חברות הנפט והכימיקלים מאיצות את פיתוח הדור הבא של ביו-דלקים
היקף המכירות של ביו-דיזל ואתנול צפוי להגיע בשנת  2020ל 247 -מיליארד דולר ,לעומת  76מיליארד דולר
ב .2010 -סיוע ממשלתי מוגבר ותנודות מחירים חדות בשוק הנפט מניבות פריצות דרך טכנולוגיות בפיתוח
הדור הבא של דלקים חלופיים.
ייצור ביו-דלק המבוסס על מוצרי מזון או אפילו ייצור המנצל אדמות חקלאיות אינו מקובל יותר ,למעט שני יוצאים
מהכלל :תירס וקני סוכר ,לפי חברת הייעוץ האמריקאית 'נקסנט' ,שפרסמה לאחרונה דוח על הדור החדש של ביו-
דלקים נוזליים ) .(Liquid Biofuels: The Next Generationהחששות מפגיעה בהספקת המזון זכו לתשומת לב
רבה ,ולכן החל הפיתוח להתמקד בביומסה תאית ) (cellulosic biomassובמקורות של שומנים שאינם מופקים
ממזון ,כג'טרופה ואצות.
היקף המכירות של ביו-דיזל ואתנול )יחד( צפוי להגיע בשנת  2020ל 247 -מיליארד דולר ,לעומת  76מיליארד דולר
ב ,2010 -צופה מחקר של חברת הייעוץ האמריקאית 'פייק ריסרץ'' .זו תחזית חיובית לנוכח מצב השוק היום ,והיא
מושפעת ממחויבות לטווח ארוך של ממשלות וגופים פרטיים לפיתוח ביו דלקים ,אומר קלינט ווילוק ,מנכ"ל 'פייק
ריסרץ'' .הוא מבהיר שהתקדמות טכנולוגית וייצור בהיקף גדול ישפרו את הכדאיות הכלכלית של הביו דלקים
בהשוואה לנפט.
שוק דלקי הביו ו 3-החברות הגדולות
ארה"ב ,ברזיל והאיחוד האירופי הם  3שוקי הביו-דלק הגדולים בעולם .צריכת האתנול בארה"ב ב 2008 -נאמדה
ב 36.34 -מיליארד ליטרים וצריכת הביו דיזל ב 1.2 -מיליארד ליטרים ,לפי מינהל המידע של משרד האנרגיה
האמריקאי ).(EIA
לפי תחזית האנרגיה ל 2009 -של  EIAצפויה צריכת האתנול לגדול ל 29 -מיליארד גלונים )כ 109.8 -מיליארד
ליטרים( ב ,2030 -כ 20% -מצריכת הבנזין הצפויה באותה השנה .המינהל צופה שצריכת סולר מתחדש ,המיוצר
מתאית ,צפויה להיות גדולה יותר מצריכת ביו דיזל עד .2030
הפוליטיקה והכלכלה האטו את קצב המסחור של אתנול תאי ) (Cellulosic Ethanolבארה"ב ,אולם העניין בפיתוחו
ממשיך לגדול במגזרי הביוטכנולוגיה ,הכימיה ,והנפט/אנרגיה .המיזם ,Cellulosic Ethanol Du Pont Danisco
המשותף ליצרנית הכימיקלים האמריקאית 'דו-פונט' ,ול'ג'ננקור' ,חטיבת הביוטכנולוגיה של יצרנית המזון הדנית
'דניסקו' ,מתכנן ייצור מסחרי ראשון של אתנול תאי ב .2012 -מתקן ניסיוני שהוקם בטנסי ,שבארה"ב ,מתוכנן
להתחיל בייצור בסוף השנה ולהשתמש בקלחי תירס ,עשבי בר ושאריות שנותרו לאחר הקציר ,כחומרי זינה.
המעורבות של 'דו-פונט' בפיתוח דלקי ביו החלה ב 2002 -מסבירה דוברת החברה ,מישל רירדון .היא סבורה ש 3-1
השנים הבאות יהיו קריטיות ,משום שהחברה מתכננת להעביר כמה מיזמים מהמעבדה אל השוק .לחברה מיזם
משותף נוסף' ,בוטמקס' ,עם 'בריטיש פטרוליום' ,לפיתוח ביו-אתנול .מתקן ניסיוני מוקם עתה בבריטניה וצפוי להתחיל
בייצור ב .2010 -המתקן המסחרי הראשון מתוכנן להתחיל בייצור ב.2013 -
לפי 'בי .פי ,'.היא השקיעה מ 2006 -ועד היום  1.5מיליארד דולר במחקר ,פיתוח ותפעול מתקני ייצור של דלקי ביו.
בחודש פברואר השנה הוקם מיזם משותף חדש ,עם יצרנית האתנול האמריקאית 'ורניום' ,לפיתוח אתנול תאי
) .(cellulosic ethanolמתקן הייצור הראשון יוקם במחוז 'היילנד' ,שבמדינת פלורידה ,והוא מתוכנן להתחיל בייצור
מסחרי ב .2012 -חומרי הזינה יהיו "עשבי אנרגיה" )צמחים המגודלים במיוחד למטרות ייצור אנרגיה( והמפעל צפוי
לייצר כ 36 -מיליון גלון של ביו-דלק בשנה.
"עשבי אנרגיה" מכילים כמויות גדולות של אנרגיה הנמצאת בסוכר שבקירות התאים .הסוכרים קשים למיצוי אולם
טכנולוגיה חדישה מאפשרת עתה לחלצם ולנצלם לייצור דלק נוזלי.
'בי .פי '.צופה שנתח הדלקים המופקים מביו מסה בשוק הבנזין בארה"ב יגדל ל 25% -ב .2030 -לפי תחזיתה יגדל
ייצור דלקי הביו מ 500 -אלף חביות ליום ב 2007 -ל 2.3 -מיליון ח/י ב .2030 -דלקי הביו יחליפו בעיקר את הבנזין
ופחות את הסולר .צריכת הסולר גדלה בארה"ב בשנים האחרונות בעקבות המגמה האירופית ,וביו-דיזל צפוי לספק כ-
 8%מצריכת הסולר בארה"ב ב.2030 -
'רויאל דאטש/של' ,החברה השלישית במועדון  3חברות הנפט הגדולות בעולם ,החליטה אשתקד למקד את
אסטרטגיית האנרגיה המתחדשת שלה בעיקר בדלקי ביו' .של' שותפה עם חברת הביוטכנולוגיה הקנדית 'איוג'ן'
והחברה האמריקאית 'קודאקס' ,במיזם לפיתוח אתנול תאי.

לחברה האנגלו-הולנדית מיזם משותף עם החברה הגרמנית 'צ'ורן אינדסטריז' ,לייצור סולר סינתטי המבוסס על ביו
מסה ,ושותפות עם 'וירנו אנרג'י' ,שבסיסה בארה"ב ,ליצור בנזין המבוסס על ביומסה.
'סלנה' ,מיזם משותף נוסף של 'של' ושל חברה מהוואי ,הוקם ב 2007 -ועוסק בפיתוח דלק מאצות' .של' סבורה
שיחלפו עוד  10שנים עד שביו-דלק ממקור זה ישווק בכמויות מסחריות" .האתגר הגדול ביותר בפיתוח דלק חלופי
הוא השגת כדאיות כלכלית" ,מדגישה החברה.
'של' שיווקה אשתקד  6מיליארד ליטר של דלקי ביו קונבנציונאליים ,ולדבריה היא המשווקת הגדולה בעולם של דלקים
אלו .בחודש יוני שיווקה החברה בנזין רגיל שהכיל  10%אתנול תאי בתחנת דלק שלה באוטווה ,שבקנדה' .של'
ו'איוג'ן' מייצרות  40אלף ליטר של אתנול נוזלי במתקן הניסיוני באוטווה.
ביו דלק מאצות
'של' אינה חברת הנפט היחידה המתעניינת בביו דלק המבוסס על אצות .לחברת הנפט האמריקאית 'שברון' מיזם
משותף עם 'סוליזים' ,חברה אמריקאית העוסקת בביולוגיה סינתטית ,לפיתוח אצות שישמשו חומר זינה לייצור ביו
דלק.
'אקסון-מוביל' ,חברת הנפט האמריקאית הגדולה מכולן ,הודיעה ביולי על השקעה של יותר מ 600 -מיליון דולר
במחקר ופיתוח של דלקי ביו המבוססים על אצות' .אקסון' משתפת פעולה עם חברת הביוטכנולוגיה האמריקאית
'סינתטיק ג'נומיקס' מקליפורניה.
להשלמת הפיתוח עד לשימוש נרחב בביו דלקים המבוססים על אצות יידרשו השקעות נוספות בהיקף של מיליארדי
דולרים ,מעריכה 'אקסון' .אולם אם הפיתוח יצליח ניתן יהיה לייצר מאצות מגוון רב של דלקים ,כולל סולר ודלק סילוני,
שיעמדו בתקנים החלים עתה ,סבורה החברה.
ההשקעה הגדולה של 'אקסון' משקפת תמיכה דרמטית באצות ,סבורה חברת הייעוץ 'נקסנט' ,שפרסמה השנה דוח
על מחקרים באצות.Emerging Options for Sustainable Fuels :
כל דלקי הביו שיופקו ,כביו-דיזל ,אתנול או סולר מתחדש ,יסווגו כ"דלקים מתקדמים" במסגרת תוכנית תקני הדלק של
המשרד האמריקאי להגנת הסביבה ) (RFD2סבורה 'נקסנט' .לפי חברת הייעוץ אין למעשה הבדל בנושא תפיסת
פחמן בין אצות לבין תירס ,והאצות לא יזכו לתמריצים מהממשלה ,אלא לסיוע זהה לסיוע בו זוכים יצרני הביו דלקים
האחרים.
בנושא האצות מתעניינות גם חברות הכימיקלים ולא רק חברות הנפט' .דאו כימיקלס' ו'אלג'נול ביופיולס' הודיעו ביוני
על מיזם משותף שיקים ויפעיל בית זיקוק ניסיוני לייצור דלקי ביו בפריפורט ,שבטקסס .מומחים סבורים שהאצות
עשויות לעניין יותר את תעשיית הכימיקלים הזקוקה לחומרים נקיים ,בעוד שבתעשיית הדלק ניתן להשתמש גם
בחומרים מהולים.
עוד דלקי ביו
דלקים חלופיים נוספים וטכנולוגיות אחרות הנמצאים בשלבי פיתוח ושלא צוינו במאמר זה כוללים ,בין היתר,
ביובוטנול ,ביוגז ,ביומסה לנוזל ,סולר בטכנולוגיית פישר טרופש - GTL ,גז לנוזל ו – Hydrogenation – HDRD
 ,Derived Renewable Dieselוייצור ביו סולר מסוכרים.
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