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תקציר

 הן בבוצה, מטויבת בקרקע השונים המעבר צורונימתכות תנועת את לאפיין היא המחקרמטרת

 מתכות תנועת ותנועתם. הצורונים באופי בזמן השינויים את ולבחון רווי, בלתי במצב והן רוויבמצב

 הזמן עם המעבר מתכות צורוני של שינויים קרקע. בעמודות בניסוי נבדקה הקרקע בחתךמעבר

 בבוצה שמקורן המתכות ותנועת יום 100 למשך ובוצה קרקע תערובות של הדגרה בניסוינבדקו

 כן. גם נבדקה הדגרהלאחר

 הבוצה כמרכיבי הוספו המתכות כאשר משמעותי באופן הוגברה המעבר מתכות תנועת כינמצא

 המסיסים מהאבץ וכעשירית מהנחושת כשליש כלוריד. כמלחי הוספו כאשר לתנועתןבהשוואה

 עמודת של נקבובים נפחי לשלושה המקביל מים נפח העברת תוך העמודה מתחתית נשטפובמים

 נשטף מהמתכות אחוז מחמישה פחות זאת, לעומת מהבוצה. כחלק הוספו המתכות כאשרהקרקע

 במהלך כי נמצא רוויה לא בתנועה קרקע עמודות בניסויי כלור. כמלחי לקרקע הוספו הןכאשר

 האורגני והפחמן האבץ מהנחושת, 72% - ו 2546 43%, נקבובים, נפחי שלושה של בנפח במיםשטיפה

 כי נמצא עוד לעמודה. מחוץ נשטפו בוצה, כמרכיבי קרקע עמודת בראש שהוספו בהתאמה,המסיס,

 חלקיקים ידי על הוסעו מהעמודה, רוויה אי בשנאי שנשטפו המסיסים והאבץ מהנחושת מחציתמעל

 לעמודה מחוץ שנשטפה המעבר, יסודות גם זה ובכלל המומסים, כמות מיקרון. 0.22 - מהקטנים

 הרוויה. התנועה היתה שבהן בעמודות שנשטפה מזו יותר גבוהה היתה רוויה אי בתנאיבתנועה

 בנוסף הקרקע, בתמיסת פוטנציאליים ליגנדים בריכוז לעליה מביאה לקרקע בוצה הוספתלסיכום,

 הקרקע בתמיסת מסיסים ליגנדים המצאות בפרט. המעבר ויסודות בכלל המומסים בריכוז עליהעל

 ועליה לצמחים המעבר מתכות בזמינות לעליה ובכך המעבר, מתכות מסיסות להעלאתגורמת

 כמות עולה כן יותר, גבוהה קומפלקסים ליצור המעבר מתכת שנטית ככל בקרקע.בתנועתם

 לעמודת שהוספה המסיסה, הנחושת של היחסי החלק בבוצה. מטויבת מקרקע הנשטפתהמתכת

 והן ברוויה בתנועה הן אבץ משל יותר גדול היה לעמודה מחוץ אל ושנשטפה בוצה, כמרכיבקרקע

 מסיסים צורונים ידי על הוסעו הקרקע מעמודות שנשטפו והאבץ מהנחושת מחצית מעל רוויה.באי

 במשקל בעיקר היו הקרקע בתמיסת נחושת של מסיסים צורונים . מיקרון( 0.22 - מ)קטנים

 יותר הגבוה המולקולרי במשקל המסיס האורגני החומר . דלתון( 1000 - ל )מתחת נמוךמולקולרי

 עד ירד המסיס האורגני החומר ריכוז כאשר גם נחושת. עם קומפלקסים ליצור פחות הרבהנטה

 עם קומפלקסים ליצור הקרקע תמיסת יכולת , יום( 100 של הדגרה תקופת ולאחר ממחציתוליותר

 גבוהה. נשארהנחושת



  :מפתחמילות 
 טיוב, קרקעות מזוהמות, בוצה, מתכות כבדות

 



 רקע1.

 קרקעות לטיוב ביוב בבוצתשימוש

 ובשימוש אינטנסיבי טיהור העוברות השפכים מי בכמויות ניכרת עליה בארץ חלה האחרוןבעשור
 דן. גוש איזור בכל וכן בחיפה השפכים לטיהור סביר פתרון נמצא כיום להשקיה. אלו במיםהחוזר

 שני נוצרים זה- בתהליך המשופעלת. הבוצה בשיטת בעיקר מתבצע בארץ השפכים טיהורתהליך

 לגינון למשל אורגני כזבל הקטן בחלקה משמשת הבוצה ביוב. ובוצת קולחין מי : עיקרייםמוצרים

 להשתמש מקובל המערבי בעולם התיכון. הים למרחבי כפסולת נזרקת היא וברובהועציצים,

 לקיט. שימוש לצורך מכרות איזורי לשיקום או חקלאיות קרקעות לטיוב ביוב ממקורבבוצה

 ויצוב טיוב לצורך שפכים טיהור מתהליך בבוצה שמקורו אורגני בחומר להשתמש ניתןעקרונית

 הנגב. באיזור חול בקרקעותהמבנה

 בישראל. לחקלאות השטחים עתודות מירב את כיום מהווים הנגב באיזור הצחיחיםהאיזוריס

 הוספת נמוכים. ובפוריות מים בתאחיזת וכן תלכידים ללא גס במבנה מאופינות , הנגבקרקעות

 הקרקע. של הפיזיקליות התכונות ושיפור האורגני החומר ריכוז להעלאת תביא הנגב לקרקעותבוצה

 וזמינותם. הזנה חומרי בריכוז לעליה הבוצה תביא כןכמו

 ריכוז הגדלת עקב לגידולים נזק להיוצר עלול הבוצה, מתוספת הנובעת הרבה התועלת עםיחד

 בבוצה שמקורן מתכות, הצטברות בפרט. רעילות מתכות ותוספת בכלל הקרקע בתמיסתהמלחים

 המזון. לשרשרת ולחדירתן הצמחים ידי על שלהן מואצת לקליטה להביא עלולה בקרקעהמוספת,

 של הבנה קרקעיים. תת מיס מקורות של לזיהום גם להביא עלולה בקרקע מתכות שלתנועה

 הצטברות של שנתיות רב להשפעות בנוגע מידע תספק בבוצה מטויבת בקרקע הכימייםהתהליכים

 בקרקע.מתכות

 נתונה שהמתכת הכימית בצורה ישר באופן מותנית צמחים ידי על וקליטתן מעבר מתכות שלתנועה

 הליגנדים כאשר קומפלקסים או חופשיים יונים הם מעבר מתכות של אופיניים צורוניסבה.

 שונים. ואיפיונים בגדלים מולקולות או אניונים להיות יכוליםבקומפלקסים

 העבודהמטרות

 כבדות, מתכות כגון רעילים, חומרים הוספת של סיכון קיים הבוצה בתוספת הרבה התועלת עםיחד

 הנגב בקרקעות המתכות משתתפות שבהם התהליכים של כמותי באומדן צורך ישלקרקע.

 עירונית. בבוצההמטוייבות

 כבדות מתכות תנועת איפיון מדבריות. קרקעות לסוגי שונים אפיונים בעלות בוצות ליישוםהדמיה

 ממקור כבדות מתכות תנועת בין השוואה רוויה. אי ובמצב רוויה במצב בבוצה מטוייבותבקרקעות

 רוויה. ולא רוויה בתנועה מתכות תנועת בין השוואה וכן חופשיים. כיונים תנועתן לביןבוצה
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 שיטות2.

 נזי2.1

 הבוצה בשיטת הפועל בחיפה השפכים טיהור ממתקן עירונית שפכים בוצת היתה שנחקרההבוצה

 תהליך ועברה הטיהור במתקן יובשה הבוצה הביולוגיים. המרבגיס שיטת בשילובהמשופעלת

 היתה שלהן הנפחית הרטיבות שתכולת בערימות חודש למשך נערמה כלומר קומפוסטציה,דמוי

 יום. 14-21 למשך הבוצה נערמה ושוב 5%, לרטיבות ויובשו חודש לאחר נפרשו הערימות1094.

 רמת מאיזור דיונה חול היה החול מ"מ. 2 בגודל נפה דרך והועברה הבוצה וטחנה מכןלאחר

 1. בטבלה מפורטות והבוצה החול של כלליות תכונות Torripsamments) Typic .(fineהנגב

 הנגב רמת דיונה חול ושל הבוצה של כלליות תכונות : 1טבלה

 ביובבוצת דיונהחול

94-98 )%( דקחול

2-6 )%( וחרסיתסילט

1.5510.10.510.05 ( 3 מ' / )ק"גצפיפות

 0.21 3.08,1.58, )4ה אשלגן זרחן,חנקן,

cnv 8.610.78יחס

3.5 100גר'( )מאק'/ חליפיים קטיוניםקיבול

3.3+0.2 :1( 1 )מיצוי0.1*0.3 :1( 1 במיצוי ודצ"מ חשמליתמוליכות

45.4+1.7 0.נ -3.0 )%( אורגניחומר

26.011.013515.0 ברוויה משקלי רטיבותאחוז

19.4510.8011515.0 חופשי ניקוז לאחר משקלי רטיבותאחוז

0.310.1 ( MPa 1.5 ) כמישה בנקודת משקלי רטיבותאחוז

 101*5 -~10*1 שניה( / )מ' ברוויה הדראוליתמוליכות

 0.06 -0.6 שניה( / נ עמ' ברוויהדיפוזיביות



 והקרקע הבוצה מיצויי2.2

 ראגנטים ידי על התמצותם כושר פי על למקטעים לחלוקה נתנות ובבוצה בקרקע המעברמתכות

 מיס(. מיצוי )להלן במים מיצוי בר שהוא במקטע בעיקר זו בעבודה לעסוק בחרנו אנושונים.

 sposito א .ם ,Chang 1982 א 44א. )403~1 חזקה חומצה באמצעות גם המתכות מוצובנוסף

1984.)81. 

 הבוצהמיצויי

 מזוקקים מים מ"ל 25 - ב שעות 18 במשך טולטלו יבשה בוצה גרם שני - במיס המיצוישיטת

 את ממצה שעות 18 של טלטול כי נמצא מקדימים בניסויים מטפלון. צנטריפוגה במבחנותפעמיים

 דקות, 10 למשך 10,000 % 8 במהירות צנטרפוגציה לאחר המיצוי. ברי המומסיםמקסימום

 . חזא0.2 שלו הנקבובים שקוטר מפוליקרבונט מזרק במסנן סוננה שהתקבלההתמיסה

 ( SOC ) מסיס אורגני פחמן , pH (, EC ) חשמלית מוליכות : הבאות האנליזות נערכובמיצויים

 וסולפידים. כלורידים ריכוזי וכן ,1ן. ,Pb ,ם4ן ,cu ,תMg, ]4 Fe, 2 ,א :(1 הקטיוניםריכוזי

 חומצה4ן4 של מ"ל 25 - ב שעות 18 למשך טולטלו יבישה בוצה גרם שני - 3)(4~1 בחומצהמיצוי

 בהליך נוספות פעמיים טולטלו הבוצה שאריות [800. של קבועה בטמפרטורה באמבט3)(לעי

 במים. למיצוי דומה הטיפול המשך בחומצה. המיצוי ברי החומרים כל את למצות כדידומה

 נבדקו( לא EC - ו , pH אניונים,)ריכוז

 הקרקעמיצויי

 בוצע במים הקרקע מיצוי הבוצה. מיצוי של לזה דומה בהליך בוצעו בחומצה הקרקעמיצויי

 הבוצה. של לזה דומה היה המיצוי הליך הפרטים בשאר . :1 1 של למים קרקעביחס

 וקרקע בוצה של תערובותמיצויי

 מימיים מיצויים בוצה. מיצוי של לזה דומה בהליך בוצעו בחומצה ובוצה קרקע תערובותמיצויי

 היה הבוצה ריכוז בהן בתערובות , :קרקע מים :1 1 של ביחס נעשו וקרקע בוצה של תערובותשל

 :קרקע. מים :2 25 של ביחס התבצע המיצוי זה ריכוז מעל 20%. - מקטן

 האנליזה. להמשך עד [40 של בטמפרטורה נשמרו החומצה ממיצויי חוץ המיצוייםכל

 . 3 - ו 2 בטבלאות מובא השונים במיצויים שהוגדרו והחול הבוצה תכונות שלסיכום



 חקלאי לשימוש בבוצה מותרים לריכוזים והשוואה הבוצה מיצויי לאיפיון נבחרים מדדים : 2טבלה

 us-EPA ( regulation sludge sewage 503 Part USEPA .) - הלפי

בוצהיחידותמדד

 מותרריכוזמיצוימיצוי מיסמיצוי

 EPA-175לפי403~4031]א :2( 25לחס

pH7.410.17.310.1

EC]0.2*3.3]דיוס/מי

TOC]'6.4610.326.9210.08147.0+4.4נמייגער

3.3110.246.2310.3678.0912.66]מ"גער'[סידן

0.8810.041.2010.109.39+0.42]מ"גער'[מגנזיום

0.08*2.98ל.נ.1.8310.05]מ"גער'[נתרן

2.2810.11ל.נ.0.5710.08]מ"ג/גר'[אשלגן

8.3511.028.98+0.07560.8115.61500]מיקרוגר'/גר'[נחושת

8.1910.937.1210.2427211245.62800נמיקרוגריער'[אבץ

5.9300*194.7ל.נ.0.14*0.42]מיקרוגר'/גר'[עופרת

18,045+723ל.נ.0.03*3.27]מיקרוגר'/גר'[ברזל

395.6119.3ל.נ.1.7210.10]מיקרוגר'/גר'[מנגן

17,7721213ל.נ.ל.נ.]מיקרוגר'/גר'[אלומניום

 85( ומקס.54.913.939ל.נ.0.140]מיקרוגריער'[קדמיום

109.17+6.1420ל.נ.2.3410.21]מיקרוגר'/גר'[ניקל

ל.נ.ל.נ.1.9210.11נמ"ג/גי[כלוריד

ל.נ.ל.נ.0.25*17.85]מ"ג/ג'[4)(5
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 החול מיצויי לאיפיון נבחרים מדדים : 3טבלה

חול יחידותמדד-

מיצוי מיםמיצוי

403ע1 :1( 1ליחס

pH8-510.1

EC]'0.310.1]דייס/מ

TOC]'0.0127.7611.99*0.02]מ"גער

0.00225.4+1.3*0.047]מ"גער'[סידן

0.014710.00041.6210.12]מ"גער'[מגנזיום

0.0157+0.00050.2310.01נמ"גער'(נתרן

0.031+0.00061.14+0.04]מ"ג/גר'[אשלגן

0.02+0.0148.114.1]מיקרוגר'/גר'[נחושת

1.00*0.0112.25*0.03]מיקרוגר'/גר'[אבץ

0.910.054.5610.06]מיקרוגר'/גר'[עופרת

ל.נ.0.0221]מ"ג/גר'[כלוריד

ל.נ.0.013]מ"ג/גר'[5434

 נבדק לא -ל.נ.



 רוויה קרקע בעמודות המעבר מתכות צורוני תנועת לאיפיון נישויים2.3

 - ו 1 טבלאות )ראה דיונה חול בקרקע ס"מ 20 ובאורך ס"מ 2.5 בקוטר בעמודות נערכוהניסויים

 - 2(. - ו 1 טבלאות )ראה ובבוצה3(

 : הניסויטיפולי

 1(. בציור 1 )עמודה בוצה. תוספת ללא דיונה חול - בקורתא.

 החול. עמודת בראש ס"מ 4 ובגובה )משקלי( 6% בריכוז ובוצה חול תערובת שכבת תוספתב.

 1(. בציור 3)עמודה

 הטיפול מטרת . 1( בציור 2 )עמודה החול עמודת בראש כלוריד כמלחי ואבץ נחושת תוספתג.

 המתכות תנועת לקצב יונית בצורה מומסות המוספות המתכות תנועת קצב את להשוותהיתה

 בריכוז כלוריד נחושת תמיסת של אחד מ"ל הוספנו כך לשם הבוצה. כמרכיבי מוספות הןכאשר

 והאבץ הנחושת כמות דיונה. חול קרקע עמודת לראש מג"ל 12 בריכוז כלוריד ואבץ מג"ל11

 (. ב' "מיפול וחול בוצה בתערובת שהוספה הבוצה של המסיס במקטע לכמותם מקבילהשהוספו

 עבור גר'/ל' 12 - ו 11 היה שהוספה בתמיסה המלחים שריכוז לכך פרט ג' בטיפול כמוד.

 . בהתאמה כלוריד, ואבץנחושת
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 534 תערובת -תוספת 3 הראש תמיסה 11,2ספת תוספות ללא-ונקורת

 בחול בוצה מיפי לריצויהעמודה

 מל8( תמיסתאו

 רוויה. חול בעמודת המתכות לתנועת הניסוי טיפולי של סכמטי תיאור : 1ציור

 שהוחדרו מזוקקים במיס למעלה מלמטה באיטיות הקרקע עמודות הורוו הניסוי תחילתלפני

 של נקבובים נפחי ושלושה מזוקקים מיס מ"ל 100 הועברו הניסוי במהלך העמודה.מתחתית

 10+0.2 של במקטעים נאסף התשטיף רוויה. בזרימה לשעה D"D 4 של בקצב בעמודות (הקרקע

 ,1א ח( Fe, co7 ,41 : קטיוניס soc 1 EC , pH הבאות: האנליזות התבצעו מקטע ובכלמ"ל

 ,CU~ יMg, Ca, 2 87אא

 "פרוסה" כל ועל "פרוסות" לארבע הקרקע עמודת חולקה התשטיפים, מקטעי איסוףלאחר

 והחול. הבוצה מיצויי - 2.2 בסעיף שתואר כפי חומצה ומיצויי מיס מיצוייהתבצעו

 רוויה לא בקרקע המתכות צורוני תנועת לאיפיון נישויים2.4

 לאלו בגודלן דומות בעמודות נערבו רוויה לא בקרקע המתכות צורוני תנועת לאיפיוןהניסויים

 חוברה רווי, בלתי אך אחיד רטיבות פרופיל ליצור מנת על רוויה. בתנועה הניסויים נערכושבהם

 בקצהו נפרס הפתיל זכוכית. מסיבי פתיל הוכנס לתוכה מזכוכית צינורית העמודהלתחתית

 שמנעה יניקה יצר בפתיל השלילי הלחץ העמודה. בתחתית הקרקע עם טוב מגע ליצור כדיהעליון



 Knutson ) העמודה לאורך רוויה אי תנאי ואיפשרה העמודה בתחתית מים עודפי שלהצטברות

1994

~. 

 ,Rimmer 1995 א
~. 

 כמתואר א( .ם ,Poletika 1993 א .פ ,Rimmer 1992 א

 2.בציור

 -4-----קמשאבה

-
ן %ע

 .סס

......................קאש--אל
............................................
............................................
.................................
:::::::::::

...................... ן~,::~~~~:ן -4 קרקעעמודת
............................................
............................................
............................................
............................................
......................

 1ין מבעשפח
 שהקרקעתתיל

 0יפתיל

 קרקע. בעמודת רוויה לא תנועה של סכמטי תיאור : 2ציור

 יסודות של ספיחה למזער כדי מאק'/ל 50 בריכוז LaC13 בתמיסת הפתיל טולטל הניסוי,לפני

 המשומש הפתיל טולטל הניסוי סיום לאחר בנוסף, הניסוי. במהלך מהפתיל שחרורם אוקורט

 בניסויים מומסות. מתכות עליו נספחו אם לבדוק כדי דומה בריכוז LaC13 בתמיסתשוב

 הקורט יסודות לדחיקת אפשריים כקטיונים שונים בריכוזים ובריום לנטנוס הושוומקדימים

 ספוחים יונים בדחיקת יותר יעיל נמצא לנטנום בפתיל. פוטנציאליים שחרור או ספיחהמאתרי

לפתיל.

 נאסף ובתחתיתה ס"מ/שעה 0.86 של בקצב פעמיים מזוקקים מיס בטפטוף הוספו העמודהלראש

 התבצעו מקטע בכל מבחנה(. הוחלפה דקות 99 כל ) מ"ל 6.0+0.5 של במקטעיםתשטיף,
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 ,Mg. Ca 87א ,Fe, 1 417 )וא cu1 : הקטיונים וריכוזי ~pH, EC, soc -1ם : הבאותהאנליזות

 העמודה. לאורך הקרקע רטיבות ונבדקה פרוסות 10 - ל העמודה חולקה הניסוי, סיוםעם

 o*4+ של ובתחום העמודה לאורך אחידה היתה הניסוי במהלך המשקלית הרטיבותתכולת

 רוויה(. מרטיבות 55% - )כ1694

 בניסוי:הטיפולים

 1(. בציור 1 ~מודה דיונה. חול של ס"מ 20 בגובה עמודה - ביקורת1.

 )לפי 6% של בריכוז בבוצה מעורב חול של העמודה בהאש ס"מ 4 בעובי שכבה - בוצה תוספת2.

 העמודה. בראש בוצה גר' 1.5 הוספו בסה"כ דיונה. חול של ס"מ 16 בגובה עמודה מעלמשקץ

 . 1( בציור 3)עמודה

 המסיס )המקטע 2:25 של בוצה:מים ביחס בוצה מיצוי של מ"ל 18.7 - בוצה מיצוי תוספת3.

 1(. בציור 2 )עמודה בוצה(. גר' 1.5 לתוספתהמקביל

 הודגרה והקרקע הבוצה תערובת שכבת אך 2 טיפול כמו - הדגרה לאתר בוצה תוספת4.

 בעמודה. הישום לפני שבועות שלושה למשך עציץ" "קיבול וברטיבות 2500 שלבטמפרטורה

 לרטיבות דומה לרטיבות והקרקע הבוצה תערובת הובאה לעמודה התערובת הוספהבטרם

 . 1( בציור 3 )עמודהבעמודה.

 גרם 1.5 של המסיס במקטע לכמותם המקבילה בכמות ואבץ נחושת של כלוריד מלחי תוספת5.

 1(. בציור 2 )עמודה כלוריד. כמלחי אבץ מיקרוגרם 12 - ו נחושת מיקרוגרם 12 דהיינובוצה,

 בוצה, גרם 1.5 - ב הכללית לכמותם המקבילה בכמות ואבץ נחושת של כלוריד מלחי תוספת6.

 1(. בציור 2 )עמודה כלוריד. כמלחי אבץ מיקרוגרם 3000 - ו נחושת מיקרוגרם 800דהיינו,

 במים הרטבה ידי על הרצויה להטיבות ס"מ 16 בגובה חול עמודת הובאה 6 - ו 5 4, 2,בטיפולים

 הקרקע תערובות יושמו מכן לאחר שעות. 24 במהלך ס"מ/שעה 0.86 בקצב פעמייםמזוקקים

 שבעמודה. לזו דומה ברטיבות העמודה, בראש תמיסה הוספה שאליהן הקרקעות אוהשונות

 בטיפול במקטעים. התשטיף באיסוף הוחל זו זמן ובנקודת D"D 20 היה העמודה אורד זהבמצב

 שעות 24 לאחר הטיפולים. בשאר כמו הרצויה לרטיבות ס"מ 20 באוויך קרקע עמודה הובאה3

 במקטעים. התשטיף באיסוף הוחל זו זמן ובנקודת ס"מ/שעה 9 של בקצב הבוצה מיצויהוסף



 ללא מ"ל/שעה 0.86 בקצב מזוקקים מים ידי על נשטפה ס"מ 20 באורך עמודה הביקורת,בטיפול

 תוספת.כל

 אנליטיות שיטות5.

 absorption (Atomic אטומית בליעה במכשיר נערכו הקטיונים אנליזות -מכשור

11008Elmer Perkin - .(Spectrophotometer תוך המיצויים על נערכו מקדימות בדיקות 

 - ו 10403 - ב במיצוי ת2 מימי, במיצוי Ca עבור כי ונמצא Addition Standard בשיטתשימוש

cuו - Ca במכשיר מהמתכות חלק נבדקו כן כמו תיקון. במקדם צורך יש חומצה, במיצוי ICP 

3000(Optima Elmer Perkin Plasma- Coupled (Inductuvely בשיטת לבדיקתם בנוסף 

 analytical,) Rosemount במכשיר נערכו מומס אורגני חומר בדיקות . האטומיתהבליעה

DC-190(Dohrmarun אדום. אינפרא בגלאי בלים וזיהוי שריפה עובר החומר בו 

 . םonex Chromatograph 10~(a )45001 במכשיר נערכו אניונים שלאנליזות
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 ודיון תוצאות3.

 רוויות חולית קרקע בעמודות תנשה3.1

 מים תנועת בה שנבחנה חולית קרקע עמודת של בתשטיף קטיונים 11 ריכוזי מוצגים 3בציור

 . ( (VNO חולית קרקע עמודת של הנקבובים נפחי במספר כתלות מוצגים הריכוזיםברוויה.

 בנפח ( ,י ) הקרקע בעמודת שעברה התמיסה נפח חלוקת ידי על חושב הנקבובים נפחימספר

 בוצה תוספת 2. ביקורת 1. טיפולים: ארבעה מוצגים בציורים )0ץ(. העמודה שלהנקבובים

 המסיס למקטע המקבילה בכמות העמודה בראש ונחושת אבץ מלחי תוספת 3. עמודה.בראש

 גבוהה בכמות העמודה בראש ונחושת אבץ מלחי תוספת 4. 2. בטיפול שהוספהבבוצה

 שיטות( סעיף ראה הטיפולים של יותר מפורט )תיאור 3. בטיפול מהמוסף גודל סדריבשלושה

 הקרקע לעמודת מחוץ אל נשטפו ולא כמעט כמלחים העמודה בראש שיושמו ואבץנחושת

 ריכוז משמעותי. באוש נשטפו מהבוצה כחלק העמודה בראש שיושמו מתכות אותך 3(.)ציור

 והוא )ח"ב( ביליון חלקי 140 היה בוצה הוספה שבראשה חול עמודת בתשטיף המירביהנחושת

 המלח הוסף בו בטיפול עם כמלח הוספה הנחושת כאשר המירבי הנחושת מריכוז שבע פיגבוה

 ח"ב 30 היה בוצה בראשה שהוספה עמודה בתשטיף אבץ של המירבי הריכוז הגבוהה(.בכמות

 אלו ממצאים כמלח. האבץ הוסף אליה עמודה בתשטיף המירבי מהריכוז 3 פי גבוהוהוא

 שנטית העובדה ואת המסיסה, בפאזה קומפלקסים ליצור אלו מתכות שתי נטית אתתואמים

 של מעבר לאחר נמצא הנחושת של השיא ריכוז אבץ. משל גבוהה קומפלקסים ליצורהנחושת

 ריכוז שיא נקבובים. נפחי 1.2 מעבר לאחר נמצא אבץ של השיא וריכוז אחד נקבוביםנפח

 אינו, השיא בריכוזי ההפרש ולפיכך המקרים, בשני לימין ומזדנב רחב היה הנשטפתהמתכת

 משמעותי.כנראה,

 נפח של מעבר לאחר העמודה בתשטיף נמדד ואשלגן נתרן מגנזיום, סידך, יוני של גבוהריכוז

 בריכוז כלוריד ואבץ כלוריד נחושת תוספת בטיפול וכן הבוצה תוספת בטיפול אחדנקבובים

 הגבוה הריכוז מקור כי נראה העמודה בראש הבוצה תוספת של בטיפול העמודה. בראשגבוה

 קטיונים של בקומפלקסציה או בחילוף או עצמה, מהבוצה בתוספת הוא בתשטיף הקטיוניםשל

 בבוצה. שמקורם ליגנדים או קטיונים ידי על בה משוקעים או החולית הקרקע על ספוחיםשהיו

 של המסיס במקטע והאבץ הנחושת מריכוז 1000 )פי גבוה בריכוז מלחים תוספת שלבמקרה



 בחילוף היא בתשטיף קטיונים של גבוה לריכוז הסיבה כי נראה העמודה, בראשהבוצה(

 בראש שהוספו הקטיונים ידי על ומגנזיום( סידן ובעיקר החולית הקרקע על הספוחיםהקטיונים

העמודה.

 לאחר 3( ~יור וקובלט כרום ניקל בריכוז עליה נראתה העמודה בראש בוצה תוספת שלבטיפול

 אלו מתכות של גבוהים ריכוזים נראו לא 4 שבטיפול מכיוון אחד. נקבובים נפח שלמעבר

 מקור העמודה. בראש שהוספה מהבוצה בעיקר הוא אלו מתכות מקור כי נראהבתשטיף,

 בקומפלקסציה או בחילוף שהיו ממתכות הוא העמודה לתחתית שנשטפו למתכות נוסףאפשרי

 הובחנה דומה תופעה בבוצה. שמקורם ליגנדים או קטיוניס ידי על הואצה ושטיפתןבקרקע

 )1977(. וולפברג שלבעבודתו

 ונשאר אחד נקבובים נפח של שטיפה לאחר משמעותי באוץ עלה והברזל האלומיניוםריכוז

 של נמוך ריכוז ותוספת הבקורת של בטיפולים נקבובים נפחי שלושה של מעבר אחרי גםגבוה

 זו. לתופעה אפשריים הסברים נבחנו לא העמודה. בראשמלחים



 הנקבוביס נפחי למספר שווה סץ/,י ) רוויה חולית קרקע עמודת בתשטיף מתכות ריכוז : 3ציור

 העמודה(. בתחתיתשנאספו

28Ca

------------------------צ1לל_*_נ_ל_:_ י לל_ י_'
----------ר-------------ם : :, ': ו !:ו

----------ר-------------1: .,י

- ש,--.$

.-- 

VNO 0 $נ0 03 0.75 1 125 13 1.7$ 2 225 23 2.75 3 33325 0 0.25 0.5 $ד.0 1 5נ1 1.5 1.75 2 $נ2 23 75.נ 3 33325

MgCa

 י(70יי(20י

י ---- - --- - - -------------- 600 

-*-----------------11%------ 15%------4-----------------  ש 400 - - - - - -- - -נ - - - - - - - - - - - --ש

-1%-------------------------

י  - - - - - - - - - - - - --ן ; *.:

 ש-

 ן %נ - - - - - - - -

%-----;-------------------8 -------------82%----------: ,-- - - - - - - - - - - --- - - - - --- - - - .- 100 

 .0 ;*4-=--8"4ש רפי-ftWk-88=48י48048-"*--8==8--*ינשניג%-,ש""ש"ש,4__

 ח 0.250.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.52.75 3.253.53 0 5י-0 0.5 0.75 1 5ג:1 1.5 1.75 ב 25-ב 2.5 75.ב 3 3.53-15

א.8א

HEf-----------------------------------------" 
ך

 ------------.1%ח ----------

------------------------ ע 1י ך% זי--ך,ך-ך-.-----------

 י,--.,2]]1-ן
333.25 3 2.75 tas-23 1 13 5ך.1 גas 1 0.03 5ד oas 0 3330 5נפ 03 0.75 1 125 13 1.7$ 2 225 23 2.75 3 5נ 

 -ישך TR. CONTROL))1 ישADD. SLUDGE 4)2_אהר(

 ינ SALT עCONC. ]01 )3.אז( ~CONC. HIGH SALT 1)4_אז(
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 נפחי למספר שווה סע/ץ ) רוויה חולית קרקע עמודת בתשטיף מתכות ריכוז : )המשך( 3ציור

 העמודה(. בתחתית שנאספוהנקבובים

וא0(
20

1*

.ך--4-ד-ך--ךן,יןג,/
 2ב/----ן 5% ך---

---צי/
" 

 0.*="ט"4שןבג---"--י-4=*__0 ' -עג ל*לשגנ

vfvO 0 משמ"מ %1ןט5ט 2 נה2מJ~sJ_s!3 0 5מ 0.5 1% 1 מן=5ן 2 נמתמ3מ 5מננ

v/ve

Crטע

ך,; =נ ---4-----------ד-4ק

:%בזי
;25:ן;ז  צ2 צ100---,-

 vrvoV/VO 0 0.25 0.5 0.75 1 5נ1 1.3 %ן 2 225 נ2 1.75 נ 25.נ5.נ 0 025 0.5 0.75 1 5נLa 1 75ן 2 5נ2 2.5 2.75 נ 5ננ5.נ

Fe

JOQ 'ייך/ד

=11--------ל------י------  יע;י
8rw_____4______14__ל___4_ ש י י י

פב=ע:בבךירל 2 !_]_~ל4]יי*,_1.נ_9]_*נ
 רוו": , :

ערלו 0 25ג 0.5 173 1 123 1.5 75ן 2 5נ2 2.5 .2 5 נ 5ננ5.נ

SLL;DCEADD.(TR.1)4 CONTROL(TR.l). 
 -ז SALT /ע0[ .("0( )נ.אז( .=- SALT [ושא .CONC),.%ז(



 המסיסה המתכת מסת כל 1.סך הגדרות: מספר על מתבסס להלן הגולמיות התוצאותניתוחי

 קרקע ביחס מיצוי )בחול, 3 - ו 2 מטבלה נלקחו לחישוב הערכים )00(. נתונה עמודהבפרופיל

 00 הוגדר ואבך נחושת מלחי תוספת בטיפולי 2:25(. של ביחס מיצוי ובבוצה, , 1:1למים

 שבעמודה. בקרקע שנמצאה לשטיפה הפוטנציאלית והכמות שהוספה המתכות כמותכסכום

 2. לתמיסה. עברו 4 בטיפול שהוספו והאבץ הנחושת כל שלא הסבירה ההערכה למרותזאת

 1. נוסחה פי על התבצע החישוב )50(. העמודה מפרופיל שנשטפה המתכתמסת

 GO . החול מעמודות בתשטיף קטיונים שישה של ( G/GO ) היחסית הכמות מוצגת 4בציור

 הקטיון כמות פי על חושבו 43 ערכי העמודה. בכל הקטיון של הפוטנציאלית לכמותמתיחס

 מ"ל. 10 של במקטעיםשנשטפה

 חולית קרקע בעמודות תנועה בניסוי בתשטיף קטיונים של ש0/ס( יחסית כמות : 4ציור

רוויות.
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 קרקע בעמודות תנועה בניסוי בתשטיף קטיוניס של ש0/0( יחסית כמות : )המשד( 4ציור

 רוויותודלית
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 ונחושת אבץ מלחי )תוספת 4 בטיפול העמודה בתשטיף והסידן המגנזיום של השיאכמות

 שמקורס גבוה, בריכוז ואבץ נחושת 00. - מ גבוהה היתה גבוהה( בכמות העמודהבראש

 הסיבה וזו החול, על הספוחים והמגנזיום הסידן את דחקו העמודה, בראש המוספיםבמלחים

 . G/Go עבור 1 - מ גבוהיםלערכים

 השונים בטיפולים החול מעמודות שנשטפו המחושבות הקטיוניס כמויות מוצגות 4בטבלה

 הקטיונים של (so) הכוללת הכמות נקבובים. נפחי שלושה של כולל בנפח מיס העברתבמהלך

 יחסית מיצגת SD) זו כמות ובנוסף, התשטיף. נפח כל סך על הריכוזים אינטגרל מתוךחושבה

 )430(. הפוטנציאליתלכמות

י
]11C(v)dv1 = 50 

0

 יץ =3



 יחסית השונים, בטיפולים חולית קרקע מעמודת שנשטפה נבחרים מומסים כמות 4:טבלה

 1( משוואה ראה ) העמודה מרכיבי של המימי במיצוילכמותם

.--'-'שיפעיםמומסים

 מלחי של גבוה ריכוז 4: שלמלחי נמוך ריכוז 3: עמודה בראש בוצה2: ביקורת :1

 בראש ואבץ נחושת בראש ואבץנחושת

העמודההעמודה

כמות כלליתכמות יחסית כמות כלליוכמותכמות כלליתכמות יחסית כמות כללייכמות

יחסית80So/Go50יחסית5080/0050

80,0050,00

 גרם[)מיקרו)מיקרוגרם. גרם[]מיקרו)מיקרוגרם

1,702642"2,6701.0079,7800.7921,9430:733 אורגניפחמן

,1.3520.00011 ',)0.3250.1665.0700:3410.6240:044נחושת

 ,0.4540:1641.2460.0890.544oiosr. 0.424(0:00004אבץ

;0.230.1083.50.6210.280:1310.140.066ניקל

.2,1520.42610,1211.0522,1510.42612,6302.498סידן

.3,8372.456'4730.3032,8011.0744980.319מגנזיום

7630.4604,0790.8777840.4731,2010:724נתרן

 )11038ן3,396*1,6370.5003,438,0:7931,6810:51אשלגן

 האבץ מכמות וכעשירית במים(, שהתמצתה )כלומר הפוטנציאלית הנחושת מכמותכשליש

 הוספו אלו מתכות כאשר נקבובים, נפחי בשלושה לעמודה מחוץ אל נשטפוהפוטנציאלית

 מים של כמות באותה נשטפו הפוטנציאליים והאבץ מהנחושת אחוז מחמישה פחותבבוצה.

 עם הקומפלקסים יצירת מכניזם יעילות את מדגים זה ממצא כמלחים. הוספו הםכאשר

 בהתאם בעמודה. והאבץ הנחושת הסעת בהאצת בבוצה שמקורם הפוטנציאליםהליגנדים

 מאבץ, יותר יציבים קומפלקסים ליצור נוטה נחושת זו, עבודה ולממצאי מהספרותלנתונים

 משפיע הקומפלקס יציבות של גבוה מקדם הליגנדים. בנוכחות מאבץ יותר נשטפה היא כןועל

*;



 פוטנציאלים מרכזיים יונים עם תחרות בתנאי יציבותו על והן הקומפלקס הווצרות עצם עלהן

 תהיה קומפלקסים ליצירת גבוהה נטיה בעלת מתכת בעמודה. התנועה במהלך גבוהבריכוז

 המוצקה. לפאזה דהיינו בקרקע הנייח האורגני לחומר להתקבע גם יותר גבוהה נטיהבעלת

 נטית -כאשר וזמין, נע יהיה יותר גבוה חלק בתמיסה, המצוי היסוד כל סך מתוך כך, עםיחד

 נטיה בעלי מסיסים קומפלקסים מהווצרות כתוצאה יותר, גבוהה קומפלקסים ליצירתהמתכת

 הרי גבוהה, שרעילותן מתכות על מדובר כאשר השלילי. המטען בעלי אלו למשל להספח,נמוכה

 משמעותי. זיהום להוות עלולה בקרקע שתנוע היסוד של מזערית כמותשגם

 מגנזיום סידן, יוני לשטיפת גרמה העמודה בראש ואבץ נחושת מלחי של גבוה ריכוזהוספת

 )כפי אחת מיחידה גבוהים S~Ge ערכי כי לציין יש . החול על ספוחים שהיו חליפייםונתרן

 את הגדירו 00 חושב שמהם שהמיצויים מהעובדה נובעים ומגנזיום( סידן של במקרהשחושבו

 החליפיים הקטיונים קיבול בחילוף. למיצוי הניתנים הקטיונים כלל ולא במים, המסיסהמקטע

 שווי שהם מאק' 3.5 - כ הוא גר'( 100 מאק'/ 3.5 קק"ח בסיס על חול, גר' 106 ) החול עמודתעל

 מלחי ידי על להחלפה ניתנים אלו ספוחים יונים מגנזיום. מ"ג 42 - כ או סידן מ"ג 70 - לערך

 בבוצה. שמקורם מסיסים קטיונים ידי על או המוספותהמתכות



 רוויות לא חייה קרקע בעמודות תנועה2.2

 חולית וקרקע בוצה תערובת של תוספת 1. : העמודות מניסוי טיפולים שלושה מוצגים 5בציור

 וחול בוצה תערובת של תוספת 3. העמודה בראש בוצה מיצוי של תוספת 2. העמודהבראש

 תנועת נבדקה 2 בטיפול העמודה. בראש 2500( - ב שדה" "קיבול נברטיבות הדגרהלאחר

 בראש בלבד המסוע הבוצה מיצוי הוספת ידי על במיצוי, מיקרון 0.22 - מ הקטניםהצורונים

 שלושה של הדגרה לאחר המומסים של התנועה בכושר השינוי נבדק 3 בטיפולהעמודה.

שבועות.

 וכלוריד נתרן, אשלגן, מגנזיום, סידן, אבץ, נחושת, מסיס, אורגני פחמן ריכוזי מוצגים 5בציור

 בהנחה התוצאות ניתוח בוצע שיטות. בסעיף שתוארה כפי חולית קרקע עמודתבתשטיף

 גאוס משוואת בין ההתאמה חושבה ובהתאם נורמלית התפלגות צורת הפריצהשלעקומות

 מובאת נורמלית להתפלגות גאוס משוואת הניסיוניות. התוצאות לבין נורמליתלהתפלגות

 הגולמיים לנתונים בנוסף הם גם משורטטים הגאוסיאנית ההתפלגות עקומי 3. - 1 2במשוואות

 5. בטבלה מובאים ההתפלגות ומקדמי 5,בציור

 המירבי הריכוז מיקום מבחינת בצורתם דומים אורגני ופחמן אבץ נחושת, של הפריצהעקומי

 אבץ נחושת של המירבי הריכוז המוצגים. הטיפולים שלושת בין היחסים מבחינת וכן)הפיק(

 הבוצה. תוספת בטיפול בהתאמה, , ח"מ 400 - 1 ח"ב 100 , ח"ב 150 היה מסיס אורגניופחמן

 גם נעים זה בטיפול נקבובים. נפחי 0.9 לאחר נמדד המסיס האורגני הפחמן של המירביהריכוז

 רק לעמודה מוספים שבו הבוצה, מיצוי תוספת טיפול לעומת קולואידליים, אורגנייםחומרים

 על ספוחים האורגני והפחמן האבץ מהנחושת, חלק מיקרון. 0.22 מ- הקטניםמומסים

 קטן אלו מומסים של המירבי הריכוז בהתאם, הפנימיים. בנקבובים כלואים אוהקולואידים

 של לעמודה הוספה כמוצק. הבוצה תוספת לעומת הבוצה מיצוי הוסף כאשרמשמעותית

 שבועות, שלושה למשך שדה קיבול במצב הדגרה, תהליך לאחר חולית וקרקע בוצהתערובת

 חולית וקרקע בוצה תערובת הוספת לעומת שמאלה הפריצה עקום של קלה להסטהגרמה

 בכמות פחיתה נראתה מהדגרה בוצה תוספת בטיפול גם המיצוי תוספת לטיפול בדומהטריות.

 פחיתה נמצאה ההדגרה בניסויי לעמודה. מחוץ שנשטפו והאבץ הנחושת האורגני,הפחמן

 זו תוצאה ואכן שבועות מספר לאחר המסיסים והאבץ הנחושת האורגני, הפחמןבריכוז

 מהעמודה הנשטפים אלו מומסים בכמות פחיתה נראית בהן העמודות בניסוי גםמחוזקת



 האורגני הפחמן בכמות הפחיתה הדגרה. לאחר ובוצה חולית קרקע תערובת להשהוספה

 ספיחת או ומינרליזציה האורגני החומר של פירוק עקב כנראה נגרמה מהעמודההנשטפת

 נוטים והאבץ הנחושת גם ההדגרה. במהלך החולית הקרקע של המוצקה לפאזה הפירוקחומרי

 וכן א-'Shuman 1986, %1. ak~y א .%1 )1988 בקרקע המוצקה לפאזה הזמן עםלהתקבע

 האורגניים הליגנדים בריכוז שנצפתה הירידה עקב קטנה במים להתמוססיכולתם

הפוטנציאלים.

 טריה ובוצה חול תערובת תוספת בטיפול וכלור נתרן אשלגן, מגנזיום, סידן, של הפריצהעקומי

 וכן נקבובים, נפחי 0.8 - כ לאחר המירבי הריכוז נמדד בכולם מאוד. דומים הדגרה,ולאחר

 ובוצה חול תערובת תוספת בטיפול ואשלגן מגנזיום סידן, של המירבי בריכוז קלה עליהנראתה

 מהפאזה הקרקע לתמיסת ואשלגן מגנזיום סידן בשחרור כנראה נעוצה הסיבה הדגרה.לאחר

 יותר גבוה ספיחה מקדם בעלות אחרות מתכות או אורגני חומר של ספיחה עקבהסופחת

 בנוסף, בבוצה. שמקורן המעבר מתכות של איטי וחילוף ספיחה של דלעיל להנחהומתאימה

 יש הדגרה. שבועות כמה לאחר הקרקע תמיסת של pH - ב קלה ירידה נמדדה ההדגרהבניסוי

 לתמיסת ומגנזיום סידן לשחרור כך ועקב החולית בקרקע גיר להמסת גרמה זו ירידה כילשער

 היה ולא כמעט כי מראה הכלור, לגבי הדגרה ואחרי לפני התוספת טיפולי בין השואההקרקע.

 הוסף בהם בטיפולים הדגרה. לאחר הוספתה לבין הטריה התערובת תוספת טיפול ביןהבדל

 בהשוואה וכלור נתרן אשלגן מגנזיום סידן של המירבי בריכוז פחיתה נראתה הבוצה,מיצוי

 )מרוחה(. רחבה יותר הפיק צורת היתה כך עם יחד והקרקע, הבוצה תערובת תוספתלטיפולי

 החלקיקים של הפנימיים בנקבובים כלואים המינרליים מהמומסים קטן שחלקכנראה

 בוצה מיצוי הוסף בהן בעמודות הללו המינרלים בריכוז פחיתה נגרמת ולכןהקולואידלים

 בלבד(. מיקרון 0.22 - מ הקטנים חלקיקים)כלומר

 הקרקע מעמודות שנשטפו 1( נוסחה עפ"י חושב - 50 ) המומסים כמות מובאת 5בטבלה

 לפי חושבה )50/00( היחסית הכמות 1-3. בטיפולים נקבובים נפחי שלושה במעברהחולית

 Go), ) במים שמוצה בעמודה החומר בכמות מהעמודה שנשטפה הכללית הכמותחלוקת

 5791, 72%, - כ נשטפו נקבובים, נפחי שלושה במעבר במיצויה. או ובבוצה בקרקעשמקורו



 לאחר ובוצה בוצה מיצוי בוצה, של תוספת בטיפולי המסיס האורגני הפחמן מכלל4894

 בהתאמה.הדגרה,

 בחילוף ספוחים )כלואים, קשורים המסיסים והאבץ מהנחושת 40-50% 5, טבלה נתונימתוך

 האשלגן המגנזיום מהסידן 17-2596 - כ רק זאת לעומת לקולואידים. קומפלקסי( בקשראו

 40% - ב הפחיתה ההדגרה קולואידלי. בחומר נקבובים במיקרו כלואים או קשוריםוהכלור

 שנשטפה האבץ כמות את 7096 - וב מהעמודה שנשטפו והנחושת האורגני הפחמן כמותאת

 נמוכים(. בריכוזים הקריאות בדיוק בעיות בגלל יחסית נמוכה התוצאות אמינות האבץ~גבי

 ניסויי תוצאות את תואמות והנחושת המסיס האורגני הפחמן בריכוזי הפחיתהתוצאות

ההדגרה.

 כלומר, חולית. וקרקע בוצה של מסוננים מימיים במיצויים הריכוזים פי על חושבו -0]( הערכי

 לא מיקרון 0.22 - מ גדולים חלקיקים בתוך נקבובים במיקרו הכלואים המסיסיםהחומרים

 הכלוריד אנליזות לפי הבדיקה. לפני סוננו שהדוגמאות מכיוון המסיסה הכמות לחישובהוכנסו

 שנעו קולואידלים שבחלקיקים במיקרו-נקבובים כלוא היה ממנו 20% - כ כי נראה 5()טבלה

 אנו לכן מסוע. היה הקרקע עמודת בראש שהוסף המיצוי בוצה. להן שהוספה קרקעבעמודות

 במקטע הכלוריד של מוחלט כמעט החזר מתקבל העמודה בראש בוצה מיצוי בהוספת כירואים

 )1=50/00(.המסיס
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 אבץ, נחושת, אורגני, פחמן של גאוסיני( פילוג והתאמת גולמיים )נתונים פריצה עקומי : 5ציור

 הוספו כאשר רוויה, בלתי בזרימה חולית קרקע בעמודות וכלוריד נתרן אשלגן, מגנזיום,סידן,

 חולית וקרקע בוצה תערובת 3. ; בוצה מיצוי 2. ; חולית וקרקע בוצה תערובת 1. : העמודהלראש

 הדגרה.לאחר

cusoc
(8 8

-  sr 580 . ..................................................... ....... .............................................. ..-.ך.,.... ? צש ................. ....................................... ........................-.............................

18,כנ  480 -...................- ............... ך. -.............. ך-................................. 8 מ ....... ...... ...- ........... ................. .......... .... . . . . . . ..............................
8 

 ם ש 0 0.5 1.0 1.5 1 0 1 5 3 0. 3 5. 04. 0.0 0.5 1.0 1 5. ב 0 2 5. 3 0. נ . 5 04.
volumespore volumcs ש0ק? 

129ם
 0.15י

נ8, ....... .. ................. ..................... . ,.. .. . ............................................... 
 םוש

-..---.-
 ,-ו ",

 ו. י,4י=

 1 0 15 1 0. ם 10 15 3.0 ע4.0 0.0 5ש 1 0. 1 נ 1 0 ע 3 0. 53.

volumespore volumcspore 

exp.- applicaticn sludge 8

exp.- application extract sludge %

exp.- application sludge incubated 1

Gause- application sludge - 

-Gauseappiication extract sludge - 

Gause- application sludge incubated - 



 אורגני, פחמן של גאוסיני( פילוג והתאמת גולמיים )נתונים פריצה עקומי ! )המשד( 5ציור

 רוויה, בלתי בזרימה חולית קרקע בעמודות וכלוריד נתרן אשלגן, מגנזיום, סידן, אבץ,נחושת,

 בוצה תערובת ). ; בוצה מיצוי 2. ; חולית וקרקע בוצה תערובת 1. : העמודה לראש הוספוכאשר

 הדגרה. לאחר חוליתוקרקע

MgCa .
 1200-- 0צ

 ..-.. ............ . . . - .... ..- . ,...ן.~.. ש%י .. .... .4-...- ......, ...... ..................

............................. . looo 12 ןש ש

 נ sou נ150 ...- ... י................ .......................... ....... ..........- ..... . . . ...
 2"ןש -ם-ן.-- - -- .----

k_]/, -iftw*s ,
 0י 0י

 יזסק voiumespore volumes ש 0 .0 5 1 . 0 1 . 5 1 0 ג 5 .3 0 3.5 .04 1 0 01 1 . 0 1 נ ג 0 5! 3 . 0 נ . 5 4 .0

באא ,

 250א-. 160

2 )8; 40( . ... .--.ן .וץ . . ........... ........................... ....:. ..... ....:......

 --------ן1ן ,--ןן
 10 5ש 1.0 1.5 10 15 10 .3 5 *0 0.0 מ 1.0 נו 0! מ 3.0 נ4.03

 volumes pore אסקטשט1א

~xp.- 
application sludge 8 

-exp.- application extract sludge 
1 

esp.- application sludge incubated dk 

Gause- application sludge - 

-Gauseapplication extract sludge - 

Gause- application sludge incubated - 
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 רוויה לא בזרימה קרקע מעמודות שנשטפו המומסים של והיחסית הכללית :הכמות 5טבלה

 ניסוי. טיפוליבשלושה

 חול תערובת תוספת טיפול חול תערובת תוספת טיפול חול תערובת תוספתטיפולמומסים

 אינקובציה לאחר ובוצה בוצה ומיצוי ובוצהשנשטפו

 יחסית כמות כלליתכמות יחסית כמות כלליתכמות יחסית כמות כלליתכמות

80So/GO5050/0050So/Go

נמיקרוגרם[]מיקרוגרס[]מיקרוגרם[

6020.7176,98812570.56758690.477*8829 אורגניפחמן

1.250.4323.43+0.390.2274.2650.283*6.51נחושת

1.460.2502.5010.570.1551.280.079*4.04אבץ

04162791.451נ.14,99812451.33712,387+5351סידן

4,028+1431.2393,34212121.02840651.251מגנזיום

1600.49735740.746*3,637+320.7592,379נתרן

1891.02851301.044*604013671.2305,048אשלגן

2211.2533,192+1270.9494,051121.205*4,212כלוריד

 רוויות לא בעמודות הפריצה לעקומי וההתאמה ]2[ בנוסחה מובאת נורמלית התפלגותצורת

 רקע. לרמות המוסף משתנה של נורמלית התפלגות המתארת , 31[ הנוסחה לפינעשתה

 02 - ו 1ם1 המקדמים בהתאמה. , התקן וסטית התוחלת את מתארים ס - ו קהמקדמים

 בהתאמה. המירבי, הריכוז ואת הרקע ריכוז אתמגדירים

 ן3רק_%~ן
ץ - *-ן2-נ(]2[

cr421r

 %ק ק2ר

 ץ _ מ 1 * 2פ * 0 [סת[

 תוספת בטיפולי התוחלת ערך השונים. הפריצה עקומי עבור המקדמים ערכי מובאים 6בטבלה

 . 0.9 - ל 0.8 בין נע וכלוריד( עיקריים קטיונים ריכוזי )עבור ההדגרה ולאחר הטריההבוצה

 תנועה התרחשה לא שנבחנה, הזרימה במהירות רוויה. באי תנועה היא המתוארתהתנועה



 הכולל, הנקבובים מנפח יותר קטן היה האפקטיבי הנקבובים נפח דהיינו, מהנקבובים.בחלק

 מרוויה. קטנה הייתה שנמדדה המשקל שווי שרטיבות העובדה מן שמשתמעכפי

 תוספת טיפול לבין העמודה בראש הבוצה הוספה שבו בטיפול בעמודה התנועה ביןהשוואה

 ומומסים קולואידלים בצורונים המצויים מזהמים תנועת להשוות כאמור, נועדה, הבוצהמיצוי

 הצורונים של כולל מאזן בלבד. מיקרון( 0.22 - מ )קטנים מומסים צורוניםלתנועת

 זה גורם הקרקע. זיהום מבחינת המשמעותי הגורם הוא בקרקע שנעו והמומסיםהקולואידלים

 תוספת טיפול של הפריצה עקומי צורת בין ישירה השוואה למעלה. ונידון 5( )טבלהנבדק

 המיצוי נפח 1. הבאים: מהטעמים וזאת אפשרית אינה המיצוי תוספת טיפול ושלהבוצה

 על העולה בקצב הוסף הבוצה מיצוי העמודה. של הנקבובים נפח לכמחצית שווה היההמוסף

 בשעת רווי היה מהעמודה שחלק להניח סביר מכך, כתוצאה הרוויה ההדראוליתהמוליכות

 התשטיף איסוף קצב פי על וזאת רוויה באי היתה התנועה מכן לאחר הראשונה.הניסוי

 עד שעבר לזמן שווה היה לא הבוצה מיצוי הוספת זמן 2. הניסוי. בסוף העמודהורטיבות

 שמתחתיה הקרקע בעמודת בוצה-קרקע תערובת של המוספת שבשכבה הנייד המקטעלהופעת

 כמות העמודה מתוך נשטפה לעמודה( המיצוי הוספת לאחר )מיד הראשונה הניסוי בשעת3.

 )זאת הבוצה. תוספת בטיפול מקביל בזמן שנאספה לכמות בהשוואה תשטיף של יותרגדולה

 היתה לא ושדרכם הבוצה מיצוי הוספת בזמן שהתמלאו בנקבובים מהתנועהכתוצאה

 רוויה(. בלתי שהייתה בוצה המכילה במערכת תנועהמתרחשת

 השוואה שתאפשר הבוצה במיצוי המוספים מזהמים תנועת לבחינה שונה טכניקה לנסחיש

 לא בתנועה כולה הבוצה עם המוספים המזהמים לתנועת הפריצה עקומי צורת ביןישירה

רוויה.
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 : לעמודה הוספו בהם בטיפולים פריצה עקומי עבור גאוס התפלגות מקדמי : 6טבלה

 הדגרה. לאחר ובוצה חולית קרקע תערובת )3( בוצה מיצוי )2( ובוצה חולית קרקע תערובת)1(

 squh 1-עם 14ם 3א נם 111מקדמים

'. יחידותחסר יחידותחסר1ח"מ[ ]ח"מ[ טיפול מומסריכון

בתשטיף

TOC128.518.82350.5*31.10.9110.020.2810.032.3050.850,ש

219.47414.56264.1112.51.122*0.010.32210.018568140.944

332.1+3.709251.3+13.70.777+0.0080.193*0.01229490.982

cu10.02810.0030.142*0.0111.05310.0240.36510.0360.06150.825

20.007*0.0010.10210.0041.21810.0140.414+0.0210.013750.935

30.02210.0030.12610.0090.86910.0140.23910.0220.00750.93

0.030.29910.040.01550.797*0.0030.08510.011.116*10.017תש

20.004*0.0020.052*0.0061.301*0.040.44*0.060.01420.729

30.007*0.0010.033*0.0050.85310.0270.209*0.040.00080.817

Ca180.47*14.4860.4*74.60.83510.0060.135*0.013912330.963

242.88*9.7460.5*27.761.19810.0120.303+0.02280320.971

19910.00789710.996.כ0.005*347-78111.09973130.90.77

Mg121.98*3.80207.8117.720.839+0.0070.01561700.961י-145.כ

212.3712.62117.45*7.461.19810.0130.305*0.0220430.968

312.8612.83231.01+7.780.77+0.0053.20410.008575 0.996

0.01966330.964*8110.614.42182.8111.680.99910.0120.243א

25.2212.0683.415.080.0151.4041 -0.35*0.02411950.968

39.5613.63191.9+8.880.89610.0080.23710.013850 0.992

0.010.17810.0212.080.967*110.2910.4110.2710.910.789ם

20.1210.324.83+0.571.10110.030.29210.0411.170.911

30.32*0.0711.15*0.760.757*0.010.171+0.0115.860.969
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 שנשטפו ואשלגן נתרן מגנזיום, סידן, אבץ, נחושו), של כלליות כמויות מובאות 7בטבלה

 כלוריד כמלחי ואבץ נחושת של העמודה בראש תוספת של בטיפולים חולית קרקעמעמודות

 . 5( )טיפול בחומצה המיצוי בר ובמקטע 4( )טיפול המסיס במקטע לכמותם ערך שוותבכמות

 . 1( וטיפול העמודה בראש חולית וקרקע בוצה תערובת הוספה בו לטיפול מושווים אלוטיפולים

 בהשוואה יותר ואף שתיים פי נשטפים מהבוצה כחלק לעמודה המוספים ואבץ נחושתיסודות

 כלוריד. כמלחי לעמודה המוספת אלו מתכות של כמותלאותה

 קרקע מעמודות שנשטפו המומסים של ( 50/00 ) והיחסית 50( ) הכללית הכמות : 7טבלה

 ב. ובוצה. חולית קרקע תערובת א. : לעמודה הוספו בהם בטיפולים רוויה לא בזרימהחולית

 ערך שווי ואבץ נחושת מלחי ג. שהוספה בבוצה המסיסה לכמות ערך שווי ואבץ נחושתמלחי

 שהוספה. בבוצה בחומצה המיצוי ברתלכמות

 נחושת מלחי תוספתטיפול נחושת מלחי תוספתטיפול חול תערובת תוספתטיפולמומסים

 ברת לכמות ערך שוויואבץ לכמות ערך שוויואבץ 1( )טיפולובוצהשנשטפו

 בחומצהמיצויהמסיסה

 ט)טיפול א)טיפול

 יחסית כמות כלליתכמות יחסית כמות כלליתכמות יחסית כמות כללית כמותן

50So/Go50So/Go5050/00

]מיקרוגרם[]מיקרוגרם[3מיקרוגרם[

0.4322.710.1791.710.002 6.5111.25 ןנחושת

0.2502.110.13018.380.006 1.46*4.04ןאבץ

1.3374,3220.6835,4350.858 14,9981245ןסידן

1.2391,2840.6561,5720.803 143*4,028 ןמגנזיום

0.7598310.40060600.292 3,637132ןנתרן

1.2303,7730.9203,9930.974 367*6,040ןאשלגך
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 באי-רויה. ותנועה רוויה קרקע בעמודת מומתים תנועת בין השוואה2.3

 קרקע כשתערובת ברוויה, בתנועה אחד, נקבובים בנפח היה )פיק( המומסים שיא ריכוזמיקום

 שמאלה. הפיק מיקום הוסט רוויה באי בתנועה המקביל בטיפול העמודה. בראש הוספהובוצה

 רוויה. באי בתנועה יותר קטן היה האפקטיבי הנקבובים נפח , לעיל שהוסברכפי
 כך, עם יחד .

 רוויה באי בתנועה בניסוי כי נראה 7( 5, 4, וטבלאות שנשטפה המומסים כמות עלבהסתכלות

 הנייח למקטע הנע המקטע בין המגע זמן משך יותר. גדולה היתה שנשטפה המומסיםכמות

 ברוויה, ס"מ/שעה 4 לעומת רוויה באי ס"מ/שעה 0.86 תנועה )קצב רוויה לא בתנועה יותרגדול

 הנייד המקטע אל עוברת מומסים של יותר גדולה כמות לכן שווים(, היו העמודות מימדיכאשר

 בתנועה ואבץ נחושת מלחי של מסיס ריכוז תוספת טיפולי בין בהשוואה גם מהעמודה.ונשטפת

 נשטפו מומסים יותר באי-רוויה התנועה במהלך כי נמצא 7( - ו 4 )טבלאות ובאי-רוויהברוויה

 לעמודה. מחוץאל

 בקרקעות בוצה לישום משמעותית רוויה אי בתנאי כבדות מתכות של יותר גדולהשטיפה

 הנפוצה ההשקיה ושיטת המשקעים מיעוט לאור חוליים, בפרט מדבריים באיזוריסחקלאיות

 נראה רוויה. לא בתנועה מתבצעת בקרקע מומסים של יותר המשמעותית ההעברה)טיפטוף(.

 אל מועברת פוטנציאלים מומסים של יותר גדולה כמות רוויה אי במצב כי דלעילמהתוצאות

 נתון. מים בנפח לגידולים זמינה נעשית או לעומק ונשטפת המסיסהמקטע

 בכמה נבדקה מעבר מתכות ותנועת ספיחה על לקרקע פוטנציאלים ליגנדיס תוספתהשפעת

 לקרקע סולפיד נחושת של הספיחה מקדם כי מצאו ~Biggar and Mingelgrin )198עבודות.

 מתיישבת זו עובדה בוצה. של מימי במיצוי שמקורה נחושת של הספיחה ממקדם 20 פיגדול

 עס וכן בעבודתינו, שנמצא בוצה של מימי במיצוי והאבץ הנחושת צורוני מטען עםהיטב

 בתוספת שמקורם פוטנציאלים ליגנדים בנוכחות אלו יסודות של המוגברת התנועהתופעת

 ליגנדים הוספת עקב הוקטנה מעבר מתכות ספיחת כי נמצא נוספות בעבודותהבוצה.

 ואצטט סליצילט אוקסלט Sposh and ai~am )1986 מומס אורגני חומר כגוןאורגניים

199~Ritchie and (Chairidchai חקלאית לקרקע בוצה בתוספת שמקורו מסיס אורגני וחומר 

 )פודזול( יער בקרקעות וקדמיום אלומניום צורוני בדק )1992( adamy Berggen- א .81)1993

 הוא בקרקע אלו מתכות תנועת להגברת המרכזי הגורם כי מצא הוא לעומק. תנועתםואת

 5046 - ו מהאלומיניום )93% בקרקע שמקורם אורגניים מרכיבים עם קומפלקסיםיצירת
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 גבוהים ריכוזים מצאו 1976( ) וחובריו Lund . אורגניים( בקומפלקסים נמצאומהקדמיום

 עמוקות קרקע בשכבות וניקל נחושת קדמיום, כרום, אבץ, כמו מעבר מתכות שלביותר

 נעו המתכות כי הציעו הם ביוב. מי של אגירה ובריכות חמצון לבריכות מתחת מטרמשלושה

 חומר השפעת בדקו ~199( וחובריו Christensen מסיסים. אורגניים כקומפלקסיםבעיקר

 מקדם אשפה. אתר מתשטיף מזוהם באקויפר וניקל קדמיוס אבץ, תנועת על מסיסאורגני

 דומה סינטטית תמיסה לעומת אשפה מאתר בתשטיף 2-6 פי הוקטן המתכות שלהספיחה

 לקבועי ישר ביחס נמצאת המתכות תנועת כי דווחו הם בנוסף מסיס. אורגני חומרנטולת

 חלקיקי על המתכות של הספיחה למקדם הפוך וביהם הליגנדים, ולריכוז שלהןהקומפלקסציה

 בקרקע ואבץ נחושת תנועת כי נמצא הנוכחית בעבודה גם בדומה, ידם. על שנמדדהקרקע

 גבוה(. ליגנדים )ריכוז מסיס אורגני חומר מנוכחות כתוצאההוגברה

 יותר נשטפה הנחושת ליגנדים, בנוכחות ואכן אבץ, משל גבוה נחושת של הקומפלקסציהקבוע

 אלומינה על וקדמיום אבץ ספיחת בין השוו )AIIard and xu )1991 קרקע. מעמודתמאבץ

 כי הראו הם %-2(. שונים אק בערכי , המשקל שווי מתמיסת ובהעדרה פולבית חומצהבנוכחות

 )MW;-1750) פולבית חומצה בנוכחות יותר גבוהה היתה אלומינה על וקדמיום אבץ שלספיחה

 ונמוכה אלומינה( עבור Zero pHac=7.8; 0811ק (Charch " מטען אפס מ"נקודת נמוך אק -ב

 אבץ יוני ולכן ברובם חיוביים האלומינה פני pH<pHt?c ב- זו. מנקודה גבוה pH - ביותר

 כך ועקב לשלילי משתנה האלומינה שטח פני מטען זו נקודה מעל להספח. נוטים אינםוקדמיום

 מצויים המעבר מתכות מקטיוני ניכר חלק פולבית, חומצה בנוכחות נספחים.הקטיונים

 , החיוביים האלומינה פני על pHzpc - מ נמוך pH - ב מסוימת ספיחה מתבצעת ולכןבקומפלקס

 ירדה המעבר מתכות ספיחת ולכן שליליים האלומינה שטח פני , pHzpc - מ גבוה pH - שבעוד

 פולבי. חומר מהוספתכתוצאה

 חומרים בנוכחות וניידותם מעבר מתכות של הספיחה מקדמי השוו לעיל שהוזכרובמאמרים

 מעבר מתכות בתנועת העוסקים מאמרים נמצאו לא ובהעדרם. שונים מסוגיםאורגניים

 בהערכה העוסקים מאמרים נמצאו לא כן כמו ברוויה. לתנועה והשוואתה רוויה לאבקרקע

 כפי מתכות להסעת מיקרון( )0.22 מסוים מגודל הגדולים חלקיקים תרומת שלכמותית

 זו. בעבודהשהערכנו
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 שינום4.

 ליגנדים ובכללם הקרקע בתמיסת המומסים בריכוז לעליה מביאה לקרקע בוצההוספת

 מתכות מסיסות להעלאת גורמת הקרקע בתמיסת מסיסים ליגנדים המצאותפוטנציאליים.

 - בקרקע. בתנועתן ולעליה לצמחים בזמינותן לעליה ובכךהמעבר,

 מהאבץ ניכר וחלק בבוצה מטויבות קרקעות ושל בוצה של מימי במיצוי המצויה הנחושת כלכמעט

 במיצוי מהנחושת 90% - כ בבוצה. שמקורם ליגנדים עם בקומפלקס נמצאו אלו במיצוייםהמסיס

 כולל מטענים מגוון בעלי היו האבץ שצורוני בעוד שלילי מטש בעלי בצורונים נמצאה בוצה שלמימי

 z~witter). )1011 צוויטר יוניכנראה

 לחומר להתקבע גם יותר גבוהה נטייה בעלת תהיה קומפלקסים ליצירת חזקה נטייה בעלתמתכת

 בתמיסה, המצוי היסוד כל סך מתוך כך, עם יחד המוצקה. לפאזה דהיינו בקרקע הנייחהאורגני

 כתוצאה יותר, גבוהה קומפלקסים ליצירת המתכת נטית כאשר וזמין, נע יהיה יותר ניכרחלק

 לעמודת שהוספה מהנחושת 3046 - כ להיספח. נמוכה נטייה בעלי מסיסים קומפלקסיםמהיוצרות

 מחוץ נשטפו בוצה, ידי על שהוסף מהאבץ 10% - וכ בראשה בוצה תוספת ידי על חוליתקרקע

 4046 - כ חולית, קרקע בעמודת רוויה לא בתנועה ברוויה. בתנועה החולית הקרקעלעמודת

 וכאשר הקרקע. לעמודת מחוץ נשטפו לעמודה, מהבוצה כחלק שהוספו מהאבץ 2541 - וכמהנחושת

 - וכ 4% - כ נשטפו הבוצה, במיצוי לכמותם המקבילה בכמות כלוריד כמלחי הוספו ואבץנחושת

 פחמן בנוכחות בהתאמה. רוויה, ובאי ברוויה בתנועה מהאבץ 13% - ו 446 - וכ מהנחושת18%

 בהעדרו מאשר בהתאמה, , 2.5 ופי 7 פי גדולה היתה שנשטפה והאבץ הנחושת כמות מסיס,אורגני

 מלחי של גבוהים ריכוזים הקרקע לעמודת הוספו כאשר גם חולית(. קרקע בעמודת רוויהובתנועה

 הפוטנציאליים. האורגניים הליגנדים בנוכחות מאשר נמוכה הייתה שטיפתם מידת ואבץ,נחושת

 שמקורם הפוטנציאלים הליגנדים עם הקומפלקסים יצירת מכניזם יעילות את מדגים זהממצא

 נחושת זו, עבודה ולממצאי מהספרות לידוע בהתאם בעמודה. והאבץ הנחושת הסעת בהאצתבבוצה

 לעמודה מחוץ אל מאבץ יותר נשטפה היא ולכן מאבץ, יותר יציבים קומפלקסים ליצורנוטה

 יציבותו על והן הווצרותו עצם על הן משפיע הקומפלקס יציבות של גבוה מקדם הליגנדים.בנוכחות

 חולית קרקע מעמודות שנשטפו והאבץ מהנחושת מחצית מעל ליציאה. עד בעמודה התנועהבמהלך

 שנשטפו והאבץ מהנחושת 40-50% - כ דהיינו מיקרון, 0.22 - מ קטנים צורונים ידי עלהוסעו

 לקולואידים. קומפלקסי( בקשר או בחילוף ספוחים )כלואים, קשורים היו הקרקעמעמודות
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