


טיפול בשפכים         | רפתות 

גורמי זיהום מרפתות

מניעת הזיהום

היבטים הנדסיים



עומס אורגני של השפכים מהרפתות

BODצריכת חמצן ביולוגי ב"צחבערכים של 

מדד לרמת הזיהום האורגני  .

 ליוםב"צחג "ק1פרה מפרישה בממוצע.

בהשוואה לבני אדם תרומה לעומס אורגני

.  ליוםב"צחגרם 50-כ

מכאן שהתרומה לעומס מפרה שקולה לתרומה של

.אנשים20-כ



דרגות וריכוזים שונים של הזבל

חומר יבש הזבל נוזלי לחלוטין1%-2%ריכוז של 

 חומר יבש הזבל עדיין נוזלי אבל סמיך6%ריכוז של.

 חומר יבש מצב צבירה בין יבש למוצק8-10%ריכוז של  .

אפשר ליצור ערימה ולטפל כמו בחומר מוצק

 זבל  , זבל לאחר מפרדה)ומעלה הזבל מוצק 20%ריכוז של

(או זבל מיובש, עם חומרי ריפוד



מ"מ-ב ו"יעילות הרחקת צח

1

G 1-ג קטן מ"עומס הידראולי לבור הפרדה  ס



זרמים של השפכים ברפת

משטחי בטון
לאזורי תפעול

תשטיפים
מכון חליבה

חצר המתנה צינון

מניעת מעבר מי גשם בזבל

 מים שזרמו דרך הזבל-מניעת חלחול של תשטיפים

קליטה וטיפול בכל מים המכילים זבל

מעצרת זבל
לגריפה ממדרכים

מתקן קדם לשפכיםבור הפרדה

ניקוז גגות
לניקוז טבעי





ש"סכמת מט



י הוספת מתקן הפרדה"הפרדת שפכים ע



ק"מ90מתקן הפרדה 



צופת יבשה–פאזה עליונה 



משטח ייבוש בוצה



ק"מ550בריכה אנאירובית 



דוגמא לשיפור במערכת סילוק שפכי הרפת

:מטרת התכנית
.המקומיש"מהמטהסדרה של שפכי הרפת כדי להוריד את העומס 

:נתוני הרפת
חולבות  900-ברפת כיום כ

 חולבות  1,100הרפת מתוכננת להרחבה בעתיד עד

שבהן נאספים עודפי הזבלמאצרותת השהייה של הפרות קיימות כובסכ  ,

המשמש לפיזור מאושר בשדות לקומפוסטמתבצע פינוי תקופתי לאתר טיפול 
ש  "לחקלאות גד

 כיום ברפת מתקן בור הפרדה מבטון בקרבת מכון החליבה הקיים

ושפכים , וחצר ההמתנה מוזרמים לבור הפרדה קיים, השפכים ממכון החליבה

מסוננים מופנים למערכת הביוב הראשית של הקיבוץ לזרימה  עד למתקן 
המקומי ש"המט

 להשקיה חקלאית בעיקר לזיתיםבקולחיןמשתמשים ש"במטלאחר הטיפול.



נתונים

חולבות900-הרפת מונה כיום כ.

 יממה\ק "מ50-כהמירביתכמות השפכים היומית

(.קיים שוני בכמויות לפי העונות)

חולבות יתאים  ( 20%-גידול ב)1100-תכנון עתידי לגידול עד כ
.למתקנים המתוכננים

כמות השפכים היומית העתידית מתוכננת

.יממה\ק "מ60-לכ



התוכנית המוצעת

:כללי

התוכנית המוצעת נועדה לשפר את איכות השפכים  

לפני הזרמה למערכת הביוב להמשך הטיפול המלא      

.ש"ש וכדי להתאימם לדרישות הסף לכניסה למט"במט

הגדלת זמן" שובל"י הניסיון שהצטבר  ברפת "עפ

השהייה והוספת דרגת שיקוע משפרת את ההפרדה בין

הפאזות של שפכים מהרפת וניתנים להעברה לטיפול

.ש"המשלים במט



מתקנים

:מתקן הקדם המוצע יכלול את האלמנטים הבאיםתהליך 

 ק "מ20-כנפח קיים . בור הפרדה ישן מבטוןמתקן

 בקרבת  משאבות וקו סניקה להולכת השפכים לשטח 2שאיבה כולל מתקן
הרפת להמשך טיפול 

 יום  1.5-ק זמן שהייה כ"מ90-בור הפרדה חדש מבטון עם נפח של כמתקן

 ק "מ1350-להפרדת פאזות של השפכים בריכת בטון בנפח של כמתקן

 ומשטחמאצרה.   יום14-זמן שהייה של כ-ק "מ870-אפקטיבי כנפח

 ק "מ600-וייבוש הפאזה מתחתית בריכת כבטון לקליטת

870קו ביוב בגרביטציה מבריכת. להזרמה אל מערכת הביובק "מ

 בריכת הפרדת הפאזות יותקנו ברזי ריקון לצורך ניקוז הבוצה  בתחתית

.בקרקעית

לאתרהבטון ועם הצטברות הכמות תפונה מאצרתתיובש על משטח הבוצה 

.וקומפוסטמוצקה טיפול  לפסולת 



שלבי הטיפול ואומדן ערכים של איכות השפכים

20%מפריד קיים הרחקה 1הפרדה 

שעות10ק זמן שהייה ממוצע "מ20נפח 

BOD  ל"מג3,000-כניסה

BOD  ל"מג2,400-יציאה

COD  ל"מג4,500-כניסה

COD  ל"מג3,600-יציאה

TSS  ל"מג3,500-כניסה

TSS  ל"מג2,100-יציאה



שלבי הטיפול ואומדן ערכים של איכות השפכים

הרחקהמפריד נוסף חדש מקדם 2הפרדה 

יום1.5ק זמן שהייה "מ90נפח 40%-כ

BOD ל"מג2,400-כניסה

BOD ל"מג1,440-יציאה

COD ל"מג3,600-כניסה

COD ל"מג2,160-יציאה

TSS ל"מג2,100-כניסה

TSS ל"מג1,260-יציאה



השפכים  שלבי הטיפול ואומדן ערכים של איכות 

מפריד אנאירובי נוסף חדש מקדם הרחקה3הפרדה 

יום14ק זמן שהייה "מ870נפח 40%-כ

BOD ל"מג1,440-כניסה

BOD ל"מג864-יציאה

COD ל"מג2,160-כניסה

COD ל"מג1,300-יציאה

TSS ל"מג1,260-כניסה

TSS ל"מג756-יציאה









מתקני שיקוע והפרדה לפאזות

הפרדת פאזות

ייבוש זבל

בור הפרדה

מחלוב

שאיבה

נדרש תאום גבהים מדויק לתהליך תקין 



מתקן הפרדת פאזות



כניסה ויציאה  

קרובים

בור הפרדה



צפיפות וחסר נפח מתאים–תכנון קרוב למחלוב 



התרוממות הנוזלים וגלישה ללא הפרדה טובה



ק"מ60-100בור הפרדה עמוק 

"שופל"רוחב מתאים לכניסת מעמיס 







בור הפרדה לפני ניקוי



כניסת שפכים עם מרווח מעל מפלס הנוזל



משטח ייבוש



ק"מ300-בור הפרדת פאזות כ



ק"מ300בור הפרדת פאזות ק"מ60בור הפרדה 



ריקון בוצה מתחתית מיכל הפרדת פאזות



יום20-למשך כ-משטח ייבוש 



שפכי המכון

קצר הידראולי

יציאה מבור ההפרדה



מניעת פריצות מרשת הסינון



!תודה על תשומת הלב




