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Spółka Enerkem wyprodukowała nowe paliwo

Spółka Enerkem Inc. jeden z największych na świecie producentów biopaliw z odpadów i
substancji chemicznych, ogłosiła, że udało się jej wyprodukować bioeter dimetylowy (Bio-DME) produkt uboczny biometanolu, który może okazać się przydatny w walce z globalnymi zmianami
klimatu jako wydajna alternatywa dla oleju napędowego w branży transportowej.
Korzystając z autorskiej technologii termochemicznej opracowanej przez Enerkem, utworzony w firmie
zespół ds. innowacji przebadał i zatwierdził do produkcji paliwo z bio-DME wytwarzane z
nieodzyskiwanych stałych odpadów komunalnych o wysokiej zawartości węgla. Zespół właśnie zakończył
trwające ponad tysiąc godzin prace w Centrum Innowacji w Westbury w prowincji Quebec.
Działania Enerkem obecnie skupiają się na komercyjnej produkcji biometanolu i zaawansowanego etanolu
jako biopaliw stanowiących alternatywę dla benzyny, a sukces ten potwierdza, że firma wiedzie prym w
innowacyjności i dysponuje możliwością rozszerzenia swojej oferty biopaliw o sektor transportu.
„Oleje napędowe wytwarzają trzykrotnie więcej zanieczyszczeń niż pozyskane z odpadów paliwo na bazie
DME - mówi dr Stephanie Marie-Rose, dyrektor Centrum Innowacji Enerkem w Westbury. - Według
sprawozdania w sprawie zmian klimatycznych (Climate Change Synthesis report) opracowanego przez
Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) sektor
transportu na całym świecie odpowiada za emisję ponad 7 gigaton CO2. Zastępując olej napędowy
czystym i odnawialnym biopaliwem, takim jak bio-DME, możemy od razu w znacznym stopniu obniżyć
poziom emisji gazów cieplarnianych”.
Bio-DME posiada przeciętnie o 20% wyższą liczbę cetanową niż olej napędowy lub biodiesle (liczba
cetanowa jest dla silników diesla tym samym, co liczba oktanowa dla silników benzynowych). Ponadto w

procesie spalania tego paliwa nie wytwarzają się drobne cząstki ani tlenki siarki, a jego stosowanie
przyczynia się do spadku emisji innych szkodliwych zanieczyszczeń rezydualnych, takich jak tlenki azotu
(NOx), powstających głównie na skutek spalania paliw kopalnych.
Paliwo z bioeteru dimetylowego pozyskanego z odpadów, poza tym, że niesie różne korzyści dla
środowiska i gospodarki, posiada również szereg zastosowań. Może ono stanowić na przykład bardziej
ekologiczną i wydajniejszą alternatywę dla oleju napędowego stosowanego w samochodach osobowych,
ciężarówkach, pociągach czy nawet statkach.
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