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  תקציר

משאב תמיסת קרקע הינו כלי מקובל בחקלאות לבקרת דישו� ומליחות בבית השורשי�. בבדיקה שנערכה בתחנת 

 . הבדיקות התייחסו(הולנד) Rizonשלושה סוגי משאבי�: ע.מ.י, מוטס (ישראל), ו נבחנו  2012/13יאיר בעונה 

אינו מתאי� ליניקה   "Rizon"משאב נמצא שמשתני�.  מי� לאוגר הנפח שנשאר במשאב וספיקת המשאב במתחי

. הייתרו� באוגר כא� שאינו מתאי� לשימוש בתנאי הערבה, ומס"מ �20בקרקעות ובמצעי� בה� המי� במתחי� >

שאיבת תמיסה בתכולות קושי המי� הנמו' נובע כנראה משטח פני� נמו', וייתכ� שבזה נעוצה הנחיתות שלו ב

  רטיבות גבוהות יחסית.

 רקע

משאבי תמיסה משמשי� לניטור תמיסת הקרקע. יניקת תמיסת הקרקע מתבצעת על ידי יצירת תת לח) בחלל 

הפנימי של חרס נקבובי. המי� חודרי� דר' החרס בקצב שנובע מפירוס הנקבובי� בחרס, ממש כמו במטריקס 

גבוה מאפשר יצירת תת ההקרקע. ככל שנקבובי החרס קטני� יותר כ' ירד שט( המי�. מנגד, ער' פריצת האויר 

 , כלומר להגיע אל המשאב פעמיי�.מש' כניסת מי� ארו' מחייב מרווח זמ� בי� הדריכה לאיסו( לח) גבוהה יותר.

אוגר המי� הפנימי של המשאב חייב להיות קט�, משו� שאוגר מי� גבוהה גור� למיהול המיי� בתמיסה ששהתה 

) עשוי מגליל של Rizon") "Rhizosphere Research Products, Hollandמשאב . הדריכהמלפני בתו' המשאב 

בשל נפחו הקט� אוגר  ).1מיקרו� (תמונה  0.15קפילרי בקוטר ממוצע של �פולימר היפוקסי בעל מיבנה מיקרו

יחסית (מתח  נמו'גבוהה בעומד  ניכנססמ"ק. מנגד המבנה הקפילרי מאפשר שט(  1) < "מת"המשאב (הנפח ה

טווח מתח המי� שמשאב זה מסוגל לינוק, כאשר הטווח הנדרש בקרקעות  קרונית היא מהוהשאלה הע .)נמו'

  ס"מ. 50הערבה הינו עד 

  

  לשימוש בתנאי הערבה.  Rizon: בחינת התאמת משאב מטרת העבודה

 

   

  

  " "Rizon. משאב 1תמונה 



  שיטות

תמיסה  המכילההוכנסו לכוס (הולנד)  Rizon : ע.מ.י, מוטס (ישראל), ומשאבי�שלושה סוגי  � אוגר המי� במשאב

. בשלב זה ה בכוסתמיסה לער' הדמהמשאב של מי  עד שער' המדידה מטר ונדרכו מספר פעמי�\דצי.ס. 7של 

מטר. בכל משאב נמדד נפח התמיסה ימנס לדציס 0.04מוליכות התמיסה היה  המאשבי� לכוס בה ער' הועברו

   .1שנשאב כנגד ער' המוליכות כפי שמוצג בתרשי� 

) ולמיכל איסו( 2חובר לצינורית מלאה במי� (תמונה  המשאב � של המשאב במתחי� משתני�ספיקת המשאב 

  שהיה נמו' מהמשאב במרחקי� משתני� בהתא� לעומד.

  במתח משתנההנמצא ספיקת המשאבי� במצע קומפוסט 

  ס"מ. �120מצע קומפוסט הוכנס לסינטרבמתק�  המשמש ליצירת מתחי� באמצעות עמודת מי� תלויה עד 

 4 � בתו' המצע הוכנסו המשאבי� שעמדו לבדיקה ובל גובה נידרכו מספר פעמי� עד הוצאת דגימת מי� בנפח של  כ

  ס"מק.

  

  תוצאות

מטר נמדד הנפח הנדרש להעביר דרכו על מנת \.ידציס 7ער' מוליכות של בתמיסה בעלת מלפני כ�  ההבמשאב שש 

יכות התמיסה החיצונית להגיע לער' מול

למשאב מטר. ימנס לסדצי 0.04של 

תמיסה  נפח סמ"ק 16> י" נדרשו .מ."ע

על מנת להתקרב לער' התמיסה 

במשאב של מוטס >  ).1החיצונית (איור 

" כבר "Rizonמשאב ב סמ"ק, ואילו 12

 0.7ער' של  נמדדסמ"ק  4אחרי 

  . מטרימנס לדציס

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

. מוליכות תמיסת המשאבי� בתלות נפחי התמיסה שעברה 1איור 

  מטר.ימנס לדציס 0.07מוליכות התמיסה החיצונית  דרכ�.



ער'  הינה מוליכות התמיסה בכוס. בנוסחאת המיהולעל מנת לחשב את נפח האוגר הפנימי של המשאב נשתמש 

ער' משתנה נמדד �מוליכות התמיסה במשאב. קבוע ידוע  
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  נפחי האוגר הפנימי של המשאבי�

 ,סמ"ק 0.4 �ו ,Rizon :17.4 ,10ע.מ.י, מוטס, ו  של משאבי מהערכי� המדודי� ערכי הנפחי� המתי� המחושבי�

   בהתאמה.

  

  הטבולי� במי� י�ספיקת משאב יעקומ

בהתא� כא� הספיקה עלתה כמעט באופ� קווי ומ, סנטימטר �60משאב ע.מ.י החל להניב מי� החל ממתח של  

החל מערכי מתח  לערכי המתח.

משאב זה  סנטימטר �100נמוכי� מ 

הניב את הספיקה הגבוהה ביותר. 

המשאב של ריזו� החל להניב 

 סנטימטר � 40 <מתח בספיקה 

והספיקה עלתה באופ� קווי למתח. 

המשאב של מוטס החל להניב 

 סנטימטר �120 <ספיקה בערכי� 

מהשניי�  ותנמוכ ותובספיק

  . האחרי�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . הטבולי� במי� . עקומי ספיקה של המשאבי�2איור 

  . הפעלת המשאב במתחי יניקה משתני�.2תמונה 



  ספיקת המשאבי� במצע קומפוסט במתח משתנה

).  המשאב לא מסוגל לבצע 1ס"מ (טבלה  0�15נמצא מוגבל לטווח מתחי� :  Rhizonהיניקה של משאב יכולת 

  ס"מ. �50לא נמצא קושי ביניקה ג� במתחי� <  משאב מוטס ב, בעוד ש0.4 �שאיבה בתכולות רטיבות נפחיות > מ

  

 
 עקו� תאחיזה של קומפוסט אור. 3איור 

 

  יכולת יניקת תמיסה ממצע קומפוסט הנמצא במתחי מי� שוני�. .1טבלה 
  

 

 

  

 

 

 

 

  דיו� וסיכו�

ס"מ. הייתרו� באוגר  �20ובמצעי� בה� המי� במתחי� >אינו מתאי� ליניקה בקרקעות   "Rizon"משאב נמצא ש

המי� הנמו' נובע כנראה משטח פני� נמו', א' ייתכ� שבזה נעוצה הנחיתות שלו בשאיבת תמיסה בתכולות 

  רטיבות גבוהות יחסית.

  

  התודהבעת 

  שעזר במימו� הבדיקה. תיכונה וצפונית למו"פ ערבה תודה

  

 Rhizon motes ס"מ-גובה

 בקלות בקלות 0

 בקלות בקושי 10-

 בקלות בקושי 20-

 בקלות אין 30-

 בקלות אין 40-

 בקלות אין 50-

 בקלות אין 60-


