מסלול חדש לביו-דלק באירופה
בצעד שזעזע את תעשיית הביו-דלק המשגשגת באירופה הודיעה נציבות האיחוד האירופי בספטמבר
שהיא מתכוונת לבלום את השימוש בביו-דלק לסוגיו בבנזין ובסולר .צריכת הביו-דלק תוגבל לרמתה
הנוכחית ,בשל חששות מפני תחרות עם גידולי מזון על שימושי קרקע.
הצעד המבשר את קץ הצמיחה המהירה בייצור הדור הראשון של ביו-דלק ,נועד לקדם פיתוח של חומרים
מדור שני ,שאינם מתחרים בייצור מזון .ביו-דלק טיפוסי מהדור הראשון הוא אתנול המופק מחיטה לשימוש
בבנזין ,ומשמנים צמחיים לשימוש בסולר .הדור השני של הביו-דלק יופק מפסולת בצורת תאית מגזם עצים
ומקש – לאתנול ,ופסולת של שמני בישול ושומנים מן החי  -לסולר.
התכנית של נציבות האיחוד האירופי היא להגביל את השימוש בביו-דלק מהדור הראשון בבנזין ובסולר ל-
 ,5%גבוה מעט יותר מהרמה הנוכחית של  .4.5%אולם הדרישה לפי חוק האנרגיה המתחדשת שעל
 10%מדלקי התחבורה להיות מיוצרים ממקורות מתחדשים עד  2020נשארת בתוקף.
במטרה לקדם את פיתוח הדור השני של ביו-דלק מציעה הנציבות לחשב את תרומתם להשגת היעד על פי
מכפיל  .4בהתאם לכך ניתן יהיה להשיג את היעד של  10%עם  5%ביו-דיזל מהדור הראשון שמופק
מלפתית ,ו 1.25% -אתנול מהדור השני שמופק מקש ,אף על פי שבפועל יהיה מדובר במקורות מתחדשים
בשיעור  6.25%בלבד .לדברי הנציבות האירופית כל התמיכה בייצור ביו-דלק מהדור הראשון אמורה
להיפסק ב.2020 -
ההצעה נתקלה בביקורת נוקבת מצד יצרני הביו-דלק ,שרבים מהם התרחבו כדי לתת מענה לגידול הצפוי
בביקוש ,ומצד החקלאים שנהנו בשנים האחרונות ממחירים גבוהים לחיטה ולפתית .אך מעט החברות
שמחזיקות בטכנולוגיות לייצור הדור השני של הביו-דלק עומדות להרוויח.
'נסטה' מפינלנד ,הטוענת לתואר היצרנית הגדולה בעולם של ביו-דיזל ,מפעילה שתי יחידות בכושר ייצור
של  190,000טונות בשנה ,כל אחת ,בבית הזיקוק שלה' ,פורבו' ,מתקן בכושר  800,000טונות בשנה
בסינגפור ,ומתקן דומה ברוטרדם.
טכנולוגיית  NExBTLשל החברה ,המבוססת על עיבוד באמצעות מים ,מסוגלת לעבד פסולת שומן מן החי
ומדגים ,אך מפעלי החברה מסוגלים לעבד גם שמנים צמחיים שאינם פסולת' .נסטה' השיקה בספטמבר
סולר בדרגת איכות חדשה בפינלנד ,המכיל מינימום של  15%ביו-דיזל .NExBTL
אבל בגרמניה ,שוק הביו-דלק הגדול באירופה המחזיק נתח של  5.6%בצריכת דלק לתחבורה ,התמריצים
הקיימים אינם מספיקים לגיוס ההשקעות האסטרטגיות הנחוצות להרחבת השימוש בביו-דלק מהדור השני,
לדברי 'של'  .מחקר שערכה החברה בשיתוף מוסדות אקדמיים קורא לתכנית יישום בת עשר שנים לדור
החדש של הדלק ,וקובע שבלי סבסוד נוסף הוא אינו מסחרי.
לפי המחקר ,ביו-דלק מתוצרת מקומית יכול לספק  20%מהביקוש לדלק לתחבורה בגרמניה ב ,2030 -ועד
 70%ב ,2050 -אז יצנח הביקוש כתוצאה משיפורים בצריכת הדלק .התפתחות השוק לדרגה כזו תלויה
במידת רבה באחריות סביבתית ובהוזלת הייצור של ביו-דלק מתקדם ,כמו גם הבטחת התאמתם לכל
השימושים.
מרבית המכוניות וכלי הרכב המסחריים כיום מסוגלים להתמודד לכל היותר עם עד  10%ביו-אתנול בבנזין,
או עד  7%ביו-דיזל בסולר .עורכי המחקר רואים בביו-דיזל את המוקד העיקרי לפיתוח כי הביקוש לסולר,
לדלק סילוני ולסולר לספנות צפוי לגדול.
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