי המרכזי הוא הצטברות גזי פליטה ובפרט דו תחמוצת
הפחמן באטמוספירה.

■

הצטברות זו הגורמת להתחממות כדור הארץ ,צפויה להביא לשינויים
אקלימיים דרמטיים ולאסונות אקולוגיים.

■

כיום נפלטים לאטמוספירה כ 7-מיליארד טון דו תחמוצת הפחמן בשנה.

הקטנת התלות בנפט
■

שני שליש מצריכת הנפט העולמית מיועדים לתחבורה .תנאי הכרחי להקטנת
התלות העולמית באספקת נפט היא הסבת התחבורה למקורות אנרגיה
אחרים.

■

בטווח הקצר אפשרי להקטין את השימוש בדלק בתחבורה ע"י מעבר
למכוניות חסכוניות יותר בדלק ) מנוע דיזל( ,שימוש בדלקים מתחדשים –
 Bio Fuelsשאינם מחייבים שינויים טכנולוגיים במנועי הרכב ,הנעת רכב בגז
טבעי דחוס ושימוש בהנעה היברידית.

■

לטווח הארוך יהיה צורך בפיתוח טכנולוגיות הנעה חדשות לרכב ותחבורה
)הנעה חשמלית ,תאי דלק ,טכנולוגית מימן(.

■

בתחומי התעשייה וייצור החשמל ,מעבר לגז טבעי ולאנרגיות מתחדשות
יקטינו את התלות בנפט.

מבט לתחבורה בעתיד
דרכים שונות נבחנות להקטין וליעל תלות בנפט לתחבורה:
מנוע בעירה פנימית
שיפור נצולת כלי רכב קונבנציונליים והקטנת צריכת הדלק לק"מ.
♦
מעבר מוגבר למנועי דיזל )שהם יעילים יותר(
♦
מעבר לשימוש בביופיול )ביודיזל ואתנול( כתחליפים מתחדשים לסולר
♦
ולבנזין
הנעה בגז טבעי
♦
מנוע חשמלי
אגירת חשמל במצברים כימיים )רצוי ממקור מתחדש(
♦
ייצור החשמל באמצעות תא דלק )מונע מימן ,אלכוהול או גז טבעי(
♦
מנוע היבריד

מנוע בעירה פנימית – ביודיזל )תחליף לסולר(
■

מסונתז בתהליך כימי )טרנס-אסתריפיקציה( משמנים צמחיים )לפתית,
קנולה ,סויה ,כותנה(.

■

מיוצר לעירוב עם דלק קונבנציונלי לתחבורה – מעורב בדיזל בריכוזים
של  20% – B20) 5-20%ביודיזל הוא הנפוץ(.

■

עלות $2-3 :לגלון ביודיזל ) B20 ,(100%יהיה יקר ב  20-40סנט
לגלון.

■

קיבול אנרגיה נמוך בכ  10% -מדיזל.

■

אירופה יצרן מוביל עם יעד של  20%מסך הדלקים באירופה עד .2020

מנוע בעירה פנימית – ביודיזל )המשך(
יתרונות:
מקור דלק מתחדש ואמין
•
מקטין פליטת מזהמים בתחבורה )אינו מכיל גופרית ,פולט פחות דו
•
תחמוצת הפחמן וחלקיקים מזהמים(
משפר מאזן דו תחמוצת הפחמן בטבע
•
חסרונות:
עלות גבוהה
•
מגבלות כמות עקב זמינות מוגבלת של קרקע לגידול
•
ערך קלורי נמוך יותר
•
מגדיל פליטת תחמוצות חנקן
•
תוקף אטמים במנועי רכב מסוג ישן
•

מנוע בעירה פנימית  -אתנול
•

משמש כדלק חליפי לבנזין במנוע הצתה חשמלית .מקור אנרגיה
מתחדש.

•

מיוצר בתהליך כימי מתירס )ארה"ב(; קנה סוכר )ברזיל(; שורש סלק
)אירופה(.

•

משמש בתערובת  5%עם בנזין .במנועים מוסבים – עד .100%

•

קיבול אנרגיה קטן בשליש משוה-ערך גלון בנזין.

•

ברזיל יצרן מוביל ) 40%מייצור גלובלי( וארה"ב שנייה.

•

עלות :תחרותי כאשר מחירי נפט מעל  $70לחבית.

•

כיום מהווה  2.8%מסך צריכת הדלק הגלובלית לתחבורה; צפוי
לצמוח ב  50% -ב .2007 -

•

סובסידיה שנתית לייצור מתירס כיום  $2Bבארה"ב.

