ביו-גז ממתקן לטיהור שפכים
רשויות מקומיות רבות משתמשות בגז עיכול מטיהור שפכים למתקני חימום ולייצור חשמל ,אך העיר קובה ביפן
קובעת רף חדש לייצור של ביוגז לתחבורה ולשימוש ביתי במתקנים לטיהור שפכים בקנה מידה כה גדול.
מיזם מחקר משותף של עיריית קובה ,יפן ,חברת 'קובקו לפתרונות אקולוגיים' וחברת 'אוסקה גז' ,הוביל להקמת
מתקן להמרת גז המאפשר להזרים את כל הביוגז המיוצר במתקן 'היגשינדה' לטיהור שפכים לצינור הראשי לאספקת
הגז לעיר .רשויות מקומיות רבות משתמשות בגז עיכול הנוצר מתסיסת שפכים בהיעדר חמצן לחימום ולייצור חשמל,
אך גודלו של המיזם מציב רף חדש למאמץ העירוני לפיתוח ייצור וצריכה מקומיים של אנרגיה מתחדשת.
עיריית קובה היא הרשות המקומית היחידה המנצלת גז עיכול לדלק לתחבורה ולגז לשימוש עירוני בקנה מידה כה
גדול .באמצעות התאמת תכולת הגז לתקן היפני המחמיר לגז עירוני הצליח המיזם לספק כ 800,000 -ממ"ק גז לכ-
 2,000משקי הבית ב.2011 -
ב 2012 -החל בקובה 'המיזם לגז ירוק מתוק' שנועד להרחיב את השימוש באנרגיה מתחדשת המיוצרת מסוגים
שונים של ביומסה כדי להגדיל את כמות הביוגז המוזרמת לצינור הגז הראשי ל 2 -מיליון ממ"ק ולספק גז ל5,000 -
משקי בית.
יפן תלויה ביבוא דלקי פחמימנים ) (82%למרבית צורכי האנרגיה שלה .מאז משבר האנרגיה של שנות ה70 -
התאמצה המדינה להפחית את צריכת אנרגיה ולפתח מקורות אנרגיה מקומיים .לדוגמה ,מתקנים לטיהור שפכים
דורשים כמויות גדולות של אנרגיה לצורך אוורור ,שאיבה ותהליכי עיבוד נוספים .מתקני הטיהור העירוניים של קובה
אימצו ציוד חסכוני באנרגיה כדי להפחית את צריכת אנרגיה והמשיכו לייעל את הפעילות .המתקנים מספקים תוספת
חשמל המיוצר מפסולת ,ממתקנים הידרואלקטריים קטנים וממתקנים סולאריים.
ב 2003 -החלה קובה לעודד את השימוש באנרגיה מתחדשת באמצעות גז מזוקק המכונה 'קובה ביוגז' ,שנוצר
בתהליך העיכול בעיבוד בוצה .גז עיכול הוא גז טבעי שמקורו אינו בדלק פחמימני .החלפת דלק פחמימני בביוגז
מזוקק תורמת לשימור הסביבה על ידי הפחתת פליטות פחמן דו חמצני שמאפיינות שימוש בדלקים פחמימנים.
תכולת המתאן בביוגז המיוצר מטיהור שפכים נאמדת בכ 60% -ולכן אנרגיית החום שלו נמוכה .אך באמצעות הגברת
איכותו ניתן להרחיב את השימוש בביוגז מעבר ליישום הרגיל כמקור לחימום ולחשמל בתוך המתקן.
מתקני טיהור השפכים של העיר מייצרים כ 13 -מיליון ממ"ק גז עיכול בשנה .בעבר השתמשה קובה ב 55% -מהגז
הזה לחימום מכלי עיכול וכדלק לחימום המתקן ,ואילו  45%מהגז נותרו בלי שימוש וסולקו באמצעות שריפה .קובה
שואפת להשתמש ב 100% -מגז העיכול לדלק לתחבורה ולגז לשימוש עירוני ,כמו גם להגביר את הייצור באמצעות
שימוש בביומסה מקומית.
 10שנים לאחר רעש האדמה 'האנשין אווג'י' ,ב ,2004 -הודיעה קובה על הצלחתה לייצר גז מתאן טהור של 98%
שיכול לשמש כדלק לתחבורה .הגז המזוקק יוצר על ידי באמצעות הסרת מזהמים שהותירו תכולת מתאן של .98%
הגז המזוקק זכה לכינוי 'קובה ביוגז' לאחר שהציבור התבקש להציע שמות אפשריים.
גז עיכול מכיל כ 60% -מתאן 40% ,פחמן דו חמצני ותרכובות אחרות ,כולל מימן גופרתי וסילוקסן המתמוססים
בקלות במים .באמצעות שיטה לספיגת מים בלחץ גבוה המפגישה גז עיכול עם מים בלחץ גבוה כדי לחלץ מתאן
מרוכז ,ניתן לזקק מגז עיכול מתאן בריכוז של .98%
אספקה בפועל של דלק לתחבורה בתחנת הביוגז בקובה החלה ב 1 -באפריל  .2008ב 2011 -סיפקה התחנה כ-
 1,100ממ"ק ביום ל 13,000 -כלי רכב .ב 2012 -גדלה אספקת הגז בשיעור של כ ,10% -ל 1,200 -ממ"ק ביום .אך
למרות ההתקדמות הזו ,מתקן 'היגשינדה' לטיהור שפכים השתמש רק ב 60% -מגז העיכול ושרף  40%שנותרו בלי
שימוש ,מה שדרבן את העיר להתייעל עוד יותר.
קובה ביוגז
עיריית קובה ,חברת 'קובקו לפתרונות אקולוגיים' וחברת 'אוסקה גז' הקימו בעיר במסגרת מיזם המחקר המשותף
מתקן לייצור 'קובה ביוגז' )מגה-ג'ול למטר מעוקב( שהוא מזוקק מספיק כדי לשמש דלק לתחבורה ,אך אינו עומד
בתקן היפני לגז עירוני מבחינת כושר החימום ,תכולת החמצן הטבעי ,הפחמן הדו חמצני וכדומה ,וסמני הריח .כדי
להרחיב את הפוטנציאל היישומי שיפר מיזם המחקר את איכות הגז לרמה הנדרשת באמצעות התאמת כושר החימום
לזו של גפ"ם ,והסרת החמצן באמצעות שימוש במימן .בכך הפגין המיזם רמה גבוהה של יכולת טכנולוגית המסוגלת
לעמוד בדרישות התקן היפני המחמיר להרכב הגז לשימוש עירוני.

מיזם המרת הגז של העיר קובה הוא הראשון מסוגו ביפן .המיזם מזרים גז ישירות לצינור הגז המרכזי של העיר בלי
לעבור דרך מפעלים לייצור גז .פירושו של דבר שהוסרה מגבלת המרחק ממפעלים אלה .בכך מתאפשר שימוש יעיל
בביוגז המיוצר במתקני טיהור השפכים ואספקה אידיאלית של אנרגיה מתחדשת מתוצרת מקומית לצריכה מקומית.
הזרמה ישירה לצינור הגז המרכזי של העיר אפשרה למהנדסי העיר לפתח דרך יעילה לשימוש במקורות ביומסה
במקומות עם ביקוש גדול ויציב .יתר על כן' ,המיזם לגז ירוק מתוק' שהחלה קובה ב 2012 -מרחיב את השימוש
באנרגיה מתחדשת .המיזם משתמש בביומסה מייצור מזון )'מתוק'( ובביומסה מצמחים )'ירוק'( ,כגון עצים מדילול
יערות וגזם מתחזוקת פארקים ורחובות .המיזם מיושם על ידי המשרד היפני לקרקעות ,תשתיות ,תחבורה ותיירות.
תצוגת ראווה טכנולוגית
רשויות מקומיות רבות משתמשות בגז עיכול מטיהור שפכים למתקני חימום ולייצור חשמל ,אך ההישג של קובה
מוכיח את האפשרות לייצור ושימוש מקומי בביוגז בקנה מידה גדול הרבה יותר' .קובה ביוגז' ניתן לשימוש ישיר
בתשתיות הגז הקיימות והרבגוניות שלו גבוהה למדי ,במיוחד בהשוואה למנועי גז עיכול הדורשים ציוד מיוחד.
באפריל  2012הגדיר המשרד היפני לקרקעות ,תשתיות ,תחבורה ותיירות את מתקן 'היגשינדה' לטיהור שפכים
כמרכז אסטרטגי בינלאומי לפתרונות מים ואיכות הסביבה ,ובכך הכיר בהישג הטכנולוגי של העיר במיחזור מים,
בייצור אנרגיה מתחדשת ובייצור 'קובה ביוגז' .בעקבות זאת מגיעים מומחים מיפן וממדינות אחרות למתקן בקובה
שהפך להיות חלון ראווה לחדשנות הטכנולוגית של יפן בטיפול בשפכים.
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