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  תיאור הפרויקט

  

הפרויקט כולל ביצוע אלמנטים להפחתת מטרדי הריח הנגרמים בתהליך הטיפול 
  בשפכים מחלבת אלון תבור.

מוזרמים למט"ש תנובה לאחר טיפול קדם  שפכי מחלבת תנובה ומפעל "בעמק טכנולוגיות"
בחצר המפעל. השפכים הגולמיים מאופיינים בעומס אורגני גבוה ובריכוזים גבוהים של חנקן 

 -מק"י בטמפרטורה של כ 2,500 -בסה"כ מוזרמים מהמחלבה למט"ש כ אמוניאקלי ושומנים.
ם בריכוז צח"כ גבוה, ערכי ובנוסף, שפכי מפעל "עמק הטכנולוגיות" מאופיינימעלות צלזיוס  °30

הגבה נמוכים וטמפרטורה גבוהה. הספיקה של מפעל "בעמק" מהווה כשליש מהספיקה 
  שנכנסת למט"ש.
  שינויים אשר ימנעו את פליטת הריחות משני מקורות עיקריים: - הפתרון המוצע

  אגן וויסות .1
באגני הוויסות הקיימים והפעלת מיכל המעכל הקיים כמיכל  הפסקת השימוש

  וויסות מקורה ומאוורר באמצעות דיפיוזרים.
  באגן יוקם מערך הרחקת שומנים לקליטת השומנים הצפים על פני המים במיכל. -
  האגן ייקורה ביריעת כיסוי למניעת פיזור מטרדי ריח -
החלפת האוויר בתוך החלל  בשלב ב', תותקן מערכת נטרול ריחות אשר תבצע -

  המכוסה.
 הסמכת בוצה. 2

  לצורך הפחתת נפח הבוצה המיועדת לעיכול, יוקם מסמיך בוצה גרביטציוני.
  המסמיך יבנה כמבנה מיכל עגול עם גורף בוצה ומגלש מי "נטל".

מ"ק וממנו  100הבוצה תוזרם ממשאבות הבוצה העודפת למיכל איזון בנפח 
ובתוספת קואגולנט/פלוקולנט. ריכוז הבוצה תוזרם בספיקה אחידה למסמיך 

  0.8% -בכניסה למסמיך כ
  מוצקים. 2.5% -לאחר תהליך ההסמכה צפויה להתקבל בוצה בריכוז כ

הבוצה הסמיכה תוזרם למעכל הבוצה האירובי הבנוי כמיכל היקפי סביב מבנה 
  המסמיך.

  .מי ה"נטל" יוזרמו למכון השאיבה הראשי וחזרה לתהליך הטיפול במתקן
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  טבלת איכות השפכים בכניסה למט"ש

  הערות  ערך  יח'   הנתון

    3,900  מק"י  ספיקה יומית ביום עבודה

צלזיו  טמפרטורה ממוצעת
  ס

32    

    3,700  מג"ל  CODריכוז 

    200  מג"ל  ריכוז מוצקים מרחפים

    110  מג"ל  ריכוז חנקן

    60  מג"ל  ריכוז זרחן

משתנה   135  מג"ל  ריכוז שומנים
ומושפע 

 מאירועים
חריגים 

  במחלבה

    320  מג"ל  ריכוז נתרן

  

 

  

  השירותים שניתנו

  

  תכנון תהליך-הנדסת תהליך 

  רכש 

  פיקוח עליון בשטח 
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  פרטי הפרויקט

        

  18יולי   : תאריך התחלה  ישראל   :מדינה

  19פברואר   : תאריך סיום  תנובה אלון תבור   :מיקום

      מלש"ח 4   :ערך ביצוע

  

  עיקריים בפרויקטתחומים 

  

בעלי עומס  תעשייתייםטיפול בשפכים  

  גבוה

  טיפול ומניעת מטרדי ריח 

  

  פרטי הלקוח

  

מנהלת תחום  -נועה דולב מצגר   :איש קשר  תנובה  : שם הלקוח

איכות סביבה מחלבת תנובה אלון 

  תבור

אגף תפעול                            מנהל -עופר שוער   :אנשי מפתח  .Click here to enter text  : טלפון

מנהל מתקן                                –זיו יעקב 

מהנדסת  -ליטל וקסמן ברזילי

  תהליך

  


