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אודיטוריום המכון למחקר המים ע"ש גרנד
סדר היום

 830-900התכנסות והרשמה
 900-915דברי פתיחה :פרופ' עודד רבינוביץ ,דקן הפקולטה
פרופ"ח אלכס פורמן ,ראש מכון גרנד למחקר המים
פרופ"ח ערן פרידלר ,מ.מ .ראש היחידה
מושב  :1מים ואנרגיה יו"ר פרופ"ח אלכס פורמן

 915-1005פרופ"א מיכאל שטיאסני ,הפקת אנרגיה מגלי-הים ,בים-הפתוח .ההרצאה לזכרו של פרופ' נח גליל
 1005-1030פרופ"מ גיא רמון ,המרת אנרגיה באמצעות גלי קול.
 1030-1055דר' יורי גנדל ,הפקת מימן ממי ים בשיטת אלקטרוליזה.
 1055-1120פרופ"ח שמואל חסיד ,סיווג אנרגטי של מבנים  -תקן בינלאומי  13790לעומת תוכנת ENERGYPLUS

 1120-1145פרופ' אבי אוסטפלד ,בטחון מערכות אספקת מים – סקירה ואתגרים.
מושב  :2הצגת פוסטרים וארוחת צהריים ,יו"ר פרופ"ח ערן פרידלר
" 1145-1230הצגת בזק" של פוסטרים ע"י משתלמים של היחידה.
 1230-1315ארוחת צהריים קלה והצגת פוסטרים ע"י המשתלמים.
מושב  :3סוגיות בהפקת מים ,יו"ר דר' עדי רדיאן
 1315-1340פרופ"ח דוד ברודאי ,קציר לחות אטמוספרית – גישה חדשנית לנושא עתיק יומין.
 1340-1405דר' ליאת בירנהק ,שיטות חדשות להשבת מגנזיום למים מותפלים.
מושב  :4טיפול במים ושפכים ,יו"ר דר' יורי גנדל
 1405-1430דר' עדי רדיאן ,חלקיקים מהקרקע כבסיס לטיפול בזיהום סביבתי.
 1430-1405פרופ"ח רוברט ארמון ,שימוש בבקטריופאג'ים למניעת ביופילם :שני מקרים יישומיים.
 1455-1520פרופ"ח יעל דובובסקי ,שימוש בקרינה אולטראסגולית קצרת גל ( )<200 nmלטיפול במיקרומזהמים
אורגניים במערכות מבוזרות.
 1530-1545סיכום יום העיון והענקת פרס עבור הפוסטר המצטיין.
דר' יורי גנדל  ,מארגן יום העיון
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תקצירי ההרצאות
 .1פרופ"א מיכאל שטיאסני  -הפקת אנרגיה מגלי-הים ,בים-הפתוח
ההרצאה לזכרו של פרופ' נח גליל ז"ל
קצב מעבר האנרגיה מהרוח לגלים על פני כל האוקיאנוסים ,גדול פי שלוש מההספק הכולל שעולמנו צורך כיום.
אולם ,רק חמישה אחוזים מהספק זה מגיע לחופים ,בעוד שהשאר מתבזבז כתוצאה משבירת הגלים במרחבי הים
הפתוח.
נתון זה מבליט את הצורך לחקור את האפשרויות להפקת אנרגית הגלים בים העמוק :זאת על מנת לפתח התקנים
המתאימים למים עמוקים ,וללמוד את התצורה והיעילות של מערכים גדולים מהסוג שיידרש להפקת האנרגיה
בקנה מידה עולמי.
בהרצאה זו נדווח על התקדמות שעשינו לאחרונה בכיוונים אלה .נציג התקן חדשני להפקת אנרגיה העשוי משני
גלילים תאומים בעלי תגובה עצמית ,המפיק אנרגיה מתנועה בשלוש דרגות חופש ,זאת מבלי להזדקק לתגובת
קרקעית הים.
התקן זה משמש לחקירת שרידות במצבי ים קיצוניים ,וגם כיחידה בסיסית בחקירת הביצועים של מערכים גדולים;
קריא ,של חוות המיועדות להפקת אנרגית הגלים משטחים גדולים.
על מנת להתגבר על הסיבוכיות החישובית של החזרות הדדיות מרובות ,פותח קירוב המבוסס על מערכים דלילים,
המאפשר חישוב מהיר וגמיש של האנרגיה הנקלטת בהתקנים ,האנרגיה העוברת דרכם והאנרגיה המוחזרת מהם;
זאת בתנאים שונים כולל מקרים של ים רב-כיווני.
הכלים שפותחו שימושיים גם לחקר מערכים של התקנים אחרים ,ומהווים מהלך להבנת הדור השלישי של
פרויקטים להפקת אנרגית גלים .דור זה כולל התקנים גדולים יותר ,הפרוסים במים עמוקים ,בחוות ענק
המשתרעות על פני מרחבי הים הפתוח.
References
 D. Xu, R. Stuhlmeier and M. Stiassnie, Harnessing wave power in open seas II: very large arrays of
wave-energy converters for 2D sea states, J. Ocean Eng. Marine Energy 3 (2017), 151-160.
 D. Xu, R. Stuhlmeier and M. Stiassnie, Assessing the size of a twin-cylinder wave energy converter
designed for real sea-states, Ocean Engineering 147 (2018) 243-255.
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 .2פרופ"מ גיא רמון  -המרת אנרגיה באמצעות גלי קול
מנועי חום מקיפים אותנו בחיי היום -יום ,מהנעת המכוניות שלנו ועד מערכות מיזוג האוויר .בלב כל אלה נמצא
מחזור תרמודינמי הכולל דחיסה והתפשטות של גז ,המלווה במעבר חום.
המחקר שלנו מבוסס על הרעיון שאת המחזורים האלה ניתן לחקות באמצעות גלי קול – ״בוכנה וירטואלית״.
ע״י מניפולציות אקוסטיות ניתן לייצר פאזה מתאימה בין תנועה ,מעבר חום ודחיסה (או התפשטות) בתוך גל הקול,
ולבצע מחזור עבודה המונע ע״י מקור חום ,או לחילופין להשתמש בגל קול כדי להעביר חום כנגד הפרש
הטמפרטורות ,כמו במקרר או מזגן – אולם ללא חלקים נעים!
בהרצאה זו נסקור את עקרונות הטכנולוגיה ואת פעילות במעבדה בתחום.
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 .3דר' יורי גנדל  -הפקת מימן ממי-ים בשיטת אלקטרוליזה
גז מימן הוא דלק ירוק אשר יכול לשמש לאגירת אנרגיה מתחדשת של רוח ושמש .אלקטרוליזה של מי-ים היא
תהליך אפקטיבי להפקת מימן ,כאשר הים הוא מאגר אינסופי של מים .אלקטרוליזה ישירה של מי-ים מביאה
לייצור כלור על גבי האנודה ולשיקוע של תרכובות מגנזיום וקלציום על גבי הקתודה.
מוצג תהליך חדש להפקה אלקטרוכימית של מימן ממי-ים ללא ייצור של כלור .היווצרות אנודית של כלור נמנעת
ע"י ריכוז גבוה של יוני הידרוקסיד .התוצרים של התהליך הם :מימן ,חמצן וסודיום כלוריד מוצק.
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 .4פרופ"ח שמואל חסיד  -סיווג אנרגטי של מבנים :תקן בינלאומי  13790לעומת
תוכנת ENERGYPLUS
מוצגת השוואה בין היעילות האנרגטית של מבני מגורים המחושבת ע"י שתי שיטות עבור ארבעה אזורים אקלימיים
בישראל .השיטה הראשונה הינה התוכנה המפורטת לחישובי צריכת האנרגיה במבנים  ,ENERGY-PLUSשהיום היא
התוכנה הטובה ביותר בעולם ומהווה בסיס לתוכנה  ,ENERGYguiשבשימוש עבור השיטה התפקודית של התקנים
הישראלים ת"י  5280ות"י .5282
השנייה היא שיטת חישוב פשוטה המבוססת על התקן הבינלאומי לחישובי אנרגיה במבנים  ,ISO 13790המהווה
בסיס לחישובים במדינות האיחוד האירופי .החישובים מתייחסים לשני אזורים אקלימיים ,מישור החוף (א') והנגב
(ב') ,בהם הקירור דומיננטי אך החימום משמעותי ,לאזור אחד (ההר ,ג') בו החימום דומיננטי אך הקירור משמעותי
ולאזור ד' (השבר האפריקני-סורי ואילת) בו רק הקירור חשוב והחימום זניח.
ליעילות האנרגטית המחושבת לפי שתי השיטות ניתן ביטוי כמותי – ההקטנה של החימום והקירור השנתי ביחס
למבנה יחוס קבוע מראש ,שממנה ניתן לשייך את המנה לקטגוריות אנרגטיות .לשתי השיטות התאמה סבירה
באחוז הקטנת צריכת האנרגיה ליחידת שטח ביחס למבנה הייחוס ,אך לפעמים המרחק בין הקטגוריות עשוי להיות
גדול מקטגוריה אחת .המודל הפשוט יותר צופה בדרך כלל יעילות טובה יותר במקצת.
ההשוואה תקפה לא רק עבור ישראל – אלא גם עבור אזורים אקלימיים דומים שבהם הקירור חשוב או שווה
לחימום .בעבודה גם התייחסות למגבלות ההשוואה שהעיקריות הן ההנחה של חימום וקירור במשך  24שעות ואי-
התחשבות בעומס הקירור הכמוס.
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 .5פרופ' אבי אוסטפלד  -בטחון מערכות אספקת מים :סקירה ואתגרים
הרצאה זו תציג את הידע הקיים בהקשרי בטחון מים והאתגרים בתחום ,בהקשרים של מידול ,מניעה וגילוי
של החדרת מזהמים למערכות אספקת מים.
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 .6פרופ"ח דוד ברודאי ,פרופ"ח ערן פרידלר  -קציר לחות אטמוספרית :גישה חדשנית
לנושא עתיק יומין
הביקוש למים שפירים גדל בכל העולם ,הן במדינות מפותחות והן במדינות מתפתחות .נכון לשנת  ,2015ליותר מ-
 670מיליון בני אדם לא הייתה גישה למי שתייה בטוחים .כמות המים באטמוספירה היא באותו סדר גודל של סך
כמות המים המתוקים בעולם והיא נגישה כמעט בכל מקום .לכן ,אנו מציעים קציר של לחות אטמוספרית כמקור
חדש למי שתייה שעשוי להיות כלכלי וסביבתי בתנאים מסוימים .במסגרת המחקר פותח תהליך חדש לניצול לחות
אטמוספרית .תוצאות המודל התרמודינמי שפותח במסגרת המחקר מצביעות על כך שהתהליך המוצע צורך פחות
אנרגיה מהטכנולוגיות הקיימות.
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 .7דר' ליאת בירנהק ,פרופ' אורי להב  -שיטות חדשות להשבת מגנזיום למים מותפלים
מים מותפלים מהווים אחוז הולך וגדל מהמים השפירים במקומות רבים בעולם וביניהם ישראל .הודות לריכוז
המלחים הנמוך איכותם נחשבת טובה מאד ,אולם מים מותפלים גולמיים הינם למעשה כמעט מים מזוקקים,
וככאלה אינם יכולים לשמש ישירות לשתייה או להשקיה .לכן ,המים עוברים טיפול משלים ,שנועד לשפר את
איכותם.
אולם ,נכון להיום ,לא מיושם תהליך טיפול משלים כלכלי וידידותי לסביבה העונה על דרישות האיכות למים
מותפלים ובנוסף מספק מגנזיום למים ,כפי שדרוש משיקולים של בריאות הציבור .בשנים האחרונות פותחו
בקבוצת המחקר של פרופסור להב מספר תהליכי טיפול משלים חדשניים שנועדו לטפל במים המותפלים ולהביאם
ל איכות הרצויה ,ובפרט להשיב להם את ריכוז המגנזיום הנדרש לפי משרד הבריאות .התהליכים כוללים שילוב של
טכנולוגיות חדשות עם תהליכי טיפול משלים קונבנציונליים ,וכן תהליכים המבוססים באופן בלעדי על טכנולוגיות
חדשות הניתנים לשילוב בכל תהליך טיפול משלים קיים .רוב התהלי כים מבוססים על הפרדה סלקטיבית של יוני
מגנזיום ממי -ים .התהליכים מנצלים את העובדה כי במי-ים ריכוז המגנזיום הינו גבוה .האתגר המרכזי הינו לכן,
להפריד את המגנזיום המומס ולספקו למים המותפלים ,כך שהתוספת של הכלורידים והסודיום ,המצויים
בריכוזים גבוהים מאוד במי-ים ,תהיה מזערית.
בין התהליכים שייסקרו :המסת קלציט ,CaCO3 ,והחלפת עודף הסידן במגנזיום ,על ידי שימוש במחליף יונים;
הפקת תמיסת מגנזיום מרוכזת ו"נקייה מיונים בעייתיים" על-ידי שימוש בממברנות ננופילטרציה; והמסה בטור
של דולומיט CaMg(CO3)2 ,וקלציט .העבודה תכלול סקירה של תוצאות מעבדתיות ותוצאות פיילוט ,והערכה
כלכלית של התהליכים.
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 .8דר' עדי רדיאן  -חלקיקים מהקרקע כבסיס לטיפול בזיהום סביבתי
מינרלי חרסית ותחמוצות ברזל הם חלקיקים קולואידים שכיחים בקרקע ועל כן חומרים זולים ובטוחים לשימוש.
בנוסף לשכיחותם ,תכונותיהם הכימיות והפיזיקאליות ,כגון שטח פנים גדול ,קיבול קטיונים גדול ומבנים מרחביים
מעניינים ,הופכים אותם לסופחים מצוינים .במחקרינו ,חלקיקים אלו מהווים שטחי פנים פעילים המותאמים
לספיחה ופירוק (ביולוגי וכימי) של מזהמים סביבתיים.
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היחידה להנד .סביבה מים וחקלאות
פק .להנד .אזרחית וסביבתית ,טכניון

 .9פרופ"ח רוברט ארמון  -שימוש בבקטריופאג'ים למניעת ביופילם :שני מקרים יישומיים
ניתן להשתמש בבקטריופאג' ים למניעת הצטברות חיידקים על פני משטחים ,הקרואים "ביופילמים" .ביופילמים
יכולים להועיל (למשל טיפול בשפכים) אך גם לגרום לנזקים במערכות הקשורות למים (סתימות וקורוזיה) .במקרה
אשר יתואר ,אנחנו השתמשנו בבקטריופאג'ים למניעת סתימות של מסנני באר (נירוסטה) (ציור מס'  )1ע"י שילוב
שלב טיפולי כימי ושלב טיפולי ביולוגי (בקטריאופאג'ים).

ציור מס'  :1תיאור שיטת הטיפול של מסנני בארות ע"י טיפול כימי-ביולוגי.
מקרה שני קשור לממברנות של ( UFאולטרה-פילטרציה) אשר נסתמות כתוצאה מהיווצרות חיידקים שונים
הגדלים על פני הממברנה .כתוצאה מכך ישנה ירידה בזרם המים ובאיבודי אנרגיה (כתוצאה מהגדלת הלחץ).
הכנסת סוגים שונים של בקטריופאג'ים כנגד חיידקי הסתימה הגדילה את יכולת הסינון ב( . ~ 30%ציור מס' )11
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 .10פרופ"ח יעל דובובסקי ,פרופ"ח ערן פרידלר  -שימוש בקרינה אולטראסגולית קצרת גל
( )<200 nmלטיפול במיקרומזהמים אורגניים במערכות מבוזרות.
מחקר זה עוסק בפירוק של מיקרומזהמים שמקורם בתכשירי טיפוח אישיים במים ,בעזרת קרינת  UVקצרת גל
( .)V-UV, λ<200 nmהייחוד של התהליך הנבחן במחקר זה הוא שיצור רדיקלי הידרוקסיל המשמשים לפירוק
המזהמים נעשה ללא צורך בתוספת כימיקלים .במסגרת המחקר נבחן הפירוק של מספר מיקרומזהמים תחת קרינת
 UVבאורך גל  254ננומטר בלבד (הקרינה הנפוצה במרבית מערכות הטיפול כיום) וכן תחת קרינה המשלבת גם V-
 UVבאורך גל של  185ננומטר; כולל קינטיקה ,אפיון תוצרי ביניים ויעילות אנרגטית.
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