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 ור הבעיהאמבוא ותי. 1

 מכלל האמוניה 40%- כ).NH3 ( גזית ובעיקר משק חי הם הגורמים העיקריים לפליטת אמוניה,חקלאות

 מכלל פליטות 15% עד %10-מתוך זה כ, הגזית העולמית הנפלטת לאטמוספרה מקורה במשק החי

גידול תרנגולות  (בישראל הלולים למיניהם .)Galloway 1998( האמוניה מקורם בלשלשת עופות

 בשנהיבש מייצרים יותר ממיליון טונות זבל ) תרנגולי הודו וכדומה, תרנגולות לפיטום ולרבייה, מטילות

אתר המשרד להגנת הסביבה (  טונות10,000נקן היא אמוניה כחכמות הובתוכו 

http://www.sviva.gov.il(. 

 ,חממה הא גז התורם לאפקט הי באטמוספרה ,בנוסף.  ולבני אדם לעופותהרעיללולים ב גזיתאמוניה 

 1981 משנת בישראל קיימת תקנה .ולריחות רעים להחמצת קרקעות, זיהום מיםל, להעכרת אוויר

, גודל, אשר כוללת בתוכה נתונים לגבי מיקום) תנאים לרישוי משק עופות ולולים(לרישוי עסקים 

 ללא מצוין רק כי במשק העופות לא יהיו ריחות רעים ומפגעים אחרים, אך. עודתכולת הלול ו

. )http://www.sviva.gov.ilאתר המשרד להגנת הסביבה (נושא זיהום אוויר בפתרונות התייחסות ל

 .אמוניה מלוליםלקביעת תקנות ופתרונות לבעיית פליטת בעולם נעשים מאמצים רבים 

הלולים כוללים סוגי  כל ,ולקיים תנאי גידול מתאימיםוהמגדלים ל מנת לשמור על בריאות העופות ע

 בין( ועל טמפרטורה נאותה ריכוז נמוך של אמוניה בפאזה הגזיתעל מערכות אוורור מתקדמות לשמירה 

אך , רחקת ביעילות רבה מהלולהאמוניה הנפלטת מגידול העופות מו, לפיכך. ) מעלות צלזיוס29  לבין24

בעיקר בתנאים של טמפרטורות , לולבהספיקה הגבוהה מאוד של מערכת האוורור  .מתפזרת בסביבה

) ppm 10-פחות מ(יכול להגיע לערכים נמוכים ביותר  הנפלט מהלול NH3(g)גורמת לכך שריכוז , גבוהות

 ,Melse and Ogink ( הגבוהותאולם השטף הכולל של האמוניה נשאר גבוה עקב ספיקות האוורור

2005; Wheeler et al, 2006; Chen et al., 2005; Mor, 2006(. 
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 אמוניה בלולים 1.1

NH3/NH4(אמוניום /אמוניה
 י העופות" המופרשת עהוצרת כתוצאה מהידרוליזה של אוריאנמימית  )+

משואה  (קור פרש העופותהמכילות חנקן ממוכתוצר לוואי מפרוק מיקרוביאלי של תרכובות אורגניות 

 .)2משואה  ( מהפאזה המימית בלבד של אמוניהנידוףאמוניה גזית מתקבלת מ. )1

)1( NH2CONH2 + 2H2O → NH3 + NH4
+ HCO3

- 

)2( NH3(aq) + H2O ↔ NH3(g) + H2O 

 מתרחשת פגיעה 10ppm-כבר בריכוז גבוה מ. גז האמוניה השפעה קריטית להתפתחות וגדילת פטמיםל

תפוקת הביצים יורדת ואף ,  קיים נזק חמור לריאות50ppmהנשימה וכאשר הריכוז עולה על במערכת 

ב נמצא כי שטף פליטת החנקן "בארה). .Government of Manitoba Ca. (נדחית הבגרות המינית

  . כתלות בעיקר בגיל הציפור, לציפור ליוםNH3'  גר1.5 לבין 0.75משתנה בין 

 באמוניה גזית בלוליםל  לטיפויםקיימפתרונות  1.2

ת וומערכ) acid scrubbers( מערכת כימית המערכות הנפוצות ביותר כיום לטיפול בגזי האמוניה הינן

  לפאזה מימיתNH3(g) -מבוססות על ספיחת ה השיטות שתי .)במשטר זרימה רווי ובלתי רווי (תוביולוגי

 Chen et(קיים מגע הדוק בין הגז למים מעבר האוויר המזוהם דרך עמודת מים כך שמתי ''ע) 2משואה (

al, 2005, Melse and Ogink, 2005.( 

 Acid scrubber -מערכת כימית 1.2.1

Acid scrubberיכול להיות מופעל רהריאקטו. גבוההנקבוביות  המכיל חומר מילוי בעל ר הינו ריאקטו 

 על שנאסף מתחתית המערכת י ריסוס נוזל"רווי ע בלתיזרימה משטר זרימה רווי או משטר במצב של 

ן הגז  שטח מגע גדול ביתהגבוהה מאפשרנקבוביות  והרהאוויר המזוהם מוכנס לריאקטו. גבי המילוי

לק ח, במצב יציב. )לא לכיוון שמ2משואה ( בקצב גבוה מעבר חומר מהפאזה הגזית לנוזלית - בין הנוזלל

 .  נוספתמהנוזל מופרש מהמערכת ומוחלף בחומצה שיכולה לספוח אמוניה
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 :3 מתואר במשואה  מהפאזה הגזית לפאזה הנוזליתקצב מעבר החומר

)3( ( )CCaK
dt
dC

L −∗= ∗ 

 m-1( ,C(לנפח הנוזל גז -שטח פני המגע נוזליחס בין  הוא  a,)m/sec (קבוע מעבר מסה הוא  KL, כאשר

 ]).M[( ברוויה ית בפאזה הנוזלריכוז החומרהוא  *C -ו) ]M[(ריכוז החומר בפאזה הנוזלית הוא 

גז לנפח -שטח פני המגע נוזל בין הפאזות פרופורציונאלי ליחס בין חומרקצב מעבר ה, 3ואה ולפי מש

בין מצב הפרש ( הריכוזים  בגראדינט גםקצב תלויה, בנוסףו, הםי זמן המגע בני" ומוגבל ע)a(הנוזל 

אך ,  הם קבועים עם הזמןaים של ערכהבמצב יציב ).  בזמן נתוןרוויה לריכוזו הקיים בפאזה הנוזלית

 ):4משואה  (קבוע הנרימחושב לפי ריכוז החומר בפאזה הנוזלית ברוויה  .הגראדינט משתנה

 )4( ∗∗= CHP 

קבוע . )atm(לחץ החלקי של החומר בפאזה הגזית  הוא P- ו(atm*mol/m3)קבוע הנרי הוא  H, כאשר

) atm*mol/m3) Sander, 1999 10-5*1.75 מעלות צלזיוס הוא  25-הנרי של אמוניה בתמיסה מימית ב

 .מה שמעיד על מסיסות גבוהה במים

NH4 ( בשיווי משקל עם אמוניוםתנמצא) NH3(אמוניה ה נוזליתבפאזה ה
 .)5משוואה ( )+

 )5( NH3(aq) + H2O ↔NH4
+

(aq) + OH−
(aq) 

 ריכוז הצורונים. 5ואר במשוואה תמנוזלית גורמת לעליה בערך הגבה כפי שהספיחת אמוניה לפאזה 

NH4
+) , (NH3 הכולל בריכוז האמוניה תלוי  (TAN) 7- ו6ות ממשווא .התמיסה שלהגבה ה ובערך 

 .TANושל  ערך הגבה נובעים ערכי הצורונים הבדידים כפונקציה של

)6( 
N

4 K][H
]TAN[H][NH

+
= +

+
+ 
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)7( 
N

N

KH
TANKNH
+

= + ][
][ 3 

  רואים את ריכוז הצורונים 1באיור . 10-9.25-יה של אמוניה ושווה ל דיסוציאצ הוא קבועKNכאשר 

, ערך הגבהבירידה יורד עם ה) NH3 (הכי ריכוז יון האמוני 1.1 יורצמניתן לראות  .הגבההכתלות בערך 

ערך  עם הירידה בתירידה בריכוז היא פחות או יותר ליניאריה, 8.0-ערכי הגבה נמוכים מכאשר ב

 ).תמונת ראי(ערך הגבה בירידה  עולה עם ה האמוניוםכוז צורון ריו לעומת.הגבהה

כדי לשמור על קצב גבוה של ספיחת אמוניה לפאזה הנוזלית חייבים לשמור על ריכוז נמוך של אמוניה 

אך ספיחת אמוניה גורמת לעלייה , )7משואה (אפשרי בערכי הגבה נמוכים שדבר , )3משואה (בתמיסה 

מערכת כימית לספיחת אמוניה דורשת השקעה תמידית של , וצאה מכךכת). 5משואה (בערך הגבה 

עלות הקמת המתקן ואחזקתו גבוהים יחסית כיוון , בנוסף. כימיקלים כדי לשמור על ערך הגבה מתאים

שעשויות להיווצר בעיות של קורוזיה בעקבות שימוש בחומרים מחמצנים חזקים או תגובה של המזהם 

  או במהירות אוויר35ppm-בריכוזי אמוניה גבוהים מ; רים קורזיביםהנספח עם המים שתיצור חומ

 ).Melse and Ogink, 2005 (רידה באפקטיביות התהליך ימתרחשת) 1.5m/secמעל (גבוהים במערכת 
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 מהפאזה  ניתן להגיע להרחקת אמוניה)3-נמוך מ(מספיק  יםנמוכ הגבה בערכיריאקטור ההפעלת בתנאי 

כאשר ,  ליטרים לתרנגולת לשנה2יש לרענן את המים בכמות של ם אלו בתנאי. 90-99%ל שברמה הגזית 

 Melse and Ogink, 2005; Vernon( גרם חנקן לליטר 2-ל כהוא שהמסולקים אמוניה במים הריכוז 

and Jenkins, 1980(. חברת .  היום מספר יישומים לתהליך זהקיימים בשוקMilieu Partners  מציע

 ppm 50-3000המכיל רמות אמוניה של אוויר  m3/h 10,000-מערכת המסוגלת לטפל ב

)http://www.milieupartners.nl/chckmnur.htm(. 

 ofilter, biotricklingBi -מערכת ביולוגית 1.2.2

בפאזה הנוזלית עולה אמוניום ה ואמוניההכלל ריכוז , במערכות כימיות הפועלות בערכי הגבה נמוכים

י חיידקים ניטריפיקנטים " מחומצנת האמוניה בפאזה הנוזלית ע ביולוגיותבעוד שבמערכות, עם הזמן

 יכול להיות רהריאקטו. י ניטראל בערך הגבה וזאת)חומר יציב יותר לשימוש כדשן חנקתי(לניטראט 

 ונפח הנוזל נשאר מוזרם ברציפותכאשר הגז , ) זרימה רוויבמשטר bubble(אקטור בועות יכרמופעל 

 רווי בלתי זרימה  במשטר  או;.קבוע או שמוזרם נוזל באופן רציף המכיל אמוניה ללא הזנת גז מזוהם

)scrubber( גזהנוזל מוזרם בכיוון הפוך ל 'ואז בדכ. 

 גבוההנקבוביות חומר מילוי בעל  'בדכ ותמכיללהרחקת האמוניה מפאזה גזית ביולוגיות המערכות ה

ובנוסף כמצע ) כמו במערכת כימית(אמוניה מהפאזה הגזית לפאזה הנוזלית הלהגברת קצב מעבר 

NO3 -הופכת את האמוניה בתהליך הניטריפיקציה לה הביומאסללגידול 
NO2  דרך -

כפי שמתואר -

 .9- ו8 אותבמשוו

)8( NH4
+ + 1.5O2 NO2

- + H2O + 2H+ 

)9( NO2
- + 0.5O2  NO3

- 

 וערך הגבה  חמצן, טמפרטורה,לחות:  לגידול ניטריפיקנטים דורשים תנאים מתאימיםםחיידקי

ל יוני המימן וטרינל )אלקליניות(הוספת בסיס י ''שמירת ערך הגבה זה נעשית ע. 7.0בסביבות 

 חומרים המשמשים כתוספת אלקליניות לריאקטור ).8משוואה (פיקציה ניטריה בתהליך יםשתחררמש
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אך כמותם ומחירם נמוכים מאשר אלו שמשמשים , יקרים יחסית)  או ביקרבונטNaOH(ניטריפיקנטי 

  . למערכות כימיות

 הצטברות מלחים שעלולים לעכבמסולק מהמערכת למניעת נוזל ת אחוז נתון של וביולוגיה ותגם בשיט

 ניטריט ואמון, המוצא מכיל בעיקר ניטראטהנוזל כאשר ,  ומוחלף במים נקיים ות החיידקים פעילאת

 . לשימוש כדשןיםהניתנ

ם י ערכ.70% עם ממוצע של 35-90%בהורדת ריכוז האמוניה היא בטווח של מערכת ביולוגית יעילות 

ק האמוניה עצמה ור) ממניעים כלכליים(אלה נובעים מכך שלא מוספת אלקליניות ממקור חיצוני 

גבוה יחסית של אמוניה הריכוז ה . מהאמוניה50%משמשת כבאפר חלקי שמאפשר רק הרחקה של 

כמות הנוזל שיש לרענן   . הנוזלברענוןבנוזל מוריד את יכולת המסת האמוניה הגזית ומעלה את הצורך 

 ,Melse and Ogink (  גרם לליטר2 ליטרים לתרנגולת לשנה בריכוז חנקן ממוצע של 25עומדת על כ 

2005( . 

דגש על טיפול בשפכים אינה במיכל גרין שניטריפיקציה בכלל ו' לאחרונה הוכח במעבדה של פרופ

נמצא שניתן לבצע ניטריפיקציה . מוגבלת לתנאים של ערך הגבה ניטראלי כמו שהיה מקובל עד כה

 pH3.5) Green et al, 2001 ,Tarre & Green, 2004 ,Tarreעד , מהירת קצב גם בערכי הגבה נמוכים

et al, 2004.(  בערך הגבה נמוך ניתן להשתמש בגיר)chalk (ובכך לחסוך בעלויות , לאלקליניותמקור כ

יש . )גיר מסיס רק בערכי הגבה נמוכים והוא הזול ביותר מבין כל מקורות האלקליניות האפשריים(

נשאר  קבוע עם ) בעיקר קלציום(מלחים לציין שבמערכות רציפות לחמצון ביולוגי של אמוניה ריכוז ה

אין יציאת נוזל מהמערכת ועל כן ריכוז המלחים עולה עם  ) 4.2 ו 4.1פרק (במערכת המוצעת . הזמן

 . הזמן

 הצעת המחקר 1.3

הצעת מחקר זו מתמקדת בפיתוח של ביופילטר חדשני ויעיל יותר לטיפול בפליטת אמוניה מלולים 

, בשונה ממערכות ביולוגיות מקובלות. קרקע ומים וליצור דשן חנקתי, ירזיהום או, למניעת ריחות רעים

וכמקור משמש כנשא ) נמוכהשעלותו חומר (כאשר גיר , ניטריפיקציה יתבצע בערך הגבה נמוךהתהליך 

, בהתבסס על תוצאות העבר. השימוש בגיר מונע את הצורך בהוספת כימיקלים יקרים. לאלקליניות



11 
 

והמסת הגיר ) כתלות בגודל גרגרי הגיר ודרגת ניקיונו (5– ל4ה קבוע בין שומר הגיר על ערך הגב

 .היא סטוכיומטרית לאמוניה שהתחמצנה) ובהתאם  הוספת גרגרי גיר(

מקור הכנסה נוספת מים המסולקים מהריאקטור לטיפול באמוניה בלולים עשויים להוות , בנוסף

הפקת דשן חנקתי (למדינה ולסביבה , )קתידשן חנ(לחקלאות , )מכירת המים כדשן(למגדלי עופות 

 ).כ צריכת האנרגיה העולמית'' מסה2%-אחראי על כ

המוצעת מערכת הנפחה של (שימוש במערכת המוצעת עשוי להקטין עלויות הכרוכות הן בבניה ה

 תהוצאות מינימאליו(והן בתפעול לטיפול באמוניה בלולים )  של מערכות הקיימות היוםהמחצית מזכ

 ). קליםשל כימי

ספיגת האמוניה יבצע ניטריפיקציה בערך הגבה נמוך ואי לכך המוצע הריאקטור ש הנחת המחקר היא

 .גזיתהפאזה הבדומה למערכות כימיות להרחקת אמוניה מ, תעשה ביעילות גבוההמהפאזה הגזית 
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 מטרות המחקר. 2

ל בפליטת אמוניה מלולים  לטיפוה ויעילתחדשנימערכת ביולוגית פיתוח העבודה הינה היעד של מטרת 

 .נמוכות יחסיתבעלויות  קרקע ומים וליצירת דשן חנקתי, ירוזיהום אוומניעת , למניעת ריחות רעים

מטיפוס  אקטוריראו  ,)זרימה רווימשטר  bubble(ביולוגי   בועותהמערכת מבוססת על ריאקטור

scrubber  )לקליניותשימוש בגיר כנשא וכן כמקור אתוך  ,)הזרימה בלתי רווי . 

 :ביולוגיתהמערכת המטרות משניות עבור  2.1

 בתוספת מקור אלקליניות )ימשטר זרימה רוו e reactorbubbl(  ביולוגי בועות ריאקטור 2.1.1

ויר לולים וללא הזרמת מים למעט והמדמה אויר מזוהם ו אה רציפה שלהזנ(סודיום בי קרבונאט 

  :) לסילוק מלחיםענוןר

ספיקת , ריכוז אמוניה מרבי בפאזה הגזית:  )6.7-7( בערך הגבה קבוע עולייםקביעת מדדים תפ -

 . הריאקטורמיאחוז החלפת , אוויר מרבית

 . קביעת עמידות המערכת הביולוגית במשטר זרימה רווי לאורך זמן בתנאים המקובלים בלולים -

 .קביעת עומס אמוניה מרבי למערכת ביולוגית במשטר זרימה רווי -

הזנה רציפה של תמיסת , משטר זרימה רווי ( לחיידקים ונשא ביולוגי עם גיר כבאפר ורריאקט 2.1.2

 )ויר לוליםואמוניה סימולטיבית לזו המתקבלת מטיפול בא

 .קביעת קצב המסת גיר בריכוז סידן גבוה -

 .ה שמקורה בסודיום כלורידקביעת קצב המסת גיר במליחות גבוה -

תפוקת ניטראט בריכוז סידן , הגבה ערך :לניטריפיקציה הגירקביעת מדדים תפעוליים לריאקטור  -

 .גבוה

לאורך זמן בתנאים המקובלים ,  קביעת עמידות המערכת הביולוגית תוך שימוש בגיר כבאפר -

 .בלולים



13 
 

 .קביעת עומס אמוניה מרבי למערכת ביולוגית במשטר זרימה רווי תוך שימוש בגיר כבאפר -

הזנה רציפה (בתוספת גיר כמקור אלקליניות ) לתי רוויהזרימה ב (scrubberריאקטור מסוג  2.1.3

 ) : לסילוק מלחיםרענוןויר לולים וללא הזרמת מים למעט וויר מזוהם המדמה אושל א

ספיקת אוויר , ריכוז אמוניה מרבי בפאזה הגזית,  ערך הגבה– קביעת מדדים תפעוליים לריאקטור -

 .יאקטוראחוז החלפת תמיסת הר, יעילות ניטריפיקציה, מרבית

 קביעת עמידות המערכת הביולוגית במשטר זרימה בלתי רווי לאורך זמן בתנאים המקובלים  -

 .בלולים

 .קביעת עומס אמוניה מרבי למערכת ביולוגית במשטר זרימה בלתי רווי -

 .בריאקטור ביולוגי במשטר זרימה בלתי רווי קביעת קצב המסת גיר בריכוז סידן גבוה -

 :כימיתהמערכת המטרות משניות עבור  2.2

 ךערשונים של בתנאים   מזוהם באמוניה אמוניה מאווירקליטת קביעת מדדים תפעוליים למערכת  -

 . משתנותובספיקות אוויר ריכוז אמוניה, הגבה

קליטת אמוניה מאוויר מזוהם באמוניה  בתנאים מקובלים קביעת מדדים תפעוליים למערכת  -

 .בלולים

טת אמוניה מאוויר מזוהם באמוניה  בתנאים מקובלים קליקביעת מדדים תפעוליים למערכת  -

 .בתעשייה

 .ערכי הגבה וספיקות אוויר משתניםב מעבר מסה עבור אמוניה קבוע קביעת  -

 .ערכי הגבה וספיקות אוויר משתניםב מעבר מסה עבור אמוניה קבועקביעת  -

 .קביעת עומס אמוניה מרבי למערכת כימית -
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 חשיבותו וייחודו של המחקר 2.3

אפשריות (עלויותיו נמוכות , הריאקטור הנחקר יפחית את הנזק סביבתי והבריאותי של אמוניה מלולים 

המחקר אמור להניב מערכת .   של התהליך הוא בעל ערך לחקלאותיותוצר הלווא) גם למשק קטן

הקטנת , עם הקטנת כמות המים המסולקת מהריאקטור, ביולוגית משופרת להרחקת אמוניה מלולים

 .ייצור דשן חנקתי, ובנוסף) אין תוספת כימיקלים(ובתפעול ) עמודה קטנה יותר(ות הכרוכות בבניה עלוי

- על כתהפקת דשן חנקתי אחראיבמיוחד לאור העובדה ש, תוצר הלוואי של התהליך בעל ערך לחקלאות

 אהלא ניתן לחשב את העלויות כמו גם לא להשוו,  בשלב זה.כ צריכת האנרגיה העולמית'' מסה2%

 .למערכות אחרות
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 שיטות עבודה. 3

 המערכות 3.1

 ריאקטור ליצור אמוניה גזית 3.1.1

יר ושתפקידו היה לספק אוריאקטור יר המזוהם באמוניה נבנה ולצורך הניסויים שנועדו לטיפול באו

 20פרספלקס בקוטר מעמודת  יצור אוויר מזוהם באמוניה גזית נבנהי לאקטוריהר. מזוהם באמוניה

 1.0לפחות (שהכילה מים ואמוניה לאה בתמיסה והעמודה מ). א3.1 ציור( מטרים 1.5-גובה של כ ו'סמ

האוויר הנקי הוכנס בחלק התחתון של העמודה בספיקה הנחוצה ויצא בחלק העליון של העמודה ; )מטר

כמו גם , הגבה של התמיסההוערך בתמיסה בריאקטור אמוניה הריכוז . אמוניה הנחוץהעם ריכוז 

  זהריאקטורשל ת והרצ). 7- ו4, 3משוואות (היוצא  קבעו את ריכוז האמונה שבאוויר אווירהקת ספי

 .ספיקה הרצויים לניסוייםהצור אמוניה בלבד הראו שניתן להפיק אמוניה גזית בריכוז וילי

 bubble reactor -  לטיפול באמוניה גזית  ביולוגי ריאקטור 3.1.2

 ציור( מטרים 1.0-מ וגובה של כ'' ס20פרספלקס בקוטר מעמודת זית  ריאקטור לטיפול באמוניה גנבנה

כנשא מרחף הפועלים ק ''ר למ'' מ100פלסטיק עם שטח פנים של חלקיקי   הכילההעמודה). ב3.1

)fluidized bed (שהכילה ניטראט ובנוסף תמיסה מימית )בריכוז משתנה ופוספאט) מחמצון אמוניה .

משטר  ב בחלק התחתון של העמודה ויצא בחלק העליון של העמודהבאמוניה הוכנסר ועשהמהאוויר 

. )זרימה רציפה של אוויר מזוהם דרך הנוזל הקבוע בריאקטור (זרימה רווי דרך התמיסה המימית

 פלסטיקאילו חלקיקי ה ו ממקור האוויר המזוהם את האמוניה הגזית לקלוטאותפקיד התמיסה ה

 .יטריפיקנטים שחמצנו את האמוניה לניטראטנחיידקים  לכנשא שטח פנים גז נוזל ולהגדלתשימשו 

 ללא חיידקים לקביעת מדדים להמסת אמוניה - ניסוי מקדים – אחדה, ריאקטור זה שימש לשני ניסוים

המסת מול אחד הראשון בניסוי . והשני ניסוי ביולוגי לקביעת תהליך המסת האמוניה הגזית וחמצונה

לשמירת ערך הגבה . המעלה את ערך הגבה) 5משוואה (דרוקסיד של אמוניה משחררת מול אחד של הי

 .י משאבת מינון הנשלטת בבקר ערך הגבה''ע) HCl(מלח חומצת  הוספה, קבוע בניסוי
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המסת , 5 הלפי משווא,כפי שצוין קודם לכן. דלו על הנשאיםוחיידקים ניטריפיקנטים ג, בניסוי השני

 בריאקטור זה אך, )מעלה את ערך הגבה(ל הידרוקסיד מול אחד של אמוניה גזית משחררת מול אחד ש

). ד ערך הגבהירומ(מימן של  משחרר שני מולים )8ה אמשוו (ניטריפיקציההתהליך בניגוד לכימי 

 ירידה בערך כ" סהמקבליםמלאה ה יאמוניה וניטריפיקצהמשולב הכולל המסת בתהליך , כתוצאה מכך

י משאבת מינון ''ע) NaOH(סודיום הידרוקסיד  הוסףת כדי לשמור על ערך הגבה קבוע במערכ. הגבהה

 .ערך הגבהי בקר "עהנשלטת 

י החדרת "שמסופק כאן למערכת ע) 9- ו8משוואה (ה דורש חמצן יניטריפיקצהתהליך  לכך בנוסף

 . ויר המועשר באמוניהוהא

  )ed bedfix(אקטור מצע מקובע י ר– כנשא לחיידקים וכמקור האלקליניותגיר  עם ריאקטור 3.1.3

מסוג זה ריאקטור ). ג3.1ציור ( ליטר 1 ריאקטור ביולוגי ניטריפיקנטי מעמודת פרספלקס בנפח של נבנה

בשונה  . וכתורם אלקליניות לחיידקים שהכיל גיר כנשא בזרימה רוויה)fixed bed(מצע מקובע 

י תמיסה נוזלית של "ע ףבאופן רצי הוזן ריאקטור זה, לעיל המתואר מהריאקטור לטיפול באמוניה גזית

 ' מג230-690קן ובעומס משתנה של נ לליטר כח' מג20-60 בריכוז משתנה של )גזית בפאזה ולא (אמוניה

תמיסה של  א הזרמה רציפהאלמזוהם באמוניה בריאקטור זה אין הכנסת אוויר   -לליטר כחנקן ליום

לעומת ריכוז גבוה דווקא של ריכוז גבוה של מלחים ומטרת הניסוי הייתה לבדוק את השפעת  .נוזלית

בשלב מאוחר יותר יערכו ניסויים .   הניטריפיקנטיםת החיידקיםוהגבה על פעילהערך השפעת סידן ו

 .אקטור  הגירי ברחמצון אמוניה ממקור אויר מזוהםספיגה ול
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 )ג                                              (    )ב)                                                (א(

ספיגת אמוניה גזית וחמצון  ביולוגי של ) ב(, יצור אמוניה גזיתי) א: (ריאקטורים מעבדתיים ל: 3.1 ציור

 גירעם חמצון אמוניה נוזלית ) ג(-ו האמוניה עם נשא פלסטיק וסודיום הידרוקסיד כמקור אלקליניות

 ור האלקליניותכנשא לחיידקים וכמק

 הניסויים 3.2

 ריאקטור לטיפול באמוניה גזית ללא חיידקיםהרצת  -קביעת קבוע מעבר אמוניה 3.2.1

) הלשניי ' מל1730 עד 166-מ(בספיקות שונות של אוויר הופעל הריאקטור לטיפול באמוניה גזית 

עם נשאי , )4.0- ו5.0, 6.0, 7.0(בערכי הגבה שונים ) ppm 800 עד 10-מ(וריכוזים שונים של אמוניה גזית 

 . נשאיםהל  עניטריפיקנטיםאך ללא חיידקים  )fluidized bed(עלים כנשא מרחף פוה פלסטיק

אין תהליך ניטריפיקציה לירידת ערך (הגבה המים וגורמת לעליית ערך מומסת בהאמוניה , בניסוי זה

 . הרצויהגבההערך ת להשגצת מלח מסיפקה חושמשאבת מינון  נעשה שימוש באי לכךו) הגבהה
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וערכי בעומסי אמוניה קביעת קבוע מעבר אמוניה מהפאזה הגזית לפאזה הנוזלית : מטרות הניסוי היו

 . מרבי אמוניהעומס קביעת ו;הנחקרתהגבה שונים במערכת 

קבע גם קבוע מעבר חמצן נ, הספרותתוצאות לבין  הניסוייתהמערכת תוצאות בין כדי להשוות , בנוסף

י הוספת סודיום סולפט ''לאפס עבתמיסה ריכוז החמצן  הורד, לשם כך. ית לפאזה הנוזליתגז המהפאזה

)Na2SO3( ,עלייה בריכוז החמצן בתמיסהה  תוך מדידת שונותנקי בספיקותהוזרם אוויר ו. 

 וסודיום הידרוקסיד  לחיידקיםריאקטור  הביולוגי לחמצון האמוניה עם נשא פלסטיק ההרצת 3.2.2

 יותכמקור אלקלינ

-18(בספיקות שונות של אוויר בזרימה רוויה   פעלאמוניה גזית של   ביולוגיספיגה וחמצון הריאקטור ל

 .7.0-6.7 של בערכי הגבה שונים) ppm 10-100 ( וריכוזים שונים של אמוניה גזית) ליטר לדקה41

לגידול כנשא ששימשו ) fluidized bed(כנשא מרחף הפועלים חלקיקי פלסטיק הכיל הריאקטור 

 . סודיום הידרוקסיד שימש כמקור אלקליניות.חיידקיםה

; ניטריפיקציה בעומסי אמוניה שוניםהאמוניה וה המסתקביעת שילוב תהליך : מטרות הניסוי היו

 .הניסויית לטיפול באמוניה במערכת מרביקביעת עומס ; קביעת עמידות המערכת לאורך זמן

  לחיידקיםא וכמקור האלקליניות עם גיר כנש ביולוגיריאקטורהרצת  3.2.3

הוזן כל הריאקטור . נוזלית רציפהאמוניה  בתמיסת הוזן) fixed bed(מצע מקובע כגיר עם ריאקטור 

ריאקטור זה שונה מהאחרים בכך שהזנתו היא נוזלית . 1%-העת בתמיסה בעלת מוליכות חשמלית של כ

ריאקטור זה הניסויים במטרת   .יאקטורי בעבועו בנוזל הר" עלאספקת חמצן בלבד למעט כניסת אוויר

סודיום כלוריד שונים / מלחיםריכוזי ,  משתניםpHק פרמטרים של יכולת המסת גיר בתנאי ו לבדההיית

 .וריכוז סידן משתנה

ריכוז הסידן בשלב הראשון המליחות נבעה מהוספת סודיום כלוריד ואילו בהמשך הועלה הדרגתית 

הריאקטור בוצע  אתחול.  לקבלת מליחות זהה הורד בהתאםוריד הסודיום כלוריכוז המומס בנוזל

בשלב זה לא שימש . נטראליהחדר ובערך הגבה '  בטמפmg NH4Cl as NH3/day/l 700בעומס של כ 

י "סופקה עתוספת האלקליניות הדרושה לשם ביצוע תהליך הניטריפיקציה כמקור אלקליניות והגיר 
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בשלב זה נבדקה יכולת . gr NaHCO3 as CaCO3/day/l 9984- כביקרבונאט שהוכנססודיום תוספת 

בשלב . נקודת ייחוס קבלת  סודיום כלוריד לשם  מלח1%של החיידקים לבצע ניטריפיקציה בתנאים 

י "ונבדקה יכולת המסת הגיר ע ביקרבונאטהסודיום הכנסת פסקה הבא שונתה ההזנה כך שהו

את פוטנציאל השיקוע של  הורידובכך הגבה ה לירידת  ערךתרם הליך הניטריפיקציה ת. החיידקים

CaCO3 את התמוססות הגיר וקבלת האלקליניות לשם המשך תהליך יםמאפשרה עד לערכים שליליים 

מתבצעת חיצוני  ממקורמטרת שלב זה הייתה לראות כי גם ללא החדרת אלקליניות . הניטריפיקציה

ז הקלציום בהזנה תוך שמירה על ערכי ריכוהועלה לאחר מכן . ניטריפיקציה מלאה כפי שאכן קרה

תהליך זה נבדק .  הורד באופן פרופורציונאלי לעלייה בריכוז הסידן NaCl כך שריכוז ה )1% (המוליכות

המטרה הייתה . בתנאים בהם ערך ההגבה השתנה בהתאם לפעילות החיידקים וגם בערך הגבה קבוע

ערכי כמו גם השפעת הגבוה  סידןהכוז רי ת לעומת השפעגבוההמלחים הריכוז ת השפע לבודד את

 . ההגבה על פעילות החיידקים

 בדיקות 3.3

 . מוליכות חשמלית על ידי מד מוליכות נייד •

• pH , על ידי מדpHנייד . 

 .על ידי מד טמפרטורה נייד,  טמפרטורה •

 . גרןטיטרציתי "שתיבדק ע, "אלקליניות"המכונה , H2CO3*אלקליניות ביחס לצורון   •

 ;kitagawaי מכשיר ''ניה גזית עאמו ריכוז  •

NO3(ניטראט ריכוזי   •
NO2(ניטריט , )-

 .ICי אנליזת " ע)-

 Salicylate) Willis על פי שיטה כולורימטרית מבוססת על  –בפאזה המימיתום ריכוז אמוני  •

et.al, 1996 .( 672 דקות ונקראו בספקטרופוטומטר באורך גל של 15דוגמאות פותחו במשך 

nm. 
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  ודיוןתוצאות. 4

  הרצת ריאקטור לטיפול באמוניה גזית ללא חיידקים-קביעת קבוע מעבר אמוניה 4.1

 הייתה לקבוע המטרה. כמערכת כימית להמסת אמוניה, ללא חיידקים הריאקטור הופעלבשלב ראשון 

בתנאים שונים של ספיקת אוויר  )kLa (גזית לנוזליתקבוע מעבר אמוניה מהפאזה ה: מדדים תפעוליים

 . הגבה בתמיסהוערך

 בהנחה שריכוז האמוניה בפאזה הנוזלית 3בעזרת משוואה מבוצע אמוניה של החישוב של קבוע מעבר 

אמוניה מהפאזה הגזית לנוזלית המעבר , )ערבוב מלא בעמודה(מים העמודת של כול גובה קבוע ב

) מיםהעמודת פנים הפתוח של האין מעבר בשטח (מים האוויר נעה בעמודת המתרחש רק בזמן שבועת 

אוויר המהירות . אווירהמים מחולק במהירות הא גובה עמודת ואוויר במים ההושזמן השהיה של בועת 

 . בשטח הפנים של תחתית הריאקטורתי ספיקת האוויר מחולק'' עתמחושב

 :10ה א משוותקבלת מל''נההנחות העל בהתבסס  ו3ה אשל משווגזירה אחרי 

)10(  
















−

−
=

CH
P

CH
P

h
vk

out

in

La ln 

- קבוע הנרי וH, אמוניה באווירה הוא ריכוז P, מיםה הוא גובה עמודת h, אווירה הוא מהירות vכאשר 

C אמוניה ה ריכוז)NH3 (אמוניה מכלל ריכוז ה ריכוז  אתכדי לחשב, בנוסף. בפאזה הנוזלית

מושפע ) kN( אך קבוע הדיסוציאציה ,7יש להשתמש במשוואה , אמוניום בפאזה הנוזלית/אמוניה

 המערכת בספיקות אוויר הרצואמוניה ההקבוע מעבר את כדי לחשב . הטמפרטורה ומוליכות חשמליתמ

יציאה של המערכת באמוניה באוויר בכניסה והמדד ריכוז נבכל הרצה . בערכי הגבה שוניםושונות 

 ריכוז כלל, )גזיםהחשוב לקבל מדידה של אמוניה בפאזה הגזית ביציאת המערכת לחישוב קבוע מעבר (

נתונים של כל ההרצות ה. טמפרטורההמוליכות וה, הגבההערך , אמוניום בפאזה הנוזלית/אמוניהה

 . 4.4- ו4.3, 4.2, 4.1 נתונים בטבלאות שונותה אווירהת והגבה שונים וספיקהבערכי 
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 7.0 בערך הגבה נתונים לקביעת קבוע מעבר אמוניה: 4.1 טבלה

ספיקת 
 אוויר

ק ''סמ(
 )לשנייה

מהירות 
 ראווי

)מ לשנייה''ס(

NH3(g) IN
(ppm) 

NH3(g) 
OUT 
(ppm) 

TAN(l) 
(mg/l) 

 מוליכות
)ms/cm( 

טמפרטורה
)°C( 

גובה מפלס
 תמיסה

 )מ''ס(

166.7 0.8 800 0.8 66.3 1.805 28 24.5 

500.0 2.5 750 1.8 57.1 1.712 28.2 24.5 

833.3 4.1 700 2.0 36.9 1.430 28.6 25 

1101.2 5.5 210 0.8 29.7 1.532 27.1 31 

1415.8 7.0 200 1.0 37.6 1.726 25.6 31 

1730.5 8.6 170 1.0 45.8 1.799 26.6 31 

 

 6.0נתונים לקביעת קבוע מעבר אמוניה בערך הגבה : 4.2טבלה 

ספיקת 
 אוויר

ק ''סמ(
 )לשנייה

מהירות 
 אוויר

)מ לשנייה''ס(

NH3(g) IN
(ppm) 

NH3(g) 
OUT 
(ppm) 

TAN(l) 
 (mg/l) 

 כותמולי
)ms/cm( 

טמפרטורה
)°C( 

גובה מפלס
 תמיסה

 )מ''ס(

166.7 0.8 825 0.4 70.4 1.865 27.3 24 

500.0 2.5 750 1.5 79.9 1.965 28 23.5 
833.3 4.1 690 3.0 96.0 2.370 28 23 

1101.2 5.5 210 0.9 69.0 1.993 26.1 29 
1415.8 7.0 185 1.0 77.6 2.310 26.2 29 
1730.5 8.6 160 1.0 85.8 2.390 26.6 29 

 

 166.7בין (למינרי : אופנים של זרימת אווירשני  המערכת בהרצו הKantarci et al., 2005 בהתבסס על

ק '' סמ1730.5 לבין 1101.2בין  (ילמינרי לטורבולנטבין ו) מ לשנייה'' ס5או עד , ק לשנייה'' סמ833.3לבין 

יץ את המערכת במהירות אוויר גבוהה יותר עקב מגבלות לא ניתן להר .)מ לשנייה'' ס5או מעל , לשנייה

 .טכניות

ניתן . 4.1ות אוויר שונות ניתנות בציור וי במהיר7.0אמוניה בערך הגבה התוצאות חישוב של קבוע מעבר 

עלייה ה. מ לשנייה'' ס8.6- ל0.8-אוויר מהעלייה במהירות ה עם )s/1( 1.52- ל0.26-לראות עליה בקבוע מ

אוויר נובעת מערבול טוב יותר של הגז בנוזל המאפשר מגע טוב העלייה במהירות הגז עם הבקבוע מעבר 

 . יותר בין גז לנוזל
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 5.0נתונים לקביעת קבוע מעבר אמוניה בערך הגבה : 4.3טבלה 

ספיקת 
 אוויר

ק ''סמ(
 )לשנייה

מהירות 
 אוויר

)מ לשנייה''ס(

NH3(g) IN
(ppm) 

NH3(g) 
OUT 
(ppm) 

TAN(l) 
 (mg/l) 

 וליכותמ
)ms/cm( 

טמפרטורה
)°C( 

גובה מפלס
 תמיסה

 )מ''ס(

166.7 0.8 780 1.8 143.0 2.940 27.8 22 
500.0 2.5 730 2.3 134 2.840 28 22 
833.3 4.1 700 3.0 116 2.650 27.4 23 

1101.2 5.5 210 0.9 98.7 2.590 25.4 27 
1415.8 7.0 185 1.0 101 2.670 25.7 27 
1730.5 8.6 155 1.0 112 2.770 25.4 27 

 

 4.0נתונים לקביעת קבוע מעבר אמוניה בערך הגבה : 4.4טבלה 

ספיקת 
 אוויר

ק ''סמ(
 )לשנייה

מהירות 
 אוויר

)מ לשנייה''ס(

NH3(g) IN
(ppm) 

NH3(g) 
OUT 
(ppm) 

TAN(l) 
 (mg/l) 

 מוליכות
)ms/cm( 

טמפרטורה
)°C( 

גובה מפלס
 תמיסה

 )מ''ס(

166.7 0.8 780 1.2 146 3.000 28 21.5 
500.0 2.5 750 2.5 157.5 3.130 27.8 21 
833.3 4.1 680 4.0 187 3.430 27 20 

1101.2 5.5 200 1.0 127 2.870 25.4 26 
1415.8 7.0 180 1.0 136 3.030 26.1 26 
1730.5 8.6 155 1.0 146 3.150 25.7 25 

 

 ואילו )מ לשנייה'' ס5עד  (תלמינריאוויר  ה כל זמן שזרימת  תגז הינה ליניאריהעלייה בקבוע מעבר ה

 . משתנה העלייה בקבוע מעבר הגז)בין למינרית לטורבולנטית(לזרימת ביניים  מינריתבמעבר מזרימה ל

 חוזרת העלייה בקבוע מעבר הגז להיות )מ לשנייה'' ס5מעל  (במצב בינייםויר וכאשר זרימת הא

 .לינארית

. 4.2ה בערכי הגבה שונים ובמהירות אוויר שונות ניתנות בציור אמוניהתוצאות חישוב של קבוע מעבר 

התוצאות מורות על . ירוגם כאן נמצאה תבנית דומה של עלייה בקבוע המעבר עם העלייה במהירות האו

 אך זאת רק וללא תלות בערך ההגבהעלייה זהה בערכי קבוע המעבר כתלות במהירות זרימת האוויר 

עלייה עם , במהירויות זרימה גבוהות נמצאו הבדלים קלים. מוכות יותרבמהירויות זרימת האוויר הנ

 ךבערכי הגבה נמוכים ריכוז האמוניה בפאזה הנוזלית נמו. הגבההירידה בערך הגז עם הבקבוע מעבר 

הפרש בין פאזה ( במהירות אוויר גבוהות גרדיאנט ריכוז אמוניה ,גבוהיםההגבה היותר מאשר בערכי 

  .  מעותי יותרמש) הגזית לנוזלית
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 7.0במהירויות אוויר שונות בערך הגבה ) kLa(קבוע מעבר אמוניה מהפאזה הגזית לנוזלית : 4.1ציור 

 

גובה עמודת את  מודל המחשב נבנה 7- ו4, 3ת ועל סמך תוצאות קבוע מעבר אמוניה שקיבלנו ומשווא

וויר שונות וערכי הגבה  במהירויות א)ppmv 150-800(אוויר מהאמוניה הנדרש לקליטת המים ה

מוליכות האמוניה בפאזה הנוזלית והריכוז , המודל לוקח בחשבון את טמפרטורת האוויר. שונים

,  מעלות צלזיוס25בטמפרטורה של תוצאות הרצאת המודל את  ניתן לראות 4.5בטבלה . חשמלית

, )מאווררים של לוליםריכוז המצוי ביציאת  (ppm 20ריכוז אמוניה באוויר של , mS/cm 3מוליכות של 

ריכוז המצוי (ג לליטר '' מ1 וריכוז אמוניה בפאזה הנוזלית של ppm 0.5ריכוז אמוניה אחרי ספיגה של 

 ). בריאקטורים ביולוגים
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במהירויות אוויר שונות ובערכי הגבה ) kLa(קבוע מעבר אמוניה מהפאזה הגזית לנוזלית : 4.2ציור 

 שונים

 מעלות צלזיוס 25- בppm 0.5- ל20- להורדת ריכוז אמוניה בפאזה הגזית ממ'' בסגובה מים: 4.5טבלה 

 במהירויות אוויר שונות וערכי הגבה שונים

 מהירות אוויר ערך הגבה
 7.0 6.0 5.0 4.0 )מ לשנייה''ס(

0.83 11.7 11.7 11.8 12.3 
2.49 14.4 14.4 14.4 15.1 
4.15 15.1 15.1 15.1 15.8 
5.81 19.0 19.0 19.1 19.9 
7.46 19.6 19.6 19.7 20.6 
9.12 20.0 20.0 20.1 21.0 
10.78 20.3 20.3 20.4 21.3 
12.44 20.5 20.5 20.6 21.5 
14.10 20.7 20.7 20.8 21.7 
15.76 20.8 20.8 20.9 21.8 

 

 בהשוואהאמוניה ההמסת ריאקטור שניתן להשתמש בגובה מים נמוך יותר בתוצאות המודל מראות 

לדרישה אוויר גורמת המהירות העלאת , עם זאת.  מטר1אשר עבד בגובה של , Mor (2006)של אלו ל

ניתן לראות ירידה בזמן השהיה הדרוש ,  בנוסף.של האמוניהמעבר מלא השגת לגבוה יותר ריאקטור של 

עלייה ה שניות עם 1.31- ל14.2-מ) גובה הריאקטור מחולק במהירות האוויר(מוניה קליטת האל
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של זמן שהיה הנחוץ  תוצאות דומות .הגבההתלות בערך כ לשנייה ' סמ15.76- ל0.83-ות אוויר מבמהיר

 Melse and Ogink (2005)י '' עוהתקבל ,המזוהם לתמיסה המימיתר ויומהאאמוניה ה לקליטת

 . במהירויות אוויר גבוהות

חס לפרמטרים לאלו של המודל בהתייהריאקטור בתנאים דומים הופעל לבדיקת תוצאות המודל 

 1-כ(בפאזה הנוזלית אמוניה ריכוז , )mS/cm 3 -כ(מוליכות , )ס מעלות צלזיו25( טמפרטורה :הבאים

ואילו בתנאים , )מ לשנייה'' ס8.6- ל0.8בין (ומהירות אוויר ) 4.0 לבין 7.0בין (ערכי הגבה , )ג לליטר''מ

כוזים משתנים של אמוניה בפאזה  וברי)'סמ 30(עמודת מים לגובה  שונים מאלו של המודל בהתייחס

אמוניה בפאזה ה ריכוז). המאווררים של לוליםביציאה מ ריכוזים מקובלים ppm 50- ל5בין (הגזית 

דבר המצביע לכך שהמודל אכן מתאר את , ל"הנהריאקטור היה אפס בכול התנאים ביציאה מהגזית 

השוררים   הדומים לאלואים נ בתהמציאות וניתן להשתמש בו לתכנון מערכת ספיגת אמוניה מהאוויר

 . לוליםב

 ריכוזים - ppm 800עד (אך בריכוזי אמוניה בפאזה הגזית גבוהים , כאשר עבדנו בתנאים דומים

גם בניסויים . 99%-גבוהה מ, אך, של האמוניהמעט נמוכה יותר התקבלה הרחקה ) המקובלים בתעשייה

אמוניה המירבי על ה עומס חושבהתוצאות על בסיס , בנוסף. תוצאות תאמו לתוצאות המודלהאלו 

 ' סמ8.6 ומהירות אוויר 4.0שהתקבל בערך הגבה , ר אמוניה לליטר ריאקטור ליום'' ג10, המערכת

  .לשנייה

.  למהירות אווירחמצן עם עקומת יחס קבוע מעבר ות מסופקבשוקהמצויות  אוורורהמערכות , כיום

קבוע מעבר חמצן ושב קיימות בשוק חהמערכות ו להתוצאות הניסוייות בעבודה זכדי להשוות את 

י הוספת '' למינימום ע הורדהניסוי בוצע באותה מערכת כאשר ריכוז החמצן במים. הניסוייתבמערכת 

עלייה בריכוז החמצן ה ידת אוויר נקי בספיקות הנתונות ומדתספקותוך א) Na2SO3(סודיום סולפט 

ק '' סמ1730.5בריכוז החמצן בתמיסה בספיקת אוויר של  ניתן לראות את העלייה 4.3בציור . בתמיסה

בציור ס התוצאות "שכאמור עהגבה משום ההניסוי בוצע ללא שליטה בערך ). מ לשנייה'' ס8.6(לשנייה 

 .גבה על קבוע מעבר גזהערך ה של  אין השפעה חזקה4.2

תר ככול שריכוז החמצן כאשר העלייה מתונה יו,  ניתן לראות עלייה בריכוז החמצן עם הזמן4.3בציור 

 ).  מעלות צלזיוס25- בג לליטר'' מ8.5-כ(מתקרב לריכוז חמצן ברוויה 
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 מ לשנייה'' ס8.6עלייה בריכוז חמצן מפאזה הנוזלית עם הזמן במהירות אוויר של : 4.3ציור 

 .לחישוב קבוע מעבר חמצן מהפאזה הגזית לנוזלית
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קבוע מעבר חמצן . זמןה הוא פרק t∆-נמדד והחמצן ה הוא ריכוז C,  הוא ריכוז חמצן ברוויה*Cכאשר 

מדדו לפחות נבכול מהירות אוויר . ושבחמצן שחוה מעבר יכ קבוע''מוצע של סההכללי במערכת הוא המ

 ניםועי מעבר חמצן כפונקציה של מהירות אוויר ניתקב. 5%-מקטנה ה תתקן היה פרקי זמן וסטיית 10

 . 4.4בציור 
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 במהירויות אוויר שונות ובערכי הגבה שונים) kLa(קבוע מעבר חמצן : 4.4ציור 

 

 .מ לשנייה'' ס8.6- ל0.8-אוויר מהעלייה במהירות ה עם sec/1 0.27- ל0.21-ניתן לראות עליה בקבוע מ

 סוג זרימה אותו בתוך תהינה ליניאריהחמצן עלייה בקבוע מעבר ה, ןאגם כ, כמו בקבוע מעבר אמוניה

. .לזרימת ביניים למינרית זרימהממעבר והיא משתנה ב, )יטורבולנט בין למינרי ל–ביניים ולמינרי (

קבוע מעבר בהשוואה לעלייה במהירות האוויר ה יותר עם ןחמצן עולה באופן מתוהקבוע מעבר , בנוסף

 בקבוע 7.0אמוניה בערך הגבה החילקנו את קבוע מעבר , גזהן קבועי מעבר  כדי לקשר בי.אמוניהה

אין צורך לחשב את היחס בערכי הגבה שונים עקב . 4.5היחס בין הקבועים נתון בציור . חמצןהמעבר 

 .אמוניההגבה על קבוע מעבר ההשפעה קטנה של ערכי ה
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  במהירויות אוויר שונותחמצןוע מעבר לקב 7.0בערך הגבה  קבוע מעבר אמוניהיחס בין : 4.5ציור 

 

 וסודיום הידרוקסיד כמקור אלקליניותריאקטור בועות לספיחה וחמצון ביולוגי של אמוניה  4.2

בפרק זה . נקבעו פרמטרים כימים להמסת אמוניה בתנאים שונים של הפעלת הריאקטור 4.1בפרק 

תארו  Melse and Ogink, 2005.  וגיתנבחנו תהליכי המסה וחמצון ביולוגי של אמוניה במערכת ביול

 בריאקטורים ביולוגים בהם לא הוספה אלקליניות ממקור חיצוני משיקולים כלכליים וכתוצאה עבודה

כאשר לא מוספת אלקליניות ממקור חיצוני ורק האמוניה ( מכך התקבלה רק ניטריפיקציה חלקית

יכוזים גבוהים של אמוניה במים ר. ) מהאמוניה50%עצמה משמשת כבאפר מתאפשרת הרחקה רק של 

וצורך ) 35-90%הרחקת אמוניה מהפאזה הגזית (אמוניה הבין השאר ליעילות נמוכה של המסת גרמו 

 ).  מאשר בריאקטור כימי10פי  ( הנוזלבנפחי מים גדולים לריענון

 )סודיום הידרוקסיד (הוספה אלקליניות חיצוניתבשלב זה של הניסויים במחקר המתואר בדוח זה 

תהליך זה איפשר קבלת ריכוזים נמוכים יותר של אמוניה בפאזה . חמצון מלא של אמוניהלקבלת 

 .לה יותריהנוזלית שהביאו להתמוססות אמוניה גזית יע

מ " מלחים לפחות ע1%רו תנאים של כ ראקטורים שיבכל הר. העבודה חולקה למספר נתיבים מקבילים

 . זלי הריאקטורלדמות מצב המאפשר רענון מינימאלי של נו
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 .פליטת אירוסולים לסביבה ודיגום המערכת, לא ניתן לסגור חישובית את מאזן החנקן בשל רענון הנוזל* 

קליטה  בו מתבצעת bubble reactorרווי מסוג זרימה משטר בריאקטור ביולוגי הניסויים בוצעו ב

 משתנות של אוויר מזוהם בספיקות) 6.7-6.9( נטראלי ערך הגבהאמוניה בריכוזים משתנים בשל וחמצון 

קטור ביולוגי אישל רבתנאים   הייתה לבדוק את יכולת ספיגת גז האמוניההמטרה. מוניהבא

 הציפייה הייתה שככל שריכוז האמוניה בגז ההזנה .וכמו כן בדיקת יעילות הניטריפיקציה, ניטריפיקנטי

נגיע לפריצה ויפלט גז אמוניה ביציאה , כך תהליך ספיגת האמוניה יהיה קשה יותר כלומר, יעלה

  .מהריאקטור הביולוגי

ערך  ( ליטר לדקה18של קת אוויר מזוהם באמוניה בספי bubble reactorריאקטור ניטריפיקנטי  4.2.1

  )7-6.7הגבה קבוע 

 שלאוויר מזוהם באמוניה  בספיקת , בפרק זמן של חודשייםרהריאקטוהרצת ניתן לראות את תוצאות 

  .4.6 בציור  ליטר לדקה18
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 אמוניה וניטראט בפאזה, )כניסת ויציאת הריאקטור(ריכוזי אמוניה בפאזה הגזית : 4.6ציור 

  *דקה ליטר ל18 של  מזוהם באמוניה בספיקת אווירהמימית

 ריכוז -אמוניה גזיתטיפול ביולוגי ב לר ניתן לראות את השתנות התנאים בריאקטו4.6בציור מספר 

 יםריבוע ה.אמוניה גזית בכניסה ויציאת הריאקטור וריכוז בפאזה המימית של אמוניה וניטראט

 הופעל ראשונים הבחודש וחצי . ריאקטור בכניסת ה הגזית את ריכוז האמוניהים מייצגיםהירוק
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 90-הריכוז לכהועלה  ולאחר מכן ppm 20-של כבריכוז אמוניה תוך הזרמת אוויר מזוהם בהריאקטור 

ppm .ים הכחוליםריבועהו אקטורי את ריכוז האמוניה הנוזלית בריםמייצג ים הורודיםריבועה 

גם בריכוזים  (בשני המקרים. האוויר היוצא את הריאקטור את ריכוז האמוניה הגזית בזרם יםמייצג

 הגזית ביציאה וריכוז אמוניההריכוז  )אמוניה בכניסה לריאקטורהגבוהים של ההנמוכים וגם בריכוזים 

בתוספת  תוצאות אלו מראות ש.ריאקטורהשהופעל זמן האפס בכל פרק היו אמוניה בפאזה הנוזלית ה

 הר ביולוגי לטיפול באמוניה מסוגל לספוג ולחמצן אמוניה במלואריאקטואלקליניות ממקור חיצוני 

  . ליטר לדקה18בספיקת אוויר של ו ppm 100בריכוזי אמוניה של עד 

כאשר , עם הזמןניתן לראות שריכוזו הולך ועולה . את ריכוז הניטראט בנוזל יםמייצגהחומים  יםעיגולה

ניטריפיקציה אמוניה ה בתהליך .ה בכניסהעם העלייה בריכוז האמוניעלייה חדה יותר התקבלה 

 . גדל עם הזמןו הולך  בריאקטורריכוזואי לכך ניטראט ומתחמצנת ל

 100 - כעומס היהה) ppm 20-של כ(שבריכוזים נמוכים ניתן לראות חישוב עומס אמוניה בריאקטור מ

ג '' מ400 -הגיע ל ומס עה) ppm 100-של כ(ג אמוניה כחנקן לליטר ריאקטור ליום ובריכוזים גבוהים  ''מ

בעומסים גבוהים יש לציין שקיימת אפשרות העמסת הריאקטור . אמוניה כחנקן לליטר ריאקטור ליום

 .יותר

   ליטר לדקה41של בספיקת אוויר מזוהם באמוניה  bubble reactorריאקטור ניטריפיקנטי מסוג  4.2.2

  )7-6.7ערך הגבה קבוע (

 חודש ליטר לדקה למשך 41  שלתנכנסבאמוניה   מזוהםקת אווירבספי אך בהמשך בוצע ניסוי דומה

 .4.7ציור שאת תוצאותיו ניתן לראות ב, ימים
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 .פליטת אירוסולים לסביבה ודיגום המערכת, לא ניתן לסגור חישובית את מאזן החנקן בשל רענון הנוזל* 
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אמוניה וניטראט בפאזה , )כניסת ויציאת הריאקטור(ריכוזי אמוניה בפאזה הגזית : 4.7 ציור

 *  ליטר לדקה41 שלמזוהם באמוניה המימית בספיקת אוויר 

 

אפשר לראות כי . בכניסה לריאקטור את ריכוז האמוניה הגזית יםמייצג יםירוק היםריבועה 4.7בציור 

 היה ה של האמוניה הגזית בכניסהבנוסף ניתן לראות שריכוז. ppm 34- לבין כ14-הריכוזים נעים בין כ

 40-ריכוז בהדרגה עד כההועלה ביום העשרים . ימים הראשונים של הניסויהבעשרים ) ppm 18(קבוע

ppm20- הורד הריכוז בחזרה לכ ובהמשך ppm. 

אמוניה הכאשר ריכוז אפשר להבחין ש. נוזליתאת ריכוז האמוניה בפאזה ה יםמייצג יםוד הוריםריבועה

על אמוניה הבאותה תקופה עומס . אמוניה בפאזה הנוזלית היה אפסהריכוז , )ppm 20(הנכנס היה נמוך 

אמוניה הנכנס ה ריכוז העלוכאשר ה. יוםג אמוניה לליטר ריאקטור ל'' מ150-היה כהריאקטור 

 הצטברות של התקבלה, )ג אמוניה כחנקן לליטר ריאקטור ליום'' מ350עומס של  (ppm 40-לריאקטור ל

כל האמוניה את כדי לחמצן מיתכן שריכוז החיידקים בריאקטור היה נמוך . אמוניה בפאזה הנוזלית

 .יהשהוכנסה לריאקטור עם העלייה הפתאומית בעומס אמונ
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ניתן . את ריכוז האמוניה הגזית בזרם האוויר היוצא את הריאקטור ים מייצגים הכחוליםריבועה

כלומר גם כאשר החלה אמוניה להצטבר , לראות שהריכוזים נשארים אפסיים לאורך כל הניסוי

  .בפאזה הנוזליתהומסה כל האמוניה שהוזנה עדיין , הגבוהים יותרבריאקטור בעומסים 

 .עם הזמןריכוזו הולך ועולה שגם בניסוי זה , את ריכוז הניטראט בנוזל יםמייצגומים הח יםעיגולה

בשונה מהניסוי הקודם  , l/min 41בניסוי זה של ספיגת אמוניה וחמצון ביולוגי בספיקת אוויר של 

 .1.5%  התפתחו תנאי מליחות של כ l/min 18שבוצע בספיקת אוויר של 

  גיר כנשא וכמקור אלקליניות  ריאקטור ניטריפיקנטי עם 4.3

ג '' מ400 -בפרקים הקודמים הוכח כי ניתן לבצע המסה וחמצון ביולוגי של אמוניה עד עומס של כ 

, כפי שצוין קודם לכן. אמוניה כחנקן לליטר ריאקטור ליום כאשר מוספת אלקליניות ממקור חיצוני

אלקליניות ממקור חיצוני כ " בדמוספתלא להרחקת אמוניה מפאזה גזית לריאקטורים הביולוגיים 

האלקליניות שהוספה בפרק הקודם הינה סודיום הידרוקסיד שמהווה מקור . משיקולים כלכליים

חסרונו הוא אך , )CaCO3( גיר ללא כל ספקהינוביותר זול האלקליניות המקור . אלקליניות יקר יחסית

מעבדתנו הוכיחו ניטריפיקציה מחקרים קודמים ב, כאמור. ניטרליהנמוכה בערך הגבה  ומסיסותב

במערכות , עם זאת.  בקצב גבוה במערכות רציפות בערך הגבה נמוך כזה המאפשר התמוססות של גיר

במערכת . קבוע עם הזמן נשאר ) בעיקר קלציום(רציפות לחמצון ביולוגי של אמוניה ריכוז המלחים 

עליית ריכוז .  עולה עם הזמןםז המלחיאת מים מהמערכת ועל כן ריכואין יצי)  4.2 ו 4.1פרק (המוצעת 

סידן בפאזה הנוזלית עשויה לגרום לכך שמכפלת ריכוזי סידן וקרבונאט במערכת תהייה גבוהה מקבוע 

לאחרונה אף בוצע מחקר שהראה . בחיידקים וכן יתכן שריכוז גבוה של סידן פוגע המסיסות של גיר

 )Fernandez-Nava et al 2008( ה בריכוז הסידן ירידה בפעילות חיידקים דניטריפיקנטים בעקבות עליי

ירידה בקבוע המסיסות של אי לכך ל תביא לעלייה בחוזק היוני וכלל המלחיםעלייה בריכוז , בנוסף

 .לא יתמוססקיימת אפשרות שגיר  ובתנאים אל. גירה

גיר הסת יכולת המ ות החיידקיםועל פעילהשפעת ערך ההגבה מטרת מערכת ניסויית זו היא לקבוע את 

  .משתנהגבוה וריכוז סידן )  על קבוע המסיסות של הגיר ובה המשפיע מליחות גבוהה) אבתנאים של

הנוזלית בתנאים שעשויים בפאזה חמצונה של האמוניה   שבוחנת אתלשם כך נבנתה מערכת רציפה
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וכאשר  . , ל יכולת התמוססות האמוניה הגזית בנוזולא את) 4.2 ו4.1פרק (להתפתח בריאקטור הניסויי 

 .גיר מקורה בהתמוססות האלקליניות התוספת 

שהוזן ) fixed bed( רווי מסוג מצע מקובע  במשטר זרימהריאקטור ביולוגימ בנויה הניסוייתמערכת ה

 חודשים במהלכם 4.5הניסוי ערך כ .  וכתורם אלקליניות לחיידקיםהכיל גיר כנשאבתמיסה נוזלית ו

למעט בעת ,  בניסוי זה.1% - של כבערךנשמרה קבועה שיאקטור  המוליכות ברלמעטשונו התנאים 

שפעילות הכוונה הייתה . לא הוזנה אלקליניות בנוסף לזו הקיימת במי ברז, אתחול הריאקטור

תאפשר בכך את וי ניטריפיקציה "ערכי ההגבה עהחיידקים הניטריפיקנטים תגרום לירידה ב

 .התמוססות הגיר וכך תשתחרר אלקליניות למים

 והוסף גם, 1%בתחילת הניסוי מקור המלחים העיקרי היה סודיום כלוריד במוליכות כללית של 

. למטרות השוואהוהחיידקים בשלב זה נבדקה פעילות המערכת . ביקרבונאט כמקור לאלקליניות

בשלב הבא של . בהמשך הניסוי הופסקה תוספת האלקליניות בהזנה למעט האלקליניות במי הברז

 ובמקביל צומצם בהדרגה ריכוז קלציום כלורידי תוספת " בהדרגה ריכוז הסידן בהזנה עהניסוי הועלה

ניתן לראות את השינויים בריכוזי המלחים השונים . 1%לקבלת מוליכות כללית של כ כלוריד הסודיום 

 :4.8כפונקציה של הזמן בציור מספר 
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יכוז סידן גבוה ובהשוואה לריכוז גבוה הרצות לבדיקת השפעת ר ( בהזנהCaCl2 וNaClריכוז : 4.8ציור 

 )של סודיום כלוריד
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. עלה הוקלציום הכלוריד  ואילו ריכוז הורד כלוריד הניתן לראות שלאורך הניסוי ריכוז סודיום 

 חלה תקלה בריאקטור והניסוי הותחל מחדש אולם התוצאות שנאספו לפני כן 15/8-2/9בתאריכים 

 .יתוח התהליךהוכנסו גם הן לאוסף הנתונים לשם נ

  מבוקר לערכי הגבה,ריאקטור ניטריפיקנטי עם גיר 4.3.1

ריכוזי  נועד לבדיקת השפעת הניסוי הראשון שבוצע בריאקטור . בריאקטור הגיר בוצעו שני ניסויים

 ומערכת )בקר ערכי הגבהב שימושתוך ( 6~בערך הגבה קבוע קלציום הולכים ועולים באופן הדרגתי 

 :4.9.1להלן התוצאות בציור . וקסידלמינון סודיום הידר
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 תפוקת הניטראט והשינוי בערך ההגבה כפונקציה של ריכוז הסידן עם בקרת ערכי הגבה: 4.9.1ציור 

 את מייצגיםאיקסים האדומים ה. 6.1-6.5של בטווח בריבועים הכחולים מוצגים ערכי ההגבה שנשארו 

 . עלייה בריכוז הסידן המומס בנוזללמרות הלמדי ן  קבועה אתפוקת הניטראט שנשארה גם כ

 הגבההריאקטור ניטריפיקנטי עם גיר ללא בקרה על ערכי  4.3.2

עלו באופן הדרגתי אך כאן לא הייתה כל בקרה  הוהניסוי השני בוצע באופן דומה כך שריכוזי קלציום 

 :4.9.2על ערכי ההגבה ואת תוצאותיו ניתן לראות בציור מספר 
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 ניטראט והשינוי בערך ההגבה כפונקציה של ריכוז הסידן תפוקת ה: 4.9.2ציור 

 והאיקסים האדומים מיצגים את  המשתנים לאורך הניסויpHהריבועים הכחולים מייצגים את ערכי ה 

 -כ  : ותפוקת הניטראט היתה גבוהה יחסית סביב הנטראליה היpH ה ךערבזמן אפס  .תפוקת הניטראט

900 mg as N/l/day . והופסקה הזנת קלציום כלורידי הוספת "סידן בריכוזים עולים עהוזן כשבהמשך 

עבור הסיבה היא  ש.   כך ירד ערך ההגבהבהזנהקלציום ה ריכוז שעלהככל  , האלקליניות ממקור חיצוני

 תהי הילהוזו יכאלקליניות .  יש צורך בתוספת אלקליניות,המשך ניטריפיקציה לאפשר מ"ע ,החיידקים

כשהוסף .   וכן תלויה בריכוז הקלציוםpHהגיר והמסה של גיר היא תלוית לבוא רק ממקור המסת 

 .  מ לאפשר המסה"ריכוז קלציום גבוה יותר ערך ההגבה חייב היה לרדת ע

 ניתן להסיק כי תפוקת הניטראט הושפעה בעיקר 4.9.2 ו4.9.1המתוארים בציורים מהשוואת הנתונים 

נאים שהגבילו את פעילות החיידקים היו ערכי הגבה ריכוז הסידן כלומר התמערכי ההגבה ופחות מ

 ).   1%(נמוכים בשילוב עם מוליכות גבוהה 
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 מסקנות .5

 :מסקנות ניסויים בריאקטור לטיפול באמוניה גזית ללא חיידקים 5.1

שנבדקו נמצא מעבר מלא של האמוניה העבודה עבור תנאים המקובלים בלולים ובכול תנאי  .1

ריכוזי אמוניה :  כללושוניםתנאי העבודה ה. לנוזלית) ר המזוהםהאווי(מהפאזה הגזית 

ריכוז אמוניה כללי בפאזה הנוזלית , )ppm 50 לבין 5בין ( בלולים יםבפאזה הגזית המקובל

בין (וערך הגבה בפאזה הנוזלית ) מ לשנייה'' ס8.6  לבין0.8 בין(אוויר מהירות , )ל'' מג2עד (

pH7.0 לבין pH4.0(; 

) ppm 800עד (כאלו המקובלים בתעשייה , ם גבוהים של אמוניה בפאזה הגזיתעבור ריכוזי .2

ריכוז אמוניה : גזית בתנאי העבודה השונים מהפאזה ה99%-התקבלה הרחקה של יותר מ

 )מ לשנייה'' ס8.6  לבין0.8 בין(אוויר מהירות , )NH3 מילימול 2.64E-2עד (בפאזה הנוזלית 

 ;)pH4.0 לבין pH7.0בין (וערך הגבה בפאזה הנוזלית 

שהתקבל בערך , ר אמוניה לליטר ריאקטור ליום'' ג10-עומס האמוניה המירבי במערכת נמצא כ .3

 ;מ לשנייה'' ס8.6 ומהירות אוויר 4.0הגבה 

גדלת גובה הריאקטור לקבלת הרחקה מלאה של גבוהות יותר נמצא שנדרשת הת אוויר ובספיק .4

 ;ז אמוניה בפאזות גזית ונוזליתהאמוניה מהפאזה הגזית באותם תנאים של ריכו

יה יעלהר עם יעולה באופן ישנמצא שהערך אמוניה בתנאים שונים כאשר עבור  kLa ערכי וקבענ .5

 ;) בין למינרי לטורבולנטי–למינרי או ביניים (בספיקת האוויר באותו סוג זרימת אוויר 

ת הגבוהות התקבלו בספיקו, לעומת זאת. kLaערכי בספיקות נמוכות ערך ההגבה לא השפיע של  .6

 .עם מקדם מעבר גבוה יותר בערך הגבה נמוך יותר, הבדלים קלים

שהיה הדרוש להרחקת מלאה של האמוניה ה להקטנת זמן ההגדלת ספיקת האוויר גרמ .7

 ;מהפאזה הגזית
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 למעבר חמצן במערכת בתנאים שונים של kLaבעו ערכי לצורכי השוואה לערכים המדווחים בספרות נק

  בדומה לתוצאות –  למעבר חמצןkLa לעליה בערכ האוויר גרמהעליה בספיקת . גבהספיקה וערך ה

 ;המדווחות בספרות

זה של  למעבר אמוניה לעומת kLaעליה חדה יותר בערך התקבלה אוויר העליה בספיקת העם  .8

 .מעבר חמצן

נמצא שניתן להשתמש במודל שנבנה לצורכי תכנון מערכת מעבר אמוניה מהפאזה הגזית  .9

 .  בערכי הגבה שונים ובמהירויות אוויר שונות, לית בריכוזים נמוכים וגבוהיםלנוז

 :מסקנות מניסויי המערכת הביולוגית 5.2

  ניטריפיקנטי עם סודיום הידרוקסיד כמקור אלקליניות בועות אקטוריר 5.2.1

 100%ניטריפיקנטי שעבד  תוך הוספת אלקליניות ממקור חיצוני מרחיק /הריאקטור הביולוגי .10

מהאמוניה בפאזה הגזית וזאת בשונה ממערכות ביולוגיות המדווחות בספרות שם ההרחקה 

ברוב המקרים אין אספקה של מקור זאת כנראה כתוצאה מכך ש ו90% ל 35%נעה בין 

 . אלקליניות חיצוני

לפחות שישה (הריאקטור הביולוגי הניסויי נמצא כעמיד בהפעלה רציפה לפרק זמן ממושך  .11

 בניגוד לרוב הריאקטורים הביולוגים המתוארים בספרות שם זמן חייהם הוא זאת) חודשים

 .כשלושה חודשים

 100%( בשלמות אמוניה גזית לקלוט ולחמצןניתן  אמוניה ליום לריאקטור '  מג400בעומס של  .12

 במליחות של, בריאקטור ביולוגי ניטריפיקנטי מסוג מצע מרחף במשטר זרימה רווי) הרחקה

 .תוך הוספת מקור אלקליניות חיצוני 7-6.7 של  pH  שניות ותנאי20- של כזמן שהייה, 1%

 

 לקלוט ולחמצןניתן  , אך בספיקות גבוהות יותראמוניה ליום לריאקטור'  מג350בעומס של  .13

 אמוניה
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 בתנאי , בריאקטור ביולוגי ניטריפיקנטי מסוג מצע מרחף במשטר זרימה רווי בשלמות

 .תוך הוספת מקור אלקליניות חיצוני, .pH 6.7  שניות ו8.5זמן שהייה של , 1.5%מליחות 

הזנה בתמיסת אמוניה נוזלית ולא (אקטור ניטריפיקנטי עם גיר כנשא וכמקור אלקליניות יר 5.2.2

 )  באויר מזוהם באמוניה

בריאקטור עם גיר המשמש כנשא וכמקור האלקליניות לחיידקים ניטריפיקנטים נמצא שאכן  .14

. 1%יקציה כשמקור האלקליניות הוא  מהמסת אבן הגיר בריכוזי סידן של ניתן לבצע ניטריפ

עם זאת יעילות הניטריפיקציה היתה נמוכה מזו שהתקבלה עם סודיום הידרוקסיד כמקור 

 .לליטר ליום'  מג900 לעומת 150: לאלקליניות

נמצא , בריאקטור עם גיר המשמש כנשא וכמקור אלקליניות לחיידקים ניטריפיקנטים .15

 הנמוכים pH מערכי העיקר בנבעה תפוקת הניטראט הנמוכה יותר השפעה המרכזית על הש

 .הגבוהיםהסידן  מריכוזיורק במידה מעטה , ואולי גם מהשילוב עם ריכוז מלחים יחסית גבוה
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 מחקר תוכנית המשך ה. 6

 תוספתכאשר  ,מפאזה גזית  וחמצון ביולוגי של אמוניהספיגהבועות ליאקטור ת רהפעל •

  .)ויר מזוהםוהנסיונות הקודמים נעשו על תמיסת אמוניה ולא על א (בגירהאלקליניות מקורה 

  אמוניה גזיתתוך אספקת, )scrubber (רווי בלתיזרימה משטר ריאקטור ביולוגי ב הפעלת •

 י אמוניה משתניםריכוזבהריאקטור יוזן  .מתחתית הריאקטור ובכיוון הפוך לזרימת הנוזל

מקור האלקליניות בריאקטור יהיה גיר ויקבעו גבולות . משתנותת אוויר ופיקסבבאוויר ו

 .ספיקות הזנה וערכי הגבה, המערכת מבחינת עומסי אמוניה

 כשזרימת הנוזל באופן דומה אך )scrubber(יופעל ריאקטור  ביולוגי במשטר זרימה בלתי רווי  •

תנים באוויר ובספיקת אוויר הריאקטור יוזן בריכוזי אמוניה מש .והגז המזוהם מקבילות

מקור האלקליניות בריאקטור יהיה גיר ויקבעו גבולות המערכת מבחינת עומסי . משתנות

 .ספיקות הזנה וערכי הגבה, אמוניה

בסיום הרצת הניסויים תבוצע השוואה בין הניסויים השונים לבין ניסויים דומים להם בספרות  •

 חיצוני לעומת  אלקליניות ממקור,לעומת בלתי רווימשטר זרימה רווי (וכן בין השיטות השונות 

, גודל ריאקטור: יבדקו פרמטרים כגון. לבין עצמם)  גיראלקליניות מתהליך התמוססות של

 .התאמה מרבית לצורכי השוק, גמישות ונוחות תפעולית, זמני שהייה
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