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מעגלי ההשפעה של הארגון
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הקשחת הרגולציה הסביבתית: תחזית

השנים הבאות20-תחזיות שישפיעו משמעותית על ארגונים ב20מפרסמים KPMG: 2020ינואר •

Environmental regulation will significantly tighten←16' תחזית מס•

התגובה הרגולטורית תהפוך לנוקשה, בצורות והצפות, אובדן המגוון הביולוגי, זיהום, בעקבות שינוי אקלים•

אבל ייווצר אפקט דומינו על שאר המדינות, רק חלק מהמדינות יאמצו אותה•

ההשפעה הסביבתית תהפוך לגורם רגולטורי מרכזי בכל ענפי הכלכלה•

יצטרכו לשלב שיקולים סביבתיים בפעילות  ( למשל שירותים פיננסיים)גם ארגונים שאינם נחשבים מזהמים •

(סמך הזיהום שהם מייצרים-למשל השקעה במיזמים על)שלהם 

https://home.kpmg/au/en/home/insights/2020/01/20-predictions-for-the-next-20-
years/environmental-regulation-will-significantly-tighten.html

Photo by 
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https://home.kpmg/au/en/home/insights/2020/01/20-predictions-for-the-next-20-years/environmental-regulation-will-significantly-tighten.html
https://unsplash.com/@scienceinhd?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/energy?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


?מה קורה בארגון התעשייתי הממוצע

הארגון נבוך•

אין לו כלים מספקים לטיפול בדרישות הסביבתיות•

נושאי סביבה אינם בליבת הפעילות שלו•



מחלקת איכות או מהנדס האיכות

מישהו צריך לעסוק בנושאי סביבה בארגון בכדי לעמוד בדרישות הסביבתיות•

מחלקת איכות← המחלקה המועמדת לקבל אחריות על נושאי סביבה בארגון •

מה שמגביל את יכולתם להבין  –מהנדסי איכות ומנהלי איכות הגיעו מעולם תוכן שונה לגמרי •

סביבתיות ולהתאים להם פתרונות הולמים-את הדרישות הרגולטוריות

הצעה לסכמה כללית שתסדר את מכלול זיהומי הסביבה הנגרמים בתעשייה•

סכמה שתתרום לשילוב היבטי הגנת הסביבה במערכות האיכות הארגוניות•



?איך תעשייה יכולה לזהם

אוויר

שפכים

דלף

קרקע מקורות מים

פליטות 
גזיות

פסולת מוצקה



סכמת עבודה למערך טיפול סביבתי אל מול רגולציה

תיאור תהליכי

זיהוי רגולציה

בדיקת  
ריכוזים

התקנת  
טכנולוגיה

מעקב

https://www.fortnightly.com/fort
nightly/2008/02/ghg-compliance-
complexities

https://www.fortnightly.com/fortnightly/2008/02/ghg-compliance-complexities


:המחשה
מערך טיפול סביבתי בתעשיית הנייר



חומרי גלם עיקריים

(לרוב מעצים שניטעו במיוחד למטרת ייצור נייר)עץ •

סיבים ממוחזרים•

(4Aכוס וחצי לדף )מים •

ואלכוהול( חמצן-מי)מלבינים , בסיסים–חומרים לעיבוד הנייר •



סכמה תהליכית

חיתוך גזעים  
(Wood 

chipping)

הכנת עיסה  , מעיכה
(Pulping)

והתאוששות
(Recovery)

הלבנה 

(Bleaching)

ייצור נייר

(Paper 
manufacturing)



זיהומים

חיתוך גזעים
, מעיכה

הכנת עיסה 
והתאוששות

ייצור ניירהלבנה

שפכים  
נוזליים

TSS, BOD, צבעBOD, TSS, COD, VOC
BOD, COD, 

VOC, תרכובות כלור
אנאורגנית

TSS, COD, אצטון, צבע

פליטות
אויר

---

NOx, SOX, VOC, SO2,
כתוצאה  )חלקיקים 

תרכובות כלור ,(מהשריפה
אורגני

VOCVOC, SO2, NOx

פסולת  
מוצקה

------אפר שריפהסיבים, קליפה, חצץ



רגולציה

חיתוך גזעים
, מעיכה

הכנת עיסה 
והתאוששות

ייצור ניירהלבנה

שפכים 
נוזליים

*TSS = 400 mg/L
*BOD = 300 mg/L

*BOD = 300 mg/L
*TSS = 400 mg/L
*COD = 800 mg/L

*BOD = 300 mg/L
*COD = 800 mg/L

*TSS = 400 mg/L
*COD = 800 mg/L

---אוירפליטות

*NOx = 30 μg/m3

*SOX = 25 μg/m3

**VOC = 0.3 - 0.5 mg/m3

*SO2 = 20 μg/m3

*S.P.M = 75 μg/m3

*P.M10 = 50 μg/m3

*P.M2.5 = 25 μg/m3

**VOC = 0.3 - 0.5 
mg/m3

*NOx = 30 μg/m3 year
**VOC = 0.3 - 0.5 mg/m3

*SO2 = 20 μg/m3 day

פסולת  
מוצקה

------------

תקן ישראלי*
תקן אמריקאי**



טיפול בזיהומים

חיתוך גזעים
, מעיכה

הכנת עיסה 
והתאוששות

ייצור ניירהלבנה

שפכים  
נוזליים

הרחקת מוצקים  
/  תוף מחורר )גסים

(מגוב
שיקוע ראשוני וטיפול ביולוגי

אחרי  )טיפול ביולוגי 
הסרת כימיקלים  
( שמפריעים לטיפול

ממברנליוסינון 

טיפול ביולוגי וסינון  
ממברנלי

פליטות
אויר

---
Spray tower (wet 

scrubber)
ספיחה על פחם פעיל

Spray tower (wet 
scrubber)

פסולת  
מוצקה

מיחזור---מיחזורמיחזור



:המחשה נוספת
מערך טיפול סביבתי  

בתעשיית הצבעים



חומרי גלם לייצור צבעים

(פוליאסטר או אפוקסי)ואחרים ויניל, אקריליק, אלקיד–שרפים •

ממיסים ושמנים•

ותרכובות  אלומניוםמשחת , תחמוצת ברזל ואבץ)תרכובות אנאורגניות אחרות , טיטניום דו חמצני–פיגמנטים •

ופיגמנטים אורגניים( עופרת

וטלק( CaCO3)סידן פחמתי -נותנים נפח ומרקם לצבע ( extender)מרחיבים •



סכמה תהליכית

חומרי  
גלם

אריזהסינוןערבובטחינה

מניעת מעבר של חלקיקים שלא 
נטחנו או גושים שנוצרו במהלך 

הערבוב למוצר הסופי

מיכליםלתוך קופסאות או 

טחינה של חומרי גלם מוצקים ואבקות 
(שרפים, חלק מהפיגמנטים, מרחיבים)

,  מים)הוספה של מדללים נוזליים 
וחומרים נוספים( ממסים



מקורות לזיהומים בתהליך ייצור צבע

חומרי  
גלם

אריזהסינוןערבובטחינה

פסולת מוצקה של גושים שלא  
הסתננו

פיזור אבק וחלקיקים  
(שרפים, מרחיבים, פיגמנטים)

התאיידות ממסים אורגניים 
במהלך האריזה

התאיידות ממסים אורגניים

ממסים אורגניים  ← (  ואבקות שלא עשו בהם שימוש( לאחר סינון)בוצת שארית צבע )פסולת מוצקה של התהליך •
(עופרת וכרום, כספית)ומתכות כבדות 

ממסים אורגניים ומתכות כבדות  ← ( שאריות נוזליות מהתהליך ותהליכי ניקוי של ציוד)פסולת נוזלית של התהליך •
(עופרת וכרום, כספית)



(VOC)מתכות כבדות ואורגנים נדיפים : מזהמים באוויר

למשך שעה[ ק"מ/ג"מק]10(Cr)כרום •

למשך שעה  [ ק"מ/ג"מק]0.6(Hg)כספית •

למשך יממה[ ק"מ/ג"מק]2(Pb)עופרת •

למשך שעה  [ ק"מ/ג"מק]50(Al)אלומיניום •

למשך שעה  [ ק"מ/ג"מק]0.5(Zn)אבץ •

למשך יממה[ ק"מ/ג"מק]0.024(C3H5NO)אקרילאמיד•



(  אוויר ומים)הסרת מתכות כבדות ואורגנים נדיפים 

מחליפי יונים, ספיחה על פחם פעיל( Cr)כרום •

מחליפי יונים, ספיחה על פחם פעיל(  Hg)כספית •

מחליפי יונים, ספיחה על פחם פעיל(  Pb)עופרת •

מחליפי יונים( Al)אלומיניום •

(ספיגה)wet scrubber, מחליפי יונים(Zn)אבץ •

שריפה, (ספיגה)wet scrubber(  C3H5NO)אקרילאמיד•



(מלבד פתרונות טכנולוגיים)פתרונות נוספים 

מיחזור•

עיצוב תהליכים מחדש•

החלפת חומרים לפחות רעילים•

ניקוי ציוד אופטימלי•

שיטות אחסון וטיפול בחומרים•

הדרכת עובדים•



תודה על ההקשבה


