
מ"סולבר תעשיות בע  

 באשדוד DAFהשקת מתקן טיפול שפכים   

   2009דצמבר 

 

 טל עבדן: מציג



 תוכן המצגת

 רקע והצורך במתקן עצמאי בסולבר•

 ? DAFמדוע דווקא •

 מטרת המערכת•

 תכנון וביצוע•

 ביצועי המערכת ותפעול שוטף•

 תודות•

 

 



 רקע להקמת המתקן

 שינוי בתפיסת איכות הסביבה בהנהלת המפעל •

 רצון אמיתי וכנה להיות מפעל שומר חוק •

התחייבות בפני המשרד להקמת מתקן טיפול  •

 חודשים 6עצמאי תוך 

 ניסיון טוב עם מתקן דומה באשקלון •

 

 

 

 



 הצורך במתקן עצמאי בסולבר

למרות מהלכים להפחתת עומסים במקור עדיין יש  •

 .COD-חריגות נקודתיות ב

 .מענה לתקינה עתידית אפשרית בחנקן •

 .מענה לבעיית הסולפיד בשפכים •

 .ש העירוני"ניתוק התלות במפעיל המט •

 

 

 

 



AVG Monthly COD 2007-9
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 ?DAFלמה דווקא 

עד  ( וסולפיד)הפחתת העומס האורגני והחנקני : מטרת המתקן•

 .כדי עמידה בתקנות לרישיון עסק

 .אפשרות לטיפול המשך בקולחין לשימושים פנימיים •

עלויות הקמה  , תלות בביולוגיה: העדפה על פני טיפול ביולוגי •

תכונות שיקוע  , רגל גדולה יותר-טביעת, ותפעול גבוהות

 .בעייתיות

 .אמינות גבוהה, תפעול פשוט, טכנולוגיה פשוטה יחסית •

 ניסיון טוב עם מתקן דומה באשקלון •

 

 



 (1)תכנון וביצוע 

 מ"בע סאג' שריר חבאיתן : וליווי הנדסיתכנון , טכנולוגיה

 מ"סולבר תעשיות בע: ביצוע

 :נתוני תכן עיקריים

 ש"מק 50, י"מק 1200: ספיקת תכנון. 1

 ש"מק 60: ספיקת שיא. 2

 כללי כ"צחל "מג 2500. 3

 קולואידיאלייםל מוצקים מרחפים או "מג 1000בתוכו . 4

 מהחומר המרחף 90%הרחקה של . 5

 .מוצקים 5%-ק בוצה ליום ב"מ 11-כ: כמויות בוצה. 6

 

 



 (2)תכנון וביצוע 

 Jar Testsסדרות של ' לצורך תכנון המתקן בוצעו מס•

 הניסויים אישרו את היתכנות הטכנולוגיה•

אחוזי הרחקת חומר  , נקבעו ריכוזי כימיקלים אופטימאליים•

 .כמויות בוצה צפויות וכן הלאה, מרחף

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 סכמת הטיפול

 FeCl3על ידי  pHקואגולציה בסביבה מבוקרת . 1         

הכנסת פלוקולנט מדולל וערבוב במיכל בחוש  . 2

 (פלוקולטור)

 4-החדרת זרם מים ממוחזרים המכילים אוויר מומס ב. 3

 .באר 5עד 

 גריפת הבוצה במצלל על ידי גורף ייעודי. 4

 .  אכסון בוצה במיכל. 5

 .קולחין זורמים למערכת הביוב העירונית בגרביטציה. 6

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 ברז ראשי

 פלוקולטור

 מיכל לחץ



(גלמי ומדולל)משאבות פלוקולנט   

 , מבט צד על מיכל הכנת פולימר

פלוקולטור וקוביות  ,לוח חשמל 

 כימיקלים

 



 מצלל ומיכל איסוף בוצה

(המסת אוויר)משאבות תהליך   



 מסך התהליך ומערכת השפכים



 ( 1)ביצועי המתקן 

 

 

 

  יחידות  

שפכים 

 גלמיים

 קולחי

DAF אחוז הורדה 

TSS mg/l 2850 220 92% 

COD t mg/l 5985 1755 71% 

COD sf mg/l 1590     

TKN mg/l 478 117 76% 



 (2)ביצועי המתקן 

 

 

 

התקבלו   14.11-ל 01.11-בניסויים שנעשו בין ה

 :התוצאות הבאות

 

• TSS (ל"מג 1000תקן )ל "מג 76 -ממוצע בקולחין 

• COD (ל"מג 0200תקן ) 1240 -כללי ממוצע בקולחין 

 

 בעומס האורגני 70%-הפחתה של כ •

 במוצקים 95%-הפחתה של כ •



 תפעול שוטף

 

 

 

 .גויס מפעיל איכות סביבה( בין השאר)לצורך תפעול המתקן  •

 .מהנדס איכות סביבה -אחריות לתפעולו התקין של המתקן •

 .פינוי בוצה בביוביות לאתר מורשה •

 .נבחנים מספר כיוונים -פינוי בוצה עתידי •

טיפול מקסימאלי לעומת חיסכון  : אלטרנטיבות תפעול •

 .בכימיקלים

 

 



 תודות

 

 

 

 איתן שריר   •

 משה שוורץ וצוות האחזקה •

 סמיון וצוות החשמליה, יו'סרג •

 צוות המחסן, שולם וצוות הרכש •

 צוות איכות סביבה המורחב •

 כל מי ששכחתי לציין ותרם לפרויקט •

 

 



 ??שאלות



 !תודה על ההקשבה

 

 ...יציאה לסיור בשטח


