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 לטיפול בשפכים   ת"אפמבוססות  מערכותהמניע לפיתוח 

א  "מערכות לטיפול בשפכים דורשות לרוב משאבי אנרגיה וכ
 . ספרשמונעים את יישומם המיטבי באזורי 

 אקותמרחב יהודה שומרון ובנימין מהווים את אזור ההזנה של 
.  מתצרוכת המים השפירים בישראל 1/3ההר אשר מספקת כ 

של שפכים וקולחים  ש"מלמק 74 בכמזוהם מרחב זה , מאידך
של החתך מחלחלת   הקרסטיבדרגת טיהור נמוכה ובשל אופיו 

 (.2009 וחובריוכהן )  ש"מלמק 30כמות שפכים וקולחים של כ 

 פתרונות טיפול אינטנסיביים  , עלותם הגבוהה בתפעול והקמהעקב
 .ותיעול שפכים לא נותנים מענה לבעיה

 במצב הנוכחי של ריבוי רשויות ומקורות זיהום פזורים לא סביר
 . שפתרונות מקובלים ישנו את המצב
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אתר מעונות הסטודנטים באוניברסיטת אריאל 

 מערכת משולבת  נבנתה בשטח שמצפון לבניני המעונות החדשים
 ללימוד ופיתוח טכנולוגיות טיפול והשבת שפכים

 המותאמות  מעבדת פיתוח לטכנולוגיות חדשניות מהווה המערכת
 ליישום כפתרון ייעודי לאזור

 תוך  , בשפכיםבחינת יישום אפר תחתי לטיפול מאפשרת המערכת
לימוד האלמנטים הביוכימיים השונים עד ידי סטודנטים לתארים 

 מתקדמים באוניברסיטת אריאל  

 

 

תיאור מערך הפיתוח לטכנולוגיות בעצימות נמוכה ובקיימות  

 גבוהה לטיפול ולהשבת שפכים
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תיאור תשתית המעבדות למערך הפיתוח לטכנולוגיות  

 בעצימות נמוכה לטיפול ולהשבת שפכים

 

  מעבדת קרקע ומים לאפיון גודל גרגר ומדדים
 ביוכימיים

מעבדה אנליטית למדידת ריכוזי יונים 

 בריאקטורים   הפלורהמעבדה ביולוגית לאפיון
 השונים

 לאפיון הקשר בין הקרומים   מיקרוסקופיהמעבדת
 הביולוגיים ואתרי הגידול על פני האגרגטים

 מעבדתי למיקרו אפיון של ( קולונות)מערך עמודות
 השונים   הביוכימיםהתהליכים 
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 תיאור אתר הפיתוח לטכנולוגיות בנות קיימא לטיפול בשפכים

/   רחופתמפריד 
גרופת עם טיפול  

ראשוני  
 פקולטטיבי  

  ביוריאקטור
  משופעלכפול 

מבוסס אפר  
 פחם תחתית

שפכי מעונות  
 הסטודנטים  

ק "מ 15)
 (ליממה

אגן ירוק  
בזרימה  
 חופשית  

  ביוריקרטור
  משופעל

מקובע מבוסס  
אפר פחם  

 תחתית

  ביוריאקטור
  משופעלכפול 

מבוסס אגרגט  
גן   טוף

 בוטני  



 אופקי בעל מערכת שפעול אנכית   ביופילטרמערך טיפול מסוג תרשים 

PCT/IB2012/057474 



 בעל מערכת שפעול אנכית  כפול  ביופילטרמערך טיפול מסוג תרשים 



 המערך הניסויים במעבדות

 אצווה(Batch) 

ל מים "מ 200 -הושהו למשך שבוע ב( ת או טוף"אפ)גרם מצע  50•
 .צלזיוס 20ºשל ' מזוקקים או שפכים בכלי פתוח באינקובציה בטמפ

 .של המים נערכה לפני ואחרי השהיה( ICP -ו IC)אנליזה כימית •
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עמודות 

, ג"ק 1.6במשקל ( ת או טוף"אפ)מצע טיפול •
 .4"בקוטר  פרספקסנארז בעמודת 

ימים   3ליטר מים מזוקקים סוחררו למשך  3•
 .בכל אחת מהעמודות
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 ששימש לבניית הריאקטורים ת"אפשל אגרגט   XRDמינרלוגיאפיון 



 של אגרגט הטוף ששימש לבניית הבריכה השלישית   XRDמינרלוגיאפיון 
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 מהשפכים באגני הטיפול TSSו  BODניטור הרחקת 
Date Sample BOD TSS Date Sample BOD TSS 

19.04.13 

 50 206 כניסה

06.06.13 

 122 - כניסה

משופעלתאקווה  משופעלתאקווה  5 8   2 6 

ת"אפאגן ירוק  ת"אפאגן ירוק   - -   14 16 

 4 13 אגן ירוק טוף 33 33 אגן ירוק טוף

03.05.13 

 68 -  כניסה

13.06.13 

 -  76 כניסה

משופעלתאקווה  משופעלתאקווה  8 -    -  - 

ת"אפאגן ירוק  ת"אפאגן ירוק   - -    -  - 

 -  21 אגן ירוק טוף 4 -  אגן ירוק טוף

10.05.13 

 156 -  כניסה

20.06.13 

 60 192 כניסה

משופעלתאקווה  משופעלתאקווה  -  -    9 13 

ת"אפאגן ירוק  ת"אפאגן ירוק  -  -    5 25 

 17 47 אגן ירוק טוף 7  - אגן ירוק טוף

24.05.13 

 87 208 כניסה

27.06.13 

 74 182 כניסה

משופעלתאקווה  משופעלתאקווה  3 19   3 14 

ת"אפאגן ירוק  ת"אפאגן ירוק   - -   43 19 

 23 27 אגן ירוק טוף 22 27 אגן ירוק טוף

31.05.13 

 50 -  כניסה

13.08.13 

 80 -  כניסה

משופעלתאקווה  משופעלתאקווה  6 -     - 4 

ת"אפאגן ירוק  ת"אפאגן ירוק   - -     - 7 

 24 -  אגן ירוק טוף 14 -  אגן ירוק טוף



 וטוף ת"אפהרכב כימי של מים מזוקקים ושפכים שהושהו עם  –( Batch)ניסוי אצווה 
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Sample TDS Na NH4 K Mg Ca Cl HCO3 NO3 F PO4 SO4 

septic 950 108 69.3 10.8 31.4 35.7 136 516 - 0.263 7.58 33.8 

septic+BA 884 98.1 64.9 11.1 28.3 34.3 122 496 - 0.244 3.89 25.3 

DW 3.42 0.250 0.000 0.139 0.087 0.443 0.225 2.27 - - - - 

DW+BA 39.0 1.24 0.658 0.448 0.727 6.50 0.363 29.0 - - - - 

 ניטור השתנות ההרכב הכימי של המים עקב מעבר במצעי הטיפול

 .ביחוד של סידן וקרבונט, נצפתה עליה קלה בריכוזי המלחים במים המזוקקים

 וטוף ת"אפימים  בעמודת  3הרכב כימי של מים מזוקקים שסוחררו  –ניסוי עמודות 

Sample TDS Na NH4 K Mg Ca Cl HCO3 NO3 Br F PO4 SO4 

DW 9.09 - 1.02 - 0.074 0.135 0.191 0.100 - 0.600 0.099 - 6.87 

DW-Tuf 
collumn 

108 - 24.0 - 0.515 0.861 1.27 74.2 - - 0.268 1.30 6.03 

DW-BA 
collumn 

83.1 - 6.53 - 1.79 11.8 2.63 53.8 0.714 - 0.222 - 5.70 

בעיקר מעליה נובעת הנראה שככל משמעותית בריכוז המלחים הכללי ישנה עליה 

 הקרבונט וכן מתרומה קטנה יותר של סידן   באלקליניות



 ריאקטוריםב הפלורהדיווח פעולות אפיון 

איסוף דגימות  
 מפיזומטרים

 שונים

זריעה על צלחות אגר  
 אווירניםבתנאים 

זריעה על צלחות אגר  
   NO3 1%בתוספת 

 אווירניםבתנאים לא 

 

  h 48הדגרה במשך 
 C37°וב C 30°ב 

  h  96הדגרה במשך 
 C37° וב C30°ב 

 

זריעת בידוד בוצעה מספר  
פעמים עד לקבלת  

 טהורה אוכלוסיה

המושבות לפי   איפיון
 סממנים חיצוניים

 לזיהוי סופי 16S rRNAאנליזת 

 

 

 

 

 

 

 

בידוד שתי  
אוכלוסיות של  

 חיידקים

 

 

 

 

 אוכלוסייה מבודדת

 

 

 

 

 

 

 שקיפות ברק    שוליים       צבע   גודל מושבה    
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 הריאקטורים פלורתאפיון 

Trichococcus pasteurii 

Microbacterium oxydans 

Bacillus cereus / 

thuringiensis 

Leucobacter iarius 

Pseudomonas psychrophila 

Trichococcus pasteurii  

Trichococcus pasteurii 

Aeromonas  

hydrophila 

Acinetobacter junii 

Leucobacter iarius 

Bacillus circulans 

Planococcus 

rifietoensis 

Staphylococcus cohnii 

Raoultella planticola 

Rhodococcus 

erythropolis 

Trichococcus pasteurii 

Aeromonas  hydrophila 

Acinetobacter junii 

Pseudomonas alcaligenes 

Pseudomonas 

plecoglossicida 

Aeromonas media 

Microbacterium oxydans 

Leucobacter iarius 

Aeromonas  hydrophila 

Acinetobacter johnsonii 

Pseudomonas alcaligenes 

Pseudomonas 

plecoglossicida 

Trichococcus pasteurii 
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  Cupriavidus basilensisהחיידק  ביופילםמעקב אחר יצירת 

 SEMאפר הפחם התחתי בעזרת אנליזת על 

עבור   SEMאנליזת 

חיידקים שגדלו במצע  

BH , מימין(X 600 )

 (.X 5000)ומשמאל 

עבור   SEMאנליזת 

חיידקים שגדלו עם מצע 

,  מינימלי בנוכחות פנול

(  X 1000)מימין 

 (.X 8000)ומשמאל 



 יממה\קוב 2.0עד  0.6ספיקת השפכים בכל אחד מהאגנים השתנתה בטווח של  . 

BOD  במוצא הטיפול המקדים( קוב  10של  ספטימיכל– inlet )עמדה על כ- 
 . ל"מג 156עד  50בטווח של  TSS -ו ל"מג 200

BOD  המשופעלתבמוצא האקווה המלאכותית (out 1) , ל"מג 9 -ל 2נע בין ,
 . ל"מג 14 -ל 3במוצא האקווה נע בין  TSS. למעט חריגה אחת

BOD ת "במוצא האגן הירוק מבוסס אפ(out 2) , ל"מג 43 -ל 5נע בין .TSS 
ישנם מעט נתונים עבור אגן זה בשל בעיות  . ל"מג 43 -ל 5במוצא האגן נע בין 

 .תפעוליות

BOD  במוצא האגן הירוק מבוסס טוף(out 3) , ל"מג 47 -ל 13נע בין .TSS 
 . ל"מג 33 -ל 3במוצא האגן נע בין 
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 מהשפכים באגני הטיפול TSSו  BODהרחקת סיכום תוצאות ניטור 

 בספיקה האגנים בשלושת שהתקבלה הקולחים איכות ,מעטות חריגות למעט
  להזרמה 2010 העם בריאות בתקני עמדה (אגן לכל) יממה\קוב 1 -כ של יומית

 הגבוהה באיכות היו המשופעלת המלאכותית האקווה קולחי  .הגבלה ללא
 מבלי יממה\קוב 1.5 -כ עד של בספיקות ועמדה הניטור משך לכל ביותר
   .2010 העם בריאות מתקני חריגה
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לא נמצאו עדויות לשחרור מתכות רעילות בריכוזים משמעותיים ממקור מצע  •

 .ת או טוף למים ולשפכים"אפ

בהפחתת העומס  המשופעלתנמצא יתרון משמעותי לאקווה המלאכותית •

 .האורגני והמוצקים המרחפים

אך  . ת או טוף"לא נמצא הבדל ביעילות הטיפול בין האגנים המבוססים אפ•

 .יתרון יישומי ברור ת"לאפיש ( ק"למ₪  250כ ) מטוףזול  ת"אפהיות ואגרגט 

 .לרוב מהקיציתאוכלוסיית החיידקים החורפית שונה •

ליישום הטכנולוגיה במתקני טיפול של   ב"מילטבמהלך המחקר התקבל אישור •

 .ק ליממה"מ 1000עד 

עד לקבלת  )כיום המתקן ממתין להיתר הזרמה חקלאית ממשרד הבריאות •

 (ההיתר המתקן מושבת

 סיכום פעולות המחקר הנוכחיות



?שאלות  

מאמר חדש 

המציג חלק  

מתוצאות  

 המחקר


