
רונן גרינשטיין

מ"בע גיאודטית ארמי גרינשטיין הנדסה

מדידות הנדסיות מדויקות 

בפרויקט אגירה שאובה בגלבוע



•
:  להשוואה(מגה וואט באמצעות שתי טורבינות  300ייצור חשמל בהיקף של : מטרת הפרויקט

יכולת הייצור של תחנת . ו"מ 13617על הייצור של חברת החשמל עמדה יכולת  2015ליולי נכון 

)ו"מ 2605בחדרה אורות רבין 

•
!!!שניות בלבד  90 -כושר תגובה ממצב אגירה למצב הפקת חשמל ב

•
בניית התחנה אמורה  . 2013בפועל החלו בשנת והעבודות  2009הפרויקט החל בשנת תכנון 

שותפות של  (השקעות  PSPעל ידי חברת  BOTהפרויקט מוקם בשיטת . 2017להסתיים בשנת 

).בנייהשיכון בינוי ואלקטרה 

•
.₪מיליארד  2 -כ: עלות הפרויקט

•
.40ל "תת -לאומית תשתית מבוצע מתוקף תכנית הפרויקט 

פרויקט אגירה שאובה בגלבוע -כרטיס ביקור 



•
ק בשנה לפיצוי  "אלף מ 600-ק למילוי ראשוני ועוד כ"מיליון מ 2.4המים של התחנה היא תצרוכת 

.מקור המים לתחנה הוא מאגר רשפים. על התאיידות

•
:אלמנטים הנדסיים בפרויקט/ מבנים 

–
.מ"ק 6 -מערכת מנהרות גישה ומנהרות מים באורך כולל של כ

–
.אולם הטורבינות

–
.אולם תחנת הכוח

–
.מטרים מהמאגר העליון למנהרת המים בלחץ גבוה 500פיר ראשי בגובה 

–
.ממנהרת המים בלחץ נמוך) פיר שנמצא כולו בתת הקרקע(' מ 100פיר שחרור לחץ בגובה 

–
.ליד קיבוץ מעלה גלבועק "מיליון מ 2.7 -כעליון בנפח מאגר 

–
.רשפיםליד קיבוץ ק "מיליון מ 2.7 -תחתון בנפח כמאגר 

)המשך(בגלבוע פרויקט אגירה שאובה  -כרטיס ביקור 



•
  במחיר או( שפל בשעות חשמלית אנרגיה ממירה שאובה אנרגיה בשיטת הפועלת כוח תחנת

.גבוה למקום נמוך ממקום מים שאיבת ידי על פוטנציאלית לאנרגיה )שפל

•
  אנרגיה בעזרת ,הפוטנציאלית האנרגיה את חזרה להמיר ניתן )שיא מחיר או( שיא ביקוש בזמן

.לשימוש חשמלית לאנרגיה ,קינטית

•
.)שפל בזמני ואגירה שיא לביקוש גיבוי( חשמל מאגר על לשלוט אפשרות נותנת שאובה אנרגיה

•
  למספר בודדות שעות בין של זמן בטווחי אנרגיה לשמר האפשרות את נותנת שאובה אנרגיה

. שנים

פרויקט אנרגיה שאובה עקרונות



Upper Intake -אזור הפיר וה–מאגר עליון 



מאגר תחתון



המאגר התחתון והפורטל למנהרות–רשת בקרה חיצונית 



המאגר העליון והפיר הראשי–רשת בקרה חיצונית 



קרקעיים-התתמערכת המנהרות והאולמות 



קרקעיות-התתרשתות הבקרה 



קרקעיות-תרשים רשתות בקרה תת


