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 שם ההצעה. 1.2

  המדרכים מזבל קומפוסט ויצור הרפת שפכי לנידוף חלוץ מתקן סולארי ריאקטור

 Solar chemical reactor for wastewater evaporation in dairy farm  

 870-1636-18הצעה מספר 

 שותפים למחקר .1.3

. מ"שה לבקר המחלקה. ופרסומו מסכם ח"דו כתיבת, ומדידות טיפולים ביצוע, מחקר פרוטוקול - מלכה הלל
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 מגדלי התאחדות. ופרסומו מסכם ח"דו כתיבת, ומדידות טיפולים ביצוע, מחקר פרוטוקול - לבון יניב ר"ד

 .קיסריה, הבקר
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 תקציר. 1.4

 וחצר החליבה מכון שפכי את לסלק שתפקידו סולארי ריאקטור של חלוץ מתקן מציגה המחקר תכנית

 לקומפוסט המדרכים זבל הפיכת כדי תוך הנוזלים נידוף של משולב בתהליך( השפכים-להלן) המתנהה

 אטומים ורצפה קירות על הבנויה" מנהרה" בצורת חממה דמוי הינו המתקן. כלכלי ערך בעל איכותי

 מטלות כולל המתקן תפעול. רטוב אוויר להוצאת ומאוורר טרקטור י"ע חומרים לשינוע פתח עם, מבטון

 הקומפוסט והרטבת קלטור, המדרכים זבל של הובלה, לרבות היומי עבודתו בסדר מבצע שהרפתן

 מלא בגודל מתקן של הקמה: הכולל מסחרי לפיתוח נתונים בסיס יצירת היא המחקר מטרת. בשפכים

 . ערך רב למשאב בקומפוסטציה המדרכים זבל והפיכת נידוף י"ע השפכים סילוק לשם( 1:1)

 איכות, לדשונת זבל הפיכת יעילות, שסולקו השפכים כמות של הקריטריונים פ"ע לות המתקן נבחנהייע

  .ותפעול הקמה ועלויות הדשונת
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 מבוא ותיאור הבעיה .1.5

 שפכים. הרפת על כבד כלכלי נטל מהווה שלהם הקצה ופתרון המתנה וחצר החליבה מכון בשפכי הטיפול

לצורף  גבוהות ועלויות גדולות השקעות ונדרשות לטיפול קשים ולכן גבוהים מזהמים ריכוזי מכילים אלו

 בין השוני .ליטר 156  -כ  ארצי ובממוצע שנתי בממוצע היא ביממה לחולבת השפכים שפיעת. בהםהטיפול 

 בין קיצוניים אקלים הבדלי וכן הצינון מי בגלל לקיץ חורף בין גדולים הבדלים על ומתבסס רב הרפתות

 רפת, לדוגמא. ביממה לחולבת שפכים ליטר 380 -ל 40 בין נעה הכמות שונות ברפתות. המדינה חלקי

 לשלוש המתחלקים ביממה שפכים ק"מ 50-60 הקיץ בעונת מייצרת הארץ במרכז חולבות 300-כ המונה

 מכון בשפכי (ב"צח) כימיתוצריכת החמצן הבי ריכוז. לטיפול קשים אלה שפכים, כאמור .ביום חליבות

 העומס: כלומר, ביתיים בשפכים מיליגרם לליטר 250-300 לעומת, מיליגרם לליטר 3,000 -כ הוא חליבה

 הטיפול בעלות המתבטא דבר – ביתיים בשפכים האורגני מהעומס 10 פי גבוה אלה בשפכים האורגני

 אלו שפכים והזרמת לזיהום גורם לקרקע הגולמיים השפכים סילוק. במכון לטיהור שפכים )מט"ש(

 בנפח הפחתה שכל מכאן .להשקות ניתן אותם הגידולים סוג את ומגבילה, ניכר נזק גורמת השקיה למאגרי

 בשפכים הטיפול עלויות ואת הסביבתי הנזק את ניכרת במידה תקטין הרפת ממערכת היוצא השפכים

 למרות .הזו המטרה את לקדם שנועדו למחקרים רבים אמצעים השקיע החקלאות משרד, אמנם. אלה

 : הבאות לדרישות משמעי חד מענה שתיתן טיפול שיטת נמצאה לא כה עד, הניכרות ההשקעות

 .ותחזוקה תפעול, להקמה ופשוט כלכלי טיפול מתקן •

 .בקלות לחדשו שניתן או\ו סביר בלאי עם מתקן כלומר, קיימא בר מתקן •

 .מיוחד לאתר פינוי הדורשת פסולת וללא סביבתיים מפגעים ללא שיטה •

 אלקטרוניקה, כימיה, במכונות מומחיות ללא) אותה ולתחזק לתפעל שחייב לרפתן ידידותית שיטה •

 (.ומחשוב

 או טכניים שירותים הנותנת מסחרית בחברה תלוי ושאינו" שחורה קופסה" שאינו אוניברסאלי מתקן •

 .כימיים תהליכים     מוצרי

                

 של שונות מעשיות מחקר בעבודות שנסללו דרך אבני על מתבססת סולארי ריאקטור להקמת התכנית

, גינוסר המשקים רפתות. )קומפוסטציהו נידוף, קלטור י"ע השפכים סילוק בנושאי החקלאות משרד

 (.ועוד  כרמל מעון, אליהו שדה, סירני נצר, הרדוף

 :יתרונות מספר על מתבסס חממה דמוי במבנה הקלטור תהליך ביצוע

 .בחורף האוויר מזג לפגעי סגור במבנה מתבצע הנידוף תהליך •

 .לסביבה חום איבוד ללא חיישנים י"ע מבוקרת הרטוב האוויר הוצאת •

 .התרמופילי והתהליך הטמפרטורה לשמירת אופטימלית זבל שכבת עובי בקרת •

 .אחידה איכות על השומר בתהליך" חם" זבל עם יחד הטרי הזבל של וערבוב שינוע •

 .הרפת של השפכים לכמויות בהתאמה לקיץ חורף בין משתנה בחממה הטמפרטורה •

 

 היודע  במתקן ביחד שמנוצלים יתרונות עם שיטות מספר של אינטגרציה נעשתה הסולארי בריאקטור

 הקלטור תהליך עם יחד, הקומפוסט של התרמופילי הפירוק ואנרגיית הסולארית החום אנרגיות לנצל

 שימוש הוא נוסף יתרון .הרפתן של העבודה והרגלי במיומנויות שימוש כדי תוך וזאת, והיעיל הפופולארי

 : הבאים המקורות על המתבסס ירוקה באנרגיה

 .°40-50C, ובקיץ: °25-40C  :בחורף החממה לתנאי האופייני סולארי חום •
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 °40-75Cתרמופילי  שלב, °40-50C מזופילי שלב: הקומפוסט בתהליכי המופק חום •

 

 התהליך את מזרז אך לרצוי מעבר טמפרטורה עליית מונע ביום פעמים שלוש\פעמים של התכוף הקלטור

 .בלבד שבועות 3 של לתקופה

 מכוסה בערימה שבועות 6-כ של איטית" הבשלה" עובר מהמתקן המוצר, הדשונת איכות את להבטיח כדי

 .למתקן מחוץ ביריעה

 הכולל סולארי( )ריאקטור מתבצע במבנה המתואר לעיל השפכים של האידוי תיאור התהליך: תהליך

 פרש את מפזרים הבטון רצפת על .לקרקע שפכים לחדירת אטומה בטון רצפת מעל סגורה חממה מבנה

 תהליך של ההתפתחות את המאיצים שפכים ומוסיפים מקלטרים, חלקי מיצוק לאחר המדרכים

 הקומפוסט תהליך .שבועות 4 – 3 של יחסית מהירה והבשלה חום יצירת הכולל מהיר קומפוסטציה

 וכולל שבועות כשלושה תוך להבשלה שמגיע מהיר תהליך של ברקלי אוניברסיטת שיטת על מתבסס

 הקומפוסט תהליך חום עם יחד, בחממות המצטבר הסולארי החום מקור .יום כל תכוף קלטור או הפיכה

 התאיידות רמת מאפשרים, בקיץ 650 ועד החורף בעונת 450 של לטמפרטורה הזבל להתחממות גורמים

 .פתוגניים לחיסול השאר בין גורמת זו התחממות. ר"למ ליטר 50 או ליום נוזל מ"ס 50 -לכ המגיעה, גבוה

 גדולות מים כמויות לנדף האפשרויות את הראה, גינוסר ברפת השפכים של הנידוף פוטנציאל של המחקר

 על הרדוף ברפת שבוצעו המחקרים תוצאות בהתחשב וזאת, הריאקטור להצלחת הדרושות מהכמויות

 וסילוק, הטמפרטורה התפתחות שתנאי להניח יש .המקורה בחצר המקולטר הזבל של הטמפרטורה עלית

 .בריאקטור התכנון פ"ע הנוזלים סילוק את יבטיחו האוויר זרימת י"ע הקומפוסט רטיבות
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 המחקר תומטר. 1.6

 התאיידות רמת ולהשיג סולארי ריאקטור באמצעות מכוון באופן שפכים לנדף האפשרות את לבחון

 .ר"למ ליטר 50 או ליום נוזל מ"ס 50 -לכ המגיעה, גבוהה

 חשיבותו וייחודו של המחקר. 1.7

עבודה זו מציעה שיטה מציאת שיטות אמינות וזולות לצורך טיפול בשפכי הרפת הינו נושא חשוב ביותר. 

 50של אידוי של כ  ביעד חדשה שעדין לא נוסתה ברפתות. עמידה ביעדי התוכנית אשר מטרתה לעמוד

 ובפרש בשפכיהן יטפלו רפתות כי האפשרות את ותהפוך משמעותית דרך לפריצת תיחשב  ליטר למ"ר

ממתקן אזורי  להתנתק יוכלו ובכך. דרמטית בצורה הפרש וטיוב סבירות בעליות, הרפת בשטח הנוזלי

 .לטיהור שפכים

  תיאור מקיף של הפעלת המחקר 1.8

 והפיכת הרפת שפכי לסילוק משולבהניסוי התבצע ברפת סיבוני במושב תל עדשים. ברפת זו הוקם מתקן 

 .איכותי )ראקטור סולארי( לקומפוסט המדרכים פרש

 נידוף ידי על הרפת שפכי של סילוק תהליך מתרחש בו חממה דמוי מבנההמתקן הינו תיאור המתקן: 

 בטון קיר על מורכבת החממה'. מ 5.5 של פנימי ורוחב' מ 40-כ של באורךהחממה הינו  מבנה. לאטמוספרה

 3% של בשיפוע בנויה החממה רצפת. הרצפה מעל' מ 4.4 של לגובה מתרוממת החממה'. מ 1.2 של בגובה

 להשבת קטנה טבולה משאבה עם שאיבה תא אל מתאספים הנקז מי התחתון בקצה כאשר החממה לאורך

 טרקטור לכניסת דלתות שתי עם לפתח פרט סגור הינו המבנה .לעיל כאמור השאיבה לתא העודפים

 שני ידי על מתבצע מהמבנה הלח האוויר הוצאת. הבשל הקומפוסט את ומוציא גלם חומר המכניס

 מצע פוזר הרצפה על המבנה לשעה. בתוך ק"מ 22,000 של אוויר וספיקת kW  0.9של בהספק מאווררים

 . עץ נסורת או גזם רסק כגון יבש אורגני חומר בתוספת האבסה מדרכי פרש את הכולל

 שאיבה תא אל" T" עם בצינור גלישה עם לבריכה נוקזו המתנה בחצר הצינון ומערכת החליבה מכון שפכי

 ניקוז צינור יש למיכל. ק"מ 5 בנפח שיקוע מיכל אל השפכים את המזניקה טבולה משאבה נמצאת בו

 השפכים את המזניקה טבולה משאבה נמצאת במיכל. השפכים לבריכת חזרה המוצקים להוצאת בתחתית

 שתי מפרטי. המצע להרטבת' מ 3.0 כל כפולות יציאות עם החממה קשתות על המורכב סניקה בצינור

 .מצוף י"ע מופעלת המשאבות, Vortex פתוח  ומאיץ, מ"מ 75 של חופשי מעבר עם kW 1.3המשאבות 

שפכי מכון  . בחממה ופוזר  יבש חומר עםפרש המדרכים נאסף בקצה המדרך עבר מיצוק :  העבודה שיטת

החליבה הוזרמו  בקו צינור עילי ופוזרו על שכבת החומר. לאחר כל חליבה התבצע קילטור של המצע אשר 

ס"מ. את  הקומפוסט המוכן מפנים  50עד  40אשר עובי השכבה הינו גרם לחומר לזוז תוך כדי התהליך כ

 שבועות )בניסוי זה לא פונה קומפוסט מהראקטור(. 4-6 -כל תקופת גיל בתהליך השווה ל

 

 עבד ובפועל, לשעה ק"מ 20,000-כ שמסלק kw 0.75 של" ארגז" מפוח י"ע בוצע הרטוב האוויר סילוק

 . באוויר רטיבות חיישן פי על רציפה לא בעבודה

 טרו הפרמטרים הבאים:ונבמהלך המחקר 

 כמות יומית של שפכים המוזרמים למתקן.

 כמות הפרש וחומר הרפד המוכנסת למתקן.

 כמות הקומפוסט היוצאת מהמתקן.

 בכניסה למתקן )בדיקת מעבדה(. מהמצע 50%הפרש המהווים כ ערכי 
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 ערכי הקומפוסט במוצא המתקן.

 המוכנסים למתקן.בדיקות מעבדה לשפכים 

 מעקב אחרי צריכת חשמל.

 דיווח מדויק של שעות העבודה מושקעות במתקן.

 

 

 

 

 . תוצאות 1.9

 30והופעל בתאריך  2017מתקן הריאקטור הסולארי הוקם ברפת סיבוני במושב תל עדשים בחודש מרץ 

ליטר לכל מ"ר  20-מ"ק ליום שהם כ 5-ליוני. הוברר כי המתקן מסלק את כל שפכי הרפת המסתכמים בכ

  של המתקן.

רמה למתקן במהלך הניסוי הייתה כ קוב וחצי בחודשי החורף ללא צינון ו זאשר הויומית השפכים הכמות 

 קוב במהלך חודשי הקיץ. 4

עצים גזם  50%פרש מדרכים ו  50%התחלקו ל  רקוב אש 84כ היתה אשר הוכנסה למתקן  המצע כמות 

 .2מתוארים בטבלה  בדיקת מעבדהעל פי בכניסה למתקן מהמצע(  50%)המהווים כ ערכי הפרש  וקש.

 במהלך הניסוי לא הוצא קומפוסט מהמתקן.

ש"ח לחולבת  30-50תפעול עלות . (ש"ח לחולבת 2000 -)כ ₪  120,000 –מחיר התקנת המערכת היה כ 

קוט"ש כל אחד. המערכת  0.5מאווררים של  2שעות עבודה של  12צריכת החשמל של המתקן הינה  לשנה.

קוט"ש כל אחת והן עבדו  1משאבות ביוב אשר צורכות  2שעות בחודש. כמו כן, ישנן  360עבדה סל הכל כ 

 דקות ביום.  20למשך 

 .שעתיים וחצישעות העבודה היומיות אשר הושקעו במתקן הינן 

 כפי שנדגמו ברפת סיבוני.  מציגה את ערכי השפכים בכניסה לריאקטור הסולרי 1בלה מספר ט      

 : ערכי השפכים אשר נמדדו בכניסה לריאקטור הסולרי1טבלה מספר       

 ערך הנמצא בדגימת השפכים יחידות  מרכיב נבדק

 6715 מג"ל (CODצריכת חמצן כימית )

 1765 מג"ל (TSSכלל מוצקים מרחפים )

 293 מג"ל חנקן קלדל

 99 מג"ל P -זרחן כ 

 

ערכים אלו הינם גבוהים מהערכים הנדרשים )ערכים סניטריים( יחד עם זאת אלו הן תוצאות מוכרות 
 ונורמליות לשפכי רפתות.
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 אשר נמדדו בכניסה למתקן.ערכי הפרש  :2טבלה מספר  

 

 ערך נמדד יחידות מדד

 72.2 % חומר יבש

PH  8.2 

 38.9 % אורגניחומר 

 22.9 % פחמן

 61.1 % אפר

מוליכות 
 חשמלית

dS/m 10.16 

N 1.66 % כללי 

P 0.395 % כללי 

K 2.23 % כללי 

B 39.0 ק"ג\מ"ג בשריפה 

 219.0 ק"ג\מ"ג אבץ

 48.0 ק"ג\מ"ג נחושת

 4.700 ק"ג\מ"ג קדמיום

 25.40 ק"ג\מ"ג עופרת

 24.00 ק"ג\מ"ג כרום

C/N 13.8 יחס 

 27.8 % רטיבות
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 דיון .1.10

קוב שפכים לריאקטור סולארי בגודל של  5של כ  תניתן לומר כי בעבודת חלוץ זו למדנו כי ניתן לפזר כמו

מ"ר ועל ידי כך להקטין בצורה משמעותית את נפח התשטיפים היוצאים מהרפת. בעבודה זו הגענו  200

ליטר למטר מרובע שזהו הישג גדול. בעבודות קודמות שעשינו וכללו פיזור שפכים על גבי  22לפיזור של 

 ליטר למטר מרובע. 9.5ור מכסימלי של כ זהגענו לפימצע בשדה הפתוח )ניסוי שדה אליהו( 

יישום שיטה זו יכול לתרום במידה משמעותית להקטנת נפח השפכים היוצאים לטיפול מחוץ לרפת, 

ובהתאם לכך להקטין את עלויות התפעול ולהגדיל את הרווחיות ברפת. כמו כן, יישום השיטה יגדיל את 

 גורם זה יכול לתרום אף הוא לשיפור רווחיות הרפת. –סככות נפח הזבל המופנה לדישון בנוסף לזבל ה

משתלב בפעילות היומית וכן פשוט להקמה. מצד שני, ישנן בעיות פתרון זה הינו מקומי לאתר הרפת, 

הזבל בריאקטור.  היפוךל בתפעולו היומיומי הנובעות מכך שישנו צורך יומיומי )ואף כמה פעמים ביום(

 קשה לביצוע בגלל תנאי החום והריח אשר קיימים בתוך הריאקוטר שהינו מבנה סגור. נושא זה הינו
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Abstract 

The Sibony's dairy farm with 64 milking cows in Tel Adashim is facing the new requirements 

which forbid them from disposing their milking parlor wastewater into the municipal sewerage 

system. 

This research program presents a full size pilot scheme which proves that disposal of the milking 

parlor wastewater by evaporation is a business possibility. 

The process treats both, the wastewater and the manure with additional of mulch or woodchip 

spread in a greenhouse with warm environments. 

The system is based on the evaporation of the wastewater, by using the combined energy from the 

sun radiation and the heat generation from the composting process. 

By selecting the raw materials according their C, N, P, contents in a favorable proportion and 

allowing Oxygen through timed mechanical turning of the manure heaps we create a fast 

composting process which matured in about 2-3 weeks only. 

The reactor looks like a large greenhouse with concrete walls and floor on which the manure and 

the mulch- wood chip is spread. 

The wet air from the evaporation process is exhausts from the greenhouse with mechanical 

ventilation which carry the wet air into the outside and replace it by a dry outside air. 

The system as a whole is simple to build and operate, inexpensive in comparison with other 

biological systems, required no chemicals, no residual waste to dispose off, and required the 

farmer of no extra skill. 

The tractor turning of the materials in the greenhouse is identical to the work that the farmer does, 

in animal yard. 

The main advantage of this system is a complete disposal of the wastewater while producing first 

quality compost. 


