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   להיום התוכנית

 ממצאי תרופות בשפכי תעשייה בארץ

 עקרונות רגולציה קיימת בעולם  

 פערים מול הרגולציה בארץ  

 פעולה לגישור פערים   תוכנית



  קולחים במי שמקורם אורגניים מזהמים מיקרו של וריכוזם נוכחותם

  וחומרים הורמונים, קוסמטיים ומוצרים תרופות שאריות בעיקר)

 .  קולחים במי שהושקתה חקלאית בתוצרת( סינתטיים

 

 בארץ תעשייה בשפכי תרופות ממצאי

   חקלאית בתוצרת תרופות שאריות

,  גרויסמן לודה, הבריאות משרד - הסביבה לבריאות המחלקה, וינברג דוד)

 וריכוז נוכחות, הבריאות משרד - א"ת הציבור לבריאות הארצית המעבדה

 (משווקת חקלאית בתוצרת אורגניים מזהמים של



 

 

 רגולציה לקביעת מחקרים

http://www.epa.ie/pubs/reports/research/health/Research Report 143 web.pdf
http://www.epa.ie/pubs/reports/research/waste/STRIVE_34_Barron_PCPs_web.pdf.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-11/documents/pharmaceutical-manufacturing_dd_1998.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-11/documents/pharmaceutical-manufacturing_economic-analysis_1998.pdf


 

 

   בעולם קיימת רגולציה



ב"ארה  

 :  קטגוריות תת 5 -ל פרמצבטית פעילות חלוקת

 A תסיסה תוצרי-

  B מיצוי תוצרי-

 C כימית סינתזה-

 D ערבוב-

 D ופורמולציה תרכובות-

 E מחקר-

 

 עבור וסטנדרטים שפכים להגבלות הנחיות מציג המסמך

  למערכת שמזרימים למפעלים רלוונטי) פרמצבטיקה מפעלי

 (ישירה לא הזרמה – הביוב



ב"ארה  



ב"ארה  



ב"ארה  

 (ל"מג)ערך ממוצע חודשי  (ל"מג)ערך מרבי יומי  מזהם

 דיגום פנים מפעליות' עבור נק

Cyanide 33.5 9.4 

  (End of Pipe)דיגום בזרם הכללי ' עבור נק

Ammonia as N  84.1 29.4 

Acetone 20.7 8.2 

n-Amyl Acetate 20.7 8.2 

Benzene 3.0 0.6 

n-Butyl Acetate 20.7 8.2 

Chlorobenzene 3.0 0.7 

Chloroform 0.1 0.03 

o-Dichlorobenzene 20.7 8.2 

1,2-Dichloroethane 20.7 8.2 

Diethylamine 255.0 100.0 

Ethyl Acetate 20.7 8.2 

n-Heptane 3.0 0.7 

n-Hexane 3.0 0.7 

Isobutyraldehyde 20.7 8.2 

Isopropyl Acetate 20.7 8.2 

Isopropyl Ether 20.7 8.2 

Methylene Chloride 3.0 0.7 

Methyl Formate 20.7 8.2 

MIBK 20.7 8.2 

Tetrahydrofuran 9.2 3.4 

Toluene 0.3 0.2 

Triethylamine 255.0 100.0 

Xylenes 3.0 0.7 



 אירופה

 בהתאם, סביבתיות השפעות לצמצום IED מתודולוגית את תואמת אסדרה

 :  BAT ה לעקרונות

 והתשתיות התהליך תכנון-

 ומים קרקע מזהמי של במקור הפחתה או מניעת-

   ותשטיפים זרמים ועומס נפח מזעור-

   אנרגיה צריכת וצמצום התייעלות-

 הזרמים ומיפוי ניתוח לטובת מהתהליך פסולות וזרמי מסה מאזן-

  בממסים חוזר שימוש-

 

 



 אירופה

 :עיקריים סביבתיים נושאים

 VOC פליטת -

 פריקים לא אורגנים מזהמים של גדול לעומס פוטנציאל -

 ממסים של גדולה כמות סילוק -

 למחזור ניתנת שאינה פסולת של גדולה כמות -

 :הבאה החלוקה לפי BAT דרישת

 ...(חימצון, הלוגנציה כמו) ייצור תהליכי-

 (ספיגה, ייבוש, סינון, קירור כמו) ייצור יחידות-

 (מים, קיטור, וואקום כמו) עזר מתקני-

 

 



   שאריות לאיתור אנליזות
   תעשייה בשפכי תרופות



 בארץ ברגולציה נכללים אינם אלו חומרים כיום•

   שגרתיות בדיקות מתקיימות לא•

 :  הבדיקות בהסדרת קושי קיים•

oהחומרים ריבוי 

oסטנדרטיות אנליזה שיטות זמינות אי   

 

   בארץ הרגולציה מול פערים



 .  אנליזה שיטות וקביעת וטיפול מניעה שיטות להגדרת מקצועי צוות של משותף תהליך קיום•

 תרומת שיעור והגדרת קיים מצב מיפוי לטובת הרלוונטיים המפעלים בכל שפכים בדיקות ביצוע•

 (רפואיים מוסדות תרומת והגדרת) בשפכים התרופות לעומס התעשייה

   נבחרים במפעלים זרמים מצאי - במקור ההפחתה עיקרון•

 בעולם מורחבת רגולציה סקירת•

 או/ו המפעל במוצא תרופות שאריות המכילים בשפכים ייעודי לטיפול טכניקות חלופות בחינת•

  העירוני ש"במט

   ומענה חלופות ובחינת עתידית לאסדרה הדרישות ניסוח•

 הרישוי בהליכי הדרישות הטמעת•

 

   פערים לגישור פעולה תוכנית


