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British Airways bude vyráb!t biokerosin z odpadu
Po prvním demonstra"ním letu 23. listopadu 2009 letadla Boeing 747-400 spole"nosti
KLM s jedním motorem na biopalivo oznamuje British Airways, #e s americkou
spole"ností Solena Group postaví závod na v$robu biokerosinu jako paliva
proudov$ch letadel z odpadu, s termínem dodávek v roce 2014.
Alexandr Abu%inov

Biokerosinové palivo s certifikátem ASTM
Závod za 280 mil. USD p!em"ní ro#n" p$l miliónu tun odpadu,
ur#eného p$vodn" ke skládkování, na 60,6 mil. litr$ biokerosinu p!i
finální kapacit" 72 mil. litr$. Biokerosin bude z odpadu vyráb"n
patentovan%m procesem vysokoteplotního zplynování typu Solena
Plasma Gasification Vitrification (SPGV) na syntézní plyn BioSynGas.
Odpad se v plazmovém reaktoru podrobí rozkladu p!i teplot" a& 5000
°C za vzniku syntézního plynu.
Po úprav" se BioSynGas, jako sm"s oxidu uhelnatého a vodíku,
následn" p!em"ní procesem Fischer-Tropsch, podle známé reakce,
kterou N"mci vyráb"li za II. sv"tové války palivo zplynováním uhlí:
(2n+1)H2 + nCO ' CnH(2n+2) + nH2O,
na sm"s uhlovodík$, základ biokerosinu a bionafty.
Kerosin s p!ísadou 50 % biokerosinu je ji& certifikován dle nové
americké normy ASTM D7566-09 (pro palivové blendy 50/50) jako
proudové palivo. S certifikací 100% biokerosinu se po#ítá a& po plném
náb"hu v%roby. Samotn% BioSynGas m$&e slou&it, podobn" jako zemní
plyn, pro pohon stacionárních plynov%ch turbin.

Rozhodnutí ovlivnila dohoda EU ETS
British Airways (BA) podepsala Letter of Intent o vykoupení ve(keré
produkce biokerosinu závodu Solena Group, v%znamné americké
spole#nosti pro pokro#ilé technologie bioenergií a v%robu biopaliv se
sídlem ve Washingtonu D.C., p$sobící i v )esku. K rozhodnutí BA
p!isp"ly i závazky vypl%vající z dohody EU ETS (European Trading
Scheme), do ní& letectví vstoupí v roce 2012, podporující zavád"ní
uhlíkov" neutrálních biopaliv a uvalující poplatky na emise leteck%ch
paliv fosilního p$vodu, #ím& se biokerosin stane cenov" konkuren#n"
schopn%m.

Z London City Airport se létá do New Yorku
Jedním ze stroj$, u nich& se o#ekává se, &e by mohl v budoucnu létat
na biokerosin, je Airbus A318. Tento letoun British Airways ve speciální
úprav" létá linkové business lety 2x denn" z leti(t" London City Airport
do New Yorku na JFK a zp"t. Stroj s motory CFM56-5 and
PW6000A,ve verzi Elite, je certifikován EASA pro 5,5° Steep Approach
na leti(t" s krátkou dráhou. O lety je velk% zájem pro blízkost leti(t" z
finan#ních center v City a Canary Wharf v Lond%n", dobu odbavení 15
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minut a to navzdory del(í cest" proti letu z Heathrow o 90 min, kv$li
ni&(í cestovní rychlosti a mezip!istání pro tankování p!i cest" na západ
v irském Shannonu. Zato se na JFK neprochází celním odbavením a
b"hem letu mimo USA a pob!e&ního pásma lze pou&ívat mobil$ pro
textové zprávy. Leti(t" v oblasti Docklands, le&ící 11 km v%chodn" od
City, má svou polohou v obvodu Velkého Lond%na velmi p!ísné
environmentální limity, zvlá(t" emisí hluku. Není zde povolen provoz
vrtulník$ a v%b"r p!ipu(t"n%ch typ$ letadel je omezen na letadla
certifikovaná pro krátk% start a p!istání (5,5° Steep Approach) na jedné
dráze STOLport délky 1508 m: ATR 42 a 72, Dash-8, BAe-148, Dornier
328, Embraer 135, 170 a 190SR, Dassault Falcon 7X, Fokker 50 a
letadla firemního businessu, commutery, regionální a malá letadla s
podmínkou pohonu min. 2 motory.

Je%t! d&íve bude biokerosin v Kalifornii
Produkce biokerosinu v nov" plánované v%robn" dvakrát p!ev%(í
pot!ebu British Airways pro lety z leti(t" London City Airport (LCY) a
p!edstavuje 2 % ro#ní spot!eby kerosinu leti(t" Heathrow.
Modelem pro závod BA se stal závod Rentech v Gilroy, v Kalifornii,
kter% staví Solena Group za 250 mil. USD. Závod bude od roku 2012
vyráb"t 64,3 mil. litr$ biopaliv ve skladb" 70 % biokerosin a 30 %
bionafta pro vojenské letectvo USA, které má do konce roku 2011
ov"!it biokerosin u v(ech typ$ letadel a motor$. Spole#nost Rentech je
také v%znamn%m dodavatelem kerosinu Jet A-1 Fuel pro komer#ní
leteckou dopravu; dodává mj. 5,7 mil. litr$ kerosinu ro#n" na leti(t" Los
Angeles (LAX) pro spole#nosti Alaska, American, Continental, Delta,
Southwest, United, UPS a US Air. Rentech a AltAir postaví dva nové
závody na biokerosin ve státech Mississippi a Washington.

V$znamn$ p&ísp!vek #ivotnímu prost&edí
Pro umíst"ní závodu BA se vybírá mj. ze 4 lokalit na v%chod" Lond%na.
Závod vytvo!í 1200 pracovních míst a v%znamn" p!isp"je da*ov%mi
v%nosy a odpadnutím náklad$ 56 mil. USD ro#n" za skládkování
odpad$ v míst", potom co Británie v roce 2013 drasticky zdra&í
skládkování ze 40 GBP/t na 72 GBP/t. Zlep(í &ivotní prost!edí
zpracováním odpad$, sní&í tvorbu metanu s 62krát vy((ím ú#inkem
jako skleníkov% plyn proti CO2, zlep(í skladbu emisí spalin, zmen(í
uhlíkovou stopu na pouh%ch 5 % proti kerosinu z ropy a sní&í emise
CO2 o 50 % k roku 2050. Odpadající struska se vitrifikuje (zeskelní)
jako inertní odpad. Energeticky sob"sta#n% závod bude navíc dodávat
do sít" elektrick% v%kon 20 MW.

Hrozba vy%%ích náklad' na povolenky
Zdálo by se, &e rozhodnutí pochází jen z pocitu ekologické
odpov"dnosti spole#ností za d$sledky emisí CO2. Av(ak velk%m
aerolinkám, jako British Airways, American, United, Delta a dal(í,
produkujícím více ne& 3 mil. t emisí CO2 ro#n", toti& z EU ETS
vypl%vají náklady na povolenky p!es 50 mil. USD u ka&dé. Dvanáct
velk%ch dopravc$ z USA, Kanady, N"mecka a Mexika - Air Canada,
American, Atlas, Delta, FedEx, JetBlue, Lufthansa, Mexicana, Polar Air
Cargo, United, UPS a US Air podepsaly memorandum o spolupráci v
zavád"ní biokerosinu s 2 v%robci AltAir a Rentech.

První let na biopalivo pat&í Delfínu
V$bec prvním letadlem, které let"lo na biopalivo, bylo Aero L-29 Delfín
#s. v%roby v barvách Green Flight International, jím& 2. !íjna 2007 Carol
Sugars a Douglas Rodante vzlétli poprvé a 1. listopadu 2007 prolet"li
3291 km na 100% bionaftu a 1316 km na sm"s kerosinu s 50 %
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bionafty p!i 4607 km letu z Rena v Nevad" do Leesburgu na Florid".
Na mix se 60 % kerosinu a 40 % Gas-To-Liquid (GTL) syntetického
paliva ze zemního plynu let"l Airbus A380 po 3 hodiny 1. února 2008
p!i letu z britského Filtonu, odkud 9. dubna 1969 odstartoval Concorde
002, do Toulouse. Potom to byly dokonce i aerolinie Qatar Airways z
ropného emirátu Katar, které ve v(í tichosti v !íjnu uskute#nily komer#ní
let s palivem na bázi blendu 50 % kerosin/50 % GTL a zajímají se o
smlouvy s v%robci biokerosinu. Podobn" je KLM v joint-venture
SkyEnergy s North Sea Petroleum a Honeywell UOP, kde dohled nad
ekologick%mi otázkami p!evezme World Wildlife Fund.
Po svém zku(ebním letu p!ipravují Air New Zealand se spole#ností
UOP v%robu biokerosinu technologií z jatropového oleje z olejnaté
rostliny Jatropha curcas (Euphorbiacae), dávivec #ern%. Ji& v roce 2013
plánují pou&ívat ro#n" 159 mil. litr$ biokerosinu z jatrofového oleje. K
dohod" s UOP se p!ipojují i Rolls-Royce a Boeing, uva&ující ke
zkou(kám motor Trent 1000, pohán"jící Boeing 787-9 Dreamliner, jen&
spot!ebuje o 20% mén" paliva ne& letadla, která má nahradit. Boeing
po#ítá, &e v roce 2015 se biokerosin stane b"&n%m proudov%m palivem.
Airbus je opatrn"j(í, kdy& uva&uje, &e teprve v roce 2030 se bude
biokerosin podílet ze 30 % jako komer#ní proudové palivo.
Rozhodnutím o v%rob" biokerosinu, s pr$lomovou technologií v%roby
udr&itelné alternativy proudového paliva, BA nicmén" p!isp"je ke
sní&ení dopad$ na zm"nu klimatu a získá pocit hrdosti b%t pr$kopníkem
environmentální iniciativy v letecké doprav".

Letadlo KLM Boeing 747-400 se 23.listopadu 2009 stalo prvním
komer#ním strojem, jeho& jeden motor GE 90 let"l na sm"s 50 %
biokerosinu a 50 % kerosinu

Na lince British Airways London City - New York létá Airbus A318, s
ním& se po#ítá jako s kandidátem na biopaliva
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Relativní emise CO2 z kapaln%ch paliv ve srovnání s kerosinem Jet A-1
Fuel
Pramen: Biopact

Ji& 2. !íjna 2007 let"li Carol Sugars a Douglas Rodante s letadlem Aero
L-29 Delfín poprvé na bionaftu a 1. listopadu 2007 p!elet"li 3291 km na
100% bionaftu a 1316 km na sm"s kerosinu s 50 % bionafty p!i
4607km letu z Rena v Nevad" do Leesburgu na Florid"

Spole#nost Air New Zealand p!ipravuje u&ití biokerosinu jako
proudového paliva od roku 2013.
Auto!i: Alexandr Abu(inov
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