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בחירת אתר לקדיחה

תת הקרקע בנוי משכבות  

בחלקן  . המונחות זו על גבי זו

"  אוצרות מים"שכבות 

ובחלקן שכבות  ( אקוויפר)

(.אקוויקלוד" )עוצרות מים"

לאתר אקוויפר טוב  : המטרה

.להפקה ממנו

,  דולומיט, גיר-אקוויפר בנוי מ

.חלוקים, אבן חול

,  חרסית-אקוויקלוד בנוי מ

.חוואר, פצלים, קירטון



אקוויפר חופשי

אקוויפר כלוא

שכבה אטימה

אזור הזנה

מפלס אקוויפר כלוא

מפלס אקוויפר חופשי

בחירת אתר לקדיחה



שפילה

מפלס דינמי

קידוח שואב גורם לקונוס  

.שפילה

מפלס מי תהום  -מפלס סטטי

כאשר הקידוח אינו שואב  

מפלס מי תהום  -מפלס דינמי

כאשר הקידוח שואב

מפלס סטטי

...קצת הידרולוגיה



...קצת הידרולוגיה

הפעלת קידוח יוצרת  

קונוס שפילה סביב  

הקידוח

חשוב להקפיד לא  

למקם שני קידוחים  

מאותו אקוויפר בסמוך 

זה לזה על מנת שקונוס  

השפילה שלהם לא  

ישפיע אחד על השני  

ויפגע בתפוקה של  

שניהם



קבלת אישורים

רשות המים1)

רשות מקרקעי ישראל2)

ל"קק3)

רשות שמורות הטבע4)

ועדה לתיכנון ובניה של המועצה אזורית5)

רשות העתיקות6)

בזק7)

הוט8)

חברת חשמל9)
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ביצוע הקידוח



היסטוריית התפתחות הקידוחים

1890

1950

1990



Auger
עומק' מ15-30

קוטר' מ0.2-1.0

Power Auger
י  "הקדיחה נעשית ע

סליל הנכנס  -בורג

י רוטציה"לקרקע ע

עומק' מ30

קוטר' מ0.2-0.9

המטחן עולה לאורך 

סליל המקדח

הקשה

שיטת קדיחה 

ותיקה לביצוע  

קידוחי הפקה  

בעלי קוטר  

.רחב

רוטרי

תנועהעלמסתמך

רציפה  מעגלית

.  לשבירת הסלעים

המטחן עולה בעזרת  

בוץ הקדיחה

שיטות קדיחה



הקשה  

לקידוחים רדודים

רוטרי  

לקידוחים עמוקים

שיטות קדיחה שבשימוש בערבה





מגדל קדיחה

'א5קידוח אדמון 

בריכות בוץ

יציאת מטחן

מנהל עבודה

שולחן עבודה



מקדח

מוטות  

קדיחה

בריכת בוץ

BENTONITE

DRILLING

FLUID

שולחן עבודה

מקדח



י בוץ קדיחה"קדיחה ע
:בוץ הקדיחה ל

ייצוב חור הקידוח1.

קירור המקדח2.

העלאת המטחן3.

?איך זה עובד

סוג של  -בנטוניט)הבוץ 

מוכן במיכלים בסמוך  ( חרסית

ומוזרם לתוך  למכונת הקדיחה 

.  הקידוח דרך מוטות הקדיחה

הבוץ דוחף את המטחן 

דרך המרווח , מהעומק החוצה

שבין המוטות לדפנות הקידוח



דוגמאות קרקע

גלעיןמטחן

הסלעים מתת הקרקע יוצאים  

חומר  )מהקידוח או כמטחן 

.או כגלעין( מרוסק



לוגים חשמליים

מדידת  

ההתנגדות  

החשמלית וקרני  

גמא לאורך  

הקידוח לזיהוי  

ואיתור אופקים  

אקוויפרים  

מליחות  , טובים

מי תהום צפויה  

מיקום  -ובהתאם

.מסננות



הכנת חתך ליתולוגי וקביעת מיקום מסננות

על סמך דוגמאות הקרקע  

והלוגים החשמליים מכינים  

.חתך מדוייק של תת הקרקע

ולמיקום  , בהתאם לחתך שהוכן

ממקמים  " הטובות"השכבות 

את המסננות

מפלס מי תהום

חרסית

קרקע

חלוקים וחול

חרסית

חלוקים וחול   

מסננות

מסננות

פילטר חצץ

משאבה

פקק מלט  

צינור מגן

צינור סניקה

מילוט

צינור מגן קבוע
פני הקרקע  



מסננות

פיברגלס נירוסטה אופן כניסת  

המים דרך 

המסננות



....בעיות של מסננות

קורוזיה ואינקרוסטציה



מבנה הקידוח

חרסית

חול

חרסית

חול וחלוקים

בנטונית

חצץ/פילטר חול

צינור מגן-קייסינג פתח קידוח

מסננות

מילוט



קידוח  
ראשון

[צור]

קידוח  
שני

[גיר]

קידוח  
שלישי

[דולומיט]

קידוח  
רביעי

אבן  ]
[חול



מבחנים הידרולוגים

:כוללים

שאיבה בספיקות שונות

מבחן חול

מבחן שיוב

:המטרה

תפוקה , המלצה על ספיקה מכסימלית

.  שנתית ועומק משאבה המיטבי


