ביו-בוטנול כתחליף לאתנול
הדירקטיבה של האיחוד האירופי מחייבת להכפיל את תכולת דלקי הביו בדלקי תחבורה ל 10% -עד ,2020
אולם לאתנול יש מגבלות שמקשות על השגת יעד זה .ביו-דלק שניתן להשתמש בו במסגרת התשתיות הקיימות
הוא ביו-בוטנול ,(Biobutanol) ,כותב אדם שוברט ,מנהל לאסטרטגיה ורגולציה בButamax Advanced -
.Biofuels
חלופת דלקי הביו למזקקים מוגבלת כבר תקופה ארוכה לאתנול ולביו-דיזל .יתרונם של דלקים אלה הוא הפקתם ללא
קושי ממגוון חומרי זינה מסחריים ,באמצעות טכנולוגיות מבוססות ומוכרות .מדיניות הממשלה והכלכלה מניעים את
הביקוש הגובר לדלקי ביו ,אולם אספקת חומרי הזינה והעלות ממשיכים להוות מכשול .תשומת לב רבה ניתנת
לטכנולוגיות החדשות המרחיבות את מגוון חומרי הזינה שניתן ליישמם ,כולל חומרים של תאית עץ ופסולת.
טכנולוגיות אלו צפויות להגדיל את היצע חומרי הזינה ולהפחית את העלויות.
אולם מעבר לנקודה מסוימת הרחבת החדירה של דלקי הביו למשק הרכב ולתשתיות הקיימות תצריך לא רק את
הרחבת מגוון חומרי הזינה ,אלא גם מסחור של מולקולות חדשות.
ביו-בוטנול ,ובעיקר איזו-בוטנול המופק מביומסה ,הוא חומר המתאים למהילה עם בנזין ,ניתן להפיקו ביעילות
משורה של חומרי זינה מתחדשים והוא מציע כמה יתרונות על דלקי הביו הנמצאים בשימוש היום .תו התקן האירופי
המעודכן לדלק  ,EN 228המתיר שימוש בתערובות בנזין המכילות  10%אתנול ,כולל גם שימוש בתערובות המכילות
 15%איזו-בוטנול.
כמה חברות ,כולל 'בוטמקס דלקי ביו מתקדמים' ,מיזם משותף של 'בי .פי '.ו'דו -פונט' ,עוסקות בהפיכת ביו-בוטנול
לדלק תחבורה מסחרי.
האיזו-בוטנול מועיל למזקקים
תקנות דלקי הביו באירופה תובעות עלייה משמעותית בחדירת דלקי הביו למאגרי הבנזין והסולר בשנים הקרובות ,דבר
המציב אתגרים טכניים וכלכליים מהותיים בפני המזקקים ,המתכוונים לעמוד בהתחייבויות הרגולטוריות שלהם .עליהם
לייצר מוצרים העומדים בתקני השוק ולהישאר רווחיים בשוק מתכווץ.
ביו-בוטנול מציע למזקקים סדרה של מאפייני מהילה ,שיחסית לאתנול מקלים על יצור רווחי של תערובות בנזין העומדות
במפרטי התעשייה .בנוסף לכך ,ביו -בוטנול מסייע למזקקים לעמוד בהתחייבויות האנרגיות המתחדשות שלהם בעלות
נמוכה יותר ,לעומת שימוש באסטרים מתיליים של חומצות שומניות ) ,(FAMEאו Hydrotreated Vegetable Oil
) (HVOהנקרא גם דלק דיזל מתחדש.
אוקטן
כמו האתנול גם האיזו-בוטנול הוא אוקטן המדורג משמעותית גבוה יותר ממפרטי הבנזין .האוקטן של האיזו-בוטנול
אמנם נמוך במקצת מזה של האתנול ,אך היכולת שלו להתערבב עם הבנזין בשיעור של ) 15%במקום  10%עבור
האתנול( מפצה במידה רבה על הפער בכמות האוקטן הנדרשת מהחלק הפחמימני של התערובת ,ובמקביל הוא מעניק
כמה יתרונות נוספים.
לחץ אדים
בעוד שלחץ האדים של תערובת אתנול עם בנזין גבוה במידה ניכרת מזה של בנזין בלבד ,לאיזו-בוטנול לחץ אדים נמוך
יותר באופן משמעותי .בשימוש באתנול על המזקקים בדרך כלל לסלק את הבוטאן ואת הפנטן מהדלק .השימוש באיזו-
בוטנול מאפשר למזקק להשאיר את המרכיבים האלו בתערובת הבנזין ,ולהגדיל את כמות התזקיקים הקלים המופקים
מכל חבית נפט גולמי.
תכולת חמצן נמוכה יותר
היקף הפליטות מכלי רכב המונעים בבנזין תואם לתכולת החמצן בתערובת הדלק .בהתאם לכך ,איזו-בוטנול )22%
תכולת חמצן( מאפשר מהילה עם בנזין בשיעור של עד ל ,15% -בעוד שאתנול ) 35%חמצן( מאפשר מהילה של עד
 10%בלבד.
תכולת אנרגיה
תכולת האנרגיה המוגברת של האיזו-בוטנול ) (26.7 MJ/Lיחסית לאתנול ) (21.2 MJ/Lיכולה להתחבר עם יחסי
המהילה המותרים ) 15%עבור האיזו-בוטנול לעומת  10%באתנול( וליצור תערובת של בנזין-בוטנול המציעה כמעט
הכפלה של תכולת האנרגיה המתחדשת מבלי להתפשר בנושא החיסכון בדלק לצרכן.

מסיסות נמוכה במים
בנזין המעורב עם איזו-בוטנול אינו עובר תהליך של הפרדת פאזות עם חדירת מים ,בתנאים שבדרך כלל נתקלים בהם
במערכת חלוקת הדלק .תכונה זו מאפשרת למהול את האיזו-בוטנול בבית הזיקוק ולהזרים את התערובת בצינורות.
בדיקת מוצר הביו-בוטנול
'בוטמקס' עוסקת מאז  2003בתוכנית פיתוח טכנולוגית קפדנית ,המכסה את כל ההיבטים של הפקת ביו-בוטנול
והשימוש בו בשוק הדלק .החברה מעורבת גם במיזם משמעותי הקשור לבדיקה ולניסוי של דלקים ומתן תוקף חוקי
להם.
המטרה של התכניות האלו היא לאשר שהביו-בוטנול הוא דלק בטוח ושימושי ,שעשוי להיות מאומץ על ידי יצרני הדלק,
הקמעונאים ,יצרני הרכב ,סוכנויות הפיקוח והצרכנים ,ללא סכנה לבריאות ,לסביבה או לעמידות כלי הרכב ולתשתית
חלוקת הדלק.
 ,drop-in fuelדהיינו דלק מתחדש
צי כלי רכב גדול ומבחני ביצועי דלק בארה"ב ואירופה הוכיחו שהביו-בוטנול הוא
שניתן למהול אותו במוצרי דלק ,כבנזין ,בכלי הרכב ובתשתיות התדלוק הקיימים כיום.
ביצועי תערובת הביו-בוטנול נבחנו ואושרו במספר מעבדות ומנועים ,ובהדגמות בכלי רכב .מבחינת בדיקת ביצועי כלי
הרכב ,הופעלו  135מכוניות למרחק של מעל  2.4מיליון ק"מ )שנות יצור  2009 – 1999עם נסועה של קרוב לאפס ק"מ
ועד יותר מ 300,000 -ק"מ( תוך שימוש בשיעורי מהילה שונים של בנזין-בוטנול.
הניסוי במגזר הקמעוני בבריטניה הושלם בשנים  2009 - 2008ללא כל תקרית הקשורה לבוטנול .תערובות בוטנול
שעומדות בכל תקני הדלק של בריטניה ואירופה סופקו ל 10 -תחנות דלק קמעונאיות ,ובמהלך הניסוי ,תודלקו כמעט
 250אלף כלי רכב בתערובת ונסעו למרחק של  130מיליון ק"מ.
ממש לאחרונה ,באולימפיאדת לונדון  ,2012תודלקו חלק מכלי הרכב האולימפיים הרשמיים עם תערובות המכילות
 24%ביו-בוטנול.
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