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  תקציר

וליישובים ובסיסים צבאיים לכלא קציעות קציעות יוקם לצורך הסדרת טיפול בשפכים  ש"מט

  .באזור הנגב הדרומי

קיבולת המתקן הקיים יכולה להגיע עד . שוהים 500 כיוםבמתקן כלא קציעות הקיים מאוכלסים 

אלו  .זמניים אפשר אכלוס נוסף של שוהים בלתי חוקייםתמתקן סהרונים מב .שוהים 2,500

  . ש שיוקם"ממקורות השפכים למט 50%מהווים יחד 

לכלא  חיילים הנמצאים בקרבת מקום בבסיסיל בשפכים שמקורם ופילט מיועד גםקציעות  ש"מט

ר "אלמ, מתקן גוזל, קריית החינוך, בסיס חיילים במתקן השהיה של המסתננים:קציעות כגון

מההרכב הכללי של  35.5%-מהווים יחד כ יחד אלו. מפרשית ומפגש, שבטה, 84ח "בא, 252

  .השפכים

  מההרכב הכללי 14% -בנוסף יצורפו למתקן שפכים מיישובים באזור הנגב הדרומי בהיקף של כ

שפכים  0.5%ותורם , המשמש כמסוף גבול ניצנה ,של רשות שדות התעופהתקן מוכן שפכים מ

  .  להרכב המשותף

שהתרומה ממנה עד סוף  ,ללת שפכי רפת אזוריתלהרכב כו ועצה האזורית רמת נגבתרומת המ

 טופלשיעומס המזהמים מ 20%-מהווה כ אך, בלבד מהכמות הכללית 5%מהווה תקופת תכנון 

  ).לפני הזרמת שפכים למכוןבוצע ברפת ערך זה משוער ותלוי בטיפול קדם שי(ש "במט

  

- ביולוגי- ל מכאניש משוכל"מטהמכון שיוקם יהיה  46/1א "בנספח לתמהתאם למתווה שהוצג ב

  .אינטנסיבי

  :יכללו פולהמבנים העיקריים במכון הטי

והרחקת חול ) מ"מ 6( סינון עדין, )מ"מ 15(סינון גס :שלבים לושהשקדם במערכת טיפול  •

 .וגרוסת

 .ק"מ 2200בנפח  לשפכים גולמיים איזון בריכת •

טים אנונוטרי ב"המיועד להרחקת צחהמתבססת על תהליך ביולוגי מערכת טיפול ביולוגי  •

 .במשולב

 מערך סינון שלישוני  •

 .מערך חיטוי •

 .מערך טיפול בבוצה •

 .מערך איסוף מי נטל •

הכולל את יחידות הטיפול קדם והטיפול בבוצה בהתאם למתווה  מערך טיפול בריחות •

 .46/1א "שבתמ

 בריכת חירום •

 .)'וכו חדר בקרה, מחסן, מעבדה, מנהלה(מבנה מרכזי  •
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יותאם המכון לספיקת  'בשלב א. במסמכי המכרז בחלוקה לשני שלבי ביצוענתוני התכן הוגדרו 

 זאת. י"מק 4,500 שללקיבולת טיפול  ש"שקל הגדלת המטית ' י ובשלב ב"מק 3,000תכן של 

  .בהתאם לקצב הגידול בפועל ומימושן של תוכניות ההרחבה

  

יועדת קולחים להשקיה במכון זה יהיו כל האלמנטים הנדרשים לטיפול בשפכים  עד לאיכות המ

  בהתאם לוועדת ענבר ללא מגבלות

יוקם מאגר תפעולי לפיכך הוחלט ש, יה פוטנציאליים נרחביםש קיימים אזורי השק"בסמוך למט

 . שיתאים לשלב הסופי של פיתוח האזור  ק"מ 350,000בנפח 
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  מבוא .1

, משרד הביטחון,ס"שבי "ניצנה ע- מכון טיהור שפכים קציעות מתוכנן לקום באזור פתחת קציעות

ש התפתח במקביל "טהצורך בהקמת המ.  ורשות שדות התעופהמועצה אזורית רמת הנגב , ל.ה.צ

אל המתקן האזורי .  תופעה בשנים האחרונותלגיבוש מדיניות טיפול במסתננים לישראל ובגידול ה

  .בסיסים ויישובים הנמצאים בקרבת מקום, צורפו מתקנים ציבוריים

 :אב לביוב הקיימת יטופלו במתקן שפכים ממספר מקורות סמוכים כדלקמן בהתאם לתוכנית

 קציעותכלא  •

 מתקן סהרונים •

 ניצנה  - ית חינוךיקר •

 .מפרשית ומפגש, שבטה, 84ח "בא, 252ר "אלמ, מתקן גוזל ;בסיסים צבאיים  •

 הגבול מסוף  •

 :וכן שפכים מישובי המועצה הקיימים

 באר מילכה •

 קדש ברנע •

 כמהין •

 עזוז •

  :המתוכננים הישובים יצטרפו גםבעתיד 

 ניצנית •

 חלוצית •

  מטרת הדוח

. קומויש ולמ"מסמך זה מהווה סקר חלופות מקיף לטכנולוגיות הטיפול המתאימות ליעוד המט

על טכנולוגיות מנוסות וידועות ועל טכנולוגיות שבחזית  פוסחת הינה מקיפה ואינההסקירה 

לרכז את  ,מטרת מסמך זה. של המתקן המתוכנןלמכוני טיפול בסדר גודל קידמת הטכנולוגיה 

על מנת לשמש בסיס , ממצאי בדיקת ההיתכנות והתכנון הכללי שנערכו עבור חלופות התכנון

  .לקבלת החלטות להתקדמות בתכנון
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  נתוני תכן .2

  טווח תכנון 2.1

שנה  16ל  בסיס אורך חיי פרויקט מתוכנןעל  2030יהיה עד לשנת  ש קציעות"למטטווח התכנון 

  :הפרויקט יוקם בשני שלבים. 2014סיום הקמה בשנת בהתאמה ו

  )יום\ק"מ 3000ספיקה יומית ממוצעת של (  2030עד שנת לטווח תכנון של  'שלב א

  )יום\ק"מ 4,500- ספיקה יומית ממוצעת של כ( לעתיד הרחוק הרחבה אופציונאלית' בשלב 

 .סייה ולשפיעות החזויות ביחד עם המזמיןל נגזרו מניתוח לצפי גידול האוכלו"הספיקות הנ

התחזית מותאמת להחלטת הממשלה בנוגע לאכלוס קבע לסהרונים ובהתאם לתכניות האב 

  . המקומית לישובי הסביבה ויתר התורמים

  תחזית גידול האוכלוסייה 2.2

תחזית האוכלוסייה נבנתה על בסיס המצב הקיים ועל בסיס תוכניות פיתוח והרחבות מתוכננות 

  . ש"דקה ואושרה על ידי הגופים הממונים המייצגים כל תורם למטונב

  :התורמים מסווגים לפי סוגים ולפי בעלים כדלקמן

  ש"תחזית גידול אוכלוסייה תורמת למט: 1טבלה

  

אוכלוסיה   ידותיח התורם  בעלים סוג

2012 

אוכלוסיה  

2020 

אוכלוסיה  

2030 

 400 250 100 נפש באר מילכה  רמת נגב א.מ יישוב

 400 300 200 נפש קדש ברנע  א רמת נגב.מ יישוב

 400 300 200 נפש כמהין  א רמת נגב.מ יישוב

 400 150 90 נפש עזוז  א רמת נגב.מ יישוב

 1,650 160 0 נפש ניצנית  א רמת נגב.מ יישוב

 650 300 0 נפש חלוצית  א רמת נגב.מ יישוב

 2,500 1500 500 נפש כלא קציעות   ס.ב.ש אחר

 0  3,000 3,000 נפש מתקן סהרונים   ט"משהב זמני

מתקן   ל.ה.צ אחר

 חיילים  /שהייה

 3,500 3,500 3,500 נפש

 550 475 400 נפש קריית החינוך  ל.ה.צ אחר

 50 50 50 נפש מתקן גוזל   ל.ה.צ אחר

 600 600 600 נפש  252ר "אלמ  ל.ה.צ אחר

 519 519 519 נפש  84ח "בא  ל.ה.צ אחר

  1,800 1800   נפש שבטה   ל.ה.צ אחר

 1,000 1000 0  נפש מפרשית   ל.ה.צ אחר
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אוכלוסיה   ידותיח התורם  בעלים סוג

2012 

אוכלוסיה  

2020 

אוכלוסיה  

2030 

 100 100 0  נפש מפגש   ל.ה.צ אחר

רשות שדות  אחר

  התעופה

 120 90 70 נפש מסוף גבול ניצנה

 150  0   0 דונם פארקים  א רמת נגב.מ נופש

רפת אזורית בבאר   רמת נגב. א.מ רפת

 מילכה

חולבו

 ת

250 600 1,000 

  15,639  14,694 9,479      כ"סה

  

החישוב מבוסס על ערכי , להלן מרכזת את שפיעות השפכים החזויות לפי תורמים 2' טבלה מס

  :ב"הספיקות הסגוליות שהומלצו על ידי המזמין ומקובלות במילת

  שפיעות שפכים חזויות: 2טבלה

מקדם  התורם  בעלים סוג

שפיעה 

סגולי 

 נפש/ליטר

שפיעה 

יומית 

) ק"מ(

2012 

שפיעה 

יומית 

) ק"מ(

2020 

שפיעה 

יומית 

 2030) ק"מ(

 72 45 18 180 באר מילכה  א רמת נגב.מ יישוב

 72 54 36 180 קדש ברנע  א רמת נגב.מ יישוב

 72 54 36 180 כמהין  א רמת נגב.מ יישוב

 72 27 16 180 עזוז  א רמת נגב.מ יישוב

 297 29 0 180 ניצנית  א רמת נגב.מ יישוב

 117 54 0 180 חלוצית  א רמת נגב.מ יישוב

 1,500 900 300 600 כלא קציעות   ס.ב.ש אחר

מתקן   ט"משהב זמני

 סהרונים 
150 525 525 525 

מתקן   ל.ה.צ אחר

חיילי/שהייה

 ם  

200 600 600 0 

 83 71 60 150 קריית החינוך  ל.ה.צ אחר

 8 8 8 150 מתקן גוזל   ל.ה.צ אחר

 90 90 90 150  252ר "אלמ  ל.ה.צ אחר

 78 78 78 150  84ח "בא  ל.ה.צ אחר

 270 270 0 150 שבטה   ל.ה.צ אחר

 150 150 0 150 מפרשית   ל.ה.צ אחר
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מקדם  התורם  בעלים סוג

שפיעה 

סגולי 

 נפש/ליטר

שפיעה 

יומית 

) ק"מ(

2012 

שפיעה 

יומית 

) ק"מ(

2020 

שפיעה 

יומית 

 2030) ק"מ(

 15 15 0 150 מפגש   ל.ה.צ אחר

רשות שדות  אחר

  התעופה

מסוף גבול 

 ניצנה
150 10.5 13.5 18 

 10 0 0   פארקים  נגב א רמת.מ נופש

רפת אזורית   רמת נגב. א.מ רפת

 בבאר מילכה
150 38 90 150 

 3,598 3,073 1,815      כ"סה

  

הוחלט , בהתאם להחלטת המזמין, ואולם, ש"מק 3,598יה הינה לפיכך בשנת התכן הספיקה החזו

לחלק תחזית הגידול בבשל אי ודאות  ש לשנת התכן וזאת"מק 3000ש לספיקה של "להקים מט

בהתאם לנתונים שיהיו בפועל , כמו כן הוחלט לשקול אופציה להגדלה עתידית. מהתורמים

  .לקראת שנת התכן

בוצעה חלוקה בין בעלי , )2020( בשנת התכן בהתאם לחלק היחסי של הבעלויות שפורטו לעיל

  :קציעות ש"התרשים להלן מתאר את חלוקת הבעלות שהוסכמה בין התורמים למט. ש"המט

  

  

  

   חלוקת בעלות -ש קציעות"מט: 1איור 

13.8%

19.5%

29.3%

36.9%

0.4%

חלוקת בעלות - ש קציעות"מט

א רמת נגב.מ ט"משהב ס"שב ל"צה רשות שדות התעופה
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  מאפיינים הידראוליים 2.3

  :הבאים אפייניםלמבהתאם ש בוצע "התכנון ההידראולי של המט

  . הטבלאות שלהלן מציגות את ספיקות השפכים לתכנון כל אחד מהשלבים המפורטים לעיל

  למערכת טיפול מוקדםספיקות : 3טבלה

  'שלב ב  'שלב א יחידות פרמטר

ספיקה יומית 

 ממוצעת

  4,500 3,000 יום\ק"מ

 ספיקת יום שיא

מעל הספיקה  15%(

  )ביום יבש

  5,200  3,500  יום/ק"מ

ספיקה שעתית 

ביום יבש ממוצעת 

 )ש\24(

  188 125 ש"מק

 ספיקת שיא שעתית

  )ש\24(ביום רטוב  

  450  300 ש"מק

  

  )לאחר וויסות( הטיפול הביולוגיספיקות למערכת : 4טבלה

  'שלב ב  'שלב א יחידות פרמטר

ספיקה יומית 

 ממוצעת

  4,500 3,000 יום\ק"מ

ספיקה שעתית 

 )ש\24(ממוצעת 

  185 125 ש"מק

  225  150 ש"מק  ספיקת שיא שעתית 
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  איכויות שפכים ועומסי מזהמים 2.4

 תורמים חושבו על פי עומסים סגוליים של לצורכי תכנון  ש"הנכנסים למט העומסים האורגנים

פארקים ושפכי רפתות , שפכים מוניציפאלייםלהבדיל בין העומסים הנתרמים מ שוניםמסוגים 

  :סגולייםהשפיעה המקדמי להלן יפורטו .  שעברו טיפול קדם במקור

  .ש"שונים למטעבור תורמים  םאופיינייריכוזי מזהמים : 5טבלה

 מ סגולי"עומס מ סגולי ב"צחעומס  סוג

  רפתות 

 

200 190 

 50 54 סניטריים

 80 65 אחר

  

ותוך התחשבות  בחלק היחסי של , לאחר שקלול תרומות עומסי המזהמים מהמקורות השונים

  :.להלן ערכי התכנון שמומלצים על ידנו, שפכי רפתות לתרומה הכללית

  ש"ריכוזי ועומסי המזהמים בשפכים הנכנסים למט: 6טבלה

  'יום שלב ב\ג"ק, עומס  'יום שלב א\ג"ק, עומס  ל\ג"מ, ריכוז  פרמטר

COD 934    2,356  3,142  

BOD  374  1,122  1,496  

TSS  349  984  1,280  

TKN  90  360  352  

NH3 70  264  420  

TP  20  60  80  

, טמפרטורה

 צ"מ

    33: מקסימום  10: מוםימינ

ים "מטש(ש קדש ברנע "ש קציעות ובמט"הערכים נבדקו ואושרו לאחר סקר שפכים שבוצע במט

  . 2התוצאות מוצגות בהרחבה בנספח  . 16-18/1/13מתאריכים ) שאליהם מוזרמים השפכים כיום
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 דרישות לתכנון 3

  קולחיםהות דרישות לאיכ 3.1

להשקיה ללא קולחים להפקת  האלמנטים הנדרשים עם כלתתוכנן מערכת הטיפול המתוכננת 

ע "התש) תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים(בריאות העם  כמוגדר בתקנותמגבלות 

  :אלו הן. ש גדול"למט 2010

  איכויות קולחים נדרשות: 7טבלה

קולחים   יחידות  פרמטר

  שלישוניים

BOD  10  ל\ג"מ  

TSS  10 ל\ג"מ  

TN 60 ל\ג"מ 

NH4 50 ל\ג"מ  

Ptotal 10 ל\ג"מ  

Fecal Coli forms MPN/100 ml 10  

COD  100 ל\ג"מ  

  250 ל\ג"מ  כלוריד

  

  בוצה טיפול לדרישות  3.2

  : יישקלו שתי אפשריות לטיפול בבוצה

, להמשך טיפול מחוץ למתקןלפינוי  י הרשויות"ש לרמה הנדרשת ע"הבוצה תיוצב במט:'חלופה א

לשעה  נ מורחק"ג חמצן לכל גרם ממ"מ 2עד לקבלת קצב נשימה סגולי של  אירובי בייצו דהיינו

   . לפחות 20%רמת יובש של ו

   

דהיינו ייצוב , הכשרתה לשימוש לטיוב קרקע או דישוןלרמה הנדרשת לתיוצב  הבוצה: 'חלופה ב

  :לעמידה בדרישות הבאות, הבוצה יכלול טיפול מיקרוביאלי לקטילת פתוגנים

  חומר יבש' ג 1- ל MPN 1000-לא יותר מ -של חיידקי קולי פקאלי   יממוצע גיאומטר .1

  חומר יבש' ג 4-ב MPN 3- לא יותר מ –ממוצע גיאומטרי של חיידקי סלמונלה  .2

  חומר יבש' ג 4-ב PFU 1-לא יותר מ –ממוצע אריתמטי של נגיפי מעיים  .3

  חומר יבש' ג 4-ב 1- לא יותר מ –ממוצע אריתמטי של ביצי טפילים חיות  .4

  עמידה בריכוז מתכות מותר על פי התקנות כאמור  .5

   



  

    פרשה טכנית -ש קציעות"מט

 

  

  - 12 -  373EW001 -REV4  

  ותידרישות סטטוטור 3.3

 225,061בשטח כולל של   46/1שיועד לו על פי תוכנית מתאר ארצית  ש מתוכנן לקום באתר"המט

  :ל כדלקמן"א הנ"ויהיה כפוף להוראות בתמ )א"התמ בתשריט 8תא שטח ( ר"מ

ש "יותר המשך השימוש במתקן ההנדסי לטיהור שפכים בקציעות בד בבד עם הקמתו של מט. 1

  .בהתאם להנחיות משרד הבריאות, ש הזמני לקליטת השפכים"תוך התאמת המט, קבוע

  .ות מעל ומתחת לפני הקרקערתותר בניית מתקנים ומבני שי. 2

תאורה , שערים, גידור , ירות וחניהדרכי ש ,פיתוח השטח, בטון ואיטום, ת עפריותרו עבודו. 3

שטחי , תבות מרוצפורח, מדרכות, סככות צל, עבודות ניקוז השטח, גינון ונטיעות ,טחוןיומרכיבי ב

  .חניה ותשתיות

נהלי , נהלי תחזוקה, איכותה וסילוקה, הטיפול בבוצה, סילוק הקולחים, דרכי הטיפול בשפכים. 4

  .ריאותיהיו באישור משרד הב' ל וכוחירום וכש

  .יובטח פתרון לטיפול בעודפי שפכים במקרה של תקלה במתקן. 5

  :הוראות סביבתיות

עם משרד הבריאות ותאושר על ידי תתואם הבריכות והמבנים , שיטת איטום המאגרים. 1

  .השירות ההידרולוגי

ם נה סגור וייעשה טיפול באוויר הנפלט מהמבניבמתקני טיפול הקדם והטיפול בבוצה יהיו במ. 2

  .למניעת מטרדי ריח

  .ניקוז הנגר העילי יהיה לנחל ניצנה. 3

ינקטו . תובטח הפרדה מלאה ומוחלטת בין מערכת השפכים והקולחים לבין מערכת הניקוז.  4

  .אמצעים למניעת גלישת ביוב אל מחוץ לשטח המתקן
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  החלופה הנבחרתפרטי  5

עם מאפיינים ייחודיים , גודל בינוניש בסדר "מט, קציעות ש"כפועל יוצא של סקר חלופות למט 

חלופת הבוצה המשופעלת  ,בהתפלגות הספיקות הנכנסות ובהתאם לשיקולים שהוגדרו לתכנון

  .לפרויקט הקונבנציונאלית היא המתאימה ביותר

ומסים החזויה בוצע ניתוח ואופטימיזציה של עהספיקות וה תופרוגראמלאור ניתוח נתוני התכן 

בנספח ניתן לראות תוצאות בהרחבה ( DHV.ת תוכנה ייעודית של חברת  התהליך המוצע באמצעו

  )4' בספח מס לחלופה הנבחרת) (PFD תזרימי תהליך וכן 3' מס

שנות ההפעלה  16- כמיועד ל' שלב א. הטבלה להלן מרכזת את נתוני התכן של החלופה הנבחרת

של התכנון נועד רק  'בשלב , כלומר יתאים להרחבה עתידית בבוא העת' הראשונות ושלב ב

    .להקצאת מקום להרחבות שיתכן וידרשו בעתיד

.  

  טבלת תכן סניטרי: 8טבלה

 'שלב ב 'שלב א יחידות פרמטר מרכיב

   
טיפול 

 קדם
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 4,500 3,000  י"מק ספיקת תכן

       מגובים מכאניים

כוללת ספיקה 
 )מקסימאלית(

 450 300 ש"מק

 2 2 'יח יחידות' מס

 225 150 ש"מק ספיקה בכל יחידה

   סוג
STEP SCREENS 

 15 15 מ"מ  מרווח סינון

 0.8 0.8 'מ רוחב כל תעלה

עומק המים בפתח 
 התעלה

 80 45 מ"ס

 6 6 'מ אורך תעלה

יחידות  משולבות 

 לסילוק חול וגרוסת
      

 450 300 ש"מק ספיקה כוללת 

 3 2 'יח יחידות' מס

 150 150 ש"מק ספיקת כל יחידה

 Not aerated Grit  Chambers סוג

 0.5 0.3 יום/ג"ק כמות חול מוערכת

 0.5 0.35  יום/ג"ק כמות גבבה מוערכת
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       סותתא שאיבה וי

 2,200 2,200 ק"מ נפח תא שאיבה וויסות 

 2 2 'יח בתא אוורריםמ' מס

 KW 23 23 הליחידמותקן  הספק 

תחנת 
שאיבה 

לביוב 
 גולמי 

       משאבות בתא שאיבה

 125 125 ש"מק  ספיקת משאבה 

 2 1 'יח משאבות בעבודה' מס

 24 24 שעות שעות  שאיבה ביממה

טיפול 
 ביולוגי
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       אגני איוור

 3 2 'יח יחידות' מס

ב בכניסה "עומס צח
 לאגני איוור

 900 959 י"קג

עומס מוצקים בכניסה 
 לאגני איוור

 850 872 י"קג

עומס חנקן בכניסה לאגני 

 איוור
 280 317 י"קג

עומס זרחן בכניסה לאגני 
 איוור

 60 79 י"קג

   סוג
Activated Sludge  

נפח איזור אירובי באגן 
 איוור

 1,400 1,400 ק"מ

באגן  אנירובי איזורנפח 
 איוור

 225 225 ק"מ

 65 65 ק"מ נפח תא סלקטור

 1,690 1,690 ק"מ נפח כל אגן

מספר מערבלים בתא 
 אנאירובי

 2 2 'יח

בתא  ערבולהספק 
 אנאירובי

 1.2 1.2 קווט

מספר מערבלים בתא 
 סלקטור

 2 2 'יח

בתא  ערבולהספק 
 חלוקה

 0.2 0.2 קווט

ממוצע ריכוז מוצקים 
 )MLSS(באגן 

 3.5 3.5 ק"מ/ג"ק

כ משקל ביומסה "סה
 במערכת

 10 10 טון
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 13 13 טון כ מוצקים במערכת"סה

 0.098 0.098 /ב "ג צח"ק F/Mעומס ביולוגי 

ג "ק  
 יום/ביומסה

    

 13 12 ימים גיל בוצה

 1137  789 י"קג כמות בוצה נוצרת

ב "צח/ יחס יצור בוצה 
 מועמס

 0.86 /בוצה ג "ק
  

 0.83 
  

ב "צח  
 מועמס

כ כמות חמצן דרושה "סה
  הפעלה בתנאי

ג חמצן "ק
 יום/

6,175  9285 

הפרדת / אגני שיקוע

 בוצה
      

 3 2 'יח דותייח' מס

 עגול   סוג

 13 13 'מ קוטר יחידה

 º 1/12 1/12 שיפוע המשקע

 2/3 ףבהיקעומק 
 מהקוטר

  3.00 3.00 

הידראולי בשעה עומס 
  שטף/ממוצעת

  0.52 0.50 

עומס הידראולי בשעת 

 שיא
 0.60 0.54 'מ

סחרור בוצה ונוזל 

 מעורב
      

אחוז סחרור בוצה 
 מתוכנן

% 75  75 

 5.7  5.7 ק"מ/ ג"ק ריכוז בוצה מסוחררת

 6,965  4,30 י"מק ספיקת סחרור בוצה יומי

        

טיפול 
 בבוצה

     ביולוגיתהסמכת בוצה 

נתוני מערכת ההסמכה לפי 
 שעות עבודה שבועיות 42

      

 158  113 י"מק ספיקה כוללת

 2  1  יחידות' מס

 20  20 ש"מק ספיקת יחידה

 140  140 שעה/ג"ק עומס מוצקים ליחידה
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שעות הפעלה שבועיות 
  בשנת התכן

  42 30 

ריכוז מוצקים לאחר 
 הסמכה

% 5  5 

     % אירוביים בייצואגני 

 23  16 י"מק נפח בוצה יומי

 בייצומוצקים כללים לפני 
 )יבש(

 1137  789 י"קג

מוצקים נדיפים 
 )יבש(מתפרקים 

 770  531 י"קג

 900  630 י"קג משקל בוצה מיוצבת

ריכוז מוצקים בבוצה 
 מיוצבת

% 3.4  4.0 

 כ נפח אגני הייצוב"סה
 )נטו(

 225  225 ק"מ

 10  15 יום זמן שהייה באגן ייצוב

כמות חמצן דרושה 
 בתנאי

 1400  1,000 יום/ ג "ק

 SORT )15%-הפעלה
 )בטחון.מ

      

ייבוש מכני של בוצה 

 מעוכלת
      

נתוני מערכת יבוש בוצה לפי 

 שעות עבודה 42
      

 2  1 'יח יחידות יבוש' מס

 3  3 ש"מק ספיקה ליחידה

 105  105 שעה/ ג "ק מוצקים ליחידהעומס 

שעות הפעלה שבועיות 
  בשנת התכן

 42 30 

ריכוז מוצקים בבוצה 
 היבשה

% 22  22 

 4.0  2.8 יום/ק "מ נפח בוצה לאחר יבוש

טיפול  

שלישונ
  י

  
  
  

      סינון

 3 2    מספר יחידות סינון

 62.5  62.5 ש"מק ליחידה ספיקה שעתית 

 5.2  5.2 שעה/'מ ממוצעתמהירותסינון 

ספיקה שעתית 
  מקסימאלית ליחידה

  125 125 
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מהירות סינון 
  מקסימאלית

  10.4 10.4 

שטח  מינימאלי ליחידת 
 סינון

 12  12 ר"מ

חלופת תא ( הכלרה

  )מגע

     

 187.5  125  ספיקה שעתית ממוצעת

ספיקה שעתית 
  מקסימאלית

 300  150 ש"מק

זמן שהייה בספיקה 

 ממוצעת
  96  108  דקות

 80  90 דקות זמן שהייה בספיקת שיא

 286  286  ק"מ )ברוטו( נפח תא הכלרה

 3.0  3.0 ק"מ )מקסימום(עומק נוזל 

מחולק (רוחב התא 
 )תעלות זרימהחמש ל

 1.45  1.45 'מ

 8.6  8.6 'מ אורך התא
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  סיכום ומסקנות 6

ש יאגד בתוכו שפכים "המט. ש "מק 3000ש אזורי לספיקת תכן של "קציעות יוקם כמטש "מט

  .בעלי מאפיינים שונים מבחינה הידראולית ומבחינת עומסי המזהמים המיועדים לטיפול

בבחינה ואנליזה של תחזיות הגידול ושל התורמים השונים וכן ביצוע סקר שפכים שבוצע על חלק 

ש והוחלט להמליץ על מספר אלמנטים "נקבעו קווים מנחים לתכנון המטגדול ממקורות השפכים 

  :נחוצים המתאימים למאפיינים אלו בתכנון

טווח עבודה כלומר ל ,התפלגות הספיקות הנמדדת כיוםלמערכת טיפול קדם מתאימה  •

  .רחבנ

  .ש"והן לעומסים הנכנסים למט שתתרום לאיזון הן לספיקות ,שפכים וויסות בריכת •

  .רום לגיבוי במקרים של חריגותבריכת חי •

  .מרכזיותהטיפול ביחידות ה חלוקה למספר מודולים -מודולריות •

  .מערכות נוחות ופשוטות לתפעול •

  .ש מרוחק ממגורים"טיפול בבוצה המתאים למט •

  .ש"גדייעוד הקולחים להשקיית עקב אמינות גבוהה  •

  

 סקר חלופות  בוצע  ,סניטרייםבבדיקה של התאמת טכנולוגיות נפוצות לטיפול ביולוגי בשפכים 

והתאמה יתרונות וחסרונות , תוך בחינת המימדים קציעות ש"לשיבוץ במטבחינת התאמתן ל

  . לשיקולי התכנון שנקבעו

ש "המסקנה היא שחלופת הבוצה המשופעלת היא המתאימה ביותר למט ,על פי התוצאות

  .קציעות
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  יםנספח 8
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  .'א 46/1א "תמ: 1' נספח מס
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  תוצאות דיגום שפכים: 2' נספח מס
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  חישובי תהליך: 3' נספח מס
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 PFDתוכניות : 4' נספח מס
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  אודות המסמך 7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

      

 א רמת נגב.מ : לקוח

 קציעותש "מט : יקטפרו

 פרשה טכנית : תאור המסמך

 373EW001 -REV4 : קובץ

  2013מאי  29   :  תאריך

 4  :  גרסא

  דפים 24 : אורך המסמך

  אפרת לינג : כותב

  אריה שוורץ, חגי קוצר : תרומה

 חגית אורון : מנהל פרויקט

  


