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חיפוש דלקים 

 אלטרנטיביים
 

 עמית: ד"ר יועד צור, הטכניון חיפה-מנחה

 : שי ארזי, מושב רם אוןחניך
 

 
 

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המינהל הפדגוגי
 האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים

 

 
מכון הנרייטה  אלד 

 המכון הארצי למחקר במדעי ההתנה ות

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Coat_of_arms_of_Israel.svg
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Coat_of_arms_of_Israel.svg
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 מטרת העבודה

 

ידידותיים לסביבה, שיהוו תחליף לדלקים  –חיפוש חומרי דלק חדשים 

הפוסיליים המזהמים, שמקורם בנפט. ניסחנו כמה דרישות לחומר 

 שאותו אנו מחפשים:

 כדי שיוכל להיווצר באופן מקומי  –היו פחמן, חנקן ומימן מרכיביו י

 שלא ידרוש תובלה של חומרים למקום היצור.

 כך שבזמן השריפה, פליטת ה  –מימן יהיה נמוך -יחס הפחמןCO2 

תהיה מעטה יחסית לאנרגיה המשתחררת, ויצטמצם הזיהום הסביבתי 

החמצן,  )הפחמן והמימן מפיקים אנרגיה בשריפתם, כאשר בחיבור עם

 המימן הופך למים והפחמן לדו תחמוצת הפחמן(.

  כדי שיוכל  –העדפנו חומר בעל שיעור נמוך של חמצן או נטול חמצן

להתאים לשימוש בתאי דלק, שהם מתקנים המפיקים חשמל מהתגובה 

 הכימית של בעירת הדלק.

  תכונות פיסיקליות פרקטיות כגון נקודת קיפאון נמוכה, כך שהחומר

 ב צבירה נוזלי )עדיף( או גזי.יהיה במצ

  כך שתתאפשר התעסקות עם  –מסוכנות ורעילות נמוכות לבני אדם

 החומר באופן חופשי, שלא ידרוש אמצעי הגנה מיוחדים.

 .יציבות גבוהה 

 

התרחיש האידאלי שאותו ציירנו הוא שאת החומר יהיה אפשר לייצר 

ים )רצוי בתהליך של פוטוסינטיזה מלאכותית ממים ומחומרים נפוצ

שאותו אפשר  –באוויר(, דבר שיהפוך את החומר לנשא של אנרגית שמש 

 לאחסן, לעומת הפתרונות הסולריים הקיימים היום.
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 מהלך העבודה
העלינו רעיונות לנוסחאות של חומרים שהרכבם מתאים לדרישות 

. כל CN2H6-ו CN4H8 ,CN12H16 ,C2N6H12 ,C2N3H9המוזכרות, כגון 

פסלו מהסיבות הללו: חוסר יציבות, רעילות )כנראה החומרים הללו נ

קשור לקרבה לציאניד הבנוי גם הוא מפחמן וחנקן ביחד(, ומסוכנות 

 לסביבה.

דבר נוסף שעשינו הוא להשוות בין הדלקים הנפוצים כיום וללמוד על 

הטכנולוגיות המצויות להפיקם. הדלקים העיקריים שבחנו היו מתאן, 

אתנול, מתנול ואמוניה. קריטריון ההשוואה אתאן, פרופאן, בוטאן, 

זהו המדד  –העיקרי היה "האנרגיה החופשית של גיבס" של השריפה 

המראה כמה אנרגיה שימושית משתחררת בעת שריפת הדלקים בלחץ 

 אותה השוונו לפי משקל ולפי נפח החומרים. –וטמפרטורה נתונים 
 

כלל האנרגיה  –ה ( השריפEnthalpyהגרף הבא משווה בין אנתלפיית )

( לבין אנתלפיית השריפה לנפח kJ/gהמשתחררת בעת השריפה, למסה )

(kJ/dm3 .כאשר הבעירה מתבצעת בטמפרטורת החדר ,) 
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בגרף הזה השאיפה היא שהחומר ימצא מימין וגבוה בגרף. את הגרף 

שרטטתי במטרה לבחון את צפיפות האנרגיה של החומרים גם יחסית 

על גבי גרף אחד, ובכך למצוא את הדלק האידאלי למסה וגם יחסית לנפח 

 מבחינת צפיפות האנרגיה. 

 

מסתבר שהדלקים המשמשים כיום לתחבורה הם באופן לא מפתיע 

הדלקים הטובים ביותר מבחינה זו. יחד עם זה, בוטאנול מסתמן כדלק 

צפיפות האנרגיה בו גבוהה, וגם בשל  –מעניין, גם מבחינה אנרגטית 

ת מנועי הבעירה הפנימית הנפוצים כיום, ובשל התאמתו יכולתו לשמש א

 לתשתיות הקיימות. 

במשך העבודה נפגשנו עם גדי מנדלסון, סמנכ"ל טכני בבז"ן. בפגישה 

שוחחנו בעיקר על הנפט, על תהליך הזיקוק שהוא עובר, על תכונותיו ועל 

הדלקים המופקים ממנו. עוד דיברנו עם פרופ' גידי גרדר ראש המכון 

בעיקר על דלקים שקיים בהם מרכיב של חמצן ועל  –נרגיה בטכניון לא

' סגן נשיא ודיקן הרשקוביץפרופ' מוטי שימוש באמוניה בתאי דלק; עם 

גוריון, בין היתר על חשיבות מעגל האנרגיה -באוניברסיטת בן למו"פ

זהו חישוב האנרגיה של כל התהליך שחומר הדלק עובר,  –הכולל 

מתחילת הפקתו עד שריפתו, כולל כל התהליכים הנלווים כמו הנעת 

מכונות במפעל ההפקה אם יש, והנעת כלי רכב לשינוע החומרים אם 

המשמש להרכבת  Fischer–Tropsch צריך. מוטי גם סיפר לנו על תהליך 

ר להשתמש בו כדי למחזר את תוצרי פחמימנים, ואמר שאולי יהיה אפש

 השריפה של הדלקים.
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 מחשבות לעתידו מ קנות

הדלקים הפוסיליים טובים מאד מבחינה אנרגטית וכדאיים כלכלית. לכן 

ישנה אפשרות שבעתיד החומרים הללו יישארו הדלקים העיקריים, אך 

ישתנו דרכי הפקתם, למשל, שימוש בפחמן דו חמצני מהאוויר או 

אחרים וממימן ממים כדי ליצור את הדלקים הללו מחדש, תוך  ממקורות

שימוש באנרגיה ממקור מתחדש, כמו השמש או הרוח, יחליף את 

 השאיבה והזיקוק של הנפט.
 

המצב הנוכחי בו רוב שוק האנרגיה מסתמך על שימוש בנפט גולמי אינו 

 יכול להמשך לעד, מפני שעתודות הנפט בעולם הן סופיות. שימוש בנפט

כמקור לדלקים הינו מזהם ויוצר בעיות פוליטיות בשל מיקום שדות 

 הנפט ובעליהם.
 

)משמע, כמות אנרגיה  15TW-כיום צריכת האנרגיה בעולם נאמדת ב

מיליארד ג'אול בכל שנייה( והיא בנסיקה עקב התפתחות  00015,בסך 

מדינות העולם השלישי, התקדמות הטכנולוגיה והשיפור ברמת החיים. 

שלא נחווה משבר אנרגיה, אנו חייבים להמשיך לחקור ולפתח כדי 

מקורות אנרגיה חדשים. תחום עיקרי שיש לפתחו הוא מקורות האנרגיה 

המתחדשים: כלל אנרגית השמש הפוגעת בכדור הארץ היא 

174,000TW מכך אנו מבינים שיש לחפש דרכים חדשות לנצל את .

ח והגלים, למשל, ולשפר את האנרגיה הסולארית ונגזרותיה: אנרגיות הרו

הדרכים הקיימות המשמשות אותנו כבר. אחת מנקודות המפתח לשימוש 

נרחב באנרגיה מתחדשת היא מציאת דרכים לאכסונה בצורה כימית 

 )ייצור דלק( ולהמרה יעילה של האנרגיה הזו לצורות אחרות שימושיות.
 

על פתרון  לדעתי, המחקר שערכתי הוא ראשוני, ולכן הוא איננו מצביע

במקום לחפש חומר  –גורף ומדויק. עם זאת אפשר לראות בו המלצה 

דלק חדש ומהפכני, עדיף למקד מחקרים חדשים ומשאבים לחקירת נושא 

מחזור הדלקים הפחמימניים, כמו סולר ובנזין, ולמציאת פתרונות 

 להפקתם באופן יעיל ונקי, ממקור אנרגיה מתחדש.
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( יחסית לטמפרטורה kj/gשל גיבס למסה )זהו גרף האנרגיה החופשית 

(Kשל ח )בדקנו אותם מהחומרים לק . 

 גרם של בשריפה אנרגיה יותר משתחררת כך, יותר נמוך שהערך ככל

, באמוניה האנרגיה שתכולת לראות אפשר. הנתונה בטמפרטורה מהחומר

 והבנזין הסולר אם. והפרופאן הבוטאן לעומת, נמוכה די ואתנול מתנול

 .ולבוטאן לפרופאן מתחת היו הם, בגרף פיעיםמו היו

 

 

 

 

 
 

 


