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עמותת אד טבע ודי הנה עמותה רשומה ,אשר נוסדה בשנת  1990במטרה לקד את ההגנה על איכות
הסביבה בישראל .העמותה הנה גו בלתי תלוי ,הפועל ללא כוונת רווח וממומ על ידי תרומות .בעמותה כ
 4,000חברי והיא מונה כ  27חברי צוות מקצועי ,בה עורכי די ,אנשי מחקר ומדע ואנשי תכנו .העמותה
פועלת ,בי היתר ,למניעת מפגעי סביבתיי ,הגנה על בריאות הציבור וקידו המודעות הסביבתית אצל
תושבי ,רשויות ועסקי.

תקציר
על פי התחזיות ,ההתחממות העולמית צפויה לגרו נזקי עצומי לאנושות ולפגוע באופ בלתי
הפי $במערכת האקולוגית ,במידה ולא תיעצר בעשורי הקרובי .כיו שוררת הסכמה רחבה
בקרב רוב המדעני על כ $שפליטת גזי חממה כתוצאה מפעילות האד היא הגור המרכזי
להתחממות העולמית .בועידת קופנהאג שנערכה בדצמבר  ,2009הציבו רוב מדינות העול
המפותחות יעדי שאפתניי להפחתת פליטות גזי החממה בתחומ .ג נציג ישראל בוועידה,
נשיא המדינה ,שמעו פרס ,הצהיר על כוונה לצמצ את פליטות גזי החממה של ישראל ב 20%עד
שנת ) 2020בהשוואה לתרחיש של "עסקי כרגיל"( .הפחתת גזי החממה הינה משימה קשה
ומורכבת .אי ספק שבכדי להשיג הפחתה משמעותית בפליטות יידרש שילוב של מגוו צעדי
בתחומי שוני ובדרכי פעולה מגוונות ,המגובי ברגולציה מתאימה ובתמריצי כלכליי.
תחו הפסולת אינו התור הגדול ביותר לפליטות גזי החממה בישראל אול הוא בהחלט תחו
שטומ בחובו הזדמנות לצמצו משמעותי בפליטות גזי החממה ,כפי שיתברר בעבודה זו.
בישראל מייצרי כ 4מיליו טו פסולת מוצקה ביתית ומסחרית כל שנה .רובה המכריע של
הפסולת מועברת להטמנה .דר $זו לטיפול בפסולת גורמת לפליטת גזי חממה בס $של כ  1מיליו
טו  CO2eqבשנה .לש השוואה ,כמות זו שווה לפליטות השנתיות של כ  200,000רכבי
פרטיי.
בעבודה זו בחנו את החלופות הקיימות לטיפול בפסולת על פי גזי החממה הנפלטי מה .החלופות
שנבחנו ה שיטות טיפול ידועות ומוכחות לטיפול בפסולת :הטמנה ,שריפה ,דש"ב )דלק שמקורו
בפסולת( ,קומפוסטציה ,עיכול אנארובי ומחזור פסולת יבשה.
בכדי להציג תמונה שלמה וקרובה ככל האפשר למציאות ,בנינו לכל אחת מהחלופות תרחיש שבו
חלק גדול מהפסולת מטופל בשיטת הטיפול המרכזית )החלופה הנבחרת( ואילו שאר מרכיבי
הפסולת מועברי לטיפולי אחרי בהתא לסוג ואיכות החומר .העבודה מבוססת ברובה על
מחקר שבוצע עבור האיחוד האירופי בשנת  2001תו $התאמת חישובי הפליטות לנתוני ישראל
ושינוי התרחישי בהתא .המחקר בוצע בשיטת ניתוח מחזור חיי שבה מחשבי את פליטות
גזי החממה הנובעות מכלל הפעילויות והתהליכי הקשורי לכל אחת מדרכי הטיפול.
מהממצאי עולה שבמצב הקיי ,שבו רוב הפסולת מועברת להטמנה ,נפלטי כ  297ק"ג ש"ע
פד"ח /טו פסולת מעורבת .בכל שאר החלופות ,נפלטי פחות גזי חממה כאשר בחלופות שבה
מופקת אנרגיה או נחסכי משאבי באמצעות מיחזור ,מגיעי לחסכו כולל בגזי חממה.
התרחיש המוביל בחסכו גזי חממה הוא התרחיש שבו עיכול אנארובי הוא הטיפול המרכזי והוא
תור לחסכו של  179ק"ג ש"ע פד"ח לכל טו פסולת מעורבת .אחריו מדורגי לפי פליטת גזי
החממה ,קומפוסטציה )חסכו של  134ק"ג ש"ע פד"ח  /טו פסולת מעורבת( ,דש"ב )חסכו של 91
גר'  /CO2eqטו פסולת מעורבת( ושריפה )חיסכו של  84גר'  /CO2eqטו פסולת מעורבת(.
מהממצאי נית להסיק ,שבחלופות הטיפול שבה הפסולת המעורבת מופרדת במקור לשני
זרמי :אורגני רקבובי ומרכיבי יבשי ,נית להגיע לחסכו הגבוה ביותר בפליטת גזי חממה.
הסיבות לכ $ה:
•

הימנעות מהטמנת חומר אורגני רקבובי בקרקע )חומר אורגני רקבובי הוא התור
המרכזי לפליטת גזי חממה מהטמנה(.

•

הפקת אנרגיה ממקור מתחדש )בחלופת העיכול האנארובי(.
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•

קיבוע פחמ בקרקע באמצעות יישו חומר אורגני מעובד )קומפוסט( בקרקעות
חקלאיות.

•

חסכו בשימוש בדשני כימיי.

•

הפרדת המקטע היבש מאפשרת העלאת שיעורי המחזור שחוס $בחומרי גל ובאנרגיה
לייצור חומרי גל.

בבואנו לבחו חלופות לטיפול בפסולת הביתית יש להכניס עוד שיקולי רבי למערכת קבלת
ההחלטות ,ע זאת ,לתמונת פליטות גזי החממה משקל רב ,לא רק בגלל חשיבות נושא האקלי
וההתחממות הגלובלית אלא ג בגלל שהיא משקפת ,במידה מסוימת ,את האופ שבו אנו מנצלי
את משאבי הטבע ומצליחי להחזיר למעגל מחזורי ובר קיימא.

3

תוכ הענייני
פרק 1
1.1
1.2

פרק 2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

פרק 3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

פרק 4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

פרק 5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

פרק 6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

פרק 7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

פרק 8

רקע 7 .......................................................................................
גזי חממה ושינוי האקלי 7 .........................................................................................
משק הפסולת בישראל 7 ...................................................................................... 2009

מטרות ,הגדרות ושיטות העבודה 8 ..................................................
סוג הפסולת 9 ......................................................................................................
תחשיב פליטות גזי חממה 9 ..................................................................................
פחמ דו חמצני )9 ...................................................................................... (CO2
מתא )10 .................................................................................................. (CH4
פחמ יש ופחמ חדש10 .......................................................................................
חנק תתחמצני )11 ................................................................................... (N2O
חומר אנאורגני וחומר אורגני 11 ...........................................................................
השבת אנרגיה 11 .................................................................................................

שיטות טיפול בפסולת 12 ...............................................................
הטמנה 12 ...........................................................................................................
שריפה 12 ............................................................................................................
דש"ב )דלק שמקורו בפסולת( 13 ...........................................................................
קומפוסטציה 13 ..................................................................................................
עיכול אנארובי 14 ................................................................................................
מחזור רכיבי יבשי 14 ......................................................................................

מרכיבי הטיפול בפסולת 16 ............................................................
איסו ושינוע 16 ..................................................................................................
טיפול בפסולת 16 .................................................................................................
הטמנה 16 ...........................................................................................................
יצירת אנרגיה חלופית 16 ......................................................................................
שימוש במשאבי ממוחזרי 17 ...........................................................................

פליטת גזי חממה על פי שיטות הטיפול בפסולת 18 .............................
הטמנה 18 ...........................................................................................................
שריפה 24 ............................................................................................................
דלק שמקורו בפסולת )דש"ב( 27 ...........................................................................
קומפוסטציה 28 ..................................................................................................
עיכול אנאירובי 34 ...............................................................................................
מיחזור רכיבי יבשי 36 .....................................................................................

תרחישי טיפול בפסולת 39 .............................................................
תרחיש  :1הטמנה כטיפול מרכזי 41 ......................................................................
תרחיש  :2עיכול אנארובי כטיפול מרכזי 41 ...........................................................
תרחיש  :3קומפוסטציה כטיפול מרכזי 41 .............................................................
תרחיש  :4שריפה כטיפול מרכזי 41 .......................................................................
תרחיש  :5דש"ב כטיפול מרכזי 42 ........................................................................
תרחיש משולב דש"ב וקומפוסטציה/עיכול אנארובי42 ......................................... .

תוצאות – סיכו מאז גזי החממה בתרחישי השוני43 .....................
שינוע 44 ..............................................................................................................
פד"ח מאובני44 ...................................................................................................
מתא44 ..............................................................................................................
חנק תת חמצני 45 ...............................................................................................
קיבוע פחמ45 .....................................................................................................
חיסכו באנרגיה ומשאבי 45 ...............................................................................

סיכו ומסקנות 45 .......................................................................
4

רשימת טבלאות
טבלה  : 1פוטנציאל ההתחממות העולמית של גזי החממה המרכזיי9 ................................................. .
טבלה  : 2פליטת פד"ח מייצור חשמל בישראל 17 .................................................................................
טבלה  : 3הרכב "פסולת אנאורגנית"19 ..............................................................................................
טבלה  : 4הרכב חיתולי משומשי )ממוצע גילאי 02.5שני( 20 .......................................................
טבלה  : 5הרכב רכיב "השונות" בפסולת 20 ........................................................................................
טבלה  : 6גזי חממה הנפלטי מהטמנת מרכיבי פסולת שוני 21 ...........................................................
טבלה  : 7הפקת אנרגיה מביוגז 23 .....................................................................................................
טבלה  : 8סיכו פליטות גזי חממה מהטמנה )ק"ג שע"פ לטו פסולת( 23 ................................................
טבלה  :9פליטות גזי חממה כתוצאה משריפת פסולת 25 ......................................................................
טבלה  :10ערכי קלוריי ,אנרגיה וחיסכו בגזי חממה כתוצאה משריפת פסולת 26 ...............................
טבלה  :11סיכו פליטות גזי חממה משריפה )ק"ג שע"פ לטו פסולת( 27 ................................................
טבלה  :12סיכו פליטות גזי חממה מדש"ב )ק"ג שע"פ לטו פסולת( 27 ..................................................
טבלה  :13פליטות חנק תת חמצני מקומפוסטציה של זבל בקר ,שאריות מזו וזבל ירוק 30 ......................
טבלה  :14חיסכו בגזי חממה כתוצאה מקיבוע פחמ במהל $יישו קומפוסט בקרקע 31 .........................
טבלה  :15פליטות גזי חממה כתוצאה מרכיב הייצור של החלפת דשני כימיי32 ..................................
טבלה  :16חיסכו בגזי חממה כתוצאה מרכיב הייצור של החלפת דשני כימיי 33 ................................
טבלה  :17צמצו פליטות חנק תת חמצני הנגרמות מהחלפת דשני כימיי 33 .....................................
טבלה  :18סיכו פליטות גזי חממה מקומפוסטציה 34 .......................................................................
טבלה  :19חיסכו באנרגיה ומשאבי כתוצאה מעיכול אנארובי 35 .......................................................
טבלה  :20סיכו פליטות גזי חממה מעיכול אנארובי 36 .......................................................................
טבלה  :21החיסכו בפליטות גזי חממה כתוצאה ממיחזור רכיבי יבשי שוני 39 .................................
טבלה  :22תרחישי הטיפול בפסולת הביתית 40 ....................................................................................
טבלה  :23אחוזי המיחזור של הרכיבי בני המיחזור בתרחיש הפרדת הפסולת לשני זרמי 41 ..................

רשימת איורי
איור  :1הרכב הפסולת הביתית 9.......................................................................................
איור  ::2תזרי גזי החממה כתוצאה מהטמנת פסולת ביתית מעורבת 18 .....................................
איור  :3תזרי פליטות גזי חממה כתוצאה משריפת פסולת 24 ....................................................
איור  :4תזרי פליטות גזי חממה מקומפוסטציה28 ...................................................................
איור  :5תזרי פליטות גזי חממה מעיכול אנאירובי 34 ...............................................................
איור  :6פליטת גזי חממה על פי תרחישי הטיפול 43 ....................................................................
איור  :7התפלגות פליטת גזי חממה על פי תרחישי הטיפול43 ......................................................

5

מושגי וראשי תיבות חשובי
פד"ח  פחמ דו חמצני ).(CO2
דש"ב דלק שמקורו בפסולת
ש"ע פד"ח– שוה ער $פחמ דו חמצני .יחידות מדידה המבטאות פוטנציאל השפעה על ההתחממות
העולמית ).(CO2eq
חל"מ – חלקי למיליו
מקור ביוגני  בע"ח ,צמחי ,חיידקי והפרשותיה.
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פרק  1רקע
 1.1גזי חממה ושינוי האקלי
גזי החממה ה קבוצה של גזי הבולעי את קרינת התתאדו של השמש המוחזרת מפני
כדה"א וגורמי להתחממותו .שלושת גזי החממה המרכזיי ה פחמ דוחמצני ) ,(CO2מתא
) (CH4וחנק תתחמצני ) .(N2Oבמאתיי השני האחרונות ,ריכוז של גזי אלו באטמוספרה
עולה עקב פעילות האד ,בי השאר ג כתוצאה מטיפול בפסולת הביתית .מסו המאה ה ,18עת
הופעל לראשונה מנוע הקיטור ,עלה ריכוז הפחמ הדוחמצני )פד"ח( מריכוז של  280חלקיקי
למליו )חל"מ( לריכוז של  387חל"מ .עלייה זו נמשכה ג בשני האחרונות בקצב של  0.4%בשנה
וגרמה להתחממות של  0.40.8מעלות בטמפרטורה הממוצעת בכדור האר 1ולעליית מפלס הי ב
 1015ס"מ 1ושורה של תופעות מדאיגות כגו מדבור וארועי קיצו אקלימיי.
בשנת  2007נפלטו בישראל כ 77מיליו טו ש"ע פד"ח ,1מתוכ כ 5מליו טו מיוחסי למגזר
הפסולת ,הכולל בתוכו ג את הפסולת התעשייתית .2הרוב המכריע מיוחס לפליטות של מתא
כתוצאה מתהליכי תסיסה של החומר האורגני הרקבובי במטמנות בתנאי אלאווירניי.

 1.2משק הפסולת בישראל 2009
למעלה מ  85%מהפסולת הביתית בישראל עדיי מועבר להטמנה .נפח ההטמנה במטמנות
הקיימות הול $ומצטמצ ועל פי התחזיות כבר ב –  2014יורגש מחסור .3משאב הקרקע מצוי
במחסור חמורה בשפע ולכ הרחבת המטמנות הקיימות או פתיחת מטמנות חדשות אינ פתרונות
לטווח הארו .$בעיית נפח ההטמנה חמורה במיוחד ביישובי המרכז שכבר היו משנעי חלק גדול
מהפסולת שלה לדרו האר 1ובאזור הצפו ,בו נפח ההטמנה מוגבל.
בנוס להטמנה ,חלק קט מהפסולת מועבר למיחזור והוא מכיל ברובו מרכיבי יבשי )נייר,
קרטו ,פלסטיק ,מתכת וזכוכית( .רכיבי אלו מופרדי במקור ע"י התושבי או בתחנת המעבר
באמצעות קו מיו .בחלק מתחנות המעבר מפרידי ג את הפסולת האורגנית הביתית באמצעות
נפה סובבת )טרומל( ומעבירי אותה לאתרי קומפוסטציה .שיעור המחזור של כלל מרכיבי
הפסולת הביתית אינו עולה על  7%וברוב הרשויות הוא נמו $יותר.
מדיניות הטיפול בפסולת של המשרד להגנת הסביבה נועדה להביא להגדלת ההשבה והמחזור
ולהפחתה הדרגתית של כמות הפסולת המוטמנת .מטרת המדיניות היא להקטי באופ הדרגתי עד
לשנת  2020את כמויות הפסולת המועברות להטמנה ל  ,50%לכל היותר .4כחלק ממדיניות זו,
הוטל היטל הטמנה שיגיע לשיעור מרבי של /2 50טו בשנת  .2011כספי ההיטל מיועדי לסיוע
לרשויות ויזמי לצור $עידוד אמצעי חלופיי להטמנת פסולת.

 1יחידות שוות ערך להשפעתו של פחמן דו-חמצני על שינוי האקלים
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על א ההיטל ,מחיר ההטמנה באר ,1עדיי נמו $בהשוואה למדינות אירופה המפותחות והוא אינו
מייצג את כלל העלויות החיצוניות הכרוכות בהטמנה ,לרבות עלויות הקרקע ,פליטות גזי חממה
ובזבוז משאבי .מצב זה מקשה על כניסת של חלופות אחרות לטיפול בפסולת ,על א שה
טומנות בחוב יתרונות סביבתיי רבי וכרוכות בעלויות חיצוניות נמוכות יותר.

פרק  2מטרות ,הגדרות ושיטות העבודה
מטרת עבודה זו היא להציג תמונת מצב מהימנה של השפעת חלופות הטיפול בפסולת על פליטת
גזי החממה .לטיפול בפסולת השפעות רבות נוספות כגו זיהו קרקע ומי תהו ,מטרדי רעש וריח
ועוד .השפעות אלו הינ בעלות משקל רב ,אול עבודה זו מתמקדת בפליטת גזי חממה כתוצאה
מטיפול בפסולת בלבד.
הגישה העומדת בבסיסה של עבודה זו הנה גישה רחבה המתבססת על תפישת ניתוח מחזור
החיי .תפישה זו מכמתת את מכלול ההשפעות הסביבתיות של הפסולת משלב יצור המוצרי
ועד לגמר הטיפול בפסולת ואינה מסתפקת בפליטות הישירות הנובעות מהטיפול בפסולת בלבד.
בגישה זו מוש דגש רב על הבנת כלל ההשפעות הסביבתיות הנובעות משיטת הטיפול בפסולת,
לרבות השפעות בלתי ישירות .לדוגמא ,בגישה זו נכלול בחישוב הפליטות הנגרמות מקומפוסטציה
ה את הפליטות הישירות מהמתק וה את החסכו בפליטות המתקבל כתוצאה מישו
הקומפוסט בקרקע .דוגמא נוספת ומשמעותית ביותר היא ההטמנה .כא לא נסתפק בפליטות
הישירות מהאתר אלא נחשב ג את קיבוע הפחמ בגו המטמנה .במקרה זה ,הכללת קיבוע
הפחמ משנה באופ משמעותי את מאז הפליטות מאתרי ההטמנה.
ניתוח מחזור חיי לפליטות גזי חממה מתייחס למרכיבי הבאי:
•

פליטות ישירות מטיפול בפסולת.

•

אנרגיה שמשמשת לטיפול וסילוק פסולת והפליטות הקשורות בה.

•

אנרגיה שנחסכת כתוצאה משימוש בחומרי ממוחזרי.

•

אנרגיה שנחסכת במהל $הייצור והשינוע של חומרי גל ממוחזרי.

•

פליטות שנמנעות כתוצאה מהשבת אנרגיה.

•

קיבוע פחמ בהטמנה ובקומפוסטציה.

כ ,$פליטות גזי חממה שנמנעות כתוצאה מטיפול בפסולת יחשבו כחיסכו בגזי חממה .טיפול
בפסולת יכול למנוע ג פליטות כתוצאה מהחלפת מקורות אנרגיה קיימי ,החלפת חומרי גל או
ייעול תהליכי .תרשימי זרימה של גזי החממה הנפלטי במהל $החלופות לטיפול בפסולת
מובאי בנספחי בפרקי החלופות השונות.
הניתוח אינו כולל פליטות המיוחסות להקמת מתקני וציוד .מחקרי שנעשו בשיטת ניתוח
מחזור חיי הראו שחלק זה קט מאד יחסית לס $הפליטות בתהלי $ולכ הוא לא נכלל בחישובנו.
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העבודה מסתמכת על דו"ח מקי בשיטת ניתוח מחזור חיי שהוכ עבור האיחוד האירופי.5
הדו"ח עצמו מתייחס לנתוני ממוצעי של האיחוד האירופי .אנחנו הסתמכנו על ערכי הפליטות
בדו"ח זה על פי סוג הטיפול וסוג הפסולת המטופלת וערכנו התאמה לישראל .על בסיס חלופות
הטיפול בנינו מספר תרחישי אפשריי לטיפול בפסולת בהתייחס לשנת .2010

 2.1סוג הפסולת
עבודה זו בוחנת את הטיפול בפסולת הביתית והמסחרית בלבד )להל" :פסולת ביתית"( .פסולת זו
מהווה את רוב הפסולת המוצקה בישראל והיא אינה כוללת פסולת תעשייתית ,גז ופסולת בניי.
הרכב הפסולת הביתית מפורט באיור. 1
איור  : 1הרכב הפסולת הביתית
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הרכב פסולת ממוצע קיץ וחורף  -משקל

17%

4%

5%

7%

8%

3%
3%

13%
40%

נייר
קרטון
פלסטיק
חומר אורגני
מתכות
זכוכית
שונות
טיטולים
טקסטיל

 2.2תחשיב פליטות גזי חממה
העבודה מתבססת על שיטת החישוב של הפאנל הבינממשלתי לשינוי האקלי ) (IPCCשבו פליטות
גזי החממה מחושבות ביחידות שווה ער $פד"ח )שע"פ או  .(CO2eqערכו שלכל גז חממה ביחידות
שע"פ מחושב על פי פוטנציאל ההשפעה שלו על ההתחממות העולמית ) (GWPבהשוואה לפד"ח.
ההשפעות של גזי החממה מופיעות בטבלה טבלה. 1
טבלה  : 1פוטנציאל ההתחממות העולמית של גזי החממה המרכזיי.7
פליטות ישירות

פוטנציאל התחממות
עולמית )ל 100-שנים(

אחוז מהפליטות הנובעות
מפסולת באירופה )(%

פד"ח מאובני )(CO2

1

9%

מתאן )(CH4

21

89%

חנקן תת חמצני )(N2O

310

2%

 2.3פחמ דו חמצני )(CO2
פחמ דו חמצני )פד"ח( הוא הגור הראשו בחשיבותו להתחממות העולמית .עליית ריכוזו
באטמוספרה מריכוז של כ 280חל"מ לפני המהפכה התעשייתית לריכוז של  378חל"מ בשנת 2010
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נמצאת במתא גבוה ע ההתחממות העולמית ומוכרת כיו ע"י רוב המדעני כגור המרכזי
להתחממות העולמית .פליטות פד"ח מטיפול בפסולת נובעות משריפה פסולת ,תסיסה אל
אווירנית ,שינוע ומיכו )שריפת דלק בתחבורה( .מאיד ,$טיפול בפסולת יכול ג לחסו $בפליטות
פד"ח ע"י קיבוע פחמ אטמוספרי בקרקע ,יצירת אנרגיה מפסולת המחליפה שריפת דלקי
מאובני ומיחזור המונע שימוש בדלקי מאובני.
בחישוב פליטות הפד"ח יש להבחי בי פד"ח ביוגני )פחמ חדש( לבי פד"ח ממקור מאובני )פחמ
יש( כפי שיוסבר בהמש.$

 2.4מתא )(CH4
למרות שפד"ח הוא הגז המרכזי שתור להתחממות העולמית ,פוטנציאל ההשפעה של מתא על
ההתחממות העולמית גדול פי  21והוא הגז המשפיע ביותר כשמדובר בפסולת .מתא נוצר
בתהליכי תסיסה אלאווירנית של פסולת אורגנית רקבובית .תנאי אל – אווירניי נוצרי
במטמנות שבה הפסולת מכוסה בעפר ,בגומחות שנוצרות בערימות קומפוסט או באופ מבוקר
במתקני עיכול אנארובי.

 2.5פחמ יש ופחמ חדש
יש להבחי בי פליטות פד"ח התורמות להתחממות האקלי ,לעומת פליטות שה חלק ממעגל
הפחמ הטבעי .פחמ שהיה מקובע בקרו כדה"א במש $מיליוני שני ומשתחרר לאטמוספרה
בצורת פד"ח ,מעלה את ריכוז הפד"ח הכללי באטמוספרה והפליטות מחושבות כתורמות
להתחממות העולמית .פד"ח זה נקרא "פד"ח מאובני" או "פחמ יש" והוא נמצא בפלסטיק
ובחלק מהטקסטיל שבפסולת .פחמ יש בד"כ אינו מתפרק בתהליכי ביולוגיי והדר $לשחרורו
היא באמצעות שריפה.
פחמ שמקורו במחזור הפחמ הטבעי ,נקלט מ האטמוספרה ע"י צמחי ,בקטריות ואצות
בתהלי $הפוטוסינתזה ונפלט חזרה לאטמוספרה בתהליכי ביולוגיי או כימיי כחלק מתהלי$
מחזורי .פחמ זה נקרא "פחמ ביוגני" או "פחמ חדש" .כאשר פחמ ביוגני משתחרר לאטמוספרה
בצורת פד"ח ,הפליטות אינ מחושבות כתורמות להתחממות העולמית משו שמדובר בפחמ
שפליטתו חזרה לאטמוספרה אינה תורמת לעליית ריכוז גזי החממה .2במידה ופחמ ביוגני
משתחרר כמתא ,הפליטות מחושבות כתורמות להתחממות ההאקלי משו שהשפעת המתא
על ההתחממות העולמית גבוהה פי  21מאשר פד"ח.
בטיפול בפסולת ישנ שני סוגי מרכזיי של פליטות פד"ח .הסוג הראשו הוא שימוש בדלקי
מאובני .הפליטות משריפת דלקי אלו מחושבות כתורמות לגזי החממה .הסוג השני הוא שחרור
של פחמ שנמצא בפסולת עצמה .כאשר המקור של הפחמ הוא ביוגני ,למשל קרטו ,הפליטות
אינ נכללות בחישוב גזי החממה משו שמדובר בפחמ שחוזר לאטמוספרה בטווח הזמ הקצר.
לעומת זאת ,כאשר משתחרר פחמ מפלסטיק ,שמקורו בתוצרי נפט ,פחמ זה מחושב כגז חממה
התור להתחממות כדור האר 1ולכ הוא יכלל בחישובי.
 2ריכוז הפחמן הביוגני באטמוספרה קבוע בטווח הזמן הקצר
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במקרי שבה פחמ ביוגני נשאר כלוא בקרקע למש $תקופת זמ ממושכת ,שהוגדרה ע"י ה 
 IPCCכתקופה של מעל  100שנה ,הפחמ אינו זמי למעגל הפחמ הטבעי והוא נחשב כ"מקובע".
פחמ "מקובע" שאינו נפלט לאטמוספירה מביא לחסכו בגזי חממה" .קיבוע פחמ" מתרחש
בחלופת ההטמנה כאשר רכיבי עשירי בליגני )קשה פרוק( כגו נייר וקרטו מוכנסי לתנאי
אלאווירניי וכ בחלופת הקומפוסטציה כאשר חומר אורגני רקבובי הופ $לרכיבי הומי
שעמידות בקרקע גבוהה.

 2.6חנק תת+חמצני )(N2O
חנק הוא מאבני היסוד של כל יצור חי והוא מצוי במקטע האורגני שבפסולת וג בחומרי
אנאורגניי מסוימי .ישנ שני מקורות מרכזיי לפליטות חנק תת חמצני .אחד הוא החנק
האורגני שבפסולת שלאחר פירוקו הוא עשוי לעבור תהליכי ניטריפיקציה דניטריפיקציה ולהפו$
לחנק תת חמצני .מקור נוס הוא שריפה של פסולת מעורבת.

 2.7חומר אנאורגני וחומר אורגני
נית לחלק את הפסולת לשני סוגי מרכזיי :חומרי אורגניי וחומרי אנאורגני .שני אלה
מתנהגי באופ שונה זה מזה בשיטות הטיפול השונות .חומר אורגני הוא חומר שמורכב
משרשרות פחמ ומקורו ביוגני )בע"ח ,צמחי,חיידקי והפרשותיה( .חומר אנאורגני הוא חומר
שאינו עונה להגדרת חומר אורגני .את החומר האורגני נית לסווג לפי קצב פירוקו .חומר אורגני
רקבובי הוא חומר שבו רוב המרכיבי האורגניי זמיני לפירוק ביולוגי בזמ קצר והוא אכ
מתפרק בקצב מהיר .חומר אורגני קשה פירוק הוא חומר שבו הרכיב האורגני אינו זמי לפירוק
מיידי והוא מתפרק לאט או שאינו מתפרק כלל .ע 1ותוצריו מכילי ליגני שמתפרק רק בתנאי
אווירניי ופירוקו ארו $יחסית .פלסטיק הוא ג חומר אורגני ,אול הוא אינו פריק ביולוגית
בתנאי הסביבה .בפסולת הביתית ,כ   40%חומר אורגני רקבובי ו 25%נייר וקרטו .שאר
הפסולת מוגדרת במסמ $זה כמקטע אנאורגני אול חשוב לזכור שבהגדרת המקטע האנאורגני
נכללי חומרי שה למעשה אורגניי או אורגניי בחלק כגו חיתולי ,ע ,1טקסטיל וחומרי
אורגני שנספחו לרכיבי האחרי.

 2.8השבת אנרגיה
לצור $חישוב האנרגיה המוחלפת כתוצאה מהשבת אנרגיה במהל $הטיפול בפסולת השתמשנו
בממוצע גזי חממה הנפלטי במהל $ייצור חשמל בישראל בתמהיל הדלקי הקיי בישראל.
בניתוחי מחזור חיי רצוי להתבסס על נתוני עדכניי ועל שיטות ידועות שנמצאות בשימוש.
לפיכ ,$לא כללנו בעבודה טכנולוגיות לטיפול בפסולת שנמצאות בפיתוח ולא לקחנו בחשבו
שינויי צפויי בהרכב הפסולת הביתית .ע זאת ,אפשר להערי $במידה גבוהה יחסית של דיוק
את תמהיל הדלקי העתידי לייצור חשמל משו שאמצעי ייצור החשמל מתוכנני לטווח של 10
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 20שנה לפחות .לפיכ $כדאי להתייחס למגמה הצפויה של צמצו פליטות גזי החממה הנגרמי
מייצור חשמל.

פרק  3שיטות טיפול בפסולת
 3.1הטמנה
כפי שציינו הטמנה היא שיטת הטיפול הרווחת כיו בישראל לטיפול בפסולת ביתית .הטיפול
במטמנות כולל את קליטת הפסולת ,הטמנה ,כיסוי והידוק ,ובקרה שוטפת על מפגעי שעלולי
להיווצר כגו תשטיפי ,פליטות גזי ,מטרדי ריח ובע"ח .בעבר היו באר 1אתרי הטמנה רבי
שלא עמדו בתנאי הסביבתיי הבסיסיי הנדרשי .בשנות ה 90בוצע מהל $ארצי לסגירת
אתרי אלו והסדרת פעילות של מספר מצומצ של אתרי הטמנה גדולי .אתרי ההטמנה
שנותרו ה ברוב אתרי מתקדמי מבחינת ההגנות הסביבתיות ,א $ג ה גורמי לבעיות
סביבתיות כבדות משקל.
ראשית ,הטמנה דורשת שטח גדול וגורמת לפגיעה קשה בנו .הפגיעה חמורה במיוחד משו שלא
מדובר רק בתפיסת שטח ההטמנה עצמו אלא בהגבלת שימושי הקרקע ברדיוס ניכר מסביב
למטמנה .שנית ,מדובר בפתרו שאינו מאפשר ניצול יעיל של הפסולת כמשאב .הדר $היחידה
להשיב חלק מהפסולת לשימוש היא באמצעות איסו הביוגז הנפלט מהמטמנה ,א $כפי שנראה
בהמש $ישנ שיטות עדיפות לאיסו הביוגז וניצולו .ג הסיכו לזיהו קרקע ומי קיי ,על א
שבמטמנות מתקדמות נית לצמצמו באופ ניכר .היתרונות המרכזיי של ההטמנה ה העלות
הנמוכה והאפשרות לסלק את כל הפסולת באתר אחד .העלות הנמוכה היא יתרו רק במצב שבו
העלויות החיצוניות לא באות לידי ביטוי .היטל ההטמנה נועד להפני את העלויות החיצוניות
ולתת לה ביטוי במחיר ההטמנה.
מבחינת גזי חממה קיימי הבדלי בי אתרי ההטמנה .באתרי המתקדמי יותר הותקנו
מערכות לאיסו הביוגז ושריפתו בלפיד או לחילופי שימוש בביוגז כמקור אנרגיה .ישנ ג
הבדלי הנובעי משיטת ההטמנה ,סוג הפסולת וגיל הפסולת במטמנה .פירוט נוס לגבי גזי
חממה הנפלטי במטמנות מובא בהמש.$

 3.2שריפה
במספר לא מבוטל של מדינות באירופה ,השריפה הנה אחת מהחלופות הבולטות להטמנה.
בטכנולוגיות השריפה הקימות כיו נית להפיק אנרגית חו וחשמל שמחליפי מקורות אנרגיה
קיימי .תוצר לוואי של השריפה הוא אפר שחלקו משמש בעבודות הנדסיות וחלקו )האפר
המרח( מועבר על פי רוב להטמנה .בגלל עלויות ההקמה הגבוהות ,מתקני שריפה פועלי בד"כ
בהיקפי גדולי של  100,000טו/שנה או יותר וה צריכי לקבל פסולת ע ער $קלורי גבוה
יחסית .לכ שיטה זו אינה מעודדת מיחזור של נייר ,קרטו ופלסטיק ,שה מרכיבי בעלי ער$
קלורי גבוה ובלעדיה לא נית להפעיל את מתק השריפה ביעילות .פסולת שמכילה אחוזי
גבוהי של פסולת אורגנית רקבובית אינה מתאימה לשריפה מכיוו שאחוז הרטיבות הגבוה
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מוריד את הער $הקלורי באופ ניכר .בעיה נוספת במתקני שריפה היא גזי רעילי הנפלטי
בתהלי.$
טכנולוגיות שריפה אחרות כגו פירוליזה וגזיפיקציה מגבילות את ריכוז החמצ בזמ השריפה .ה
פחות נפוצות בעול ויקרות מאד ביחס לחלופות האחרות ולכ לא התייחסנו אליה בעבודה זו.

 3.3דש"ב )דלק שמקורו בפסולת(
בשיטה זו משתמשי בפסולת ממוינת בלבד שמכילה רק את המרכיבי בעלי הער $הקלורי
הגבוה )לרוב פלסטיק ,נייר וקרטו( במתקני בה הפסולת מחליפה דלק פוסילי אחר .האנרגיה
שנית להפיק במתקני דש"ב גבוהה יחסית ,אול שיעור הפלסטיק במתקני אלו גבוה יותר ולכ
ג יפלט יותר פד"ח מאובני .שימוש נפו 1בדש"ב הוא שריפה של פסולת ביתית בכבשני מלט ה
המשתמשי במקרי רבי בדלק נחות ומזה .נית להשתמש בדש"ב ג בתחנות כוח פחמיות.

 3.4קומפוסטציה
קומפוסטציה היא תהלי $ביולוגי שבו חומר אורגני רקבובי מתפרק בתנאי אווירניי ע"י
מיקרואורגניזמי .תוצרי התהלי $ה מי ,פד"ח וחומר אורגני יציב שמכיל יסודות הזנה
לצמחי ויכול לשמש כדש ולהחלי דשני כימיי .התהלי $נית לביצוע במתק ביתי
)קומפוסטר( או במתקני קומפוסטציה גדולי .ישנ שיטות טיפול שונות ובה קומפוסטציה
בשורות רוח ,קומפוסטציה ע אוורור מאול 1וקומפוסטציה במתקני סגורי .בעבודה זו אנו
מתייחסי לקומפוסטציה פתוחה בשורות רוח ולקומפוסטציה סגורה .קומפוסטציה פתוחה
בשורות רוח היא שיטה שבה הפסולת נערמת בשורות ועוברת מספר היפוכי על מנת להכניס
אוויר לערימות ולזרז את התהלי .$בד"כ מוסיפי לפסולת גז קצו 1על מנת להוריד את
הרטיבות ,לאז בי פחמ לחנק ולאוורר את הערימה .בשלב הראשו שורות הפסולת האורגנית
עוברות היפו $מכני  12פעמי בשבוע למש 35 $שבועות .במהל $שלב זה חיידקי טרמופילי
מפרקי את החומר האורגני בתהלי $שיוצר חו רב והורג את רוב הפתוגני שבפסולת .בשלב
הבא מניחי לערימות להבשיל עוד  34חודשי עד לקבלת תוצר יציב בצבע אדמה .בכדי לקבל
תוצר איכותי מפסולת ביתית ,נדרשת הפרדת הפסולת האורגנית במקור .כמו כ בד"כ נדרש טיפול
מקדי להרחקת מרכיבי יבשי וקיצו 1הגז וטיפול נוס לאחר ההבשלה שבו מנפי את
החומר בכדי לקבל תוצר גרגרי נקי ממזהמי .בקומפוסטציה סגורה החומר האורגני נער במבנה
סגור ומאוורר באופ תדיר .מסנני ביולוגי מסייעי לשמור על אוורור מספיק תו $מניעת
ריחות כלפי חו .1המבנה מאפשר ג בקרה על תשטיפי ,הרחקת בע"ח ויצירת תנאי מיטביי
שבה נית לזרז את התהלי.$
בקומפוסטציה נית לטפל בפסולת אורגנית לסוגיה )בוצות שפכי ,זבל בע"ח ,ופסולת אורגנית
ביתית( .באר 1קיימי מספר מתקני שמטפלי בפסולת בע"ח ובבוצות שפכי .כמויות קטנות
מאד של פסולת אורגנית ביתית מטופלות באר 1בקומפוסטציה באתרי מסחריי.
עבודה זו מניחה שפסולת המיועדת לקומפוסטציה מופרדת במקור מכיוו שפסולת שלא הופרדה
מכילה זכוכית ,מתכות וחומרי נוספי שמונעי את שיווקו של הקומפוסט כדש .המשרד
להגנת הסביבה אינו תומ $בקומפוסטציה של פסולת ביתית שלא הופרדה במקור.
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 3.5עיכול אנארובי
עיכול אנארובי הוא פירוק ביולוגי של חומר אורגני בתנאי אלאווירניי .עיכול אנארובי מתבצע
בתאי סגורי )מעכלי/ריאקטורי( כאשר במהל $הפירוק ,החומר האורגני הופ $לביוגז שמכיל
פד"ח ומתא .בביוגז נית להשתמש להפקת אנרגיה ע"י הזרמתו לגנראטורי המפיקי חשמל,
הפיכתו לחו או הפרדת המתא וניצולו כדלק לתחבורה .למעשה עיכול אנארובי הוא אותו
תהלי $ביולוגי שמתרחש במטמנות אלא שבעיכול אנארובי הוא מתבצע תחת תנאי מבוקרי
תו $שליטה על הטמפ' ,ה PHוהלחות.
שני תוצרי נוספי של התהלי $ה בוצה שמקורה בשאריות החומר האורגני ומי נטל שנפלטי
כעודפי .הבוצה בד"כ מיוצבת לקבלת קומפוסט או מצע לרפתות .מי הנטל ה עודפי מי
שמכילי ריכוזי גבוהי של חומר אורגני מסיס ומלחי ,במידה ואיכות המי מספיק גבוהה,
נית לפזר בשטחי פתוחי וקרקעות חקלאיות שאינ רגישי מבחינה הידרולוגית .אפשרות
נוספת היא לטפל במי במתק לטיהור שפכי.
על מנת לקבל קומפוסט איכותי ולשמור על תקינות הציוד ורציפות התהלי $יש צור $בפסולת
אורגנית ביתית שהופרדה במקור .באר 1פועלי שני מתקני עיכול אנארובי .מתק אחד )המטב"ח(
של חברת י.ת.ב בע"מ ,הפועל בעמק חפר ומטפל כיו רק בזבל רפתות .מתק זה כבר נער$
לקליטת פסולת אורגנית ביתית שהופרדה במקור .לצור $כ ,$מתוכנ מתק לטיפולקד בפסולת
הביתית .מתק נוס ,בבעלות חברת "ח 1אקולוגיה" ,פועל בתחנת מעבר חירייה ומטפל בפסולת
ביתית שהופרדה באמצעי מכני .קיי מתק נוס בשלבי הקמה סופיי ליד הישוב מיצר
שברמת הגול .ג מתק זה מתוכנ לקליטת פסולת אורגנית ביתית.

 3.6מחזור רכיבי יבשי
בעוד ששאר החלופות מיועדות לקלוט אחוז ניכר מהפסולת )מעל  ,(25%מחזור הרכיבי היבשי
הוא צעד משלי ולכ לא בנינו לו תרחיש בפני עצמו אלא הוספנו את מרכיב המיחזור בהתאמה
לכל אחד מהתרחישי .כיו ,ברוב הערי מבוצעת הפרדה במקור של נייר ,קרטו ומיכלי
פלסטיק .האיסו נעשה במוקדי מחזור שכונתיי ובאמצעות חוק הפיקדו ,אול בשיטה זו נית
לאסו רק אחוזי בודדי מכלל הפסולת .כל רכיב נאס ממוקדי האיסו ומשונע למפעל
המחזור בנפרד ,עבודה הכרוכה בעלויות לא מבוטלות.
נית ג להפריד את הרכיבי היבשי מהפסולת המעורבת ב קו מיו בתחנות מעבר .בקו המיו
מפרידי בד"כ קרטו ,בקבוקי פלסטיק ומתכת .בישראל ישנ מספר תחנות מעבר שמתבצעת בה
הפרדה על קו מיו .מכיוו שחלק מהמיו נעשה באופ ידני ,העלויות ה גבוהות והפעלת קו המיו
תלויה ג במחירי חומרי הגל.
למעשה ,בכדי למחזר חלק משמעותי מתו $הרכיבי היבשי יש להפריד במקור מהזר הרטוב
משו שברגע שפסולת אורגנית מתערבבת ע נייר ,קרטו ,פלסטיק או זכוכית ,מחזור הופ$
מורכב ואת חלק בכלל אי אפשרות למחזר באמצעי הקיימי.
הצעת חוק האריזות ,לכשתאושר ,תיצור שינוי במצב זה .על היצרני והיבואני תחול חובה
לאסו ולמחזר את האריזות המשווקות על ידיה .מער $האיסו והמיחזור ימומ על ידי
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היצרני ,כ $שבעלויות לרשויות המקומיות תפחתנה .כמות הפסולת שתיאס ,תלויה ביעדי
שיקבעו בחוק ) 60%מכלל האריזות בתו $כמה שני( .כמות זו שווה לכעשרה אחוזי מכלל
הפסולת הביתית.

15

פרק  4מרכיבי הטיפול בפסולת
בבואנו לחשב את גזי החממה הנפלטי בכל חלופה עלינו להתייחס לכל השלבי מרגע יצירת
הפסולת ועד פתרו הקצה .בכל אחת מהחלופות שנבחנו ,שלבי הטיפול בפסולת ה מעט שוני,
אול נית לזהות מספר שלבי המשותפי לכל החלופות בהקשר של גזי חממה:

 4.1איסו ,ושינוע
כולל את ההובלות של הפסולת לאור $התהלי :$מיצר הפסולת לכלי האצירה ,מכלי האצירה
למתקני הטיפול השוני וממתקני הטיפול לצרכני חומרי הגל /המוצרי .גז החממה המרכזי
שנפלט משינוע הוא פד"ח שהוא תוצר שריפה של דלקי מאובני .חנק תת חמצני נגרע מחישוב
זה מכיוו שאינו מהווה יותר מ 1%מס $הפליטות הקשורות לתחבורה.8

 4.2טיפול בפסולת
הטיפול בפסולת כולל את הפעולות השונות שמתבצעות על מנת לטפל בפסולת בשיטות השונות
)הטמנה ,שריפה ,קומפוסטציה וכו'( .מבחינת גזי חממה מדובר בפליטות ישירות שנובעות
מהפסולת עצמה או פליטות הנובעות משימוש בדלקי בתהלי $הטיפול.

 4.3הטמנה
שלב זה מתייחס רק להטמנה והוא כולל את גזי החממה הנפלטי מהמטמנה ואת החיסכו בגזי
חממה כתוצאה מקיבוע פחמ בקרקע לאחר הטמנה של חומרי אורגני כגו נייר וקרטו.
הטמנה היא ברירת המחדל של פסולת שלא נית או לא כדאי להשיבה לשימוש ולכ בכל
התרחישי שנבחנו ,למעט שריפה ,קיי מקטע מסוי שעובר להטמנה.

 4.4יצירת אנרגיה חלופית
אנרגיה חלופית היא אנרגיה שנוצרת כתוצאה מהטיפול בפסולת ומנוצלת על מנת להחלי
מקורות אנרגיה קיימי .חישוב האנרגיה שנית לנצל מכל אחת מהחלופות מפורט בפרקי
הבאי .בסעי זה נתעכב על חישוב האנרגיה ממקורות קיימי ,שזהה לגבי כל החלופות .למרות
שאנרגיה חלופית יכולה להחלי מקורות אנרגיה שוני ,רוב האנרגיה שמוחלפת היא אנרגיית
חשמל .ככל שייצור החשמל ממקורות קיימי פולט יותר גזי חממה ,החיסכו מהחלפת
באנרגיה שמקורה בפסולת גדול יותר .באר 1רוב החשמל מיוצר מפח )כ 65%מהחשמל(
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שבתהלי $שריפתו נפלטי כ 855ג'  CO2לכל קוט"ש .9כ 26%מהחשמל מיוצר מגז טבעי שתור
כ  469ג'  / CO2קוט"ש 3והיתר מיוצר ממקורות שוני כמפורט בטבלה. 2
טבלה  : 2פליטת פד"ח מייצור חשמל בישראל

פחם
מזוט
סולר מחזמ
סולר בטורבינת גז
גז
רוח
PV
ביומסה
סה"כ

ק"ג ש"ע פד"ח /
קוט"ש
0.855
0.735
0.612
0.948
0.469
0.009
0.05
0.018

אחוז מהייצור
בישראל
65%
3%
3%
3%
26%
פחות מ1%-
פחות מ1%-
פחות מ1%-
100%

פליטות גזי חממה
)ק"ג ש"ע פד"ח(
0.55575
0.02205
0.01836
0.02844
0.12194

0.74654

בתהלי $ייצור החשמל נפלטי ג גזי חממה אחרי אול ה לא מהווי מרכיב משמעותי ולא
נכללי בעבודה זו .הגז שאחראי לרוב ההשפעה מבחינת גזי חממה הוא פד"ח .בחישוב כולל ,כל
קוט"ש שמיוצר בישראל תור בממוצע כ 746גר'  CO2eqועל בסיס נתו זה חושב החיסכו בגזי
חממה כתוצאה משימוש באנרגיות חלופיות .לנתו זה יש חשיבות ראשונה במעלה בניתוח מחזור
החיי והוא יכול לשנות את התמונה מ הקצה אל הקצה ,במיוחד בחלופות בה מופקת אנרגיה
רבה )שריפה ,דש"ב ועיכול אנארובי( .חשוב לציי שבאיחוד האירופי כל קוט"ש שמיוצר תור
בממוצע רק  450ג'  ,CO2eqהודות לשימוש באנרגיה גרעינית ובגז טבעי לייצור חשמל .במידה
וישראל תגיע בעתיד למצב דומה ,תפחת היעילות של חלופות הטיפול בפסולת בהפחתת גזי
החממה מייצור חשמל.
אנרגיה נוספת שיכולה להיות מוחלפת היא אנרגיית חו שמשמשת בד"כ בתהליכי תעשייתיי
או להסקת בתי .אנרגיית חו יכולה להיות כמוב תוצר המרה של אנרגיה חשמלית ,אול לרוב
בתעשייה הכבדה המקור הוא דלקי שוני כגו פט קוק שמשמש כדלק בתעשיית המלט .באר1
אי שימוש במערכות הסקה מרכזיות לבתי והאפשרות להחלפת אנרגיית חו היא רק
בתעשייה .לצור $חישוב החיסכו באנרגיית חו לתעשייה נלקח נתו של  280ג' .CO2eq

4.5

שימוש במשאבי ממוחזרי

משאב ממוחזר הוא פסולת שהופכת לחומר גל או למשאב המחלי משאבי קיימי .בהגדרה
זו נכללי הרכיבי היבשי שעוברי מחזור וחוסכי חומרי גל ואנרגיה לייצור מוצרי
מחומרי גל אזילי .ברוב המקרי מוביל המיחזור לחיסכו בפליטת גזי חממה א $לא בכל מצב.
על פי רוב ,חומר ממוחזר עובר הנחתה והופ $למוצר נחות יחסית למוצר המקורי .ע זאת ,מחקר

 3אחוז זה מתייחס לחשמל שהופק ב 2008-מתחנות כוח הפועלות על גז ,עם זאת יש לעיתים הפסקות באספקת הגז ואז עוברים
לשימוש בסולר שמשמש כגיבוי ומזהם הרבה יותר.
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מקי שבוצע ע"י הסוכנות להגנת הסביבה האמריקאית הראה שברוב המקרי מיחזור חוס$
בפליטות גזי חממה.10
משאב נוס שמחלי מוצר קיי הוא קומפוסט המיוצר מפסולת אורגנית ויכול להחלי דשני
כימיי וחומרי הדברה ויכול להביא לחסכו בתשומות חקלאיות.

פרק 5

פליטת גזי חממה על פי שיטות הטיפול בפסולת

בחלק זה נסקור את שיטות הטיפול השונות בפסולת וגזי החממה הנפלטי בכל אחת השיטות.
גזי החממה מחושבי בהתא למרכיבי השוני בפסולת והשלבי השוני לאור $שרשרת
הטיפול.

 5.1הטמנה
רוב פליטות גזי החממה המיוחסות להטמנה נובעות מהפירוק האנארובי של הפסולת האורגנית
הרקבובית שבמהלכו משתחרר מתא .חלק קט מאד של הפליטות נובע משינוע הפסולת ושימוש
בציוד מכני להטמנה הגורמי לפליטות פד"ח יש .לפליטות חנק תתחמצני משמעות זניחה
בהטמנה.
בצד החיסכו בפליטות ישנו קיבוע פחמ כתוצאה מהטמנת חומר אורגני וחיסכו באנרגיה
כתוצאה משימוש בגז המטמנות להפקת חשמל או חו .איור 2מתאר את מאז גזי החממה של
חלופת ההטמנה.
איור  :2תזרי גזי החממה כתוצאה מהטמנת פסולת ביתית מעורבת

למרות שכל הפסולת עוברת כמקטע אחד )פסולת מעורבת( להטמנה ,פליטות גזי החממה שונות
לגבי כל אחד מהמרכיבי שבפסולת המעורבת .פסולת העוברת להטמנה תורמת לפליטות גזי
חממה כתוצאה מפליטות מתא ומנגד יכולה להביא לחיסכו בגזי חממה ע"י קיבוע פחמ
והחלפת דלקי מאובני.
על מנת לחשב את פליטות גזי החממה יש להבי ראשית מה מרכיבי הפסולת .חשיבות מרכזית
יש לחומר האורגני ,מוצאו )ביוגני או מאובני( וקצב פירוקו בקרקע.
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 5.1.1פסולת אורגנית רקבובית
פסולת אורגנית רקבובית היא חומר שעובר פירוק )חלקי או מלא( .כאשר חומר אורגני מתפרק
בתנאי אלאווירניי הפחמ האורגני שבו הופ $למתא )כ (50%ולפד"ח ביוגני ) (50%ואילו
כאשר הוא מתפרק בתנאי אווירניי רוב הפחמ הופ $לפד"ח ביוגני .החלק שאינו מתפרק נשאר
בקרקע ולכ מוביל לקיבוע פחמ אטמוספירי ולחיסכו במאז גזי החממה .בפסולת אורגנית
רקבובית כוללת את שאריות המזו ,גז ר ,$נייר וקרטו.

 5.1.2פסולת אנאורגאנית ושונות
פסולת אנאורגנית אינה מכילה פחמ שזמי לפירוק ביולוגי בטווח הזמ הקצר ולכ בהטמנת
המקטע האנאורגני לא צפויות כביכול פליטות גזי חממה וג לא צפוי חיסכו משימוש בגז או
קיבוע פחמ .עובדה זו נכונה לגבי פלסטיק ,מתכות וזכוכית ,אול יש לזכור שבמקטע
האנאורגאני )כהגדרתו בסקר הפסולת  (2005נכללי חומרי שה למעשה אורגני או אורגני
בחלק כגו חיתולי ,ע ,1טקסטיל וחומרי אורגני אחרי שנספחו לרכיבי היבשי.
לחומרי אלו השפעה לא מבוטלת על מאז גזי החממה .בד"כ פסולת אנאורגנית לא מוטמנת
בנפרד ולכ קשה מאד לדעת מה פליטות גזי החממה הנגרמות ממנה .לצור $כ $חילצנו את רכיבי
החומר האורגני הנכללי בהגדרת "פסולת אנאורגנית" .הרכב מקטע זה מבוסס על סקר הפסולת
 2005כמפורט ב
טבלה. 3
טבלה  : 3הרכב "פסולת אנאורגנית"
סה"כ

ממוחזר

סה"כ מוטמן

פלסטיק

13%

0.3%

12.7%

מתכת

2.8%

0.1%

2.7%

זכוכית

3.2%

0.8%

2.4%

טקסטיל

4.0%

0.0%

4.0%

טיטולים

4.6%

0.0%

4.6%

אחר

7.9%

סה"כ

35.5%

7.9%
1.1%

34.4%

הרכיבי החשובי לעניי גזי החממה ה חיתולי ,טקסטיל ו"אחר" משו שה מכילי ג
חומר אורגני פריק )פלסטיק הוא אמנ חומר אורגני אבל אינו פריק(.
במקטע האנאורגני נפלטי כ / CO2eq 151טו ,כתוצאה מתסיסה של הרכיב האורגני הרקבובי
בחיתולי ,בטקסטיל ובשונות.
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חיתולי חד+פעמיי
פסולת חיתולי מורכבת מהחיתול עצמו ומההפרשות .החיתול עשוי מפלסטיק ומחומרי ספיגה
שה בחלק הגדול ממקור ביוגני )תאית( .החלק שסופג את הנוזלי הוא ליבת החיתול
שמורכבת מתאית ומפולימר סינטטי סופג ) SAPאו אחר( .המעטפת החיצונית מונעת דליפות
ומספקת תמיכה פיסית בשכבה הסופגת והיא עשויה מפלסטיק מסוג  PE ,PPאו סוגי אחרי.
ההפרשות ה צואה ושת .בהתבסס על מחקר מקי שנער $עבור הסוכנות להגנת הסביבה
באנגליה 11אנו מעריכי שכ 20%מפסולת החיתולי )חיתולי משומשי( ה תאית ,כ25%
פלסטיק מסוגי שוני ו 55%הפרשות שמתוכ רק כ 30%פסולת אורגנית רקבובית )כ70%
מההפרשות ה מי( .רכיב התאית מקביל לפסולת נייר וע 1מבחינת גזי החממה ואילו רכיב
ההפרשות )ללא הנוזלי( מקביל להגדרות פסולת אורגנית רקבובית.
טבלה  :4הרכב חיתולי משומשי )ממוצע גילאי 0+2.5שני(
הרכב חיתולים )עד
גיל  2.5שנים(
פלסטיק
הפרשות

משקל )גר'(

אחוזים

99
219

25%
56%

61

15%

שתן

158

40%

תאית
סה"כ

76
394

19%
100%

צואה

פליטות גזי חממה )ק"ג
ש"ע פד"ח /טון(
2
110
39
150

טקסטיל
טקסטיל מכיל כ 40%פחמ שמתוכ רק כ 50%פחמ אורגני פריק ומתו $הפחמ הפריק רק
 30%משתחרר לאטמוספרה כמתא או פד"ח .כלומר נית לצפות שהטמנת טקסטיל תגרו
לפליטות מתא כתוצאה מפירוק המרכיב האורגני הזמי לפירוק ומאיד $גיסא לקיבוע פחמ
שמקורו במרכיב שאינו זמי לפירוק.

אחר/שונות
להל מרכיבי רכיב השונות כפי שה מופיעי בסקר הפסולת .2005
טבלה  : 5הרכב רכיב "השונות" בפסולת
עץ
0.865%

אנאורגנים
3.850%

פסולת אלקטרונית
0.68%

מיוחדת
1.97%

אורגנים
0.54%

סה"כ
7.900%

הרכיבי המענייני אותנו מבחינת גזי חממה ה הע 1והרכיבי האורגני .אל ע 1נתייחס לפי
נתוני נייר וקרטו ואל הרכיב האורגני כאל פסולת אורגנית רקבובית.

 5.1.3פליטות מתא
פסולת ביתית שמגיעה למטמנה מכוסה בשכבות של עפר ואדמה היוצרות תנאי אלאווירניי.
בתנאי אלו המרכיב האורגני הרקבובי עובר תהלי $של פירוק אנארובי שאחד מתוצריו הוא גז
המטמנות המכיל כ 50%מתא ו 50%פד"ח .פירוק אנארובי הוא תהלי $ביולוגי המתרחש
במספר שלבי ע"י מגוו של מיקרואורגניזמי .קצב הפירוק ותוצריו תלויי ,בי השאר ,בשיעור
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החומר האורגני הפריק ) (DOC- degradable organic carbonומתוכו בחלק שעובר מינרליזציה
ומשתחרר כמתא או פד"ח ).(DDOC- dissimilable degradable organic carbon
חומר אורגני רקבובי ,כגו שאריות מזו מכיל אחוז גבוה של חומרי זמיני לפירוק ע"י
מיקרואורגניזמי והוא מתפרק מהר בתנאי אלאווירניי .לעומת זאת ,ישנ מרכיבי
אורגני בפסולת שבה חלק גדול מהחומר האורגני אינו זמי לפירוק ע"י מיקרואורגניזמי.
מרכיבי אלו ,לדוגמא נייר וקרטו ,עוברי פירוק איטי יותר וחלק גדול מהפחמ האורגני האצור
בה אינו מתפרק בטווח זמ של  100שנה )טווח הזמ שהוגדר ע"י ה IPCCלקיבוע פחמ(.
מרכיבי אלו מכילי אחוז גבוה של חומר עמיד לפירוק ע"י מיקרואורגניזמי כגו ליגני שהוא
הפולימר המרכזי בע.1
פד"ח שנפלט מחומר אורגני רקבובי ,קרטו ונייר הוא "פד"ח ביוגני" ולכ אינו מחושב כתור
לפליטת גזי חממה .לפיכ ,$הגז המשמעותי היחיד מבחינת גזי חממה הנפלטי מהטמנה הוא
מתא .בהתא להערכה ש 50%מהפחמ בגז המטמנות משתחרר כמתא 12נית לחשב את
פליטות גזי החממה מפסולת מוטמנת באופ הבא:

Methane emissions (Kg/t) = SWc • DDOC • 50% • 16 / 12 • 1000
כאשר:
 : SWcאחוז המרכיב  cמתו $כלל הפסולת
 : DDOCאחוז החומר הזמי לפירוק שמשתחרר כגז מטמנות
 :50%אחוז המתא מתו $גז המטמנות
 :16/12יחס המשקל מולקולארי של מתא /פחמ
מחישוב זה יש להפחית את הגז שנאס ממטמנות ומשמש לייצור חשמל או נשר בלפיד )בשני
המקרי נפלט פד"ח ביוגני שאינו תור להתחממות כדה"א( וכ את אחוז המתא שעובר חמצו
לפני הגיעו לאטמוספרה .אנחנו הערכנו שאחוז הפסולת שממנה נאס גז בישראל היא  68%מכלל
הפסולת ויעילות האיסו היא  54%מכלל הגז הנפלט .הערכה זו מתבססת על הפריסה הקיימת
של מערכות לאיסו גז במטמנות ,בתוספת הערכה שבשני הקרובות נגיע למצב הדומה למצב
הממוצע באירופה .מתו $כמות הגז שנאספת כ 60%מנוצל לייצור חשמל והשאר נשר בלפיד .כ
 3%מהמתא עוברי חמצו ע"י מיקרואורגניזמי ומשתחרר לאוויר כפד"ח.
מתו $הגז שנאס הנחנו שכ 10%אינ נשרפי או משמשי להפקת אנרגיה .מדובר בגז שנאס
במטמנות חדשות או לקראת סו חיי המטמנה וריכוז המתא שבו נמו ,$כ $שאינו מתאי
לשריפה ואי ברירה אלא לשחררו לאטמוספרה.
בטבלה 6מופיעי ערכי המתא המשתחרר ממרכיבי הפסולת המרכזיי.

טבלה  : 6גזי חממה הנפלטי מהטמנת מרכיבי פסולת שוני
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a
TC (total
carbon
)content

נייר וקרטון
מזון
גזם
חומר אורגני רקבובי
טקסטיל

b

d

c

e

אחוז המתאן
)DDOC (%) DOCf (%) DOC (%
בגז המטמנות

g

f

קיבוע פחמן )Kg
פליטות מתאן בלי
(CO2eq / t
איסוף )(Kg CH4/ t

)(a

)(b

)(c

)(d=c*b

)(e

)(f=1000*d*e*16/12

33%
15%
24%
19%
39%

33%
15%
24%
19%
20%

35%
75%
50%
64%
30%

11.6%
11.0%
12.0%
11.5%
6.0%

50%
50%
50%
50%
50%

77
73
80
76
40

i

j

h
מתאן
סה"כ
הנאסף
יעילות
מתאן
ממטמנות
איסוף
שנאסף
) %ממוצע
מכלל
)(j=f*h*i
)(i
)(h
28
54%
68%
נייר וקרטון
מזון
27
54%
68%
גזם
29
54%
68%
חומר אורגני רקבובי
28
54%
68%
15
54%
68%
טקסטיל
*חומר אורגני רקבובי :חישוב ממוצע של שאריות מזו וגז ר$

k
גז שנאסף
ויוצא חזרה
לאטמוספרה
) %מתוך הגז
שנאסף(
)(k
10%
10%
10%
10%
10%

l
מתאן שעובר
חימצון לפני מתאן שנפלט
לאטמוספרה
הגיעו
לאטמוספריה )(Kg CH4/ t
)(Kg CH4/ t
)(m=f-j+k*j-l
)(l
49.2
2.4
46.7
2.4
51.2
2.4
48.7
2.4
25.8
1.0

(g=-1000*(b)d)*44/12
-787
-147
-440
-272
-513

n

m

פליטות גזי
חממה )Kg
(CO2eq / t
)(n=m*21
1032
981
1074
1023
541

יש לציי שאחוז המתא בגז המטמנות וכ אחוז החומר האורגני כ   DDOCתלויי במספר
משתני בה גיל המטמנה ,סוג הפסולת ,אחוז הרטיבות ,הטמפרטורה ,המשקעי ושיטות
הניהול של המטמנה )אטימה ,הידוק וכו'( .משתני אלו משפיעי על היווצרות תנאי אווירניי
במטמנה שבה חלק מהפחמ משתחרר כפד"ח ביוגני .לפיכ $נהוג להכניס משתנה נוס למשוואה
שהוא קבוע הפירוק האווירני של הפסולת ) . (MCF- methane correction factorככל שהמטמנה
עמוקה יותר ומנוהלת באופ נכו יותר יקט הפירוק האווירני של הפסולת .מכיוו שבאר 1רוב
המטמנות מנוהלות ברמה סבירה קבוע זה שווה ל ,1כלומר נית להניח שהפירוק האווירני הוא
זניח.4

 5.1.4קיבוע פחמ במטמנה
חלק ניכר מהחומר האורגני שמגיע למטמנה אינו זמי לפירוק אנארובי בטווח הזמ הקצר .מדובר
בחומרי כגו נייר וקרטו שמורכבי ,בי השאר מליגני ,פולימר עמיד יחסית בפני פירוק
אנארובי .יש לציי שבתנאי אווירניי יש מיקרואורגניזמי שיכולי לפרק ליגני .בתנאי
אנארוביי ,לעומת זאת ,החומר האורגני נשאר יציב ומקובע בקרקע .מכיוו שהפחמ האורגני
מקורו בפד"ח ביוגני ,קיבועו בקרקע מהווה הפחתה של פד"ח באטמוספרה והוא מחושב כחיסכו
בגזי חממה .אחוז החומר האורגני שאינו מתפרק במטמנה ,כלומר מקובע בקרקע ,הוא ההפרש
בי  DOCל.DDOC

 4מדובר בפירוק אווירני של הפסולת בשונה מחמצון של המתאן עצמו ע"י מיקרואורגניזמים המתרחש בתוך גוף הפסולת.
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 5.1.5השבת אנרגיה מהפסולת
הגז שנאס בחלק מהמטמנות משמש לייצור חשמל או חו .בחלק מהמטמנות הגז נשר בלפיד
כדי שהפחמ ייפלט כפד"ח ביוגני ולא כמתא .במטמנות שבה מייצרי חשמל הגז מוזר
לגנרטורי שבה הוא נשר ונפלט כפד"ח .כמות החשמל המופק בדר $זו היא תוצאה של אחוז
הגז המשמש ליצירת חשמל מתו $הגז שנאס ויעילות המרת הגז לאנרגיה חשמלית .אנחנו הנחנו
ש 60%מהגז שנאס משמש ליצירת אנרגיה ושכל האנרגיה מומרת לחשמל .יעילות המרת
האנרגיה לחשמל היא  28%30%והנחת העבודה שלנו היא .30%
לפיכ $נית לחשב:
טבלה  :7הפקת אנרגיה מביוגז
a

d

e

f

g

c

b

ערך קלורי
של מתאן
)קילו
ג'אול/ק"ג(

ערך קלורי
של מתאן
)קוט"ש /
ק"ג(

יעילות
אנרגתית
)(%

סה"כ חשמל
מופק מ1-
ק"ג מתאן
)קוט"ש(

)(c=a*b

)(d

)(e=d/3600

)(f

)(g=e*f

16.96
16.16
17.63
16.82
8.81

50000

אחוז הגז גז שמשמש
סה"כ מתאן
ליצירת
שמשמש
שנאסף
חשמל
ליצירת
)ק"ג/טון
)ק"ג/טון
חשמל
פסולת(
פסולת(
)( %

נייר וקרטון
מזון
גזם
חומר אורגני רקבובי
טקסטיל

)(a

)(b

28
27
29
28
15

60%

14

4.17

30%

h

i

פליטות
מתמהיל
הדלקים
קוט"ש /
טון פסולת הנוכחי )ק"ג
ש"ע פד"ח
/קוט"ש(
)(h=g*c

)(i

70.7
67.3
73.4
70.1
36.7

0.75

לפי חישוב זה מכל ק"ג מתא שנאס נית להפיק כ 4.17קוט"ש .כמות זו של חשמל מחליפה את
החשמל המיוצר בישראל באמצעות תמהיל הדלקי הקיי .בייצור חשמל בישראל נפלטי
בממוצע  750גר'/קוט"ש ,מכא שעבור כל טו פסולת אורגנית נחסכי כ 53ק"ג ש"ע פד"ח.
מכיוו שה DDOCשל נייר וקרטו כמעט זהה לזה של פסולת אורגנית ,החיסכו מהשבת אנרגיה
בהטמנת נייר וקרטו דומה מאד .לגבי הפסולת האנאורגנית רכיב השבת האנרגיה חושב על בסיס
המרכיב האורגני הזמי לפירוק שבה.

 5.1.6סיכו פליטות גזי חממה כתוצאה מהטמנה
טבלה  :8סיכו פליטות גזי חממה מהטמנה )ק"ג שע"פ לטו פסולת(
שינוע ומיכון
נייר וקרטון
חומר אורגני רקבובי
פסולת אנאורגנית

8
8
8

פליטות
מתאן
1032
1025
150

קיבוע פחמן

השבת אנרגיה

סה"כ

-787
-272
-108

-53
-53
-8

200
708
42
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j
חיסכון בגזי
חממה )ש"ע
פד"ח  /טון
פסולת(

)(j=h*i
53
50
55
53
28

 5.2שריפה
שריפת פסולת היא תהלי $שבו חלק גדול מהפסולת עובר חימצו והופ $ממצב של מוצק או נוזל
למצב צבירה גזי .רוב הגז משתחרר בצורת פד"ח שנחלק לשני סוגי :פד"ח ביוגני שמקורו בחומר
אורגני "חדש" ופד"ח יש שמקורו בחומר אורגני יש )נפט ותוצריו(.
התהלי $מתרחש בטמפ' גבוהות מאד ומשתחררת בו אנרגיה רבה שיכולה לשמש ליצירת חשמל
או לחימו .הער $הקלורי של החומר המוז הוא שקובע בסופו של דבר כמה אנרגיה נית להפיק.
להרכב הפסולת המוזנת לתהלי $השפעה מכרעת על מאז גזי החממה.
ישנ טכנולוגיות שונות לשריפת פסולת .בחלק זה אנו בוחני שריפת פסולת מעורבת בתנאי של
נוכחות חמצ ) (Mass- burningכאשר האנרגיה המופקת משמשת ליצירת חשמל בלבד.
טכנולוגיה זו היא השיטה הנפוצה כיו ברחבי העול לשריפת פסולת .בד"כ הפסולת מוזנת
למשרפה כמקטע אחד )פסולת מעורבת( ,אול לצור $החישוב חילקנו את הפסולת לשני מקטעי
מרכזיי:
 .1חומר אורגני רקבובי ,נייר ,קרטו וטקסטיל רוב הפליטות מפסולת זו ה פד"ח ביוגני.
 .2פסולת אנאורגנית – מקטע שמרכיביו ה פלסטיק ,זכוכית ,מתכת ו"שונות" והוא כולל
בתוכו ג חומרי אורגני .רוב הפליטות מפסולת זו ה פד"ח יש.
איור  :3תזרי פליטות גזי חממה כתוצאה משריפת פסולת

 5.2.1שינוע
חלק קט מאד של הפליטות נובע משינוע הפסולת ושימוש בציוד מכני לצור $קליטת הפסולת
והזנתה .הפליטות דומות לחלופת ההטמנה.

 5.2.2פד"ח
רוב הפליטות כתוצאה משריפה ה פד"ח .כאמור מקור הפחמ חשוב על מנת לקבוע הא פליטתו
לאטמוספרה תורמת להתחממות העולמית .כאשר מקור הפסולת הוא ממקטע ) 1חומר אורגני(,
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רוב הפחמ משתחרר כפד"ח ביוגני ואינו מחושב בתזרי גזי החממה .ע זאת ,מקטע  1כולל ג
טקסטיל שבחלקו מורכב מחומרי סינטטיי כגו סיבי פלסטיק .חומרי אלו ,כאשר ה
נשרפי ,פולטי פד"ח יש שנכלל בחישוב גזי החממה .בשריפה של מקטע ) 2פסולת אנאורגנית(,
משתחרר פד"ח יש שמקורו בפלסטיק לסוגיו ובפסולת "אחר" ,מקטע שיכול לכלול מוצרי
היברידי ,חיתולי וכו' .פליטות הפד"ח כתוצאה משריפת פסולת מפורטות בטבלה. 9

 5.2.3חנק תת+חמצני
חנק תתחמצני אינו מנוטר באופ סדיר במתקני שריפה ולכ חסרי נתוני בנושא זה .לצור$
החישוב נלקחה הערכה ממוצעת על בהתא להנחיות ה ,IPCCעל פיה בממוצע נפלטי כ0.05
ק"ג חנק תתחמצני מכל טו פסולת מעורבת.

 5.2.4מתא
בתהלי $השריפה רובו המכריע של הפחמ משתחרר כפד"ח וכמעט אי פליטות מתא.
טבלה  :9פליטות גזי חממה כתוצאה משריפת פסולת
פליטות חנקן
תת-חמצני
)ק"ג ש"ע
פד"ח  /טון(

סה"כ )ק"ג ש"ע
פד"ח  /טון(

נייר וקרטון

33%

0%

0

15

15

חומר אורגני רקבובי

19%

0%

0

15

15

טקסטיל

39%

50%

715

15

730

פלסטיק

61%

100%

2237

15

2252

מתכת

0%

0%

0

15

15

זכוכית

0%

0%

0

15

15

אחר

24%

29%

255

15

270

פליטות פד"ח
אחוז פחמן
תכולת
)ק"ג ש"ע
פחמן ) (%מאובני )(%
פד"ח  /טון(

 5.2.5קיבוע פחמ
פחמ ביוגני נשר ונפלט כפד"ח ולכ אי קיבוע פחמ.

 5.2.6השבת אנרגיה ומשאבי
האנרגיה שנית להפיק מהפסולת תלויה בער $הקלורי של כל אחד מהמרכיבי ,יעילות המרת
הער $הקלורי לחשמל וחו ,והפליטות הנגרמות מתמהיל הדלקי המוחל.
כאשר שורפי חומר מסוי מושקעת ג אנרגיה על מנת לאדות את המי האצורי בחומר.
ככל שאחוז הרטיבות בחומר גבוה יותר נדרשת כמות גדולה יותר של אנרגיה לאידוי המי והיא
באה על חשבו האנרגיה שמנוצלת לייצור חשמל או חו .על מנת לקבל ער $קלורי שמייצג את
האנרגיה שניתנת לניצול ,נקבע "ער $קלורי נקי" ) (NCVשהוא הער $הקלורי של החומר לאחר
שהושקעה האנרגיה להוצאת המי.
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משתנה נוס שמשפיע על כמות האנרגיה המופקת הוא יעילות המרת האנרגיה של המתק .כא
ישנו הבדל גדול בי המרת אנרגיה לחו שבה יעילות הניצול היא כ 50%ובי המרת אנרגיה
לחשמל שבה היעילות היא  .1522%הנחות העבודה שנלקחו ה  50%יעילות לחו ו 18%לחשמל.
על פי הנחות אלו נית להפיק אנרגיית חשמל בשיעור של  427קוט"ש  /טו פסולת מעורבת או
 1185קוט"ש  /טו פסולת מעורבת כאנרגיית חו .כא חשוב לציי שבעול קיימי מתקני
שריפה שמייצרי חו וחשמל אול בד"כ החו משמש למערכות חימו מרכזיות במדינות ע
אקלי קר או לתעשייה כבדה .מכיוו שצרכני חו אלו אינ מצויי בישראל ,התייחסנו בעבודה
זו רק להשבת אנרגיה חשמלית.
בשגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.מופיעי נתוני על ערכ הקלורי של מרכיבי שוני
בפסולת,האנרגיה שנית להפיק מה והחיסכו בגזי חממה .מקד הפליטות של קוט"ש חשמל
בתמהיל הדלקי הישראלי הוא  750גר' /קוט"ש.
טבלה  : 10ערכי קלוריי ,אנרגיה וחיסכו בגזי חממה כתוצאה משריפת פסולת

שריפת פסולת מעורבת-חיסכון
ערך קלורי נקי
קוט"ש  /טון בפליטת גזי חממה )ק"ג ש"ע
)(NCV
פד"ח /טון פסולת(
)(GJ/ton

דש"ב-חיסכון בפליטת גזי חממה
)ק"ג ש"ע פד"ח /טון פסולת(

נייר וקרטון

11.5

570

-428

-1092

חומר אורגני רקבובי

3.98

197

-148

-

טקסטיל

14.6

724

-543

-1382

פלסטיק

31.5

1562

-1171

-2983

מתכת

0

0

0

-

זכוכית

0

0

0

-

8.4

417

-312

-

אחר

 5.2.7סיכו פליטות גזי חממה משריפת פסולת לפי מרכיבי הפסולת
מסיכו הפליטות כתוצאה משריפת פסולת נית להבחי שהמרכיבי המשמעותיי ה פליטות
הפד"ח היש והשבת האנרגיה .בחומרי ממקור ביוגני פליטות הפד"ח אינ מחושבות וכאשר
הער $הקלורי הנקי הוא חיובי ישנו חיסכו בפליטות כתוצאה מיצירת חשמל.
לעומת זאת ,שריפת חומרי שערכ הקלורי גבוה א $מקור במקורות מאובני ,למשל פלסטיק,
מחזירה הרבה אנרגיה א $מנגד גורמת לפליטת פד"ח יש ולכ תורמת בסיכומו של דבר באופ
חיובי למאז גזי החממה .יש לציי ששריפת המרכיב האורגני הרקבובי יחד ע שאר מרכיבי
הפסולת מורידה את ס $הער $הקלורי ועשויה ליצור בעיות בגלל הקושי לשמור על טמפרטורות
גבוהות הנחוצות לשריפת החומרי האחרי .מכא שיעילות השריפה יורדת כאשר שורפי
פסולת מעורבת .מסיבה זו ,קבעו מדינות שונות באירופה ס תחתו לער $קלורי מותר במתקני
שריפת פסולת .בגרמניה ,קובעות התקנות שאי לשרו פסולת בעלת ער $קלורי נמו $מ –  7.5מגה
ג'אול ) 1,792קילו קלוריות( לקילוגר פסולת ביתית .13מנהל מתק שריפה גדול בבלגיה ציי
שמבחינה תפעולית אי לרדת מתחת לער $קלורי של  10מגה ג'אול לקילוגר ) 2,390קק"ל(
פסולת. 14
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טבלה  :11סיכו פליטות גזי חממה משריפה )ק"ג שע"פ לטו פסולת(

פליטות
פד"ח ישן

השבת
אנרגיה-
שריפה

סה"כ -
שריפה

השבת
אנרגיה-
דש"ב

פליטות
חנקן תת-
חמצני
שינוע ומיכון
נייר וקרטון

8

15

0

-428

-405

-1092

חומר אורגני רקבובי

8

15

0

-148

-125

טקסטיל

8

15

715

-543

195

-1382

פסולת אנאורגנית

8

15

1063

-816

270

-2983

 5.3דלק שמקורו בפסולת )דש"ב(
חלופת הדש"ב דומה לחלופת השריפה אלא שכא הפסולת ממוינת ונעשה שימוש רק במרכיבי
יבשי בעלי ער $קלורי גבוה )פלסטיק ,טקסטיל ,נייר וקרטו( .אנו מניחי שנית יהיה להגיע
למיו של  80%מרכיבי אלו לדש"ב והשאר יועבר להטמנה .יעילות המרת האנרגיה גבוהה יותר
מאשר בשריפה כוללת ) 18%בשריפה לעומת כ 45%בדש"ב( ולכ החיסכו בפליטות גדול יותר.
לעומת זאת ,אחוז גדול יותר מהפסולת המוזנת מקורו בפחמ מאובני .ג בשימוש בדש"ב ישנ
טכנולוגיות שונות .השימושי הנפוצי בדש"ב ה תחלי פח בתחנות כוח לייצור חשמל
ותחלי לפט קוק שהוא דלק שמזי כבשני מלט .אנחנו התייחסנו רק לדש"ב כתחלי לדלק
בכבשני מלט ,משו שזו החלופה היחידה שמתוכננת כיו בישראל.
מבחינת הפליטות אחוזי הפחמ האורגני המאובני ה אות ערכי המופיעי בטבלה 9ולכ
הנתוני זהי לנתוני השריפה של המרכיבי השוני .לעומת זאת החיסכו באנרגיה גדול יותר
בדש"ב משו שיעילות השריפה גבוהה יותר.

 5.3.1סיכו פליטות דש"ב
פליטות גזי החממה מדש"ב דומות לפליטות בשריפה רק שכא המרכיבי כוללי רק את
החומרי בעלי הער $הקלורי הגבוה יותר .כתוצאה מכ $נית לשמור על תהלי $יעיל יותר .אנחנו
בדקנו את חלופת הדש"ב שבה מחליפי דלק לכבשני מלט ולכ האנרגיה שמופקת מהפסולת
מנוצלת כחו .שני גורמי אלו מגדילי את יעילות ניצול האנרגיה ואת החיסכו בפליטות.
סיכו מאז גזי החממה מדש"ב מופיע בטבלה .12

טבלה  :12סיכו פליטות גזי חממה מדש"ב )ק"ג שע"פ לטו פסולת(
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פליטות
שינוע ומיכון חנקן תת-
חמצני

פליטות
פד"ח ישן

השבת
אנרגיה

סה"כ

נייר ,קרטון וטקסטיל

10

15

173

-1425

-1227

פלסטיק

10

19

2935

-3728

-764

פסולת מעורבת

10

6

196

-585

-373

 5.4קומפוסטציה
בפירוק אווירני של חומר אורגני התוצרי המרכזיי ה פד"ח )ביוגני( ,מי וביומסה
)הקומפוסט( .על בסיס נתוני ממספר אתרי קומפוסט אנו מניחי שבגמר תהלי $הקומפוסטציה
נותרי כ   40%מהמסה בתחילת התהלי ,$כ   10%מנופי ומעוברי להטמנה והשאר משתחרר
כמי ופד"ח.
תזרי הפליטות מפורט באיור1
איור  :4תזרי פליטות גזי חממה מקומפוסטציה

 5.4.1שינוע
השינוע כולל הובלה מבית התושב ישירות למתק הקומפוסט או דר $תחנת מעבר ושינוע של
הקומפוסט לשטחי החקלאיי .סעי זה ג כולל את עבודות המיכו הדרושות לריסוק ,היפו$
וניפוי החומר האורגני .עבודות אלו דורשות כ 5ליטר דלק לטיפול בטו אחד של פסולת אורגנית.
בסיכו כולל הפליטות בשינוע דומות לחלופות האחרות בתוספת של הפליטות כתוצאה מהיפו$
וניפוי החומר האורגני וה מהוות חלק קט מס $הפליטות .במערכות קומפוסטציה סגורות צפויה
פליטה נוספת של גזי חממה כתוצאה משימוש במערכות לסינו אוויר ואוורור מאול 1של ערימות
הקומפוסט.

 5.4.2פליטות מתא
פליטות מתא נגרמות כתוצאה מפירוק של חומר אורגני ע"י חיידקי מתאנוגני בתנאי אל
אוויניי .תהלי $הקומפוסטציה מתרחש בתנאי אווירניי ולכ כאשר התהלי $מנוהל כהלכה
לא צפויות פליטות מתא .בהגדרות ה IPCCלטיפול ביולוגי בפסולת מוצקה ,15הוגדר קבוע
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הפליטות ) (Emissions factorהמשמש כברירת מחדל ,ל 4ק"ג מתא /טו פסולת )רטובה( .נתו
זה מייצג טווח רחב של פליטות ) 0.03-0.8ק"ג מתא /טו פסולת( שמקורו במדידות בתנאי
שוני ע סוגי פסולת שוני.
5

המחקר עבור האיחוד האירופאי ,שעליו מבוססי רבי מנתוני עבודה זו  ,אינו זוק פליטות
מתא לתהלי $הקומפוסטציה וכ $ג מחקר מקי בנושא גזי חממה מפסולת מוצקה שנער $ע"י
הסוכנות להגנת הסביבה האמריקאית .10הנחיות ה IPCCקובעות טווח רחב מאד לקבוע פליטות
המתא וה ג מבוססות על מחקרי בזבל בקר ולכ אינ מתאימות לבחינה של פסולת ביתית.
במחקר שבח קומפוסטציה של זבל בקר נמצא שיש מתא חזק בי פליטות המתא לריכוזי
החנק האנארוגני בזבל הטרי ובמיוחד ע ריכוז יוני האמוניו .16אמוניו מהווה מקור מרכזי
לחנק בעבור חיידקי מתאנוגני וככזה הוא מעודד היווצרות תנאי מתאימי לגידול
מתאנוגני .ריכוז האמוניו בקומפוסט מזבל בקר גדול בשני סדרי גודל לפחות בהשוואה לפסולת
אורגנית ביתית ולכ בפסולת ביתית צפויות הרבה פחות פליטות מתא .18,17תופעה זו הוכחה
במחקר שבח קומפוסטציה של פסולת שאריות מזו .19בדגימות של פסולת שאריות מזו לא
תועדו פליטות מתא משמעותיות במהל $הקומפוסטציה ,אול בדגימות שבה הוסיפו לפסולת
זבל בקר תועדו פליטות מתא באות תנאי ניסוי.
הנחת העבודה שלנו היא שאי פליטות מתא בתהלי $קומפוסטציה שמנוהל כהלכה וג א נוצר
מתא באזורי מסוימי בערימת הקומפוסט הוא מתחמצ כאשר הוא מגיע לכיסי אוויר ובא
במגע ע חמצ .הנחה זו מתבססת על המחקרי של הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה
19,10
והאיחוד האירופאי ועל המחקר שבח פליטות מתא מקומפוסטציה של פסולת ביתית.

 5.4.3פליטות חנק תת חמצני
חנק תת חמצני נוצר כתוצר ביניי בתהליכי הניטריפיקציה והדהניטריפקציה של חנק.
בניטריפיקציה חנק תת חמצני הוא תוצר ביניי של חמצו יו האמוניו לניטריט ואח"כ
לניטראט ,כחלק מתהלי $שמתרחש בתנאי אווירניי על ידי חיידקי ניטריפיקטיי
) nitrosomonas, nitrosococcus, nitrosolobusועוד( .בתהלי $הדהניטריפיקציה ניטראט מחוזר
לחנק אטמוספרי כאשר חנק תת חמצני הוא תוצר ביניי .דה ניטריפיקציה מתרחשת בתנאי
אלאווירניי ע"י חיידקי דהניטריפיקטיי )  Bacillus, Rhizobium, Pseudomonas,ואחרי(.
קבוע ה IPCCלפליטות חנק תת חמצני מטיפול ביולוגי בפסולת מוצקה הוגדר כ  0.3גר' /ק"ג
טו חומר טרי .קבוע זה משמש כברירת מחדל לפסולת מוצקה והוא מייצג טווח רחב של תוצאות
) 0.06-0.6גר' /ק"ג טו חומר טרי( .לעומת זאת ,במחקר שנער $עבור האיחוד האירופאי ובמחקר
אחר של הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה לא נזקפו כלל פליטות חנק תת חמצני לתהלי$
הקומפוסטציה.10, 5
מכיוו שחנק תת חמצני הוא גז חממה חזק ביותר ,יכולה להיות לו השפעה מכרעת על תוצאות
הבדיקה .לכ מצאנו צור $להבי את הנושא לעומקו וסקרנו מספר מחקרי שבחנו פליטות חנק
תת חמצני מקומפוסטציה ,חלק מהמקורות שעליה מבוסס קבוע ה.IPCC
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רוב המחקרי בנושא מתייחסי לזבל בקר ,בוצות שפכי או זבל ירוק )גז ופסולת חקלאית(.
בניסויי ע זבל בקר תועדו פליטות חנק תת חמצני בשיעורי של  0.080.19ק"ג חנק תת
חמצני /טו חומר יבש.21,20,16
לעומת זאת ,מצאנו רק שלושה מחקרי שמתייחסי ישירות לפסולת שאריות מזו ומחקר נוס
שבח זבל ירוק מעורב ע קליפות תפו"א .כל המחקרי מצביעי על כ $ששיעור פליטות החנק
התת חמצני נמו $מאד בקומפוסטציה של פסולת שאריות מזו .24,19,23,22כלומר לסוג החומר
האורגני שעובר קומפוסטציה ולהרכבו הפעה מכרעת על שיעור פליטות החנק התת חמצני.
בקומפוסטציה של זבל בקר פליטות החנק התת חמצני גבוהות באופ משמעותי ביחס
לקומפוסטציה של שאריות מזו .הוכחה לכ $היא שבדגימות בה הוסיפו לשאריות המזו
קומפוסט מזבל בקר הייתה קפיצה משמעותית בפליטות החנק התת חמצני.,19
ייתכ שההסבר לכ $נעו 1בעובדה שפליטות החנק התת חמצני נמצאות במתא גבוה ע ריכוזי
ה  NO2-וה  NO3-שבפסולת .קשר זה הוכח במחקר שבח קומפוסטציה של שאריות מזו ומצא
שכאשר מוסיפי לשאריות המזו קומפוסט מזבל בקר או כאשר מוסיפי יוני  NO2-ישנה עלייה
חדה בפליטות החנק התת חמצני.22
על סמ $מחקרי אלו והמחקרי של סוכנות האמריקאית להגנת הסביבה והאיחוד האירופאי,
אנו מניחי שפליטות חנק תת חמצני במהל $הקומפוסטציה אינ משמעותיות .בכדי לכמת בכל
זאת את פליטות החנק התת חמצני לקחנו ממוצע של המחקרי על קומפוסטציה של שאריות
מזו בתוספת המחקר שבדק זבל ירוק .התוצאה הייתה  7ק"ג חנק תת חמצני  /טו חומר אורגני
טרי ,כמפורט בטבלה. 13
טבלה  :13פליטות חנק תת חמצני מקומפוסטציה של זבל בקר ,שאריות מזו וזבל ירוק

המאמר

סוג הפסולת

Hao, 2004
Hao,2001
Pattey,2005
yaowu,2000

זבל בע"ח
זבל בע"ח
זבל בע"ח
שאריות מזון )עם שבבי עץ(

Beck-Friis,2001
H. J. Hellebrand, 1997

שאריות מזון )עם גבעולי חיטה(
זבל ירוק )גזם וקליפות תפו"א(

yaowu,2000

שאריות מזון )תוספת זבל בקר(

פליטות גזי
פליטות חנק תת
 %פליטות N2O
חמצני )ק"ג חנק חממה )ק"ג ש"ע
 %החנק
מתו 1ס 1החנק
תת חמצני/טו פד"ח/טו פסולת
בקומפוסט
שבחומר הטרי
אורגנית(
פסולת אורגנית(

1.3%
1.3%

0.02%
0.50%

0.08
0.19
0.162
0.0017

24.8
58.9
50.2
0.5

0.00258
0.0541

0.8
16.8

0.7543

234

 5.4.4קיבוע פחמ
פסולת אורגנית ביתית )שאריות מזו בלבד( מכילה כ  18%פחמ לטו .כ 75%מהפחמ משתחרר
במהל $הפירוק לאטמוספרה כפד"ח .ג לאחר היישו בקרקע פחמ ממשי $להשתחרר לאוויר
כפד"ח כ $שבסופו של דבר כשמסתכלי על אופק של  100שני כ 92%מהפחמ שיוש בקרקע
משתחרר ורק  8.2%נשארי מקובעי בקרקע .כאשר מתרגמי אחוז זה למשקל בק"ג פד"ח,
30

מקבלי כ 22ק"ג ש"ע פד"ח .חישוב זה מתייחס למצב בו הקומפוסט מוצנע בקרקע .במצב בו
החומר האורגני אינו מוצנע יש לצפות שאחוז גדול יותר מהחומר יתנד כפד"ח.
טבלה : 14חיסכו בגזי חממה כתוצאה מקיבוע פחמ במהל 1יישו קומפוסט בקרקע
פחמן בטון קומפוסט
אחוז מקובע בקרקע
)ק"ג(
8.20%

180

פחמן מקובע )ק"ג /
טון קומפוסט (

ש"ע פד"ח מקובע )ק"ג /
טון קומפוסט טרי(

ש"ע פד"ח מקובע )ק"ג /
טון פסולת אורגנית (

15

54

22

 5.4.5שיטת הקומפוסטציה )סגורה/פתוחה(
שיטת הקומפוסטציה לא צפויה להשפיע על מאז הפליטות למעט על מרכיב השינוע שבו נכללת
ג האנרגיה הדרושה למיכו בתהלי .$האנרגיה הדרושה לתהלי $סגור מוערכת בכ 40קוט"ש
לטו חומר אורגני שה כ  30ק"ג ש"ע פד"ח .כיו לא קיימי באר 1מתקני קומפוסטציה
סגורי אול קיימי מספר מתקני פתוחי המטפלי בזבל רפתות ,בוצות שפכי ובמעט
פסולת אורגנית שהופרדה מכנית .הגדרות המשרד להגנת הסביבה מגבילות מאד הקמת אתרי
קומפוסטציה פתוחי ולכ צפוי שלפחות חלק מהמתקני שיקומו בעתיד יהיו סגורי.
ע זאת ,המתקני הפתוחי יהוו את התשתית לטיפול בפסולת האורגנית הביתית לפחות בשני
הקרובות .לאור מצב זה ,החלטנו לקחת ממוצע שבו  50%מהמתקני ה פתוחי ו 50%סגורי.
ההשפעה היא כאמור רק על מרכיב העיבוד שבממוצע הוא  24ק"ג ש"ע פד"ח.

5.4.6

החלפת דשני כימיי

קומפוסט שהוכ מפסולת אורגנית מכיל חומרי הזנה הנחוצי לצמח ,משפר את חדירות הקרקע
ואת יכולת תאחיזת המי שלה ,מגדיל את המגוו הביולוגי ,מונע סח קרקעות ויכול למנוע אידוי
של מי מפני הקרקע כאשר הוא מיוש כחיפוי .25בזכות תכונות אלו ואחרות הקומפוסט מהווה
תחלי טוב לדשני כימיי ויכול לשמש ג כמטייב קרקע.
מגוו השימושי של קומפוסט רחב מאד וכולל גינו פרטי וציבורי ,גידולי שדה ,ירקות
ומטעי,שיקו מחצבות וטיוב קרקעות .השימוש המרכזי והגדול ביותר הוא במגזר החקלאי.
קומפוסט מפסולת ביתית מכיל את שלושת חומרי ההזנה החשובי )מאקרו נוטריינטי(
הדרושי לצמח :חנק ) ,(Nזרח ) (Pואשלג ) .(Kלמרות שריכוז הנוטריינטי בקומפוסט קט
יחסית לדשני הכימיי ,במקרי רבי קומפוסט יכול להחלי לגמרי את הדש הכימי או
לחלופי לשמש כתוס החוס $בדישו כימי.
הנוטריינט הדרוש לצמח בכמות הגדולה ביותר הוא חנק והדישו נקבע לרוב על בסיס ריכוזו
בדש .בשונה מדשני כימיי שבה החנק מופיע בצורה אנאורגנית כניטראט ) (NO3-או
כאמוניו ) ,(NH4+חומרי הזמיני מיידית לצמח ,בקומפוסט רוב החנק מופיע בצורתו
האורגנית .חנק אורגני צרי $לעבור פירוק נוס ,ע"י מיקרואוגניזמי המצויי בקרקע ,על מנת
שיהיה זמי לצמח.
במקרי רבי הנוטריינטי האנאורגני המצויי בדשני כימיי ,חודרי לקרקע ,עוברי את
בית השורשי מבלי שהצמח מספיק לנצל ועשויי לזה את מי תהו .דליפת ניטראטי
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לקרקע היא בעיה נפוצה בשימוש בדשני כימיי והיא הובילה להגבלת השימוש בדשני בהתא
לדירקטיבת החנקות 5ולתקנות מי השתייה באירופה ,ארה"ב וישראל.28, 27,26
בשונה מדש כימי ,חומרי ההזנה בקומפוסט משתחררי לאט ובמש $תקופה ארוכה .תכונה זו,
על א שהיא מגבילה את השימוש בקומפוסט כזרז לגדילה מהירה ,תורמת רבות לחסכו
בנוטריינטי ולמניעת זיהו.
בנוס לזיהו מי תהו ,דשני כימיי גורמי ג לפליטת גזי חממה בשני אופני:
 .1שחרור חנק תת חמצני ) (N2Oלאוויר – חיידקי דניטריטיפקטי הופכי את הניטראט
לחנק תת חמצני בגומחות אנארוביות בקרקע.
 .2שחרור פד"ח מאובני ) (CO2וחנק תת חמצני ) (N2Oבתהלי $הייצור של הדש.
על מנת לחשב את החיסכו בגזי חממה כתוצאה מהחלפת דשני כימיי עלינו למצוא כמה גזי
חממה נפלטי משימוש בדשני כימיי וכמה קומפוסט דרוש להחלפת  1טו דש כימי.
5.4.6.1

פליטות גזי חממה מדשני כימיי

בתהלי $ייצור הדש הכימי הנפו ,1אמוניו ניטראט ) ,(ammonium nitrateמשתמשי בחומצה
ניטרית ) (nitric acidהמיוצרת בתגובה כימית קטליטית שבה נפלט חנק תת חמצני בכמויות
גדולות כתוצר לוואי ) 29גר'  /ק"ג חומצה ניטרית(.
בנוס נפלט פד"ח כתוצאה משימוש בדלקי מאובני ובגז טבעי במהל $הייצור.
הערכת ס $גזי החממה הנפלטי כתוצאה משימוש בדשני כימיי מופיעה בטבלה. 15
טבלה  : 15פליטות גזי חממה כתוצאה מרכיב הייצור של החלפת דשני כימיי
ק"ג ש"ע פד"ח  /טו דש

ק"ג ש"ע פד"ח  /טו יסוד צרו,

חנק )(N

5.29

5.29

זרח ) (Pכ(P2O5) +

0.22

0.52

אשלג ) (Kכ(K2O)+

0.31

0.38

הנתו השני שעלינו לברר הוא באיזו מידה יכול הקומופוסט להחלי דשני כימיי.
5.4.6.2

החלפת דש כימי בקומפוסט

השימוש בקומפוסט כתחלי לדש כימי תלוי מאד בסוג הגידול ,תנאי הקרקע והאקלי ,שיטת
הגידול ,השקיה וגורמי נוספי .בחקלאות אינטנסיבית ובגידולי הדורשי מנות חנק גדולות
לפרקי זמ קצרי קומפוסט אינו יכול להתחרות בדש הכימי אול הוא יכול להוות תוס.
לעומת זאת בגידולי מסוימי ובמגוו של תנאי גידול קומפוסט יכול להוות תחלי שווה ער$
לדש כימי וא טוב ממנו .קומפוסט יעיל במיוחד בגידולי פלחה ,כאשר נדרש שיפור של תכונות
הקרקע או כאשר יש משמעות גדולה לחסכו במי.
הדישו בקומפוסט פועל באופ שונה מאשר דש כימי והוא יעיל לתקופה ארוכה יותר וטומ
בחובו יתרונות נוספי לצמח ולקרקע שג אות יש לקחת בחשבו כשבוחני אותו כתחלי
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לדש כימי .בעניי זה חשוב לציי שקיימת מודעות נמוכה של החקלאי ליתרונות הגלומי
בקומפוסט וקיי פער בי הידע המדעי הקיי בתחו לבי רמות הביקוש לקומפוסט בפועל.
כדי לחשב כמה דש נית להחלי בטו קומפוסט נחשב ראשית את ריכוז יסודות ההזנה
בקומפוסט בהשוואה לדשני כימיי ,זאת מבלי להתחשב בזמינות היסודות לצמח.
טבלה : 16חיסכו בגזי חממה כתוצאה מרכיב הייצור של החלפת דשני כימיי
חנק

זרח

אשלג

סה"כ

6.5

1.5

3.0

+

2.6

0.6

1.2

+

חסכו בגזי חממה מהחלפת דש כימי
)ק"ג ש"ע פד"ח  /ק"ג יסוד(

5.29

0.52

0.38

+

סה"כ חסכו בגזי חממה )ק"ג ש"ע
פד"ח /טו פסולת אורגנית(

+13.6

+0.3

+0.5

+14.4

קומפוסט אשפת ערי )ק"ג /טו
קומפוסט(
קומפוסט אשפת ערי )ק"ג /טו פסולת
אורגנית(

* החישוב לטו קומפוסט בוצע לפי ריכוז חומרי ההזנה לטו חומר יבש כפול ריכוז החומר היבש בטו קומפוסט
מעובד ) .(50%החישוב לטו פסולת אורגנית נעשה על בסיס טו קומפוסט *.40%

5.4.6.3

צמצו פליטות חנק תת חמצני הנגרמות מיישו דשני כימיי.

כאשר דש כימי מיוש בקרקע חלק מהחנק עובר תהליכי ניטריפיקציה  דניטריטיפיקציה
ומשתחרר כחנק תת חמצני .ההערכה היא שבי  1%ל 3%משתחררי לאטמוספרה כחנק תת
חמצני )בממוצע  .(2%אי מידע מדויק על הבדל בי קומפוסט לדש כימי מבחינה זו אול
בקומפוסט השחרור של חנק לקרקע איטי יותר ובכדי שישתחחר כחנק תת חמצני עליו לעבור
קוד מינרליזציה ולכ סביר שתהלי $זה הרבה פחות משמעותי בקומפוסט בהשוואה לדש כימי.
כדי לתת ביטוי להבדלי בי קומפוסט לדש כימי הנחנו שבקומפוסט רק  0.5%מהחנק משתחרר
כחנק תת חמצני .הנחה זו היא אמנ שרירותית ,א $היא עדיפה על מצב שבו אי התייחסות
לנושא כלל .פירוט החישוב מופיע בטבלה. 17
טבלה : 17צמצו פליטות חנק תת חמצני הנגרמות מהחלפת דשני כימיי

כמות החנק
בקומפוסט+
חומר יבש )ק"ג(

החיסכו באחוז החנק
שמשתחרר כחנק תת
חמצני בדש כימי
בהשוואה לקומפוסט

12.9

1.5%

חיסכו בפליטות
החיסכו בפליטות גזי
החיסכו בפליטות חנק
קומפוסט המיוצר חנק תת חמצני
חממה )ק"ג ש"ע
תת חמצני )ק"ג חנק תת
)ק"ג חנק תת
מטו פסולת
פד"ח/טו פסולת
חמצני/ק"ג חנק
אורגנית )ק"ג( חמצני/טו פסולת
אורגנית(
בקומפוסט (
אורגנית(
-0.3041

37%

-34.9

-0.113

בהנחה שטו קומפוסט יכול להחלי רק  30%מדש כימי על בסיס חנק צרו בגלל שהוא
משתחרר לאט יותר ,החיסכו בגזי חממה כתוצאה מהחלפת דשני כימיי ע"י קומפוסט הוא
 10.5ק"ג ש"ע פד"ח /טו פסולת אורגנית.
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 5.4.7סיכו פליטות גזי חממה מקומפוסטציה
בתהלי $קומפוסטציה של פסולת אורגנית ביתית יש מעט פליטות גזי חממה ,רוב פליטות
הנובעות משימוש בדלקי מאובני בתהלי $ומקצת פליטות חנק תת חמצני במהל $התהלי.$
יישו הקומפוסט בקרקע מביא לחיסכו בפליטות בשלוש דרכי:
•

קיבוע פחמ אטמוספרי בקרקע.

•

חיסכו בפליטות גזי חממה הנגרמי במהל $הייצור של דש כימי.

•

חיסכו בפליטות חנק תת חמצני הנפלט במהל $היישו של דש כימי.

בסיכו כולל שיטת הקומפוסטציה מביאה לחיסכו בפליטות גזי החממה כמפורט בטבלה. 18
טבלה  : 18סיכו פליטות גזי חממה מקומפוסטציה

שינוע ומיכון
21

פליטות  /חיסכון בפליטות )ק"ג ש"ע פד"ח  /טון פסולת אורגנית(
חיסכון מהחלפת
קיבוע פחמן
פליטות חנקן תת חמצני
דשנים כימיים
-22
-25
7

סה"כ
-19

 5.5עיכול אנאירובי
עיכול אנאירובי נעשה בתנאי סגורי ומבוקרי ,כ $שבתהלי $עצמו מועטות הפליטות לאוויר.
פליטות גזי קיימות בגנרטורי המייצרי חשמל ופולטי פד"ח .פד"ח זה מקורו בפסולת
אורגנית כ $שהוא נחשב פד"ח ביוגני .בנוס ישנ פליטות של חנק תת חמצני שנפלט במהל$
הקומפוסטציה המתבצעת בהמש $לתהלי $העיכול .ההנחות בעבודה זו ה שהפליטות במהל$
הקומפוסטציה זהות לפליטות בקומפוסטציה רגילה כפי שתוארו בסעי הקוד .על א שהתוצר
)הקומפוסט(נחשב לעיתי נחות מקומפוסט רגיל בגלל תכולת חומרי הזנה נמוכה יותר ,בעבודה זו
אנו מתייחסי אליו כקומפוסט רגיל שיכול להימכר ולהיות מיוש בחקלאות .מבחינת חיסכו
מפליטות ,ישנו חיסכו מייצור חשמל ,תחלי לדש וקיבוע פחמ .תזרי הפליטות מוצג באיור. 5
איור  :5תזרי פליטות גזי חממה מעיכול אנאירובי
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 5.5.1שינוע
השינוע כולל הובלה מבית התושב ישירות למתק הקומפוסט או דר $תחנת מעבר ושינוע של
הקומפוסט לשטחי החקלאיי .בדומה למתק הקומפוסטציה ,סעי זה ג כולל את עבודות
המיכו הדרושות לתהלי $אלא שבמתק עיכול אנארובי רוב האנרגיה לתהלי $מיוצרת מהביוגז
ולא בדלקי מאובני .בסיכו כולל הפליטות בשינוע זהות לפליטות בסעי ההטמנה וה מהוות
חלק קט מס $הפליטות.

 5.5.2החלפת דלקי מאובני
הביוגז שמיוצר בתהלי $משמש ליצירת חשמל ע"י גנראטורי או נית לשימוש כגז טבעי לאחר
ניקוי .כאשר הביוגז נשר בגנראטורי נוצרי חשמל וחו .ג החשמל וג החו יכולי להימכר
או לשמש לצרכי פנימיי לחימו הריאקטורי או פסטור המוצקי .המחקר האירופאי מערי$
שכ 1/3מהגז משמש לצרכי פנימיי .באר 1האקלי ח יותר וחלק גדול מחודשי השנה אי
צור $בחימו אינטנסיבי של הראקטורי .מנתוני של מתקני עיכול הפועלי באר 1ובאירופה
אנו מעריכי שרק כ  20%מהגז משמש לצרכי פנימיי .יתר האנרגיה מיוצאת ומחליפה
אנרגיה שמקורה בדלקי מאובני .אנו הנחו שחו לא מיוצא אל מחו 1למתק מכיוו שמדובר
בכמויות קטנות יחסית ובארצנו החמה אי אפשרות להשתמש בחו להסקת בתי .החשמל נמכר
לחברת החשמל ומחלי את תמהיל הדלקי הקיי .בנוס ,נית להזרי את הגז ישירות
לשימושי תעשייתיי או לנקות אותו ולהשתמש בו כדלק לתחבורה .על א ששימושי אלו
בביוגז מיושמי כבר בעול ,ה מחייבי היערכות נוספת או תנאי ייחודיי כגו סמיכות
למפעל תעשייתי ולכ הנחנו שהביוגז משמש ליצירת חשמל בלבד.
נית להפיק כ 100מ"ק ביוגז מכל טו פסולת אורגנית ,זו הערכה שמרנית מכיוו שקיימי
מתקני שמפיקי ג  150מ"ק /טו ויותר .מכל מ"ק נית ליייצר  10קוט"ש ביעילות אנרגטית
של כ .30%בתנאי אלו ייצור החשמל חוס 108 $ק"ג ש"ע פד"ח כמפורט בטבלה. 19
טבלה : 19חיסכו באנרגיה ומשאבי כתוצאה מעיכול אנארובי
סה"כ ביוגז המיוצר במתקן

3

אחוז המתאן בביוגז

60%

יעילות הפקת האנרגיה

30%

חשמל לצרכים פנימיים

20%

ערך קלורי של מתאן

 100מ  /טון פסולת

 10קוט"ש /מ

סה"כ חשמל ליצוא )קוט"ש  /טון פסולת(

144

תמהיל דלקים )ק"ג פד"ח /קוט"ש(

0.75

חסכון בגזי חממה )ק"ג ש"ע פד"ח/טון פסולת(

108

חיסכון במשאבים משימוש בקומפוסט )ק"ג ש"ע פד"ח(

36

סה"כ חיסכון באנרגיה ומשאבים )ק"ג ש"ע פד"ח(

144

3

35

 5.5.3קיבוע פחמ וחיסכו בשימוש בדשני כימיי
זהה לחלופת הקומפוסטציה.

 5.5.4סיכו פליטות גזי חממה מעיכול אנארובי
למתקני עיכול אנארובי ישנ שני יתרונות גדולי מבחינת גזי חממה:
 .1התהלי $כולו מתבצע במיכלי סגורי וכמעט אי פליטות לאטמוספירה.
 .2החזרת משאבי מרבית ע"י ניצול מירבי :הביוגז לאנרגיה והמוצקי לדישו וקיבוע
פחמ.
שני יתרונות אלו מאפשרי חיסכו ניכר בגזי חממה.
טבלה  :20סיכו פליטות גזי חממה מעיכול אנארובי
פליטות  /חיסכון בפליטות )ק"ג ש"ע פד"ח  /טון פסולת אורגנית(
חיסכון מייצור חיסכון מייצור
סה"כ
קיבוע פחמן
שינוע ומיכון
דשן
חשמל
-158
-22
-36
-108
8

 5.6מיחזור רכיבי יבשי
הרכיבי היבשי הסחירי יכולי להחלי חומרי גל קיימי ובכ $לחסו $פליטות גזי חממה
הנובעי משיטות הייצור במצב הקיי .לא כל הרכיבי היבשי אכ ניתני למחזור ומתו$
הרכיבי הניתני למיחזור לא כול אכ סחירי .כלומר לא תמיד ישנו שוק שיקלוט אות
ולעיתי ג המיחזור עצמו אינו כדאי מבחינה כלכלית .לדוגמא ,קלקר הוא חומר שקשה
למיחזור ,לעומתו גביע יוגורט נית למיחזור א $בגלל משקלו הקט יחסית ושאריות המזו שהוא
מכיל ,מיחזורו אינו כדאי.
המיחזור כולל בד"כ שלושה שלבי:
 .1איסו
 .2מיו שניוני
 .3עיבוד מחדש ליצירת חומר גל
אנחנו מתייחסי כא לשלושה סוגי מיחזור הנבדלי זה מזה בשיטות האיסו והמיו:
•

הפרדה במקור במוקדי מיחזור  הכוונה היא לחומרי שהופרדו במקור ע"י הצרכני
ונאספו במוקדי מיחזור עירוניי כולל איסו נייר בפחי ייעודיי מבנייני רבי קומות.
בשיטה זו רוב החומר שנאס הוא נייר וקרטו ובאחוזי נמוכי פלסטיק ,פח וזכוכית.
במרבית הרשויות אחוזי המיחזור בשיטה זו אינ עולי על  7%מכלל הפסולת הביתית.
רוב הרכיבי שנאספי ה רכיבי סחירי ובני מיחזור.

•

הפרדה במקור לשני זרמי – כל הרכיבי היבשי שבפסולת לאחר שהופרדו במקור
מהפסולת האורגנית הרקבובית והושלכו לפח ייעודי )פח יבש( .מקטע זה כולל רכיבי
סחירי ושאינ סחירי כגו אריזות פלסטיק ,נייר לסוגיו ,קרטו ,ע ,1מתכות וזכוכית.
מכיוו שהנחנו שהדגש הוא על ניקיו הזר הרטוב ,למקטע היבש יגיעו ג חיתולי ואחוז
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מסוי של פסולת אורגנית רקבובית .אחוז המקטע היבש הוא גבוה יחסית ויכול להגיע ל
 .50%מקטע זה מועבר לתחנת מעבר למיו שניוני שבה ממייני ומפרידי את הרכיבי
הסחירי משאר הפסולת באמצעי ידניי ומכאניי .שיעור ההפרדה מוער $ב,50%
כלומר כ 25%מכלל הפסולת הינ רכיבי סחירי.
•

הפרדה מכנית בתחנות מעבר פסולת מעורבת שממוינת בתחנת מעבר .כא מדובר בכל
רכיבי הפסולת שעוברי מיו מכני וידני בתחנת מעבר .מכיוו שהרכיבי היבשי
מעורבבי בפסולת אורגנית רקבובית ,חלק מאבד את יכולתו לעבור מיחזור .לדוגמא,
קרטו או נייר שעורבבו בפסולת אורגנית מתחילי להתפורר וה אינ מתאימי לשינוע
והעברה למפעל מחזור .ג פלסטיק מלוכל $בשאריות מזו עשוי לגרו לבעיות בקו
המחזור .הפרדה מכנית בתחנות מעבר קיימת רק בתחנות מעבר בודדות באר 1וג ה
מפעילות את קו המיו בהתא לשינויי במחירי חומרי הגל.

 5.6.1תחנת מעבר למיו שניוני
תחנת מעבר למיו שניוני מיועדת לקלוט פסולת ביתית שהופרדה במקור .חשוב לציי שקו המיו
בתחנת מעבר למיו שניוני אמנ דומה לקו המיו הקיי בחלק מהתחנות כיו אול הוא
משוכלל יותר ויכול להוציא אחוז גבוה יותר מהרכיבי הסחירי למחזור.
קוי המיו הקיימי כיו באר 1מיועדי לפסולת מעורבת וה בד"כ כוללי :נפה סובבת )טרומל(
לקריעת שקיות וסינו פסולת אורגנית וחלקיקי בקוטר קט מ 6ס"מ ,מסוע למיו ידני של
הרכיבי הסחירי ומכונות לדחסה ואריזה של החומרי לקראת שינוע .בקו מיו שניוני מתקד
המיועד לפסולת יבשה בלבד ישנו ציוד כגו מכשירי להפרדה אופטית של סוגי פלסטיק שוני,
מגנט להפרדת מתכות ובחלק מהמתקני משתמשי ג בשיקוע במי או בשאיבת אוויר בואקו
לצור $הפרדה של מרכיבי בעלי משקל סגולי שונה.

 5.6.2שינוע ומיכו
מסלול השינוע של הרכיבי הסחירי כולל העברה מבית התושב למוקדי המיחזור או למוקדי
איסו של תאגיד המיחזור ומש למפעלי המיחזור .לחילופי המסלול יכול לעבור מבית התושב
לתחנת מעבר ממיינת ומש למפעלי המיחזור.
השינוע מבית התושב למוקדי המחזור לא נכלל החישוב מכיוו שבמקרי רבי התושב מביא את
החומרי בהליכה ברגל או בדרכו ליעד אחר ובכל מקרה אי מדובר בפליטות משמעותיות.
תהלי $המיו ,דחיסה ואריזה של החומרי צור $בממוצע  25קוט"ש  /טו.

 5.6.3חיסכו באנרגיה משימוש בחומרי ממוחזרי
המידע על פליטות גזי חממה מתהליכי ייצור של רכיבי שוני מסתמ $על מספר מקורות
ובראש מחקר מרכזי של הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה  ,10חסר מראה מקו  מאגר
המידע  BUWALוכ מחקרי נוספי המתייחסי לרכיבי השוני .בעבודה זו על מנת לפשט
ולקצר לא נביא את כל ההסבר הכולל את הנתוני ואופ החישוב .במקו זאת ,נציג את התוצאה
הסופית ,נפנה אל מקור הנתוני ונסביר מה השלבי המהותיי לחיסכו בפליטות.
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 5.6.4נייר
הנייר הנאס ממוקדי מיחזור מתחלק לשני סוגי :נייר עיתו ונייר מדפסות לב.
שיעורי האיסו למיחזור גבוהי יחסית וה עולי ככל שהשירות נגיש יותר לתושב.
נית למחזר נייר לרמות איכות שונות ואיכות הנייר הממוחזר תלויה באופ ישיר באיכות חומר
הגל .התהלי $כולל מספר שלבי ובה הסרת הדיו ) ,(de-inkingסינו וניקוי.

 5.6.5זכוכית
כל הזכוכית בישראל נאספת במסגרת חוק הפיקדו ע"י תאגיד המיחזור והיא כוללת מיכלי
משקה עד  1.5ליטר בצבעי שוני .קיימות ג מספר יוזמות מקומיות לאסו זכוכית א $ה אינ
משמעותיות .הזכוכית נאספת ממרכזי האיסו ולאחר שבירתה היא נכנסת כחומר גל נוס
לתהלי $ייצור הזכוכית .הזכוכית השבורה מוזנת לכבשני הזכוכית ומייעלת את תהלי $ההמסה
כ $שנדרשת פחות אנרגיה להפעלת התנור .קיימי שימושי נוספי למיכלי הזכוכית ובה
שימוש כחומר גל לבניית לבני ומוצרי נוספי .שימוש אחר הוא השימוש החוזר ,כלומר
שטיפת הבקבוקי והכשרת לשימוש נוס .אנו מתייחסי למחזור זכוכית "רגיל" שבו הזכוכית
משמשת לייצור זכוכית כחומר גל.

 5.6.6אלומיניו ומתכות ברזליות
אלומיניו משמש לייצור פחיות ,רדידי אלומיניו לשימוש ביתי ובוא ג נמצא במכשירי חשמל
שוני .המיחזור של אלומיניו כדאי מאד מבחינה כלכלית אול האיסו מורכב ויקר .נית ג
להפריד אלומיניו ע"י שימוש בזר חשמל .פחיות ימוחזרו בד"כ לחומר גל ליצירת פחיות
חדשות ואילו רדידי האלומיניו יעברו לשימוש כחומר גל לתעשיית הרכב .תעשיית הברזל
מסתמכת במידה רבה על חומר ממוחזר אול משקי הבית אינ מהווי גור משמעותי בשוק
הברזל משו שברזל בד"כ אינו מצוי בפסולת הביתית .הנתוני על גזי החממה בתהלי $נלקחו
ממאגר הנתוני  .BUWALכריית אלומיניו כרוכה בצריכת דלקי מאובני גבוהה בתוספת גזי
חממה נוספי המשמשי בתהלי $לכ כל טו שממוחזר מביא לחיסכו גדול מאד בגזי חממה )כ
 10,000ק"ג ש"ע פד"ח(.

 5.6.7טקסטיל
מיחזור טקסטיל תור להפחתת שימוש בגז ובדלקי מאובני ומצמצ את הצור $בניקוי חומר
הגל והכנתו .למרות שנדרשת ג הכנה של הטקסטיל שנאס ליצירת חומר גל חדש ,בס $הכול
החיסכו עולה על התשומות.

 5.6.8פלסטיק
פסולת הפלסטיק הנאספת כיו מורכבת ברובה ממיכלי משקה הכלולי בחוק הפיקדו .קיימות
ג יוזמות מקומיות שונות א $ה אינ משמעותיות לתמונה הכללית .בתחנות מעבר בד"כ
ממייני בקבוקי למשלוח למפעלי המיחזור .הבעיה המרכזית ע פלסטיק היא האיסו .בגלל
המשקל הסגולי הנמו $של מוצרי הפלסטיק ,רכבי הפינוי "אוספי הרבה אוויר" כ $שיעילות
האיסו נמוכה והעלויות גבוהות .סוגי הפלסטיק הניתני למיחזור כוללי בי השאר,PE ,PET :
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 PA ,PVC ,PS ,PP ,LDPE ,HDPEואחרי .ע זאת ,באר 1נאס למיחזור ממשקי הבית בעיקר
 PETשהוא החומר המרכזי לייצור מיכלי משקה ו –  HDPEהמשמש ביצור מיכלי ואריזות
שונות.
באירופה קיימי אמצעי אופטיי למיו סוגי פלסטיק שוני ומפעלי שיקלטו אות .בעתיד,
ע כניסתו של חוק האריזות והפרדת פסולת לשני זרמי ברשויות ,נית להניח שג תחנות
המעבר ומפעלי המיחזור באר 1ייערכו בהתא .לאחר המיו נית לדחוס את הפלסטיק ולהגיע
ליחס של  300ק"ג  /מ"ק ובכ $לייעל את השינוע למפעל המיחזור.
מיחזור הפלסטיק יכול להיעשות פשוט ע"י ניקוי החומר ,גריסתו ושיווקו כחומר גל המתאי
לשימוש ולייצור מוצרי בטכניקות של ניפוח ,אקסטרוזיה וכו' .לחילופי נית להתי $את
הפלסטיק ולייצר ממנו תוצר גרגרי לשימוש כחומר גל ממוחזר .בתהלי $זה מבצעי למעשה דה
פולימריזציה של החומר שבה שרשרות הפולימרי מפורקות ולאחר מכ מחוברות מחדש ליצירת
מבני כימיי חדשי .בד"כ פלסטיק ממוחזר עובר סוג מסוי של הנחתה ,כלומר שימוש כחומר
גל נחות לעומת השימוש המקורי.
הנתוני לגבי גזי החממה מייצור פלסטיק ממוחזר נלקחו ממאגר הנתוני  BUWALשמסתמ$
על נתוני ה.(Association pf Plastics Manufacturers in Europe) AMPE

 5.6.9סיכו החיסכו בפליטות גזי חממה כתוצאה ממיחזור רכיבי יבשי שוני
החישוב של החיסכו נגזר מההפרש בי פליטות גזי חממה מייצור החומר מחומרי גל רגילי
ופליטות מייצור החומר מחומרי ממוחזרי .הנתוני מופיעי בטבלה. 21
טבלה  :21החיסכו בפליטות גזי חממה כתוצאה ממיחזור רכיבי יבשי שוני
זכוכית

מתכות
ברזל

אלומיניום

טקסטיל

פלסטיק-
נייר וקרטון
PET
N2O

0

0

0

0

0

0

 CO2מצריכת אנרגיה

24

24

24

24

24

24

 CO2משינוע

10

15

10

10

10

10

חיסכון בגזי חממה )ק"ג
ש"ע פד"ח  /טון ממוחזר(

-634

-1800

-287

-1521

-9108

-3203

סה"כ

-600

-1761

-253

-1487

-9074

-3169

פרק  6תרחישי טיפול בפסולת
עד כה בחנו את גזי החממה הנפלטי משיטות הטיפול השונות בפסולת .לכל אחת מהשיטות
יתרונות וחסרונות וחלק מיועדות לטפל רק במקטעי מסוימי מתו $הפסולת.
הצגה זו אינה משקפת את תמונת המציאות שבה מקטעי שוני של הפסולת יטופלו בשיטות
שונות ולכ מצרי $לבחו הוא תמהיל השיטות בהתבסס על שיטת טיפול אחת מרכזית .יש לזכור
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ג שהפעלת שיטת טיפול מסוימת עשויה להשפיע על אחוזי הפסולת שיגיעו לחלופות טיפול
אחרות ועל איכות .כ $לדוגמא ,הפרדת הפסולת לשני זרמי וקומפוסטציה של הזר הרטוב,
מותירה יותר מרכיבי יבשי המיועדי למיחזור ובאיכות גבוהה יותר .לעומת זאת ,חלופת
הדש"ב מתחרה במידה מסוימת ע חלופת המיחזור על אות מרכיבי )נייר ,קרטו ופלסטיק(.
על מנת לבחו את השיטות השונות באופ קרוב ביותר למציאות בנינו תרחישי שימחישו את
תמונת המצב הכוללת .בכל אחד מהתרחישי ישנה שיטת טיפול אחת מרכזית ,כאשר ברירת
המחדל היא הטמנה )בדומה למצב כיו( וחלק מסוי מתו $הפסולת מיועד למיחזור .החלק
שמיועד למיחזור מורכב מרכיבי סחירי הנאספי כבר כיו במוקדי מיחזור )מיכלי פיקדו,
נייר וקרטו( בתוספת של חומר הממוי בתחנות מעבר .הערכנו ששיעור האיסו של מרכיבי אלו
לא יעלה באופ משמעותי בעתיד הקרוב.
חשוב לציי שהתייחסנו לפסולת הביתית והמסחרית בלבד )להל "פסולת ביתית"( ולא כללנו
פסולת תעשייתית ,גז או פסולת בניי .החלוקה בי המקטעי מבוססת על סקר הפסולת
הארצי .6יש לציי שבסקר אחוז החומר האורגני ) (40%הינו נמו $יחסית למצב האמיתי משו
ששאריות חומר אורגני מתערבבות ונדבקות ג לרכיבי היבשי .לפי הערכות עורכי הסקר ,אחוז
החומר האורגני הרקבובי מגיע לכ .48%בעבודה זו התייחסנו לנתוני הרשמיי כפי שה
מופיעי בסקר וג לא התחשבנו בשינויי עתידיי הצפויי במשק הפסולת .שינויי אלו
כרוכי במידה רבה של אי ודאות ולכ ה מחו 1למסגרת עבודה זו .ע זאת ,במידת הצור $נית
יהיה לערו $התאמות וניתוחי רגישות בהסתמ $על נתוני הבסיס.
הרכב הפסולת הביתית בישראל  2005מופיע בתרשי מס'  .1החלוקה הפנימית בכל אחד
מהתרחישי מוצגת בטבלה. 22
טבלה : 22תרחישי הטיפול בפסולת הביתית
1

2

3

4

5

הטמנה

עיכול אנארובי

קומפוסטציה

שריפה

דש"ב

שריפה של חומר אורגני
כולל נייר,קרטון וטקסטיל

-

-

-

64%

4%

שריפה של חומר אנאורגני

-

-

-

30%

10%

שריפת נייר קרטון וטקסטיל

-

-

-

-

19%

טיפול ביולוגי בחומר
האורגני הרקבובי

-

35%

35%

-

-

הטמנת חומר אורגני ללא
נייר וקרטון

40%

5%

5%

-

38%

הטמנת נייר וקרטון

20%

-

-

-

-

הטמנת חומר אנאורגני

34%

41%

41%

-

23%

מיחזור

6%

19%

19%

6%

6%

סה"כ

100%

100%

100%

100%

100%
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 6.1תרחיש  :1הטמנה כטיפול מרכזי
תרחיש זה ממחיש למעשה את המצב הקיי שבו רוב הפסולת הביתית ) (94%מועברת להטמנה
ואילו  6%בלבד נאספי למחזור במוקדי מיחזור .כ) 5%מכלל הפסולת( מתו $החומר הממוחזר
ה נייר וקרטו .ההטמנה עצמה מחולקת למקטעי :אורגני רקבובי ,נייר וקרטו ואנאורגני .כל
מקטע מתנהג באופ שונה במטמנה כפי שכבר הוסבר בפרק הקוד ובהתא פליטות גזי החממה.

 6.2תרחיש  :2עיכול אנארובי כטיפול מרכזי
בתרחיש זה רוב הפסולת האורגנית הרקבובית ) 35%מכלל הפסולת( מועברת לעיכול אנארובי .כ
 5%מהפסולת האורגנית הרקבובית עוברי להטמנה ,בהנחה ששיעור הפרדת הפסולת האורגנית
הוא כ .88%בנוס ישנה הרחבה של מיחזור הרכיבי היבשי כתוצאה מטיפול במקטע היבש
בתחנת מעבר למיו שניוני .הרחבת המיחזור של הרכיבי היבשי מביאה את ס $המחזור של
רכיבי אלו ל 19%והיא מוצגת ב
טבלה 23שאר הפסולת עוברת להטמנה.
טבלה : 23אחוזי המיחזור של הרכיבי בני המיחזור בתרחיש הפרדת הפסולת לשני זרמי

נייר וקרטון

פלסטיקPET-

זכוכית

מתכות
ברזל

אלומיניום

טקסטיל

סה"כ

אחוז
בפסולת

25%

13%

3%

2.8%

0.2%

4%

48%

אחוז
ממוחזר

50%

15%

50%

50%

50%

30%

אחוז
משוכלל

13%

2%

2%

1%

0%

1%

18.8%

 6.3תרחיש  :3קומפוסטציה כטיפול מרכזי
בתרחיש זה רוב הפסולת האורגנית הרקבובית ) (35%מופרדת במקור ומטופלת במתק
קומפוסטציה .ג כא אנו מניחי שהפרדת הזר הרטוב לא תהיה מלאה ולכ כ 5%מהפסולת
האורגנית יגיעו לפח היבש וימצאו את דרכ למטמנה .אחוזי מיחזור הרכיבי היבשי זהי
לתרחיש .2

 6.4תרחיש  :4שריפה כטיפול מרכזי
בתרחיש זה רוב הפסולת ) (94%מועברת לשריפה ללא מיו כאשר המיחזור ממשי $במתכונת של
מצב קיי .הפסולת שמועברת לשריפה מחולקת למקטעי )אורגני ואנאורגני( שג בה ישנה
חלוקה פנימית לרכיבי פסולת שוני .לגבי כל רכיב פסולת ישנ פליטות שונות של גזי חממה
כמפורט בסעי הקוד.
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 6.5תרחיש  :5דש"ב כטיפול מרכזי
בתרחיש זה הפסולת ממוינת וכ 33%מועברי לשריפה בכבשני מלט .מתוכ כ 4%פסולת
מעורבת 10% ,פלסטיק ו 19%הנותרי ה נייר ,קרטו וטקסטיל .רוב הפסולת האורגנית
הרקבובית ) (38%וכ 23%מהפסולת האנאורגנית עוברי להטמנה .הפסולת האנאורגנית
שעוברת להטמנה מורכבת משאריות חומר יבש שעברו את תהלי $המיו ולא הופנו לשריפה
ומפסולת מעורבת שאינה מתאימה לשריפה .המיחזור נשאר במתכונת של מצב קיי.

 6.6תרחיש משולב דש"ב וקומפוסטציה/עיכול אנארובי.
לכאורה מתבקש תרחיש משולב שבו הפסולת מופרדת במקור ,הזר הרטוב מועבר לטיפול
ביולוגי ואילו הרכיבי היבשי עוברי לדש"ב .תרחיש כזה אפשרי א $אנו הנחנו שהוא בסבירות
נמוכה .ראשית משו שלאחר הפרדת הרכיבי הסחירי במקור עולה כדאיות המיחזור שלה
ולכ סביר יותר שה יופנו למיחזור .שנית ,דש"ב הוא פתרו הדורש התאמה ייחודית של סוג
הפסולת למתק הקצה .באר 1קיי כיו רק מפעל אחד גדול למלט שיכול לקלוט כמויות
משמעותיות של פסולת יבשה כדלק .מכא שהזמינות של חלופה זו נמוכה ביחס לחלופות
האחרות .לבסו ,מכיוו שדש"ב למעשה מתחרה ע חלופת המיחזור על אות חומרי )נייר,
קרטו ופלסטיק( ,אנו נותני עדיפות לחלופה העדיפה סביבתית מבחינת מדרג הטיפול בפסולת
)צמצו במקורשימוש חוזר מיחזור השבת אנרגיה הטמנה(.
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פרק  7תוצאות – סיכו מאז גזי החממה בתרחישי השוני
ניתוח הנתוני מסכ את כל גזי החממה הנפלטי מתמהיל שיטות הטיפול בכל אחד
מהתרחישי .הפליטות מכל שיטת טיפול מפורטי בפרק  5ואילו התרחישי מפורטי בפרק .6
לגבי כל תרחיש חולקה הפסולת לרכיבי השוני שיגיעו אליה לפי אחוזי כמפורט בפרק  .6כל
רכיב בפסולת מטופל בשיטה המתאימה לו לפי התרחיש ובהתא מתקבל מאז גזי החממה .כ$
למשל ,בתרחיש מס'  2חלק מהפסולת האורגנית הרקבובית מועבר לעיכול אנארובי והתוצאה
מאז פליטות מסוי ואילו שאר הפסולת האורגנית הרקבובית מוטמנת והפליטות ה אחרות.
למעט תרחיש ) 1המצב הקיי( כל התרחישי מובילי לחיסכו בפליטות גזי חממה .הסיבות
המרכזיות לכ $ה צמצו ההטמנה ופליטות המתא הנובעות ממנה והשבת אנרגיה ומשאבי
שמחליפי אנרגיה ומשאבי קיימי.
הממצאי מציבי את תרחיש מס'  2ושיטת העיכול אנארובי כתרחיש ע מאז גזי החממה
הנמו $ביותר שיוביל לחיסכו של  179ק"ג ש"ע פד"ח .אחריו תרחיש מס'  – 3קומפוסטציה ע
 134ק"ג ש"ע פד"ח ,תרחיש  5דש"ב ע  91ק"ג ש"ע פד"ח ותרחיש   4שריפה ע  84ק"ג ש"ע
פד"ח.
איור  :6פליטת גזי חממה על פי תרחישי הטיפול

גזי חממה הנפלטים מטיפול בפסולת בתרחישים שונים
400
Kg Co2eq / ton MSW

300
200
100
0
-100
-200
-300
הטמנה
297

עיכול
אנאירובי

קומפוסטציה

שריפה

דשב

-179

-134

-84

-91

סידרה1

תרחישים

על מנת להבי את התמונה ג "לרוחב" ,כלומר כיצד הפליטות מתחלקות בתו $כל אחד
מהתרחישי ערכנו ניתוח של סוגי הפליטות ומקורותיה בכל אחד מהתרחישי במפורט
באיור להל.
איור  :7התפלגות פליטת גזי חממה על פי תרחישי הטיפול
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פליטת גזי חממה בתרחישים שונים
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גזי חממה )(ton Co2eq

סה"כ
חסכון באנרגיה
קיבוע פחמן
N2O
CH4
CO2
שינוע

600
400
200
0
-200
-400
-600
-800
-1000
-1200

הטמנה

עיכול אנארובי

299
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-221
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0
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CH4
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0

0
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340

CO2

10

13

18

10

10

שינוע

 7.1שינוע
במבט כולל נית להבחי שפליטות גזי החממה משינוע ומיכו ה שוליות ביחס לכלל הפליטות עד
כי קשה להבחי בה בתרשי.

 7.2פד"ח מאובני
פליטות פד"ח קיימות אמנ בכל התרחישי אול אנו מעונייני בפד"ח ממקור מאובני .פד"ח
מאובני נפלט רק בתרחישי השריפה והדש"ב כתוצאה משריפת פלסטיק.

 7.3מתא
מתא נפלט מהטמנה של חומר אורגני ולכ נית למצוא אותו בהתא לכמויות המוטמנות וסוג
הפסולת המוטמנת )נייר ,קרטו או אורגני רקבובי( .בתרחיש השריפה אי בכלל הטמנה ולכ אי
פליטות מתא ,במצב הקיי רוב הפסולת עוברת להטמנה ולכ מתא הוא גז החממה המרכזי
בתרחיש זה .בתרחישי הטיפול הביולוגי רק חלק מהפסולת האורגנית )נייר,קרטו ו 5%מהאורגני
הרקבובי( מגיעי להטמנה ואילו בתרחיש הדש"ב רוב החומר האורגני הרקבובי מגיע להטמנה
ופולט מתא.
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 7.4חנק תת חמצני
חנק תת חמצני נפלט בכמויות קטנות בתרחישי הקומפוסטציה והעיכול האנאריובי ,כתוצאה
מתהליכי פירוק וניטריפיקציה דה ניטריפיקציה של חנק אורגני .ג בשריפה נפלטות כמויות
קטנות של חנק.

 7.5קיבוע פחמ
קיבוע פחמ מוביל לחיסכו בגזי חממה והוא תוצאה של הטמנת חומרי אורגני קשי פירוק כגו
נייר ,קרטו וע 1או של יישו חומר אורגני מעובד )קומפוסט( בקרקע ,שבו אחוז מסוי מהחומר
אינו מתפרק ונשאר מקובע בקרקע .דווקא בתרחיש ההטמנה מתקבע הרבה פחמ בקרקע .הסיבה
לכ $היא הטמנת נייר ,קרטו וע 1שאינ מתפרקי בקלות בתנאי אנארוביי .הקיבוע בתרחישי
הטיפול הביולוגי נובעי מיישו קומפוסט ואילו בתרחיש הדש"ב הקיבוע נובע מהטמנת חומר
אורגני .חשוב לציי שמקובל לבחו גזי חממה לטווח של  100שנה )זמ החיי האטמוספרי של
פד"ח הוא כ 100שנה( ולכ ג קיבוע הפחמ צרי $להיבח באותו טווח זמ .הגדרה זו יוצרת
עיוות מסוי משו שבטווח זמ של מאות שני חומרי כגו נייר וקרטו עשויי להתפרק ואילו
החומרי ההומי )הומוס( שבקומפוסט הרבה יותר יציבי וצפויי להישאר מקובעי זמ ארו$
יותר ,כ $שלמעשה בהטמנה הפחמ ייפלט בסופו של דבר לאטמוספרה )כמתא או פד"ח( ואילו
ביישו קומפוסט הקיבוע הוא לטווח הרבה יותר ארו .$מכיוו שאי אפשרות לכמת פער זה
בהשוואה בי התרחישי ולא רצינו להתרחק מההגדרות המקובלות של ה ,IPCCאנו נשארי
ע הממצאי שמוצגי תו $הבנה שייתכ וישנה הערכת יתר בקיבוע פחמ בהטמנה.

 7.6חיסכו באנרגיה ומשאבי
חיסכו נוס בגזי חממה ייתכ כאשר מחליפי מקורות אנרגיה קיימי )בהנחה שה ימשיכו
להתבסס על דלקי מאובני( או כאשר מייעלי תהליכי ייצור ומשתמשי בחומרי ממוחזרי.
בתרחיש הדש"ב שבו שורפי ומפיקי אנרגיה מהרכיבי ע הער $הקלורי הגבוה ביותר מושג
החיסכו הגדול ביותר באנרגיה .יעילות השריפה גבוהה יותר מאשר בתרחיש השריפה שג בו
ישנו חיסכו לא קט באנרגיה .בתרחישי הטיפול הביולוגי החיסכו מושג מהחלפת דשני כימיי
ומהרחבת שיעורי המיחזור כאשר בתרחיש העיכול האנארובי ישנה ג השבת אנרגיה כתוצאה
משימוש בביוגז .בתרחיש ההטמנה רוב החיסכו באנרגיה מקורו באיסו גז המטמנות וחלק קט
מיוחס למיחזור במוקדי מיחזור.

פרק  8סיכו ומסקנות
מאז גזי החממה הוא אחד השיקולי בבחירת דר $ניהול הפסולת .לצידו נית למנות שיקולי
כבדי משקל לא פחות כגו תפיסת שטחי פתוחי ,פגיעה נופית ,מטרדי ריח ,זיהו אוויר ,קרקע
ומי ,שינוי המרק הביולוגי ,דלדול משאבי ועוד .זאת ,מבלי לכלול שיקולי שאינ סביבתיי
כגו שיקולי כלכליי ,חברתיי או מדיניי .בהתייחס לשיקולי סביבתיי ,הצגת תמונת גזי
החממה מייצגת במידה מסוימת ,מוגבלת אמנ ,ג שיקולי סביבתיי מעבר להתחממות
העולמית .כ $למשל ,דלדול משאבי מקרו כדה"א ובכללו שימוש בדלקי מאובני מיוצג ע"י
פליטות הפד"ח משימוש בדלקי והחיסכו בשימוש בדלקי אלו בשיטות השונות .למרות הדגש
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שנית בעבודה זו לגזי חממה ,היא מכילה ג מידע רב ובעל ער $על מרכיבי הפסולת השוני.
העבודה צוללת ומעמיקה להרכב הכימי של רכיבי הפסולת השוני על מנת להבי כמה אנרגיה
נית להפיק מה ,כמה פחמ נותר בקרקע וכמה צפוי להשתחרר לאוויר ,לאילו רמות מיו
והפרדה נית להגיע ועוד .בבואנו לבחור חלופות לטיפול בפסולת יש להתחשב במכלול השיקולי
הסביבתיי וג בשיקולי אחרי .נתוני אלו יהיו לעזר בבחינת מגוו השיקולי לבחירת
חלופת טיפול נכונה.
הטמנה היא הפתרו הגרוע ביותר מבחינת גזי חממה .במצב הקיי נפלטי כ  1.18מיליו טו
ש"ע פד"ח כתוצאה מהטמנת פסולת ביתית .ביחס לכל שאר התרחישי תרחיש ההטמנה הוא
היחיד שבו מאז פליטות חיובי והסיבה המרכזית לכ $היא פליטות המתא .חשוב לציי שג א
נשפר את שיטות ההטמנה ונאסו גז מכל המטמנות באר 1עדיי מאז הפליטות יהיה חיובי וגבוה
מאשר בשאר התרחישי.
התרחישי המובילי מבחינת מאז גזי החממה )כלומר ע המאז הנמו $ביותר( ה תרחישי
שבה הפסולת מופרדת במקור .בתרחישי אלו הפסולת האורגנית מטופלת בטיפול ביולוגי ,כ$
שבמקו שייפלט ממנה מתא ,היא משמשת לייצור קומפוסט ,השבת אנרגיה והחלפת דשני
כימיי .בנוס ,נית למחזר חלק גדול יותר מהרכיבי היבשי ,תו $חיסכו באנרגיה ובגזי
חממה .בתרחישי אלו החומר שמועבר להטמנה הוא ברובו חומר אינרטי שאינו פולט מתא.
ישנו יתרו גדול לעיכול אנארובי לעומת קומפוסטציה משו שבעיכול נית ג להשיב אנרגיה
ובנוס התהלי $מבוצע בתנאי מבוקרי ללא דליפות לאטמוספרה.
תרחיש השריפה מביא ג הוא חיסכו ניכר בגזי חממה .רוב החיסכו מקורו בהחלפת מקורות
אנרגיה קיימי .מבחינת גזי חממה הכדאיות של תרחיש זה צפויה לקטו בעתיד כאשר ייכנסו
לשימוש יותר אנרגיות מתחדשות )סולרי ורוח( .טענה זו נכונה ג לגבי דש"ב שהוא תרחיש
שתור ג כ לחיסכו בגזי חממה אול ספק א נית ליישמו בקנה מידה ארצי.
נית להסיק מכ $מספר מסקנות חשובות:
•

הטמנה ובפרט הטמנת חומר אורגני רקבובי ,היא חלופה גרועה ביותר מבחינת גזי חממה
ויש להשתמש בה כברירת מחדל בלבד.

•

הפרדת פסולת לשני זרמי טומנת בחובה פוטנציאל גדול להפחתת גזי חממה.

•

טיפול ביולוגי בחומר האורגני הרקבובי הוא החלופה הטובה ביותר לטיפול במקטע זה
של הפסולת.

•

מיחזור רכיבי יבשי חוס $באופ משמעותי בגזי חממה ג כאשר נדרש שינוע נוס.

•

שריפה ודש"ב יכולי להביא לחיסכו בגזי חממה בתמהיל הדלקי הנוכחי.

•

בעתיד כאשר ייפלטו פחות גזי חממה מייצור חשמל ,הכדאיות של שריפה ודש"ב ירדו
באופ משמעותי.

•

נית להפחית באופ משמעותי מאד את גזי החממה הנפלטי מטיפול בפסולת.

המסקנה האחרונה היא החשובה מכול ,שאר המסקנות מסבירות כיצד נית לייש מסקנה זו.
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