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מט"ש חדרה



20172017נתוני תפעול ועלויות במט"ש לשנת נתוני תפעול ועלויות במט"ש לשנת 

חודש

כניסה לצנטריפוגה יציאה צנטריפוגה מוצקים יבשים  פולימר
חוזרים לטיפול

ריכוז ריכוז 
מוצקיםמוצקים

TTSTTS

ריכוז ריכוז 
נדיפיםנדיפים

VSVS

ספיקת ספיקת 
כניסהכניסה
  טון/יוםטון/יום

משקל משקל 
מוצקיםמוצקים

טון/יוםטון/יום

ריכוזריכוז
%%

כמות בוצה כמות בוצה 
סחוטהסחוטה
טון/יוםטון/יום

מוצק יבשמוצק יבש
טון/יוםטון/יום

לטון חומר לטון חומר 
יבש יבש 

טון/יום %

Jan-17 3.1% 72% 348 11 18% 35 6 9 4.6 42%

Feb-17 3.2% 72% 430 14 17% 38 6 8 7.2 53%

Mar-17 2.9% 77% 357 11 17% 45 8 10 3.0 28%

Apr-17 2.7% 83% 428 12 18% 46 8 10 3.5 30%

May-17 2.4% 94% 419 10 17% 38 7 11 3.5 34%

Jun-17 2.6% 88% 444 11 18% 32 6 9 5.7 49%

Jul-17 2.4% 95% 495 12 18% 42 8 10 4.3 37%

Aug-17 2.3% 98% 352 8 19% 35 7 11 1.6 19%

Sep-17 2.4% 95% 358 9 19% 33 6 10 2.4 28%

Oct-17 2.4% 94% 376 9 18% 33 6 10 3.0 33%

Nov-17 2.4% 93% 423 10 19% 36 7 10 3.6 35%

AVG 2.6% 87% 401 11 18% 38 7 10 4 35%



טיפול בוצה ע"י קואוגולנט וסיד

בוצה ע"י קואוגולנט וסיד מאפשר הגדלת אחוז החומר היבש ביחס לטיפול בפולימר טיפול סיכום - .
. ₪/טון חומר יבש250-350רווח נטו מרבי בעלות הטיפול  •



השוואת טיפול בוצה סוג "ב" – עיכול אנאירוביהשוואת טיפול בוצה סוג "ב" – עיכול אנאירובי

טיפול 
בוצה

(ממוצע)כניסה לסינון  (ממוצע)יציאה מסינון 

TS VS ton/day TS
ton dry/day

Dry VS
ton/day TS

ton dry/day
Rcovery

Polymer 
cationic

2.6% 72% 401 11

17% 72% 40

7 65%
Coagulant 

& CaO
26% 59% 27

טיפול בוצה עלות הטיפול
עלות 
פינוי

(ככלי)עלות ₪ 

יומי
חודשי שנתי

Polymer cationic 106 NIS/ton dry 260
/טון₪

11,596 347,867 4,174,408

Coagulant & CaO 333NIS/ton dry 10,441 313,216 3,758,595

) בטיפול בקואוגולנט) בטיפול בקואוגולנט₪סיכום הרווח (סיכום הרווח (

טיפול בוצה רווח יומי רווח חודשי רווח שנתי

Coagulant & CaO 1,155 34,651 415,812



טיפול ע"י מחמצן קטליטי וקואוגולנט

ע"י מחמצן קטליטי וקואוגולנט מאפשר לייצר בוצה סוג "א בוצה טיפול סיכום – ":
.עליה גבוהה בריכוז החומר היבש בבוצה מאפשר פינוי הבוצה ישירות לחקלאות •

.מתקבל תסנין מחוטא שניתן להזין אותו בסוף תהליך במקום בראש התהליך •



תוצאות בדיקה ראשונה תוצאות בדיקה ראשונה 

כל הבוצות שחורות. •

צבע שחור- מצביע על סולפידיים - ברזל סולפיד •

I.I.  :בוצה:  בוצה
Sample

בוצה TS VS pH

לא מעוכלת 5% 73% 5.5

מעוכלת 4% 68% 8

בוצה לא מעוכלתבוצה מעוכלת



.הוספת חומצה לא משפיעה על צבע בוצות. חמצון מתחיל רק עם הוספת המחמצן הקטליטי
חמצון הסולפידים משנה את צבע הבוצה משחור לחום.

II.II.החמצה ע"י חומצה גופרתיתהחמצה ע"י חומצה גופרתית

III.III. חמצון ע"י מחמצן קטליטיחמצון ע"י מחמצן קטליטי



NTU 20-30תסנין 

IV.IV.נטרול ע"י סידנטרול ע"י סידV.V.סינון וואקוםסינון וואקום

pH6-7.5, 
בשלב החמצה -pHתלוי ב

 ריכוז חומר יבש27-32%עוגה 



""ייצור בוצה סוג "אייצור בוצה סוג "א
השוואת טיפול בוצה סוג "ב" – עיכול אנאירוביהשוואת טיפול בוצה סוג "ב" – עיכול אנאירובי

טיפול 
בוצה

(ממוצע)כניסה לסינון  (ממוצע)יציאה מסינון 

TS VS ton/day TS
ton dry/day

Dry VS
ton/day TS

ton dry/day
Rcovery סוג

Polymer 
cationic

2.6% 72% 401 11

17
% 72% 40

7 65%

"ב"

Catalytic 
Oxidyzer

30
%

64% 23 "א"

טיפול בוצה עלות הטיפול
₪/טון יבש

עלות פינוי
₪/טון

(ככלי)עלות ₪ 

יומי חודשי שנתי סוג

Polymer cationic 106 260 11,596 347,867 4,174,408 "ב"

Catalytic Oxidyzer 586 100 8,295 248,838 2,986,060 "א"

) לעומת טיפול קונבנציונאלי) לעומת טיפול קונבנציונאלי₪סיכום הרווח (סיכום הרווח (

טיפול בוצה רווח יומי רווח חודשי רווח שנתי

Catalytic Oxidyzer 4,021 120,629 1,447,548



סיכום:סיכום:



סיכום השוואת עלות בוצה מפונה סיכום השוואת עלות בוצה מפונה 
בתהליכים השוניםבתהליכים השונים

תהליך טיפול סוג Dry VS Ton/day
עלות 
יומית 

₪

עלות 
חודשית 

₪

עלות 
₪שנתית 

Polymer cationic "ב" 17% 72% 40 11,596 347,867 4,174,408

Coagulant & 
CaO "ב" 26% 59% 27 10,441 313,216 3,758,595

Coagulant & CaOרווח כללי בשימוש ב-  1,155 34,651 415,812

Catalytic 
Oxidyzer

"א" 30% 64% 23 8,295 248,838 2,986,060

Catalytic Oxidyzerרווח כללי בשימוש ב-  4,021 120,629 1,447,548



DrynessDryness פינוי בוצה, טון/יוםפינוי בוצה, טון/יום



רווח שנתירווח שנתי



תרשים של מערכתתרשים של מערכת
שלב הטיפול בבוצה מעוכלת ע"י קואוגולנט

מכל  
עיכול 
קיים

מכל  
עיכול 
קיים

צנטריפוגהצנטריפוגה

אז'קטור

סיד

pH בקרקואגולנט מכל 
נטרול

שלב הטיפול בבוצה ע"י מחמצן קטליטי

מכל  
חמצון 
חדש

מכל  
חמצון 
חדש משאבת 

בוצה

צנטריפוגהצנטריפוגה

אז'קטור

סיד

חומצה

pH בקר

מחמצן קטליטי

מכל 
נטרול



1. :טיפול בוצה ע"י קואגולנט וחמצון ע"י מחמצן קטליטי מאפשרים
• .להעלות יובש ולהקטין כמות בוצה

• .להוריד ריכוז זרחן
•   .. ₪/שנה - לעומת הטיפול הנוכחי ₪/שנה - לעומת הטיפול הנוכחי1,500,0001,500,000להרוויח כ- להרוויח כ- 

2. :חמצון בוצה ע"י מחמצן קטליטי, מאפשר גם
• קטילת חיידקים/ תאים, חמצון חומר אורגני נדיף, גרימת שחרור של חומר בין תאי 

.הגורם להפחתת התנגדות סינון ומשפר את איכות הסינון
•  – קבלת בוצה סוג "א" – הניתנת לשימוש בחקלאות ללא קומפוסט

•  . ₪/שנה1,500,0001,500,000מביא לחסכון כספי 
• .תסנין מחוטא המאפשר החזרתו לסוף תהליך טיפול תוך חיסכון בעלויות

סיכוםסיכום




	שקופית 1
	שקופית 2
	שקופית 3
	שקופית 4
	שקופית 5
	שקופית 6
	שקופית 7
	שקופית 8
	שקופית 9
	שקופית 10
	שקופית 11
	שקופית 12
	שקופית 13
	שקופית 14
	שקופית 15
	שקופית 16

