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כללי
מפרט זה מתאר ובוחן את השיטות הגיאופיסיות ככלי לביצוע חקר שתית של מסילות החדשות וגם חקר
מבנה תחתון לרבות חצץ של מסילת ברזל קיימת .מפרט זה כולל תיאור המערכים המיטביים של השיטות
הגיאופיסיות לכל אחד משלבי החקירה )חקירה כללית או ראשונית ,חקירה מוקדמת ,חקירה מפורטת,
מעקב וחקירת שתית והמבנה התחתון של מסילת ברזל( .המפרט מבוסס על ידע מקצועי ,תקינה
בינלאומית מקיפה ,ניסיון עולמי ובארץ בתחום הנ"ל ,ממצאיי סקר ספרות ,אשר בוצע טרם הכנת מפרט
זה.
גרסה  2013הינה גרסה מעודכנת המבוססת על ניסיון מקומי המצטבר של יישום שיטות גיאופיסיות
גיאוהנדסיות במהלך של  3שנים מעת יציאתה של הגרסה הקודמת ).(2009
יודגש בזאת כי בכל מקום של ההנחיות הנ"ל בו מוזכר ספק או יצרן כלשהו או סוג מוצר או ציוד כלשהו,
הרי שהאזכור נעשה מטעמי נוחות בלבד ומותר להציע מוצר/ציוד שווה ערך באישור רכבת ישראל.
פרק  1חקירה שתית וסקר חומרים בתוואי החדש
 1.1יעדים עיקריים
היעד העיקרי הנו גילוי נקודות תורפה כגון קרקעות חלשות ,חללים לרבות קברים ,מים ,מפגעים
סביבתיים לרבות פסולת קבורה ועוד.
 1.2שיטות המדידה
 1.2.1המגבלה העיקרית של כל השיטות הגיאופיסיות הינה כי לא ניתן למצוא קשר חד משמעי בין סט
נתונים גיאופיסיים ספציפי לבין סיטואציה יחידה במינה במרחב תת הקרקע .המגבלה הנ"ל נובעת מחפיפה
חלקית של פרמטרים פיסיקליים הנמדדים ע"י שיטות גיאופיסיות .כתוצאה מכך ,במקרים רבים סט אחד
)יחיד( של ממצאים גיאופיסיים אינו מספיק לאיתור מפורש של מבנה מרחב תת הקרקע אלא נדרש מידע
גיאולוגי ספציפי אודות אתר המדידה.
 1.2.2כל השיטות הגיאופיסיות בעלות מגבלה משוטפת כגון :דיוקן יורד עם עליית עומק המדידה .שילוב
של שיטות גיאופיסיות שונות המבוססות על עקרונות פיסיקאליים שונים מאפשר לשפר את האמינות
)דיוק( של איתור מרחב תת הקרקע באופן משמעותי.
 .1.2.3תיאור יישומים אפשריים של שיטות גיאופיסיות לפתרון סוגיות גיאוהנדסיות שונות ניתן למצוא ב-
 ,Anderson et al 2008בתקן  ,ASTM D 6429 – 99ב, Technos 2004 -
ב, NCHRP 2006 -ב.EPA 1993 -
 1.2.4בין שיטות גיאופיסיות המתאימות ביותר ליישום בחקר שתית מסילות רכבת נמנים:
-

טומוגרפיה גיאוחשמלית בשילוב עם קיטוב מושרה ופוטנציאל ספונטני

).(electrical resistivity (tomography) with induced polarization and self potential
-

רדאר חודר קרקע ).(ground penetrating radar

-

רפרקציה סיסמית ).(seismic refraction

 1.2.5אופן פעולות באמצעות טומוגרפיה גיאוחשמלית ניתן למצוא בתקן ,ASTM D 6431
באמצעות רדאר חודר קרקע  -בתקן  ,ASTM D 6432רפרקציה סיסמית – בתקן
.ASTM D 5777
 1.2.6תיאור מפורט של השיטות הנ"ל ,תכום יישומיהם ומגבלותיהם הוצגו בנספחים הבאים:
נספח א'  -טומוגרפיה גיאוחשמלית,
נספח ב'  -ראדאר חודר קרקע,
נספח ג'  -רפרקציה סיסמית.
 .1.2.7נספח ד' מציג את מתודולוגיה של בחירת השיטה הגיאופיסית אשר מבוססת על ניתוח ממצאי סקר
ספרות וניסיון המצטבר של יישום שיטות גיאופיסיות באתרים שונים בארץ .המטודולוגיה הנ"ל מאפשרת
לבחור שיטה גיאופיסית אחת המתאימה ביותר לתנאי אתר ספציפי אך
במקרים בהם שתיים או אפילו שלושת השיטות יתאימו לאזור הסקר ניתן יהיה להשתמש בשילוב של
השיטות .השילוב הזה צפוי לשפר את איכות התוצאה ולעלות את רזולוציה של הסקר לעומת הסקר הנערך
ע"י שימוש בשיטה אחת בלבד .התנאי הנוסף החשוב ע"מ לעלות מהימנות תוצאות של סקר גיאופיסי הוא
קורלציה בין ממצאיי הסקר הגיאופיסי לבין ממצאים גיאולוגיים המתקבלים בשלבי ביצוע קידוחים
ובורות וניתוח המידע הקיים אודות אתר הסקר.
 1.3מסמכים ישימים
ראה נספח ה'
 1 .4דרישות לגוף הבודק.
ביצוע הבדיקה בפועל ייעשה על-ידי גוף מקצועי שחייב לקבל את אישורו של אגף תכנון רכבת ישראל .על
מתכנן ומנהל סקר גיאופיסי )בהמשך גיאופיסיקאי ראשי( להיות בעל תואר אקדמי גבוה )תואר שני או
שלישי( עם ניסיון מוכח בתחום ביצוע סקרים גיאופיסיים לפחות בשתי שיטות העיקריות והמוגדרות בפרק
 1.2של למעלה מ 5 -שנים ו 5 -פרויקטים לפחות .גיאופיסיקאי ראשי הוא זה שיקבע באיזו טכנולוגיות
תעשנה שימוש ומה תהיה תוכנית הסקר.

 1.5חקירה כללית או ראשונית )שלב תכנון מוקדם(.
 1.5.1מטרות:
אימות מידע שנאסף ע"י המזמין בשלבי סקר ראשוני של קרקעות המיועדות למסילת
רכבת .חקירה מקומית )לוקלי( במקומות ספציפיים/בעיתיים.
 1 .5.2ביצוע עבודות גיאופיסיות
יש להכין פרוגראמה של חקירת שתית .גיאופיסיקאי ראשי )ראה סעיף  (1.4הוא זה שיכין התוכנית בתאום
עם יועץ קרקע של הפרויקט .עליו לקבל את אישורו של אגף תכנון רכבת ישראל.
 1.5.2.1כמות קווי הסקר נקבעת ע"י המזמין.
 1.5.2.2סדר עדיפות בשימוש בשיטות גיאופיסיות ייקבע באמצעות מתודולוגיה של בחירת השיטה,
אשר הוצגה בנספח ד'.
 1.5.2.3קואורדינאטות קווי הסקר יקבעו באמצעות מכשיר  ,GPSכאשר קואורדינאטות ההתחלה
והסוף של כל קו יהיו ברשת ישראל חדשה.
 1.5.2.4הפרמטרים הנדרשים של קווי הסקר הינם:
 עומק המדידה  -לפי חתך לאורך המסילה )חפירה או מילוי(. אורך כללי של קווי הסקר להיות לפחות  150מ', רזולוציה של הסקר )מרחק בין קריאות סמוכות(  2מ' כמרבי לכל אורך הקו. רוחב חתך – בתאום עם אגף תכנון רכבת. 1.5.2.5על תוצאות השלב הנ"ל של הסקר הגיאופיסי לכלול בניית חתכים אנכיים של תת הקרקע
ופענוח הממצאים.
 1.5.2.6בדוח סופי של הסקר יש לכלול חתכים גיאופיסיים ופענוח הממצאים באופן ברור וניתן
לשימוש .יש להגיש את הדוח בצורת קובץ אלקטרוני ובכריכה קשה .חתכים גיאופיסיים בקובץ
אלקטרוני צריכים להיות מותאמים לתוכנות  Autocadו.GIS -
 1 .6חקירה מוקדמת )שלב תכנון מוקדם(
 1.6.1מטרות
מיון קרקע ,הגדרת סוגי הסלע ,עומק סלע ,עובי שכבות ,נטייתן ,מידת סידוק וכוונו ,עומק של מי תהום,
אפיון של התוואי או של השטחים לפי אזורים בעלי חתך קרקע דומה ,אתרי עתיקות ,חללים ,קברים,
אתרי פסולת ,בולענים וכו'.
חקירת שתית מוקדמת לאורך התוואי של החלופה הנבחרת בשיתוף והנחיות של יועץ קרקע של הפרויקט.
 1.6.2ביצוע עבודות גיאופיסיות
 1.6.2.1טרם תחילת ביצוע סקר גיאופיסי על המבצע לאסוף את כל המידע אודות אזור הסקר,
אשר התקבל בשלבי סקר קרקע מקדים .המידע הנדרש צריך לכלול:
-

מפה טופוגרפית בקנ"מ ) 1:20,000עם העדפה ל 1:5,000 -בפורמט  Autocadאו .(GIS

-

מפה גיאולוגית בקנ"מ שלא יותר מ) 1:50,000 -העדפה ליותר מפורטת בפורמט  Autocadאו
.(GIS

-

מידע גיאולוגי אודות האתר ,תכונות גיאוהנדסיות של הקרקעות ו/או הסלעים ,מידע גיאופיסי
נגיש.

 1.6.2.2יש לבנות את המודל הגיאולוגי )חתכים גיאולוגיים( המשוער של אזור הסקר בשלבי
ההכנות לביצוע סקר גיאופיסי .מטרת השלב הנ"ל של הסקר היא בחינת המודל הגיאולוגי
ע"י הסקר הגיאופיסי וכך יהיה ניתן לבדוק את גבולות הקרקעות או הסלעים ההומוגניים.
 1.6.2.3סדר עדיפות בשימוש בשיטות גיאופיסיות ייקבע באמצעות מתודולוגיה של בחירת
השיטה ,אשר הוצגה בנספח ד'.
 1.6.2.4גיאופיסיקאי ראשי )ראה סעיף  (1.4הוא זה שיקבע ע"ס המתודולוגיה הנ"ל )נספח ד'(
באיזו טכנולוגיה תעשה שימוש ומה תהיה תוכנית הסקר.
 1.6.2.5קואורדינאטות קווי הסקר יקבעו באמצעות מכשיר  ,GPSכאשר קואורדינאטות הקצוות
וקואורדינאטת אמצע של כל קו יהיו ברשת ישראל חדשה.
 1.6.2.6הפרמטרים הנדרשים של קווי הסקר הינם:
 עומק המדידה  -לפי חתך לאורך המסילה )חפירה או מילוי(. על קווי הסקר להיות בניצב לגבולות ובמרכזי הבלוקים של קרקעות או סלעיםהומוגניים.
 אורך כללי של קווי סקר להיות לפחות  300מ', רזולוציה של הסקר )מרחק בין קריאות סמוכות(  1.5מ' כמרבי לכל אורך הקו. 1.6.2.7במידה וטרם תחילת עבודות במסגרת הסקר הגיאופיסי בוצעו לפחות חלק מהקידוחים על
פי הנחיות תכנוניות לתכינת המבנה התחתון של מסילת ברזל ,יש לתכנן לפחות  20%של קווי
הסקר כך שהקווים יעברו בחלקם המרכזי דרך הקידוחים הנ"ל .תכנון כזה יאפשר לאמת את
תוצאות הסקר ע"י מידע גיאולוגי מהקידוח.
 1.6.2.8ניתוח ממצאיי הסקר הגיאופיסי תכלול הערכת טיב הסקר הגיאופיסי .על מבצע הערכת
טיב הסקר הגיאופיסי להיות גיאופיסיקאי מנוסה בעל תואר אקדמי מתקדם )ראה סעיף .(1.4
רמת ההסתברות של המודל הגיאופיסי לא תרד מ-
) 90 %או שווה ערך במושגים המודלים הספציפיים(.
 1.6.2.9במידה ובשלבי הערכת טיב הסקר הגיאופיסי יתברר כי יישום אחת השיטות הגיאופיסיות
אינו מספק את צרכיי הסקר ניתן יהיה ליישם אחת משתי שיטות אחרות )ע"פ סדר עדיפות הנקבע
ע"פ מתודולוגיה של בחירת השיטות – ראה נספח ד'( או לעשות שימוש חוזר בשיטה הראשונה.
 1.6.2.10במידה והפרשי גובה בין שתי נקודות המדידה השכנות עולים על  1מ' יש לתת ביטוי
לכך בהכנסת מקדמי תיקון גובה בחישובים.
 1.6.2.11באזורים בהם במהלך ביצוע הסקר הגיאופיסי התקבלו ערכים חריגים"-אנומליות" יש
לבצע קידוחים או בורות ניסיון ע"מ לכייל את ממצאיי הסקר הגיאופיסי ע"י ממצאיי הקידוחים
או הבורות .ביצוע הקידוחים והבורות מומלץ שיכלול נטילת מדגמים לשם ביצוע בדיקות
גיאופיסיות במעבדה )בדיקות מוליכות חשמלית ,מהירות התפתחות הגל האלסטי ,צפיפות וכד'(.
בדיקות גיאופיסיות מעבדתיות חשובות להשלמת הפענוח ממצאיי הסקר הגיאופיסי והגיאולוגי.
יש לתאם את סוגי הפרמטרים הנדרשים מול המעבדה המבצעת את הבדיקות הנ"ל.
 1.6.2.12תוצאת השלב הנ"ל של הסקר הנה בניית מודל גיאופיסי מעודכן ומפורט יותר לאומת
השלב הראשוני של הסקר הגיאופיסי.
 1.6.2.13על דוח מסכם של הסקר לכלול חתכים ו/או מפות במפלסי עומק שונים של אזור הסקר
לעומק על פי חתך לאורך המסילה )חפירה או מילוי( ,כולל הפענוח הגיאולוגי .יש להגיש את הדוח

בצורת קובץ אלקטרוני ובכריכה קשה .חתכים ומפות בקובץ אלקטרוני צריכים להיות מותאמים
לתוכנות  Autocadו.GIS -
 1 .7חקירה מפורטת )תכנון מפורט(
 1.7.1מטרות
איתור גיאופיסי מפורט של השתית במקומות מסוימים לפי דרישות והנחיות של יועץ קרקע .
 1.7.2ביצוע עבודות גיאופיסיות
 1.7.2.1טרם תחילת ביצוע סקר גיאופיסי יש לאסוף את כל המידע אודות אזור הסקר ,אשר
התקבל בשלבי סקר קרקע מקדים וחקירה מוקדמת .המידע הנדרש צריך לכלול:
-

מפה טופוגרפית בקנ"מ ) 1:2500עם העדפה ל 1:1,000 -בפורמט  Autocadאו .(GIS

-

מפה גיאולוגית בקנ"מ שלא יותר מ) 1:50,000 -העדפה ליותר מפורטת בפורמט  Autocadאו
.(GIS

-

מידע גיאולוגי אודות האתר ,תכונות גיאוהנדסיות ופיסיקאליות של הקרקעות ו/או הסלעים,
מידע גיאופיסי נגיש.
 1.7.2.2בשלבי ההכנות לביצוע השלב הנ"ל של הסקר הגיאופיסי יש להשתמש במודל גיאולוגי של
אזור הסקר ,אשר נבנה בשלב חקירה מוקדמת .מטרת השלב הנ"ל של הסקר היא בניית המודל
המעודכן והמפורט של אזור הסקר ע"מ לבדוק את גבולות הבלוקים של הקרקעות או הסלעים
ההומוגניים ולאתר את האזורים ההטרוגניים וחריגים.
 1.7.2.3סדר עדיפות בשימוש בשיטות גיאופיסיות ייקבע באמצעות מתודולוגיה של בחירת
השיטה ,אשר הוצגה בנספח ד'.
 1.7.2.4על מתכנן ומנהל סקר גיאופיסי )בהמשך גיאופיסיקאי ראשי( להיות בעל תואר אקדמי
גבוה )תואר שני או שלישי( עם ניסיון בתחום ביצוע סקרים גיאופיסיים של למעלה מ 10 -שנים.
גיאופיסיקאי ראשי הוא זה שיקבע ע"ס המתודולוגיה הנ"ל )נספח ד'(באיזו טכנולוגיה תעשה
שימוש ומה תהיה תוכנית הסקר)בתאום עם אגף תכנון של ר"י(.
 1.7.2.5קואורדינאטות קווי הסקר יקבעו באמצעות מכשיר  ,GPSכאשר קואורדינאטות הקצוות
וקואורדינאטת אמצע של כל קו יהיו ברשת ישראל חדשה.
 1.7.2.6הפרמטרים הנדרשים של קווי הסקר הינם:
 עומק המדידה  -לפי חתך לאורךעל קווי הסקר להיות בניצב לגבולות ובמרכזי הבלוקים של קרקעות או סלעים
הומוגניים.
 אורך כללי של קווי הסקר להיות לפחות  750מ', רזולוציה של הסקר )מרחק בין קריאות סמוכות(  1מ' כמרבי לכל אורך הקו. 1.7.2.7במידה וטרם תחילת עבודות במסגרת הסקר הגיאופיסי בוצעו לפחות חלק מהקידוחים על
פי הנחיות תכנוניות לתכינת המבנה התחתון של מסילת ברזל יש לתכנן  30%של קווי הסקר כך
שהקווים יעברו בחלקם המרכזי דרך הקידוחים הנ"ל .תכנון כזה יאפשר לאמת את תוצאות
הסקר ע"י מידע גיאולוגי מהקידוח .ניתן להשתמש בקידוחים אשר בוצעו בשלבי חקירה מוקדמת
כקידוחי יסוד.

 1.7.2.8ניתוח ממצאיי הסקר הגיאופיסי תכלול הערכת טיב הסקר הגיאופיסי .על מבצע הערכת
טיב הסקר הגיאופיסי להיות גיאופיסיקאי מנוסה בעל תואר אקדמי מתקדם )תואר שני ומעלה
בגיאופיסיקה-ראה סעיף  .(1.4רמת ההסתברות המודל הגיאופיסי לא תרד מ) 90 % -או שווה
ערך במושגים המודלים הספציפיים(.
 1.7.2.9במידה ובשלבי הערכת טיב הסקר הגיאופיסי יתברר כי יישום השיטות הגיאופיסיות אינו
מספק את צרכיי הסקר ניתן יהיה ליישם אחת משתי שיטות אחרות או לעשות שימוש חוזר
בשיטה הראשונה.
 1.7.2.10במידה והפרשי גובה בין שתי נקודות המדידה השכנות עולים על  1מ' יש לתת ביטוי
לכך בהכנסת מקדמי תיקון גובה בחישובים.
 1.7.2.11באזורים בהם במהלך ביצוע הסקר הגיאופיסי התקבלו ערכים חריגים)אנומאליות( יש
לבצע קידוחים או בורות ניסיון ע"מ לכייל את ממצאיי הסקר הגיאופיסי ע"י ממצאיי הקידוחים
או הבורות .ביצוע הקידוחים והבורות מומלץ שיכלול נטילת מדגמים לשם ביצוע בדיקות
גיאופיסיות במעבדה )בדיקות מוליכות חשמלית ,מהירות התפתחות הגל האלסטי ,צפיפות וכד'(.
בדיקות גיאופיסיות מעבדתיות חשובות להשלמת הפענוח ממצאיי הסקר הגיאופיסי והגיאולוגי.
יש לתאם את סוגי הפרמטרים הנדרשים מול המעבדה המבצעת את הבדיקות הנ"ל.
 1.7.2.12תוצאת השלב הנ"ל של הסקר הנה בניית מודל מפורט של אזור הסקר.
 1.7.2.13על דוח מסכם של הסקר לכלול חתכים ו/או מפות במפלסי עומק שונים של אזור הסקר,
כולל הפענוח הגיאולוגי .יש להגיש את הדוח בצורת קובץ אלקטרוני ובכריכה קשה .חתכים ומפות
בקובץ אלקטרוני צריכים להיות מותאמים לתוכנות  Autocadו.GIS -

פרק  2חקירת של המבנה התחתון ועובי חצץ במסילה קיימת
 .2.1יעדים עיקריים
היעד העיקרי הנו גילוי נקודות תורפה של המבנה התחתון ושכבות חצץ של המסילה קיימת .יש לבצע את
החקר על פי דרישות של סקר מפורט ולפי הגדרות של "הנחיות תכנוניות לתכינת המבנה התחתון של
מסילות ברזל" חלק ב'.
 2.2שיטות המדידה
שימוש ברדאר חודר קרקע וטומוגרפיה גיאוחשמלית מהווה תנאי הכרחי לביצוע עבודות בשלב זה של
הסקר .תיאור השיטות ניתן למצוא בנספחים א' ו-ב'.
 2.2.2ניטור נקודות תורפה
באזורים קריטיים בהם במהלך ביצוע הסקר הגיאופיסי התקבלו ערכים חריגים יש לבצע בדיקות שדה
ומעבדה ע"י קידוחים LDW ,DCP ,בשיתוף ועל פי הערות של יועץ קרקע של הפרויקט.
על יועץ קרקע להכין פרוגראמה בדיקות של הקטע ולאשר באגף תכנון רכבת ישראל .על המתכנן לתת
פתרונות הנדסיות ולבצע תכנון שיקום במקומות הבעייתיים.
 2.3.דרישות לגוף הבודק
ביצוע הבדיקה בפועל ייעשה על-ידי גוף מקצועי שחייב לקבל את אישורו של אגף תכנון רכבת ישראל .גם
מהנדס הביצוע חייב לקבל את אישורו .על מתכנן ומנהל סקר גיאופיסי )בהמשך גיאופיסיקאי ראשי(
להיות בעל תואר אקדמי גבוה )תואר שני או שלישי( עם ניסיון בתחום ביצוע סקרים גיאופיסיים של
למעלה מ 10 -שנים .גיאופיסיקאי ראשי הוא זה שיקבע באיזה ציוד )סוג הרדאר( ואיזה תוכנת עיבוד
נתונים יעשו שימוש ,באיזו טכנולוגיה ומה תהיה תוכנית הסקר.
 2.4חקירה מפורטת
 2.4.1מטרות
א .איתור מפורט של מצב מבנה תחתון של מסילה קיימת ועובי חצץ.
ב .איתור חללים /אזורי חולשה מתחת לפסי רכבת הנוצרים כתוצאה מקדיחה אופקית/דחיפה צינורות
ובנית מעברים מתחת לפסי רכבת.
 2.4.2איתור מפורט של מצב מבנה תחתון של מסילה קיימת ועובי חצץ.
 2.4.2.1טרם תחילת ביצוע סקר גיאופיסי יש לאסוף את כל המידע אודות אזור הסקר והמסילה
הקיימת .המידע הנדרש צריך לכלול:
-

מפה טופוגרפית בקנ"מ ) 1:2500עם העדפה ל 1:1,000 -בפורמט  Autocadאו .(GIS

-

מפה גיאולוגית בקנ"מ שלא יותר מ) 1:50,000 -העדפה ליותר מפורטת בפורמט  Autocadאו
.(GIS

-

מידע גיאולוגי אודות האתר ,תכונות גיאוהנדסיות ופיסיקאליות של קרקעות ו/או סלעים ,תכונות
של השתית ושל החצץ ,כל מידע גיאופיסי נגיש וכד'.

-

סכימה של פסי רכבת באזור הסקר ותוכנית תנועת רכבות באזור

 2.4.2.2קואורדינאטות קווי הסקר יקבעו באמצעות מכשיר .DGPS
 2.4.2.3הפרמטרים הטיפוסיים של מערכת ראדאר לשם איתור מפורט של מצב מבנה תחתון של מסילה
קיימת ועובי חצץ הינם:
 מספר קווי מדידה המתבצעים בו-זמנית )מספר רדארים( – 2-4 תדירות הרדאר – MHz 300-500 סוג האנטנות – קרן )(horn מהירות המדידה הטיפוסית – 100-80קמ'/שעה ויותר רזולוציה מרחבית –  2.5-10סמ' נתונים של  GPSומצלמה ווידיאו דיגיטלית מסונכרנים עם נתוני הרדאר דופלר רדאר )(Doppler radar תוכנות לעיבוד ופענוח ממצאי המדידות עומק המדידה – עד  4מ' אורך כל קו מדידה – בלתי מוגבל.איור  1מציג דוגמת הציוד ראדאר חודר קרקע במהלך בדיקת מבנה תחתון ועובי חצץ של מסילה
קיימת.

איור  1דוגמת הציוד רדאר חודר קרקע במהלך בדיקת מבנה תחתון ועובי חצץ של מסילה קיימת.
 2.4.2.4באזורים קריטיים בהם במהלך ביצוע הסקר הגיאופיסי התקבלו ערכים חריגים יש לפעול על
פי מוגדר בסעיף .2.2.2
 2.4.2.5ניתוח ממצאיי הסקר הגיאופיסי תכלול הערכת טיב הסקר הגיאופיסי .על מבצע הערכת טיב
הסקר הגיאופיסי להיות גיאופיסיקאי מנוסה בעל תואר אקדמי מתקדם )תואר שני ומעלה( עם
ניסיון בתחום ביצוע סקרים גיאופיסיים של למעלה מ 10 -שנים ו 5 -שנים לפחות בתחום מערכת
ראדאר .הסתברות המודל הגיאופיסי לא תרד מ) 90 % -או שווה ערך במושגים המודלים
הספציפיים(.

 2.4.2.6על דוח מסכם של הסקר לכלול חתכים של אזור הסקר ,כולל הפענוח הגיאולוגי-גיאוטכני .יש
להגיש את הדוח בצורת קובץ אלקטרוני ובכריכה קשה .חתכים ומפות בקובץ אלקטרוני צריכים
להיות מותאמים לתוכנות  Autocadו.GIS -
 2.4.3ביצוע עבודות גיאופיסיות לצורך איתור חללים /אזורי חולשה מתחת לפסי רכבת הנוצרים כתוצאה
מקדיחה אופקית/דחיפה צינורות ובנית מעברים מתחת לפסי רכבת.
 2.4.3.1טרם תחילת ביצוע סקר גיאופיסי יש לאסוף את כל המידע אודות אזור הסקר והמסילה
הקיימת .המידע הנדרש צריך לכלול:
-

מפה טופוגרפית בקנ"מ ) 1:2500עם העדפה ל 1:1,000 -בפורמט  Autocadאו .(GIS

-

מפה גיאולוגית בקנ"מ שלא יותר מ) 1:50,000 -העדפה ליותר מפורטת בפורמט  Autocadאו
.(GIS

-

מידע גיאולוגי אודות האתר ,תכונות פיסיקאליות-גיאוטכניות של קרקעות ו/או סלעים ,תכונות
של השתית ושל החצץ ,כל מידע גיאופיסי נגיש וכד'.

-

סכימה של פסי רכבת באזור הסקר ותוכנית תנועת רכבות באזור

 2.4.3.2קואורדינאטות קווי הסקר יקבעו באמצעות מכשיר .GPS
 2.4.3.3יש לערוך את הסקר בהתאם לדרישות כדלקמן :ליישם שיטה טומוגרפיה גיאוחשמלית ככלי
גיאופיסי עיקרי לאיתור שינוים במרחב תת הקרקע:
-

לשם איתור אובייקטיבי יש לבצע מדידות טומוגרפיה גיאוחשמלית בשני שלבים כגון:
¾ לפני ביצוע קידוח אופקי כבדיקות יחוס וגם כשלב חקירת חתך הקרקע מתחת למסילות
רכבת,
¾ שני קווים באזורי קידוחי סקר קרקע )עד  50מ' ממסילות(,
¾ שני קווים במקביל למסילה במרחק כ 2.5-3 -מ' ממנה )כל אחד בצד החיצוני של פסי
הרכבת(,
¾ לאחר סיום הקדיחה  :שני קווים במקביל למסילה במרחק כ 2.5-3 -מ' ממנה )כל אחד
בצד החיצוני של פסי הרכבת(,
¾ במקרה של היווצרות שקיעות פני השטח באזור הבדיקות הנ"ל הינם יהיו מדידות יחוס
ובסיס לקבלת ההחלטות הנדרשות.

-

יישום ראדאר חודר קרקע הינו אופציאונלי ויתבצע בנוסף למדידות טומוגרפיה גיאוחשמלית
במידת הצורך:
¾ יש ליישם אנטנות מסוככות בלבד,
¾ יש לבחור תדירות של אנטנה ,אשר מאפשרת לאתר אובייקטים במרחב תת הקרקע
בסבירות גבוהה מ – .90%
¾ כאשר עובי של שכבת חרסית שמנה מתחת למבנה של מסילת רכבת עולה ל  2.5-3מ'
יישום ראדאר חודר קרקע הופך להיות בלתי רלבנטי.
¾ יש לספק ממצאי עזר במהלך תזוזתה של אנטנת הראדאר ע"מ להבטיח תזוזתה חלקה
ולמנוע קפיצותיה ונפילותיה בתהליך המדידות.

¾ במידת הצורך יש לבצע מדידות ראדאר חודר קרקע בין שתי מסילות רכבת ובין כל אחד
מפסי רכבת.
 2.4.3.4באזורים קריטיים בהם במהלך ביצוע הסקר הגיאופיסי התקבלו ערכים חריגים יש לפעול על
פי מוגדר בסעיף .2.2.2
 2.4.3.5ניתוח ממצאיי הסקר הגיאופיסי תכלול הערכת טיב הסקר הגיאופיסי .על מבצע הערכת טיב
הסקר הגיאופיסי להיות גיאופיסיקאי מנוסה בעל תואר אקדמי מתקדם )תואר שני ומעלה( עם
ניסיון בתחום ביצוע סקרים גיאופיסיים של למעלה מ 10 -שנים .הסתברות המודל הגיאופיסי לא
תרד מ) 90 % -או שווה ערך במושגים המודלים הספציפיים(.
 2.4.3.6על דוח מסכם של הסקר לכלול חתכים ו/או מפות במפלסי עומק שונים של אזור הסקר ,כולל
הפענוח הגיאולוגי .יש להגיש את הדוח בצורת קובץ אלקטרוני ובכריכה קשה .חתכים ומפות
בקובץ אלקטרוני צריכים להיות מותאמים לתוכנות  Autocadו.GIS -
 2.5מסמכים ישימים
ראה נספח ה'

נספח א .טומוגרפיה גיאוחשמלית
א .1השיטה הטומוגרפיה הגיאוחשמלית הינה השיטה של זרם ישר ) .(DCהשיטה מבוססת על הקשר בין
V
זרם חשמלי ) (Iלבין הפרשי פוטנציאלים ):(V
R

 , I = −כאשר  Rהיא התנגדות חשמלית של חומר ,אשר

תלויה באורך קו הסקר  ,Lבשטח של חתך המדידה  Sובקבוע התנגדות חשמלית  ρשל החומר הבונה את
L
החתך:
S

 . R = ρמכאן ,ע"מ לחשב קבוע התנגדות חשמלית של החומר ע"ס הפרמטרים הגיאומטריים

הידועים של  Sו L -יש צורך לבצע מדידות של זרם חשמלי  Iוהפרשי פוטנציאלים .V
א .2איור א 1מציג את הערכים הטיפוסיים של התנגדות חשמלית של סלעים וקרקעות שונים.

איור א .1טווח התנגדות חשמלית של סלעים וקרקעות )ע"פ (ASTM 6431
א .3שיטת מדידת התנגדות חשמלית מבוססת על שני בלוקים עיקריים )ראה איור א :(2בלוק המשדר:
גנראטור )משדר( היוצר זרם חשמלי המחובר לשני יתדי מתכת הממוקמים בתוך הקרקע .בלוק המדידה:
מד מתח המודד את הפרשי הפוטנציאלים בין שני מוטות מתכת.

איור א .2סקיצה של מערכת מדידות לפי שיטת .DC

א .4הרכבן של מערכות מדידה חדישות הינו דומה לזה המתואר לעיל )משדר זרם ,מד מתח( אך במקום 4
אלקטרודות משתמשים במספר רב של אלקטרודות )ראה איור א (3נשלטות כיום ע"י מחשב מרכזי.

איור א .3מערך רב אלקטרודות גיאוחשמליות במהלך הבדיקה באתר.
א .5בהתאם לדרישות הסקר תוכנת המחשב בוחרת ארבע אלקטרודות בזמן מסוים )משדרת זרם דרך זוג
אלקטרודות אחד ומודדת הפרשי פוטנציאלים דרך זוג אחר( .לאחר סיום העבודה עם ארבעת
האלקטרודות הראשונה תכנת המחשב עוברת לרביעייה אחרת וכך עד שתעבור את כל הצרופים של
האלקטרודות לפי התכנית.
א .6עומק המדידה בדרך כלל שווה לחמישית ממרחק בין שתי אלקטרודות הזרם .הגדלת המרחק בין
אלקטרודות הזרם מאפשרת להגדיל את עומק המדידה וכך לאפיין את הסטרטיגרפיה של מרחב תת
קרקע.
א .7ממצאי המדידות של טומוגרפיה גיאוחשמלית מעובדים באמצעות תוכנות מיוחדות .תהליך העיבוד
נקרא אינוורסיה ) .(inversionכתוצאה מהאינוורסיה מקבלים חתך התנגדות חשמלית אנכי של מרחב תת
הקרקע )ראה איור א (4אשר מהווה בסיס לפענוח ממצאי הסקר ובנית מודל.

א .8השיטה יעילה במיפוי מבנה ליטולוגי של סלעים וקרקעות ,חרסיות ומים ,אזורי חולשה וחללים תת
קרקעיים ,קברים ,אתרי עתיקות וכו' .השיטה הינה אלטרנטיבה טובה כאשר שיטות סיסמיות אינן
אפקטיביות .רזולוציית השיטה תלויה במרחק בין האלקטרודות ועומק.
א .9לעיתים השיטה לא עובדת תקין בתנאי מרחב תת הקרקע מוליך ,רזולוציה של השיטה נמוכה מזאת
של רדאר חודר קרקע ותהליך המדידות יקר יותר.

איור א .4חתך טיפוסי של התנגדות חשמלית.
• הציר האופקי ) (Xמיצג את המרחק לאורך קו הסקר ]מ'[.
• הציר האנכי ) (Zמיצג את עומק המדידה ]מ'[.
• הצבעים מיצגים את ההתנגדות החשמלית ב ) Ohm-m-מ 2 -עד .(Ohm-m 30
א .10קיטוב מושרה ופוטנציאל ספונטאני הנן שתי שיטות המספקות השלמת המידע לשיטת טומוגרפיה
גיאוחשמלית.
א .11שיטת קיטוב מושרה מבוססת על הערכת תכונות קיטוב של הקרקע הידועה ביכולת קיטוב כגון
חרסית או אזורים מזוהמים ע"י מתכות .המדידות מתבצעות באמצעות אלקטרודות נטולות קיטוב.
הפרמטרים הנמדדים הנם זמן הדעיכה של הזרם החשמלי המשני בתוך הקרקע בהיעדר זרם מהגנראטור
או היחס בין ערך הפוטנציאל המשני לערך הפוטנציאל המקורי.
א .12שיטת הפוטנציאל הספונטאני )או פוטנציאל עצמי( מבוססת על מדידת פוטנציאל טבעי בין שתי
נקודות על פני שטח הקרקע .גם בשיטה זו נעשה שימוש באלקטרודות נטולות קיטוב .השיטה יעילה ביותר
במקרים בהם יש צורך לאתר אזורים בעלי רטיבות גבוהה או להעריך כיוון הגרדיינט של זרימת מי תהום.
א .13מדידות באמצעות שיטת קיטוב מושרה ופוטנציאל ספונטאני יש לבצע לפני או אחרי ביצוע מדידות
בשיטת טומוגרפיה גיאוחשמלית ,הן דורשות מעט תוספת זמן להכנות מקדימות ומאריכות במקצת את
משך המדידה הכולל ,אך מספקות כמות גדולה של מידע נוסף ומאפשר ביצוע פענוח יסודי ומדויק יותר.
א .14טומוגרפיה גיאוחשמלית בשילוב עם קיטוב מושרה ופוטנציאל ספונטאני דורשת השקעת זמן דומה
להשקעה של השיטה הסיסמית ,אך גדולה יותר לאומת שיטת הרדאר .תוצאות הפענוח אינן תלויות
במבנה פני שטח הקרקע באזור הסקר ,עומק המדידה תלוי בעיקר מעוצמת הגנראטור ובמרחק בין
אלקטרודות הזרם .דיוק השיטה תלוי במרחק בין האלקטרודות ועומק המדידה.

נספח ב .ראדאר חודר קרקע
ב .1השיטה מבוססת )איור ב (1על שימוש בציוד הכולל אנטנה המשדרת בתדר גבוה )בטווח  50מגא-הרץ
עד  2גיגה-הרץ( ,אשר משדרת אותות בתדר גבוהה לתוך הקרקע/סלע ,אנטנת קלט ,אשר קולטת את
האותות החוזרות מהקרקע ובלוק לאיסוף מידע .שיטת העבודה של ראדאר חודר קרקע דומה מאוד
לשיטת רפלקציה סיסמית ,ההבדל הוא שבמקום הגל הסיסמי משתמשים בגל האלקטרומגנטי.

איור ב .1סקיצה של מערכת מדידות באמצעות ראדאר חודר קרקע.
ב .2עוצמת הסיגנל האלקטרומגנטי הנקלט ע"י אנטנת קלט תלוי בעיקר בשני פרמטרים כגון:
-

התנגדות חשמלית ),(electrical resistivity

-

קבוע דיאלקטרי ).(relative permattivity

ב .3איור ב 2מציג את ערכים טיפוסיים של קבוע דיאלקטרי ומוליכות חשמלית )הארך ההפוך להתנגדות
חשמלית( של חומרים שונים.

איור ב .2ערכים טיפוסיים של קבוע דיאלקטרי ומוליכות חשמלית של חומרים שונים )ע"פ ASTM
.(6432

ב .4אפקטיביות המדידות ע"י ראדאר חודר קרקע תלויה ברמת הקונטרסט )שוני( של קבוע דיאלקטרי
שכבות סמוכות במרחב תת הקרקע .הפרמטר המאפיין את הקונטרסט הנ"ל נקרא מקדם ההשתקפות
) .(reflection coefficientאיור ב 3מציג את מקדם ההשתקפות של חומרים שונים.

איור ב .3ערכים טיפוסיים של מקדם ההשתקפות ) (reflection coefficientשל חומרים שונים) .ע"פ
.(Neal, 2004
ב .5מדידות באמצעות ראדאר חודר קרקע מבצעים לאורך קווי הסקר )איור ב (4ברזולוציה גבוהה יחסית.

איור ב .4מדידות ראדאר חודר קרקע באתר.
ב .6ממצאי מדידות ראדאר חודר קרקע עוברים עיבוד באמצעות תוכנות מיוחדות .תהליך העיבוד כולל
תיקון זמני הגעה וטופורגפיה ,סינון וניתוח דעיכה של הסיגנלים הנקלטים וכדו' .לאחר עיבוד ממצאי

המדידות נבנה מודל דו ממדי )ראה איור ב (5המהווה אוסף סיגנלים אלקטרומגנטיים אשר נקלטו ע"י
אנטנת קלט מזמן אפס )זמן פליטה מאנטנה משדרת( עד לסיום ההקלטה .ציר ה X-של המודל הינו
המרחק לאורך קוו המדידה ביחידות מ' אך ציר ה Y-הינו זמן מדידה מרגע הפליטה עד לתום ההקלטה.
קיים מספר שיטות הצגת הסיגנלים האלקטרומגנטיים אשר נקלטו ,אחת השיטות הינה כאשר החלק
החיובי של הסיגנל מוצג בצבע אדום והחלק השלילי  -בצבע כחול )ראה איור ב.(5

איור ב .5ממצאי מדידות ראדאר חודר קרקע.
• הציר האופקי ) (Xמייצג את מרחק לאורך קו הסקר ]מ'[.
• הציר האנכי ) (Zמייצג את זמן התפשטות הגלים האלקטרומגנטיים במרחב תת הקרע ועומק
המדידה ]מ'[.
ב .7המודל הנ"ל מהווה בסיס לפענוח ממצאי הסקר ובנית מודל דו ממדי של מרחב תת הקרקע.
ב .8השיטה יעילה במיפוי מבנה ליטולוגי של סלעים וקרקעות ,מים ,אזורי חולשה וחללים תת קרקעיים,
קברים ,אתרי עתיקות וכו'.
ב .9רזולוציה ועומק המדידה תלויים בתדר של האנטנה )איור ב 6מציג את רזולוצית מדידות ראדאר חודר
קרקע עם אנטנות שונות )תדירות שונה( בחומרים שונים )קבוע דיאלקטרי שונה(
ונוכחות חומרים בעלי מוליכות חשמלית גבוהה כגון :חרסית ,מים ,מתכות ,מלחים וכד' .לרוב עומק
המדידה אינו עולה על  10-15מ' בקרקעות גרגיריות יבשות .לקרקעות עם תכולת חומרים בעלי מוליכות
חשמלית גבוהה עומק המדידה יורד באופן משמעותי לפעמים עד סנטימטרים ספורים .שינוים בגובה
פני השטח יכולים לעוות את תוצאות המדידות יותר מכך ישור פני השטח הינו תנאי הכרחי לאיכות
טובה של תוצאות המדידה.

איור ב .6גבול רגישות )רזולוציה( של אנטנות שונות )תדירות שונה  (fבחומרים שונים )קבוע דיאלקטרי
שונה ר) (εע"פ .(ASTM 6432
ב .10בשיטת רדאר חודר קרקע עומק המדידה תלוי בתדר שידור של אנטנת רדאר ובמוליכות החשמלית
של הקרקע .עומק המדידה נא בעיקר בתחום  20 – 0.1מ' ,כאשר לרוב סוגיות הנדסיות עומק המדידה הנו
 5 – 0.1מ' .עומק המדידה יורד כאשר בחתך הגיאולוגי מתגלים אזורים בעלי מוליכות חשמלית גבוהה
כגון חרסיתות ,שכבות בעלי לחות גבוהה ,תמלחות ,אזורים מזוהמים ע"י מתכות ועוד .שינוים חדים
בגובה פני השטח יכולים להשפיע על איכות של תוצאות המדידות.
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ג .4איור ג 2מציג את עערכים טיפוסייים של מהיררות גל אורכי בסלעים שוניים.

איור ג .2ערכים טיפוסיים של מהירות גל אורכי.
ג .5את עומק הרפרקטור מחשבים ע"פ המרחק ממקור הגל עד הגיאופון ,מורפולוגית פני השטח וערכי
מהירוית של שכבות קרקע/סלע סמוכות .בד"כ מניחים כי גבולות בין שכבות סמוכות הינם מישוריים ,כל
שכבה הינה הומוגנית ואיזוטרופית ,ערכי המהירות עולים עם עומק השכבות.
ג .6מדידות רפרקציה סיסמית מבצעים לאורך קווי הסקר )איור ג .(1ממצאי המדידות עוברים עיבוד
באמצעות תוכנות מיוחדות .תהליך העיבוד כולל תיקון זמני הגעה וטופוגרפיה ,סינון סיגנלים הנקלטים
וכדו' .כתוצאה מעיבוד ממצאי המדידות נבנה גרף מרחק )ציר ה (X -כנגד זמן ההגעה )ציר ה.(Y -
בהסתמך על ממצאי המדידות נבנה מודל דו -ממדי של מרחב תת הקרקע )איור ג.(3

איור ג .4מודל דו-ממדי של מרחב תת הקרקע הנבנה כתוצאת פענוח ממצאי רפרקציה סיסמית.
• הציר האופקי ) (Xמיצג את מרחק לאורך קו הסקר ]מ'[.
• הציר האנכי ) (Zמיצג את העומק המדידה ]מ'[.
ג .7השיטה הינה בעלת תועלת למיפוי גבול עליון של אזורים רווים וסלע יסוד ,מבנה ליטולוגי של סלעים,
אזורי חולשה ,עותקים ושברים טקטוניים.

ג .8השיטה יעילה בסלעים בהם מהירות הגל הסיסמי גדלה עם העומק )מודול אלסטיות וצפיפות השכבות
עולים עם עומק( וכאשר מהירות הגל האורכי ועובי השכבה מאפשרים להבחין מעל רעשי רקע בגל אורכי
חוזר .הדרישה הנוספת היא שגבולות השכבות יהיו מספיק ברורות וניתנות להבחנה אקוסטית ברורה.
רזולוציה )דיוק( של השיטה יורדת אם המבנה של מרחב תת הקרקע/סלע מורכב )מסובך( ,סדוק ,רך
ויבש )במיוחד שכבה עליונה( .בד"כ השיטה מאפשרת להפריד עד  3-4שכבות קרקע – סלע.

נספח ד .מטודולוגית בחירת שיטה גיאופיסית
ד .1על מנת לבחור שיטה גיאופיסית המתאימה לתנאי קרקע/סלע מסוימים )אתר מסוים( יש לחשב
"מקדם ההתאמה" .המקדם הנ"ל מחשבים כסכום ארבעה מדדים עיקריים כגון:מדד א' )מדד היישום(
אשר מאפיין את תחומי יישום השיטות הגיאופיסיות – ראה טבלה ד,'1
9
 9מדד ב' )מדד המגבלות( אשר מתאר את המגבלות הפנימיות של השיטות הגיאופיסיות – ראה
טבלה ד' ,2
9
 9מדד ג' )מדד האזור( אשר מאפיין באיזה מידה תנאי קרקע/סלע באזור מסוים בארץ משפיעים על
טיב הממצאים הגיאופיסיים ראה טבלה ד' ,3
9
 9מדד ד' )מדד תנאי האתר( אשר מאפיין באיזה מידה תנאי האתר משפיעים על טיב הממצאים –
ראה טבלה ד' .4
ד .2הסכום המרבי של המדדים הנ"ל )מקדם ההתאמה המרבי( מצביעה על השיטה הגיאופיסית ,אשר,
ככל הנראה ,מתאימה ביותר לתנאי קרקע ספציפיים )אתר ספציפי( .למרות זאת ,בחירה סופית של
השיטה הגיאופיסית המתאימה ביותר לתנאי אתר מסוים יתבצע ע"י גיאופיסיקאי ראשי ע"פ חישוב
המקדם ההתאמה ,ניסיונו בביצוע סקרים גיאופיסיים ,ניתוח תנאי האתר ועלות הבדיקה.
ד .3נספח ז' מציג את דוגמאות חישוב של מקדם ההתאמה.

טבלה ד .'1תחום יישום השיטות הגיאופיסיות – מדד א'.

מדד א'
 – 2מומלץ מאוד – 1 ,מומלץ – 0 ,לא מומלץ
תחום יישום

רפרקציה
סיסמית

ראדאר
חודר
קרקע

טומוגרפיה
גיאוחשמלית

עומק ועובי שכבות
קרקע

2

2

2

עומק ועובי שכבות סלע

2

2

2

עומק רום מים

2

1

1

אתור אזורי חולשה,
סידוק ושברים
טקטוניים

1

1

1

מיפוי כיווני סידוק

2

2

1

חללים ,קרסט ,מנהרות
ממולאים באוויר

1

2

2

חללים ,קרסט ,מנהרות
ממולאים במים

1

1

1

חללים ,קרסט ,מנהרות
ממולאים בחרסית

0

0

1

אזורי דליפות

2

1

2

אתור תשתיות

0

2

1

גבולות ועומק אס"פ

1

1

2

אובייקטים
ארכיאולוגיים

0

2

1

טבלה ד .'2מגבלות פנימיות של השיטות הגיאופיסיות – מדד ב'.

מדד ב'
 – 2מומלץ מאוד – 1 ,מומלץ – 0 ,לא מומלץ
מגבלות השיטות

רפרקציה
סיסמית

ראדאר
חודר
קרקע

טומוגרפיה
גיאוחשמלית

צפיפות שכבות קרקע/סלע
לא עולה עם עלית עומק
המסלע

0

2

2

גבולות בין שכבות
קרקע/סלע אינם אופקיים

1

2

2

זווית נטייה של שכבות
קרקע/סלע אינה קבועה

1

1

2

שכבות קרקע/סלע אינן
הטרוגניות ואיזוטרופיות

1

1

2

המצאות שכבות מסיביות
של קרקע בעלת התנגדות
חשמלית נמוכה )חרסית(

1

0

2

המצאות קרקע רוויה במים
מלוחים

2

0

1

המצאות פסולת מתכתית
בקרקע

2

0

1

טבלה ד .'3מדד האזור – מדד ג'.

מדד ג'
 – 2מומלץ מאוד – 1 ,מומלץ – 0 ,לא מומלץ
אזור

רפרקציה
סיסמית

ראדאר
חודר
קרקע

טומוגרפיה
גיאוחשמלית

נגב וערבה

2

1

2

חוף ים התיכון

2

1

2

ים המלח

2

0

1

צפון

2

2

2

ירושלים
וסביבה

2

2

2

טבלה ד .'4מדד תנאי האתר – מדד ד'.

מדד ד'
 – 2מומלץ מאוד – 1 ,מומלץ – 0 ,לא מומלץ
אזור

רפרקציה
סיסמית

ראדאר
חודר
קרקע

טומוגרפיה
גיאוחשמלית

עומק מדידה קטן מ 10 -מ'

2

2

2

עומק מדידה הינו  15 - 10מ'

1

0

2

עומק מדידה גדול מ 15 -מ'

1

0

2

טופוגרפיה חדה

1

0

2

שטח אינו מיושר )המצאות
אבנים ,תעלות על פני השטח,

1

0

2

מים על פני השטח

2

0

2

שכבה עליונה של קרקע לא
מהודקת

1

2

2

רעש אקוסטי )קירבת
כבישים פעילים ,תנועת
מכוניות עבודות קדיחה
וכדו'(

0

2

2

רעש חשמלי )קירבת תחנות
כוח ,קווי חשמל ,כבלים
ותשתית מתכתית

2

0

1
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נספח ז' .חישוב מקדם ההתאמה  -דוגמאות
טבלאות ז -'1ז '4מציגות את דוגמאות חישוב של מקדם ההתאמה אשר מהווה בסיס לבחירת השיטה
הגיאופיסית המתאימה ביותר לתנאי אתר מסוים )ראה נספח ד'(.
דוגמה  .1נניח שמטרת הסקר הינה לקבוע עומק ועובי של שכבות קרקע/סלע עד לעומק כ'  30מ' .הסקר
אמור להתבצע באזור צפון .נוסף על כך ,מניחים כי בין שכבות סלע אבן גיר נמצאת שכבת חרסית
חווארית .טבלה ז'  1מייצגת ערכי מדדים א'-ד' וסכום של ארבעתם .ע"פ חישוב של מקדם ההתאמה
)סכום של ארבעה המדדים הנ"ל( ניתן לראות כי יישום של טומוגרפיה גיאוחשמלית )מקדם ההתאמה
שווה ל ,(8 -ככל הנראה ,מתאים ביותר לתנאי האתר הנ"ל.

טבלה ז'  .1חישוב מקדם ההתאמה )דוגמה (1
חישוב מקדם ההתאמה
מדד

תנאי המדידה

רפרקציה
סיסמית

ראדאר
חודר
קרקע

טומוגרפיה
גיאוחשמלית

א' )טבלה ד('1

עומק ועובי
שכבות סלע

1

0

2

ב' )טבלה ד('2

שכבת חוואר
בין שכבות
סלע אבן גיר
)צפיפות
שכבות לא
עולה עם
עומק
המדידה(

0

1

2

ג' )טבלה ד('3

צפון

2

2

2

ד' )טבלה ד('4

עומק מדידה
 30מ'

1

0

2

4

3

8

סה"כ )מקדם ההתאמה(

דוגמה  .2נניח שמטרת הסקר הינה לאתר חלל-קרסט )ז"א גבולות בין אובייקטים תת קרקעיים אינן
אופקיים( עד לעומק כ'  5מ' .הסקר אמור להתבצע באזור ירושלים .פני השטח באתר המדידה די מיושרים.
טבלה ז'  2מייצגת ערכי מדדים א'-ד' וסכום של ארבעתם .ע"פ חישוב של מקדם ההתאמה )סכום של
ארבעה המדדים הנ"ל( ניתן לראות כי שתי שיטות )ראדאר חודר קרקע וטומוגרפיה גיאוחשמלית קיבלו
ציון זהה  -מקדמן ההתאמה שווה ל .8 -יחד עם זאת ,ע"פ תנאי האתר ניתן לראות כי פני שטח של האתר
הינו מיושר .עקב כך ,ראדאר חודר קרקע הינו כלי מעודף בתנאים הנ"ל כי קצב ביצועיו גבוה יותר לעומת
קצב ביצועיה של טומוגרפיה גיאוחשמלית

טבלה ז'  .2חישוב מקדם ההתאמה )דוגמה (2
חישוב מקדם ההתאמה
מדד

תנאי המדידה

רפרקציה
סיסמית

ראדאר
חודר
קרקע

טומוגרפיה
גיאוחשמלית

א' )טבלה ד('1

חלל קרסט

1

2

2

ב' )טבלה ד('2

גבולות בין
שכבות
סלע/קרקע
אינם
אופקיים

1

2

2

ג' )טבלה ד('3

ירושלים

2

2

2

ד' )טבלה ד('4

עומק מדידה
 5מ'

2

2

2

6

8

8

סה"כ )מקדם ההתאמה(

דוגמה  .3נניח שמטרת הסקר הינה לקבוע עומק של רום מים עד לעומק כ'  15מ' .הסקר מיועד להיערך
באזור ים המלח .טבלה ז'  3מייצגת ערכי מדדים א'-ד' וסכום של ארבעתם .ע"פ חישוב של מקדם
ההתאמה )סכום של ארבעה המדדים הנ"ל( ניתן לראות כי יישום של רפרקציה סיסמית )מקדם ההתאמה
שווה ל ,(6 -ככל הנראה ,מתאים ביותר לתנאי האתר הנ"ל.

טבלה ז'  .3חישוב מקדם ההתאמה )דוגמה (3

חישוב מקדם ההתאמה
ראדאר
חודר
קרקע

טומוגרפיה
גיאוחשמלית

א' )טבלה ד('1

עומק רום
מים

2

1

1

ב' )טבלה ד('2

הימצאות
שכבות
סלע/קרקע
רוויות במים
מלוחים

1

0

1

ג' )טבלה ד('3

ים המלח

2

0

1

ד' )טבלה ד('4

עומק מדידה
 10-15מ'

1

0

2

6

1

5

מדד

תנאי המדידה רפרקציה
סיסמית

סה"כ )מקדם ההתאמה(

דוגמה  .4נניח שמטרת הסקר הינה לאתר ממצאים ארכיאולוגיים במרחב תת הקרקע )ז"א גבולות בין
אובייקטים תת קרקעיים אינן אופקיים( עד לעומק כ'  4מ' .הסקר מתוכנן להתבצע בירושלים באזור צפון.
פני השטח באתר המדידה מיושרים באופן חלקי .טבלה ז  '4מייצגת ערכי מדדים א'-ד' וסכום של
ארבעתם .ע"פ חישוב של מקדם ההתאמה )סכום של ארבעה המדדים הנ"ל( ניתן לראות כי יישום של
ראדאר חודר קרקע )מקדם ההתאמה שווה ל ,(8 -ככל הנראה ,מתאים ביותר לתנאי האתר הנ"ל .אף על פי
כן ,ע"פ תנאי האתר ניתן לראות כי שטח האתר מיושר באופן חלקי בלבד .לכן ,בחלקם המיושרים של פני
השטח באתר יישום ראדאר חודר קרקע באמת מעודף ,אך בחלקם הבלתי מיושרים יישום של טומוגרפיה
גיאוחשמלית ,אשר קיבלה לכאורה ציון מועט לעומת הראדאר) ,מקדם ההתאמה שווה ל (7 -הינו מומלץ
יותר.

טבלה ד .'4חישוב מקדם ההתאמה )דוגמה (4

חישוב מקדם ההתאמה
מדד

תנאי המדידה

רפרקציה
סיסמית

ראדאר
חודר
קרקע

טומוגרפיה
גיאוחשמלית

א' )טבלה ד('1

אובייקט
ארכיאולוגי

0

2

1

ב' )טבלה ד('2

גבולות בין
שכבות
סלע/קרקע
אינם אופקיים

1

2

2

ג' )טבלה ד('3

צפון

2

2

2

ד' )טבלה ד('4

עומק מדידה
 10מ'

2

2

2

5

8

7

סה"כ )מקדם ההתאמה(

