יתרונות הפקת דלק מפסולת פלסטיק
הניסוי המוצלח במחזור פלסטיק לדלק ) (PTF – Plastic to Fuelשערכה ענקית הכימיקלים האמריקאית 'דאו
כימיקל' במפעלה במידלנד במדינת מישיגן ,הוא בשורה טובה לתעשיית הפלסטיק ,שמטרתה לקדם ניצול
פוטנציאלי של פסולת פלסטיק כמקור אנרגיה חלופי.
'דאו' הכריזה במאי שביכולתה לקבל בחזרה  96%מהאנרגיה הזמינה -שוות ערך ל 11.1-מיליון  Btuשל גז טבעי-
לאחר שריפת  262ק"ג של שאריות פוליאתילן בעלות צפיפות ליניארית נמוכה ) .(LLPDEהניסוי נערך באחת
מהמעבדות של 'דאו' במידלנד ,שבטקסס ,והדלק שהופק נוצל במהלך הניסוי כחומר בעירה במתקן השריפה.
הניסוי הושלם בהתאם להיתרים שהתקבלו מהרשויות ,אמר ג'ף ווסטר ,שעומד בראש עסקי הקיימות בפלסטיק של
'דאו' בצפון אמריקה .החברה החלה לערוך תכניות לניסוי ב 2010 -והמיזם החל לאחר שהשותפים לשרשרת הערך
של המוצר גילו התעניינות בהפקת אנרגיה מפלסטיק ,שעשויה לסייע להם ללכוד את הערך האנרגטי האצור
במוצריהם ,הסביר ווסטר .לדבריו ,מספקות תוצאות הניסוי מידע ממקור ראשון והבנה טובה יותר על האופן שבו
פלסטיק יכול להיות מנוצל להשבת אנרגיה".
החברה אינה צופה שטכנולוגיה זו תחליף את האמצעים המסורתיים של מחזור פלסטיק ,הבהיר ווסטר ,שטוען
ש"ארה"ב מפגרת אחר מדינות רבות אחרות בלכידת אנרגיה האצורה בחומרי פסולת .הצעד הבא שלנו הוא לסייע
למצוא דרך להפוך את הפעולה הזאת לבעלת ישימות וקיימות גבוהה יותר בארה"ב".
שני סוגי חברות יכולות להפיק תועלת מטכנולוגיית  :PTFצרכני האנרגיה הגדולים כיצרני מלט ,וחברות המתעסקות
בפלסטיק שאינו ניתן למחזור .שיתוף פעולה בין חברות אלו יהיה אידיאלי ליישום הטכנולוגיה ,אמר וובסטר.
שיוב אנרגיה )(energy recovery
'דאו' הודיעה שהיא פועלת בניסוי זה באופן עצמאי תוך שימוש בחומרי פסולת מתוצרתה בלבד .כל סוגי הפוליאתילן
) (PEוהפוליפרופילן ) (PPמתאימים היטב לשיוב אנרגיה ,בשל הערך האנרגטי הגבוה האצור בהם ,הוסיף ווסטר.
בניסוי זה ,הוטענו שכבות הפלסטיק על מכולות והוזנו ישירות לתוך הכבשן ללא עיבוד נוסף.
'דאו כימיקלים' מתכוונת לערוך ניסויים נוספים ולחקור ביתר עומק טכנולוגיה זו .בדוח של חברת הייעוץ האמריקאית
לנושאים סביבתיים  ,4R Sustainabilityשפורסם באפריל האחרון ועסק בפיתוחי ה PTF-בצפון אמריקה ,אותרו 25
חברות העוסקות עתה בטכנולוגיות ה .PTF-הדוח מומן על ידי 'המועצה האמריקאית לכימיה' ) .(ACCחברות אלו
השתמשו בעיקר בתהליך הפירוליזה )פירוק כימי של חומר ע"י חום( ,שבו פסולת הפלסטיק עוברת טיפול תרמי
ולעיתים טיפול בלחץ לפני שהיא מומרת לתוצר דלק.
טכנולוגיות אחרות להמרת פסולת כוללות שריפה ,גיוז )גזיפיקציה( ,הידרוליזה ,אנאירובי ,ועיכול והשבה של חומרי
זינה כימיים אחרים .למרבית חברות ה PTF -יש מתקנים בקנה מידה ניסיוני ,ציין הדו"ח ,והמקורות הכספיים שהוקצו
לפיתוח הטכנולוגיה ישפיעו על גודל המתקן .פיתוח מתקן בקנה מידה ניסיוני דורש כ 5 - 3 -שנים ,לפי הדוח.
כושר הייצור הממוצע המומלץ למתקן מסחרי של  PTFנע בין  7,000ל 10,000 -טון לשנה ,והעלויות בין  4מיליון ל-
 5מיליון דולר ,בממוצע.
החברה האמריקאית להמרת פלסטיק 'אגילקס' כבר מפעילה באורגון מתקן  PTFבהספק של  3,500טון לשנה.
החברה הודיעה שהיא יכולה לעבד את כל סוגי השרפים הסינתטיים ויכולה להפיק בממוצע גלון אחד ) 3.8ליטר( של
נפט גולמי ,בעיקר נפט גולמי סינתטי מתוק ביותר ,מ 10 -ליברות ) 4.54ק"ג( של פלסטיק מעורב .לאחר מכן ניתן
להמשיך ולזקק את הנפט באמצעות טכנולוגיה סטנדרטית של בית זיקוק זעיר או להעבירו לבתי זיקוק אחרים ,לפי
'אגילקס'.
החברה 'ג'י .בי .אי .גלובל' ,שבסיסה בניו יורק ,הודיעה בתחילת חודש מאי שמכרה לראשונה  214חביות של סולר
להסקה בעל תכולת גופרית נמוכה שיוצרו מפסולת פלסטיק ,לחברת הנפט האמריקאית' ,אוקסידנטל פטרוליום',
תמורת  109.80דולר לחבית.
מתקן העיבוד של פלסטיק לדלק ) (P2O – Plastic 2 Oilשל 'ג'י.בי .איי גלובל' בניאגרה פולס ,שבמדינת ניו יורק,
החל לפעול בדצמבר  .2010כושר הייצור של המתקן הוא  7,000טון לשנה ,והוא יכול להפוך שאריות פלסטיק
מעורבות לדיזל ,סולר להסקה ונפטא .החברה ציינה שהיא יכולה לייצר  1ליטר דלק מכל קילוגרם של פלסטיק.
"אחד האלמנטים העיקריים של האסטרטגיה העסקית שלנו הוא הסכמים עם שותפים תעשייתיים שמייצרים כמויות
משמעותיות של פסולת פלסטיק ,או צורכים כמויות ניכרות של דלק" ,נכתב בדו"ח הרבעוני האחרון של החברה.

שיקולים כלכליים
חומרי אריזה לצרכן מכל הסוגים יכולים להתאים לשימוש כחומרי זינה למרבית המערכות המבצעות פירוק כימי
באמצעות חום )פירוליזה( המצוינות בדו"ח של  ,4R Sustainabilityלמרות שיש חברות הגורסות שפוליאתילן
טרפתלאט ) (PETופולי-ויניל כלוריד הידוע כפי.וי.סי (PVC) .אינם אופטימאליים לשימוש כחומרי זינה .הם גם פחות
מבוקשים בשל תנובת הדלק שלהם הנמוכה בצורה ניכרת מהשרפים האחרים ,ציין הדו"ח.
לפי הדו"ח ,תוחזר ההשקעה ) (ROIבתוך  5 - 2שנים ,אם כל תנאי העלות ותמחור המוצר נשארים קבועים .הגורמים
שיכולים להשפיע על משך תקופת החזר ההשקעה כוללים שינויים בהוצאות האנרגיה ,מחירי הנפט והדלק ,ומחיר
וזמינות פסולת הפלסטיק.
התשואה הכלכלית נמדדת בעת המכירה של תוצרי הדלק ,או באמצעות קיזוז עלות הדלק אם החברה משתמשת בו
לצרכיה .כמה יצרנים אמרו שהדלק המופק מתהליך ה PTF -הינו תחרותי לדלק המופק באופן המסורתי ,אפילו
במחיר נפט הגולמי של  40דולר לחבית.
להפקת  1גלון של דלק נדרשים כ 7.57 -ליברות ) 3.44ק"ג( של פסולת פלסטיק .במונחי ערכים אנרגטיים ,ערך ה-
 Btuהממוצע של  7.57ליברות של פלסטיק העוברים תהליך שריפה יהיה כ .Btu 117,424 -הערך האנרגטי של
סולר הוא  Btu 138,095ולהשגתו נדרשים גם כן  7.57ליברות של פלסטיק .משמעות הנתונים האלו היא
שטכנולוגיית ה PTF -מניבה ערך אנרגטי טוב יותר מפסולת פלסטיק.
ארה"ב עדיין מפגרת אחרי אירופה ואסיה בהיקף השימוש בטכנולוגיות אלו ,למרות הפוטנציאל העצום של טכנולוגיות
 .PTFאחד הגורמים לפיגור היא שמדינות רבות מכירות בהמרת פלסטיק כצורה של השבת אנרגיה המקבלת ביטוי
בחוקים ובתקנות שלהן ,אמר סטיב ראסל ,סגן נשיא של חטיבת הפלסטיק של  .ACCגורם נוסף היא העלות הזולה
יותר של הטמנת פסולת באדמה בארה"ב בהשוואה לארצות אחרות.
ארה"ב מנצלת כיום כ 14% -מהפסולת שלה להפקת אנרגיה באמצעות מתקני פסולת לאנרגיה ) ,(WTEלעומת יפן
ואירופה שמנצלות  75%ו) 40% -בהתאמה( מהפסולת העירונית המוצקה.
תמריצים
הדו"ח ממליץ ליצור ביקוש למוצרי  PTFבדומה ליצירת ביקוש לדלקים מתחדשים .העוסקים בפיתוח טכנולוגיות ה-
 PTFבצפון אמריקה מקווים שיוכלו למשוך השקעות למתקנים מסחריים בשנתיים-שלוש הקרובות ,אם לא מוקדם
יותר .המסקנה של הדוח היא שהסיכויים למסחור טכנולוגיית ה PTF -בטווח הם טובים.
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