
במתקנים סגורים " קומפסטציה מהירה"
עם אוורור מאולץ ושיקולים לגבי הצורך  

נוספתבהבשלה 

יעל לאור
המים והסביבה, המכון למדעי הקרקע

מרכז מחקר נווה יער 



) windrows(ערמות קומפוסט 
הקומפוסט שדה אליהואתר 

במובן הבסיסי ביותר   קומפוסטציה
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של פירוק וייצוב ביולוגי של חומר אורגני   אאירוביתהליך  :קומפוסטציה
המתפתחים כתוצאה מהחום המשתחרר מפעילות  בתנאים תרמופיליים 

,  כמצע גידול, המתאים לאחסון )קומפוסט(ויצירת מוצר סופי יציב , ביולוגית
וליישום לקרקע מבלי לגרום להשפעות סביבתיות שליליות  

)Haug, 1980, 1993.(



מיכה רביב בנווה יער' תאי הקומפוסטציה של פרופ
)Rutgersשיטת (אוורור מאולץ ובקרת טמפרטורה עם 

 1995 - 2015



בהשוואה לכבולמפסולת שורשי ליקוריץ מצע קומפוסט  על בסיס גפתמצע קומפוסט 



של קומפוסט אשפה עירונית) 1:10(מיצוי מיימי 

קומפוסט בשלתחילת התהליך

כמדד לבשלות של קומפוסט) DOC(חומר אורגני מסיס 

5000 mg/l1000 mg/l

פלוקולציה בעזרת אלום  
)אלומיניום סולפט(

Laor, Y., & Avnimelech, Y. (2002) Organic geochemistry, 33(3), 257-263



?האם יש מה לחדש –כנולוגיה בשלה ט
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https://akol.co.il/icbaapp/articles/0359/0359.2012.16.pdf

http://old.magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=354



תיקונים לתקנות שימוש בוצה
,  )תיקון) (שימוש בבוצה וסילוקה) (מניעת זיהום מים(תקנות המים [(

]2020 –ף "התש



שרוולים

)אתר דודאים( Goreיריעות סופחות

תוף מסתובב מערכות סגורות עם אוורור מאולץ

..בניגוד ל



הקמת תשתיות מחקר בנווה יער 



הקמת מעבדה אולפקטומטרית
 )2008-2010(

Laor, Y., Ravid, U., Hanan, A., Abbou, Y., & Orenstein, P. (2012). 
Proceedings of the Water Environment Federation, 2012(3), 1-12.



וטיפול פוליאתילן סגורים עם אוורור מאולץ הקמת מערך לשרוולי 
)2015(

Avidov et al. (2017) Waste Management 67, 32.



קומפוסטציה  בנית מערכת סימולציה לתהליכי 
)2013-1017(בקנה מידה מעבדתי 

Oazana et al., Waste Management 72 (2018) 150-160

מערכת בקרה גמישה



במבחר   2COפליטת 
הרצות בסימולטור  

המעבדתי

קומפוסטציה של תערובת
ש וגזם עירוני"בוצת מט

ימים 5 -שלב אינטנסיבי קצר של כ
Oazana et al. (2020) 
Bioresource Technology Reports 11, 100543



Oazana et al. (2020) Bioresource Technology Reports 11, 100543



Oazana et al. (2020) Bioresource Technology Reports 11, 100543

מגמה דומה בהרצות במגוון 
תנאי חימום ואוורור

 -שלב אינטנסיבי קצר ולאחריו 
ח  "פליטות פדדעיכה דרמטית בשטף 

ימים 2-3בתוך 
פליטות אמוניה  דעיכה דרמטית בשטף 

ימים  5-7בתוך 

Solvita -   ערכה מסחרית
לבדיקת בשלות קומפוסט



פליטות אמוניה בשרוול קומפוסטציה

Avidov et al. (2017) Waste Management 67, 32.



דגימות שנלקחו מהריאקטור -בדיקת פוטנציאל שחרור החום של תתי
)באמצעות קלורימטר(במהלך הסימולציה 

שלב אינטנסיבי קצר של כשבוע

Oazana et al. (2020) Bioresource Technology Reports 11, 100543



! סקלה לוגריתמית
מגמה דומה נצפתה בפליטת ריח וחומרים אורגניים נדיפים

Oazana et al. (2020) Bioresource Technology Reports 11, 100543



....fakeזה לא " קומפוסטציה מהירה"
השלב הפעיל במחזור  (תהליך הייצוב הראשוני 

,  עשוי להיות בטווח זמן של ימים) הקומפוסטציה
והטמפרטורות  ( אם המערכת מאווררת היטב

)תרמופיליות



בהינתן שתנאי הקומפוסטציה 
מיטביים והחומר כולו נחשף  

מעלות למשך   55לטמפרטורות מעל 
צפויה קטילה יעילה  , ימים לפחות 3-5

וגם פגיעה בחיוניות של  (של פתוגנים 
).מיני זרעי עשבים

קטילת
פתוגנים 

,  שטפי פליטות הריח
VOCs ,  ואמוניה

  1-3 -צפויים לדעוך ב
עוד לפני  , סדרי גודל

הבשלה על פי מדדים  
.אחרים

הרעילות לצמח בוחן  
צפויה לדעוך  

,  משמעותית
אך ככל הנראה לא  

בפרק , 50-60%מעל 
הזמן של הדעיכה 

.החדה בריח

? למה ניתן לצפות –"  מהירהקומפוסטציה "



מדד בשלות משולב אפשר לאמץ 
  2COעל בסיס שטף פליטות 

.ואמוניה

ולהגדיר את הערך הנדרש  
.  על פי השימוש החקלאי

כאשר סקאלת הזמן הנדרשת  (
להגיע ליעד תלויה במערכת  

).הקומפוסטציה

....בדומה לערכה המסחרית



18.8.2020
הגעת תוף  
Ecodrum 
לנווה יער



תודות

לשותפים מהקבוצה לאורך השנים
מיכה רביב' פרופ, שלומית מדינה, אביבה חנן, ר איברהים סעדי"ד 

,  לצוות מהנדסה חקלאית על פרויקט הקמת הסימולטור
אילן הלחמי' פרופ, לביא רוזנפלד, יוסף גרינשפון

  ,המנחים השותפיםולתלמידי המחקר 
, )יונה חן' בהנחיה משותפת עם פרופ(תואר שלישי , רן אבידוב

,)עמית גרוס' בהנחיה משותפת עם פרופ(תואר שלישי , שלומי אואזנה
תואר שני, משה נאור

V.S. Varma, D. Sharma, דוקטוראנטים-לפוסט


