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?2050-מיליארד בני אדם ב9איך נאכיל 
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ייצור מזוןצריכת מזון

טיפול בפסולת

כלכלה  
מעגלית



"Sustainable deployment of bioenergy can enhance 

energy security and reduce greenhouse gas emissions"

:הגדרות
(  כימי/ ביולוגי)אנרגיה המיוצרת מביומסה בתהליך –ביואנרגיה •

/  גז להפקת חום/ מוצק/ המאפשר שימוש בתוצר הסופי כדלק נוזלי
.  תעשייה/ חשמל או כדלק נוזלי לתחבורה

.חומר אורגני ממקור צמחי או אנימלי ועל בסיס מתחדש–ביומסה •
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* 2015, Paris Climate Talks

ח"זבל בעגזם מטעיםגפת ענביםגפת זיתים



עיכול אנאירובי הוא תהליך מקובל לייצור ביואנרגיה  
או חום/לטובת הפקת חשמל ו
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Source: http://www.solvay.com/

Hydrolysis & 
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1 .
,  פירוק פחמימות

חלבונים ושומנים 

2 .
תסיסה 

3 .
יצור מתאן 

תוצרים
(גז ובוצה)



החזר נמוך מייצור חשמל(: 1)הבעיה 

(פרות חולבות3000)רפת 

ריאקטור אנאירובי תת קרקעי

שחרור גז עודף גנרטור

Sunnyside Farm, Upstate NY
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עודפי זרחן וחנקן לסביבה(: 2)הבעיה 
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ב"ספיק בארה'פריחת אצות במפקץ צ
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Angenent, L.T., Usack, J.G., Xu, J., Hafenbradl, D., Posmanik, R., Tester, J.W., 2018. Bioresour. Technol. 247, 1085–1094.

?מה זה טיפול הידרותרמי



מים חמים ולחוצים משנים את התכונות הכימיות שלהם•
דומים יותר לממס אורגני הידרופובי•
אטרקטיביים לתהליכי המסה ופירוק כימי של חומר אורגני•
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הטכנולוגיה מאפשרת התמרה של תרכובות פחמן אורגני  
מים שוליים ומוצקים, (תחליף נפט)בעיקר  לנוזל הידרופובי 
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נוזל מימי

נוזל שומני

מוצקים

גז
טיפול הידרותרמיביומסה

5–60 minutes 

200–350 ºC
20–200 bar

זבל  
בקר

פסולת  
מזון
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Posmanik R, Cantero DA, Malkani A, Sills DL, Tester JW. (2017) Journal of Supercritical Fluids 119, 26-35.

Oil 

Aqueous

Gas

Time (minutes)

מהפחמן המקורי  70%ניתן לקבל השבה של 
כפחמן בנוזל השומני

ניצול משאבים מפסולת מזון כחלק  
מתכנית כוללת להפחתת טביעת הרגל  

הפחמנית בקמפוס 



את הריאקציה" מאתגר"–ח עשירה בסיבים "פסולת בע
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פחות חמצן–יותר פחמן 

Carbon
32%

Nitrogen
2%

Hydrogen
4%Oxygen

30%

Ash
32%

Carbon
74%

Nitrogen
5%

Hydrogen
7%

Oxygen
14%

𝐻𝑖𝑔ℎ𝑒𝑟 ℎ𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒, 𝐻𝐻𝑉 = 0.338 × 𝐶 + 1.428 (𝐻 − 𝑂8)
HHV=11 MJ/kg

HHV=30 MJ/kg



מאזן אנרגיה

זבל בקר
(100%)

(אר'צ-הידרו)מוצקים 
(35%)

נוזל הידרופובי
(57%)

(8%)נוזל מימי

זבל בקר
(100%)

נוזל הידרופובי
(37%)

(אר'צ-הידרו)מוצקים 
(44%)

(19%)נוזל מימי

250 °C

300 °C
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חיפוש אחר חומרים חדשים

Bio-crude

מכון וולקני  , יגאל אלעד' ר אלן גרבר ופרופ"השראת עמידות למחלות צמחים בשיתוף עם ד*



לסיכום

הטיפול ההידרותרמי עשוי להיות משולב במשק  •
בעיקר מפסולת  , כפלטפורמה נוספת להשבת משאבים

.הרפת
תנאי הריאקציה משפיעים על ניצולת התהליך ועל   •

.יישומיים של אנרגיה מתחדשת
תנאי הריאקציה עשויים להשפיע על מידת האפקטיביות  •

.של תוצרי הפירוק ביישומים חקלאיים



תודה על ההקשבה 


