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 תקציר

  שפכים רבים בתעשיות הקשורות לחקלאות, וביניהם שפכי רפתות, לרוב אינם מטופלים כראוי ועלולים ליצור

רת בתחום שפכי הרפתות, בארץ ובעולם, נעשים בשנים האחרונות לנוכח רגולציה גוב מפגע סביבתי חמור.

כימי -כלכלי מתאים. בין הטכנולוגיות הנבחנות קיימות שיטות הפרדה פיזיקו-מאמצים רבים לאיתור פתרון טכנו

טיפול בשפכים באמצעות ננומרוכבים לשם הורדת מוצקים מרחפים פותח על ידי המעבדה לכימיה  .שונות

תית במיגל )מכון למחקר מדעי בגליל(, והוא מיושם כבר שנתיים בהצלחה במתקן פיילוט ממומן על פיסיקלית סביב

: מטרת התוכנית(.  MISSTOW- www.misstow.euידי הקהיליה האירופית לטיפול בשפכי בתי בד ויקבים )

במסגרת . כפר בלוםברפת  נערך המחקרמהלך הניסוי:  .טכנולוגיית ננומרוכבים לטיפול בשפכי רפתותלבחון את 

וזרק תרחיף הננומרוכבים במינון המיכל ערבול  אלבשפכי הרפת.  טיפלאשר המחקר הוקם מתקן חלוץ )פיילוט( 

למיכל צדדי בזמן  הופרדהלנפה רוטטת. הבוצה  הועברו בעזרת משאבההדרוש. לאחר כדקה השפכים עם הפלוקים 

המערכת תוצאות: מ"ק ליום.  4 -בכ טיפל המתקן  למערכת השפכים של היישוב. הוזרמושהשפכים המטופלים 

 לפחות (העדיפה ההפרדה ששיטת. 99% - 95%( הרחקה של TSSמסלקת כמעט לחלוטין את המרחפים המוצקים )

מצוי ברובו בחלקיקים וכאן כאשר  )   CODהעומס האורגני ) .שיקוע אלא ,סינון דווקא לאו היא )האלו בשפכים

ניתן ליישם את התהליך גם  .COD 50%-60% –ים בצורה משמעותית את ערכי ה מסלקים את החלקיקים מוריד

  בטיפול רציף.

 

 ותיאור הבעיה. מבוא 

שפכים רבים בתעשיות הקשורות לחקלאות, וביניהם שפכי רפתות, לרוב אינם מטופלים כראוי ועלולים ליצור מפגע 

ליטר מים מזוהמים ליום לפרה, המכילים עומס  40-380 רפתות בארץ מצאה שהן מייצרות 12סביבתי חמור. בדיקה שכללה 

מ"ק ליממה של מים  50-60פרות מייצרת  300משפכים ביתיים. הווה אומר שרפת ממוצעת של  20-50אורגני גדול פי 

 מזוהמים ביותר, אשר מתקני טיפול שפכים מתקשים לטפל בהם. 

( ו"צריכת חמצן BOD -הם "צריכת חמצן ביוכימית" )צח"ב המדדים שמשמשים לבחון את מידת זיהום המים בחומר אורגני

(. השני לרוב מהווה מדד מהיר ואמין יותר לבדיקה. פרמטר נוסף המהווה גורם מגביל לפינוי השפכים COD -כימית": )צח"כ

בה (. אף שמייחסים חשיבות מאוד גדולה לצח"כ, הורדת כמות המוצקים המרחפים חשוTSSהוא סך המוצקים המרחפים )

 COD>800ואף הכרחית לצורך המשך טיפול יעיל במתקן טיפול השפכים. כללי תאגידי המים לשפכי תעשיה קובעים ש 

mg/L  ו/אוTSS>400 mg/L  2000נחשב כבר ל"שפכים חורגים". עליה מעל mg/L  בCOD 1000, או מעל mg/L  ב

TSSהוזכר קודם, נמצאו ערכים של , מהווה כבר למעשה "שפכים אסורים". באותו סקר של שפכי רפת שCOD>10000 

mg/L, TSS>4000 mg/L . 

-לנוכח רגולציה גוברת בתחום שפכי הרפתות, בארץ ובעולם, נעשים בשנים האחרונות מאמצים רבים לאיתור פתרון טכנו

ול ביולוגי. כימי שונות לעיתים בשילוב עם טיפ-כלכלי מתאים. בין הטכנולוגיות הנבחנות קיימות שיטות הפרדה פיזיקו

היתה אמורה להיכנס לתוקף תקנה שמחייבת את הפעלת התקנים  1.1.2014בארץ הצורך בפתרונות הפך לאקוטי: ב 

שמופיעים למעלה. הפעלת תקנים אלו היתה למעשה מביאה לסגירת ענף הרפתות, מכיוון ששום רפת לא עומדת בתקנים 



אך ברור שהדחיפות במציאת  -קרים שמטרתם לתת מענה סביראלו. בשלב זה ההפעלה נדחית בשנה, ומתבצעים מספר מח

 פתרונות סבירה מהווה אלמנט שיש צורך לקחת אותו בחשבון

טיפול בשפכים באמצעות ננומרוכבים לשם הורדת מוצקים מרחפים פותח על ידי המעבדה לכימיה פיסיקלית סביבתית 

הצלחה במתקן פיילוט ממומן על ידי הקהיליה האירופית במיגל )מכון למחקר מדעי בגליל(, והוא מיושם כבר שנתיים ב

 (.  MISSTOW- www.misstow.euלטיפול בשפכי בתי בד ויקבים )

בה מוסף חומר  -( קואגולציה1( מורכבים למעשה משלושה שלבים: )TSSהטיפולים המקובלים להורדת מוצקים מרחפים )

( 3יכל נפרד חומר נוסף המלכד חלקיקים ביחד לחלקיק גדול. )בו מוסף במ -( פלוקולציה2שמנטרל את מטען החלקיקים, )

 -לאחר שני השלבים הללו מתבצע עוד תהליך הפרדה באמצעות סינון, שיקוע, הצפה או התקן דומה. מגרעות טיפולים אלו

מיכלים ( יש צורך למעשה בשני 2( אין התייחסות לנושא הצפיפות של מזהמים אורגניים, הדומה מאוד לזו של מים, )1)

שעות( מה שמביא לכך שמיכלי טיפול ההמשך )שיקוע,  1-6( הזמן הכולל שלוקח התהליך הוא יחסית ארוך )3שונים, ו )

 למשל( חייבים להיות בנפח גדול מאוד, לאגור את השפכים שמצטברים. 

ם מוסף בכמויות הטיפול בננומרוכבים למעשה מבצע את שני השלבים הראשונים בעת ובעונה אחת. תרחיף ננומרוכבי

ובעלויות דומות לאלו שבטיפולים הרגילים, אך ההוספה מתרחשת במיכל בודד )במקום בשניים( והתהליך מתרחש בפרק 

זמן של שניות )במקום דקות או שעות(. התוצאות המתקבלות הן סילוק כמעט מוחלט של מוצקים מרחפים במים ממקורות 

. במהלך פיתוח פתרון זה בוצעו CODבמתקנים שונים שעוסקים בהורדת  שונים, וכך מתאפשר המשך טיפול יעיל יותר

בדיקות במגוון סוגי שפכים קשים )בתי בד, יקבים, רפתות, מחלבות, הצללת מים עם תכולת אצות גבוהה, ועוד(. בכל 

ת המוצקים מחקרים שערכנו )ציטוטים? מאמרים? פטנטים?( הוכחה הלכה למעשה היכולת להוריד את העכירות ואת הכמו

מוגן במספר פטנטים שהוגשו בנושא. תוך כדי  TSSהמרחפים בשני סדרי גודל ואף יותר. השימוש בננומרוכבים להורדת 

 המחקר פותחה מתודה שמאפשרת קביעה אמינה ומדוייקת של סוג התוסף המשקע )קואגופלוקולנט( הדרוש והמינון שלו. 

, בטיפול אחד, תוך שניות עד TSSירידה של שני סדרי גודל בעכירות וב כפי שנאמר, השימוש בננומרוכבים מאפשר לקבל 

דקות בודדות. אך יתרון נוסף בטיפול הוא יצירת חלקיקים )"פלוקים"( מספיק גדולים ויציבים כך שניתן להפרידם באמצעות 

מסחריים בטיפול בשפכי רפת מ"מ(. בבדיקות שנערכו מול קואגולנטים ופלוקולנטים  0.21 -מש )כ 70סינון יחסית גס של כ 

)אם אין מקורות ספרות אין טעם לרשום את זה...( התברר שאמנם כל הטיפולים מצליחים להצליל את השפכים לפני 

ההפרדה אם ממתינים מספר שעות )אף שהננומרוכבים עושים זאת מיד!(. אך בניסיון להפריד את הבוצה באמצעות סינון 

מסחריים המקובלים מתרסקים ועוברים את המסנן, והטיפול נכשל. למעשה רק הטיפול את השפכים, הפלוקים בטיפולים ה

בצורה כמעט מושלמת עם  TSSבאמצעות ננומרוכבים מצליח להניב תוצאות מעולות לאחר סינון, של הורדת עכירות ו 

  סינון יחסית פשוט שלא דורש הפעלת לחצים. 

 תוכניתמטרת ה

 .ם לטיפול בשפכי רפתותטכנולוגיית ננומרוכבילבחון את 

 

 השערת העבודה

 השערת העבודה הינה שטיפול בשפכי הרפת בשיטת הננומרוכבים תגרום ל:

 והעכירות. TSS –( בערכי ה 95% –ירידה משמעותית )יותר מ  •

 , שניתן להגבירה ולשפרה על ידי בחירתBOD -ו CODהורדה זו תלווה בירידה בערכי  •

 ימיםננומרוכבים מתא           

 

 מהלך הניסוי

 טיפלאשר חלוץ )פיילוט( במסגרת המחקר הוקם מתקן למכון המחקר מיגל.  בשל קרבתה כפר בלוםברפת  נערךהמחקר 

בשפכי הרפת. המתקן מבוסס על מיכל עם ערבול אליו מוזרק תרחיף הננומרוכבים במינון הדרוש. לאחר כדקה השפכים עם 

למערכת  הוזרמולמיכל צדדי בזמן שהשפכים המטופלים  הופרדהטת. הבוצה לנפה רוט הועברו בעזרת משאבההפלוקים 

לקח מספר שבועות לייצב את המערכת ידנית.  והופעלמ"ק ליום  0.5-1 -תחילה בכב טיפלהשפכים של היישוב. המתקן 



מ"ק  4 -בכ טיפל המערכת לפעילות אוטומטית באמצעות בקרה ממוחשבת, והמתקן  בצורה ידנית. לאחר שלב זה נכנסה

 ליום. 

השני הבנו שעדיף להפריד את המשקעים מהנוזל המטופל בעזרת משקע. הוחלט להעביר את השפכים בשלב הראשון בשלב 

דרך הנפה לסינון ראשוני, הבוצה הופנתה למתקן איסוף ומשם להמשך טיפול יחד עם זבל המדרכים הרטוב. השפכים הופנו 

 כימי. למיכל הטיפול להמשך הטיפול הפיזיקו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( מכל הטיפול עם המערבל. מעליו מכל תרחיף הננומרוכבים. מימין הנפה ומתחתיה מכל איסוף השפכים לאחר הפרדתם. למטה)תרשים המתקן: משמאל  :1איור 

ננומרוכבים. מפעילה את המערבל ( מערבל מכל ה2( משאבה טבולה בבור השפכים מזרימה שפכים למכל הטיפול. )1החצים מראים את התקני הניטור והבקרה: )

, מופעל כדקה אחרי שהזרקת ( משאבת ריקון מכל הטיפול4( משאבת הננומרוכבים מזריקה מנה מבוקרת, תוך ערבול מכל הטיפול. )3ושומרת על תרחיף הומגני. )

 מט"ש.( מצוף המפעיל משאבה לריקון המכל מתחת לנפה והעברת השפכים המטופלים ל5הננומרוכבים מסתיימת. )

 

 

 

מ"ג פולימר לגרם חרסית. נימצא כריכוז  240כי מינון של ניתן לראות  בננומרוכבים: : קביעת הריכוז האופטימלי לעבודה2 –תמונה 

 האופטימלי לטיפול בשפכי הרפת.
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 .צילום כללי של מתקן הפילוט: 3 –תמונה 

 
 

 .זרם הבוצה: 5 –תמונה                                             .הנפה הרוטטת: 4 –תמונה 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כלי מ: 7 –תמונה                                .כל הטיפולשפכים מופנים למ: 6 –תמונה 

 .החומר

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 .משקע: 9 –תמונה                                                           .למכל הטיפול הוספת החומר: 8 –תמונה 

 
 

 .המאפשרת הפעלה אוטומטית של המתקן מערכת מחשוב ובקרה: 10 –תמונה 

 

 

 

 

 ניתן לראות במבחנה הראשונה את החומר לפני הסינון במבחנה השנייה לאחר הסינון בנפה ובשלישית הנוזל לאחר הטיפול.: 11 –תמונה 

 



 

 

 תוצאות:

 כפר בלום חלוץ אוסף מדגמי של תוצאות ממדידות מתקן

תאריך 

 בדיקה

TSS COD 

 אחרי לפני אחרי לפני

22/8/2014 3158 334 5235 1410 

24/8/2014 1500 69 2640 730 

25/8/2014 1760 198 2025 920 

27/8/2014 1053 94 3045 1185 

2/9/2014 1343 96 3185 1158 

28/9/2014 1440 90 6065 2127 

5/10/2014 2950 47 9900 2357 

20/10/2014 1712 210 7047 4120 

23/10/2014 2525 180 9370 3165 

4/11/2014 3687 76   

10/11/2014 18600 227   

23/12/2014 1667 292 3720 1055 

28/12/2014 13550 220   

6/1/2015 4433 106 8661 1870 

20/1/2015 2867 277 7800 2000 

28/1/2015 4233 252 9301 2803 

3/2/2015 11925 232 16724 3432 

 

 

 

 

 

 

 

 במעבדה בנווה יער. וונבדק תקן חלוץ כפר בלוםהממ 22/2/2015 -דגימה שנלקחה ב  
 

 

 

 

 

 

 

 לפני הנפה  -תוצאות שפכי רפת 

 תוצאה יחידות הבדיקה

COD 16980 מג"ל 

TSS 10888 מג"ל 

N 484 מג"ל 

P 95 מג"ל 

 אחרי הנפה  -תוצאות שפכי רפת 

 תוצאה חידותי הבדיקה

COD 9542 מג"ל 

TSS 4200 מג"ל 

N 425 מג"ל 

P 94 מג"ל 

 אחרי טיפול  -תוצאות שפכי רפת 



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סיכום

 ( המערכת מסלקת כמעט לחלוטין את המרחפים המוצקיםTSS)  וזה נעשה בדקות 99% - 95%הרחקה של ,

 .PPM 100 -( ולרוב גם פחות מPPM 400 -תמיד בתחום התקן )פחות מ TSS -ה ספורות.

  בהנחה ומזרימים את השפכים לאחר הטיפול למט"ש הורדת ה– TSS  היא בעלת חשיבות גבוהה יותר. זאת

הגורמות להם קשיים  TSSל רמות גבוהות של מכיוון שעיקר התלונות מצד המט"שים כלפי הרפתות הוא בעיקר ע

 רבים בתיפעול המערכות.

 שיקוע אלא ,סינון דווקא לאו היא )האלו בשפכים לפחות (העדיפה ההפרדה ששיטת למדנו. 

 ( כמו כן למדנו כי העומס האורגניCOD   (  מצוי ברובו בחלקיקים וכאן כאשר מסלקים את החלקיקים מורידים

 .COD 50%-60% –ה  בצורה משמעותית את ערכי

 .דרוש מיכל טיפול ואחסון קטנים יחסית מכאן שניתן להקים מתקן טיפול קטן ובעלות נמוכה יחסית 

 .ניתן ליישם את התהליך גם בטיפול רציף 

  גדולים וכבדים יחסית ששוקעים בצורה טובה ומהירה, וכמעט לא מתפרקים שילוב פולימר מקשר מיצר פלוקים

 כים המטופלים. במידה ומסננים את השפ

 אף שאינני יודע מה יהיה גורלה בסופו של דבר של ה"טכנולוגיה", האם היא תאומץ ותתפשט, או 

אני מברך את תרומתה של מועצת החלב בהקמת המתקן שתתברר בסופו של דבר כפתרון אפשרי אחד מני רבים, 

 .חלוץ שבהחלט תורם לקידום הנושא

  

 
 

 

 רשימת ספרות.

1. Rytwo, G. et al., (2013) Sci. Total Environ. 442, 134–142. 

2. Rytwo, G. (2012) WIPO PCT Application No. PCT/IL2012/000245.  

3. Rytwo, G. (2014) US provisional patent application number No. 61/955,996.  

4. Rytwo, G. et al. (2014) Colloid Interface Sci. Comm., in press, June 2014 

5. Rytwo, G.; Malka, H. (2013) Water and Irrigation, 530: 6-9. 

 תוצאה יחידות הבדיקה

COD 1237 מג"ל 

TSS 99 מג"ל 

N 76 מג"ל 

P 14 מג"ל 



Summary: 
 

Many wastewater for agriculture-related industries, including dairy wastewater, usually are not 
treated properly and could create a serious environmental hazard. In light of increasing regulation 
in the field of dairy wastewater, there are great efforts in recent years to locate the techno-
economic solution to treat dairy farm wastewater in Israel and in all the world. Among the 
technologies being considered are methods of physico-chemical separation of different. 
Wastewater treatment using Nnomrocbim for suspended solids reduction developed by the 
Laboratory of Physical and Environmental Chemistry (Migal, Scientific Research Institute of 
Galilee), and is already implemented in two successful pilot facility funded by the European 
Community to treat sewage presses and wineries (MISSTOW- Www.misstow.eu). The purpose of 
the current study is to test this technology of Nnomrocbim to treat sewage from dairy farms. 
Course of the experiment: The study was conducted in the kibbutz Kfar Blum. During the study, a 
pilot facility was set up to treat sewage in the dairy farm. Solution of Nnomrocbim was injected in 
to the mixing tank at the required dose. After a minute the sewage were transferred using a pump 
vibrating screens. The sludge was separated to a different tank while the treated sewage were 
transferred into the sewage system of the kibbutz. The facility handled about 4 cubic meters of 
water per day. Results: The system removes almost entirely the suspended solids (TSS) removal 
of 95% to 99%. The separation method preferred (At least in these effluents) is settling rather than 
filtering. The organic load (COD) is found mostly in the particles, removing of the particles 
significantly lower values of COD in about 50% to 60%. The process can be applied also as a 
continuous treatment. 




