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"Dam, like all structures will be
broken in the end – just as all
people will die in the future.
It is the purpose of the medicine
and engineering to postpone these
occurrence for a decent interval."

(J.F. Gordon)
 כפי-  כל מבנה יהרס בסופו של דבר,"סכר כמו
.שכל בני אנוש מתים בסופו של דבר
מטרתה של הרפואה וההנדסה היא לדחות
".אירועים אילו במידת האפשר
פ' גורדון.'ג
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הקדמה
לאחרונה ניכרת בארץ התפתחות בבנייה של תשתיות מכל הסוגים כולל מסילות רכבת ומאגרי
מים .לעתים קרובות מערכות אלו נמצאות או מתוכננות אחת על יד שניה בסמיכות  ,דבר
המשפיע על תנאי התפעול שלהן ביחס לתכנון המקורי.
חשוב לציין שמאגרי מים (סכרים) נחשבים למתקנים עם דרגת סיכון גבוה ולכן העבודה
הנוכחית תתמקד בשיטות ואמצעים לצימצום הסיכון לחיי אדם ולרכושם .
הכוונה היא לא רק לטפל בנזק שנגרם על"י אירוע ספציפי  ,אלא להציע פתרונות למניעת האירוע
או לפחות להקטין את הנזקים שנגרמים על ידי האירוע באופן משמעותי .ניתן לבצע זאת
באמצעים הכוללים ניטור ותחזוקה נכונה ומתמדת  .ברור שהתכנון והביצוע אמורים להתבצע
בהתאם לסטנדרטים גבוהים.
אחד מהנושאים המרכזיים של עבודה זו הוא נושא סקר סיכונים .סקר סיכונים הוא נושא מרכזי
בכל פרויקט תשתיתי ,וחשיבותו עולה ,כל זאת בעקבות ארועי אסונות מלאכותיים קשים עם
השלכות כבדות (עשרות אלפי בני אדם הרוגים ונעדרים) שהתרחשו בשנים האחרונות בצרפת,
הודו ,דרום קוריאה ,רוסיה ,ספרד,רומניה  ,ברזיל ,סין וכו' .
קיימת נטיה בכל העולם לצמצם את הנזקים מתאונות במאגרים .אחת מהסיבות לכך היא
התפתחות הבנייה בשטחים עם סיכון גבוה להצפה (וזאת כתוצאה מצימצום השטחים הזמינים
לבנייה) .תפקידו של סקר הסיכונים הוא לאתר את כל הגורמים ,שמובילים לאירוע ומשפיעים על
רמת הנזקים .להמליץ על פעילויות ,פתרונות ועמצאים הנדרשים שמקטינים את ההסתברות
להיתרחשות האירוע.
חשוב ביותר לבנות מודל פריצה ממאגר שיספק נתונים להתנהלות במצבי חירום :שטחי הצפה,
זמן ומהירות הגעת גל המים עד לנקודה מסוימת ,עומק המים ,היקף נזקים וכו'.
כל הנתונים הללו קובעים את הקריטריונים להתנהלות של צוות רכבת ישראל ,משטרה ומשרדים
ממשלתיים רלוונטים במצבי חירום במקרים אלו.
חשוב לציין ,שהעבודה הנוכחית מהווה ניסיון להכליל את הידע שנאגר בעולם ו"לתרגם" אותו
לצורך ישום בארץ (להתאים אותו לתנאי הארץ) .יישום הידע יספק כלים יעילים לצורך תכנון
מאגרים ובדיקתם על ידי הגורמים השונים (רשות המים,מקורות,משרד להגנת הסביבה ,חב'
הלאומית לדרכים,רכבת ישראל וכו').
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הקדמה לגירסה 2
בשנת  2011יצאה גרסה מס'  1של הנחיות לתכנון מאגרי מים בקרבת מסילות רכבת ישראל .מאז
נצבר ניסיון בתכנון מאגרי מים בקרבת מסילות הרכבת ובמיוחד בהכנת סקרי סיכונים עבור
מאגרים ,גם אילו אשר נמצאם בתהלכי התכנון וגם מאגרים קיימים.
בתוך  5שנים אחרונות נעשו סקרי סיכונים למאגרים קיימים ומתוכננים במסגרת תכנון מסילת
באר שבע –אילת ,מסילה "מזרחית" קטע חדרה – כפר סבה וקטע ראש  -העין נמל תעופה .נבדקו
גם מאגרים בודדים כמו מאגר נחל יבנה ,ספריה ,עדשים ,אפיקים וכו'.
ניסיון שהתקבל בתוך  5שנים אחרונות בתכנון מאגרים והכנת סקרי סיכונים וגם דרישות חדשות
לתכנון מסילות רכבת כמו הגדלת מהירות תכן ל 250-קמ"ש הביאו להבנה להתאים הנחיות
לדרישות נוספות לפי נסיון שנצתבר.
להלן הפרקים וסעיפים שבהם נעשו שנוים והשלמות בהנחיות:
 – 4.2.1סיכוני פריצה  -פרק כתוב מחדש .נעשה ניתוח פרטני של סיכוני פריצה ממאגרים,
מחולקים ל 4-קבוצות עירואים חריגים :תנאים טבעיים ,פנימיים של המאגר,תחזוקה וניהול,
סיכוני אנוש.
 – 4.3.2הוספת נתונים להכנת סקר סיכוים
 – 4.4.5מטודולוגיה לבניית מידול פריצה  -פרק כתוב מחדש .ניסיון ניתוח פריצות מאגרי בארץ
ונסיון בחו"ל מצדיק שימוש מודלים רק דו-מימדים .בפרק נתן הסבר לשימוש מודלים ורשימה
חלקים מודלים דו-מימדים .חשוב מאוד נתן הסבר גם למה לא להשתמש מודלים חד מימדים
נפוצים יותר בארץ.
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 .1מבוא
1.1

כללי

רכבת ישראל מעוניינת לבחון את ההשפעה של מאגרי מים בקרבת מסילות רכבת.

1.2


מטרת העבודה
קביעת דרישות ספציפיות לתכנון מסילות ברזל בקרבת מאגרי מים  ,הכנת סקר סיכונים
למקרה פריצת המאגרים המתוכננים בקרבת מסילות ברזל .



להגדיר את דרישות התכנון ,ביצוע ותחזוקה של מאגרים בקרבת מסילות ברזל.



המלצה לגבי פעולות משותפות של הגורמים האחראים על תחזוקת המאגרים ומתקני
הרכבת

 הגדרת תנאים המאפשרים את קידום הפרויקטים של רכבת ישראל
בקרבה למאגרים.


1.3

הסדרת תהליכי תכנון ובקרת מאגרי מים.

גישה לעבודה

במסגרת ביצוע עבודה זו,נעשה סקר ספרות ונאסף מידע מדעי והנדסי תוך שימת דגש על למידה
מניסיון בינלאומי בתחום תכנון מאגרים ובמיוחד מאגרים הנמצאים בקרבה למסילות ברזל.
בוצע ניתוח של אירועים שונים ,כגון פריצת סוללות מסיבות שונות בארץ ובעולם (לדוגמא
מאגר נחל עוז ונחל לבן) .בחנו ולמדנו סטנדרטים וקריטריונים לתכנון סכרים ומאגרים במדינות
שונות עם ניסיון רב ,כגון ארצות הברית ,הודו ,סין ,רוסיה ,הולנד ופינלנד .בחנו לעומק וניתחנו
את נושא הכנת סקרי סיכונים הכוללים זיהוי ,הערכה וניתוח השלכות מפריצות מאגרים .
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 .2מאפייני המאגרים
2.1

דירוג מאגרים

מאגר מוגדר כאגם מלאכותי המשמש לאחסון מים לצרכים שונים כגון:
 שיפור הספקת מים לצרכי שתיה
 השקיית שטחים חקלאים
 ויסות נגר עילי בנחלים והגנה נגד שטפונות
 תחנת כוח
 בריכות דגים
 החדרת מים למי תהום
 מאגרי למי קולחים
 ועוד
מבחינת מיקום של מאגרים ניתן למיין אותם ל 4-סוגים:
 מאגרים הנמצאים באפיק הנחל כאשר מים נאגרים בהם כתוצאה מבניית סכר לרוחב
האפיק -מאגר גיא.
 מאגרים הנמצאים במרחק מסויים מאפיק הנחל – מאגרי צד.
 מאגרים הנמצאים במקום נמוך והמים נקווים בהם.
 מאגרים הנמצאים במקום יחסית מוגבה והמים נשאבים אליהם.
מבחינת החומר ממנו בנוי המאגר:
 מאגרי עפר
 סכר אבן
 סכר מורכב
 סכר בטון
 סכר עץ
 אחרים
מבחינת גודל ,אפשר להגדיר את המאגרים על פי הגובה והנפח שלהם כמצוין בטבלה מס' 1
טבלה מס': 1מיון מאגרים לפי גודל
גובה של הסוללה ( מ' )

נפח המאגר (מלמ"ק)

גודל

פחות מ8-

פחות מ1-

קטן

15-8

3-1

ביינוני

30-15

20-3

גדול

יותר מ30 -

יותר מ20-

גדול מאוד
2

הנחיות לתכנון מאגרי מים בקרבה למסילות רכבת ישראל

2.2

מרכיבי המאגר

האלמנטים העיקריים של המאגר (ראה איורים מס'  1ו )2-כוללים :
 גוף הסכר למאגרי גיא ,או סוללה למאגרי צד המגדירה את כמות המים הנאגרים (גודל
המאגר)
 מתקן להעברת ספיקות רגילות של הנחל (למאגרי גיא)
 מתקן להעברת ספיקות חירום (מגלש או צינור חירום)
 מערכת איטום של המאגר (במידת הצורך)
 מערכת ניקוז של המאגר

איור – 1דוגמה של מאגר צד
(מאגר אייל למי קולחים מתוכנן ע"י חב' "אגת הנדסה" בהזמנת חב' מקורות)
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איור – 2דוגמה של מאגר גאי
באיור  2מוצג מאגר גאי טיפוסי .בקטע עליון של מאגר גיא מתוכנן מתקן להעברת ספיקות
רגילות וספיקות מותרות בזמן ביצוע ,ומתקן לתפיסת מים עם תעלת גישה ומובל (צינור) .מתקן
גלישה להעברת ספיקות גבוהות מהמתוכנן ממוקם בד"כ בצד של הסכר עם תעלת גישה ויציאה.
בדרך כלל ,בונים את מאגרי הגאי להחדרת מים ולויסות מי נגר עילי בנחלים למניעת שיטפונות.
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איור  – 3חתך רוחבי לסכר עפר

2.3

תכנון מאגרים
 2.3.1דרישות כלליות לתכנון

 גוף הסכר או/ו סוללה צריכים להיות יציבים ועמידים בכל התנאים.
 מתקני גלישת חירום ורום הקודקוד אמורים להיות מתאימים למניעת גלישת מים מעבר
לקודקוד ( .) OVERTOPPING
 חלחול מים דרך גוף הסכר  ,דרך סוללה או דרך שתית לא אמור לגרום להפסדי מים בחלקו
העליון של הסכר ולמחתור (  (pipingבחלקו התחתון .

 2.3.2הנחיות לתכנון
מטרת הכתוב בסעיף זה הוא יותר בהדגשת נקודות חשובות למניעת השפעות שליליות
וסכנות פוטנציאליות כתוצאה מהקמת המאגר בקרבת מסילת רכבת ופחות בלתת פתרונות
וחישובים לתכנון מאגרים  .הסכנות יכולות לנבוע הן מצד הרכבת והן מצד המאגר .בתכנון
מאגר על המתכנן להתחשב בסכנות אלו ולצמצם את אפשרות התרחשותן ע"י תכנון נכון.
הסכנות וההשלכות השליליות היכולות להגרם מנוכחות מסילת הרכבת בסמוך למאגר הן:
 יציבות סוללות המאגר -תנודות הנגרמות כתוצאה מתנועת רכבת עלולות להשפיע על
היציבות הפיזית של סוללות המאגר
 זיהום סביבתי – זהום הנובע משריפת דלק בזמן תנועת הרכבת (גזי הפליטה כוללים גופרית,
חנקן ,עופרת וכו') עלול להשפיע על איכות המים במאגר.
 זיהום ע"י מים עיליים – מי גשם המתנקזים דרך מסילות רכבת מזוהמים ע"י חלקיקים
וחומרים רעילים .יש למנוע את אפשרות הגעתם אל מאגר המים.
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הסכנות וההשלכות שליליות היכולות להיגרם מנוכחות מאגר מים בסמוך למסילת רכבת הן:
 הצפה פתאומית של המסילה כתוצאה מפריצת המאגר – סיכון לפריצת מאגר הנו נמוך אך
קיים .פריצת המאגר עלולה להציף שטחים קרובים בכמויות מים גדולות תוך זמן קצר ביותר
(דקות).
 דליפות מהמאגר עשויות להביא להערמות מפלס מי התהום בסמוך למאגר ועד לקרקע
שמתחת למסילת הרכבת הסמוכה .רוייה זו עלולה לגרום להחלשת שתית ואפילו לקריסת
סוללות הרכבת .
הפרמטרים התכנוניים העיקריים הקשורים לתכנון המאגרים והיכולים להקטין את הסיכוי
להתרחשות האירועים הנ"ל הם:
 מרחק המאגר מהמסילה
 מבנה סוללות המאגר
 סוג ההגנה על סוללה
 מערכת הניקוז והבקרה של המאגר

 2.3.2.1מרחק בין המאגר למסילת הרכבת
בקביעת מיקומו של מאגר או סכר יש צורך להתחשב ב :בטופוגרפיה ,נתונים גיאלוגיים,
הידרולוגיה ,דרכי גישה לאתר  ,שטחים תעשייתיים ומבני מגורים ,כבישים ,מסילות רכבת וכו'.
בעת קביעת המרחק המינימאלי (ללא השפעת תנועת הרכבת על סוללות המאגר) בין מסילת
הרכבת ומאגר המים (  ) Lיש צורך ב:
א .בדיקת ההשפעה של תנועת הרכבת על סוללות המאגר .בעת תנועת הרכבת  ,בין הגלגלים של
נייד רכבתי ופסי המסילה נוצרות ויברציות  ,שהן תוצאה מהחיכוך בין הגלגלים והפסים.
תנודה תמידית וחוזרת  ,עם הזמן יכולה לגרום להורדת החוזק המכאני של שכבות הקרקע
בסוללות המאגר.
ככל שהמרחק (  ) Lהולך וגודל ,האנרגיה מתפזרת על פני שטח רחב יותר ודועכת .במרחק קרוב
יותר הויברציה משתווה לרעידת אדמה בעוצמה של  6-7דרגות (בסולם ריכטר) .במקרה שסוללת
מסילת הרכבת משמשת גם כחלק מסוללת המאגר ,הגורם העיקרי לשיכוך כוחות הויברציה הוא
המבנה של מסילת הרכבת.
את החישובים וניתוח השפעה של תנועת הרכבות על יציבות סוללת המאגר ניתן לבצע באמצעות
תוכנות  Bishop ,FLACוכדומה .הגורמים המשפיעים על תוצאות החישוב הנם משקל הרכבת,
אורך ומהירות נסיעת רכבת ,מבנה הסוללות ,ותכונות קרקע .במקרה שאילוצי שטח או
סטטוטוריקה אינם מאפשרים להגיע למרחק ( ) Lהרצוי ,הפתרון הוא בתכנון מבנה סוללות
המאגר שיהיה מספיק חזק ויציב במיוחד (ראה סעיף  .)2.3.2.2ייתכן ויידרשו אמצעי בטחון
נוספים כגון ציפוי שטח מסביב למאגר באמצעות אלמנטים מרסני ויברציות כדוגמת
.NeowebTM
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ב .בדיקה של השפעה סביבתית (זיהום) אפשרית של הקרקע ,מים עיליים ואוויר .רדיוס הזיהום
מהמקור (הרכבת) מחושב באמצעות מודלים מקובלים (  .) Caline3, HYROAD, ESLבמקרה
שאילוצי שטח או סטטוטוריקה אינם מאפשרים להגיע למרחק הגדול מרדיוס הזיהום ,ייתכן
ויהיה צורך בבניית קיר מגן (לאורך המסילה או/ו בסמוך למאגר) שימנע תנועת מזהמים
(חלקיקים רעילים) אל שטח המאגר.

איור  – 4המרחק בין סוללת הרכבת לבין סוללת המאגר
 2.3.2.2קביעת חתך גיאומטרי של סוללת המאגר
החתך הגיאומטרי של הסוללה (סכר) נקבע תוך התחשבות בגובה המתוכנן ,חומר המילוי ,קרקע
שתית .להלן הנחיות ראשוניות לקביעת מידות גיאומטריות של הסכר:
 גובה מתוכנן H = h + d

,

כאשר:
 – hגובה המים במאגר
 -dבלט .הבלט חייב להיות בגודל מתאים ע"מ למנוע גלישת מים דרך קודקוד הסוללה.
גובה הבלט תלוי בדירוג המאגר לפי טבלה מס' 2
כאשר את הרוחב המינימלי של קודקוד הסוללה ניתן לחשב על פי הנוסחה:
)( B=0.2H+3.0 (mראה איור מס' )3
במקרה שקודקוד הסוללה (סכר) משמש גם כדרך (כביש ,מסילת רכבת) ,גובה הבלט נקבע
לפי דרישות מתכנן הכביש/רכבת תוך התייחסות לפתרונות הניקוז של המסעה והגנה בפני
עליית מים במעלה.
 שיפוע מדרון יתוכנן על -פי ניסיון הביצוע של סוללות דומות ועל פי מימדי גודל של הגוף
הסכר  ,סוג קרקע בשתית הסוללה ,אופן הביצוע והתחזוקה .בנוסף יש צורך לבצע
חישובים סטטיים ליציבות המדרונות .במדרונות של סכרים גבוהים ייתוכנן שיפוע מדרון
משתנה ,הגודל מלמעלה כלפי מטה .השיפוע המשתנה מאפשר יצירת פרופיל חסכוני יותר של
7
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הסכר ,ומבטיח את יציבות מדרונותיו .שיפוע מדרון הנו גורם חשוב להגדרת יציבותו .ככל
ששיפוע המדרון מתון יותר ( )1:4 ,1:3כך הוא יציב יותר ועמיד מפני קריסה.
 על הסוללות של סכרים גבוהים ובמקומות בהם משתנה השיפוע של המדרון ,מקובל לתכנן
ברמות למטרת ניהול והסדרה של מי נגר ולצורך מעבר כלי רכב .בדרך כלל ,רוחב הברמה לא
יהיה קטן מ 3-מ' ,במידה ונעשה שימוש לצורכי מעבר כלי רכב ,או לפחות  2 - 1מ' ,אם לא
מתוכנן שימוש למעבר כלי רכב.
 2.3.2.3מתקנים להגלשת מים
קביעת מתקנים להגלשת מים  :יש צורך בתכנון מגלש חירום להעברת ספיקות שיא ,ומתקן
להעברת ספיקות רגילות עם אפשרות לרוקן את המאגר לצרכי תחזוקה .קביעת המתקנים
נעשית לפי טבלה מס' .2
 2.3.2.4מערכת ניקוז
ניתן לחלק את מערכת הניקוז לשניים:
א .מערכת ניקוז פנימית המתוכננת לצורך צמצום החילחול דרך גוף הסוללה ומניעת דליפה של
המים דרך החלק התחתון של הסכר .בנוסף לכך ,תכנון מערכת הניקוז כולל תכנון מערכת
למניעת השפעות שליליות כתוצאה מעליה אפשרית של מי התהום במורד המאגר .לצורך
מניעת/צמצום החילחול דרך הסוללה נהוג לתכנן גלעין ,שן או ציפוי פני הסוללה (ראה איור .)4

איור –5חתכי רוחב עם פתרונות שונים למניעת/צמצום חילחול
להלן טבלה עם המלצות לקביעת ספיקות עבור חישוב מתקנים להגלשת מים

8

הנחיות לתכנון מאגרי מים בקרבה למסילות רכבת ישראל

טבלה מס' : 2קריטריונים (הסתברות לאירוע) לתכנון לפי דרגת סיכון
דרגת סיכון אפשרית

מתקן גלישת חירום

מתקן גלישה נוסף גובה בלט מינימאלי
(מ')

A

 50שנה

 5שנים

0.5

B

 100שנה

 10שנים

0.5

C

 100*1.5שנה

 50שנים

0.5

D

 500שנה

 100שנים

0.6

ב .מערכת ניקוז חיצונית המונעת כניסה ועירבוב של מים עיליים עם מי המאגר .הדבר הנו בעל
חשיבות גבוהה ביותר בתכנון מאגר בקרבת מסילת רכבת ,במיוחד כאשר המאגר נמצא במורד
שיפוע טופוגרפי ביחס למסילת הרכבת .יש למנוע את האפשרות של זרימת מים עיליים המנקזים
את המסילות ,או מכל שטח מזוהם הסמוך למאגר (ראה סעיף  2.3.2.1ב' לשיטות חישוב של
רדיוס זיהום הקרקע מגוף נע).
יש לבדוק את תקינות מערכת הניקוז של מסילת רכבת .במקרה שקיים חשש לחילחול מים
לקרקע מהניקוז של מסילת הרכבת  ,יש לנקוט בכל האמצעים המתאימים למנוע זאת כמו ציפוי
קשיח של תעלת ניקוז בקטע זה .
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 .3דרישות ספציפיות לתכנון מסילות רכבת בקרבה למאגרים קיימים
הסכנות וההשלכות השליליות המפורטות בסעיף  2.3.2רלוונטיות גם במקרה של תכנון מסילת
רכבת חדשה בקרבת מאגר קיים .על המתכננים לבצע את אותם בדיקות וחישובים כפי שפורטו
מעלה .על פי תוצאות הבדיקות והחישובים ייתכנונו הפרמטרים הבאים של מסילת הרכבת:
א .מרחק מהמאגר -המרחק צריך להיות גדול מהמרחק המינימאלי הרצוי ע"מ למנוע זהום
המאגר וסביבתו משאריות מרחפות של שריפת דלק (סעיף  )2.3.2.1והשפעות של וויברציות
כתוצאה מתנועת הרכבת על יציבות הסוללה של המאגר הסמוך (סעיף .)2.3.2.2
ב .גובה ומבנה סוללה – יתוכננו על פי המלצות יועץ תכן מבנה וקרקע ע"מ לרסן את התנודות
הנגרמת ע"י תנועת הרכבות.
ג .ניקוז המסילה – יתוכנן באופן שימנע כניסת מי נגר למאגר משטחים שמסביב או חילחול
הנגר לקרקע באזור הסמוך למאגר .במקרים מיוחדים ,כאשר איכות המים שבמאגר הנה גבוהה,
יידרש ציפוי דופן ותחתית של חלק מתעלת הניקוז ע"י שכבה אטימה ,למשל בטון.
ד .מי תהום – ייבדק מפלס מי תהום בשטח .במקרה הצורך יידרש פתרון למניעת הרווית סוללת
הרכבת.
ה .בטיחות – יש צורך בביצוע סקר סיכונים למקרה של גלישת מים מהמאגר או פריצתו .יש
לבדוק אפשרויות וחלופות שונות ע"מ לצמצם את הסיכון לחיי אדם ולנזקים כתוצאה מהצפת
הרכבת במקרים אלו (ראה סעיף .)4
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 .4הכנת סקר סיכונים
4.1

כללי

לכל מבנה (מאגר) עם הבדלים ברומים של מפלסי מים במעלה ובמורד (עומד המים) ,קיימת
סכנה הידרודינאמית לפריצת מים ושחרור בלתי נשלט של אנרגיה.
במקומות שונים בעולם הסיכון האפשרי הוגדר באופן שונה .עבור ישראל מומלץ לאמץ את
הדירוג של  FEMAמארה"ב.
על פי הדירוג של  FEMAנתיין למיין מאגרים ל  4קטגוריות של דרגות סיכון (ראה טבלה מס' :)3
טבלה מס': 3מיון מאגרים לפי דרגת סיכון אפשרי
סכנה (לבני אדם )

הפסד כלכלי

צורך בהכנת סקר
סיכונים

דרגת
אפשרי

סיכון סיכון אפשרי

A

נמוך מאוד

אין

מינימאלי

מומלץ

B

נמוך

אין

ביינוני

רצוי כללי

C

ביינוני

אפשרי

גדול

רצוי מפורט

D

גבוה

קיימת

גדול מאוד

דרוש מפורט

הדירוג הנ"ל מספק נתונים לצורכי תכנון המרכיבים השונים של המאגר.
לצורך זיהוי והערכת הסכנה האפשרית והתנהגות בזמן אירוע חירום יש לבצע סקר סיכונים בשלב
הכנת התכנון המוקדם.
בשלב התכנון המפורט ייבדקו פתרונות המתכנן לפי המלצות הסקר שאושר.

4.2

סיכוני פריצה ומנגנון כשל מאגרים

 4.2.1סיכוני פריצה
למרות קריטריוני התכן הקיימים היום והאמורים לבוא לידי ביטוי בתכנון המאגרים ,ייתכנו
אירועים חריגים העלולים להשפיע על יציבות סוללות המאגרים בעתיד .אירועים ניתן לחלק ל 4
קבוצות כלליות על פי מקור הסיכון כגון:
 4.2.1.1סיכון הנגרם על"י תנאים טבעיים:
 רעידת אדמה
לארץ ישראל היסטוריה ארוכה של רעידות אדמה אשר גרמו להרס בניינים רבים ולאלפי הרוגים
ופצועים .כמו כן ,המחקר המודרני מלמד כי ישראל ממשיכה להיות מדינה החשופה לסיכונים
של רעידות אדמה .בהתאם ,במהלך תכנון מאגרי מים יש לקחת בחשבון את העומסים
הסייסמיים הקיימים בזמן רעידת אדמה.
להלן שלבים הנדרשים לערכת סיכון מרעידת אדמה:
לזהות את רמת מקדם העוצמה הסיסמית ,על פי המצויין בתקן הישראלי 413
להתייחס לאפשרות קיומם של שברים גיאולוגים פעילים בתחום הפרויקט
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יש להתייחס לתופעות של הגברת התנודות הסיסמיות עקב תנאי תשתית או התנאים
הטופוגרפיים (על פי נתוני המפה הליתולוגית להגברה של תנודות הקרקע של המכון הגיאולוגי
וכל חומר רלוונטי אחר).
תנאי הקרקע והגיאולוגיה מקומית עשויות להשפיע באופן משמעותי על סוג של תנועות רעידת
אדמה ,וכתוצאה מכך ההגברה הגדולה של התנועה סייסמית
הבעיה של קרקעות עם מי תהום גבוהים היא היכולת לשנות התכונות המכאניות שלהם כאשר
עוברים גלים סיסמיים.
חשוב לציין כי תאוצות התכן אינן בהכרח התאוצות המקסימאליות הצפויות להתרחש באתר
(בהסתברות נמוכה ביותר) ,אלא תאוצות נמוכות יותר בעלות הסתברות גבוהה יותר.
 גשמים וזרימות מעבר להסתברות מחושבת
בעריכת סקר השפעת גשמים ו/או זרימות מי נגר ,יש משמעות גדולה מאוד לסוג של מאגר.
לדוגמה :בבדיקת מאגר גיא זרימות אקסטרימאליות של הנחל יכולות לגרום לפריצה או לגלישה
מעבר לסוללה.
למאגר צד לא קיימת סכנת גלישה של מי השיטפונות מנחל או ערוץ זרימה .יחד עם זאת ,עדיין
קיימת סכנה של גלישה דרך קודקוד הסוללה .הסיבה לכך היא התמלאות המאגר כתוצאה
מאירוע גשם ,כאשר רום המים מגיע לשיא המקסימאלי.

 4.2.1.2סיכון פנימי של הסכר :ביצוע ליקוי " ,גיל" של המתקן ,וכו'
ביצוע תכנון לפי הנחיות וחישובים נכונים מקטין את ההסתברות לאירוע .יחד עם זאת לא תמיד
נלקחים בחשבון כל הפרמטרים המשפיעים על הבטיחות של הסכר.
בנוסף לכך ,מסיבות שונות (בעיקר חסכניות ,חוסר מקצועיות וכו') קיים פער בין תכנון וביצוע
בפועל .לכן יש צורך במקדם בטיחות נוסף.
לדוגמה :הידוק של הסוללה ובמיוחד במיקום של צינור הגלישה ,סוג וגודל מגלש חירום ,מערכת
ניקוז וכו' .הנושא גורם לעליית הסתברות אירועי כשל המאגר.
להערכת הסיכון יש משמעות גדולה ל"גיל" המתקן .על פי ניתוח סטטיסטי כ 40% -מהסכרים
נכשלים בזמן ביצוע או ב 5-שנים הראשונות .יחד עם זאת זה לא אומר שסכר יחסית ישן לא
יפרץ בעתיד .אחד מהמיטוסים" :אנו פועלים זה זמן רב ללא תאונה ,ולכן הבטיחות הוכחה".

 4.2.1.3תחזוקה וניהול  :פתיחת שערים ,שיקום מגלשי חירום וכו'
עבודות תחזוקה מתנהלות בכל מערכת על מנת להבטיח את תפקודה התקין ותיקון הליקויים.
חשוב לציין כי גם בעבודות תחזוקה כגון פתיחת שערים ושיקום מגלשי חירום יכולות להיגרם
תאונות אשר יכולות לפגוע בבטיחות של הסכר.
מכיוון שהעבודה מתבצעת על ידי אנשים ,יש לקחת בחשבון כי טעיות אנוש יכולות לקרות ,כגון
ניתוח תוצאות של הניתור וקבלת החלטות שגויות אשר יכולות לגרום לנזק.

 4.2.1.4סיכון אנוש  :מלחמה ,חבלה מכוונת ,התרסקות מטוס וכו'
במדינת ישראל קיימת סכנה מתמדת לתקיפת מחבלים או מלחמה .לצורך הערכת הסיכוי
לפריצת המאגרים כתוצאה מחבלה מכוונת ומלחמות נעשה ניתוח אירועים אשר קרו בשטח
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ישראל במהלך  30השנים האחרונות .ניתוח פריצת מים ממאגר כתוצאה מחבלה מכוונת יש לבצע
תוך התייחסות למיקומם של המאגרים.

 4.2.2מנגנוני כשל אפשריים
בהתחשב במאפייני הסיכון העלולים להביא לכשל במאגרים ,מוצגת כאן סקירה על מנגנוני הכשל
העלולים להיפתח בסוללה ובשתית המאגרים:
 .aכשל בגין מיחתור בשתית ו/או בסוללה ()Piping
מנגנון כשל בגין מחתור שמתפתח בשתית הסוללה או על ידה (תעלת ניקוז) .כשל כזה נגרם בד"כ
כתוצאה ממיחתור בשתית הסוללה או בשכבות הרגישות למיחתור בתוך הסוללה .למרות תכנון
של מנגנוני הגנה שונים כגון נקזים  ,תיתכן רשלנות בביצוע העלולה לגרום לכך שמערכת ההגנה
לא תתפקד באופן ראוי.
מנגנון התפתחות הכשל כתוצאה ממיחתור בשתית מתואר סכמתית באיור .6
איור – 6התפתחות מנגנון כשל במיחתור
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דוגמה  :כשל במחתור של סכר  Nagelבדרום אפריקה.
סכר נג'אל בגובה  2.0מ' בדרום אפריקה ממוקם באזור הנקרא .Valley of a Thousand Hills
הפריצה שנקשרה למנגנון מחתור התרחשה תוך פחות מ 20-דקות  .רוחב חתך הפריצה היה כ-
 20.0מ' עם שיפוע מדרון .z=0.4
בהמשך מוצגות תמונות מייצגות של מצב הסכר לפני הפריצה ,בזמן הפריצה ולאחר שיקום
שנעשה אחרי הפריצה .השיקום כלל את תיקון הסוללה.

תמונה מס' :1

סכר נג'אל לפני פריצה (מחתור)

תמונה מס' :2

סכר נג'ל בזמן פריצה

תמונה מס' : 3

סכר נג'ל לאחר שיקום של הסוללה
14
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 .bכשל בגין גלישת מים מעבר לסוללה ()Overtopping
כשל המתפתח מכיוון קודקוד הסוללה .כשל כזה נגרם בד"כ כתוצאה מגלישת מים מעבר
לקודקוד ו"כרסום" במדרון הסוללה עד לכשל טוטאלי .גלישת מים מעבר לקודקוד הסוללה
( )Overtoppingיכול להתרחש ,בין היתר ,מרעידת אדמה שתגרום לגלישה במדרון הסוללה ,חבלה
מכוונת בקרבת הקודקוד ,התרסקות מטוס או טיל בקודקוד הסוללה וכדומה.
מנגנון התפתחות הכשל בגלישת מים מתוארת סכמתית באיור .7

איור  – 7התפתחות מנגנון כשל בגלישת מים Overtopping -

(*) מתוך Chinnarasri C. and Wongwises S., Flow Patterns and Damage of Dike Overtopping
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דוגמה  :כשל בגלישת מים של סכר פורמן בארצות הברית
סכר פורמן בגובה 2.5מ' ממוקם בארצות הברית בנהר צ'סטר  .הסכר נפרץ עקב גלישת מים
בתוך פחות מ 30-דקות .הרוחב של חתך הפריצה היה כ 30 -מ' עם שיפוע דופן  .0.5בהמשך מוצגות
תמונות מייצגות של מצב הסכר לפני פריצה ,בזמן פריצה ולאחר שיקום שנעשה אחרי פריצה.
השיקום כלל את תיקון הסוללה.

תמונה מס' :1

סכר פורמן לפני פריצה (מחתור)

תמונה מס' :2

סכר פורמן בזמן פריצה

תמונה מס' :3

סכר פורמן לאחר שיקום של הסוללה
16
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 4.2.3סטטיסטיקה של פריצות ממאגרים
טבלה מס'  4מציגה ניתוח כשל מאגרים בעולם
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כיום קיימים בעולם יותר מ 800,000-סכרים המיועדים למטרות שונות .רוב הסכרים נבנו לצורך
ויסות מים .קרוב ל 45,000 -סכרים הם בגובה של יותר מכ 15.0-מ' ( 60%מהם מעפר) ,מתוכם
לכ 40%-מהסכרים ארעו כשלים או נגרמו נזקים שונים.
להלן ניתוח סטטיסטי לכשל סכרים בעולם על פי פרמטרים שונים:
 תקופת ביצוע 0.3% :סכרים שתוכננו לאחר שנת  1950ו 2% -לאחר שנת .1930
 גובה של הסכר 75% :סכרים עם גובה קטן מ 15.0-מ'.
 סיבת הכשל  :גלישה דרך קודקוד הסוללה ( , 40% - )OVERTOPPINGמחתור (- )PIPING
 ,37%אי-יציבות דפנות  , 15%-כשל מתקני גלישה  ,5%סיבות אחרות. 3%-
 מצב הסכר - 83% :סכר פועל  15%,סכר לא פועל ולא בתחזוקה-2% ,סכר לא פועל אבל
בתחזוקה.
 מדינות - 34% :ארצות הברית -18% ,אירופה - 12% ,צ'ילי - 5% ,פיליפינים.
טבלה מס' 4מציגה את ניתוח כשל מאגרים שנעשה על"י ה USBR

4.3

הכנת דו"ח סקר סיכונים
 4.3.1כללי

סקר סיכונים הוא המרכיב הבטיחותי המרכזי של הסכר/מאגר ומהווה גישה כללית לקביעת
פתרונות ארגוניים וטכניים למניעה ו/או צמצום הסכנות לחיי בני אדם ולבריאותם וגם למניעת
נזק לרכוש ולסביבה.
המטרה העיקרית של סקר הסיכונים היא שימוש בכל מקורות המידע על סכרים להערכת
ההסתברות לכשלים בסכר.
עבור מאגר שנמצא בשלבי תכנון ,סקר סיכונים ייעשה למטרת הכנסת שינויים הנדרשים
לתכנון ,כדי להפחית את הסיכונים.
עבור מאגר שנמצא בשלבי תחזוקה ,סקר הסיכונים ייעשה למטרת הכנסת שינויים נוספים או
המלצות לסכר הקיים.
לפי תוצאות הסקר ייקבעו המלצות להעלאת הרמה של בטיחות הסכר במידת הצורך.

 4.3.2נתונים להכנת סקר סיכונים
סקר סיכונים יתבצע על-פי הזמנה של רכבת ישראל ממשרד/מתכנן/יועץ שלא השתתף בתכנון
של הסכר/מאגר.
הנתונים שמתכנן המאגר צריך לספק ליועץ של סקר הסיכונים יכללו:


שם המאגר



מיקום המאגר (נ.צ).



מטרת המאגר ומקור המים במאגר( .מאגר גיא – מי נחל ,מאגר צד להשיית מי גשם,

מאגר מי קולחין וכו')


בעלי המאגר (מקורות ,רשות ניקוז,משרד להגנת סביבה וכו')



מידות,כולל גובה של הסכר ונפח המאגר

 תיאור הסכר (מבנה גוף הסכר ,חומר למניעת חילחול וכו')
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 האם סכר כבר קיים – שנת תכנון וביצוע ("גיל") של הסכר .האם היו כבר בעיות בעבר.
 מפות רלוונטיות של הסכר וסביבה בקנה מידה מפורטים עם מתקנים הנמצאים בקרבה
למאגרים.
 תכניות תכנון של הסכר בשלב תכנון מוקדם
 מטרת סקר הסיכונים (נקבעת בדרך כלל על פי שלבי חיי הסכר :תכנון ,בנייה ,תחזוקה).
 השפעתו של גורם מסילתי על רמת הסיכון (חישובים של כוחות ועומסים דינאמיים)
לצורך קבלת נתונים הנדרשים יש לפנות לגופים רלוונטיים ו"בעלים" של המאגר :מקורות ,רשות
המים ,רשויות ניקוז ,משרד להגנת סביבה ,מועצות.
במקרה שאין להם נתונים הנדרשים ,והמאגר קיים (לעתים קרובות כבר כמה עשרות שנים) יש
לבצע צבירת נתונים בשטח כגון:
מצב של מאגר ,ציר אשפרי של הפריצה ,נתונים גיאומטריים של המאגר ובמיוחד בחתך פריצה .יש
לציין כמות המים שעלולים לפרוץ מהמאגר.

 4.3.3תכולה של סקר סיכונים
דו"ח סקר סיכונים כולל בדרך כלל  3פרקים עקריים
 תיאור כללי של המערכת וזיהוי הסיכונים האפשרים
 הערכת הסיכונים האפשריים לחיי אדם ולרכושם לפי הסתברות האירוע
 המלצות להקטנת סיכונים

 4.3.4תיאור כללי של המערכת וזיהוי סיכונים אפשרים
תאור המערכת כולל בין היתר את מטרת הבנייה של המאגר ,תיאור כללי של הסכר,והמצב
הקיים בסביבתו ( מיוחד מתקנים הנמצאם בתחום ההשפעה על המסילה).
כמו שנאמר בסעיף  4.2.1את הסיכונים האפשריים ניתן לחלק ל 4-קבוצות כלליות על פי מקור
הסיכון :
 סיכון הנגרם על"י תנאים טבעיים :רעידת אדמה  ,גשמים וזרימות מעבר להסתברות
מחושבת וכו'


סיכון פנימי של המאגר ":גיל" של המתקן ,מחתור וכו'



תחזוקה וניהול  :פתיחת שערים ,שיקום מגלשי חירום וכו'



סיכון אנוש  :מלחמה ,חבלה מכוונת ,התרסקות מטוס וכו'

 4.3.5הערכת הסיכונים האפשרים ושיטות חישוב
הערכת סיכון הוא תהליך שמשתמשים בו לקביעת ההסתברות לאירועים (לשנה) ומידת
ההשפעה של האירוע על הציבור  ,הרכוש והטבע.
משימות של הערכת סיכון :


הערכת הסתברות (לשנה) להתרחשות האירוע ,הערכה לגבי השלכות האירוע והתפחות

התרחיש והסיכון הנובע ממנו
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סיכום הערכת הסיכון

 4.3.6שיטות לזיהוי והערכת סיכונים
קיימות מספר שיטות לזיהוי והערכת סיכונים .לכל אחת מהשיטות יתרונות וחסרונות משלה.
בחירת שיטת החישוב המתאימה עבור מקרה נתון תלויה בגורמים שונים ,כגון :כמות ואמינות
הנתונים ,שלב תכנון ותחזוקה וכו'.
להלן שיטות מקובלות בעולם ומומלצות לשימוש בשלב זיהוי סיכונים :
 " מה יהיה אם " – ) What- if (.......שיטת הנסמכת על השאלה " מה יהיה עם מבנה או חלק
ממנו במקרה התרחשות אירועים לא רצויים (רעידת אדמה  ,גשמים חריגים) או טעויות בניהול
של מערכת ,והתיישנות של חומר שממנו בנויים המתקנים .תוצאת הניתוח על פי שיטה זאת
מכיל רשימה הכוללת :שם של אלמנט/מבנה ,אירוע אפשרי לאלמנט ,והשלכות .
 שיטת (  .)CheckListההבדל בין שיטה זאת לשיטה הקודמת (" מה יהיה אם ") היא בזה
שבאמצעותה מתקבלת אינפורמציה רחבה יותר .יתר על כן המידע שמתקבל כולל סיבה ,אופי
ההשלכה ,ההסתברות הראשונית להתרחשות האירוע ואמצעים למניעתו .שתי השיטות פשוטות
להבנה ומשמשות לביצוע הסקר הראשוני.
 שיטה של ניתוח הסיכונים המבוססת על בדיקת יכולת תיפקודית תקינה

( Operability

 .) Hazard and Study – HAZOPהיחודיות של השיטה הזאת היא ביכולת לנבא את ההשפעה
האפשרית על המבנה עם הזמן .באמצעות השיטה הזאת ניתן להעריך את הסטיות מהתקן ,את
הגורמים לסטיות התקן  ,השלכותיהן וצעדים למניעתן.
טבלה מס' 5דוגמה מייצגת לניתוח לפי שיטת HAZOP
נושא הבדיקה התקן
מס'
המקובל
סידורי
1

רום של
קודקוד הסכר

 +12.0מ'

הסיבה לליקוי
בתקן

השלכותיו של
הליקוי

הוראות לפיקוח
ותחזוקה

ביצוע עבודות
רשלני על קודקוד
הסכר/ארוזיה
שנגרמת על"י מי

גלישת מים
דרך קודקוד
הסוללה,
פריצת מים

בקרה על מצבו
של הקודקוד,
חיבורים בין
קודקוד ומדרונות,

הגשם/
התפרקות חיבור
בין דופן הסכר
וקודקודו.

ממאגר,הצפת
שטח במורד
המאגר.

איסור על עבודות
בלי בקרה ופיקוח.

 ניתוח עץ כשל (  - )Fault Tree Analysisשיטה גרפית הנפוצה ביותר לקביעת התנאים
היכולים לגרום לאירוע  .בשיטה זו משתמשים בלוגיקה בוליאנית לשלב מספר מצבים אפשריים.
שיטת "ניתוח עץ כשל" כוללת דיאגרמות לוגיות ,אשר מציגות את מצב המערכת .בעזרת "ניתוח
עץ הכשל" ניתן לנתח אירוע כשל בודד .למטרת הניתוח של אירועים רבים דרושים עצים
נוספים .חשוב מאוד להגדיר נכון את האירוע שעלול להתרחש .בניית "עץ כשל" מתחילה
מאירוע ראשי (בד"כ ,כשל מרמה ראשונה ,למשל ,כשל של הסוללה) .תהליכים הגורמים לאירוע
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הראשי מייצגים את הרמה השנייה של האירועים (אובדן כושר סינון וכו') והלאה עד לאירוע
התחלתי אשר גרם לסדרת הכישלונות ובסופו של דבר לכשל סופי .לפיכך ,באמצעות השיטה
הזאת קיימת אפשרות לבדוק הסתברות לא רק לאירוע ראשי ,אלא גם בכל רמה של התרחשות
האירועים.
להלן דוגמה לניתוח הסיכונים על פי שיטת "ניתוח עץ כשל " :הליקוי ושל הוראות לפיקוח/טיפול
בכול שלב

" ניתוח עץ אירועים" (  ( Event Tree Analisisהוא שיטה לניתוח תהליך ,הבודק הידרדרות
ארועי כשל עד לתוצאה סופית ומאפשר ניתוח תדירויות של התרחשות האירוע .גישה זאת
מתמקדת באירוע המתרחש ובודקת את הסתברות התוצאות השונות.
להלן ,דוגמה לניתוח הסיכונים לפי שיטת "ניתוח עץ אירועים" :

22

הנחיות לתכנון מאגרי מים בקרבה למסילות רכבת ישראל

 4.3.7המלצות לסקר סיכונים
במקרה שסיכון הובחן  ,השלב האחרון של הכנת הסקר כולל המלצות לצמצום השפעות
מהאירוע .ניתן להשיג את היעד הזה בשתי דרכים:
 הפחתת הסתברות לאירוע חירום.
 צמצום ההשפעה מאירועים חריגים .
לצורך הערכת סיכונים הגורמים לפריצה של המים מהמאגר דרך סכר ,יש צורך במידול
(סימולציה) של זרימת מים ובדיקת התפשטות המים בשטח שמחוץ למאגר.

4.4

מידול הפריצה ממאגר
 4.4.1הגדרת חתכי הפריצה במאגרים ותרחיש ארועים

בחירת החתכים למידול פריצות מהמאגרים תתבצע בהתבסס על ניתוח טופוגרפי של סביבה
ונוכחות תשתיות בקרבת המאגר.
במאגרי גיא חתך הפריצה ממוקם בנקודה מורדית של תחתית הערוץ.
לצורך הגדרת החתך בוחרים מספר תרחישים אפשריים.
על פי ניתוח משטר הזרימה בחתך נבחר מתקבלים נתונים של עקומות הספיקה (הידרוגרף)
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איור  – 8התפתחות חתך הפריצה עם הזמן מתחילת האירוע ועד למצב פריצה מקסימאלי

קיימות מספר שיטות לחישוב המידות של חתך הפריצה.
רוחב חתך פריצה של הסוללה תלוי בנפח המאגר ,בעומד המים מעל לנקודת הפריצה ובמקדם של
מצב הכשל .מקדם חתך הפריצה מושפע מסוג הפריצה (מחתור או גלישה מעל קודקוד). .ע"מ
להעריך את חתך הפריצה יש לקחת בחשבון גם את רמת ההידוק ואת סוג החומר של הסוללה .
מידותיו של חתך הפריצה משפיעות על ההידרוגרף ,על שטחי ההצפה ,ועל הזמן הדרוש
להתפתחות גל ההצפה .השפעות אלו משמעותיות ביותר.

 4.4.2חישוב ספיקות מקסימאליות
הספיקה המקסימאלית המתקבלת במהלך הפריצה תלויה בגורמים שונים ,כגון:
 נפח המים המשתחרר במהלך הפריצה
 עומד המים מעל תחתית הפריצה
 נפח הקרקע הנסחף מהסוללה במהלך הפריצה
 מימדי הסוללה (שיפועים ,בלט וכו')
קיימים בספרות קשרים אמפיריים רבים להערכת הספיקה המירבית המתקבלת במהלך הפריצה.
להלן ניתנת סקירה של השיטות השונות:
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שיטת )Froehlich (1995

במחקרו ,התבסס המחבר על  22מקרים של פריצות מאגרים .הוא השתמש בשיטות מידול לא-
מימדיות על מנת לפתח משוואות להערכת רוחב הפריצה ,שיפועי הפריצה והזמן לכשל.

Qp= 0.607Vw0.295Hw1.24
שיטת )MacDonald and Langridge-Monopolis (1984

החוקרים פיתחו קשרים לחיזוי הספיקות המקסימאליות בהתבסס על  42מקרים של פריצות
מאגרים.

Qp =1.175 Vw *Hw0.41
שיטת )Costa (1985

החוקר פיתח קשרים לחיזוי הספיקות המקסימאליות בהתבסס על  31מקרים של פריצות מאגרי
עפר וסכרי בטון.

Qp =0.763Vw * Hw0.42
שיטת )Webby (1996

החוקר השתמש במאגר הנתונים של ) Froehlich (1995על פריצות מאגרים ,ובאמצעות אנליזה
מימדית פיתח קשר לחיזוי הספיקה המקסימאלית.

Qp= 0.0443g0.5Vw0.367Hw1.40
שיטת )Soil Conservation Service (1981

השיטה פותחה ע"י החוקרים במכון תוך שימוש במידע שנאסף ע"י .Kirkpatrick

Qp = 16.6 Hw1.85
במקרה Hw> 31.4 m :

Qp = 0.000421(Vw Hw /WH) 1.35
במקרה Hw< 31.4 m :
אבל 1.77 Hw2.5< Qp <16.6 Hw1.85
איפו:
 – Hwגובה של המים במאגר מתחתית סופי של הפריצה
 – Hמרחק בין תחתית של הפריצה וקודקוד של הסוללה
 -Wרוחב ממוצע של הפריצה
 -Vwנפח של מאגר בזמן הפריצה
לצורך קביעת ספיקות מקסימלית של הפריצה יש לבצע בדיקה לפחות לפי  3שיטות שונות ולאחר
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מכן לנתח את התוצאות ולהביא שיקולים לבחירת הספיקת.
איור  9מציג דוגמה של ספיקות מקסימאליות הצפויות בחתך פריצה עבור כל אחד מהקשרים
האימפיריים שפורטו לעיל .בכל גרף סומן גובה המים הרלוונטי.
קיימות מספר שיטות אנליטיות או אמפיריות שפותחו וזאת על פי סקרים של סכרים שנכשלו.
על המתכנן להשתמש בחישוב בלא פחות מ 3-4-שיטות מתאימות.

איור  –9חיזוי ספיקות מקסימאליות

 4.4.3משך הזמן לספיקה מקסימאלית.
משך הזמן העובר מתחילת תהליך הפריצה עד לספיקה המקסימאלית תלוי בין היתר בגורמים
שפורטו בסעיף הקודם .בדו"ח זה בוצע שימוש בארבע שיטות מקובלות לחיזוי משך הזמן עד
לספיקה המקסימאלית במהלך פריצת מאגרי עפר .להלן סקירה של השיטות השונות:
שיטת )Reclamation (1998

tf = 0.011B
השיטה שפותחה ע"י ה USBR-מתבססת על קשרים אמפיריים וניתוחים מתמטיים רבים שהוצעו
ע"י חוקרים שונים לחיזוי ספיקות שיא בעת פריצה .פירוט לגבי ההנחות לפיהן פותחה השיטה
מתוארת במקור הרלוונטי בסוף המסמך.
שיטת )Von Thun and Gillette (1990
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מחברי השיטה השתמשו בנתונים על מאגרים שנפרצו שנאספו ע"י

),Froehlich (1987

ו MacDonald Langridge-Monopolis (1984)-לפיתוח פרמטרים לחיזוי הידרוגרף הפריצה .סה"כ
מקרי הכשל ששימשו לפיתוח הקשר הנו  .57בעבודתם הם הניחו שיפועי צד בפריצה של ,1:1
מלבד סוללות מאגרים המורכבים מחרסית או בעלת גלעין חרסיתי עבה בהם שיפעי הצד בפריצה
הם בין  2:1ל( 3:1-אנכי:אופקי).

)tf = Bavg/(4hw+61
שיטת )Froehlich (1995

פורטה בסעיף  4.2לעיל.

tf = 0.00254 Vw 0.53hb -0.9
שיטת )MacDonald and Langridge-Monopolis (1984

פורטה בסעיף  4.2לעיל

tf=0.0179Ver 0.364
 4.4.4קביעת עקומי הספיקה (הידרוגרף)
בהתבסס על הפרמטרים ,שהוערכו בסעיפים לעיל ,ניתן לבנות את עקומות הספיקה (הידרוגרף)
שמשמשות כנתון במודל הזרימה .ההידרוגרף תלוי בהשתנות הפרמטרים של המאגר במהלך
הפריצה .דיוק בהערכתו של ההידרוגף מאפשר ליצור תחזית אמינה לנתוני הפריצה (מידת
השתנות של עומק המים ,מהירות זרימה ,שטחי הצפה ומשך ההצפה לאורך זמן).
איור מס'  10מציג דוגמה של הידרוגרף לפריצת מים מהמאגר .בדוגמה הנתונה ספיקה של
 490מ"ק/שנייה המגיעה לשיא בדקה ה .35

איור  –10תרשים של עקומת הספיקה
קיימים מקרים כאשר עקב אופיו הגאומטרי של המאגר (גובה לאומת נפח) המים מהמאגר
יוצאים מבלי להגיע לספיקה המקסימאלית על פי נוסחאות אימפיריות.
לכן יש לנתח שיטת בניית הידרוגרף לפי תנאים מיוחדים לכל המאגר.
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 4.4.5מתודולוגיה לבניית מידול פריצה
עקב מורכבותם של חישובים ההידראוליים הכרוכים במידול מסוג זה ,יש להשתמש רק במידול
דו-ממדי שפותח לצורך סימולציה הידרודינמית .יתרונם של מודלים אילו מתבטא ביכולתם
לחשב תהליכי זרימה תוך שילוב מבנים ,שינויי תכסית ושילוב של כמה הידרוגרפי תכן לשם כיול
המודל .לאחר ניתוח הטופוגרפיה הקיימת מתוך מקורות שונים יש לקבע מיקום פריצה היכול
להסב את מירב הנזק לרכבת ומתקניה .יש לבנות מודל תלת ממדי הכולל בתוכו את סוללת
הרכבת ,סוללות המאגר ומתקנים אחרים העלולים להשפיע על תהליכי זרימה .מודל תלת ממדי
זה משמש כבסיס לחישובי נוסחאות הרציפות ,שמירת אנרגיה ,מנינג ואחרים בתוך רשת המודל
ההידרולי הדו-ממדי .חשוב להדגיש שדיוקו של מודל תלת ממדי זה משפיע ישירות על תוצאות
החישוב .אחרי השלמת המודלים התלת ממדיים יוזנו ההידרוגרפים הרלוונטיים לכל חתך פריצה
של כל מאגר ,ויורצו מודלים דו ממדיים עד להתכנסותם .תוצאות החישוב יציגו מהירויות
זרימה ,רומי מים ,מצבי זרימה ונתונים אחרים בכל נקודה ברשת הנבדקת .נתונים אילו
מאפשרים למצוא נקודות קריטיות לתכנון ולתת את מירב הנתונים לתכנון נכון ויעיל .יש לבצע
את מידול הפריצה באמצעות מודל הזרימה הלא-יציבה ( .)Unsteady-Stateציר הזרימה מתחיל
מנקודת הפריצה של הסכר עד למורד הזרימה .
שימוש במודל של זרימה יציבה ( )Steady-Stateלא מאפשר להעריך את משך הזמן של ההצפה,
וזמן הגעתו של הגל המקסימלי.
בשימוש במודל של זרימה יציבה ניכרים גם גבולות מוגזמים של שטחי הצפה במיוחד בשטחים
מישוריים .
לא ניתן לשימוש בבניית מודל פריצה ע"י מודל הידראולי חד מימדי בגלל חסרונות עיקריים כמו:
אינו מתייחס לתהליכים הידרודינאמיים
אי יציבות של מודל בזרימה תמידית לא קצובה.
דיוק המודל תלוי מאוד במקדמי חיספוס
דוגמה תוכנות לבניית שטח הצפה וניתוח פריצה:
MIKE FLOOD
Hydronika
Tuflow
Flow2
Flow2D
Cherry
וכו'.
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 4.4.6תוצאות של המידול
להלן הפרמטרים של הפריצה ממאגר ,אשר משפיעים (חובה להציג בדוח) על גודל הנזק שיגרם
לשטחים המוצפים ועל ההתנהלות בעת עריכת עבודות שיקום השטח (חילוץ והצלת חיי אדם,
שחזור תשתית רכבת וכו')
 המידות של פתח הפריצה בגוף של הסכר
 העומק המקסימאלי של גל הפריצה במורד
 המהירות המקסימאלית של המים במורד
 זמן הגעתו של גל המים עד למקום הבדיקה (מסילת רכבת)
 משך הזמן עד הספיקה המקסימאלית
 משך ההצפה

4.5

תוכנית למקרה חירום

רק לאחר קבלת התוצאות של המידול ניתן להשלים את דו"ח הערכת הסיכונים  .על-פי סקר
הסיכונים מומלץ להכין "תוכנית למקרה חירום" (  ) Emergency Action Plan-EAPבהתאם
לצורך.
התוכנית למקרה חירום כוללת  2סעפים:
ניהול מצב חירום בתוך המאגר (לפני הפריצה) – המטרה היא להגביל את גבולות מצב החירום
לשטחי המאגר ללא מעבר לאזור שמחוץ למאגר.
להלן סימנים למצב חירום במאגר:
 עליה של מפלס המים במאגר יחסית למפלס המתוכנן.
 עליה בכמויות של מי פילטרציה בניקוז ,בעיקר כשניכרים בהם סימני המיחתור.
 יציאת כמויות מרוכזות של מי פילטרציה במידרונות היבשים של הסכר
 הופעתם של המים בחיבורים בין שטחי הבטון לבין גוף הסכר
 תהליכי ארוזיה במדרונותיו של הסכר שעלולים לגרום להריסת הסכר
 תקלות במבנים ההידראולים של המאגר
ניהול מצב חירום בתחום מסילת הרכבת (לאחר קבלת אזהרה או במקרה שלאחר התרחשות
הפריצה) – המטרה היא לצמצם את ההשפעה (זמן לעצירת רכבת ,פינוי וחילוץ של בני אדם )
ולאחר מכן יש לשקם את נזקי הפריצה.
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איור  11דוגמה של מידול הפריצה – מבט על
איור  11מציג שטחים המוצפים כתוצאה מפריצת מאגר ניצנים לכיוון מסילות רכבת וכביש
מס'.4
בצבע כחול מסומנים שטחים רק לזמן  ,Tfבספיקה הגורמת למפלס מים מקסימלי.
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.

איור  12דוגמה של מידול הפריצה  -חתך
בחתך (איור  )10לאורך ניתן לראות את מפלסי המים מפריצה של המאגר ביחס לרומים של כביש
מס' 4ומסילת הרכבת.
בחתך ניתן לראות שהמים מגיעים לרום + 23.77מ' של הכביש ושל מסילת הרכבת תוד  20דקות
מתחילת הפריצה .בדקה ה 46-מתחילת הפריצה מגיעים המים למפלס המקסימאלי שהוא 27.15
 +מ' ולאחר מכן מתחילה ירידה במפלס המים .בדקה ה 60-מתחילת הפריצה המים יורדים
מתחת למפלס של פני מסילת הרכבת והכביש .זמן ההצפה בכביש ובמסילת הרכבת הוא כ40-
דקות.
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5

תחזוקה ופיקוח

המטרה העיקרית של תחזוקת מבנים הידראולים ושל פיקוח עליהם היא הבטחת תפקוד תקין,
כלומר פעילות המשכית ויעילה של כל מרכיבי המאגר.

5.1

ניטור

הניטור כולל :מעקב שיטתי ובלתי פוסק של המבנים ההידראולים ,ביצוע ועריכת מדידות
באמצעות מכשירים מיוחדים ,סיווג וגילוי מיידי של תקלות וליקויים למיניהם לצורך תיקונם.
להלן רשימת מתקנים במאגר לפיקוח (ניטור):
 ניטור מפלסי המים במאגר
 ניטור ויזואלי של גוף הסכר ( קודקוד הסוללה ,מדרונות ,ברמות וכו')
 ניטור של מתקני הגלישה
 ניטור מצבם של כל המבנים מבטון (ליקויים אפשריים :סדקים ,דפורמציות ,התפרקות וכו')
 ניטור מצב השערים
 ניטור מפלסי המים בפיזומטרים
 דיגום של מי פילטרציה כולל בדיקה של רמת עיכרות של המים
 ניטור דרך הגישה למאגר והגדרות סביב המאגר
 ניטור לגבי תופעת סחף במאגר.
תדירות הניטור תקבע על"י מתכנן הסכר .
לאחר הניטור המעקב יוגש דו"ח ניטור לר"י(הוראה חוזית -כתנאי לאישור המאגר ע"י ר"י).
איור מס'  13מציג את הליקויים האפשריים במערכת המורכבת משלושה מרכיבים  :סכר,
מאגר ומגלש חירום.
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איור  13דוגמה לליקוים אפשריים

5.2

תחזוקה
 5.2.1תחזוקה כללית

התחזוקה כוללת :
 פעילויות למניעת הליקויים במאגר ותיקונם על"י הקפדה על תקין תקינות המערכות( .יש
לפרט!).
 פעילויות המגבירות את יעילותם של המבנים ההידרואלים וצמצום ההשפעה השלילית על
הסביבה מצידם( .יש לפרט!).
כל התקלות והליקויים שיתגלו בזמן הניטור ייחייבו טיפול ותיקון בשלב התחזוקה .יוגש דו"ח
לר"י(הוראה חוזית -כתנאי לאישור המאגר ע"י ר"י).
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 5.2.2תחזוקה מונעת
תחזוקה מונעת הנה מצב שבו לפני מבוצעות הפועלות הנדרשות על מנת למנוע התרחשות
תקלות .הסכר הוא מבנה שמתיישן ומתפרק במשך הזמן ,לכן ליקויים קטנים מתעצמים
והופכים לבעיות קשות ,דבר המחייב תחזוקה באופן סדיר.
יוגש דו"ח לר"י(הוראה חוזית -כתנאי לאישור המאגר ע"י ר"י).

 5.2.3סוללת עפר
ייצוב צמחי של הסוללות היא דרך יעילה וחסכונית למניעת ארוזיה על פני שטח הסוללה בתנאי
שמתקיימת תחזוקה נכונה .בנוסף לכך גידול הצמחיה ללא בקרה עלול לגרום לנזקים קשים בגוף
הסוללה .לפיכך יש צורך בסילוקם של עצים ושיחים( .יש לפרט שיטות ודרישות)!
מאורות של הבעלי חיים עלולות לפגוע בשלימות הסוללה ובמקרים מסיומים יש ללכוד או
להמית מכרסמים  ,ולאחר מכן למלא את המאורות בחומר מילוי.
תיקונים קטנים של בעיות ארוזיה מקומית מונעים את התעצמותן של הבעיות העלולות לגרום
לכשל הסוללה .דרוש שיקום של השטחים הפגועים על"י מילוי בקרקע נקיה משורשים ,אבנים
וחומר ארגני.
במקרים מסוימים דרוש ייצוב צמחי ,שימוש באבנים ,בטון וכו'

 5.2.4מגלשי חירום ומבנים הידראולים אחרים
עבודות התחזוקה המפורטות בסעיף הקודם רלוונטיות גם לסעיף נוכחי.
מגלש חירום ומבנים הידראולים אחרים אמורים להיות נקיים מפסולת,עצים ושורשים
שעלולים לגרום לסתימות במבנים ולשבש פעילות תקינה בזמן הצורך .חלקי הבטון צריכים
להיות תקינים ללא כל פגם .כתוצאה ממגע של מבנה בטון עם קרקע נוצרת ארוזיה מסביב
למבנה .תופעות הארוזיה מחייבות טיפול על"י מילוי והידוק בשכבות ו/או במידת הצורך בריצוף
אבן.

 5.2.5שיקום
השיקום מתבצע לאחר האירוע .השיקום דורש השקעת משאבים כספיים רבים ביותר
ובמיוחד עבודות הקשורות לשיקום הסכר ולמסילה.
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 .6השפעת סכר או מאגר על הסביבה ועל מתקנים קיימים
בנית סכר וסוללה עלולים להשפיע על הסביבה באופן הבא:
 הידרולוגיה וניקוז .נספח ניקוז יכלול פירוט לגבי השפעתו של בניית סכר על מערכת הניקוז
ומתן פתרונות למניעת הפרעות לזרימות המים בערוצים טבעיים ובתעלות ניקוז .מאגרי גיא
משנים את אופי הזרימות בנחלים .הקמת המאגר גורמת לכך ששיכבת סחף שוקעת במעלה
הסכר (מאגר) .כתוצאה מכך מי תעלה/נחל במורד מביאים מים נקיים יותר .עקב זאת ,המאגר
מתמלא בסחף בהדרגה .במורד הזרימה המהירויות גבוהות ללא סחף ונוצרים תהליכי ארוזיה
סמוך למורד הסוללה .תהליך זה משפיע על שינוים במשטר המים .בסופו של דבר תהליכים אלה
גורמים לשינויים בצורתו הגיאומטרית של הערוץ ,ולשינויים הידראוליים במאפייני הזרימה.
 הידרוגאולוגיה .יש לבחון האם קיים אופק מי-תהום תחת המאגר .אופק כזה יכול להיות פני
מי התהום האזוריים או פני מים שעונים .המקרה הראשון ,אופייני לסביבות בהם משטח מי
התהום קרוב לפני הקרקע ,וזאת בסביבות בהן המוליכות ההידראולית נמוכה .כשל במאגר עשוי
לגרום להעלאת מפלס מי התהום ,אך לא מעבר למפלס המים במאגר .המקרה השני ,אופייני
לסביבות בהן משטח מי התהום האזוריים רחוקים מפני הקרקע והחתך הבלתי רווי שמעליהן
משוכב .לדוגמה ,חתך כורכרי הנחצה על ידי אופקי חרסית .לעיתים אופקי החרסית אינם
נושאים מים שעונים במצב הטבעי ,אך כשל במאגר שיוביל לחלחול מסיבי עשוי לגרום
להתפתחות אופק שעון כזה .הזרימה על גבי האופקים השעונים היא על פי נטיית השכבות,
ולעיתים יתכנו בצבוצים בפני השטח באזורים נמוכים יחסית למאגר ושנמצאים במורד השכבה.
לפיכך במקרים אלו רצוי לערוך חקירת קרקע ולבחון האם קיימת שכבות אטימות (חרסית) תחת
המאגר והאם הן נושאות מים .לצורך כך רצוי גם לערוך סקר הידרולוגי ולאתר מעיינות
סמוכים ,נביעות ונקודות בהן קיימת צמחיית מים.
במקרים בהם מתוכננת מסילת ברזל מתחת מפלס המים במאגר ושקיימים מי תהום קרובים
או קיימים תנאים להיתכנות אופק כזה ,ניתן לבחון את שיפוע המפלס שיווצר בעזרת מודלים
נומריים מדרגות שונות -החל מחתך דו-מימדי על ידי משוואה אנליטית או תכנת פלקסיס
לדוגמה ,וכלה במודל תלת-מימדי מלא ( )GMS-MODLFOWודומיהם.
בכל מקרה שנמצאו מי תהום קרובים לפני השטח יש לעדכן את העוסקים בעבודות הביסוס,
החפירה וכיוב'.
 גיאוטכניקה .הקמת המאגר תוך כדי שימוש באמצעים מודרניים להידוק יכולים לגרום
לשינוים ביציבות של מבנה הסוללות ובקרקעות מסביב למאגר.
יש לבדוק את כל הגורמים בשלב ההיתכנות של התכנון באמצעות השיטה האנלוגית עם מודלים
מתמטיים (לפחת  3שיטות תיקניות/מקובלות בארץ ובעולם) .בזמן הביצוע והתחזוקה יש לבצע
ניטור.
תנועת רכבת ע"ג פסי המסילה עלולה לגרום לתנודות קרקע בקרבתה ,ובכך להשפיע על רמת
יציבות המבנים הסמוכים לה .התנודות מועברות לקרקע מפסי המסילה ובאות לידי ביטוי
בהפעלת תאוצות (אופקיות ואנכיות) בכל נקודה במרחב הסמוך לפסים .בתנאים מסויימים,
תאוצות אלו עלולות לגרום לירידה ברמת יציבות סוללת מאגר ואך לכשל מקומי או כללי.
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תנודות הקרקע (ויברציות) נוצרות בשל העקמומיות הקיימת במסילה אם בשל התקנה
שאינה מושלמת או בשל התפתחות שקיעות במהלך הזמן וכו'.
עוצמת תנודות הקרקע הנוצרות במסילה תלויה במספר גורמים כגון:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

סוג נייד
מסת הקרון,
המרחק בין צירי הגלגלים בכל קרון,
מהירות הנסיעה
עקמומיות המסילה.
מצב פסים

עקמומיות המסילה צריכה להיות מחושבת עפ"י המחמיר מבין( :א) התנאים הקיימים בפועל
בקטע המסילה העובר בסמוך לסוללת המאגר ,ו(-ב) העקמומיות המירבית המותרת עפ"י רכבת
ישראל.
התפשטות גלי התנודות בתווך הקרקע תלויים בתכונות הדינאמיות שלה ,כגון מנת הריסון ומודול
האלסטיות .יש לציין כי בקרקעות מסויימות ,התנהגות הפרמטרים הדינאמיים אינה לינארית
ומשתנה עם רמת העיבורים.
חישוב התפשטות התנודות במרחב הקרקע נעשה בד"כ בשיטות נומריות ,ונועד להעריך את גודל
וכיוון התאוצות המגיעות לסוללת המאגר .לאחר הערכת תנודות אלו ,נדרש ביצוע אנליזת יציבות
לצורך בחינת ההשפעה על רמת יציבות סוללת המאגר.
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