


ריאקטור סולארי מתקן חלוץ  
לנידוף שפכי הרפת ויצור  

מזבל המדרכים  קומפוסט

יניב , 3ענבל סיבוני, 2ברק לופן, 2ארנון גורן, 1הלל מלכה

4לבון

.  יועצים מהנדסים הנדסאים2. משרד החקלאות, המחלקה לבקר, מ"שה1
.קיסריה, התאחדות מגדלי בקר4. משק סיבוני תל עדשים3





באוורור  קומפוסטציהפיילוט 
רפת ניר בכרמל–מאולץ 

, 2דני פלודה, 1דניאל ביקל, 1*הלל מלכה,1דוד בירן

4יניב לבון3סלים קאסם עלי, 3נחמיה רסל

רפת ניר 3, מ"בעמיחזורנתיב 2, משרד החקלאות, המחלקה לבקר, מ"שה1

.התאחדות יצרני החלב4, בכרמל



.הפרה מפרישה את רוב הפרש בזמן האכילה

:  ניתן להעריך, לכן

יהיה זבל יבש לגמרי שנמצא בתוך  40%~ •

".רפד עמוק"ה

.  זבל מדרכים בשנה60%~ •

ק זבל  "מ12~ טון זבל מדרכים רטוב 11.5•

(.י"ח15%–סביב ה )לפרה לשנה 

תיאור הבעיה-מבוא



.הפרה מפרישה את רוב הפרש בזמן האכילה•

:  ניתן להעריך, לכן

.דרוש נפח אחסון גדול•

.יכולת השינוע של הזבל הרטוב נמוכה ויקרה•

".חיי מדף קצרים"לזבל •

.פינוי מידי לשדה והצנעתו. א

ריחות ייבוש הזבל למניעת מפגעים סביבתיים כגון /עיבוד. ב

וזבובים

הבעיהתיאור-מבוא



כלכלי,קבועבפתרוןמעוניינתבכרמלניררפתהנהלת
.הרפתלזבלוחוקי

בתוךקומפוסטמתקןשלהקמההואשהוצעהפתרון
.מאולץאיוורורשלבטכנולוגיה,הרפת

להקמהההתכנותאתלבחוןנועדברפתשנערךהפילוט
.מאולץבאיוורורמקומיקומפוסטציהמתקןשל



מטרת העבודה

בחינת האפשרות לטיפול מקומי בזבל המדרכים הרטוב  •

:אשר מאפשר

.  מוחלט של מפגעי ריח וזבוביםניטרול. א

יאפשר לרפת לקומפוסטטיוב הזבל הגולמי והפיכתו . ב

כגון  ( למעט פלחה)להפנות את המוצר לגידולים נוספים 

בנוסף יוכל המשק למכור  . מטעים ועוד, ירקות שורש ועלים

.  ולהרוויחהקומפוסטאת 



תיאור הניסוי
:בניית מערכת•

PVCצנרת + מפוח 

ר"מ100-כמאצרהשטח •

קוב200-כמאצרהנפח •

גזם+ זבל מדרכים •

1:1יחס של -3

1:2מצב קיים יחס -2

1:4יחס " אופטימלי"מצב -1



המשך-מהלך הניסוי 

3המרחק בין קוים סמוכים , מטר15אורך כל קו 
. מטר

,  הסעפת מחוברת בצינור גמיש למפוח צנטריפוגלי
. שהוצב מחוץ לתא

.  שעה\ק"מ500-ספיקת המפוח כ

המפוח מופעל באמצעות לוח חשמל ובו טיימר  
המאפשר לקבוע מחזורים של הפעלה  , מחזורי

.והפסקה



המשך-מהלך הניסוי 

60)קוב חומר מעורב זבל מדרכים 200-הוכנסו כ•

(:פ הבחינה"ע)גזם (+ קוב

(ק"מ300)1:4בחינת יחס של -1

(ק"מ180)1:2בחינת יחס של -2

(ק"מ120)1:1בחינת יחס של -3

(יבחן משך זמן אופטימלי)שבועות 3-4: משך זמן•



. י"ח( 15%)זבל מדרכים רטוב –הזבל בניסוי •
ג לטון"ק938–משקל נפחי 

.  י"ח( 75%)מנופה וגרוס ממויין–גזם עירוני נקי •
ג לטון"ק300–משקל נפחי 

מהלך הניסוי



למעט , מטר2-נבנתה בגובה אחיד של כהקומפוסטערימת
.  בגלל הקירות הנמוכים, השוליים שהיו נמוכים יותר

. ללא הפיכה, לכל אורך התהליך החומר נותר במקומו

הופעלה לאורך כל הפיילוט במחזורי הפעלה האיוורורמערכת 
זמן  , הפילוטדקות לכל אורך 2זמן ההפעלה עמד על : קצרים

דקות  8-בהמשך שונה ל, דקות4ההפסקה נקבע בתחילה על 
.  דקות20-ולקראת הסיום הוארך ל

השינויים הללו נועדו לספק כמות אוויר אופטימלית הנדרשת 
ולמנוע עודף זרימת אוויר הגורמת לייבוש , לתהליכי הפירוק

.יתר

המשך-מהלך הניסוי 



מדידות-מהלך הניסוי 

ניטור רציף לטמפרטורת הערמה בעומקים ואזורים שונים•

מדידת צריכת החשמל•

(קומפוסט)בדיקות לאיכות התוצר •

נבחן הצורך לטיפול נוסף לתוצר לפני מכירה ועלות נוספת •

(ניפוי)

שעות עבודה לטיפול במתקן  •



הוצאות תפעול כולל  , יתבצע תחשיב כלכלי לעלות הקמה•

קומפוסטקניית גזם לפי היחס הרצוי וכדאיות מכירת 

.לעומת חלופה של עלות פינוי זבל גולמי

מדידות-מהלך הניסוי 



במהלך כל הפיילוט לא הורגשו ריחות רעים סביב 
כמו כן לא נצפו תשטיפים שדולפים  . הערימה

.מהערימה

מעט , בהתרשמות ניתן היה לראות כי החומר מפורר
.  קומפוסטכהה ובעל ריח של , לח

המוכן הועמס ישירות למשאית  הקומפוסטמרבית 
. ופונה לשדה

30%–בכקטן היתהכמות התוצר אשר התקבלה 
(.  לפני ניפויי)מהנפח ההתחלתי 

תוצאות
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המנופה  הקומפוסטמוצג הערך של 2' בטבלה מס

על סמך ממצאי בדיקות  , כחומר הזנה לחקלאות

:המעבדה

תוצאות

ערך  יחידההמרכיב

 %59.2חמר יבש

 620ק"מ\ג"קצפיפות

 %1.30חנקן

 %0.47זרחן

 %1.40אשלגן

:  ק"מ1-תכולה ב

 367ג   "קחמר יבש

 4.77ג   "קחנקן

 1.72ג   "קזרחן

 5.14ג   "קאשלגן



תחשיבון/תוצאות

1:3קוב ביחס 600מחזור בנפח (: זהיר)תחשיב •

. י"ח15%קוב זבל מדרכים נוזלי 200•

(  עלות הובלה)לקוב ₪ 10–קוב גזם עירוני נקי 400•
.4000₪כ "סה

בטעינה , ומשאיתשופלשני ימי עבודה –עבודה •
.9000₪כ "סה. ליום₪ 4500. ובפריקה

כ "סה( לחומר הגולמי)לקוב ₪ 5–ניפויי החומר •
3000 ₪.

.1500₪כ "סה, לקוב₪ 2.5–חשמל •



תחשיבון/תוצאות

–עלות היצור למחזור *•

ח"ש60–כ קומפוסטעלות לקוב •

ללא ההשקעה במתקן  *

. 17,500₪-מוכן לשיווק קומפוסטקוב300



סיכום

.טובמוצרלייצרניתן.ת/עובדהמתקן/המערכת

.בתחוםרבידעדורשתהמתקןהפעלת

קומפוסטלקוב60₪)מאודגבוההטיפול/ייצורעלות
.(בשנהלפרה1000₪שלטיפולעלותמשקף

טווחארוכתחוזיתהתקשרותמחייבברפתכזהמתקן
.(☺-אמין)לקוחעם

מתאיםשהמתקןכנראה,זובעבודההמוצגיםבתנאים
.מסויימותלרפתות



תודה לרפת ורפתני ניר בכרמל

ושיתוף הפעולההאחסניהעל 

תודות

מ על  "תודה לקרן המחקר של שה
המימון



תודה על הקשבה


