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 תהליך  חמצון ע"י מחמצן קטליטי

 מ"ג/ל'.1000 המרבי - BODערך (1

. 3.5-4, אך לא יותר מ- 2-2.5אופטימאלי  BOD ו-CODיחס בין (2

בשפכים ללא חומרים רעילים כגון: ממסים, דבקים, פיגמנטים, אלכוהוליים, (3
פנולים, ציאנידים, מתכות כבדות ועוד. 

הטיפול הביולוגי המסורתי של שפכים הוא היעיל ביותר וחסכוני כאשר זיהום 
השפכים עומדים בתנאים הבאים:

תהליך חמצון על בסיס טיפול תרמי (שריפה) או שימוש באוזון הם תהליכים 
יקרים ודורשים בדיקת היתכנות יסודית. 

לעומתם, השימוש במחמצן קטליטי - אינו גורם נזק לאיכות הסביבה, 
 ידועים כמחמצנים הטובים והחזקים ביותר.OHוהרדיקלים 



השוואת פוטנציאל החמצון של מחמצנים שונים

מסקנה
פוטנציאל החמצון של רדיקלים גבוה ברמה של הפלואור

חומצה הידרופלואורית 3.09

פלואור 2.87

אוזון 2.3

היפוכלוריט 2.14

מי חמצן 1.76

רדיקל חופשי 2.8



יתרונות החמצון הקטליטי – טיפול ירוק

החמצון הקטליטי מבוסס על שימוש בכימיקלים לא רעילים וייחודיים המאפשר, בשונה 
מהטיפולים המסורתיים (ביולוגי ופיזיקה כימי), את היתרונות הבאים:

טיפול בשפכים מזהמים המכילים חומרים אורגנים רעילים או בלתי מתכלים, כמו ממיסים, •
דבקים, שרפים, נוזל קירור, פיגמנטים, פנולים, ציאנידים, חומרי הדברה ועוד.

מאפשר הסרת ריח, צבע והפחתת הרעילות.•
 שעות, בהתאם, ועקב כך מאפשר הקטנת שטחי 2-4 ימים עד ל- 2-4מקטין את זמן החמצון מ •

הטיפול.
מונע את צמצום ובלימת יעילות הטיפול הביולוגי הנובע מירידת הטמפרטורה בחורף. •
.כולל שפכים אורגנים מלוחיםמאפשר ביצוע חמצון וטיפול של כל הקולחים האורגניים, •
יכול לשמש כתהליך מקדים, לפני חמצון ביולוגי, כדי לפרק את מזהמים בעייתיים ולהגדיל •

פוטנציאל החמצון הביולוגי.
.85-95%מעלה את יעילות הטיפול, בהשוואה לטיפול פיזיקו-כימי קונבנציונלי, עד •



סטטוס הטיפול הירוק ע"י מחמצן קטליטי בחברת אקוטופ בע"מ

התהליך נבדק במעבדתנו לשפכים מהסוגים הבאים: מפעלי אלקטרוניקה, כימיה, •
קוסמטיקה, טקסטיל, מזון, מטמנות, משחטות, מחלבות, רפתות, עיבוד שבבי ומכוני 

טיהור שפכים.

עבר בדיקות תעשייתיות מסוימות ויעילותו עלתה אף על התוצאות במעבדה. •

תוצאות הניסויים מצביעות כי הגורמים העיקריים המשפיעים על יעילות התהליך הם: •
 בשלב חמצון, סוג קטליזאטור, קצב וסדר COD, PHיחס נכון בין מחמצן קטליטי ו-

מינון כימיקלים, זמן חמצון, טמפרטורה.



מצב ראשוניטיפול בשפכים ממפעלי אלקטרוניקה

שלב תהליך CODלפני CODאחרי 
מתכות כבדות 

לפני
מתכות כבדות 

סה"כ נשאר

שבירת אמולסיה ושיקוע מתכות 95,000 ppm 70,000 ppm 6,500 ppm 650 ppm

חמצון ראשון 70,000 ppm 7,500 ppm 650 ppm 5 ppm

חמצון שני והפרדת קטליזטור 7,500 ppm 800 ppm 5 ppm 0.5 ppm

אמולסיה אורגנית 
המכילה גליצרין 
ומתכות כבדות



שפכים ממפעל אריזות

שלב ראשון 

 מ"ג/ל'.COD 7000-14000טיפול פיזיקו-כימי: 

שפכים מכילים דבקים שונים, ממסים, 
 מ"ג/ל'COD 30,000-60,000פיגמנטים: 

שלב שני
 מ"ג/ל'COD 500-800חמצון ושיקוע: 



מפעל אריזות – ניסוי טיפול בשטח:

אמולסיה של דבקים, פיגמנטים, ממסים 
טיפול פיזיקו כימיCOD מ"ג/ל'=60,000

חמצון קטליטיCOD מ"ג/ל'=20,000
שיקוע וסינון

תוצאה סופית
COD מ"ג/ל'=300



מותר לפנות לים

שפכי מפעל 
שיש

שפכי מחלבה
שפכים מכילים מלחים אנאורגניים •

וחומרים אורגניים:
TDS=3,500-5,000 ppm
TOC=600-800 ppm

לאחר חמצון ושיקוע:•
TOC=50-70 ppm

שלב תהליך  CODריכוז 
נשאר

יעילות 
טיפול %

הפרדת שומן 60,000 
ppm 25%

ביו חמצון 52,000 
ppm 35%

טיפול פיזיקו כימי 32,000 
ppm 60%

חמצון כימי ושיקוע 
קטליזטור

2,000 ppm 97.5%



מחלבה: טיפול רכז בנפרד

 נמוך מהתקן ומאפשר COD מביא לריכוז 5הטיפול בשפכים מרוכזים ע"י המחמצן הקטליטי ודילול ע"י מי שטיפה פי-
שפיכה לביוב. 

תיאור שפכים CODלפני CODיעילות תהליך אחרי

רכז לאחר הפרדת שומן 97,800 ppm 5,660 ppm 94%

רכז לאחר חמצון אנאירובי 120,000 ppm 2,400 ppm 98%



שפכי מפעל 
בשר

שפכי רפת

שלב תהליך
 CODריכוז 

נשאר
יעילות טיפול 

%

שפכים רפת 30,000 ppm

טיפול פיזיקו כימי 9,000 ppm 70%

חמצון קטליטי 
ושיקוע

2,000 ppm 90%

רכז בישול בשר:
COD 90,000-110,000 ppm

COD=95,000 ppmשלב ראשון – סינון גס: •

COD=2,000 ppmשלב שני – חמצון כימי ושיקוע: •

איכות שפכים מותרת לפינוי לביוב



שפכי מטמנה

שלבי תהליך יעילות  נשארCODריכוז 
טיפול

עלות

לפני טיפול 40,000-50,000 
מ"ג/ל'

חמצון ראשון 14,000-17,000 
מ"ג/ל'

65% 300-350 
₪/מ"ק

חמצון שני מ"ג/ל' 3,500-4,000 75%
250-300 

₪/מ"ק

חמצון בשלב 
אחד

מ"ג/ל' 6,500-7,000 85%
620-720 

₪/מ"ק

חמצון ראשון חמצון שנילפני טיפול



במפעלי זיקוק דלק, השפכים הנוצרים מייצגים אמולסיה עם:

 מ"ג/ל, 240,000 עד CODריכוז •

, 2%שמנים •

 98%חומרים אורגנים מומסים •

שפכי מפעל כימיה

שלבי תהליך CODריכוז 
 CODריכוז 

נשאר
יעילות 
טיפול עלות

חמצון ראשון 55,000 
מ"ג/ל'

מ"ג/ל' 28,000 50%  ₪/מ"ק80

חמצון שני 28,000 
מ"ג/ל'

מ"ג/ל' 7,000 75%  ₪/מ"ק300

:Isoamyl Alcoholזרם אלקוליני מכיל 



שפכים מאחד ממפעלי תעש

 :ZYGLO ,מסיר שומן, ניקוי שטח, בדיקת סדקים, מכיל ממסים, אמולגטורים, פיגמנטים 

 ₪/מ"ק50-75חומצה סולפמית ועוד: עלות טיפול 

אחרי טיפוללפני טיפול



שפכי מפעל פרמצבטיקה
סוג ראשון

COD 2,000ppm  שלב שני   COD 10,000ppm    שלב ראשון COD 50,000ppm                              לפני טיפול 

CODריכוז  CODיעילות טיפול נשאר עלות טיפול

טיפול בשלב אחד

מ"ג/ל' 50,000 מ"ג/ל' 10,000 80%  ₪/מ"ק400

מ"ג/ל' 25,000 מ"ג/ל' 3,500-4,000 85%  ₪/מ"ק270

מ"ג/ל' 17,000 מ"ג/ל' 1,500-2,000 89%  ₪/מ"ק240

טיפול בשני שלבים

מ"ג/ל' 50,000 מ"ג/ל' 2,000 96%  ₪/מ"ק550

מ"ג/ל' 25,000 מ"ג/ל' 1,500 94%  ₪/מ"ק350

CODריכוז  CODיעילות טיפול נשאר עלות טיפול

חמצון ראשון

מ"ג/ל' 30,000 מ"ג/ל' 6,000 80%  ₪/מ"ק40

חמצון שני

מ"ג/ל' 6,000 מ"ג/ל' 2,000 65%  ₪/מ"ק250

סוג שני



6-7%שפכי אמולסיה שמן 

שלבי תהליך CODריכוז  יעילות טיפול עלות טיפול

לפני טיפול מ"ג/ל' 130,000-150,000

חמצון ראשון מ"ג/ל' 10,000 92-95%  ₪/מ"ק100

חמצון שני מ"ג/ל' 2,000 80%  ₪/מ"ק150-200

סה"כ מ"ג/ל' 2,000 98-99%  ₪/מ"ק250-300

חמצון ראשוןאמולסיה שמן חמצון שני



שפכי אמולסיה המכילה פעילי שטח ושמן 
COD מ"ג/ל'=60,000

Treatment  COD 60,000 ppm by different catalysts 

טיפול ע"י חמצון קטליטי



שפכי מפעל טקסטיל

Treatment Oxidation Sample

Cost ($/m3)
Color

Cost ($/m3) t0C Time (h)
Color

% Unit Unit

1.8 94% 300 0.55 25 2 5,300

1.1 94% 300 0.2 25 2 5,300



טיפול בשפכי שמנים ושומנים

טיפול שמנים 
מינראליים

טיפול שמנים 
אורגנים

 ʩ"ʲ ʭʩʬʴ ʥʨʮʭʩʫɹ ʹ  
 ,ʣʧ ʠʡʬʹ ʡʯʥʁʮʧCOD 

1350ʬ/ʢ"ʮ 
 

טיפול ע"י שיקוע 
 CODראשוני וחמצון,  

 מ"ג/ל1300
 ,שפכים גולמיים

COD 6500 מ"ג/ל

Oxidation Sample

∆COD (%) COD (מ"ג/ל') Cost total (₪ /m3) COD (מ"ג/ל') Name

85%
1,950

80
13,000

שמנים אורגניים גולמיים
2,500 17,000

81% 1,300 50 7,000 לאחר שיקוע ראשוני

Oxidation Sample

∆COD (%) COD (מ"ג/ל') Cost total (₪ /m3) COD (מ"ג/ל') Name

79% 1,350 40 6,500 שמנים אורגניים גולמיים

63% 1,300 25 3,500 לאחר שיקוע ראשוני



טיפול בשפכי זרם מלוח משחטות

תוצאות טיפול דוגמה

מ"ק/₪ ∆COD (%) COD (מ"ג/ל') COD (מ"ג/ל') שם

5-6 90% 180-200 2,000-2,500 שפכים גולמיים

4-5 90% 80-100 800-1,000 DAFשפכים מטופלים ב-

חמצון

סינון

12שיקוע

 מ"ג/ל,COD 500, טיפול קונבנציונלי - DAF – שפכים מטופלים ב-1
 מ"ג/ל.DAF - COD 180 – שפכים מטופלים ע"י חמצון חלש ושיקוע ב-2
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