מועצה מקומית באר יעקב

תחנת שאיבה לביוב
"ניר צבי" החדשה
מפרט טכני מיוחד
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תוכן העניינים
עמ'

נושא
 .0תיאור העבודה
פרק  - 01עבודות עפר

1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
5
5
6
6
7
8
9
9
9
9
10
11
11
11
11
12
13
13
14
14
15
15
15
15
15
15
15
16
16
18
18

 01.01כללי
 01.02סימון ומדידות
 01.03חפירה כללית
 01.04חפירה ומילוי למבנים
 01.05ביצוע עבודות עפר
 01.06גבהים
 01.07סילוק עודפים ופסולת
 01.08שאיבת מי תהום
 01.09מדידה ותשלום

פרק  - 02עבודות בטון יצוק באתר
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
02.07
02.08
02.09
02.10
02.11
02.12
02.13
02.14
02.15
02.16
02.17
02.18
02.19

עבודת בטון יצוק באתר
כיסוי הבטון על הברזל
פלדת הזיון
טפסות
חיזוק הטפסות
עיצוב שקעים
ביטון צנרת ואביזרים ,חורים ומעברים
טפסות לאלמנטים משופעים
סוגי הבטון ותנאי הבקרה לבטון
סימון תערובות הבטון
בקרת איכות צמודה במבנים מבטון ב 40-למבני מים
היציקה
אשפרת הבטון בקירות ,פירוק הטפסות
גימור שטחים אופקיים ,החלקה ואשפרה
סתימת שקעי הקונוסים של מחברי קשירת הטפסות
תיקוני בטון
תפרים ואטמים
הפסקות יציקה
תכולת המחירים ואופני מדידה מיוחדים לעבודות בטון יצוק באתר

פרק  - 05עבודות איטום
05.01
05.02
05.03
05.04
05.05
05.06
05.07
05.08
05.09
05.10

כללי
רציפות שכבות האיטום
הצעות שינוי ואישור דוגמאות
אחריות הקבלן
הכנת שטחי בטון שנועדו לקבלת איטום
מעגילות (רולקות)
איטום ביריעות ביטומניות משופרות והנחיות כלליות
איטום רצפה תחתונה
איטום קיר דיפון סלארי
חגורת בטון מעל לקיר הסלארי

בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ
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המשך תוכן העניינים
עמ'

נושא
 05.11איטום ביטומני מותז
 05.12עצר מים מתנפח
 05.13צינוריות להזרקה
 05.14יציקת קיר בטון  +גמר פנימי
 05.15סתימת התפר
 05.16הזרקת פוליאוריטן  -בצינוריות להזרקה במידת הצורך
 05.17הזרקת פוליאוריטן  -דרך פיות מקומיות במידת הצורך
 05.18איטום פנים של רצפות ,קירות ותקרות בטון בכל החדרים הרטובים ,כולל בור
האיגום ,על בסיס צמנט הידראולי מוגמש בשכבות דקות
 05.19איטום גג חדר עילי
 05.20בדיקת אטימות גגות שטוחים
 05.21אשפרה
 05.22בקרת איכות
 05.23תכולת מחירים ואופני מדידה

פרק  - 06מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה
06.01
06.02
06.03
06.04
06.05
06.06
06.07
06.08

עבודות מסגרות מפלב"מ
סולם ירידה
מעקות ושערי ביטחון
שבכות
מכסים
מעקות ניידים
דלתות מפלדה
פתחים לשחרור עשן

פרק  - 08עבודות חשמל
08.01
08.02
08.03
08.04
08.05
08.06
08.07
08.08
08.09
08.10
08.11
08.12
08.13
08.14
08.15
08.16
08.17
08.18
08.19

כללי
לוחות חשמל
גילוי וכיבוי אש בלוחות
קבלים ותא קבלים
תוואים מתכתיים (סולמות כבלים ,תעלות כבלים ,פטות וכו')
תעלות פלסטיות
צנרת
נקודות מאור ו/או כוח
ביצוע חיבור של כבל כוח אל מנוע או גנרטור
הארקות
סימון אביזרים
מוגן מים
כבלים
סימון כבלים
גופי תאורה
תאורת חירום ושילוט
גופי תאורה משולבים בתקרות ביניים
איטום מעברים נגד התפשטות אש
אביזרים

בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ
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18
19
19
19
19
19
19
20
21
21
22
22
22
23
23
23
23
23
23
24
24
24
25
25
30
44
45
46
46
46
47
48
49
50
50
51
53
53
55
56
57
57

המשך תוכן העניינים
נושא
08.20
08.21
08.22
08.23
08.24
08.25
08.26
08.27
08.28
08.29
08.30
08.31
08.32
08.33
08.34
08.35
08.36
08.37
08.38
08.39
08.40
08.41
08.42
08.43
08.44

עמ'
60
61
61
61
62
64
65
66
67
69
70
71
72
72
73
73
73
80
80
81
81
83
83
84
88
89
90
90
90
90
90
91
91
91
92
92
92
92
92
92

נקודות תקשורת
תשתיות עבור מערכת שעוני נוכחות
תשתיות עבור מערכת גילוי אש ועשן
יחידת אל-פסק ((U.P.S
מתקן חשמל באתר הבנייה
אזורים מוגנים
לוח כבאים
מערכות בטיחות  -אינטגרציה
מערכת פיקוד ובקרה
מערכת מצלמות במעגל סגור
מערכת פריצה
מערכת אולטרה-סונית למניעת נזקי מכרסמים
יחידת דיזל גנרטור
תנאי סף לאישור ספק הגנרטור המוצע
נתונים טכניים אשר יש לצרף להצעה
תקנים מחייבים
דרישות הגנרטור
ספרי שירות
הדרכות
אחריות ושרות
דף נתונים לדיזל גנרטור מוצע
מיכל סולר יומי
מיכל סולר שבועי תת קרקעי
ייצור מיכל הדלק
אופני מדידה

פרק  - 09עבודות טיח
פרק  - 10עבודות ריצוף וחיפוי
10.01
10.02
10.03
10.04

מדרגות
ריצוף בגרניט פורצלן
חיפוי קירות
דוגמאות

פרק  - 11עבודות צביעה
 11.01עבודות צביעה  -הוראות כלליות
 11.02צביעה בצבע אקרילי על טיח פנים

פרק  - 12עבודות אלומיניום
12.01
12.02
12.03
12.04
12.05

כללי
כינוי וגמר
תכנון מפורט (תכנון ייצור)
הגנה על המבוצע
אופני מדידה מיוחדים
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המשך תוכן העניינים
נושא
פרק  - 19מסגרות חרש וסיכוך
19.01
19.02
19.03
19.04
19.05
19.06
19.07
19.08
19.09
19.10
19.11

עמ'
93
93
93
93
94
95
96
96
100
101
102
102
103
103
103
103
104
105
105
107
107
107
109
109
110
110
111
113
123
123
124
124
124
125
125
125
126

כללי
החומרים
תוכניות ייצור והקמה/הרכבה מפורטת )SHOP DRAWINGS( -
אישור תוכניות ייצור הרכבה/הקמה מפורטות
ייצור והרכבת קונסטרוקציות
חיבורי ריתוך
אבטחת איכות של הריתוכים
גלוון הפלדה
צביעה
הלבשות
אופני מדידה מיוחדים

פרק  - 23כלונסאות ואלמנטי סלארי לביסוס ודיפון המבנים
23.01
23.02
23.03
23.04
23.05
23.06
23.07
23.08
23.09
23.10
23.11

אחריות כוללת של הקבלן
סימון
חפירה
תמיסת הבנטוניט
הכנת והכנסת הזיון
יציקה
שרוולים ,אלמנטים מבוטנים ,הכנה לאינקלינומטרים וכו'
איכות הבטון
בקרה ופיקוח
בדיקה אולטראסונית באלמנטי הסלארי
אופני מדידה

פרק  - 34מערכות גילוי וכיבוי אש
34.01
34.02
34.03
34.04
34.05

כללי
פעולת המערכת
מרכיבי המערכת
מרכזיות ואביזרים לפתיחת חלונות עשן
אופני מדידה

פרק 37
 37.01עמדת כיבוי אש
 37.02ברז כיבוי אש (הידרנט)

פרק  - 40פיתוח האתר
 40.01עבודות פתוח ,ריצופים ומדרגות
 40.02שערים
 40.03גדרות
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המשך תוכן העניינים
נושא
פרק  - 41עבודות גינון והשקיה
41.01
41.02
41.03
41.04
41.05
41.06
41.07
41.08
41.09
41.10
41.11
41.13
41.17
41.18

עמ'
127
127
127
128
129
129
129
129
130
131
131
132
132
133
134
135
135
135
135
136
136
136
139
140
140
140
144
146
148
153
155
160
161
164
164
165
165
165
166
166
166
167
168

כללי
חפירה
צנרת ומחברים
פריסת הצנרת וחיבורה
כיסוי ראשוני  ,שטיפה ובדיקה
כיסוי סופי
ראש מערכת (ראש בקרה)
מחשב
סיום עבודה
צנרת פוליאתילן תת-קרקעית (פרק  51.10 , 41.03של המפרט הכללי)
קווי טפטוף עיליים
שרוולים
אופן המדידה
גינון ונטיעות (ראה גם פרקים  4103-4104-4105-4106של המפרט הכללי)

פרק  - 51סלילת כבישים ורחבות
 51.01עבודות עפר
 51.02מצעים ותשתיות
 51.03עבודות אספלט

פרק  - 57הנחת קווי מים ,ביוב וניקוז
57.01
57.02
57.03
57.04
57.05
57.06
57.07
57.08
57.09
57.10
57.11
57.12
57.13

כללי
עבודות עפר
עטיפות ותושבות בטון לצינורות
תמיכות לצנרת ואביזרים
עמודי סימון
קו הסניקה לביוב ,קווי ביוב גרביטציוניים ,קווי ניקוז ומים
אביזרים למערכת המים
אביזרים למערכת הביוב
הנחת הצינורות
צביעת צינורות פלדה ואביזרים על קרקעיים
בדיקות צנרת
שילוט
שוחות בקרה

פרק  - 58ציוד אלקטרו-מכאני
58.01
58.02
58.03
58.04
58.05
58.06
58.07
58.08
58.09

כללי
מד מפלס אולטרה-סוני
מצופי פיקוד
משדר לחץ
מד לחץ (מנומטר)
מד ספיקה (מד זרימה מגנטי)
סגרי תעלה
סגרי קיר
מפעיל חשמלי לסגרים ומגופים
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תוכן העניינים
נושא

עמ'

 58.10משאבות לשפכים
 58.11משאבת ניקוז בחלקה היבש של התחנה
 58.12מתקן הרמה
 58.13מגוב מכאני ודחסן
 58.14עגלת אשפה
 58.15מגוב ידני
 58.16מתקן נטרול ריחות  -תחנת השאיבה
 58.17אוורור מאולץ
 58.18תעלות ליניקת אוויר
נספח א'  -דוח קרקע
נספח ב'  -רשימת הציוד המוצע האלקטרו-מכני ומערכות החשמל
נספח ג'  -מסמך ת.פ.מ (תוכנית פעולת מערכת) ,פ.מ ,6542-5 .יולי 2020

170
173
173
175
177
177
178
185
185
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.0

תיאור העבודה
0.1

כללי
העבודה מתייחסת לביצוע תחנת שאיבה לביוב " -ניר צבי חדשה" בהתאם לתוכנית
מס' תמא/47/א .2/2/תחנת השאיבה תוקם במגרש מס'  401בהתאם לתוכנית זו.
העבודה תתבצע בסמוך לתחנת שאיבה קיימת ופעילה.

0.2

להלן תיאור תמציתי של העבודות להקמת תחנת השאיבה:
0.2.1

עבודות הנדסה אזרחית
מבנה תת-קרקעי מבטון מזוין בעל חתך הכולל שני בורות רטובים ,תעלות
שפכים ,חדר משאבות וחדר צנרת.
מבנה על -קרקעי מבטון מזוין בעל חתך מלבני הכולל חדר פינוי גבבה וחדר
הוצאת משאבות וציוד אלקטרו-מכאני נוסף.
מבנה עילי לחדר חשמל ודיזל גנרטור חירום.
מבנה עילי לנטרול ריחות.
מאצרה תת קרקעית למיכל סולר חירום.
עבודות פיתוח אתר ,כולל עבודות עפר (הידוק שתית ,מילוי מהודק) ,שכבות
מצע ואגו"מ ,אספלט והקמת גדר עם שער חשמלי ופשפש.
אספקה והנחה של קווי אספקת מים לשתייה ולכיבוי אש ,ביבים וקו סניקה
באתר תחנת השאיבה תוך התחברות לצנרת הסניקה הקיימת וקו מאסף
השפכים הראשי.

0.2.2

ציוד מכני ואלקטרומכני ,צנרת פנים ומתקני חשמל
משאבות ,מגוב מכני ,דחסן ,מתקני הרמה ,מערכת אוויר מאולץ ,מערכת
נטרול ריחות ,מדי ספיקה ,אביזרים שונים וכל הצנרת והאביזרים בתוך
תחנת השאיבה.
מערכות חשמל מתח נמוך ,בקרה ופיקוד.

בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ

פ.מ6542-9 .

ינואר 2021
עמוד  1מתוך 186

פרק  - 01עבודות עפר
 01.01כללי
בנוסף לאמור במפרט הכללי לעבודות בנין ,יבוצעו העבודות כנאמר להלן :עבודות העפר כוללות
עקירת עצים חישוף וסילוק שורשים וחומר אורגני ,פינוי תאים וצנרת ,חפירה ו/או חציבה ,הובלת
והעברת האדמה החפורה לאחסון בתחום האתר ,מילוי מהודק לסוללות וכל יתר העבודות
הדרושות בהתאם למפרט הכללי לעבודות עפר (פרק  )01וכמפורט להלן.
הקבלן יכול להסתייע בדוח הקרקע המהווה נספח למפרט זה אולם הקבלן חייב להתרשם בעצמו
מסוג הקרקע ע"י ביקור באתר ועריכת בדיקות קרקע.
המונח "חפירה" בכל הסעיפים מתייחס לחפירה ולחציבה באדמת המקום גם אם לא צוין כך
במפורש בכל סעיף.
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להבטיח שהשטח בו יבוצעו העבודות יושאר יבש .באם יהיו
מים בקרקע ובחפירות השונות בעת ביצוע העבודות ,ינקוט הקבלן בכל האמצעים להורדת מפלסים
ולסילוקם מהחפירות ומשטח העבודה למקום אחר ,שיאושר מראש ע"י המתכנן ומבלי לגרום
לנזקים למתקנים קיימים ולשטחים חקלאיים ,הכל כמפורט במפרט הכללי .הקבלן יבטיח על
חשבונו את החפירה ואת הסוללות ,בכל אמצעי הנראה לו כמתאים ובהתאם לחוק ,לעמידה בפני
מפולות ובפני חדירת קולחים ,מי תהום ומי גשמים בשעת העבודה.
לא תשולם לקבלן כל תוספת בגין הוצאות ישירות או עקיפות כלשהן שיגרמו לו בקשר לאמצעי
הגנה מפני חדירת מים לחפירות ,הסידורים לסילוקם ותיקון הנזקים ,במידה ולא ינקוט באמצעי
הגנה הנדרשים.
 01.02סימון ומדידות
סימון קווי החפירה ע"י הקבלן יעשה על חשבונו באמצעות בעל מקצוע מעולה ואחראי בהתאם
לתו כניות ,הוראות והנחיות המפקח .הסימון ייבדק ויאושר ע"י המתכנן במקום .בזמן בדיקת
הסימון ועד לאשורו ,רשאי המתכנן לשנות או להורות את הקבלן לשנות את הסימון והמידות
השונות בהתאם לשיקוליו ,דרישות התכנון ותנאי המקום והקרקע.
על הקבלן לקחת בחשבון שהמידות השונות המצוינות בתוכניות עלולות להשתנות בהתאם לאמור
לעיל .לא יתחיל הקבלן בעבודה לפני בדיקות הסימון כאמור לעיל וקבלת אשור במפורש בכתב
מהמתכנן .במקרה שנתגלתה איזו שהיא סתירה במידות המצוינות בתוכניות ,או מידה חסרה ,על
הקבלן לעורר את תשומת לבו של המתכנן על כך ולקבל הוראותיו .הקבלן יהיה חייב לתקן על
חשבונו הוא ,כל שגיאה בבצוע ,שלפי דעת המתכנן נובעת מהזנחת סעיף זה.
 01.03חפירה כללית
המונח "חפירה" בכל הסעיפים מתייחס לחפירה ולחציבה באדמת המקום גם אם לא צוין כך במפרט
בכל סעיף .על הקבלן לבדוק את סוג וטיב הקרקע בעצמן ויבסס את הצעתו בהתאם לסוגי הקרקע
הקיימים ,הכל כאמור במפרט הכללי.
הקבלן יבצע עבודות חפירה כללית בשטח בהתאם לרומים המסומנים בתוכניות ובהתחשב בעובי
הכיסוי הנדרש בפיתוח השטח ,כמצוין במפרטים ובתוכניות .לא תשולם לקבלן כל תוספת במידה
ויבצע את החפירה מעבר למפלסים הדרושים והוא יידרש לבצע מילוי חוזר ממצע סוג א בהידוק
אופטימלי לדרגת צפיפות  98%ממוד .א .א .א.הו .לקבלת המפלסים המתוכננים ,על חשבונו .עודפי
האדמה יסולקו ע"י הקבלן למקום שפיכה מאושר ע"י המפקח כמפורט להלן.
החפירה תבוצע בשיטות שונות ובאמצעות ציוד מכני במידת דיוק המצוינת בהמשך .באדמה
החפורה המתאימה ישתמשו בעתיד לצורכי סידור המילויים .במסגרת מכרז זה תאוחסן אדמת
החפירה בערימה במקום שיאושר ע"י המפקח או תסולק כפסולת למקום שפיכה מאושר הכל לפי
הוראות המפקח.
מהנדס הביסוס יקבע באיזה סוג של אדמה יש להשתמש בכל מקרה לאחסון .במקרה של חפירה
מעל העומק הדרוש ובהתאם לסטיות המותרות ,כמצוין בהמשך ,ימלא הקבלן ,על חשבונו ,את
החסר במצע סוג א תוך הדוק  -בהתאם לדו"ח יועץ הקרקע .קו החפירה עבור המבנים יהיה בהתאם
למסומן בתוכניות .על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת שלא לפגוע או לשנות דרכים
כבישים ,מבנים ,חפירות ותעלות קיימים מחוץ לקו החפירה.
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הקבלן יתקין על חשבונו ולפי אישור המתכנן ,אמצעי דיפון ותמיכה בכל מקום בו יקבע המתכנן כי
קו החפירה קרוב למבנים ומתקנים במידה המסכנת את שלמותם .הוצאות הדיפון ותיקון כל נזק
והחזרת המצב לקדמותו במקרה של פגיעה במתקנים קיימים מחוץ לקו החפירה ,יחול על הקבלן
בלבד.
עבודות החפירה תבוצענה בהתאם לגבהים לשיפועים ולמידות הנתונים בתוכניות ובהתאם
להוראות המתכנן.
הסטיות המותרות לגבי העבודה בחפירות הן:
.I

לגבי החפירה בקרקעית 5 :ס"מ מהרום המצוין

.II

לגבי החפירה בשיפועים 2% :מהשיפוע המצוין

הקבלן יעמיס את החומר החפור ויובילו לאחסנה במקומות ההנחה או השפיכה שיקבעו בתיאום
עם המפקח .החומר המיועד למילוי יפוזר בשכבות אופקיות.
הקבלן ייקח בחשבון כי בזמן החפירה הוא עשוי להידרש לסווג את החומר החפור חומר ראוי למילוי
וחומר פסול למילוי .הקבלן ימסור למפקח בכל פעם שהוא נתקל בחומר שונה מזה שנתקבל
מבדיקות ראשונות ,ויקבל הוראות בנוגע למקום שפיכת כל סוג וסוג של חומר.
החפירה בעזרת כלים מכניים מתאימים או בעבודות ידיים תעשה לפי בחירת הקבלן ובאישורו של
המתכנן .לא תשולם כל תוספת לקבלן עבור עבודות ידיים ,דיפון ,תיקונים ,הרחבות וכו' הדרושים
להשלמת החפירה.
רשימת הכמויות תהיה בסיס לחוזה .הכמויות לתשלום תהינה למ"ק חפירה בהתאם למדידות
שתערכנה לאחר ביצוע העבודה .מדידת החפירה לצורכי תשלום תהיה לפי המידות נטו של העבודה
הגמורה .שיפועי חפירה לא ימדדו אלא אם כן הם חלק מן המבנה .מחיר מ"ק חפירה יכלול את כל
העבודות ושרותי הלוואי כנ"ל בכל סוגי הקרקע במקום כולל חצוב ,אשר עבורו לא ישולם בנפרד,
וכן את ההובלה ,ההרחקה ,הפזור והאחסון של העפר במקומות מאושרים על ידי המפקח.
 01.04חפירה ומילוי למבנים
החפירות למבנים תבוצענה במדויק ובהתאם למסומן בתוכניות .במידה ועל הקבלן לבצע חפירה
נוספת לצורך קבלת מרווח עבודה לבניית התבניות או ביצוע הציפוי החיצוני ,לא תשולם לו תוספת
עבור חפירה מעבר לקוי המבנה המסומנים בתוכניות .באם יהיו מים בקרקע ובחפירות השונות בעת
ביצוע העבודות ,ינקוט הקבלן בכל האמצעים להורדת המפלסים ולסילוקם מהחפירות ומשטח
העבודה למקום אחר ,שיאושר מראש על ידי המתכנן ומבלי לגרום לנזקים למבנים ומתקנים
קיימים הכל כמפורט במפרטים וללא תשלום נוסף.
מחיר החפירה יהיה לפי מ"ק כולל סילוק עודפי העפר לאתר שפיכה מאושר.
לא יבוצע תשלום עבור שטחי עבודה או שיפועים בעפר .המדידות נטו לפי הנדרש בתוכניות.
 01.05ביצוע עבודות עפר
כל עבודות העפר והביסוס יבוצעו לפי המפורט בדו"ח יועץ הקרקע והביסוס המצורף כנספח למפרט
זה.
 01.06גבהים
א .על הקבלן לבדוק את הגבהים הקיימים והמתוכננים ,המסומנים בתוכניות ,ולסמן גבהים
נוספים במקומות הדרושים.
ב .כל ערעור על הגבהים המסומנים בתוכניות ייעשה לא יאוחר משבוע מיום הוצאת צוו התחלת
העבודה .לאחר מכן ,לא תוכרנה תביעות לגבי נכונות הגבהים.
ג .הבדיקות והמדידות לפני ואחרי ביצוע העבודות תעשנה על ידי הקבלן ועל חשבונו.
ד .על הקבלן לבדוק ולסמן גבהים של עבודות עפר (חפירה ומילוי) ע"י מודד מוסמך בלבד.
 01.07סילוק עודפים ופסולת
האדמה שאינה מתאימה למילוי חוזר ו/או פסולת בניין ,תסולק על ידי הקבלן ,על חשבונו ,למקום
מאושר ע"י הרשויות ,המזמין והמפקח ,ללא התחשבות במרחק ההובלה .לא תשולם לקבלן שום
תוספת מחיר עבור סילוק האדמה והפסולת.
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 01.08שאיבת מי תהום
עבודות העפר ויציקת רצפת הבטון תבוצענה ביבש בלבד .על הקבלן להביא ציוד מתאים על מנת
לשאוב את מי התהום ,במידה ויימצאו ,ולהבטיח את העבודה ביבש.
על פי דוח יועץ הקרקע ,לא צפויים מי תהום בתחתית החפירה .יחד עם זאת במידה ויימצאו מי
תהום בפועל ,על הקבלן לבצע את השפלת מי התהום באמצעות שאיבה .שיטת יישום השאיבה
תקבע ע"י הקבלן ובאחריותו הבלעדית ,ובלבד ששאיבת מי התהום לא תכלול איתה שאיבת חול
ו/או חומרים בעלי גודל גרגיר קטן המצויים בקרקע ,העלולים לסכן את יציבות הביסוס של המבנים
בסביבה .הקבלן רשאי לבחור כל שיטת שאיבה שנראית לו אך יהיה עליו לקבל על כך אישור בכתב
מהמפקח.
במידה ותידרש שאיבה בפרויקט ,הקבלן יעסיק הידרולוג ,על חשבונו ,בעל מומחיות מתאימה
בנושא שאיבות.
כל עבודות השאיבה לרבות העסקת יועצים מומחים הנה על חשבון הקבלן וכלולה במחירי היחידה
השונם ולא יתקבל כל תשלום נוסף בגין עבודה זו.
 01.09מדידה ותשלום
א .עבודות חפירה תימדדנה לפי מ"ק נטו ,מחושב תיאורטית על פי המפלסים המסומנים בתוכניות
מצב קיים ותוכניות לביצוע.
ב .מילוי מובא מבחוץ יימדד לפי מ"ק נטו כנ"ל ,בהפחתת עודפי חפירה שיאושרו על ידי המפקח
לשמש כחומר מילוי.
ג .המצעים ימדדו לפי מ"ק נטו ,תיאורטי לפי התוכניות.
ד .למרות האמור במפרט הכללי ,הידוק השתית ,הידוק המילוי והידוק המצעים לא ימדדו ולא
ישולמו בנפרד .מחיר ההידוקים המבוקרים כלול במחירי היחידה של עבודות העפר השונות.
לא תשולם תוספת כלשהי עבור מילוי ,מצעים והידוק בשטחים משופעים.
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פרק  - 02עבודות בטון יצוק באתר
לגבי העבודות האלה ,ראה מפרט כללי לעבודות בטון יצוק באתר  -פרק  02בהוצאת הוועדה
הבינמשרדית המיוחדת הוצאה אחרונה.
 02.01עבודת בטון יצוק באתר
כל הבטונים של המבנים התת קרקעיים יהיו מסוג בטון סיגים ב 40-בתוספת "זייפקס"
 1.25%דרגת חשיפה  9כמפורט בתוכניות ובכתב הכמויות.
כל הבטונים הבאים של המבנים מעל פני הקרקע יהיו מסוג ב 30-דרגת חשיפה .3
הבטונים יתוכננו בתערובת שתבטיח אטימות למים ,עמידות בפני קורוזיה ועבידות.
בטון רזה יהיה מסוג ב.20-
ספיגות הבטון לא תעלה על  35מ"מ לפי בדיקת תקן ישראלי  26חלק .5
יחס מים לצמנט בתערובת לא יעלה על .0.42
כל תערובות הבטונים יובאו לאישורו המוקדם של המתכנן לאחר שיורכבו ע"י טכנולוג
חב' אספקת הבטון.
הקבלן יודיע למפקח על מועד היציקה לפחות  48שעות לפני היציקה .הפסקות היציקה
תהיינה בהתאם לתכנון הכללי של שלבי היציקה שיאושרו מראש ובכתב ע"י המפקח .שימוש
בשקתות לצורך יציקת הקירות או אלמנטים אחרים טעון אישור המתכנן מראש .השקתות
תהיינה מפח חלק או מלוחות פי.וי.סי או מפוליאסטר משוריין וצורתן חצי מעגלית בדומה
לשקתות של מכוניות הערבול של בטון מובא .קוטר השקתות יהיה  40ס"מ לערך .בקצה
השוקת יותקן משפך אנכי קצר .הבטון יהיה בעל צפיפות גבוהה שתושג בריטוט כמתואר
במפרט הכללי סעיף  .02048משקלו לאחר  28יום מיציקתו יהיה לא פחות מאשר
 2,300ק"ג/מ"ק .צפיפות היציקה ורציפותה חייבות להבטיח אטימות המבנה בפני חדירת
מים ורטיבות.
בעת ביצוע עבודות היציקה ,יידרש מהקבלן שימוש מתמיד בוויברטור מחט .על הקבלן להכין
ויברטור רזרבי מוכן לשימוש בעת תקלה בוויברטור הפעיל.
הבטונים חייבים להיות אטימים ויוכנו בתנאי בקרה טובה כמפורט במפרטים הכלליים.
משטחים משופעים ואנכיים יוצקו מהחלק התחתון כלפי מעלה .התבניות ליציקות הבטון
יהיו מעץ חדש והשימוש בהם לא יעלה על  4פעמים .חיבור התבניות בקירות לא יעשה בחוטי
קשירה ,אלא על ידי מחברי "פטנט" מאושרים .המרחק בין הקונוסים יהיה קבוע בכל
המבנים בכל כיוון .המחברים והקונוסים יקבעו בשורות שתי וערב או אופקיים ואנכיים
מסודרים ,הכל לפי אישור המפקח.
כל התבניות יתאימו לדרישות תקן ישראלי .904
המרחק בין התבניות יימדד לפני יציקות הבטון והוא חייב להתאים לעובי הקיר כמוגדר
בתוכניו ת .לא תורשה כל סטייה של הקטנת העובי המתוכנן ,והקבלן יחויב במקרה כזה
בפירוק התבניות ובהתקנתן מחדש ,לתיקון המרחק שבין התבניות.
גובה הנפילה החופשית של הבטון ,בעת היציקה ,לא יעלה על  1.5מ' .אם הבטון עלול להיעצר
בברזלי הזיון ,יהיה גובה הנפילה קטן מ 1.5-מ' .במקרים אלה יוצק הבטון דרך צינורות ,או
דרך משפכים ,או דרך פתחים בתבניות.
על הקבלן להביא בחשבון יציקה בעזרת משאבות בטון או משאבות מייקו עם צינורות בקוטר
קטן מהרגיל של " 2ו .3"-השימוש בצינורות בקוטר " 2ו 3"-יידרש בקירות הבטון שעוביים
קטן מ 30-ס"מ.
מסגרות ,פחים לחיבור קורות ,סולמות וכו' וכן קטעי צנרת העוברים דרך הקירות או דרך
תקרות ,יסופקו ע"י הקבלן ויוכנסו במקומם המדויק בזמן יציקות הבטון .אורך קטעי
הצנרת יאפשר התחברות אליהם משני הצדדים בהתאם לתוכניות .הקבלן ידאג לקבל מקבלן
הצנרת את קטעי הצינורות הדרושים להתקנה בזמן היציקה ויכניסם במקומם המדויק
בתיאום עם קבלן הצנרת ובאישור המתכנן .לא תשולם תוספת בגין הנ"ל והתמורה בגינם
תיכלל במחיר היחידה של הבטונים.
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 02.02כיסוי הבטון על הברזל
כיסוי הבטון על הברזל יהיה  40מ"מ לפחות אלא אם צוין בתוכניות אחרת.
הקבלן יקבע את הזיון בהתחשב בעובי הכיסוי הנדרש ובהתחשב בחפיות הדרושות ,בקוצים
בזיון עובר בכיוונים אחרים וכדומה.
 02.03פלדת הזיון
מוטות ורשתות פלדת הזיון יתאימו לדרישות התקן הישראלי  :4466פלדה לזיון בטון חלקים
 5-2חלקים.
על הקבלן להוכיח לחברה בעזרת תעודות מעבדה מוסמכת ,שהפלדה שהוא משתמש בה
עומדת בכל דרישות התקנים.
 02.03.1מידות מוטות הזיון
המידות הרשומות בתוכניות הינן מידות חוץ .האורך הנתון בתוכניות הינו סכום
מידות החוץ ללא התחשבות ברדיוסי הכיפוף.
על הקבלן להתאים את אורך המוט לפי הכיפוף בהתאם לקוטר המוט ע"פ התקן
כך שהמוט המכופף לא יחרוג במידותיו ממידות החוץ הנתונות.
יש להקפיד על דרישה זו במיוחד בקוטרים הגדולים ,אחרת המוטות לא יתאימו
למקומם.
 02.03.2רשימות פלדה
לא יסופקו לקבלן רשימות פלדה ועליו להכינן בעצמו .בנוסף ,חלה עליו החובה
לבדוק את הכמויות שבכתב הכמויות ולהתריע במידה של חריגות לפני הזמנת
הפלדה.,
אין לשנות מידות קוטר או אורך המוטות ללא קבלת אישור המפקח מראש.
 02.03.3כיסוי הבטון על מוטות הפלדה ,רוחקנים (שומרי מרחק)
הרכבת הזיון תיעשה כמפורט בסעיף  02085של המפרט הבין משרדי בהדגשים
הבאים:
 02.03.3.1שום אלמנט מתכת לא יגע בפני הטפסה גם לא מסמרים.
 02.03.3.2עובי כסוי הבטון על מוטות הזיון יהיה  5ס"מ או כמצוין בתוכניות
ובהעדר פירוט יהיה כדלקמן:
בכל מקרה בו עובי הכסוי איננו מצוין בתוכניות באופן ברור ,על הקבלן
לברר אצל המפקח ,לפני הזמנת הזיון ,את עובי הכסוי הדרוש באותו
אלמנט.
 02.03.3.3כאשר נדרש כסוי בטון  4ס"מ ימולאו בקפדנות הדרישות הבאות:
 02.03.3.3.1עובי שכבת הבטון המכסה את מוטות הזיון יהיה 400
מ"מ פנים וחוץ באלמנטים אנכיים ,מעל ומתחת לזיון
באלמנטים אופקיים.
 02.03.3.3.2שמירת מידות כסוי הבטון על הזיון תעשה ע"י רוחקנים
מבטון פולימרי עם סיבים וחוט קשירה  -מוצר חרושתי
מוכן ,כגון זה המסופק ע"י דומא .לא יותר לקבלן לייצר
באתר את הרוחקנים מקוביות מבטון.
" 02.03.3.3.3ספסלים" ממוטות פלדה להשענת זיון עליון יוצבו על
הזיון התחתון ולא יבואו במגע עם הטפסה התחתונה או
עם הבטון הרזה.
 02.03.3.3.4מידות גובה ה"ספסלים" יותאמו לחפיות רשתות זיון כך
שישמר עובי הכסוי העליון כנדרש.
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 02.03.3.3.5לא יותר להשתמש ברוחקנים מפלסטיק מאחר שחוזקם
אינו מספק.
 02.03.3.4אין להשתמש כרוחקנים בשברי אבן נסורה ואין להשתמש בחלקי
מרצפות ,אבנים משתלבות או פתרונות מאולתרים דומים.
 02.04טפסות
 02.04.1סוג הטפסות
 02.04.1.1הטפסות תהיינה מפלדה ,מתועשות ומדיקט מצופה מתועש ,מהסוג
המבטיח טפסות חלקות ,קשיחות ואטומות ללא מעבר אור .האטימות
תושג בפני הטפסה הבאים במגע עם הבטון ולא במסגרת הטפסה כדי
למנוע היווצרות בליטות בטון בחיבורי הטפסות.
 02.04.1.2הטפסות תהיינה חדשות או לאחר מספר שימושים במצב שיבטיח בטון
חשוף חלק .הכל לפי קביעת המפקח.
 02.04.1.3הקבלן רשאי להשתמש בטפסות דיקט בתנאי שהדיקט יהיה "דיקט
מצופה" .הכוונה ללוח דיקט בעובי  21מ"מ לפחות ,מצופה בשרף פנולי
בכמות שלא תפחת מ 240-גר'\מ"ר בכל צד של הלוח .שפות הלוח
תהיינה מצופות באותו הציפוי .פני הלוח המתקבלים מצפוי זה הינם
חלקים ובצבע חום (כגון Fin-ply 21של  PERIהמשווק ע"י PERI
רח' משה דיין  ,16פתח תקווה  .49002טל'  ,03-9249332פקס' 03-
 )9249331או שוו"ע מאושר.
הדיקט הנ"ל המופיע גם בשם המסחרי "טגופיל" או "טגו" ,משווק
במספר רמות של כמות חומר הצפוי למ"ר ובהתאם לכך רמות שונות
של חלקות .הדרישה הינה לכמות הנקובה לעיל של חומר הציפוי.
 02.04.1.4יאושר שימוש בטפסות מתועשות שהינן מסגרות פלדה מודולאריות
עם מלוי "דיקט מצופה" כמפורט לעיל.
 02.04.1.5בכל מקרה לא יותר ערוב של טפסות פלדה וטפסות "דיקט מצופה"
לאותו אלמנט .בטפסות פלדה ,רק במקומות חדירת צנרת או במקומות
שהשלמת המידה אינה אפשרית באלמנט הטפסות ,מותר להשתמש
ב"דיקט מצופה" כמפורט לעיל.
 02.04.1.6הפינות ,דהיינו ,כל מפגש חיצוני בין שתי פאות ,תהיינה קטומות
 2/2ס"מ או מעוגלות בהתאם לסוג הטפסה שיבחר הקבלן.
 02.04.1.7הקבלן יגיש לאישור המפקח הצעה מפורטת לסידור לוחות הטפסות
ויקבל אישורו לצד האסתטי בלבד .חוזק הטפסות הינו באחריות
הקבלן בלבד.
 02.04.1.8בשום מקרה אין להשתמש בלוחות ,גם לא בלוחות מוקצעים.
 02.04.1.9כל הבטונים ,אשר אמורים להיות גלויים במצבם הסופי ,יהיו ברמה
של בטון גלוי מוכן לצבע.
 02.04.2אטימת הטפסות
כל סוגי הטפסות יהיו אטומים לחלוטין ליציאת מיץ הבטון.
להבטחת תנאי זה נדרש הקבלן למלא את המרווחים בין חלקי הטפסות כגון ע"י
הדבקת רצועות גומי או ספוג בין לוחות הטפסות או לכסות את המרווחים בפסי
פח עד לקבלת משטח אטום ,בפני הבטון ,שיבחן ע"י המפקח ולא יאפשר מעבר אור
השמש.
מחברי הטפסות יעברו בחורים קדוחים או בחריצים מתועשים ,הכל בהתאם לסוג
הטפסה ,כך שלא ייווצר מרווח כתוצאה ממעבר המחבר.
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 02.04.3מריחת הטפסות
 02.04.3.1מריחת הטפסות תהיה בחלב תבניות מוכן ,מיצרן מוכר ,המתאים
לחומר הטפסה.
 02.04.3.2חלב התבניות יהיה מהסוג הנשטף במים (כגון "חלב תבניות "350
מסופק ע"י "כרמית" בסדרת "מיסטר פיקס").
 02.04.3.3לא יותר שימוש לא בסולר ולא בשמן.
 02.04.3.4מריחת הטפסות תעשה לפחות  24שעות לפני הרכבתן כך שבשום אופן
לא תהיינה נזילות של חלב התבניות בתחום היציקה (החומר גורם
להפרדה !).
 02.04.3.5לאחר פרוק הטפסות ישטוף הקבלן במים נקיים את הבטון משיירי
חלב התבניות.
 02.04.4חוזק הטפסות
חוזק הטפסות יותאם לבטון פלסטי עם שקיעת קונוס  .S6הטפסות תבטחנה
התקדמות רצופה לגובה ללא כל הפסקה ביציקת השכבות ומבלי שתחול התקשרות
הבטון בין שלבי היציקה השונים.
 02.05חיזוק הטפסות
 02.05.1קשירת הטפסות ושמירת המרחק ביניהן יעשה כמפורט בסעיף  020844של המפרט
הבין משרדי.
 02.05.2בשום אופן לא תותר קשירת הטפסות בחוטי קשירה ,גם לא בחוטים מגולוונים.
 02.05.3מומלץ שקוטר מוט המחבר לא יהיה קטן מ 8-מ"מ.
 02.05.4יוקפד על מלוי דרישת המפרט הבין משרדי בסעיף  020844לשימוש בפלדה
מגולוונת .הגלוון ייעשה בטבילה באבץ חם ולא גלוון אלקטרוליטי.
 02.05.5בכל אלמנטי הבטון יוקפד על מלוי דרישת המפרט הבין משרדי בסעיף 020844
הנ"ל לחיבור דסקית בניצב למוט המחבר להבטחת אטימה .הגלוון ייעשה לאחר
ריתוך הדסקית.
 02.05.6צפיפות המחברים תיקבע ע"י הקבלן בהתחשב בסומך הבטון הטרי לפחות .S6
 02.05.7יש למקם את המחברים של הטפסות בקווים אנכיים ללא דירוג .בצורה זו יישארו
מרווחים חופשיים להחדרת המרטט או צינור יציקת הבטון ללא הפרעה.
שומר מרחק של חב' "דומא"
בכל תבניות הקירות יש להשתמש בשומרי מרחק קשיחים עם קונוסים קצה כדוגמת
" " DOMA WS -Aהמסופק ע"י חב' "דומא" ,לאחר הרחקת הקונוסים יש לסתום את
החורים במלט בלתי מתכווץ כדוגמת "ספיר  "610או שו"ע מאושר.
דוגמת מחבר לקירות
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 02.06עיצוב שקעים
הטפסות לעיצוב שקעים להפסקות יציקה או עבור התקנת ציוד וכדומה ,ייעשו בלוחות עץ
בלבד .לא יותר שימוש בלוחות פוליסטירן מוקצף או בלוחות ספוגיים משום סוג .מטרת
דרישה זו להבטיח שלאחר פרוק לוחות העץ שבשקעים יישאר בטון נקי ללא שום שיירי חומר
המילוי.
המפקח רשאי להתיר לקבלן ליצור את השקעים בעבודת חיצוב וסיתות בתנאי שהיא תבוצע
בזהירות ללא פגיעה בשפות השקע ובאופן שיבטיח חתך במידות מלאות כמתוכנן.
 02.07ביטון צנרת ואביזרים ,חורים ומעברים
 02.07.1מודגש שלא כל המעברים והחורים מופיעים בתוכניות הקונסטרוקציה .על הקבלן
לבצע את עבודת הטפסנות תוך בדיקה בכל מערכות התוכניות :תוכניות הבניה,
הצנרת ,החשמל ותוכניות הקונסטרוקציה.
 02.07.2כל אלמנטי ציוד ,צנרת ואביזרים העוברים דרך הבטון ,יוצבו בטפסות ויבוטנו
ביציקה .לא יושארו "חלונות" אלא אם צויין אחרת בפרטי תוכניות
הקונסטרוקציה.
 02.07.3קטעי צנרת יותקנו בתבניות עפ"י אחת האפשרויות הבאות עפ"י המצוין בתוכניות:
 02.07.3.1במקומות המסומנים יתקין הקבלן בתבניות קטעי צנרת עם אוגן
לעיגון בבטון ( )Puddle Flangeכמסומן בתוכניות .קטע הצינור יהיה
ברוחב קיר הבטון ואליו תרותך בשלב מאוחר יותר צנרת השטח ע"י
הקבלן או צנרת אחרת ע"י אחרים .לשם כך יושאר מסביב לשפות
הצינור המותקן בתבנית טריז מקל-קר אותו ניתן יהיה לקלף לאחר
פירוק התבנית ,על מנת ליצור פאזה של  2-3ס"מ לריתוך .הפלנג' יהיה
עגול ויבלוט  5ס"מ לכל צד של הצינור .אין להתקין פלנג' מרובע.
במידה והנתונים בתוכניות הצנרת שונים ,על הקבלן לפנות למפקח
לקבלת הוראותיו .הצינור בתחום הבטון יהיה ללא ציפוי וללא צבע
חיצוני .הקבלן לא יורשה בשום פנים ואופן "לחסוך" את קטעי
הצינורות הנ"ל ולא יורשה לחבר לתבנית צינור באורך מלא.
 02.07.3.2במקומות המסומנים יתקין הקבלן בתבניות שרוולי פלסטיק למעבר
צנרת .השרוולים יהיו שרוולי פוליאתילן חרושתיים דוגמת תוצרת
 APSדגם  PWSהמשווקים ע"י ש.א.ח.פ .הנדסה .הצנרת העוברת את
השרוול תותקן ע"י אחרים ותאטם כלפי השרוול בעזרת אביזר מיוחד
שיסופק ויותקן אף הוא ע"י אחרים .השרוול יהיה ברוחב קיר הבטון.
בשתי האפשרויות יש להקפיד על ביצוע בדיוק עפ"י המיקום המתואר בתוכניות.
קוטר השרוול יהיה כמפורט בתוכניות.
 02.08טפסות לאלמנטים משופעים
אלמנטים משופעים ששיפועם תלול יותר מאשר  ,1:2.5יהיו יצוקים עם טפסה עליונה.
טפסה זו תקבע במערכת עוגנים/מחברי קשירה כך שהטפסה תעמוד בכוחות העילוי בעת
היציקה .לאחר היציקה ,יחתכו מוטות העיגון/מחברי הקשירה הפנימיים בעומק  5ס"מ
בתוך הבטון והחורים יסתמו כמפורט להלן ביחס לחורי מחברי קשירת הטפסות.
 02.09סוגי הבטון ותנאי הבקרה לבטון
כל הבטונים של המבנים התת קרקעיים יהיו מסוג בטון סיגים ב 40-בתוספת "זייפקס"
 1.25%דרגת חשיפה .9
כל הבטונים הבאים של המבנים מעל פני הקרקע יהיו מסוג ב 30-דרגת חשיפה .3
כל הבטונים יהיו בתנאי בקרה טובים לפי ת"י .118
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תערובת בטון ב 40-לכל אלמנטי הבטון הבאים במגע עם מים
סוג הבטון

 :ב 40-בתנאי בקרה טובים

סוג הצמנט

 :צמנט פורטלנד  CEM I 52.5בהתאם להגדרות ת"י  1מהדורה
( 2002צמנט פורטלנד מעורב ללא אפר פחם מרחף

כמות הצמנט

 360 :ק"ג צמנט למ"ק בטון מוכן

אפר פחם

 :לא יותר כל שימוש באפר פחם

מנת המים/צמנט

 160 :ליטר/מ"ק ,יחס אפקטיבי מקסימלי מים  -צמנט לא יעלה על
( 0.40כמפורט בסעיף  3.2.2.3בת"י  466חלק  1מהדורה )2003
ודרישה זו תתקיים לפני הדרישות האחרות במפרט התערובת

סוג האגרגט

 :סוג א' בהתאם להגדרת ת"י 3

פוליה ( 19-20מ"מ)  650 :ק"ג/מ"ק
עדש

 160 :ק"ג/מ"ק

אגרגט מודרג

 630 :ק"ג/מ"ק

חול

 360 :ק"ג/מ"ק

סומך הבטון

:

לפחות  S6בבדיקת שקיעה לפי ת"י  26חלק  ,)2006( 2.1נמדד בעת
היציקה

סיבי ניילון מיקרו  300 :גר'/מ"ק בטון
תוסף אטימות

( "CONMIX W1" :ספק לריספלסט) 0.8%-0.5%

אטימות הבטון

 :חדירה מכסימלית מותרת  35מ"מ

הערות:
תערובות הבטון תאושר מראש ע"י המתכנן ,לפחות  60יום לפני ביצוע עבודות הבטון.
על הקבלן לבצע בדיקה מוקדמת של משך זמן הנסיעה לאתר ,סדרת בדיקות סומך הבטון
לאחר הוספת המוסף ,במרווחים של  15דקות 60 ,45 ,30 ,15( ,דקות) לבדיקת משך ההשפעה
בפועל של המוסף ,ולשכנע את המפקח שהמוסף יהיה פעיל בעת היציקה גם בתנאי ההוספה
במפעל.
התערובת הסופית תקבע לאחר ניסויים מוקדמים.
הנחיות כלליות
באחריות מפעל הבטון לבדוק התאמת המוספים זה לזה לקבלת התוצאות הנדרשות
ובמיוחד את התאמת התוספים השונים לבטון סיגים.
יציקת בטון במזג אוויר קר ובמזג אוויר חם ויבש תתבצע בהתאם לדרישות ת"י .1923
אין לצקת בטון אם הטמפרטורה בזמן היציקה והטמפרטורה החזויה ל 24-השעות
שלאחריה נמוכה מ 4-מעלות צלסיוס.
במזג אוויר חם ויבש ,כאשר טמפרטורת הבטון עלולה לעלות על  32מעלות צלסיוס ,יהיה על
הקבלן לנקוט באמצעים יעילים להורדת מידת החום של התערובת.
תכן התערובת צריכה לקבל את אישור המתכנן בכתב לפני ביצוע העבודה.
 02.10סימון תערובות הבטון
בתעודות המשלוח יהיו סימונים מזהים נפרדים לתערובות הבטון השונות לפי המפורט לעיל.
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 02.11בקרת איכות צמודה במבנים מבטון ב 40-למבני מים
בקרת האיכות תבוצע כמתואר בסעיף  0209במפרט הבין משרדי.
על הקבלן לדאוג להמצאות טכנולוג מפעל הבטון ביציקות הראשונות עד להנחת דעת המפקח
שסידורי היציקה לרבות הוספת מוסף על-פלסטי (סופר פלסטיסייזר) באתר הגיעו לשגרה
מספקת.
 02.12היציקה
הקבלן יבטיח את רציפות היציקה.
עליו להגיש למפקח ,בכתב ,תיאור הסידורים לאספקת בטון ממקור חליפי ,גיבוי לציוד
השאיבה ,והימצאות ציוד נוסף באתר לבצוע עבודות הריטוט ,ההחלקה והאשפרה.
 02.12.1יציקה במזג אוויר חם ויבש
ראה ת"י  )2003( 1923בסעיף .4.6.1.3
ככלל ,אין לצקת בטון בימי שרב ,או בימים שחזוי מזג אוויר כזה .אם אין אפשרות
להימנע מיציקה בימים אלה ,תעשה היציקה רק באישור המפקח לאחר שיתקבלו
הוראותיו לגבי האמצעים המתאימים להגנה על הבטון.
במידה וידרוש המפקח לצקת בשעות הלילה ,יספק הקבלן את כל האמצעים
הדרושים לרבות תאורה וכו'.
הטמפרטורה של התערובת באתר לא תעלה על  .32ºעל הקבלן לנקוט באמצעים
יעילים להורדת הטמפרטורה של התערובת ,לשביעות רצון המפקח ,כגון :התזת
מים על האגרגטים ,הגנת קווי המים נגד קרינת השמש ,צביעת הערבלים בצבע לבן,
העמדתם בצל ,הוספת קרח למי התערובת בשיעור עד  50%מכמות המים .הוספת
קרח תורשה רק כאשר יוכיח הקבלן למפקח כי יתר השיטות להורדת הטמפרטורה
אינן מספיקות.
כל הסידורים וההכנות ליציקה טעונים אישור בכתב מראש של המפקח.
 02.13אשפרת הבטון בקירות ,פירוק הטפסות
 02.13.1שחרור הטפסות רק כעבור  16שעות מיציקה .אסור לשחרר את הטפסות לפני עבור
 16שעות מיציקה כדי לא לגרום תזוזה במחברים שעלולה לגרום להעברת רטיבות.
 02.13.2יש להרטיב את הטפסות באופן יסודי במשך  16השעות הראשונות ממועד היציקה
לפחות ,ועד לפירוקן.
 02.13.3כעבור  48שעות ניתן לשחרר ולפרק את הטפסות ומיד עם פירוקן יש להמשיך
באשפרה:
02.13.3.1

יש לכסות את הקירות ביריעות ייעודיות לאשפרה העשויות בד
גיאוטכני מצופה פוליאתילן כאשר הבד פונה אל הבטון והפוליאתילן
כלפי חוץ ,ולהרטיב ברצף מתחת ליריעות למשך  7יממות נוספות
(סה"כ לתקופה של  9יממות מגמר היציקה) .הכל כמפורט בסעיף
 02051של המפרט הכללי.

 02.14גימור שטחים אופקיים ,החלקה ואשפרה
 02.14.1החלקת שטחים אופקיים
02.14.1.1

כל המשטחים האופקיים יוחלקו ב"הליקופטר".

02.14.1.2

החלקה תעשה במכונת יישור והחלקה מסתובבת ("הליקופטר").
 02.14.1.2.1אין להתיז מים או לפזר צמנט על פני השטח בזמן
ההחלקה.
 02.14.1.2.2ההחלקה תבוצע לפי שבלונות (ראה דרישות הדיוק
בסעיף "דיוק" לעיל).
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 02.14.1.2.3כאשר ניתן לדרוך על הבטון והעקבות שוקעים לא יותר
מ 2-3-מ"מ ,יש לבצע החלקה ראשונה בעזרת
"הליקופטר" במצב כפות שטוח.
 02.14.1.2.4בהתאם להתייבשות הבטון ,המשך החלקה
ב"הליקופטר" והשלמה בכף ידנית לאורך קירות
ובמקומות בהם ה"הליקופטר" אינו מגיע ,עד החלקה
סופית לקבלת משטח חלק ואטום לחלוטין.
02.14.1.3

שטחים קטנים או צרים יוחלקו ב"הליקופטר" בעל קוטר קטן
 50-60ס"מ .הקבלן יידרש להביא ציוד מסוג זה ולבצע את ההחלקה
ב"הליקופטר" גם במקומות קטנים או צרים.

02.14.1.4

רק במקומות בהם גם "הליקופטר" בקוטר קטן כנ"ל לא יוכל לבצע
את ההחלקה ,על פי אישור המפקח מראש ,יוחלק בכף מתכת באופן
קפדני ,במספר מחזורים ועד העלמות מוחלטת של סימני המאלג'.

 02.14.2תיקון החלקה פגומה שנעשתה בהליקופטר או במאלג'
02.14.2.1

במידה וההחלקה לא בוצעה כראוי או שנוצרו סדקי התכווצות ,יבוצע
תיקון ע"י "נאטצם  "35בשתי שכבות ,על בטון לח ,גמר השכבה
השנייה בהחלקה בספוג לח.

02.14.2.2

בשטחים שהוחלקו בהליקופטר תבוצע הכנת שטח ע"י חספוס פני
הבטון בסיתות או במקרצפת.

 02.14.3אשפרת שטחים אופקיים
02.14.3.1

02.14.3.2

כאשר כבר ניתן לדרוך על הבטון יש לכסות את פני הבטון ביריעות
ייעודיות לאשפרה עשויות בד גיאוטכני מצופה פוליאתילן לבן
העומדות בדרישות המפרט הבין משרדי בסעיף  .02051הבד פונה אל
הבטון .לא להרטיב לא את הבטון ולא את הבד.
•

היריעות בחפיה של  20ס"מ.

•

היריעות יהודקו למקומן בלוחות עץ בצפיפות מתאימה למניעת
התרוממות היריעות ברוח.

02.14.3.1.1

למחרת היציקה ,לאחר התקשרות הבטון,
יש להרטיב מתחת ליריעות עד שהבד יוספג במים.

02.14.3.1.2

לשמור על כסוי מורטב למשך  10יממות( .ראה סעיף
 4.7.3בת"י  1923עבודות בטון יצוק באתר .)2003

02.14.3.1.3

לפני יציקת בטון השיפועים\מדה ,ישטפו פני הבטון
במים בלחץ גבוה להסרת שיירי החומר האוטם.

02.14.3.1.4

כנ"ל כאשר גמר פני הבטון בהחלקה בהליקופטר

02.14.3.1.5

ממחרת היציקה יש להרטיב מתחת ליריעות ולשמור
רטיבות מתמדת למשך  10יממות.

האשפרה תבוצע ע"י ביריעות ייעודיות לאשפרה עשויות בד גיאוטכני
מצופה פוליאתילן כנ"ל.

 02.15סתימת שקעי הקונוסים של מחברי קשירת הטפסות
 02.15.1יש לסלק את כל הקונוסים של מחברי הקשירה הן בצד פנים והן בצד חוץ.
 02.15.2השקעים שייווצרו ע"י הקונוסים של מחברי קשירת הטפסות ,הן בצד פנים והן
בצד חוץ של המבנה ,ימולאו ,לאחר ניקוי ושטיפה יסודית במים ,במלט מוכן
המיועד לתיקונים קונסטרוקטיביים (כגון מילוי "נאטצם  ,"35או "ספיר "610
המשווק ע"י חב' "א.צ שיווק בע"מ") ,תוך דחיסה והידוק במוט עץ עד לפני הבטון
שסביב השקע .יש לשפשף את פני הבטון כך שהסתימה תוחלק עם פני השטח ללא
בליטה.
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 02.15.3תבוצע אשפרה בהתאם להמלצות היצרן לגבי חומר התיקון .מיד לאחר התקשות
יש להתיז רסס מים במרווחי זמן של שעתיים במשך יומיים.
 02.15.4בבטון ב 40-אם יעשה שימוש במחבר פלדה מגולוון פנימי הכולל גם צינוריות
פלסטיות ,יידרש לסלק את הצינוריות ולאטום באיטום צמנטי כנ"ל .לא יידרש
לסלק את הצינורית אם גובה הקונוס יהיה לפחות  5ס"מ.
 02.16תיקוני בטון
לאחר פירוק הטפסות יבוצעו תיקוני בטון הכוללים:
א.

סיתות וסילוק בליטות בבטון וחלקים רופפים.

ב.

חיצוב וסילוק בטון פגום בכיסי חצץ וחורים וסתימת השקעים.

ג.

בבטון חשוף חזותי ,על הקבלן לקבל מראש את אישור המפקח לעצם ביצוע התיקונים
ועליו להכין דוגמא לאישור המפקח .תיקון כיסי חצץ וחורים בפני הבטון ,בייחוד
במקומות לאורך הפסקות יציקה ,ינוקו וימולאו במלט מיוחד ,מוכן ,בלתי מתכווץ,
לתיקונים קונסטרוקטיביים כמפורט להלן.

 02.16.1חיצוב וסתות
יש לסתת את כל חלקי הבטון של כיס החצץ באמצעות כלים ידניים ,פנאומטיים
או חשמליים שיאושרו מראש ע"י המפקח .החיצוב והסתות יבוצעו בזהירות לבל
יפגעו חלקים שאינם מיועדים לתקון.
החיצוב ייעשה לעומק העולה לפחות ב 1-ס"מ על עומק הבטון הפגום .איזור
החיצוב והסתות יבלוט לפחות  5ס"מ מקצה האזור הפגום.
עבודת החיצוב והסתות באזור מוטות פלדה כוללת חיצוב גם מעל ומסביב למוטות
מבלי לפגוע בשלמותם.
 02.16.2ניקוי בסילון מים
ניקוי בסילון מים ,בלחץ  200בר ,לסילוק שיירי אבק .סילוק מים נקווים ע"י ספיגה
בסמרטוט או סילוק בלחץ אויר .השטח יושאר במצב לח עד לתקון בבטון.
 02.16.3תיקון במלט מוכן ,בלתי מתכווץ לתיקונים קונסטרוקטיביים
לאחר עבודות ההכנה הנ"ל ,יבוצע מלוי אלמנטי הבטון לחתכם המקורי במלט,
בלתי מתכווץ ,מוכן ,המיועד לתיקונים קונסטרוקטיביים ע"פ הגדרות היצרן
ומותאם לעובי המילוי הנדרש כגון "נאטצם  "35של חב' "א.צ .שיווק בע"מ".
הקבלן יביא את חומר התיקונים לאישור המפקח ,מראש.
 02.16.4גימור ואשפרה
א.

פני השכבה העליונה יוחלקו בכף טייחים כך שיתקבל משטח בעל פנים
חלקות מבריקות.

ב.

תבוצע אשפרה בהתאם להמלצות היצרן לגבי חומר התיקון.

ג.

מיד לאחר התקשות יש להתיז רסס מים במרווחי ועל חשבונו .כאמור לעיל,
המים יועמדו לרשות הקבלן ללא תמורה ,במקום ובכמות שתיקבע ע"י
המפקח.

 02.17תפרים ואטמים
תפרים ואטמים יבוצעו במקומות המסומנים בתוכניות וכדלקמן:
תפרי עבודה (לפי החלטה באתר ובאישור המפקח):
 אטם תופחהאטם יהיה על בסיס גל מתנפח בחתך לפחות " 1x3/4כגון  Water Stop Rx 101או
 Bento Sealאו ש"ע או על בסיס גומי סינתטי משולב בשרפים תופחים (Sikaswell Profile
או ש"ע).
יש לנקות את פני הבטון במברשת קשה.
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יש למרוח דבק מתאים לפי הנחיות היצרן.
יש לקבוע מסמרי פלדה כל  30ס"מ לאורך האטם ,בנוסף לדבק.
חיבור קטעי האטם יעשה בהשקה או בחפיפה ע"פ הוראות היצרן.
יש להקפיד על שמירת מרחק של  8ס"מ לפחות מקצה האטם לפני הקיר הפנימיים .
 02.18הפסקות יציקה
באם תורשינה ע"י המתכנן הפסקות יציקה הן תעשינה רק במקומות ובאופן המאושרים על
ידו .כל העבודות הקשורות להפסקת יציקה חומרי העזר ,תמיכות לקוצים וכל הקשור
להפסקת היציקה ,אינם נמדדים בנפרד והם כלולים במחיר הכללי של ההצעה .הקבלן יגיש
 3שבועות מראש הדרישה להפסקות יציקה עם תכנון מפורט לגבי הפרטים לנ"ל.
בתפרים יש לבצע כל "אגף" ביציקה נפרדת ובין היציקות יש להכניס אביזרים שונים (כגון
"קלקר" ,יתדות מתכת וכו') בהתאם לפרטי המתכנן.
קורות שאינן יצוקות בשלמותן יש לתמוך באמצעות מגדל תמיכה לעומס הפועל על החתך
המלא ,עד  7ימים לפחות לאחר השלמת החתך.
הפסקות יציקה שאינן מתוכננות ע"י המתכנן
יש לבצע באמצעות אלמנטי מתכת ייעודיים ,כדוגמת  HBTהמסופק ע"י חברת "דומא"
שווק בע"מ בהתאם לסוג האלמנט בו נערכת הפסקת היציקה.
 02.19תכולת המחירים ואופני מדידה מיוחדים לעבודות בטון יצוק באתר
אלמנטי הבטון השונים ימדדו לפי שטחם או נפחם נטו כמפורט בכתב הכמויות.
מחירי הבטונים מכל סוג שהוא כוללים גם את העבודות הבאות ללא שום תוספת למחיר
היחידה:
א .סידורי פתחים וחורים בכל צורה שהיא הן גדולים והן קטנים.
ב.

סידור שקעים ,הנמכות בתקרות ,חריצים וכו'.

ג.

ביטון צנרת מכל סוג ומכל קוטר.

ד.

ביטון פלטקות ,פרופילים ,ברגים מכל סוג ומכל קוטר (עבור הפלטקות ,הפרופילים
והברגים ישולם בנפרד).

ה.

הוצאת קוצים מברזל לכל מטרה (עבור הברזל ישולם בנפרד).

ו.

סידור שיפועים עליונים ו/או תחתונים בבטונים מכל סוג שהוא ובכל מקום (עד 5%
שיפוע).

ז.

החלקה והידוק של הבטונים כמפורט (לא כולל החלקת הליקופטר).

ח.

התאמה ועיבוד סביב מחסומי רצפה ו/או אבזרים אחרים אשר יותקנו ברצפה.

ט .שימוש בתבניות מתועשות מהירות ביצוע.
י.

מדידות ושירותים של מודד מוסמך.

י"א .כל התוספים והערבים הנדרשים והמפורטים דלעיל.
י"ב .קיטום פינות ,אף מים וכו'.
כל סוג זיז המופיע בתוכניות ואינו נכלל בסעיף נפרד של מבחן ההצעות ייכלל לצורך מדידה
ותשלום בסעיף המתאר את האלמנט ממנו יוצא או בולט הזיז.
מחירי פלדת הזיון לא ייחשב בעבודות הבטונים ויחושב בנפרד למדידה.
מחיר הפלדה הזיון יכלול הכנת רשימות ברזל.
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פרק  - 05עבודות איטום
 05.01כללי
כל עבודות האיטום יבוצעו ברמה מקצועית גבוהה ע"י בעלי מקצוע מעולים החייבים
באישורו המוקדם של המפקח.
על הקבלן או קבלן המשנה מטעמו להגיש עם הצעתו את המסמכים הבאים:
א .תעודה שעבר השתלמות והוא בקיא בתהליכי ונוהלי עבודה עם חומר האיטום מהסוג
הנדרש בחוזה זה (התעודה תהיה מטעם החברה המייצרת ו/או משווקת את חומר
האיטום).
ב .מסמכים המעידים על ניסיון מוצלח קודם של  3שנים לפחות בתחום זה.
 05.02רציפות שכבות האיטום
הקבלן ידאג לשמירה על רציפות שכבות האיטום ובכל מקרה שהדבר לא בא לידי הביטוי
בתוכניות ו/או במפרט ו/או בכתב הכמויות ,יובא הדבר בעוד מועד לידיעת המפקח.
 05.03הצעות שינוי ואישור דוגמאות
אם תוך כדי עבודה ימצא הקבלן לנכון להציע שינויים כלשהם בעבודות האיטום ,יראו
הצעותיו כמאושרות רק לאחר העברתן לעיון מוקדם של המפקח ואישורן על-ידו בכתב.
לפני תחילת הביצוע יהיה על הקבלן להגיש לאישור המפקח והמתכנן דוגמאות של חומרי
האיטום שברצונו להשתמש בהם.
 05.04אחריות הקבלן
אחריות הקבלן לגבי עבודות האיטום תהיה לתקופה של  10שנים.
 05.05הכנת שטחי בטון שנועדו לקבלת איטום
א.

כל שטחי הבטון עליהם יעשה איטום  -שטחים אופקיים משופעים ושטחים אנכיים
יהיו חלקים ויציבים ללא קיני חצץ ,וללא שקעים ובליטות.

ב.

חלקים רופפים או בולטים יסותתו במשחזות ואמצעים אחרים.

ג.

כל החורים ,כיסי חצץ והשקעים ימולאו ב"סיקה רפ פוואר" של חב' "סיקה" ספק
"גילאר בע"מ" ,העבודה תבוצע לפי הוראות הספק או לפי פרק  02.02במפרט נתיבי
ישראל ,על פי החלטת המפקח.

ד.

שטחי בטון אשר ימצאו ,לפי דעת המפקח ,פגומים ולא מתאימים לקבלה ישירה של
שכבות האיטום ,תבוצע עליהם שכבת טיח צמנט.
שכבת היישור בטיח צמנט תבוצע בהתאם לסעיף  090235שבמפרט הכללי.
הטיח יהיה טיח הרבצה צמנטי מתועש תואם ת"י  ,1920ויגיע לאתר בשקים מקוריים
של היצרן .החומר יהיה בתוקף לפחות למשך  6חודשים מיום הגיעו לאתר ..לא יוחל
בביצוע שכבות איטום בטרם הושלמה הכנת השטחים כנדרש לעיל ,ולא לפני
שהשטחים נבדקו ע"י המפקח ואושרו על-ידו כמתאימים.

ה.

הכנת שטחי בטון בהתאם לאמור לעיל לא תמדד בנפרד ותחשב כנכללת במחירי
היחידה המתאימים.

ו.

שכבת השיפועים בגגות תהיה מבטון ב 20-מוחלק בין סרגלים מקובעים .החלקת
הבטון תהיה לרמתה המתקבלת בהחלקת הליקופטר .לא יאושר שימוש בבטון קל
ליצירת שיפועים.

 05.06מעגילות (רולקות)
הרולקות יעשו מטיח הרבצה צמנטי מתועש תואם ת"י  ,1920ויהיו במידות (משולש
הרולקה)  5 X 5ס"מ.
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 05.07איטום ביריעות ביטומניות משופרות והנחיות כלליות
היריעות יהיו תוצרת אירופאית או ישראל בעלות תן-תקן ישראלי בתוקף.
יריעות האיטום יבדקו עפ"י ת"י  1430חלק  3לגבי יריעות איטום המיושמות בריתוך.
יריעות האיטום יהיו מסוג יריעות ביטומניות (טיפוס ” ,)“Mמולחמות לקיר ולרצפה,
המכילות פולימר אלסטומרי  S.B.Sובעובי של  4מ"מ או  5מ"מ על פי התוכנית והמפרט.
בכל מקרה החיפוי יעשה לפי הוראות היצרן ובאישור המפקח ,ועל הקבלן לספק למפקח
מראש ולפני תחילת העבודה את הנתונים הטכניים של יצרן היריעות ,כולל פרוספקט
וקטלוג יצרן ,וכן תוצאות בדיקות מכון התקנים הישראלי ,ותו תקן ישראלי בתוקף .לא
יאושרו לשימוש יריעות המכילות בגבן הטבעה (אמבוסינג) עמוקה מ  0.5מ"מ.
יריעות חשופות לשמש ,תהיינה בעלות עובי אחיד ומעובדות כראוי עם ציפוי אגרגט לבן
ומודבק אורגינלי ע"י היצרן ללא פגמים כלשהם כגון :קרעים ,חתכים ,נקבובים ,קמטים,
שקעים ,גלים ,בליטות ,שוליים פגומים ,סיבי זיון בולטים לעין וכד'.
גלילי היריעות יובלו ויאוחסנו אך ורק במצב אנכי ובשטח מוצל .על-מנת לא לפגוע פגיעה
בגלילי היריעות בהובלה או אחסנה ובכדי למנוע נזק ,יקשרו  8גלילים לפחות בחבל קשירה
בהיקף קבוצת גלילים.
כמו-כן ,אין בשום פנים להניח גלילי יריעות אחד על השני הן בהובלה וכן באחסנה.
גלילי היריעות יפתחו לפני הנחתן ויגולגלו שוב לגלילים לפני השימוש.
לפני יישום היריעות ,יש ליישם פריימר ביטומני
השטח ליישום היריעות חייב להיות מוחלק ובכל מקרה וקיימים בו בליטות ,תבוצע קודם
להנחת היריעה שכבת פריימר ביטומני תואם לנדרש בת"י  ,1430/3והחלקה בביטומן חם
מסוג  .85/40הלחמת כל יריעה תבוצע מאמצע הגליל כלפי הקצוות.
כיוון הנחת היריעות יהיה בהתחשב בכיוון השיפועים .כאשר כיוון הלחמת היריעות מעל
המישור האנכי או במישור הנטוי בשיפוע הינו כזה שהצלע הארוכה של היריעות ניצבת
לכיוון האנכי או השיפוע  -החפיה ,תיעשה כדוגמת גג רעפים כאשר היריעה הגבוהה יותר
מחפה על זו הנמוכה יותר.
 05.08איטום רצפה תחתונה
 05.08.01בטון רזה
יש לצקת בטון רזה ב 30-המכיל לפחות  400ק"ג צמנט למ"ק ,בעובי של
 5ס"מ לקבלת האיטום ,על פי פרט האיטום בתוכנית .גמר הבטון יהיה חלק
ורציף ללא אגרגטים הבולטים מפני המשטח .שכבת הבטון הרזה תלווה את
צורת הרצפה הקונסטרוקטיבית ותיצור ווטות לביצוע האיטום בהמשכיות
מתחת לקורות תחתונות ,קפיצה בין מפלסים וכד'.
מפלס תחתית הבטון הרזה יהיה בגובה של כ 5-ס"מ מתחת למפלס תחתית
הרצפה.
זמן ייבוש שכבת הבטון הרזה לפני יישום מערכת האיטום יהיה לא פחות
מ 72-שעות.
בצמוד לקיר הדיפון הסלארי ההיקפי ,יגיע הבטון הרזה עד לדופן הקיר וילווה
את צורתו לכל אורך היקף המרתף על מנת ליצור משטח רציף לקיר לביצוע
האיטום בהמשכיות.
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 05.08.02הכנת השטח
לפני תחילת עבודת האיטום יש להשלים את כל הפרטים ואת ביצוע האלמנטים
שמשפיעים על האיטום ,לדוגמא :צינורות החודרים את האיטום ,הנמכות,
פינות וכו' .יש לנקות את המשטח מלכלוך ,אבק ,אבנים ,שומן ,חוטי ברזל וכד'.
פני השטח יהיו חלקים ,יציבים ,נקיים ויבשים לחלוטין לקבלת האיטום.
בהיקף הרצפה ,בצמוד לקיר הדיפון הסלארי ההיקפי יש להכין את שטח פני
הקיר נקיים וחלקים לביצוע האיטום ברצף מפני הבטון הרזה ועד לגובה של
כ 100-ס"מ מעל פני הרצפה .במידת הצורך תבוצע שכבת החלקה על פני
הסלארי לקבלת האיטום.
 05.08.03פריימר
על גבי שטח הבטון הרזה יש למרוח פריימר ביטומני מסוג "ספיר  "B 2000או
שו"ע בכמות של  300ג"ר/מ"ר.
 05.08.04ביטומן חם
על גבי הפריימר יש לבצע  2מריחות ביטומן חם מסוג " "75/25או שו"ע בכמות
של  1ק"ג/מ"ר כל מריחה (סה"כ  2ק"ג/מ"ר  -בעובי  2מ"מ לפחות בנק' מדידה).
 05.08.05יריעה ביטומנית לאטימה
על כל שטח הבטון הרזה הלחמת יריעה ביטומנית על בסיס  S.B.Sבעובי  5מ"מ
דרגה  Mתואמת .ההדבקה על המשטח תהיה ע"י חימום של חומר .ההלחמות
וההדבקות תהיינה ע"י אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר .החפיפות
הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ 10-ס"מ ,החפיפות לרוחב
בשתי הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ 20-ס"מ .אין לחבר
 4יריעות בנק' אחת.
 05.08.06גמר האיטום
האיטום יכלול את כל שטח הבטון הרזה באופן רציף והמשכי.
 05.08.07מדה להגנה
יציקת מדה להגנת האיטום בעובי של  5ס"מ .המדה תבוצע בתערובת נוזלית
למחצה כדי למנוע שימוש בכלים וגרימת נזק לאיטום.
במקומות בהם בוצעה הנמכה לקראת שטחים אנכיים ,תמלא שכבת המדה את
כל שטח ההנמכה עד ליצירת משטח אופקי ליציקת הרצפה.
 05.08.08עצר מים מתנפח
בכל הפסקת יציקה ,מתוכננת או לא מתוכננת ,סביב צינורות וכד' יש להניח פס
עצר מים מתנפח מסוג " "WATER STOP_CONTITE_Sאו שו"ע במידות של
 20 X 15מ"מ מותאם למים מליחים.
סביב צינורות הפס ילופף במרכז עובי היציקה.
 05.08.09יציקת רצפת בטון
יציקת רצפת בטון כמתוכנן בתוכניות קונסטרוקציה.
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 05.09איטום קיר דיפון סלארי
05.09.01

הכנת השטח של הקיר הסלארי
יש להכין ולנקות את שטח הקיר הסלארי מאבנים בולטים ,חול ,לכלוך ,אבק
וכד' .לסתת ולסתום חורים ואזורי סגרגציה בחומר צמנטי לתיקון בטון
מתועש לא מתכווץ כדוגמת "ספיר  " SIKA_REP_POWER" ,"620וכד' ,לאחר
השלמת עבודות הכנת השטח פני הקיר יהיו חלקים ,ישרים ,נקיים ויבשים
לקראת קבלת האיטום.
לפני ביצוע האיטום יש להכין את כל הקוצים הדרושים לתפיסת קיר היישור.
הקוצים יהיו מברזל מצולע או עגול ,הכל בהתאם להנחיות הקונסטרוקטור.
על גבי הקוצים היוצאים משטח הקיר הסלארי יש להגן בעזרת יריעת
פוליאטילן או צינוריות פלסטיק ,הגנה זו תבוצע לפני תחילת עבודות האיטום
בהתזה ,כהגנה זמנית ,כדי לא ללכלך את הקוצים הקונסטרוקטיביים
באיטום הביטומני.
חלק של הקוצים באורך כ 3-ס"מ הצמוד לדופן קיר הדיפון יהיה ללא עטיפה
על מנת להשאיר מקום לסגירת מערכת האיטום מסביב לקוצים.
במידה ובאופן כללי או חלקי פני הקיר ימצאו מחוספסים ,בעלי אזורי סגרגציה
וכד' תבוצע בשטחים רלוונטיים אלו שכבת טיח צמנטית מוחלקת .שכבת
הטיח הצמנטי יהיה בעובי מינימלי של  2-3ס"מ ,כך שבסוף הפעולה פני השטח
יהיו חלקים ורציפים ומתאימים לקבלת האיטום .אזורי סגרגציה יסותתו לפני
ביצוע הטיח הצמנטי.
הטיח יהיה טיח הרבצה מתועש תואם ת"י  1920כדוגמת "הרבצה צמנטית
( "720כרמית) או ש"ע.
במידה ובחיבורים בין האלמנטים של הקירות הסלאריים יתגלו חדירות מים
יש לסתת את הבטון הרופף בצידי החיבור ולנקות את החיבור מכל לכלוך,
חומרים רופפים וכד' .לכל אורך החיבור יש לבצע סתימה בצמנט מהיר מסוג
" "WATERPLUGאו שו"ע .יש למקם בתוך הסתימה פיות מיוחדות .במידה
ולאחר סתימת החיבור ימשיכו חדירות המים יש להזריק דרך הפיות חומר
פוליאוריטן מתנפח מסוג " "SAFE FOAMאו שו"ע .כמות הפיות והמרווח
ביניהם יקבע בהתאם למצב בשטח.
במידה ויתגלו חדירות מים באזור העוגנים ,יש לבצע לאחר חיתוכם ,באישור
הקונסטרוקטור ,סתימה בצמנט מהיר והזרקת פוליאוריטן כמוסבר לעיל לפני
תחילת עבודות האיטום.

 05.10חגורת בטון מעל לקיר הסלארי
לאורך הקיר הסלארי בחלקו העליון יש לצקת חגורת בטון אופקית על גבי ראש הקיר
שתחליק את השטח ותיצור משטח אטימה לחפיפה בין האיטום הפנימי לחיצוני .גובה
החגורה יהיה מינימום כ 20-ס"מ ורוחבה יהיה כרוחב הקיר הסלארי.
יש להכין את שטח הקורה נקי לחלוטין מאבק ,לכלוך וכד' .שטח הקורה יהיה חלק
לחלוטין לקבלת האיטום.
על גבי החגורה ומשני צדדיה יש לבצע  3מריחות איטום צמנטי מסוג "ספירקוט  "730או
שו"ע בכמות של  1ק"ג/מ"ר כל מריחה (סה"כ  3ק"ג/מ"ר).
 05.11איטום ביטומני מותז
על כל שטח הקירות הסלאריים ביצוע התזת איטום של אמולסיה ביטומנית על בסיס מים
דו קומפוננטית מסוג "רפידפלקס" או שו"ע בעובי שכבה יבשה של  6מ"מ.
בחיבור בין אלמנטי הקיר הסלארי לרוחב של  50ס"מ וסביב העוגנים לרוחב של  1מ'
יבוצע עיבוי של ההתזה הביטומנית עד לקבלת עובי שכבה של כ 8-מ"מ.
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בחלקו התחתון של הקיר תבוצע חפיפה עם ההתזה הביטומנית הבולטות מעל לפני רצפת
המרתף לגובה של  1מ'.
בחלקו העליון של הקיר יעלה האיטום עד לקצה החגורה בחפיפה לאיטום הצמנטי שבוצע
על גבי הקורה( .ראה סעיף  5.2שלעיל).
 05.12עצר מים מתנפח
על גבי הרצפה בהיקף ,בצמוד ל דופן הקיר הסלארי ,במרכז עובי קיר היישור המתוכנן יש
להצמיד  2רצועות של עצר מים מתנפח מסוג " "CONTITE WATER STOPאו שו"ע
במידות של  20X15מ"מ.
סביב צינורות החודרים את הרצפות או בכל הפסקת יציקה ,יונח פס של עצר אחד כנ"ל
במרכז עובי היציקה.
 05.13צינוריות להזרקה
בין שני העצרים תונח צינורית להזרקה מסוג " "WEBAC INJECTO TUBEאו שו"ע
לאורך כל הקירות הסלאריים.
אורך הצינור יהיה כ 5-מטר והיציאות יהיו במקומות מסודרים ,בשטח הקיר היצוק בתוך
קופסאות פלסטיק ,כך שניתן יהיה להגיע אליהם ולהזריק דרכם במידת הצורך.
 05.14יציקת קיר בטון  +גמר פנימי
יציקת קיר בטון פנימי בהתאם לתוכניות קונסטרוקציה וביצוע גמר בהתאם להנחיות
האדריכל .אין להעביר מוטות קשירה דרך התבנית.
 05.15סתימת התפר
בקצה התפר במישור פני קיר הבטון הפנימי יש לגרד את הקלקר לעומק של  6ס"מ ,לדחוס
מוט ספוג פוליאטילן בקוטר של  1ס"מ גדול מרוחב התפר הנתון.
את קצה התפר יש לסתום במסטיק פוליאוריטן מסוג " "SAPIR THANE 230או שו"ע.
 05.16הזרקת פוליאוריטן  -בצינוריות להזרקה במידת הצורך
במידה ויתגלו חדירות מים דרך החיבור שבין הרצפה לקירות עקב תזוזות או סיבות
אחרות ,יש להזריק דרך הצינוריות שהוכנסו בחיבור שבין הרצפה לקירות ,חומר איטום
פוליאוריטן מתנפח מסוג " SAFE FOAMהידרו גראוט" או שו"ע עד קבלת שטח יבש ללא
חדירות מים ,כמות ההזרקה תקבע במקום בהתאם למצב בשטח ,עד לעצירה מוחלטת של
נביעת המים וקבלת שטח יבש לחלוטין.
הזרקות יבוצעו רק לאחר קבלת אישורו של המתכנן.
 05.17הזרקת פוליאוריטן  -דרך פיות מקומיות במידת הצורך
במידה ויתגלו חדירות מים דרך סדקים בשטח הקירות ,כתמי מים נקודתיים ,נביעות מים
מקומיות וכד' ,יוכנסו פיות בקדחים מקומיים שיבוצעו סביב נקודות החדירה ,ודרך פיות
אלו יוזרק חומר איטום פוליאוריטן מתנפח מסוג " SAFE FOAMהידרו גראוט" או שו"ע
עד קבלת שטח יבש ללא חדירות מים ,כמות הפיות ,וכמות החומר להזרקה יקבע במקום
בהתאם למצב בשטח עד לעצירה מוחלטת של נביעת המים וקבלת שטח יבש לחלוטין.
הזרקות יבוצעו רק לאחר קבלת אישורו של מנהל הפרויקט.
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 05.18איטום פנים של רצפות ,קירות ותקרות בטון בכל החדרים הרטובים ,כולל בור האיגום,
על בסיס צמנט הידראולי מוגמש בשכבות דקות
כללי
א.

העבודה תבוצע על פני רצפה ,תקרה וקירות הבטון.

ב.

להכנה נאותה של השטח יש חשיבות רבה לביצוע מערכת האיטום.

ג.

הכנת השטח והעבודה יבוצעו בהתאם להוראות היצרן ,כולל מספר תוספות ונקודות
להדגשה .בכל מקרה של אי הבנה או סתירה ,יש להתקשר למפקח או ליועץ האיטום.

ד.

על פני תיקוני בטון גדולים (מעל  55ס"מ) ,מעל לסדקים ,הפסקות היציקה,
תתבצענה מריחות מקדימות של טיח הידראולי מוגמש עם שילוב של שריון מארג
זכוכית חסין אלקלי.

ה.

על הקבלן ליישם את החומר על פי דף המידע העדכני של היצרן .במקרה של סתירה
בין מפרט זה לבין לדף המיידי או מפר היצרן ,על הקבלן לפנות למנהל הפרוייקט
לקבלת הנחיות.

ו.

יישום בחללים סגורים מחייב אוורור מאולץ .יישום החומר בתוך חללים שאינם
מאווררים כראוי ,עשוי להביא לכשל החומר ,ולצורך להסירו מהרצפה והקירות.

חומרים
א.

מערכת האיטום מבוססת ברובה על חומרים מתוצרת "סיקה" (שוויץ) ,המיוצגת
בארץ על ידי גילאר בע"מ .ניתן להשתמש בחומרים שווי ערך ,אם יאושרו מראש
ובכתב על ידי המפקח.

ב.

חומר האיטום העיקרי יהיה צמנט הידראולי מוגמש ,דו רכיבי ,כגון" :סיקה טופ
סיל ( "107גילאר).

ג.

חומר התיקון והמילוי למגרעות יהיה כגון :סיקה טופ ( "H 122גילאר) או ש"ע.

ד.

ארג הזכוכית לשריון יהיה חסין אלקלי .ארג הזכוכית יהיה בעל "עיניים" בגודל של
 44מ"מ.

הכנת שטחי בטון
א.

ניקוי יסודי והסרת לכלוך ,בטון רופף ,מלחים ,שמן ,תבניות וכו' ,עד לקבלת תשתית
בטון נקיה ויציבה.

ב.

הרחקת כל קרום בטון/מי בטון/חול מוקשה המצויים על הבטון .מומלץ לבצע זאת
בשיטה מכנית ,ולאחר מכן רחיצה במים נקיים.

ג.

לחפש ולסתת כיסי חצץ ו/או קוצי ברזל בשטח הנ"ל ,עד לקבלת בטון חזק ויציב
(בעומק של לפחות  3ס"מ ,ניתן להתחבר גם לבטון עם מעט סגרגציה).

ד.

חירוץ ופתיחת סדקים בקטעים והפסקות יציקה ,לעומק של  3ס"מ וברוחב של
 3ס"מ ,בצורה מלבנית ככל האפשר (דפנות אנכיים לפני השטח  -ככל האפשר).

ה.

סתימת החרירים ,החורים והחריצים ב"סיקה טופ  122H -או ש"ע.

ביצוע האיטום
א.

מריחה ראשונה של חומר איטום "סיקה טופ סיל  ,"107על פני כל השטח ,המיועד
לאטימה.

ב.

מריחה שניה כנ"ל תבוצע לאחר  4-6שעות או למחרת היום.

ג.

כעבור  8שעות או למחרת היום תבוצע שכבה שלישית כנ"ל.

ד.

סה"כ הכמות המיושמת בשלש שכבות  4.5ק"ג/מ"ר.
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הכנת תערובות החומרים והיישום
א.

התערובת של הרכיבים של חומר האיטום "סיקה טופ סיל  A( ,"107הנוזל) וB-

ב.

יחסי התערובת בכל שכבה תשתנה בהתאם להוראות היצרן .ככלל "שכבת
ההדבקה" (השכבה הראשונה) תכיל יותר רכיב  Aמשכבות הגמר.

(האבקה) ,יעורבבו באופן מכני במהירות נמוכה של  200-400סבל"ד ,לפחות
 3דקות.

כמות החומר המעורבב תהיה כזו הניתנת ליישום תוך  30דקות.
ג.

אין להוסיף מים לחומר אשר מתחיל להתייבש בתוך הכלי ,אלא יש לזרוק את
החומר.

ד.

המריחות תיעשינה במברשת עם שערות פלסטיק ארוכות בעלות קשיות גבוהה
לייצור עובי של כ 1-מ"מ בכל שכבה (אינה מיושרת ומוחלקת כשכבת צבע) .אין
לבצע ,ואפילו מקומית מריחה בעובי העולה על  2מ"מ.
ניתן ליישם גם בעזרת מרית משוננת (השכבות האחרונות עם הצד החלק) ,או
בגלילה.

ה.

כמות החומר היבש הנדרשת לכל שכבה היא כ -1.5ק"ג למ"ר .מספר השכבות יהיה
.3

ו.

תערובת הטיט למילוי שקעים יהיה עם מנת מים נמוכה ככל האפשר ובלבד שיאפשרו
עבידות מספקת למילוי המשימה.

 05.19איטום גג חדר עילי
05.19.01

בידוד תרמי של הגגות על ידי הדבקת לוחות קלקר  P-30בעובי  3ס"מ ,ויציקת
שכבת מדה בטון בשיפועים בעובי  5ס"מ לפחות ,כולל רשת פלדה מרותכת
 4#@20/20ומוחלק בהליקופטר לפי שיפועי הניקוז.

05.19.02

מריחת פריימר ביטומני מסוג "פריימקוט  "101בכמות של כ 300-גרם למ"ר,
ויבוש למשך  3-5שעות.

05.19.03

ברולקות תולחם יריעת חיזוק ברוחב של  30ס"מ מסוג זהה לסוג היריעה
הראשית ללא אגרגט .טיפול דומה יינתן בפרטי המרזבים ובהגבהות בגג.

05.19.04

הלחמת יריעה ביטומניות בעובי  5מ"מ מסוג  M5עם אגרגט מולבן מוטבע על
פני היריעה.

05.19.05

יריעת חיפוי תולחם החל מאף המים (או פני המעקה במקומות בהם לא קיים
אף מים או סרגל אלומיניום) ותרד עד  15ס"מ על פני האיטום האופקיים.
יריעת החיפוי תהיה מהסוג המשמש את שכבת האיטום העיקרית.

 05.19.06במידה ויש אף מים ,יש למרוח בקצה היריעה שמתחתיו "אלסטיק "244
לאיטום סופי .במידה ואין אף מים יש לקבע סרגל אלומיניום בקצה היריעה
ברולקה ולמרוח מעליו "אלסטיק  ."244במקרה של מעקה נמוך היריעה תעלה
על פני המעקה ותגיע עד  5ס"מ מקצהו החיצוני ,לאחר מכן יש למרוח
"אלסטיק  "244בקצה היריעה.
 05.20בדיקת אטימות גגות שטוחים
בדיקת שיפועי הגגות ואטימות השכבות הנ"ל תעשה על ידי הצפתן בכל שטחן במים בגובה
של  5ס"מ לפחות במקום הגבוה במשך  48שעות .המפקח יהיה רשאי להאריך תקופה זו
עד לשבוע ימים על חשבון הקבלן .ההצפה כוללת את כל הסידורים הכרוכים בכך כגון
יצירת מחסום למים בשיפולי התקרות ואטימות המרזבים.
אם יתגלו נזילות וליקויים באיטום יחויב הקבלן לתקנם על חשבונו ולחזור על ביצוע
בדיקת ההצפה כמתואר לעיל עד שהבדיקה תהיה לשביעות רצונו של המפקח.
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 05.21אשפרה
אשפרת האיטום תבוצע ע"י ריסוס במים במשך  3ימים לפחות.
 05.22בקרת איכות
עובי השכבות יבדקו על ידי הסרת שכבה סופית יבשה בגודל  3 X 3ס"מ ,המדידה בעזרת
קליבר דיגיטלי.
הקבלן יבצע מדידת עובי כל  10מ"ר.
הערות:
עובי כולל של שכבות האיטום היבשות לא יפחת מ 2-מ"מ בכל נק' מדידה.
באם יאושרו לשימוש חומרים ,שווי ערך( ,בכתב) ,יש להתאים את המפרט לחומר שיאושר.
 05.23תכולת מחירים ואופני מדידה
מחיר האיטום יחשב ככולל את כל העבודות והחומרים הדרושים בכדי לקבל איטום
באיכות הנדרשת במפרט (מפרט כללי ומפרט מיוחד) ובתוכניות .כמו כן איטום יחשב
ככולל:
-

הכנות ליישום לרבות רולקות בטון מעוגלות.

-

שכבת יסוד ומריחת ביטומן.

-

איטום ביריעות משופרות.

-

כל ההכנות ושכבות היסוד כפי שיידרש ע"י יצרן החומרים.

-

בדיקות אטימות והצפה.

-

חפיות ,פחת וכו' לרבות כל חומרי העזר.

-

ימדדו בנפרד לנ"ל רק העבודות המצוינות בכתב הכמויות.

-

איטום החדרים הרטובים של הרצפה התקרה והקירות יימדד במ"ר נטו .

-

מדה בטון נמדד בנפרד במ"ר וכולל רשת זיון.

-

רולקות בטון ואיטומן יימדד במ"א.
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פרק  - 06מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה
06.01

עבודות מסגרות מפלב"מ
כללי :כל מוצרי המסגרות יתאימו להוראות פרק  06במפרט הכללי.
אלא אם צוין אחרת ,כל עבודות המתכת ,התמיכות ,הברגים ,העיגונים ,החבקים,
התושבות וכיו"ב ,בין אם יפורטו בהמשך ובין אם לא ,בין אם הם מהווים חלק בלתי נפרד
מהאביזר או תוספת לאביזר המפורט ,יהיו מפלב"מ  316ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון
בבניית הצעתו .מוצרים מפלב"מ  316יהיו ללא ריתוכים (מודולאריים או כיחידה אחת).
הצנרת והריתוכים יעברו פסיבציה וליטוש.

06.02

סולם ירידה
הסולמות יהיו על פי הפרט שבתוכניות ובהתאם לתקן ישראלי  14122חלק .4
בירידה לבורות הרטובים ולתעלות המגובים יותקנו סולמות ירידה ללא כלוב הגנה ואילו
על קירות חוץ המבנים יותקנו סולמות עלייה עם כלוב הגנה ,במקום המצויין בתוכנית
ובמידות שבתוכניות.
המדידה לצורכי תשלום תהיה לפי מטר אורך כמצויין בכתב הכמויות .המחיר כולל
אספקה והתקנה מושלמת של הסולם לרבות העברת אישור מהנדס קונסטרוקציה רשום
ורשוי מטעם הקבלן לכל סולם וסולם.

06.03

מעקות ושערי ביטחון
הקבלן יגיש תוכניות וחישובים ,נציבות ואופקיות ועמידה בתקנים ישראלים (ת"י )1142
למעקות הפלב"מ.
שערי בטחון יותקנו במקומות המסומנים .כיוון הפתיחה רק כלפי פנים המשטח .כלפי חוץ
לכיוון המורד ,יש להתקין מעצור .השער יפתח בקלות וייסגר אוטומטית באמצעות מנגנון
קפיץ .מבנה השער יהיה זהה למבנה המעקה הסמוך אליו.
המדידה לצורכי תשלום תהיה לפי מ"א של המעקה שיבוצע כולל שער הבטחון שהנו חלק
מהמעקה .המחיר יכלול אספקה והתקנת המעקות והשערים וכל הנדרש בשלמות.

06.04

שבכות
השבכות יותקנו בהתאם לתוכניות מעל הפתחים השונים.
השבכות תהינה עשויות פלב"מ  316או פיברגלס בעובי  5.0ס"מ ,ממוסגרות ,כדוגמת
תוצרת "סקופ" או שווה איכות .חלקה העליון של השבכה יחורץ על מנת למנוע החלקה.
השבכות תונחנה על גבי פרופיל בבליטות או שקעים שיקבעו בבטון ,כמפורט בתוכניות.
השבכות יתוכננו לעומס מחולק של  100ק"ג למ"ר ועומס מרוכז של  500ק"ג.
ביצוע השבכות ועיגונם יהיה על פי הנחיות היצרן .הקבלן יגיש את תוכנית השבכות
והעיגון לאישור המפקח.
המדידה לצורכי תשלום תהיה לפי מ"ר כמפורט בכתב הכמויות וכולל פרופיל התושבת,
העיגונים וכל הנדרש בשלמות.

06.05

מכסים
במקומות המסומנים בתוכנית יותקנו מכסים ממוסגרים כדוגמת תוצרת "סקופ" או שווה
איכות ,על פי הפרט שבתוכניות.
המכסים יונחו על גבי פרופיל שיבוטן ברצפה/קיר ,כמפורט בתוכניות ביצוע .המכסים
ועיגונם יהיה לפי הנחיות היצרן .הקבלן יגיש את תוכנית המכסים ועיגונם לאישור
המפקח.
המכסים יימדדו לפי מ"ר וכולל פרופיל תושבת ,העיגונים ,ידיות הרמה ,נעילות וכל הנדרש
להתקנה בשלמות.
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06.06

מעקות ניידים
הקבלן ייצר ויספק מעקות ניידים לצורך התקנה בהיקף פתחים עם פתיחתם לצורך
העבודה .המעקות הניידים יהיו פריקים בקטעים של  1-1.5מטר דוגמת תוצרת "סקופ",
הניתנים לחיבור קשיח ביניהם .המעקה יהיה פריק ונייד.
המדידה לצורכי תשלום תהיה לפי מ"א של המעקה שיבוצע .המחיר יכלול אספקה
והתקנת המעקות וכל הנדרש בשלמות לרבות חורי עיגון ברצפה.

06.07

דלתות מפלדה
כל מוצרי המסגרות יסופקו לבניין כאשר המשקופים מוכנים ,נקיים ומשוחים בצבע יסוד
בכל פאותיהם כמפורט בפרק  11מפרט הכללי לעבודות צביעה ,והכנפיים בגמר צבע אבקה
בתנור.
כל עבודות הריתוך יבוצעו על פי המפרט הכללי ויש להקפיד על קבלת משטחים אחידים
לאחר הריתוך.
הדלתות יהיו בהתאם לתוכניות וכמפורט בכתב הכמויות.
כלל הדלתות יהיו עם מנעול צילינדר וידיות מתכת.
דלתות אש  -הדלתות המסומנות ברשימת המסגרות כדלתות אש יהיו מסוג  30/30לפי
תקן  1212חלק  1עם צוהר.
המדידה לצורכי תשלום תהיה לפי יחידה ותכלול הספקה והתקנה מושלמת של הדלת
לרבות משקוף וצביעה כמפורט בכתב הכמויות.

06.08

פתחים לשחרור עשן
כל הפתחים לשחרור עשן יהיו כמפורט ברשימת המסגרות.
מדידה לצורכי תשלום תהיה לפי מ"ר כולל משקופים לרבות הספקה והתקנה.
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פרק  - 08עבודות חשמל
 08.01כללי
המפרט להלן מתייחס לביצוע עבודות חשמל ובקרה בתחנת שאיבה "ניר צבי" החדשה של
המועצה המקומית באר יעקב .עבודת הקבלן כוללת:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

עבודות מתח נמוך
מערכת תקשורת ובקרה
אספקה והתקנת דיזל גנרטור
תשתיות תת-קרקעיות ותאורת חוץ
מערכת גילוי וכיבוי אש
מערכת טמ"ס ומערכת פריצה

העבודה תבוצע בהתאם למפורט בפרק ( 2015 )08של המפרט הכללי לעבודות חשמל.
שבהוצאת משרדי הממשלה ,התקן הישראלי ,חוק ותקנות בנושא חשמל (עדכון אחרון),
דרישות חח"י ודרישות המועצה המקומית וכמפורט להלן.
מסמכים המהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה הינם:
 מפרטים כלליים  34 ,16 ,08 ,01 ,00שבהוצאת הועדה הבין משרדית במהדורתםהאחרונה.
 תקן ישראלי. חוק החשמל תשי"ד על עדכוניו שפורסמו בתקנות. תקנות חברת החשמל בדבר מתקנים במתח נמוך וחיבורם לרשת. תקנות והוראות חברת בזק בדבר תשתית התקנות לטלפונים. בהעדר תקן ישראלי תקן גרמני .VDEסדר עדיפות המסמכים הינו חוק החשמל ,תוכנית ,מפרט ,תקן ישראלי ,מפרט כללי בהעדר
תקן ישראלי יקבע תקן  ,VDEהקודם עדיף לפי הסדר שלעיל.
כוונת המפרט שהקבלן יספק מערכות מושלמות ,בדוקות ,ומאושרות לפעולה .במכרז זה
מובאים חומרים ,עבודה ,וציוד לביצוע העבודות כפי שמתואר בשרטוטים המצורפים .כל
הציוד ,החומר והעבודה שהינם בבחינת חומרי עזר ועבודת עזר אשר אינם מופיעים
בשרטוטים /ובמכרז זה אך הינם הכרחיים לביצוע והשלמת העבודה ,כלולים במחיר הציוד
העיקרי שבכתב הכמויות.
 08.01.01תיאור העבודה
תח"ש לביוב החדשה תחליף את תחנת השאיבה קיימת ,התחנה החדשה בנויה ממפלס
תחתון הכולל  2בורות שאיבה רטובים וחדר משאבות (טבולות בהתקנה יבשה) ,מפלסי
ביניים עבור חדר מגובים וסגרים ,מפלס עליון עבור חדר מגובים עליון וחדר משאבות עליון.
מבנה אנרגיה בנפרד הנמצא בסמוך למבנה תחנת השאיבה ,מבנה האנרגיה כולל חדר מתח
גבוה ראשי של התחנה (פרטי) ,חדר שנאי  ,1חדר שנאי  ,2חדר לוחות חשמל מתח נמוך
(המבנה כולל חלל כבלים) ,חדר דיזל-גנרטור בהספק  PRIME 700KVAמיכל דלק שבועי
בנפח  2,000ליטר ומיכל סולר תת-קרקעי בנפח של  10,000ליטר.
בבור היבש (במפלס התחתון) הצמוד לבורות הרטובים יותקנו סה"כ  4משאבות טבולות
בהתקנה יבשה כ"א בהספק מרבי ( 170KWהספק סופי בהתאם למשאבות שיבחרו),
התחנה כוללת שני בורות רטובים בכל בור מותקנות שתי משאבות .משאבות  P1,P2בבור
מס'  1ומשאבות  P3 ,P4בבור מס'  ,2בו זמנית תוכלנה לעבוד שתי משאבות בלבד .כל
משאבה תסופק עם כבלים מקוריים (לכוח ופיקוד) באורך הנדרש ,הכבלים יחוברו ללוח
מפסק בטחון מקומי אטום ומוגן שיותקן בסמוך למשאבה .המשאבות יפעלו במהירות
משתנה ,ע"י מתנעים מטיפוס "ממירי תדר" (משנה מהירות) .מפלס הנוזל בכל בור רטוב
יימדד ע"י רגש אולטרה סוני מתאים שיעביר סיגנל  4-20mAאל בקר המתוכנת בכל בור
יותקנו  2מדי מפלס אולטרה סוני אופרטיבי וגיבוי סה"כ  4מדי מפלס אולטרה-סוני בתחנת
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השאיבה .מתמרי אולטרה-סוני יותקנו בלוח בקר מתוכנת או בסמוך ללוח החשמל בהתאם
להנחיות נציגי המזמין והמתכנן ,כמו כן יותקנו בכל בור רטוב מפסיקי מפלס (מצופים),
מפסיקי המפלס יכללו כבלים מקוריים באורך מתאים שיחברו לתיבות מהדקים אטומות
ומוגנות במפלס הביניים.
בנוסף יותקן מד מפלס אולטרא סוני כולל מצופי פיקוד גם בשוחת הכניסה.
מערכת הפיקוד בתחנה תפוקד ותבוקר באמצעות בקר מתוכנת תעשייתי בקונפיגורציית
( Hot Redundancyשיפורטו בהמשך בתת סעיף עצמאי).
בתחנת מתוכננים  32סגרים ומגופים עם מפעילים חשמליים  OFF/ONכולל חיוויים
למערכת הבקרה.
תחנת השאיבה כוללת מערכת נטרול ריחות ומערכת טיפול קדם (מגוב מכני) ,לוחות חשמל
של מערכות הנ"ל יסופקו ע"י ספק הציוד ,לוחות החשמל הנ"ל יותקנו בחדר החשמל
ויתאימו להתקנה על רצפה ,הלוחות הנ"ל ייבנו ממבנה כדוגמת שאר לוחות החשמל
בתחנה.
כמו כן ,תחנת השאיבה תכלול ציוד ומערכות נלוות כגון 2 :מדי ספיקה (ומתמרי ספיקה),
 2מתמרי לחץ 4 ,מפסיקי חוסר זרימה ( )NRVעל השסתומים העל חוזרים 2 ,משאבת ריקון
וניקוז וכיו"ב ,הכול בהתאם למפורט ומתואר בתוכניות ובתפ"מ שהוכן ע"י משרד "בלשה
ילון מערכות תשתית".
בתחנת השאיבה מוגדר "אזור מוגן התפוצצות" כמסומן בתוכניות ,ציוד שיותקן באזור זה
יהיה ציוד מוגן התפוצצות ויתאים לדרישות שיפורט בסעיף נפרד בהמשך.
עבור תחנת השאיבה החדשה נדרש חיבור מתח נמוך  ,3X910Aגודל החיבור יקבע סופית
רק לאחר בחירת ואישור סוג המשאבות וקביעת הספק מנועי המשאבות ,החיבור החשמל
הקיים הינו חיבור במתח נמוך בגודל  3X500Aהחיבור הקיים יפורק.
מערכת המניה החדשה של תחנת השאיבה תותקן בגומחת בטון מתאימה בגבול המגרש
כמתואר בתוכנית השטח מס'  ,2577-1הכל בהתאם להנחיות ודרישות חברת החשמל.
הערות:

 הרצת תחנת השאיבה החדשה לצורך בדיקות וסימולציות מלאותבתחנה ,תבוצע במקביל לפעילות מלאה של תחנת השאיבה הקיימת.
 תחנת השאיבה הישנה תוזן מלוח חשמל חדש של התחנה החדשה,לאחר בניית התחנה החדשה במצב שגרה ,לא תתאפשר הפעלה של שתי
התחנות במקביל ,אלא או תחנה חדשה בפעולה או תחנה ישנה בפעולה.
 08.01.02דרישות סף לקבלן משנה לעבודות חשמל
-

קבלן רשום כקבלן חשמל ברישום הקבלנים ,סיווג  160קבוצה א' היקף כספי .3

-

 1עובדים לפחות בעלי רישיון חשמלאי בדרגה הנדרשת לביצוע העבודות לפי מכרז /
חוזה זה  -חשמלאי מהנדס.

-

ניסיון קודם מוכח בביצוע עבודות חשמל בתחומי עבודה של מכרז/חוזה זה לרבות:

-

מתקני מתח גבוה

-

תחנות גנרטורים בהספק  700KVAלפחות

-

מתקני בקרה בהיקף 500 I/O

-

מתקני בקרה בתקשורת אלחוט

-

מתקני שאיבה ,מתקני טיפול במים או שפכים
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 08.01.03נציגי קבלן החשמל
הקבלן יעסיק בקביעות כל זמן ביצוע העבודות חשמלאי מורשה בתור מנהל עבודה בעל
רישיון "חשמלאי ראשי" ,אשר יהיה איש הקשר בין המפקח ,המתכנן והקבלן ,וישתתף בכל
ישיבות התיאום של הפרויקט  -להלן נציג הקבלן.
הקבלן יעסיק מהנדס חשמל בעל רישיון "חשמלאי מוסמך" אשר יהיה מהנדס הבטיחות
של הפרויקט ,יהיה אחראי על תאום חברת חשמל בנושא קליטת החיבור ,ויהיה אחראי
בטיחות של הקבלן לכל העבודות המבוצעות במסגרת הפרויקט.
נציג קבלן החשמל יבצע פיקוח צמוד על עבודת החפירה והחציבה ,ויאשר כל קטע לפני
ביצוע המילוי והנחת כבלים וצנרת.
נציג קבלן החשמל יוודא כי כל העובדים הינם בעלי רישיון חשמלאי תואם לסוג העבודה
אותה הם מבצעים ,וימסור דו"ח חתום בנושא למפקח.
 08.01.04רשימה מינימלית של מסמכים תוכניות ודוגמאות להגשה במהלך הביצוע
דוגמא
מבנה לוחות חשמל
לוחות חשמל מתח נמוך
דיזל גנרטור
רשימת ציוד לוחות
אביזרי כוח ופקוד
ספקי מתח ישר
צנרת/תעלות/סולמות
כבלים
מקבצי שקעים
קופסאות חיבורים ושקעים
ציוד גילוי וכיבוי אש
עמודים
גופי תאורה
ביסוס עמודים
מערכת טמ"ס ופריצה
מערכת אולטראסונית להרחקת
מכרסמים

דו"ח בדיקה
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

מפרט
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

תוכניות
X
X
X

X
X
X
X
X

הרשימה לעיל הינה מינימאלית ואינה גורעת מזכות המפקח לדרוש דוגמאות ,מפרטים,
תוכנית ביצוע ודוחות בדיקה כפי שיידרש מפעם לפעם ובהתאם לצרכים ,ו/או כמצוין
במפרטים המיוחדים .על הקבלן לכלול במחיריו עלות ההגשות למיניהן ,שכן לא ישולם
עבורן בנפרד.
 08.01.05בדיקת מתקני חשמל
בדיקת מתקני חשמל תבוצע בשני שלבים:
-

בדיקת מתקני חשמל במתח נמוך על ידי מהנדס בעל רישיון "מהנדס חשמלאי בודק
סוג  "3שיאושר על ידי היועץ אשר יבדוק את כל המתקן ויאשר חיבורו למתח.

-

בדיקה טרמוגרפית בהעמסה מלאה.

במסגרת מחירי היחידה על הקבלן לספק מתקן מאושר בטוח לשימוש .המזמין ישלם
ישירות את אגרות הבדיקה הנדרשות לחברת החשמל ,ואת שכר הבודק במסגרת דמי
הבדיקות ,וינכה אותם מחשבון הקבלן.
הקבלן יבדוק כל המתקנים ויתקן כל הליקויים לפני הזמנת הבודקים .הקבלן יגיש
לבודקים כל עזרה נחוצה בציוד מכשור ואנשים לביצוע הבדיקות.
הקבלן יתקן כל ליקוי שיתגלה בבדיקות ,כל זאת במסגרת מחירי היחידה ולא יקבל על כך
כל תשלום נוסף.
 08.01.06הפסקות באספקת חשמל למתקנים
ניתוק אספקת חשמל למתקנים יבוצע לפי תאום מוקדם עם המפקח וחשמלאי ראשי של
המתקן .מודגש כי אספקת החשמל למתקנים השונים הינה חיונית ביותר .אי לכך כל
בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ
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הפסקת חשמל תבוצע לפי פקודת עבודה בלבד ,אשר תיערך ע"י מהנדס הבטיחות של
הקבלן ותיחתם על ידי מנהל העבודה של הקבלן ותאושר בחתימת המפקח וחשמלאי ראשי
המתקן.
פקודת עבודה לניתוק אספקת חשמל תכלול:
-

תיאור העבודה לביצוע.
שם האחראי ,שם אחראי בטיחות.
קטע הניתוק ואופן הביצוע.
משך זמן ההפסקה.
הנחיות לחיבור חוזר בחירום.
מועד הביצוע.

מועדי הביצוע של הפסקות חשמל יקבעו על ידי הלקוח ,לפי צרכי הלקוח בלבד .מוסכם כי
עיקרן של הפסקות החשמל יבוצעו בשעות חריגות ,מעבר לשעות עבודה מקובלות לרבות
לילות ,ימי ששי ומוצאי השבת .הקבלן מקבל על עצמו לבצע העבודות הכרוכות בהפסקות
באספקת החשמל בשעות חריגות כנדרש ומצהיר כי כלל את כל המשתמע מכך בקביעת
מחירי היחידה( .מודגש כי לוחות ניתוב הגנרטורים נחשבים ללוחות חיים) כל פעולה
מחייבת תאום ,פקודת עבודה מסודרת והעמדת חשמלאים ,כוננים לתפעול המערכת
במקרה של הפסקת הזנה פתאומית מצד חברת החשמל .הכנת הפקודות ,לימוד תדרוך
והעמדת הכוננים הינם חלק ממטלות הקבלן ,כלולות במחיר היחידה ולא ישולם בנפרד.
 08.01.07הפעלת מתקנים וחיבורם לרשת
מודגש כי מרגע שחובר מתקן חשמל כל שהוא לרשת ,כל הפסקה תהייה כרוכה בפקודת
הפסקה כמפורט לעיל .אי לכך מודגש ומסוכם כי כל מתקן ייבדק באתר בדיקה מלאה
לרבות סימולציה מלאה של הציוד ושל מערך הבקרה במתכונת זהה לבדיקת קבלה ,לפני
שיאושר חיבור המתקן לרשת.
לצורך ביצוע הבדיקות יעמיד הקבלן ציוד עזר וכוח אדם כנדרש ,ציוד בדיקה ומדידה,
מעבדת בדיקות לציוד מתח גבוה וכיול הגנות.
שום מתקן או מערכת חשמלית אותה ביצע הקבלן (הן לגבי ציוד שסופק והותקן על ידו והן
לגבי ציוד שסופק ע"י המזמין) לא יחשבו כמושלמים ולא יאושר חיבורם לרשת אלא אם
יבדקו ופעולתם אושרה כתקינה הן מבחינה בטיחותית (התאמה לדרישות התקן/המפרט
הטכני) והן מבחינה תפעולית ; כאשר המערכת החשמלית תפעל לשביעות רצונו של המזמין
או בא-כוחו המוסמך לכך בסימולציה.
הבדיקות השגרתיות הנכללות במחיר הסעיפים השונים יכללו:
א.

בדיקות טיב הארקה ורציפות הארקה לגבי כל מתקן/אביזר מתכתי בחלקי המתקן
השונים.

ב.

בדיקות כוון סיבוב של כל מנוע.

ג.

כיול ההגנות של כל מפסק ומנוע .כיול הגנות מפסקים במתח גבוה יכלול סימולציה
מלאה.

ד.

בדיקת חיבור מכשירי הפיקוד למקומם הנכון (בדיקה תחת מתח של
כניסות/יציאות לבקר המתוכנת) ואימות נקודות החיבור שלהם עפ"י תוכנית
החיבורים.

תעודת כיול הגנות ,חתומה ע"י נציג הקבלן ,כפי שכוילו ההגנות ,תימסר למפקח ולמתכנן
לפני הפעלת המתקנים.
 08.01.08אישור והתקנה ורישוי גנרטור
הקבלן יאשר בכתב שהציוד הותקן בצורה שתבטיח פעולה תקינה של המתקן.
הקבלן יערוך ויגיש למשרד התשתיות ,למשרד העבודה ולמשרד לשמירת איכות הסביבה
בקשות לרישוי הגנרטור ,התחנה ומערך הדלק כנדרש בתקנות ,ויספק למזמין תעודת
הרישוי .אגרת בדיקת המתקן ,שכר הבודק ,אגרת רישוי לרישום ושנה ראשונה כלולות
במחיר ההפעלה ולא ישולמו בנפרד.
בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ
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 08.01.09קבלת המתקן
קבלת המתקן על ידי המזמין תיערך אך ורק לאחר שתושלמנה הבדיקות למיניהן ויסופקו
למזמין כל תעודות הבדיקה האישורים ואישורי ההפעלה וכן לאחר שימסרו כל ספרי
המתקן ,ספרי הפעלה ,תוכניות לפי ביצוע הכל קומפלט לשביעות רצון המפקח והמתכנן
כפי שצוינו במסמכי ההסכם השונים.
הקבלן יזמן המפקח והמתכנן לקבלת המתקן לאחר השלמת ההקמה ובדיקות שייערכו על
ידי הקבלן.
המתכנן יערוך טופס קבלה ראשונית עם רשימת הסתייגויות לתיקון בתוך פרק זמן שיקבע
במשותף עם הקבלן ,ובכל מקרה במסגרת זמן הביצוע .לאחר פרק הזמן הנ"ל יערוך
המתכנן ביקורת קבלה נוספת ויאשר את המתקן .היה ולא מולאו כל ההסתייגויות ותהיינה
דרישות לביקורות נוספות ,כפוף להחלטתו הבלעדית של המתכנן ,תנוכה מחשבון הקבלן
עלות הביקורות הנוספות של המתכנן ושל המפקח עד להשלמה סופית ומוחלטת של
העבודות לשביעות רצון המתכנן והמזמין.

בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ

פ.מ6542-9 .

ינואר 2021
עמוד  29מתוך 186

 08.02לוחות חשמל
 08.02.01כללי
לוחות חשמל יבוצעו בהתאם למפרט הכללי פרק  08.07מהדורת ספטמבר  2015ובהתאם
לחוק החשמל.
הלוחות יבנו במפעל אשר יאושר על ידי המתכנן ונמצא בפיקוח מתמיד של מכון התקנים
הישראלי ,בעל אישור מערכת בקרת איכות לפי ת.י.9002 .
הלוחות יבנו במפעל אשר יאושר על ידי המתכנן ובעל אישור הסמכה תקף של יצרן מקור
למבנה הלוח .הלוחות ייבנו בהתאם לתקן ישראל  - 61439לוחות מיתוג ובקרה על כל
חלקיו ,או  IEC61439ללוחות מיובאים.
 08.02.02הגדרות
 .1לוח שיטה (סיסטם) .Assembly System -
סדרה שלמה של אביזרים מכאניים וחשמליים ,כפי שהוגדרו על ידי היצרן המקורי
(מבנה ,פסים ,יחידות תפקוד וכיו"ב) ,אשר ניתנים להרכבה בהתאם להוראות יצרן
מקורי על מנת לקבל לוחות חשמל בהרכבים שונים.
 .2יצרן מקורי Original Manufacturer -
ארגון אשר תכנן את הסיסטם ,בדק אותו בהתאם לתקנים ,ותיעד את הנתונים
בקטלוגים.
 .3יצרן  -מרכיב Assembly Manufacturer
ארגון האחראי לביצוע הלוח.
לוחות המיועדים לזרם עד  900אמפר יבנו מפח מגולוון אלוצינק  1.5מ"מ עובי .חימום הלוח
בהתאם לתקן ישראלי  .61439כל לוח יישא מספר סודר וסימון תו תקן ישראלי.
סוג הלוח
תנאי סביבה ללא קונדנס
דרגת הגנה דלתות סגורות
דרגת הגנה דלתות פתוחות
טמפרטורת פסים מקסימאלית
בזרם נומינאלי
טמפרטורת מגע מקסימאלית
חתך פסים מינימאלי
טיפול בלוח
מקדם בו זמניות

TYPE TESTED ASSEMBLY FORM 2b
 30מעלות צלסיוס 95% ,לחות ללא קונדנס
IP54
IP31
 55מעלות צלסיוס
 45מעלות צלסיוס
IEC 60890 AMENDMENT 1
מלפנים בלבד
0.8

לוחות המיועדים לזרם מעל  900אמפר יבנו פח אלוצינק מגולוון  2מ"מ עובי .מערכת
חישובי עמידות לקצר תתבסס על הנחיות תקן  ,IEC1117חימום הלוח בהתאם לתקן
ישראלי  .61439כל לוח יישא מספר סודר וסימון תו תקן ישראלי.
סוג הלוח
תנאי סביבה
דרגת הגנה דלתות סגורות
דרגת הגנה דלתות פתוחות
טמפרטורת פסים מקסימאלית
בזרם נומינאלי
טמפרטורת מגע מקסימאלית
חתך פסים מינימאלי
טיפול בלוח
מקדם בו זמניות
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 30מעלות צלסיוס 95% ,לחות ללא קונדנס
IP54
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 45מעלות צלסיוס
IEC 60890 AMENDMENT 1
מלפנים ומאחור
0.9
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אם לא צוין אחרת בתוכניות ייבנה הלוח ,הפסים והציוד לעמידה בזרם קצר סימטרי
כלהלן:
.1
.2
.3
.4

לוח עד 63A
לוח עד 400A
לוח עד - 1250A
לוח מעל - 1250A

10 KA
25 KA
35 KA
65 KA

הלוחות יכללו דלתות ופנלים.
דלת הלוח תהודק ע"י נעילת אקסצנטרי בשלוש נקודות עם מנעול מסטר ללוח בריח יחיד
לדלת .ברגיי נעילה ידיות נעילה ,התקני אקסצנטרי יבוצעו ממתכת מוגנת נגד קורוזיה
המנעול כדוגמת ת.מ.ש LK002DS .עם מוטות תואמים ,לא יתקבלו התקנים פלסטיים.
כל עבודות החיתוך הריתוך והכיפוף בפח כולל חורים לציוד יבוצעו לפני הצבע .כל אביזרי
חיבור ברגים וכדומה יהיו מצופים קדמיום.
כל הלוחות יהיו לוחות עם פנלים מפח מחוזקים למבנה על ידי ברגים כלואים או שווה ערך
אשר יאושר על ידי המזמין.
הפנלים והפרופילים הפנימיים יהיו מגולוונים כנ"ל ומעוגלים בפינות הדפנות.
הפנלים ימוספרו .הפנלים יכללו ידיות נשיאה.
גילוון פחים יהיה באבץ חם או בכבישה לקבלת ציפוי בעובי  80מיקרון לפחות.
לוחות מפח ייצבעו (בנוסף לגלוון) בצבע אפוקסי בקלייה בתנור או בצביעה אלקטרוסטטית.
עובי הצבע  120מיקרון לפחות .גוון הצבע יאושר על ידי המפקח.
לוחות המיועדים להתקנה על או בצמוד לקיר יבנו עם דופן אחורית מרותכת .כל החיווט
יבוצע מלפנים ,מכסי תעלות חיווט יפנו כלפי חזית הלוח.
לוחות ופילרים מפוליאסטר משוריין יהיו לוחות קשיחים מוגני  UVבעלי דרגת אטימות
 IP547לפילרים IP657 ,לפילרים IP657 ,לקופסאות עד  80/80ס"מ ,בעלי ידיות נעילה
אקסצנטריות כבדות עם נעילת מנוף בשלוש נקודות.
 08.02.03תוכניות
הקבלן יכין תוכנית לוח לביצוע ויגישה לאישור המזמין בלוויית רשימת ציוד מפורטת
ומלאה ודפי קטלוגים .התוכניות יכללו תרשים חד קווי מלא וסרגלי מהדקים מלאים לכוח
ולפיקוד.
לא יאושרו תוכניות פיקוד מקוצרות או שימוש בסטנדרט עבור מספר מעגלים .תוכניות
פיקוד וסכמות חיבור לבקר ,יוגשו יחד עם התוכניות לאישור הלוח.
כל פריט ציוד אשר יותקן בלוח יישא תו תקן  IECרלוונטי ,ובהיעדר תו תקן ימציא הקבלן
אישור להתקנת הציוד בלוחות חשמל על ידי מכון התקנים הישראלי או מעבדת הסמכה
שוות ערך .לא יותקן בלוחות ציוד אשר אינו בעל תו תקן  IECאו שאין לו היתר שימוש
ממכון התקנים.
בניית הלוח תבוצע לפי תוכניות ביצוע של הקבלן ,אשר אושרו על ידי המפקח.
 08.02.04סכמות סינופטיות ושילוט
לוחות מעל  250אמפר יכללו סכמות סינופטיות לציוד עיקרי .דלת הלוח תכלול שילוט מלא
לרבות רשימת ציוד שבפנל .בתוך הלוח ליד ידיות המפסקים יותקן שילוט נוסף.
כל השילוט בקליט סנדוויץ' מסומרר ,כולל מספר מעגל ,תיאור ,חתך הכבל וכיול המפסק.
ציוד המותקן לפני מפסק זרם ראשי ישולט בצבע אדום.
סכמות מימיק יותאמו לכיוון ידיות המפסקים.
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שילוט מפסק ראשי או הזנה ללוח יכלול את רישום מקור ההזנה ומקום ניתוק ההזנה.
צבע השילוט לפי מפרט  08סעיף .08.07.09.02
צבע שילוט בבתי חולים יבוצע כלהלן:
שילוט הזנה מחברת חשמל בלבד
שילוט הזנה מחברת חשמל וגנרטור
שילוט הזנה מאל פסק
שילוט הזהרה
שילוט פיקוד

-

סנדוויץ' שחור לבן שחור
סנדוויץ' כחול לבן כחול
סנדוויץ' צהוב שחור צהוב
סנדוויץ' אדום לבן אדום
סנדוויץ' לבן שחור לבן

 08.02.05מבנה טרמי
הקבלן יערוך מאזן טרמי של הלוח ויגישו לאישור יחד עם תוכניות הלוח.
לוחות יבנו לעבודה בטמפרטורת סביבה עד  50מעלות צלזיוס .פתחי אוורור עם פילטרים
יותקנו בלוחות לפי הצורך ולפי דרישת המפקח.
בלוחות מעל  400אמפר יותקנו מאווררים צירים  300 CFMאחד לתא ופתח אוורור עם
תריס אל חוזר ופילטר  0.15מ"ר .המאוורר והתריס בהתקנה פנימית .
בלוחות מעל  1000אמפר להתקנה פנימית ומעל  400אמפר להתקנה חיצונית יותקן גוף
חימום  200 Wכולל הבטחה והיגרוסטט בכל תא.
 08.02.06תאורה בלוח
בלוחות מעל  400אמפר יותקן גוף תאורה מוגן מים  IP 54עם נורת  PL 13Wכולל הבטחה
ומפסק גבול המופעל בפתיחת הדלת החיצונית של התא – לכל תא.
 08.02.07ציוד על הדלת
ציוד המותקן על דלת הלוח יוגן ברמת  ,IP 54הציוד יוגן מפני נגיעה מקרית על ידי לוח
פלקסיגלס שקוף מוחזק לדלת.
ידיות למפסקים יצוקים תהיינה ידיות מצמד .כיוון ההפעלה של כל הידיות על הלוח יהיה
אחיד.
למפסקי אויר יותקנו כיסויי מגן אורגינליים של היצרן לכל מערכת ההפעלה.
לחצני הפעל מכני למפסקי  ACBיכללו כיסוי מגן עם אפשרות הפעלה על ידי מכשיר ייעודי
בלבד.
התקנת ציוד פיקוד על הדלת תבוצע כלהלן:
ציוד בקרה ומודדים  -קו עליון  190ס"מ מרצפת החדר.
ציוד סימון ובוררים  -קו תחתון  ,60קו עליון  200ס"מ מרצפת החדר.
כל הידיות והכיסויים כלולים במחיר המפסקים.
עבור צירי חיבור להפעלת מפסקים אשר אורכם מעל  5ס"מ תותקן תמיכה לדופן התא.
 08.02.08פסי הצבירה בלוח וחיווט הלוח
פסי הצבירה בלוחות יבנו לזרם הנקוב בתוכניות.
חיזוקי הפסים יבנו להחזקת זרם קצר כמפורט בתוכניות אך לא פחות מאשר  25ק"א.
מערכת הפסים תכלול  4פסים בחתך זהה למוליכי פאזות ואפס .
המבצע יבטיח כושר התפשטות של פסי הצבירה בתנאי עבודה נומינאליים.
הפסים יבנו נחושת אלקטרוליטית קשיחה 99.8 % ,מוליכות יחסית.
פס  Nיותקן בצמוד לפסי פאזות בכל מהלכי פסים וחיווט פנים ,על מנת לצמצם את רמת
הקרינה מהלוח .מהדק מוליך האפס יהיה צמוד למהדקי/פסי האפס ,בחיבור ישיר למפסק
מהדק האפס צמוד למפסק.
בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ
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פסים מעל  250אמפר יצבעו בצבע חיצון מיוחד המונע תופעות זחילה וקשתות .צביעת
הפסים תבוצע לאחר התקנת חורים עבור חיבורי כבלים ולפני הרכבה בלוח .יש להבטיח
קטע פס צבוע באורך  30ס"מ מדופן לוח ובקטע מחבר שבין מפסק לפס ראשי בלוח .הצבע
על בסיס אפוקסי בעובי  400מיקרון עם מקשה דוגמת  2 – K – EPO – GRUNDתוצרת
.AEG
לחילופין תאושר התקנת שרוולים מתכווצים בחום דוגמת רייקם .מודגש כי צביעת פסים
או התקנת שרוולים לא ישמשו להקטנת חתך הנחושת.
הקבלן יגיש לאישור חישוב חתכי פסי הצבירה בכל הלוחות לפי תקן ,IEC 60890
לטמפרטורת עבודה  50מעלות צלזיוס.
הקבלן יגיש לאישור חישוב עמידות בזרמי הקצר של כל הלוחות לפי התוכניות.
חיווט פנימי עד  250אמפר יבוצע בפסים גמישים מבודדים או במוליכים מבודדים ובחתכים
בהתאם למפרט כללי סעיף .08070803
חיווט פנימי בחתך עד  10ממ"ר ניתן לבצע במוליכים מבודדים בתעלות חיווט ובלבד
שישמר אוורור נאות למוליכים .אין לבצע חיווט בחתך שמעל ל 10 -ממ"ר בתעלות חיווט.
חיווט לפני מפסק ראשי יבוצע בתוואי נפרד מחיווט שלאחר מפסק ראשי.
חיווט לפני מפסק ראשי יבוצע בכבלים או פסים מבודדים ומוגנים מכנית.
מהדקים יבוצעו בצבעים כלהלן:
 חום או אפורפזות
אפס ( - )Nכחול
הארקה  -צהוב ירוק
 08.02.09חיווט פיקוד
חיווט פיקוד יבוצע במוליכים גמישים .כל מוליך ישולט במספר המהדק בשני קצותיו ,על
ידי טבעת פלסטית מודפסת.
הקצה לחיבור של חוט גמיש יאוחד בסופית מתאימה לחוצה במכשיר מתאים.
חיווט פיקוד יבוצע במוליכים עם בידוד מטיפוס  HALOGEN FREEבעלי עמידות
משופרת לחום ושריפה  90 -מעלות צלסיוס.
חתך מינימאלי לחיווט הפיקוד  1.5ממ"ר .כל מוליך יחובר למהדק נפרד .המהדקים
מטיפוס מהדק מסילה לחתך  2.5ממ"ר לפחות ,חד קומתיים.
חיווט מעגלים הניזונים לפני מפסק ראשי של הלוח יבוצע בכבלים ,ההתקנה בתוואי נפרד
עם שילוט אזהרה.
כאשר נדרש פרוק הלוח לקטעים לצורך העברה והתקנה באתר ,יבוצע חיבור גידי פיקוד על
ידי סרגלי מהדקים נשלפים .מיקום הסרגלים יהיה נגיש לבקרה ולתחזוקה לאחר הפעלת
הלוח.
מהדקים יבוצעו בצבעים כלהלן:
פיקוד כללי  - 230Vלבן
 כתוםפיקוד 24V
 אדוםמתח ישר +
 שחורמתח ישר -
 סגולבקרה
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 08.02.10מבנה הלוח
כל הלוחות במתקן יבנו לפי סטנדרט זהה .מבנה הלוח והצביעה יוגשו לאישור המתכנן
והמפקח ,להחלטתם הסופית.
באחריות הקבלן לבדוק ,לוודא ולתאם התאמת מידות הלוחות למקום ההתקנה ו/או
לנישות ,ארונות ופתחי מעבר במבנה .בהתאם לצורך יספק הקבלן את הלוחות בקטעים
ובהתאם לתוואי שינוע הציוד .עלות פירוק הלוח לקטעים וחיבורו מחדש באתר ,כלול
במחיר הלוח.
צירים יותקנו במרחק שלא יעלה על  40ס"מ ,בין ציר לציר .הצירים מנירוסטה דוגמת
 EMKA 128או ת.מ.ש ZR100 - 30 .פתיחה  180מעלות .הלוחות יכללו פנלים פנימיים
מלאים ממתכת.
כאשר לוחות מותקנים בתוך נישות במבנה ,יכללו תוכניות ההגשה את סידור דלתות הנישה
באופן שיאפשר פתיחת הדלתות .לפי הצורך יותקנו בין התאים מרווחים כדי לאפשר
התקנת תמיכות לדלתות הנישה.
בתקרת הלוח יותקנו פלנצ'ים עבור גלאי עשן ונחירי כיבוי ,מותקנים על גבי ציר פסנתר,
באופן שיאפשר תחזוקת מתקן הגילוי והכיבוי ללא צורך בניתוק מתח בלוח.
 08.02.11מעבר כבלים בתחתית לוחות ובתקרת הלוחות
לוחות יכללו פנלים עבור חדירת כבלים בהתאם לשיטת הלוח.
חדירת כבלים ללוח תיאטם.
חדירת כבלים מתקרת הלוח כפופה לאישור המתכנן.
לוחות המותקנים בתוך נישת מבנה עם דלת לנישה – חדירת כבלים תיאטם על ידי מערכת
איטום נגד אש דוגמת  KBSכולל צביעת הכבלים באורך  50ס"מ מנקודת החיבור ללוח.
לוחות בהתקנה חיצונית – חדירת כבלים תבוצע רק מלמטה דרך מעברי אנטיגרון .יש
להתקין מעברים רזרביים עבור לפחות  50%כבלים נוספים עם מעברי אנטיגרון אטומים.
לוחות בהתקנה על רצפה מוגבהת – תחתית הלוח תיאטם כמפורט עבור לוחות בנישת
מבנה.
חדירת כבלים מתקרת לוח בלוחות שאינם בנישה תבוצע דרך מעברי אנטיגרון .יש להתקין
מעברים רזרביים עבור לפחות  50%כבלים נוספים עם מעברי אנטיגרון אטומים.
בלוחות עם מעברי כבלים מאנטיגרון יש להגיש תוכנית תקרת/רצפת לוח הכוללת את
מעברי הכבלים במסגרת הגשת תוכניות אישור של הלוח.
 08.02.12מקום שמור
הלוח יכלול מקום שמור לתוספות בעתיד של הציוד.
כמות מקום  30%לפחות ,בנוסף על זה המוראה בתוכנית.
במקומות שמורים אלו תכלול עבודת הקבלן התקנת מהדקים ,מסילות התקנה ,תעלות
חווט ,חווט לפסי צבירה ולמהדקי מסילה ,שילוט קלפות וכל יתר הדרוש להכנת המקום
השמור בצורה מושלמת המאפשר התקנה מהירה בעתיד של הציוד הנוסף.
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08.02.13

ציוד הלוח

ציוד הלוחות יהיה זהה בכל הפרויקט .ציוד הגנות ומתנעים יהיה מתוצרת יצרן אחד.
הקבלן יבחר את הציוד מבין הספקים הבאים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

מבני תאים TTA
מפסקי אויר
מפסקים
מא"זים
מפסקים בעומס
מגענים
שנאי זרם
שנאי בקרה
מגעני בקרה
ממסרי בקרה נשלפים
לחצנים ומפסקים

.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

ציוד מדידה
ממסרי פחת
הגנות למתח יתר
מהדקים
ממסרי חוסר מתח
שנאים מבדלים
איזומטר
ספקים ומטענים
מצברי זל לפיקוד

XENERGY, SIEMENS, ELSTEEL
Schneider, Eaton, Siemens, ABB Sace
Schneider, Eaton, Siemens, ABB Sace
Schneider, Eaton, Siemens, ABB Sace
Schneider, Eaton, Siemens, ABB Sace
Siemens, ABB Sace Telemechanique
 Ganz, IMEמד נע
חולדה ,ברק כח ,רוזן מילר
Telemechanique, Eaton, ABB
Izumi, Omron
Siemens, Izumi, Eaton, Omron, Baco,
Telemechanique, ABB
SATEC
Schneider, Eaton, Siemens, ABB Sace
Eaton, Schneider, Phoenix
Phoenix, Wago, Wieland
Omron, Carlo Gvazzy, Broyce control
חולדהBender ,
Bender
Lambda, Dizitec
East Pen, C & D

בחירת ציוד המיתוג תבטיח סלקטיביות מלאה.
בחירת מתנעים והגנות מנוע תבטיח רמת מתאם סוג " "2לפי .IEC 947-4-1
מפסקי אוויר:

 ABBאיטליה דגם  EMAX-E3או שניידר צרפת דגם מסטרפק או
 EATONגרמניה דגם  IZMאו סימנס דגם  ,3WLמפסקים יכללו
הגנות אלקטרוניות ,צג מד זרם ותקשורת סידורי חיגור מכני
למפסקים בהתאם למסומן בתוכניות ,תריסי מגן להגנת המגעים
בשליפה ודלתית שקופה אוריגינאלית מותקנת על דלת הלוח.

נתונים טכניים:
זרם נומינאלי
עמידת זרם קצר
כושר ניתוק
קטבים
מבנה שליפה
תריסים אוטומטיים
סליל חיבור
סליל ניתוק
סליל UV
מגע תקלה
מגע עגלה
מגע עזר

בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ

הזנות

יציאות

1 Sec
ICS = 100KA
4
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
5NO + 5NC

1Sec
ICS = 100KA
3
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
5NO+5NC
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חיגור מכני כבל
חיגור מכני מוטות
כן
הגנות אלקטרוניות  LSIדיגיטלית
כן
הגנות אלקטרוניות G
כן
צג מגע LCD
כן
תקשורת נתונים
כן
תכנות הגנות בתקשורת
כן
סלקטיביות לוגית UP STREAM
כן
סלקטיביות לוגית DOWN STREAM
כן
נורית  LEDתקלה
כן
לחצן  RESETהגנות
כיסוי לחצן הפעלה
כן
לחצנים הפעל/הפסק חשמליים
זמן ניתוק מקסימאלי 30ms
הגנה כדוגמת EQUIP-HIGHTOUCH EQUIP-HIGH TOUCH

כן
לא
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן

מודגש כי כל הדקי המפסק ,ההגנות ,אספקות המתח ,חיגורי סלקטיביות וכיוצא בזה
יחווטו אל סרגל מהדקים של המפסק .כל גישורי הפיקוד המדידה והסלקטיביות יבוצעו
בהתאם להנחיות שבתוכניות ויצרן הציוד.
מפסקים לזרם עד  160Aיכללו הגנות אלקטרוניות  LSלכיול.
מפסקים יצוקים:
מפסקים לזרם מ  160Aיכללו הגנות אלקטרוניות  LSIלכיול.
מפסקים לזרם מ  250Aיכללו הגנות אלקטרוניות  LSIלכיול
והגנת סלקטיביות לוגית ל.UPSTREAM -
( IEC 947תעשייתי) עם "חלון" אדום במצב מחובר.
מאמ"תים זעירים:
.IEC 947- 4 - 1 TYPE " 2"-CORDINATION
מגענים:
 1מיליון פעולות.AC – 3 ,
ממסרי פיקוד נשלפים :ממסר על סוקט כולל נורית  LEDומנוף ידני לנעילה .לכל מתח
הפעלה סידור פינים שונה למניעת החלפה.
מפסקי פיקוד מסוג פקט בעלי ידית הפעלה סובבת .לא יאושרו
מפסקי פיקוד:
מפסקי פיקוד דמויי מאמ"ת.
הגנות  .TYPE Aבמעגלים הניזונים מאל – פסק לציוד מחשבים
הגנות פחת:
ו/או מיישרים וציוד מייצר הרמוניות תהיינה כדוגמת  SIתוצרת
.SCHNEIDER
ממסרים מבוססי מיקרופרוססור לבדיקת כל פאזה בנפרד,
ממסרי חוסר מתח:
 2מגעים.
כושר ניתוק מינימלי של הציוד לפי תקן  IECסיווג  CATB 65KA ICSלמפסקים באוויר,
 35 KAלמפסקים יצוקים חצי אוטומטיים 10 KA ,לפי  I.E.C 947-2למאמ"תים זעירים,
אלא אם צויין אחרת בתוכנית או בכתב הכמויות.
מפסקים יצוקים המסומנים כמגבילי זרם קצר לא יאפשרו התפתחות זרם קצר של
 10ק"א ומעלה.
כל המפסקים היצוקים יהיו ניתנים להפעלה מפני הלוח באמצעות ידית מצמד ,אלא אם
צוין אחרת.
 08.02.14מגעי עזר לפיקוד
מפסקים מעל  160אמפר יכללו בלוק  2מגעי עזר הכלול במחיר .מגענים יכללו בלוק
 4מגעי עזר הכלול במחיר.
מפסקים באוויר יכללו בלוק  12מגעי עזר מחלפים למפסק והתקן של  2מגעי עזר מחלפים
לעגלת השליפה הכלולים במחיר.
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 08.02.15מחסומי אש
בלוחות מעל  800אמפר ובלוחות שאורכם מעל  320ס"מ יותקנו בין תאי הלוח מחיצות פח
מלאות למניעת התפשטות של קשתות אש בין התאים .מחיצות יותקנו להפרדת מערכת
ההזנה ,מערכת החלפה ומערכת קבלים ,ממערכת החלוקה .צביעת פסי צבירה כמפורט
לעיל .יש להבטיח קטע פס צבירה צבוע באורך  30ס"מ משני צדי המחיצה.
 08.02.16מדידה ,הפעלה והגנות אלקטרוניות למפסקי אוויר
מפסקי האוויר יכללו מערכות הגנה אלקטרוניות הכוללות (בנוסף להגנות
הקונבנציונאליות):
אפשרות לכוונון ההגנות בזמני תגובה שונים (קצרים וארוכים) ,הגנות מיידיות.
אפשרות לביצוע בדיקות ללא הפסקת המפסק.
בחלק מהמפסקים ולפי התוכניות וכתב הכמויות – הגנת זליגה לאדמה הניתנת לכוונון
בזמנים ובזרמים שונים.
מד זרם דיגיטלי.
חיוויים למצבי תקלה שונים על ידי נורות .LED
 08.02.17חתך וחיבורי כבלים
מחיר הלוחות והאביזרים כולל נפח מתאים בתאי הלוחות לחיבור נאות ומסודר של
הכבלים השונים ,וכן פסי צבירה לחיבור הכבלים למפסק.
כל חיבורי הכבלים יבוצעו באמצעות נעל כבל ,בורג ,אום ואום הבטחה אל הפסים הנ"ל.
ביצוע החיבורים בעזרת מפתח מומנט מבוקר וסימון החיבור הכולל מצב הבורג והאום על
פסי הצבירה.
 08.02.18ציוד מדידה
הגנות לציוד מדידה יכילו מגבילי זרם קצר.
מכשיר מדידה יהיה רב-מודד אלקטרוני כדוגמת  POWERMETERתוצרת  SATECכולל
ממשק תקשורת  RS 485/MODBUSומתאים לתדר ולמתח של הלוח בהתאם לתוכניות.
מתח האספקה  24V DCנפרד ממתח המדידה.
רב מודד בהזנת לוח מהשנאי  /גנרטור יהיה כדוגמת  PM175כולל נתח איכות חשמל לפי
 EN50160כולל  2מוצאי תקשורת.
רבי מודדים אחרים יהיו כדוגמת  PM135 EHכולל בדיקת הרמוניות.
ממיר התקשורת יאפשר חיבור טורי של  30רבי-מודד ויכלול פרוטוקול תקשורת מוכח בצד
המודד ובצד המחשב  ETHERNET-TCP/IPלרבות יישום הערכים לתוך הרגיסטרים
בבקר.
 RS485מודדי אנרגיה יהיו מודדים דיגיטליים תלת פאזיים משגרי פולסים בשיעור
 1PULSE/KWHדיוק  1%אורך הפולס  15ecלפחות ,כולל חיווט אל בקר מתוכנת מרכזי.
רמת דיוק נדרשת  0.5%למתח וזרם ואנרגיה 1% ,לשאר נתוני המדידה.IEC 687/61036 ,
טמפרטורת עבודה עד  50מעלות צלסיוס ,מבנה .IP311
מכשירי המדידה ,וולטמטרים ,אמפרמטרים ,יהיו מרובעים במידות  .96X96דיוק
המכשירים  1%בסקלה מלאה .מדי הזרם יהיו מתאימים לקריאת זרמי הנעה היינו בעלי
"סקלה קצרה" או סידור בלימה הידראולי מתאים .מדי הזרם יענו בכל לדרישות התקן
 VDE 410כולל עמידה במכות זרם .10IN :מכשירים אלו יהיו דוגמת ארדו או שווה ערך
מאושר.
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 08.02.19שנאי זרם
שנאי הזרם יהיו בעלי יחס טרנספורמציה כמצוין בתוכנית ,לזרם משני  5אמפר .מבנה
השנאי יצוק אפוקסי .השנאי יכלול שני ברגים נפרדים בכל אחד משני הדקי החיבור של
השנאי .דיוק שנאי הזרם  1%לפחות (בכל תנאי ההעמסה עד העמסה נומינלית) .הספק
השנאי  10ו"א לפחות.
עקומת המגנוט של השנאי תהיה כזו הנכנסת לרוויה בזרם תקלה העולה על  2INואינה
מאפשרת עלית זרם משני ביחס הטרנספורמציה הנקוב .שנאי זרם יהיו מסוג ” “Mבעלי
בידוד למתח  3KVלפחות.
 08.02.20ממסרי השהיה אלקטרוניים
ממסרים אלו יהיו להשהיה בחיבור או בניתוק כנדרש .המגע יהיה יבש ,של ממסר פנימי,
למתח  230וולט 2A ,בתנאים  .A.C.-11מבנה הממסר יהיה להתקנה על מסילה ,כאשר
אליה מתחברים המוליכים בברגים .הממסר יהיה בעל נורת סימון  LEDלסימון "מתח"
ונורה נוספת לסימון "הזמן חלף".
הממסר יהיה להשהיה בחיבור ו/או בניתוק בתחום כנדרש מטיפוס "רב תחומי" .הממסר
יהיה דוגמת  IZUMI GT3Aאו שווה ערך מאושר.
קצר עד  50ק"א .יחידות אלו יהיו דוגמת  PKZM-0תוצרת מילר או שווה ערך מאושר.
 08.02.21ממסר פיקוד טרמיסטורים
ממסר זה ,יהיה למתח עבודה  230V,בעל מגע יבש מחליף  2Aבמתח  230Vבתנאים
 .AC-11אפיין ההתנהגות של הממסר יהיה תקני עבור  .P.T.C.הממסר יהיה עם אבטחה
נגד קצר בטרמיסטור או בקו אליו .בחזית מנורת  LEDלסימון פעולה.
ממסר זה יהיה דוגמת תוצרת מילר דגם EMT5/DBK :או שווה ערך מאושר.
הערה :ממסר זה יורכב בהתאם לסוג המשאבה.
 08.02.22מתמר/מסכם ,צג דיגיטלי ורשם למד זרימה
המתמר/מסכם ,צג הדיגיטלי ורשם למד זרימה יורכבו במקום המסומן בתוכניות ,במקום
שיורה המפקח ו/או במקום מותאם בלוח החשמל הראשי נוח לקריאת נתוני הצג
ולהתחברות כבלי הזנה והסינגל .מד הזרימה כולל מתמר/מסכם ,צג דיגיטלי ורשם זרימה,
כולל כבל סינגל אורגינלי ,מסופקים במסגרת פרק משנה אחר של מכרז/חוזה זה.
08.02.23

ממסרי דגל

ממסרים אלו יהיו בעלי מבנה להתקנה לחזית עם גישה מאחור למהדקים .בחזית יהיה
לחצן  .RESETהממסר יהיה בעל שלושה גווני דגלונים כדלהלן :תקין-ניסוי-תקלה .מתח
עבודה כמצוין בתוכנית .כמו כן יכלול הממסר מגעי עזר מטיפוס מחליף  4Aבמתח
 230וולט .אחד המגעים יפעל במצב תקלה ,החזרה ע"י ניתוק הזרם .המגע האחר יפעל
במצב תקלה החזרה ע"י  RESETמהחזית .ממסרים אלה יהיו דוגמת MAUELL 11
 RMEאו שווה ערך מאושר.
 08.02.24מונה שעות פעולה
מוני שעות פעולה דיגיטליים ,אחד לכל אחת מהמשאבות ,יסופקו ויורכבו בלוח המשאבות.
כל מונה יסכם ברציפות את מספר שעות הפעולה של
היחידה אליה הוא מחובר.
 08.02.25ממסר פיקוד קבלים
ממסר זה יהיה לעבודה במתח ( 230Vפזה+אפס) או ( 400Vשתי פזות).
הממסר יכלול שנאי זרם אורגינלי ,אישי עבורו ומתאים לו (הספק ויחס טרנס.).
הממסר יכלול סימון מצב הצריכה (השראתי או קיבולי) ע"י נוריות  LEDאו צג ,וכן לחצני
פיקוד ידניים להוספת קבלים ו/או הוצאת קבלים .הממסר יכלול שתי יציאות ,מגעים
יבשים מתאימים למתח  AC11-2A ,230Vלפיקוד על מגעני הקבלים .הממסר יפקד על כל
היציאות לקבלים בצורת שלוש דרגות (קבל קטן; קבל גדול; קבל קטן+קבל גדול) .ממסר
זה יהיה דוגמת  Computer Smartמתוצרת  Circutorאו שווה ערך מאושר.
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 08.02.26יחידת פיקוד ובקרה חח"י-גנרטור
יחידה זו שתותקן בלוח החשמל תהיה אלקטרונית .אליה יתחברו כל אביזרי הפיקוד
והבקרה .יחידה זו תהיה בעלת ממסר חוסר פזה ,בעל רגישות ניתנת לכוון והשהיה בתגובה
ניתנת לכוון .בנוסף תכלול היחידה מערכת פיקוד לניסיון הנעה חוזר של הדיזל שלוש
פעמים ,במידה והדיזל נכשל בהנעות .זמן ההמתנה בין ההנעות ,וכן משך ההנעה עצמה,
יהיו ניתנים לכוון כ'א בנפרד.
כמו כן תכלול יחידה זו את כל מערכת הפיקוד והבקרה של הדיזל על מערכותיו השונות עם
השהיות ניתנות לכוון (כ"א לחוד) וכן שני מגעים יבשים  2A:AC-11לפיקוד והפעלה של
המגענים או מ"ז חצי אוטומטיים הממונעים" .רשת  -גנרטור" .גם יציאות אלו תהיינה עם
השהיות (השהיה בחיבור וכן השהיה בניתוק ,נפרדות ניתנות לכוון) .המגענים או מ"ז חצי
אוטומטיים הנ"ל (רשת -גנרטור) לא כלולים במסגרת זו (למעט מ"ז חצי אוטומטי להגנת
הגנרטור).
בחזור זרם הרשת ,תינתן הפקודה לניתוק האספקה מהגנרטור וחיבור לאספקה מהרשת
(לאחר השהיות מתאימות) .הדיזל ימשיך לתפקד כ -5דקות לקירורו ,עד להדממה .הקבלן
יגיש לאישור את דגם היחידה המוצעת על ידו .כל תקלה ,תגרום להדממת הדיזל ,הפעלת
מנורת סימון תקלה מתאימה ,אזעקה וכן מגע יבש לאזעקה חיצונית .כמו כן תכלול היחידה
מגעים יבשים לבקרה מרחוק נוספים כפי שיוכתב בזמן הביצוע .גודל המגעים
 .2A - A.C 11יחידה זו תהיה דוגמת אמדר  AM530או שווה ערך מאושר.
 08.02.27מתמרי זרם /הספק
המתמרים יהיו לזרם תלת פאזי .הם יתחברו לשלושה משני-זרם בעלי מוצא  0-5אמפר.
מתאימים לזרמי יתר של  8אמפר .וזרם שיא .Inx10
המתמרים יתאימו לתדר הרשת לפי התוכניות.
מוצא המתמר יהיה אנלוגי  4-20מיליאמפר חוג זרם בודד חוג זרם בודד מתאים ליניארית
להספק או לממוצע הזרם ב 3 -הפאזות ( - )RMSלפי תוכניות הפיקוד והוראות המפקח.
המתמרים יהיו מתוצרת "קונלאב" או שווה ערך.
מערכת משני זרם והמתמרים יבטיחו רמת דיוק של .0.2%
 08.02.28הגנות ברקים ומתחי יתר
בלוחות שנאים ,לוחות גנרטורים ,לוחות רגישים במיוחד יותקנו הגנות מהירות כנגד
ברקים ונחשולי מתח המבוססות על טכנולוגית חיזוי הגל SINE WAVE TRACKING
ותחילת פריקת מתחי היתר  SURGE SUPPRESINGברמה של  115%של המתח
הנומינלי .ההגנות כדוגמת תוצרת  EATONאו  OMNIדגם  PTE 240- 3Y201ללוח
מ 1000A-ומעלה ודגם  EQX 160N-3Y201ללוחות עד  .900Aהגנות אלו ישאו בנוסף
אישור לפי  IEC 1024 CLASSBלגל .10/350
פסי צבירה ראשיים בלוח ראשי ,או לוח  400אמפר ומעלה ,יוגנו כנגד ברקים ע"י הגנות
 ,CLASSBעם נתיכי הגנה נשלפים  125/160אמפר ,הגנות דוגמת  DEHNPORTלגל
 10/350לפי  IEC 1024או  ,PHENIX CONTACTזרם פריקה  75KAלפחות ,מתח שיורי
 3.5KVלכל היותר.
לוחות משנה עד  315אמפר יוגנו כנגד ברקים ועליות מתח ע"י הגנות  , CLASSCדוגמת
 DEHNGUARDלגל  , 8/20זרם פריקה נומינאלי  15KAלפחות ,מתח שיורי  1.5KVלכל
היותר.
שדות מתח ייעודיים ,מתחי אל פסק ,הזנות לציוד מחשבים ,יוגנו ע"י הגנות ,CLASSD
דוגמת  DEHNRAILאו תוצרת  PHENIX CONTACTמתח שיורי  0.6KVלכל היותר.
ציוד הגנת ברקים יותקן בצמוד למפסק הראשי של הלוח .החיווט יבוצע בהתאם להוראת
היצרן .החיווט יבוצע בתוואי קצר וישר ככל הניתן אל פס הארקה ראשי של הלוח.
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 08.02.29וסת מהירות אלקטרוני -משנה תדר
יחידה זו מיועדת לשנות את מהירות הסיבוב של מנוע ע"י תדר ומתח ההזנה אליו ,יחידה
תסופק בתוך לוח חשמל בדרגת אטימות  IP54מקורי של היצרן המתאים להתקנה
מהרצפה ,הלוח יעמוד בתקן  ,IEC 61439הלוח יותקן בלוח חדר חשמל ראשי.
להלן פירוט הדרישות לשנאי התדר:
א .כללי
.1

הספק נומינלי כמצוין בתוכנית ובכתב הכמויות ,בתנאי עבודה קשים עומס
קבוע  Heavy Dutyאופיין פעולה משאבות

.2

מתח אספקה 3X400V + 10% -15%; 48:55HZ

.3

ממיר התדר ייבחר ויאושר שהזרם הנומינלי שלו יהיה גדול ב 25%-מהזרם
הנומינלי של המנוע ,הנ"ל תנאי בסיסי לאישור הממיר.

.4

תדר יציאה עד 500HZ

.5

הווסת יתאים לספק מומנט יתר של  110%למשך  60שניות

.6

מסנני  +RFIמשנק ביציאה בהתאם לדרישות התקן הנדרש

.7

טמפרטורת עבודת ממיר התדר תהיה בין ( )-10עד ( )+50מעלות ללא ירידה בזרם
בהתאם להספק

.8

משנק  ACמובנה בכניסה וביציאה לבלימת רעשים ברשת ,הקבלן יוודא שאורך
הכבל אל המנוע לא מצריך משנק מיוחד ,במידה ונדרש משנק מיוחד יהיה כלול
במחיר ווסת המהירות ,יחידה זו תהיה מקורית של היצרן.

.9

אפשרות התקנה של עד  5כרטיסים מובנים ביחידת הפיקוד

 .10יחידת פיקוד נשלפת אפשרת להזנת מתח פיקוד חיצוני  5תוכנות מובנות.
 .11הכנה לתנאי סביבה קשים/טיפול מיוחד לשהייה באווירה קורוזיבית קיצונית.
 .12מפסק ראשי
 .13המתנע יסופק בתוך ארון  IP54מקורי של היצרן כולל תאורת פנים בתוך הלוח,
הלוח יתאים להתקנה ברצפת חדר החשמל ,הלוח כולל סוקל הגבהה מקורי.
 .14אפשרות חיבור לחצן  RESETחיצוני
 .15ערוץ תקשורת  +פרוטוקול  ,ETHERNET TCP/IPאו אחר לפי דרישה.
ב .כניסות
 .1כניסת זרם  - 4 - 20mA /0 – 20mAמבודדת
 .2כניסת מתח  0-10V DCמבודדת
 .3כניסת התנגדות ( 0-1K/0-10Kפוטנציומטר לינארי)
 .4מגע :הפעלה  -הפסקה
 .5מגע :היפוך כוון
 .6מגע :תקלה בווסת
 .7מגע :מהירות קבועה (שתוכנתה מראש)
 .8המתנע כולל כניסת PTC
 .9כמות  D/I;A/Iבהתאם לנדרש ולהנחיות המזמין.
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ג .יציאות
 .1יציאת זרם מבודדת  4 - 20mA/0 – 20mAניתנת לייצוג (ע"י תכנות) של אחד
הפרמטרים הבאים :תדר ,זרם ,מתח (של המנוע).
 .2יציאת מגע יבש מחליף ניתנת לייצוג (ע"י תכנות) של אחד הפרמטרים הבאים:
מהירות אפס ,מהירות נומינלית ,מהירות שתוכנתה מראש.
 .3כמות  D/O;A/Oבהתאם לנדרש ולהנחיות המזמין.
ד .הגנות מנוע
 .1עומס יתר
 .2זרם קצר
 .3זרם יתר
 .4מתח יתר  -מתח נמוך מידי
 .5טמפ' גבוהה ,בווסת
 .6חוסר פאזה  -אי סימטריות
ה .הגנות ממיר
 .1התחממות יתר
 .2קצר במוצא בין הפאזות
 .3קצר במוצא לאדמה
 .4זליגה לאדמה
 .5עליית מתח רשת
 .6חוסר היפוך פאזה
ו .מתח בדיקה (כוח ופיקוד)2.5KV :50HZ : 1MIN :
ז .זמנים ואפיונים
 .1זמן האצה  0-100HZבתחום 0.3 - 3MIN
 .2זמן האטה  100 - OHZבתחום 0.3 - 3MIN
 .3אפיון האצה למשאבות /אפיון האצה לעומס קבוע
ח .תצוגות
 .1תצוגה דיגיטלית ע"י תפריטים ונתוניהם להצגת:
 .2תדר יציאה  /מהירות סיבוב המנוע
 .3כוון סיבוב
 .4מתח יציאה
 .5מומנט יציאה
 .6זרם יציאה
 .7ממיר התדר יסופק עם צג נשלף להצגת פרמטרים בזמן העבודה ולניתוח
התקלות.
 .8תצוגת היציאה האנלוגית
 .9תצוגת תקלות ונתוני התקלות

בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ

פ.מ6542-9 .

ינואר 2021
עמוד  41מתוך 186

ט .מסנן
הוסת יכלול מסנן  R.F.I.בכניסה וביציאה למנוע.
חידה זו תהיה מקורית אינטגרלית ו/או חיצונית נוספת לפי אישור המתכנן.
י .תוצרת
יחידות אלו יהיו מתוצרת  Schneider Electric; Vaconאו שו"ע מאושר.
יא .טיפול מיוחד
שנאי התדר האלקטרוני ,יקבל טיפול מיוחד ,המאפשר את שהייתו באווירה
קורוזיבית קיצונית (כמו זו ששוררת במתקן שפכים גולמיים).
טיפול זה יהיה בן היתר ציפוי לקה כפול (דו שכבתי) לכרטיסים האלקטרוניים ,וכן
ציפוי בדיל למגעים האלקטרוניים של הכרטיסים והתושבות שלהם.
הקבלן ימציא אישור של היצרן שאמנם היחידה המוצעת על ידו טופלה בהתאם
והיא מתאימה לשהייה באווירה הקורוזיבית הנדונה.
יב .תקשורת
ערוץ תקשורת:
 Mudbus/Mudbus TCP/ProfiBus DP/ProfiNET/EterNET/IPאו אחר לפי
דרישה  +מתאימים  +פרוטוקולים  +דרייברים וכל יתר הדרוש לחיבור שנאי
התדר לרשת התקשורת של המתקן ולהצגה במסכי ה HMI -של כל הפרמטים.
יג .ממיר התדר יסופק מוכן להפעלה עם אפשרות שליטה על המהירות במנוע דרך פנל
ההפעלה.
 08.02.30הכנות לבקרת מבנה
סרגל מהדקים לבקרת מבנה יהיה מופרד מכל סרגל אחר ,סרגל מרוכז אחד לכל לוח.
תוכנית סרגל מהדקי בקרה תכלול שרטוט כל מגעים/סלילים/נורות וכל ציוד הבקרה כולל
מראי מקום.
תוכנית סרגל מהדקי בקרה בפורמט  DWGתועבר לקבלן הבקרה לצורך הכנת תוכנית
חיווט בקרה מושלמת ).(LOOPS
 08.02.31פרוק הלוח לצורך הובלה
כאשר נדרש פרוק הלוח לקטעים לצורך העברה והתקנה באתר ,יבוצע חיבור גידי פיקוד על
ידי סרגלי מהדקים נשלפים .מיקום הסרגלים יהיה נגיש לבקרה ולתחזוקה לאחר הפעלת
הלוח.
 08.02.32הגשת תוכניות לאישור
להלן פרוט מסמכי הגשה ראשית לפרויקט ,יוגש עם תוכנית לוח ראשון:
-

קטלוג והוראות הרכבה  -יצרן מקור

-

תיעוד אישורי תקן של יצרן המקור

-

תעודת הסכם ידע והסמכה מיצרן המקור ליצרן המרכיב

-

אישורי ISO 9001
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הגשת תוכניות לאישור תכלול את המפורט להלן:

חד קווי
חישוב ופרטי חיזוק פסי צבירה
פיקוד כללי
פיקוד מפורט לכל אביזר
פיקוד מפורט לכל מנוע
סרגלי מהדקים
מראה לוח דלת ,פנלים,
ללא פנלים
חתך עקרוני
חתך בכל תא
מאזן טרמי
דפי קטלוגים
רשימת ציוד בפורמט  EXCELLכולל תוצרת
ודגם
אישור התאמה למקום ההתקנה
אישור בקרת איכות על עמידה בדרישות
המפרט
אישור בדיקת סלקטיביות לפי טבלאות יצרן

לוח עד
 100אמפר
X
X

X

לוח מעל
לוח עד
 1000אמפר  1000אמפר
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

וכן מסמכים ופרטים נוספים אשר יתבקשו באם ידרשו לצורך הבהרת פרטי הביצוע כפי
שיידרש ע"י המתכנן ו/או המפקח.
תוכניות תוגשנה לאישור בגיליונות  + A3מדיה מגנטית .תרשימים חד קווים ייערכו
בהתאמה למבנה תאי הלוח ,ויכללו תיאור התא בו מותקן הציוד.
 08.02.33בדיקת הלוחות
.1

הקבלן יערוך טופס בדיקות הלוח לפי ת.י , 9002 .טופס בדיקה של הלוח על ידי
מחלקת ביקורת איכות של הקבלן יוגש למפקח לפני זימון בדיקה של המפקח .טופס
הבדיקה יכלול אישור לכל אחד מסעיפי המפרט שלעיל ובנוסף אישור בדיקת פיקוד
לכל מעגל פיקוד ולכל מהדק.

.2

הקבלן יערוך תוכניות לוח כפי שבוצעו ) - (AS MADEחתום ומאושר.

.3

הקבלן יערוך ויחתום על טופס "הצהרה על התאמה לתקן ישראלי ת.י 61439 .לכל
לוח המיוצר לפי ."TTA

.4

הקבלן יעביר המסמכים שלעיל לאישור המתכנן כתנאי לזימון בדיקת הלוח.

.5

הקבלן יודיע למפקח מועד בו יהיו הלוחות מוכנים לבדיקה .בדיקת הלוחות תבוצע
באתר או במפעל היצרן ,לפי בחירת המפקח .בדיקת הלוחות במפעל לא תגרע
מאחריות הקבלן לטיב הלוחות בסיום ההתקנה באתר.

 08.02.34הקבלן יספק אישור התאמה לתקן לכל לוח בהתאם למפורט מטה חתום על ידי
בקר איכות של מפעל הלוחות.
 08.02.35עלות כל דרישות המפרט כלולות במחיר מבנה הלוח ,למעט ציוד חשמלי
המפורט בנפרד.
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 08.03גילוי וכיבוי אש בלוחות
מתקני גילוי וכיבוי אש בלוחות יבנו לפי מפרט  34ובהתאם לתקן הישראלי ותקן .U.L
המערכת תכלול מרכזיה לקיבולת אזורים נפרדים דגם "סימפלקס" או צרברוס או טלפייר
בנויה לפי התקן הישראלי המאפשרת פעולת המערכת כמתואר במפרט ובתוכניות.
המרכזייה הנ"ל תיבנה בארגז פח דקורטיבי ואורגינלי בעל גימור נאות ,משותף לכל
מערכות המשנה ,עם דלת פלקסיגלס שקופה בחזיתו ועם מנעול צילינדרי ,להתקנה על
הקיר.
המרכזייה תכלול  4אזורי גילוי מותקנים ומערכות גילוי וכיבוי עם הצלבת אזורים
ב 2-לוחות שונים.
א.

ספק כוח אוריגינלי  24וולט זרם ישר.

ב.

מצבר ניקל קדמיום למערכת המאפשר פעולתה התקינה במשך  24שעות ולאחר מכן
הפעלת סולואידים ,תאורת נצנץ ואזעקה נמשכת במשך שעה אחת.

ג.

אינדיקציות לתקינות ,תקלה ואזעקה של כל אזור בנפרד וכן בדיקה וביטול פעולה.

ד.

צופר אזעקה פנימי זעיר ,עם לחצן השתקה.

ה.

בקרה רצופה על תקינות מוליכי המעגל והגלאים ומתן אזעקה על תקלה בהם (שיטת
 2מוליכים).

ו.

ממסר פיקוד להפסקת חירום בלוח חשמל ראשי  220וולט.

ז.

לחצני ניסוי ,ריסט ,בדיקת נוריות לכל אזור ,ביטול צופר ותקלה מותקנים על הדלת.

ח.

ממסר השהיה אלקטרוני ניתן לכוון  0-40שנ' ,אזעקה לפני כיבוי.

ט.

ממסרים בעלי מגעים  10אמפר להפעלת הנפצים מותאמים לזרם המתוכנן כולל
נגדים ומגבילי זרם ,לכל אזור ממסר נפרד.

י.

מטען מצברים אוטומטי לטעינת טיפין וטעינה מאומצת לאחר הפסקת חשמל
ממושכת.

יא .ממסר להפעלת מנורות אזהרה וצופרים  +ממסר להשתקת צופרים.
יב.

מפסק מפתח לנטרול המערכת לשם ניסויי הפעלתה.

יג.

שילוט חרוט וכן חריטה בעברית על גבי ה"חלונות" המוארים של מנורות הסימון
בכרטיסי האזורים.

יד.

דף הוראות מודפסות להפעלת המערכת במסגרת דקורטיבית לתלייה על הקיר.
הקבלן יגיש תוכנית ייצור המרכזייה לאישור המפקח.

טו .הגלאים יהיו גלאים מטיפוס פוטואלקטרי לפי התקן הישראלי.
טז .כל הציוד יהיה מאושר לפי התקן הישראלי או .UL
יז.

גז הכיבוי יהיה מאושר .NFPA 2001

יח .מכלי הגז יבנו לפי תקן VIII ASME UNIFIRED PRESSURE VESSEL – SEC
 ,CODEוהתקן הישראלי.
בפתח המכל יותקן שסתום הנפתח ע"י סולונואיד .הסולונואיד יבטיח אטימות
מוחלטת של המיכל .המיכל יצוייד במנומטר למדידת לחץ הגז במיכל שיכלול סימון
לירידת לחץ מתחת לנדרש.
נפח מיכל הגז יקבע על ידי הקבלן בהתאם לנפח הלוחות פלוס נפח התעלות ,ויחושב
להצפת הלוח בשיעור  10 %בטמפרטורה  10מעלות צלזיוס.
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יט .צנרת הפיזור תהיה מנחושת  TYPE-Mהעומדת בדרישות תקן  .ASTM-B-88בכל
לוח יותקנו  2נחירים לפחות או נחיר לכל  4מטר אורך.
כ.

על הקבלן להגיש לאישור המפקח תכנון מפורט ורשימת פריטים של מערכת הגילוי
והכיבוי .תכנון המערכת בהתאם לתקן הישראלי באחריות הקבלן.

כא .חווט המערכת לפי .CLASS-A
כב .התקנות יבוצעו לפי תקן ישראלי  1220-3מהדורת .2004
כג .המערכת על כל מרכיביה תעמוד בדרישות התקן הישראלי .על הקבלן לזמן בודק
מכון התקנים לאישור המערכת ולהגיש למזמין את אישור מכון התקנים למערכת,
כל זאת במסגרת מחירי יחידה ובמסגרת לוח הזמנים.
 08.04קבלים ותא קבלים
קבלים יהיו קבלים יבשים סיווג  HEAVY DUTYדלי הפסדים :אם לא צויין אחרת
הספק הקבל הנקוב מתייחס למתח עבודה של .440V
א.

אפיון ריפוי עצמי ,מותקנים במכלים פלסטיים בעלי בידוד כפול ומערכת הגנה נגד
התפוצצות הקבל ,טיפוס .MKK

ב.

ההפסדים לא יעלו על  0.5וואט לקוא"ר.

ג.

טמפרטורת סביבה ממוצעת ל 24 -שעות מעל  45מעלות צלזיוס.

ד.

נגד פריקה פנימי ונתיך פנימי לכל קבל.

ה.

עמידה במתחי יתר . VDE 0650 – PART4 10%

ו.

עמידה בזרם יתר הרמוני .30%

ז.

דרגת אטימות  IP 42לפחות.

ח.

תקן  55 ,CLASS D, IEC 831 –1 / 2מעלות צלסיוס בתא הקבלים.

ט.

מגענים יהיו מגענים ייעודיים לקבלים בעלי נגדי התנעה),(INRUSH RESISTOR
זרם נומינאלי למגען לפי  125%לפחות של הקבל.

י.

משנקים לסינון הרמוניות יהיו משנקים ייעודיים לתהודה בתדר ( 187HZמשנק
 )7%הכוללים טרמיסטור להגנה בעליית טמפרטורה עם מוצא מגע יבש.

יא.

מדי זרם דיגיטליים ,מתח הזנה  31/2 ,230Vספרות כולל משני זרם תואמים
ומקצרים.

יב.

בקר כופל הספק יהיה בקר דיגיטלי מבוסס מיקרופרוססור לעבודה בשיטת
 HYBRIDעבור  6 / 12דרגות .הבקר כולל צג למדידת כופל ההספק תכנות וקריאת
סטטוס עבודה עמידה בזרמים ומתחים חריגים  .+ - 20%הבקר כולל מעגל סינון
הרמוניות ברמה הניתנת לקביעה ע"י תכנות .הבקר כדוגמת  Circutorדגם
 Computer Smartעמידה בתקניםIP40-CATEGORY III, CLASS II ,
 EN61010-1, UL508או שווה ערך.

יג.

תא קבלים יהיה תא נפרד משאר תאי הלוח בעל מבנה סגור  METAL CLADעם
אוורור נאות .יש להגיש תחשיב פליטות החום בתא .התא במצב סגור מוגן IP42
ובמצב פתוח  . IP30התא בנוי לפי מפרט מבנה  08.01לעיל.

יד.

גילוי וכיבוי אש בתא קבלים יהיה נפרד מגילוי וכיבוי בלוחות אחרים.
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 08.05תוואים מתכתיים (סולמות כבלים ,תעלות כבלים ,פטות וכו')
כל התוואים (תעלות כבלים ,סולמות כבלים) תומכים וזרועות ,וכל יתר הקונסטרוקציה
יהיו עשויים פלב"מ .304B
 08.05.01תעלות כבלים
תעלות הפח השונות ,תהיינה עשויות מפח ,פלב"מ  1.5מ"מ עובי ,אלא אם צוין אחרת
בתוכניות .חתך התעלות ,גובהי התקנה ותוואים  -כמוראה בתוכניות .כל צמתי התעלות,
הפניות ועוד ,יעשו בצורה מדורגת בזוויות שאינן קטנות מ 135-מעלות .יש לקחת בחשבון
(בזמן עשית הפניות והצמתים הנ"ל) את חתכי הכבלים המתוכננים להיות מותקנים בהן.
כל קטעי התעלות יחוברו ע"י ניטים  5מ"מ קוטר לפחות (כאשר הצד החלק בפנים) .כל
התעלות תכלולנה מכסים מפח בעובי דומה לזה של התעלות מחוזק בברגי פח לתעלה
עצמה.
 08.05.02פרופילי שרשרת (פטות)  -פח פלב"מ
פרופילים אלו ישמשו לשלוש מטרות עיקריות:
 .1תעלות כבלים בעלות כמות כבלים קטנה.
 .2נשיאת גופי תאורה (מנורות פלורוסצנט)  -מחייב אישור המזמין.
 .3אנטנות ירידה למנועים  +מכסה מפח פלב"מ מחוזק בברגים .במידה ויידרש תכלולנה
הפטות מכסים ,דוגמת אלו של תעלות הכבלים.
 08.05.03זרועות  -מוצר תעשייתי מעוצב פח פלב"מ
זרועות אלו תהיינה עשויות מפרופיל נושא מבנה  Uעם פתחים מרובעים.
פרופיל זה יחתך לפי האורך הדרוש .אליו יותקן שלב נושא מוצמד בברגים .שלב זה יהיה
אף הוא מוצר תעשייתי מעוצב .הזרועות יהיו דוגמת  MFKאו שווה ערך מאושר.
 08.05.04סולמות קשיחים (פלב"מ)
סולמות אלה יהיו בעלי מבנה קשיח ,המצריך תמיכות במפתחים גדולים של  5מטר לפחות.
פרופילי האורך יהיו פח מכופף .פרופילי הרוחב  U -מחורץ .החיבור בין הקטעים ע"י
מחברים עם ברגים .הסולמות יכללו את כל חלקי העזר ,צמתים ,פניות ,קשתות ,מחברים,
ברגים  -הכל מקורי .סולמות אלה יהיו דוגמת נאור W3 :או שווה ערך מאושר.
 08.05.05מגע בין מתכות שונות
כל האזורים בהם יבוצע מגע בין מתכות שונות כמו פלב"מ/פלדה מגולוונת ,יותקן ביניהם
חוצץ עשוי חומר פלסטי או בקליט.
 08.06תעלות פלסטיות
תהיינה קשיחות דוגמת  IBOKOאו פלגל עם מחזיקי כבל ואלמנט הקשחה פנימי לכל מ"א.
צבע התעלות יהיה אחיד בכל הפרוייקט כל התעלות כוללות מכסים .בקצוות התעלות
יותקן אוטם סטנדרטי של היצרן מחוזק ע"י בורג .מכסים יוחזקו על ידי בורג כל  1מא'.
תעלות מותקנות אנכית כוללות מחזיקי כבל כל  60ס"מ .במקום שנדרשות מחיצות בתעלה
תותקנה מחיצות מלאות סטנדרטיות של היצרן להפרדה .חיבורי תעלות ,קשתות ,זוויות,
הסתעפויות יהיו אורגינלים.
 08.07צנרת
כל הצנרת הקלה במתקן בין שמותקנת ביציקה ובין שמותקנת בהתקנה חשופה תהיה צנרת
בסוג "פנ" כבה מאליו ,נושאת אישור תו תקן ישראלי  ,61386לחיצה  ,A5הולם ,A5
טמפרטורה  ,C2טמפרטורה גבוהה .D2
צבע הצנרת יהיה בהתאם למערכת אשר הצנרת משרתת כלהלן:
-

חשמל

ירוק
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-

תקשורת טלפון
תקשורת מחשב
גילוי אש
כריזה
בקרה
בטחון

כחול
צהוב
אדום
חום
סגול
חום

על כל הצינורות יסומן בכיתוב "כבה מאליו".
צנרת ההגנה להגנת הכבלים הבודדים ,תהיה גלויה לקיר ,בקוטר מתאים לכבל המוגן.
הצנרת תותקן לקיר ע"י שלוות מתאימות מגולוונות במפתחים כנדרש בתקן.
א .צנרת מרירון
צנרת זו תהיה מסוג "כ" .חיבורי הקטעים ע"י מופה אורגינלית.
בפניות הכבלים לא יהיו מוגנים.
ב.

צנרת פלב"מ
צנרת זו תהיה צנרת פלב"מ קצות הצינור יקודדו במקדד קונוס .בנוסף לחיזוקי
השלוות לקיר ,תחוזק הצנרת ע"י תופסי  Vמתאימים לסולמות ו/או ברגי  Uמתאימים
לתפיסה לפרופילי הקונסטרוקציה השונים במתקן .הצנרת תוארק כנדרש בתקן( .גם
אביזרי העזר להתקנה ותפיסה יהיו עשויים פלדה מגולוונת.

 08.08נקודות מאור ו/או כוח
בנוסף על הנאמר במפרט  08לעבודות חשמל ,יכללו כל הנקודות חיבור מושלם מהלוח
לאביזר הסיום כבל מהלוח בתעלה במקום שיש תעלה עד לאזור ומשם חוטים או כבל
בצינור עד לאביזר הסיום .כל האביזרים כבים מאליהם.
חיווט בחוטי פי .וי .סי .בצנרת יותר במתקן תאורה ושקעי שרות בודדים בקירות בלבד.
א.

קופסאות חיבורים לפי הצורך.

ב.

קופסאות חיבורים מפלסטיק משוריין אטומות בדרגת  IP 66להתקנות בחוץ
ו IP 54 -להתקנות פנימיות.

ג.

קופסאות עם חיבורי ברגים עבור קירות גבס.

ד.

קופסאות פלסטיות בקירות בניה ויציקות בטון תהיינה קופסאות קוניות

ה.

לפי תקן ישראלי .145-1

ו.

אביזר סיום מחובר ע"י ברגים.

ז.

כל אביזר לרבות קופסת הסתעפות ישולט בשלט בקליט סנדוויץ' מסומרר.

ח.

קופסאות הסתעפות סמויות מעל תקרת ביניים ניתן להתקין אך ורק על גבי
הסולמות ,קופסאות .IP43

ט.

מחיר הנקודות קבוע להתקנה סמויה או גלויה בפרויקט זה ,כולל צנרת כבה מאליה.
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 08.09ביצוע חיבור של כבל כוח אל מנוע או גנרטור
סעיף זה יכלול ביצוע החיבור לרבות חיתוך הכבל ,פתיחתו ,התקנת נעלי כבל בצד מנוע
ובצד לוח ,צינור מגן שרשורי גמיש ממתכת בעל עטיפה פלסטית דוגמת חיש צינור גמיש
בע"מ ,כולל פיטנגים ומחוזק עם שלות למנוע ,קונזולות תמיכות ואביזרי עזר נוספים אשר
ידרשו במידה וידרשו להשלמת הביצוע ברמה של מתקן תעשייתי ומפסק ביטחון במקום
שנדרש בתוכניות.
מפסקי הביטחון יהיו מטיפוס  CAM-SWITCHלניתוק בעומס מלא של  6 INבקופסת
פוליאסטר /פוליאמיד מוגן  IP 65 UVכדוגמת ברטר  GZ 880עם ידית אנכית או  AEGאו
טלמכניק.
בכל מקרה של שימוש בכבל  4גידי לחיבור מנוע ו /או לוח כאשר אין חוט הארקה צהוב /
ירוק בכבל ,יש להתקין בשני קצוות הכבל שרוול מתכווץ דוגמת ריקם בצבע צהוב  /ירוק
על המוליך הכחול או השחור עבור גיד ההארקה ולכווצו בחום.
בכל מקרה יש לחזק את הכבל ו /או הצינור באמצעות שלות מתאימות תוך שמירה על
גמישות החיבור לגבי רעידות ותנועות של המנוע.
בתוך הקופסא מופרדים הגידים לפי הפאזות כאשר כל גיד מסומן במספר הכבל וסימן
הפאזה .החיבור באמצעות נעלי כבל .סדר החיבורים אחיד לפי מספרי הכבלים .מספור
הכבלים זהה בלוחות ובחיבורים (בשני הקצוות של הכבלים) .יש לשמור על לולאות עודף
של הגידים בתוך קופסאות החיבורים ,אך בצורה שגיד לא יילחץ למהדקי /ברגי הפאזות.
החיבור ולחיצת הברגים יהיה בהתאם להוראות יצרני הציוד.
מחיר החיבור כולל חיבור בצד המנוע ובצד הלוח לרבות ביצוע הכניסה ללוח מהלך בלוח
וחיבור למהדקים ,חיבור מפסק ביטחון התאמת הגידים כנ"ל קטע הכבל הגמיש ,הפעלה
ובדיקת היחידה.
 08.09.01חיבור אביזרים
האביזרים יחוברו כאשר קטע הכבל הקרוב לאביזר גלוי .הכבלים יכנסו לאביזרים דרך
כניסות כבל פלסטיות בעלות אטימות גבוהה .כניסת הכבל תהיה בעלת הברגה מתאימה
להברגה באביזר המתחבר וכוללת טבעת אטימה מחומר פלסטי או קלינגריט .בנוסף תכלול
הכניסה גם גומית מעבר והידוק לכבל הנכנס ,בעלת גמישות גבוהה עם אפשרות לבחירת
גודל החור בגומיה (בהתאם לכבל) ודסקית לחיצה לאטימה .האביזרים שיחוברו כאשר גם
קטע הכבל הקרוב לאביזר מוגן אף הוא ,יחוברו כאשר צינור שרשורי עם שדרה קשה מגן
על קטע כבל קרוב זה .קטע שרשורי זה יכלול גלנדים אורגינלים להתחברות אל האביזר
והן אל התעלה או קופסת הסתעפות המזינה בקצה השני.
הגלנדים יכללו הברגה אליה מתחבר הצינור השרשורי .צנרת הגנה זו תהיה דוגמת  G.P.או
שווה ערך מאושר .מעל הגלנד  +קטע הצינור השרשורי ,שרוולי רייקם מתכווץ .כניסות
הכבל השונות יהיו מוגנות התפוצצות בדרגה זהה ליתר הציוד במתקן.
 08.09.02איטום RTV
יש למרוח את אזור המגע בין מכסה הקופסה לקופסה (במנועים ,קופסאות חיבורים,
אביזרי פיקוד ובקרה שונים ועוד) ,בחומר אוטם ,דביק ,בעל צמיגות לאורך זמן ,דוגמת
R.T.V
 08.09.03קופסאות הסתעפות
כל הקופסאות תהיינה פלסטיות אטומות ומוגנות IP65 ,לפחות .הכבלים יכנסו לקופסאות
דרך כניסות כבל כפי שפורט קודם .גודל הקופסאות יוגש לאישור המתכנן .קופסאות אלה
תהיינה דוגמת  GEWISSאו שווה ערך מאושר.
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 08.10הארקות
תותקן מערכת הארקת יסוד לפי חוק החשמל קובץ התקנות  4271והתוכניות .הקבלן יתקין
פסי השוואת פוטנציאליים במידות כמפורט בתוכניות .הפסים יהיו מנחושת מובדלים
מהמבנה  ,הברגים מגולוונים .הקבלן יבצע חיבורי הארקה לקוצים ואל צינורות מתכתיות
הכל כנדרש בחוק ,בתוכניות ולפי הוראות המפקח.
בריכוזי צנרת ואזורים נוספים יותקנו פסי השוואה נפרדים כמפורט בתוכניות .כל חיבורי
הארקה מהפס במוליך מבודד .כל מתקן מתכתי לרבות קונסטרוקציות תקרה וקירות
יוארקו ממוליך ההארקה שבתעלה ,בהתאם לדרישות החוק.
לכל קוץ חיצוני מברזל מגולוון תותקן קופסת מתכת או פלסטיק אטומה  IP 447על הקיר
בגובה  50ס"מ מפני קרקע סופיים ושלט צהוב כתוב באדום ,הכל כמפורט בתוכניות
ובתקנות ולפי הנחיות המתכנן והמפקח.
בכל המובילים המתכתיים תשמר רציפות חשמלית להארקה על ידי מחברים מתכתיים
מגולוונים תקניים או על ידי מוליך נחושת גמיש שטוח שזור מתאים ("ליצה").
בכל המקרים שמוליך ההארקה מזין מערכת הארקת משנה וממשיך ממנה ,יש להקפיד
להכניס את חוט הזנת ההארקה והחוט הממשיך למחבר לחיצה וללחוץ את שניהם ביחד,
ללא חיתוך הכבל( .לא יותר שימוש במהדקים קנדיים או שווי ערך).
כל מוליכי ההארקה בפסים השונים יסומנו בשלטי סנדוויץ' רתומים בחבק ()BAND
לסימון המתקן /נקודה המוזן או המזין.
מוליכי ההארקה ימדדו בנפרד ,אך כל חומרי העזר לרבות שלות וברגים נכללים במחירי
היחידה של פסי ההשוואה ,נקודות ההארקה וכדומה.
 08.10.01פס להשוואת פוטנציאלים
הפס להשוואת הפוטנציאלים יהיה מנחושת בחתך כמפורט ,ואורכו כמוראה בשרטוט .הפס
יצויד בברגים מצופים קדמיום .כל בורג עם דסקיות ,דסקית קפיצית ואום .גודל הברגים
כנדרש עבור המוליכים המתחברים.
 08.10.02חיבור לצנרת המים
פס השוואת הפוטנציאלים יחובר לצנרת המים ע"י חיבור לבורג "½ שירותך בראשו לצנרת
זו ,או ע"י שלה כבדה מצופה קדמיום .נקודת החיבור וכן צורת החיבור יאושרו תחילה ע"י
המפקח.
 08.10.03אלקטרודות
האלקטרודות תהיינה מוטות פלדה עגולים  19מ"מ קוטר באורך  4מטר כ"א ,מצופים
נחושת ,מוחדרים אנכית לקרקע .מיקום האלקטרודות יסומן לקבלן בזמן הביצוע.
האלקטרודה תחובר במוליך ישירות לפס השוואת הפוטנציאלים .כמו כן יבוצע גישור בין
האלקטרודות מבחוץ .כל אלקטרודה תוגן בשוחת ביקורת קלה  60ס"מ קוטר עם מכסה
קל.
 08.10.04הארקת תעלות /סולמות
כל התעלות והסולמות יוארקו על ידי מוליכי נחושת  25ממ"ר ע"י ברגים דגם U :בולץ.
התעלות תוארקנה למוליכים הקיימים ,כל  5מטר .לפני ביצוע מערכת הארקת תעלות אלו,
יש לקבל אישור המתכנן.
מודגש בזה שמוליכי הארקה מיוחדים להארקת תעלות/סולמות יותקנו רק באלה בהם לא
עוברים מוליכי הארקה כלל .בתעלות/סולמות/פטות בהם עוברים מוליכי הארקה לצרכנים
שונים ,תעשה הארקת התעלות/סולמות/פטות למוליכים אלו.
 08.10.05הארקת מערכות עזר
כל מערכות העזר ,תעלות מיזוג אויר ,צנרת מים מסוגים שונים ,צנרות גאז ,מסילות
עגורנים – יוארקו כנדרש בחוק החשמל .פרטי ההארקה ימסרו בזמן הביצוע ע"י המתכנן.
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 08.10.06מדידת התנגדות
עבודת הקבלן כוללת ביצוע מדידות התנגדות הארקה ,רישומן על גבי תוכנית ומסירתה
למפקח .להלן פרוט הנקודות (עבור כל פס השוואת פוטנציאל בנפרד):
 כל אלקטרודה בנפרד צנרת המים הארקת יסוד התנגדות כללית 08.10.07הארקת יסודות
עבודת הקבלן כוללת ביצוע מערכת הארקות יסוד כמפורט בחוק החשמל וכמפורט להלן.
א.

טבעת הארקת היסוד תהיה פס פלדה שטוח  100ממ"ר לפחות בעובי  3.5מ"מ או
מוט פלדה עגול בקוטר  10מ"מ לפחות (למעט הקטעים המסומנים בהם החתך שונה),
מרותכת לעליות מהכלונסאות או מהיסודות העוברים ,מרותכת כל  4מטר לחישוקי
קורת היסוד וכוללת יציאות חוץ כמוראה בתוכנית.

ב.

טבעת הגישור תהיה מפס פלדה או מוט פלדה עגול כמפורט לעיל בסעיף א' ותותקן
במישור האופקי הנמוך שבהיקף המבנה.

ג.

יציאות החוץ תהיינה פס פלדה או מוט פלדה עגול במידות כמפורט לעיל בסעיף א'
מגולבנים מרותכים לטבעת הארקת היסוד ,ויוצאים אל מחוץ למבנה בגובה פני
הקרקע .הפס יוצמד לקורת היסוד ע"י פיליפס " 1/4כולל שילוט.

ד.

כל ברזלי האורך העולים מהכלונס ירותכו אל טבעת חובקת עשויה פס ברזל 3.5X40
מ"מ .מטבעת זו תבוצע עליה בראש הכלונס ע"י פס כנ"ל אל טבעת הגישור כמפורט
בסעיף ב'.

ה.

בכל רשת תחתונה של כל יסוד עובר ,ירתך הקבלן את אחד מברזלי האורך אל כל
ברזלי הרוחב ,וכן את אחד מברזלי הרוחב אל כל ברזלי האורך .מרשת זו יעלה פס
ברזל  40X3.5מ"מ אל טבעת הארקת היסוד ההיקפית כמפורט בסעיף ב'.

 08.10.08הארקת תורן אנטנה
תורן אנטנה במידה ויותקן על גג המבנה יוארק במוליך נחושת גלוי  35ממ"ר ,שיותקן
חיצונית על קיר המבנה אל יציאות החוץ מטבעת הגישור .המוליך יוגן עד לגובה של
 2.5מ' מהרצפה ,בצינור מים מגולבן " 3/4שיותקן לקיר ע"י שלות פלסטיות מתאימות
במרווחים של  1מ'.
 08.11סימון אביזרים
כל אביזר יסומן על ידי שלט סנדוויץ' בקליט שחור (אלא אם נדרש במפורש צבע אחר) על
לבן מסומרר לאביזר ויכלול את מספר המעגל ממנו ניזון האביזר.
 08.12מוגן מים
מוגן מים בעבודה זו פירושו מוגן לפי סטנדרט  IP66בהתקנות החיצוניות ,ולפי סטנדרט
 IP54בהתקנות בתוך המבנים .כל כניסות כבלים לאביזרים מוגני מים תהינה דרך מעברי
אנטיגרון פלסטי מתאימים לתקנים הנ"ל ומלמטה .מחיר כל האטמים והמעברים כלול
במחיר הפריט.
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 08.13כבלים
 08.13.01כללי
כבלי כח יהיו כבלים בעלי בידוד  XLPEלפי תקן ישראלי .1516
כבלים במבנה יהיו בעלי מעטה חיצוני מעכב בעירה סוג  N2XY-FR-3לפי תקןIEC 60332-
 3לפחות.
כבלים חסיני אש במבנה יהיו כבלים לעמידות של  180דקות סוג – FE 180 – E 90
 NHXHXבהתאם לתקן  EN 50200לכבלי פיקוד ולתקנים EN , EN 50268 , EN 50266
 50267לכבלי כוח.
כבלי תשתית בקרקע ו/או בצנרת יהיו כבלים מטיפוס .IEC 60332-1 - N2XY – FR – 1
בהתקנה בתוואי משותף יותקנו כבלים מסוגים שונים על גבי מובילים נפרדים וישמר
מרחק של  5ס"מ בין סוגי כבלים שונים בהשקה ובהצטלבות .אם לא יצויין אחרת ,ישמר
מרחק של  1ס"מ בין כבלים העוברים על גבי מובילים משותפים.
כל גידי פיקוד ישולטו במספר המהדק אליו מחובר הגיד .בכבלים גמישים המוליך החשוף
ילחץ על ידי סופית תקנית בחיבורים .מחיר הכבל כולל החיבורים גם כאשר קטעי החיבור
הינם קצרים.
כל הכבלים והמוליכים יהיו עם מוליכי נחושת בחתך עגול (לא סקטוריאלי) למתח
.0.6 / 1 KV
כל הכבלים יישאו אישורי תקן על תופי האספקה שלהם ומוטבעים על הבידוד החיצוני
שלהם.
לא יותר ביצוע מופות בכבלים ,כל קטעי הכבלים יהיו רצופים בין נקודות המוצא והסיום.
הערה :לא ימדדו כבלים ומוליכים במתקן או חלקי מתקן הנמדדים בשיטת נקודות.
כבלי תשתית יותקנו באופן ידני בהשחלה/במשיכה .משיכת הכבלים תבוצע על ידי כננת עם
מאמץ מבוקר בהתאם להנחיות יצרן הכבל .הכננת תבצע ניתוק המשיכה אוטומטית במעבר
מעל למאמץ המתיחה המותר .בכל פניה בחפירה או בשוחה יותקנו גלגלות לשמירת כיוון
המשיכה ולהבטחת רדיוסי כיפוף תקניים .קשירת החוט המושך לכבל תבוצע בערסל
חביקה תיקני.
כבלים המיועדים לחיבורי שטח חשופים לשמש יכללו גידים מבודדי  XLPEהכוללים הגנה
כנגד קרינת  .UVלחלופין באישור מיוחד של המתכנן יאושרו כפפות כבל ושרוולים
מתכווצים מוגני  UVלהגנת גידים החשופים לשמש (כלול במחיר ולא ישולם בנפרד).
בהתאם לצורך תבוצע המשיכה בין שוחות בקטעים הכבל ימשך וייפרס על הכביש ויוחדר
אחר כך בחזרה לשוחה להמשך התוואי.
קצוות כבלים בשטח ובלוחות יאטמו על ידי כפפות ראש כבל מתכווצות רייקם או  3Mאו
אלסטימולד לכבלים בחתך  16ממ"ר ומעלה .תשלום עבור כפפות ראש כבל לפי כתבי
כמויות.
קונסטרוקציית עזר ,במידה ותידרש ,להתקנת כננות וגלגלות נכללת במחירי היחידה של
הכבלים.
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 08.13.02כבלי מכשור
כבלים אלו יהיו בעלי חתך כמצויין ,גידים גמישים .הגידים יכללו סיכוך ע"י מילר
אלומיניום  +גיד גלוי מלווה לכל האורך .מעל סיכוך זה מעטה פלסטי ומעליו מעטה רציף
(צינור) של אלומיניום נוסף (כסיכוך והגנה).
המעטה העליון יהיה מסוג ( NYYתת קרקעי) .כבלים אלו יהיו דוגמת טלדור או שווה ערך
מאושר כדלקמן:
טלדור8651601 :
A.W.G
3X16
 4X2X20 A.W.Gטלדור 8772004101
(כל זוג מסוכך  +סיכוך עליון)
 4X2X20 A.W.Gטלדור 8772002101
(כל זוג מסוכך  +סיכוך עליון)
 08.13.03כבלי תקשורת
כבלים אלו יהיו בעלי חתך כמצויין ,גידים גמישים .הגידים יכללו סיכוך מיילר אלומיניום,
כולל גיד גלוי מלווה להארקת הסיכוך .המעטה העליון יהיה ,2X2X22AWG .P.V.C
סיכוך כפול ,זוגות מפותלים.
רמת כבלי התקשורת ואביזרי התקשורת .)1-GIGA( CAT-7
 08.13.04כבלי פיקוד
כבלי פיקוד יהיו כבלים מטיפוס  N2XY – FR - 3 ,N2XBY- FR - 3עם גידים ממוספרים,
סיכוך כנדרש.
 08.13.05סופיות מתכווצות לכבלי מ.נ.
בפתיחת הכבלים בחתך  25ממ"ר ומעלה (מעבר לגידים) ,יש להתקין עליהם סופית
מתכווצת אטומה ,דוגמת ( RAYCHEMבעלת מבנה כפפה ארבע אצבעות) מתאימה לגודל
הכבל.
 08.13.06נעלי כבל לכבלי(מתח נמוך)
נעלי הכבל  ,יהיו בעלי כושר הולכה גבוה (מתאים לכבלים).
הקבלן יציג קטלוג יצרן נעלי הכבל להוכחת דרישה זו.
נעלי הכבל יישאו תו תקן  ,DINויהיו דוגמת כפר מנחם או שווה ערך מאושר.
 08.13.07מעברי קיר
מעברי קיר ייעשו בשתי שיטות כדלקמן:
 .1מעבר קיר לכמות כבלים גדולה
-

מעבר זה ,יהיה שלד/מסגרת מתכת יצוקה במבנה ,עם חבקים מגומי מיוחד,
מתהדקים בלחץ סביב הכבל

-

מערכת זו תהיה דוגמת ( BSTאור יון) או שווה ערך מאושר.

-

פירוט ציוד זה ראה בפסקה  08.02.04ט'.

 .2מעבר קיר לכמות קטנה של כבלים/מעברי רצפה  -כניסה ללוחות חשמל
-

מעברי הכבלים וצנרת החשמל דרך קירות ו/או רצפות יחסמו למניעת התפשטות
אש ועשן .החסימה תענה לדרישות ת"י  755דירוג  4ו .5-החסימה תעשה בחמרים
ושיטת התקנה העונה לפחות לאחד מהתקנים הבאים .IN 4102 BS476 ,UL 1479

-

כל התקן חסימה יאפשר הוספת כבלים בצורה נוחה וכן חסימה מחדש לאחר
הוספת ו/או הוצאת כבלים .משך יכולת החסימה של ההתקן תהיה ל 120-דקות
אם לא סומן אחרת .החומר אינו דליק ולא רעיל .החמר עומד בפני מים
וכימיקלים תעשייתיים ,דוגמת  KBSאו שווה ערך מאושר.
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-

על הקבלן להגיש למפקח פירוט אופן החסימה המוצע על-ידו לכל מעבר ומעבר.
רק לאחר קבלת אישור המפקח מותר לגשת לביצוע האיטומים.

 08.14סימון כבלים
הכבלים שיונחו בקרקע ו /או במגשים ו /או על גבי סולמות יסומנו בסימון פלסטי נטול
הלוגן מיוחד כפי שיורה המפקח ,סימונית דוגמת " "TIPTAGאו "קריצ'לי" אוריגינאלית
ועליה מספר הכבל ,קשורה לכבל על ידי  2סרטים ( ,)BANDאו שלט סנדוויץ' קשור כנ"ל
מאושר על ידי המפקח .סימון כבלים יבוצע בלוח ,כניסה/יציאה ממבנה ,כניס/יציאה לפיר
אנכי ,מעבר אזור אש ,בכל שוחת כבלים בקרקע.
 08.15גופי תאורה
 08.15.01דרישות כלליות
 .1גופי התאורה יהיו בהתאם למפרט  08ויכללו נורות וציוד הפעלה כנדרש.
 .2רפלקטורים ,כיסויים ,מפזרים וכל החלקים הפריקים לצרכי תחזוקה יאובטחו כנגד
נפילה על ידי צירים או שרשרת קשירה.
 .3הברגים ,האומים ושאר האביזרים יהיו מובטחים נגד התפוררות והשתחררות
בתנודות ורעידות.
 .4גופי תאורה יהיו בעלי חוזק מכני סביר  IK6לפחות.
 .5גוף התאורה יתאים לכל דרישות תקן ישראלי  20חלק  2.2ויהיה בעל תו תקן ישראלי
או של ארץ המוצא שלו.
 .6גוף התאורה מיועד להתקנה ולהתחברות לזינה באמצעות מערכת הפעלה אלקטרונית
ייעודית אינטגרלית .ההתקנה תתבצע בהתאם להוראות ההתקנה המקוריות של
היצרן .מערכת ההפעלה האלקטרונית תאפשר תאורה קבועה ויציבה ,ללא תלות
בשינויים במתח הרשת (.)10%±
 .7כל אביזרי התאורה יהיו מייצור סדרתי ולא חד פעמי ,הקבלן יצרף להצעתו דף קטלוגי
מפורט המתאר את עמידת הגוף במפרט זה.
 .8אחריות לכל גופי התאורה תינתן על ידי הספק כנציג היצרן ותכלול את כלל האביזר
לחמש שנים ,כמו כן תינתן אחריות ישירה של יצרן הגוף.
 .9לכל גוף תאורה יש לספק קבצי עקומות פוטומטריות מאושרות על ידי מעבדה
מוסמכת.
 08.15.02אישורים ותקנים
תנאי לאישור גוף תאורה יהיה עמידה בתקנים המפורטים מטה:
(יש להציג תעודות בדיקה חיוביות ומלאות של מכון התקנים הישראלי ותעודות בדיקה
ממעבדות מוסמכות  ISO17025בארץ הייצור עבור התקנים כמפורט להלן).
 .1תקן ישראלי  20חלק  .2.3 ,2.2תעודת מכון התקנים תאשר את הגוף על כל מרכיביו.
 .2תקן ישראלי  961חלק ( 12.3פליטת הרמוניות בקו הזרם).
 .3תקן ישראלי  961חלק ( 12.5תנודות מתח והבהובים בקו האספקה).
 .4תקן ישראלי  961חלק  2.1ו/או ( EN55015הפרעות משודרות בתדר רדיו מציוד
תאורה).
 .5תקן ( IEC/EN61547חסינות מפני הפרעות אלקטרומגנטיות לציוד תאורה).
 .6תקן  IEC60598דרגת ההגנה מפני הלם חשמלי מסוג .II
 .7תחשיב תאורה של המתקן העונה לדרישות המפרט והתוכניות ,חישובי תאורה יבוצעו
עם מקדם הפחתה .0.7
רכש גופי תאורה יתבצע לאחר אישור גופי התאורה על ידי המפקח.
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 08.15.03גופי תאורה בטכנולוגית LED
.1

גופי תאורה יעמדו בדרישות תקן נוספות:
א .תקן ישראלי  61347חלק ( 2.13דרישות מיוחדות לציוד בקרה ).(LED
ב .תקן ( IEC62031דרישות בטיחות מנורות .)LED
ג .תקן ( IEC62471בטיחות פוטוביולוגית של נורות ושל מערכות תאורה) – רמת
.RL1
ד .תפוקת אור יציבה ברמת שינוי מתח רשת של .10%±

.2

דרישות טכניות נוספות:
א .נצילות של כל גופי התאורה מבחינת תפוקת האור מהאביזר תהיה  100%לפי
 ,L79כאשר בדיקת תפוקת האור ) (Imמתבצעת עם גוף התאורה בשלמותו.
ב .אורך חיים מינימאלי של כל גופי התאורה  50,000שעות עבודה יהיו לתקן ,L70
במדידות שנעשו בטמפרטורת עבודה של  ,55ºcוכמות האור לא תפחת מ80% -
לאחר משך אורך החיים שהגדיר היצרן ,כמות מקורות אור כושלות לא יעלה
על .(L80/F20) 20%
ג .לאחר  6000ש"ע בטמפרטורה של  55ºcשטף האור הנותר לא יפחת מ97% -
משטף האור ההתחלתי.
ד .בטיחות קרינה בהתאם לתקניםPhoto biological safety ,62471 ,62778 :
 ,IECENוכן ברמה של קבוצת סיכון עד .RG-0
ה .רמת מסירת הצבע  CRIתהיה מינימום .80%
ו .הנצילות האורית ההתחלתית של נוריות ה LED-בגופי התאורה בפרויקט לא
תפחת מ 130 -לומן לוואט.
ז :Mac Adam .תחום סטיית הגוון המותרת היא מקסימום  2לפי אליפסות
( Mac Adamעבור תאורת פנים) ,ערך שיושג באמצעות מיון
הדיודות ) (BINNINGבמפעל היצרן.
ח .אמינות :תקלות נוריות  LEDיהיו ברמה של  ,F10כלומר כמות נוריות LED
אשר חדלו לעבוד לא תעלה על  10%מהנוריות הקיימות בגוף  ,במשך אורך
החיים שהוגדר.
ט :ZHAGA .כל גופי הלד בפרויקט יהיו מיצרנים החברים בארגון יצרנים כגון
 ,ZHAGAכך שבגוף תאורה ניתן יהיה להחליף את רכיב  LEDבלבד (אם יש
צורך) ואין צורך להחליף את גוף התאורה בשלמותו.
י .הדרייברים יהיו מקוריים ע"פ המלצות יצרן התאורה ,בעלי תקן ,ואורך חיים
מוצהר של חמש שנים לפחות.
יא .גופי התאורה יהיו בעלי קבצי  IESאו  LDTממעבדה פוטומטרית מוסמכת,
עפ"י תקן  .79-LM IESהקבלן יבצע חישובי תאורה להוכחת עמידה בדרישות.
יב .מקורות האור מסוג  LEDיהיו מתוצרת אחד מאלהNICHIA, KUMIED, :
 .PHILIPS LUMILEDS, CREEכל הנורות בעלות גוון זהה.
יג .טמפרטורת גוון הצבע לא תעלה על  ,3000ºKעצמת התאורה בגוון מעל 6000ºK
לא תעלה על  45%עצמת התאורה ב( .4000ºK -ערכי שיא – פיק).
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 .Iדרישות נוספות לגופי תאורת חוץ
 .1הגנה מפני הולם מינימום .IK-08
 .2גוף התאורה יהיה בעל מבנה מתכתי ,בידוד כפול ,עמיד בקרינת .UV
 .3המשנק/דרייבר יצוייד בהתקן הגנה מפני נחשולי מתח ,דו קוטבי ברמת סיווג
.10KA/10KV
 .4הקבלן יספק עקומות פוטומטריות של גוף התאורה ותחשיב תאורה ערוך
בתכנה בהתאם לתקן  CIE 140-2000העומד בכל דרישות המפרט והתקן
הישראלי  13201בהתאם לסוג הדרך.
 .5התא האופטי לרבות הדרייבר אטומים ברמת  .IP65תא ציוד חשמלי אטום
ברמת  IP54לפחות.
 .6גופי תאורה  LEDיעמדו בדרישות והנחיות משרד הבינוי מפרט ומדריך
ליישום תאורת לד מיולי .2015
 .IIהתקנת גופי תאורה  -כללי
תליית גופי תאורה שקועים בתקרות ביניים תבוצע לתקרת הבטון של הקומה או
קונסטרוקציית גג .תליית כל גוף תאורה תבוצע בשתי נקודות לפחות ,אחת מהן
לפחות על ידי מוט הברגה מחוזק לתפס ייעודי על גוף התאורה .חיזוק המתלים
לגוף יבוצע ע"י בורג אום ואום קפיצי לאבטחה .על הקבלן להגיש פרט ביצוע של
תליית גוף התאורה לאישור המפקח.
08.16

תאורת חירום ושילוט
-

כל האביזרים והחלקים בגופי תאורת חרום ושילוט יישאו אישורי תו תקן בהתאמה
לתקן הישראלי הרלוונטי .גוף התאורה כמכלול יישא אישור תו תקן ישראלי
 20כולל חלק  2.22בתקן.

-

גוף התאורה יספק תפוקת אור תוך  0.5שניות מנפילת מתח רשת חברת חשמל,
תפוקת אור מלאה תוך  60שניות לכל היותר.

-

מסירת צבע לא תפחת מ.Ra>40 -

 08.16.01תאורת חרום
תאורת חירום תבוצע באמצעות גופי תאורה דו תכליתיים הכוללים  2נורות  PLתפוקת
האור בעבודה ממצבר תהיה גבוהה מ 50%-של תפוקת האור הנומינאלית .גוף התאורה
יכלול משנק אלקטרוני בעל מתנד בתדר שמעל  .25HZהמטען לטעינה מהירה ומעבר
לטעינת טיפין בטעינה מעל .95%
המשנק יהיה מדגם אלקטרוני תואם תקן  IEC 924 + IEC925משנק אלקטרוני יהי בעל
נתל מאושר לפי תקן ישראלי  61347חלק .2.7
המצבר יאפשר גיבוי התאורה למשך  180דקות אם לא צויין אחרת ,מצבר אטום תואם תקן
 .IEC60285טכנולוגית ניקל מטל תואם לעבודה בטמפרטורה של  45מעלות צלסיוס לפחות.
גוף התאורה יכלול יחידת בקרה לתקינות הממיר המשנק והמצברים ,הכוללת תצוגת נורת
 LEDגלויה ,לחצן בדיקה.
גוף התאורה יכלול יחידת פריקה אוטומטית המבצעת פריקה מלאה של המצברים פעם
בחודש .הפורק משולב ביחידת הבקרה וכולל תצוגת .LED
גוף התאורה בעל אישור תקן ישראלי  20חלק  2.22בחלקים הרלוונטיים.
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 08.16.02תאורת שילוט
תאורת שילוט תבוצע על ידי גופי תאורה בטכנולוגיית  ,LEDגופי תאורה דו תכליתיים.
גוף התאורה בהתאם לתקן ישראלי  20חלק  .2.22אותיות צבע לבן על רקע ירוק גובה
 120מ"מ ,רוחב  12מ"מ.
המצבר יאפשר גיבוי התאורה למשך  180דקות אם לא צויין אחרת ,מצבר אטום תואם תקן
 .IEC60285טכנולוגית ניקל מטל תואם לעבודה בטמפרטורה של  45מעלות צלסיוס לפחות.
גוף התאורה יכלול יחידת בקרה לתקינות הממיר המשנק והמצברים ,הכוללת תצוגת נורת
 LEDגלויה לתקינות הטעינה.
גוף התאורה יכלול יחידת פריקה אוטומטית המבצעת פריקה מלאה של המצברים פעם
בחודש .הפורק משולב ביחידת הבקרה וכולל תצוגת .LED
גוף התאורה בעל אישור תקן ישראלי  20בחלקים הרלוונטיים.
גופי תאורה יהיו במבנה אלומיניום כדוגמת דגם  EL-622 LEDו(פלזמה) ,תוצרת
אלקטרולייט.
 08.16.03תאורת מילוט
תאורת מילוט תבוצע על ידי גופי תאורה בטכנולוגיית  ,LEDנורת  3Wעם עדשת פיזור
מותאמת לתנאי ההתקנה.
המצבר יאפשר גיבוי התאורה למשך  180דקות אם לא צויין אחרת ,מצבר אטום תואם
תקן  .IEC60285טכנולוגית ניקל מטל תואם לעבודה בטמפרטורה של  45מעלות צלסיוס
לפחות.
גוף התאורה יכלול יחידת בקרה לתקינות הממיר המשנק והמצברים ,הכוללת תצוגת נורת
 LEDגלויה לתקינות הטעינה.
גוף התאורה יכלול יחידת פריקה אוטומטית המבצעת פריקה מלאה של המצברים פעם
בחודש .הפורק משולב ביחידת הבקרה וכולל תצוגת .LED
גוף התאורה בעל אישור תקן ישראלי  20בחלקים הרלוונטיים.
תאורת מילוט תבטיח הארה ברמת מינימום של  1 Luxבכל שטח תוואי המילוט ,אחידות
אורית מינימאלית  5 Lux ,1/40מינימום באזורי מדרגות מכשולים בדרך ובאזור ציוד גילוי
כיבוי ולוחות חשמל.
הקבלן יגיש תחשיב בתכנת מחשב להוכחת איכות התאורה הנדרשת בכל תוואי המילוט
בפרויקט ,גופי תאורה יהיו כדוגמת תוצרת  MACKWELLיבואן אנלטק דגם XYLUX
.LD4
08.17

גופי תאורה משולבים בתקרות ביניים
גופי תאורה המשולבים בתקרות ביניים יש לחזק אל התקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות
כבלי פלדה שזורים בחתך  2ממ"ר .חיבור לגוף התאורה יבוצע באמצעות טבעת מחוזקת
לגוף על ידי בורג/ניט ודיסקית .חיבור לתקרה הקונסטרוקטיבית יבוצע כנ"ל אך בורג דיבל
 40מ"מ.
במתקנים בהם נדרשת התאמה לתקן רעידות אדמה ו/או בשטחים מוגנים (ממ"ד ,ממ"ק
וכו') יבוצע חיזוק גפי התאורה כלהלן:
-

  4כבלי תליה בארבע פינות ()2גוף בחתך  60 x 60ס"מ
  2כבלי תליה בארבע פינותגוף בחתך עד  120 x 30ס"מ
  1כבל תליה כולל רזרבת כבל עד  50ס"מגוף מותקן על גבי תקרת גבס
גוף מותקן באריח תקרת ביניים  -אביזר התקנה כדוגמת  MTMתוצרת
וייסבורד 2 ,כבלי תליה )1( .כבלי התליה יותקנו בזווית  30מעלות לאנך.
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במתקנים בהם לא נדרשת התאמה לרעידות אדמה ,יותקנו החיזוקים כמפורט
לעיל אלא אם צויין בסוגריים בנפרד.
08.18

איטום מעברים נגד התפשטות אש
לאחר השחלת כל הכבלים יבוצע איטום מעברים בפירים אנכיים ובמעבר בין אזורי אש
המוגדרים בתוכנית הבטיחות ו/או בתוכניות החשמל .כל עבודות האיטום יבוצעו בהתאם
לתקן הישראלי  ,755לעמידות אינטגרטיבית של  2שעות לפחות .מערכת האיטום תעמוד
בדרישות תקן ).ANSI/UL 1479 (ASME814
א.

מעברים אנכיים ייאטמו על ידי לוחות דוגמת  KBS PANEL SEALמצמר מינרלי
במשקל מרחבי של  160ק"ג למ"ק לפחות .בתחתית המעבר תותקן תעלת רשת כדי
לתמוך פיזית באיטום .לאחר התקנת הלוחות יש לבצע צביעה ואיטום על ידי חומר
ציפוי דוגמת  FLAMMSTIK KBSלציפוי המעבר והכבלים עד  50ס"מ ממפלס
רצפה/תקרה .הציפוי יבוצע בעבודה מקצועית נקייה ,שכבות ציפוי אחידות והגבלת
שטחי הציפוי באופן נקי.

ב.

מעברים בקירות בחתך גובה עד  25ס"מ ייאטמו על ידי שקיות חומר מעכב בעירה
דוגמת  .KBS SEALBAGSלפני התקנת השקיות יש לבצע ציפוי הכבלים
ב 50 FLAMSTICK -ס"מ משני צידי המעבר כמפורט עבור המעברים האנכיים .יש
להתקין שקיות איטום מעל ומתחת לסולם/תעלה.

ג.

מעברים אופקיים בחתך גובה מעל  25ס"מ ייאטמו בהתאם למפרט מעברים אנכיים.
תעלה/סולם יותקנו עם מכסה פח הבולט  20ס"מ מכל צד של המעבר .בתוך
התעלה/מכסה יותקנו בנוסף שקיות איטום דוגמת .KBS

ד.

חדירות לחדרים מיוחדים כגון חדרי מחשבים ותקשורת ,מרכזי בקרה ,חדרי ניתוח
וטיפולים מוגברים וכיוצא בזה יבוצעו באמצעות מעברי אש מובנים דוגמת מערכת
 SYSTEM W-L3265, EZ-PATHתוצרת  ,STIיבואן אלומות אש.

מדידת עבודות האיטום תבוצע לפי שטח החתך המצטבר בטכנולוגיות השונות של
המעברים ברוטו .מוסכם כי עבודות האיטום יבוצעו בקטעים ומעברים קטנים והמדידה
לפי צירוף שטחי החתך בכל הפרויקט .מחיר האיטום למעברים אנכיים כולל עלות
התמיכות כמפורט לעיל .כל מחירי האיטום כוללים ציפוי הכבלים אשר לא יימדד בנפרד,
והוא כלול במחיר איטום המעבר.
08.19

אביזרים
כל האביזרים השונים אותם מתכוון הקבלן להתקין יאושרו תחילה ע"י המתכנן ע"י הצגת
דוגמה לאישור .האביזרים יהיו בעלי תו תקן ישראלי ,או  V.D.E.מקביל ,דוגמת אלו
המפורטים להלן או ש"ע מאושר.
 08.19.01דגמים מבנה אירופאי
במפרט זה מפורטים אביזרים תוצרת הארץ.
במידה והמזמין יחליט לעשות שימוש באביזרים תוצרת אירופאית (כמו GEWISS :או
 AVEאו דומה) יעשה שימוש בתיבות מקוריות של אביזרים אלו כולל הרוזטות המקוריות.
מודגש בזה שחוק החשמל והנחיות חח"י בדבר ערוב אספקות או מערכות בקופסה אחת
ישמרו במתקן זה .היינו :מתח נמוך מאוד  -קופסה נפרדת מעגלים נפרדים או קופסה
נפרדת.
 08.19.02מ"ז למאור
מ"ז אלו יהיו בעלי מצבים ומבנה כמצויין  ,10Aלהתקנה שקועה בקיר ,דוגמת "ניסקו" או
שווה ערך מאושר.
 08.19.03ח"ק ישראלי
ח"ק לשירות כללי יהיו לזרם נומינלי  16Aמבנה ישראלי ,להתקנה שקועה ,דוגמת "ניסקו"
או שווה ערך מאושר.
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 08.19.04אביזרי טלפון
אביזרים אלו יהיו להתקנה שקועה מבנה תקני של חברת "בזק" ,בעלי
 4נקודות חיבור .אביזרים אלו יהיו דוגמת "ניסקו" או שווה ערך מאושר ע"י המתכנן ובזק
הנדסה.
 08.19.05אביזרי תקשורת
אביזרים אלו יהיו להתקנה סמויה תקניים דוגמת  RJ45מבנה כפול (שני חיבורים ביחידה
אחת) או שווה ערך מאושר .אביזרים אלו יהיו ברמה .האביזרים יהיו ברמה
(.)CAT-7/1GIGA
 08.19.06לחצני הפסקת חרום
לחצנים אלו יהיו בעלי מבנה מתכתי עם זכוכית ניפוץ ,אטומים ומוגנים להתקנה חיצונית.
כל אביזר יכלול פטיש ניפוץ מחובר בשרשרת .מגעי האביזר יהיו פתוחים-נסגרים בלחיצה,
שני מגעים לכל אביזר .אביזרים אלו יהיו דוגמת "טלמכניק דגם  "XASאו שווה ערך
מאושר.
 08.19.07תיבות ח"ק לשירות
תיבות אלו יהיו פלסטיות בעלות מבנה חזית ניתנת לפרוק .בחלק העליון  -קלפה שקופה
קפיצית עבור התקנת מאמ"תים .בחלק התחתון (שיפועי)  -מקום להתקנת שקעים .בתיבה
יותקן ציוד כמוראה בשרטוט וכדלקמן:
-

מאמ"תים ומפסק פחת להגנה

-

שקע  CEE 5x32Aאו  CEE 5x16Aכמצויין

-

שקע  16Aישראלי מוגן מים

תכונות המאמ"תים ומפסק הפחת כמפורט עבור לוחות חשמל .יחידות אלו יהיו דוגמת
ניסקו או שו"ע מאושר.
 08.19.08ח"ק חד-פאזיים
אביזרים אלו יהיו בעלי מבנה פלסטי קשיח ,עם רוזטה בלתי שבירה ,פלסטית .השקע 16A
ישראלי .השקעים הפלסטיים יהיו בעלי סידור המאפשר התחברות ביניהם .יחידות אלו
תהיינה דוגמת " N1ניסקו" או שווה ערך מאושר .במידה וידרש יכללו כיסוי מוגן.
 08.19.09ריכוז אביזרים בקיר
ריכוזי האביזרים בקיר יהיו בעלי קופסה ורוזטה משותפים .יש להקפיד על הפרדה
מוחלטת בין מעגלים שונים ו/או מערכות שונות (תקשורת  +טלפון) ,הכל כנדרש בתקן
ובחוק החשמל.
 08.19.10תא פוטו אלקטרי
התא ה פוטו אלקטרי אותו יספק הקבלן יהיה בעל מבנה פלסטי ,אטום ומוגן להתקנה
חיצונית  .IP55מתח עבודה  230Vומגע פיקוד .230V-2A :רגישות הפעלה (עוצמת אור),
ניתנת לכוון .האביזר יותקן על זרוע נושאת מפרופיל ברזל מגולוון מתאים.
 08.19.11כניסות כבל
כניסות הכבל תהיינה פלסטיות מתאימות בגודלן לקדח הקיים באביזר וכן לכבל המתחבר
(קוטר וסוג) .כל כניסה תכלול אום מצמיד אחורי ,טבעת אטימה ,גומיות אטימה/מעבר
ואום הידוק עליון .הגומייה תהיה בעלת חתכים עגולים פנימיים ,המאפשרים פתיחת פתח
מעבר מתאים בגודלו לקוטר הכבל המחבר .כניסות כבל אלה תהיינה דוגמת :תוצרת מילר,
דגם STB :או שווה ערך מאושר.
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 08.19.12אביזרים מוגני התפוצצות
כל האביזרים לכח ומאור באזורים שהוגדרו כמוגני התפוצצות יהיו בדרגה
 EEX-D-IIC-T6לפחות ובדרגת אטימות  IP66לפחות.
-

נתונים חשמליים (גודל מפסק  ,מספר פזות ,מצבים ועוד) ראה תוכניות חשמל.

-

מבנה מתכתי (אלומיניום) צבוע.

-

שילוט סנדביץ בעברית.

-

שתי נקודות עבור כניסות כבל (הברגות).

-

כמות כניסות הכבל כמוראה בתוכנית.

-

מפסיקי הביטחון יהיו דוגמת LEGRAND 935XX :או שווה ערך מאושר.

-

לחצני הפיקוד יהיו דוגמת  LEGRAND-938XXאו שווה ערך מאושר עם כניסות כבל

-

בכמות כנדרש  +אחת רזרבית.

-

כניסות הכבל לכבלים בלי שריון יהיו דוגמת .LEGRAND 934XX

-

כניסות הכבל לכבלים משוריינים יהיו דוגמת .LEGRAND 933XX

-

יחידות השקעים יהיו דוגמת ,LEGRAND 944XX :כמות פזות ועוצמת הזרם כמצוין
בתוכנית.

 08.19.13מפסקי הספק/ביטחון
מפסיקי הביטחון יסופקו עם גלנדים פלסטיים בעלי אטימות גבוהה .כמות הגלנדים לפי
כמות הכבלים.
א.

מפסקים לזרם עד  20אמפר (כולל) :מפסקים אלו יהיו בעלי מבנה סיבובי מספר
קטבים כמצויין ,לזרם נומינלי של  25אמפר בתנאים  .AC-1כמו כן יהיה המפסק
להספק  4קוו"ט בתנאים  .AC-3מפסקים אלו יהיו דוגמת  T-0תוצרת מילר או
שווה ערך מאושר.
המפסק יכלול תיבה פלסטית ,אורגינלית .IP65 ,כמו כן במידה וידרש ,יכלול
המפסק שלט ניתן לנעילה ע"י מנעול תליה.

ב.

מפסקים לזרם  32אמפר :מפסקים אלו יהיו תלת קוטביים לזרם נומינלי של
 32אמפר בתנאים  ,AC-1ולהספק  13קו"ט בתנאים  .AC-3המפסק יצוייד במגעי
עזר לפיקוד במידה ודרוש .מפסק זה יהיה דוגמת  P1-32תוצרת מילר או שווה ערך
מאושר .המפסק יכלול תיבה פלסטית אורגינלית אטומה ומוגנת בדרגה IP65
לפחות .המפסק יצוייד בשלט ניתן לנעילה ע"י מנעול תליה (רק לפי הוראה מפורשת
של המפקח).

ג.

מפסקים לזרם  63אמפר :מפסקים אלו יהיו תלת קוטביים לזרם נומינלי של
 63אמפר .בתנאים  AC-1ולהספק  30קו"ט בתנאים  .AC-3המפסק יכלול מגעי
עזר לפיקוד במידה ודרוש.
מפסק זה יהיה דוגמת  P3-63תוצרת מילר או שווה ערך מאושר .המפסק יכלול
תיבה פלסטית אורגינלית אטומה ומוגנת בדרגה  IP65לפחות .המפסק יצוייד בשלט
ניתן לנעילה ע"י מנעול תליה (רק לפי הוראת המפקח).

ד.

מפסקים מעל  60אמפר :מפסקים אלו יהיו תלת קוטביים לזרם נומינלי כמצויין,
הן בתנאים  AC-1והן בתנאים  .AC-3מנגנון המפסק יהיה כזה שמהירות סגירת
המגעים ,מהירות פתיחתם ועוצמת סגירתם אינם מושפעים ממהירות הפעלת
הידית.
במידה וידרש ,יכללו המפסקים מגעי עזר ,סליל הפלה/מתח וידית מצמד ניתנת
לנעילה ע"י מנעול תליה .מפסקים אלו יהיו דוגמת ( N/NZMללא הגנות) תוצרת

בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ

פ.מ6542-9 .

ינואר 2021
עמוד  59מתוך 186

מילר או שווה ערך מאושר .המפסקים יותקנו בתיבות פלסטיות מפוליקרבונט
אטומות ומוגנות  IP65לפחות.
התיבה/תיבות תהיינה בגודל מתאים ,המאפשר התחברות הכבלים המצוינים,
תכלולנה מהדקים להזנה וליציאה (לפי חתך וסוג הכבלים) כמוראה בשרטוט.
 08.19.14תיבות לחצני פיקוד/תאורה
תיבות אלו תכלולנה לחצנים בכמות כמצויין בתוכנית .קוטר האביזרים  22מ"מ ,אלא אם
נדרש אחרת (כולל מגעים כמצויין) .הלחצנים מוארים או בעלי מנורות נפרדות ,צבע ומתח
כמצויין .התיבות ואביזריהן תהיינה פלסטיות אטומות ומוגנות  IP65לפחות .תיבות אלו
תהיינה דוגמת  RMQ22מתוצרת מילר או שווה ערך מאושר.
א .לחצנים :הלחצנים ,יהיו בעלי מגעים ל( 6A:230V-לפחות) בתנאים.AC:11:
כל לחצן יכלול בלוק מגעי עזר ,ניתן להחלפה ,בעל מגעים מסוגים כנדרש (כמוראה
בתוכנית) .חזית הלחצן תהיה עם שלט המסמן את פעולתו (שלט ניתן להחלפה),
כדוגמת הפעלה ,I :הפסקה O :וכדומה .הלחצנים המוארים יהיו כנ"ל ,אך כוללים
גם נורה בתוכם ,העונה לתכונות שיפורטו בהמשך.
ב.

מנורות סימון :מנורות אלה ,תהיינה למתח , 230Vבית נורה ביונט ,כיפה
צבעונית ניתנת להחלפה מהחזית .בית הנורה יכלול נגד להפלת המתח.
נורות למתח  230Vתהיינה ניאון (בצבע זהה לכיפה) .נורות למתח נמוך תהיינה
ליבון ,למתח נומינלי העולה ב 20%-על מתח הפיקוד הקיים.

ג.

כניסות כבל :כל אביזר יסופק עם כניסות כבל עבורו.

 08.19.15מקבצי שקעים לעמדות עבודה
מקבצי שקעים בעמדות עבודה יותקנו משוקעים על גבי הריהוט ו/או קירות גבס  -לפי פרט
בתוכנית הכולל:
א.

עמדת שקעים תוצרת  CIMA BOXדגם  M460כולל מסגרות והתקנים לאביזרים
כנדרש.

ב.

 2שקעים  BTICINOתקן ישראלי אדום ,התקנה  45מעלות.

ג.

 4שקעים  BTICINOתקן ישראלי לבן ,התקנה  45מעלות.

ד.

התקן חיבור עבור שקעי תקשורת אשר יסופקו ויותקנו על ידי אחרים 2 ,מחשבים
 2 +טלפוניה.

מחיר מקבץ השקעים כולל קופסא לרבות מסגרות והתקנים ,שקעים כמפורט לעיל והתקנה
בקיר גבס  /מחיצת ריהוט לרבות ניסור פתחים מדויק כפי שיידרש.
מודגש כי אין לבצע הסתעפות כבלי חשמל בתוך מקבץ השקעים .הסתעפות כבלי חשמל
תבוצע בקופסא  IP547על ידי מהדקי מסילה על פס דין ,מכסה הקופסא מחוזק על ידי
ברגים .מחיר קופסאות ההסתעפות וגישור האביזרים כלול במחיר מקבץ השקעים.
 08.19.16מקבץ שקעים מורחב לעמדות עבודה
מקבץ שקעים לעמדה כמפורט לעיל אך קופסא  M660הכוללת התקן חיבור עבור
 3מקבצי תקשורת עם התקני חיבור.
 08.20נקודות תקשורת
נקודת טלפון תבוצע בצינור פ"נ כחול קוטר  25מ"מ מתעלת תקשורת או תיבת הסתעפות
ועד לנקודה ,סיום קופסא  55מ"מ עם אביזר תקן בזק שיאושר ע"י המזמין כולל כבל
 3X2X0.5מאושר בזק.
נקודת תקשורת מחשב תבוצע בצינור פ"נ צהוב קוטר  25מ"מ מתעלת תקשורת ועד
לנקודה ,סיום קופסא  55מ"מ עם אביזר  CAT7שיאושר ע"י המזמין כולל חוט משיכה.
קשירת הצינור לתעלת כבלים ע"י חבק פלסטי ,הצינור בכיוון ההשחלה.
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 08.21תשתיות עבור מערכת שעוני נוכחות
מערכת שעוני נוכחות תבוצע על ידי אחרים .תשתיות עבור מערכת שעוני נוכחות תבוצע לפי
תוכניות ביטחון אשר יאושרו על ידי ספק המערכת ויהפכו לחלק מתוכנית החוזה כל נקודת
שעון נוכחות תכלול שקע במעגל מגובה אל פסק ונקודת תקשורת בצינור אל תעלת כבלי
תקשורת שבחלל התקרה האקוסטית.
צנרת תשתית עבור מערכת שעוני נוכחות תהיה צנרת פ"נ בצבע חום בקוטר  23מ"מ.
נקודת תקשורת עבור מערכת שעוני נוכחות נמדדת מסולם כבלי תקשורת ועד קופסת
הסיום ,לרבות קופסא  55מ"מ ,חוט משיכה ושילוט.
 08.22תשתיות עבור מערכת גילוי אש ועשן
תשתיות עבור מערכת גילוי אש ועשן יבוצעו לפי תוכניות גילוי אשר יאושרו על ידי ספק
המערכת .נקודה סופית במערכת גילוי אש ועשן תכלול יתרת צנרת באורך  2מטר באופן
שיאפשר לספק המערכת לקבוע מיקום מדויק של הגלאי בהתאם לתנאי השטח והתקן.
צנרת תשתית למתקני גילוי אש תהיה צנרת פ"נ בצבע אדום קוטר  20מ"מ.
תשתית גילוי אש תבוצע בהתאמה לחיווט .CLASS-A
 08.23יחידת אל-פסק ((U.P.S
 08.23.01תיאור העבודה באתר
עבודת הקבלן תכלול אספקה ,התקנה ,חיבור ,הפעלה והרצה של היחידה באתר .במידה
וסוללות המצברים הן להתקנה נפרדת ,תכלול עבודת הקבלן אספקת מעמד (סטנד)
מתאים ,עשוי שלד פרופילי ברזל זווית מגולוונים עם מדפי עץ .כמו כן תכלול עבודת הקבלן
ביצוע החיבורים (כולל כבלים) ,בין המצברים עצמם ובין הסוללה כולה ליחידת האל-פסק.
עבודת הקבלן תכלול זיהוי הכבלים וחיבור בלבד ביחידת האל-פסק ,לצורך הפעלה.
 08.23.02נתונים עיקריים נדרשים
-

הספק נומינלי :כמצוין בכתב הכמויות

-

מתח אספקה :תלת פאזי-15%+10% ,3X400/230V :

-

תדר כניסה 5% + 50HZ

-

מתח יציאה :תלת פאזי

-

תדר יציאה ( 0.5%+ ;50HZמקסימום)  +1%בכל עומס

-

צורת הגל :סינוסואידאלי

-

עיוותים בזרם הכניסה בצורת הגל10%THD :

-

עבודה בעומס יתר 125% :למשך  10דקות 150% ,למשך  10שניות

-

צריכה בלתי סימטרית במערכת התלת פזית :עד  100%מתח יציאה לא ישתנה מעל
 ,2%+והפרש מופע עד + 1%

 בכניסה :פילטר מתחבכניסה
-

משנק "אנטי הרמוני" (פילטר זרם) להחזר הרמוניות בזרם  10%מקסימום.

 מטען דיודות מבוקרות וממיר זרם ישר לזרם חילופיןביציאה
-

"מפסק סטטי" (אלקטרוני) לאספקה מהמעקף  ,BY PASSמפסק עוקף אלקטרומכני
ללא הפסקה ( (M.B.B.נוסף (אופציה) ( -הנחיות הפעלה ע"י ה)U.P.S-

-

תגובה דינמית :בהעמסה של  ,100%ירידת מתח מכס .3% .זמן התאוששות ל,1%-
5M.SEC

-

תגובות הרמוניות ביציאה  ,THD 5%להרמוניה בודדת ( 3%הרמוניה שלישית).
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 08.23.03מכשור ובקרה
צג דיגיטלי המאפשר קריאת כל הפרמטרים הבאים:
-

זרם כניסה (רשת)  -לקריאת זרם בכל שלוש הפזות

-

זרם במעגל המצברים

-

זרם יציאה (לצרכנים)  -לקריאת זרם בכל שלוש הפזות עם מחוג שיא ביקוש

-

מתח מצברים

-

מתח ביציאה (לצרכנים)  -לקריאת מתח בכל שלוש הפזות

-

תדר ביציאה  -לקריאת תדר בכל שלוש הפזות

לוח בקרה מרחוק  -היחידה תכלול יציאה עבור לוח בקרה מרחוק עם לוח בקרה והתראה
להתקנה מרוחקת .רכישת לוח זה היא אופציה בידי המזמין.
סימונים בחזית  -בחזית יחידת האל-פסק יהיו מנורות סימון והתראה לסימון מצב העבודה
(אל-פסק או מעקף וכד').
הפסקת חרום  -היחידה תכלול מהדקים עבור התחברות לחצן (או מגע יבש אחר) עבור
הפסקת חרום .סוג המגע במצב תקין.N.C. :
סוג המגע במצב תקלה.OPEN :
 08.23.04מצברים
המצברים יהיו מצברי עופרת ללא טיפול ) .(Maintenance freeאורך חיים 10 :שנים.
גודל המצברים יאפשר את הפעלת היחידה במלוא העומס במקרה של הפסקת חשמל במשך
 10דקות לפחות ,וזאת בטמפרטורה של  10מ"צ .המצברים יהיו מסוגלים לעמוד ללא נזק
לפלטות בזרמים הגבוהים הנובעים מהפריקה המהירה המפורטת לעיל .המצברים יסופקו
עם ארון או כונן מתאים או כשהם מותקנים בתא מתאים נפרד ביחידה עצמה .כמו כן
יסופקו המצברים עם כל הכבלים המגשרים ביניהם וכל הדרוש על מנת ליצור מהם סוללת
מצברים.
יחד עם הצעתו יספק הקבלן נתונים מלאים לגבי המצברים המוצעים על ידו ,כולל תרשים
מידות ,משקל ,נתונים חשמליים ,משך חיים מוצהר וכו'.
במחיר המצברים נכללים גם סידורי ההבטחה שלהם (כגון נתיכים ,מנתקים וכו'),
המומלצים ע"י היצרן.
 08.23.05הצעת הקבלן
להצעתו יצרף הקבלן מפרט טכני מפורט של הציוד המוצע על-ידו ,כולל תרשימי מידות,
משקלים ,נתונים חשמליים ,משך חיים מוצהר של מצברים MTBF ,של יחידות האל-פסק
וכו'.
 08.24מתקן חשמל באתר הבנייה
מתקן חשמל באתר הבניה יבוצע בהתאם לתקנות החשמל  -מתקן חשמל ארעי באתר בניה
במתח שאינו עולה על מתח נמוך  -קובץ התקנות .6210
מתקן החשמל הזמני יכלול:
 .1לוח ראשי.
 .2לוחות משנה כמפורט בתוכניות.
 .3מתקן תאורה זמני אשר יבטיח רמת תאורה ממוצעת של  15לוקס בכל שטחי הפרויקט.
 .4נקודת תאורה אחת לפחות בכל חלל.
 .5נקודת תאורה בכל מפלס קומתי של חדרי המדרגות.
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 .6ארגז שקעים אחד לפחות לכל  500מטר רבוע ובכל מפלס של המבנה.
 .7הזנות למנופים מלוח ראשי או מלוח משנה.
מתקן החשמל הזמני המפורט לעיל יבוצע לפי תוכנית עקרונית של המתכנן ובהתאם לכתבי
הכמויות ,ועלותו תשולם כמפורט בכתבי הכמויות.
הקבלן נדרש לספק לסירוגין תאורת עבודה נוספת באזורים מוגדרים כפי שיקבע המפקח
מפעם לפעם .תאורה זו תוזן מקופסאות השקעים האזוריות .תאורת עבודה תבוצע
באמצעות כבלים מאריכים וגופי תאורה פלואורסצנטיים/נל"ג/קוורץ .מתקן תאורה
לעבודה יימדד קומפלט .כל הציוד מושאל לצרכי העבודה והמחיר כולל פרוק ופינוי מהשטח
בגמר העבודות.
לוחות ראשיים ולוחות משניים ייבנו במבנים מפוליאסטר משוריין ,בהתאם לתקנות.
הזנות ללוחות ראשיים וללוחות משניים יבוצעו בהתקנה קשיחה מסודרת ,כבל על סולם,
פתיל מסוג  H07RN-Fלפי תקן  DIN/VDEכמפורט בתוכניות.
גופי תאורה יהיו מוגנים  ,IP54בעלי בידוד כפול ,לקבלת תאורה ממוצעת של  15לוקס בכל
השטחים הפתוחים בפרויקט .במסדרונות יותקן גוף תאורה אחד לפחות לכל  7מטר אורך
של הפרוזדור .בכל חדר בו מבוצעת עבודה יותקן גוף תאורה אחד לפחות ,הקבלן בתאום
עם המפקח והקבלן הראשי יקבע את השטחים בהם יש להתקין תאורה זמנית לעבודה,
בסיום עבודות בחדרים אלו ,יועברו גופי התאורה לחדרים אחרים.
ארגז שקעים באתר בנייה יבוצע בארגז פוליאסטר משוריין ,בידוד כפול ,מבנה  ,IP545מוגן
 ,UVציוד מיתוג מותקן מאחורי קלפות מגן קפיציות .ארגז שקעים יבוצע לפי המפורט
בתוכניות.
הארגז יכלול:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

 1מפסק ראשי 3 x 63A
סט הדקים להסתעפות כבל הזנה  -שרשור ארגזים
 1מא"ז 10KA, 3 x 32A
 1מא"ז 10KA, 3 x 16A
 2מא"ז 10KA, 1 x 16A
 2ממסרי זרם פחת  30 , 4 x 40Aמיליאמפר
 1שקע 5 x 32A, CEE
 2שקעי 5 x 16A, CEE
 2שקעי 3 x 16A, CEE
 4שקעים  1 x 16Aישראליים IP54

בדיקת מתקן החשמל באתר תכלול כלהלן:
-

בדיקת המתקן הזמני באתר על ידי מהנדס בודק סוג  .3בדיקה זו תכלול את כל לוחות
המשנה והחיבורים למנופים .לפי הצורך תבוצע הבדיקה בשלבים.

-

בדיקת התשתית הראשית לוחות והזנות על ידי חשמלאי בודק  -פעם בשנה.

 בדיקת מפסקי מגן פעם בשבוע.הקבלן ינהל יומן בדיקות ויתעד ביצוע כל הבדיקות.
בדיקות מתקן החשמל תימדדנה קומפלט לכל הפרויקט לכל תקופת הביצוע.
בגמר העבודות יפרק הקבלן את הלוחות ,גופי התאורה והכבלים וימסור אותם באריזה
סדורה למזמין .עלות הפירוק כלולה במחירי הפריטים ולא ישולם בנפרד.
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אזורים מוגנים
אזורים ממוגנים המפורטים בתוכניות האדריכליות.
א.

כל חדירות הכבלים לאזורים מוגנים וחדירת כבלים למבנים יבוצעו דרך מעברי קיר
אטומים כדוגמת תוצרת  BSTאו  MCTאו שווה ערך מאושר .המעברים כוללים
מסגרת פלדה אשר תותקן בשלב היציקות בקירות הבטון וגומיות אטימה
אוריגינאליות של יצרן המסגרת .לאחר השלמת הבינוי ,יבוצע באתר ניסוי איטום של
המרחבים המוגנים על ידי ניפוח .לצורך ביצוע הניסוי יש לאטום את כל המעברים
בגומיות אטומות אוריגינאליות .עלות הגומיות האטומות לרבות ביצוע האטימות
ותיקון כל ליקוי אשר יתגלה בבדיקת האטימות כלולים במחיר.
לכל מעבר מסגרת פלדה ומערכת איטום .מסגרת הפלדה תסופק בשלב יציקת הבטון.
המסגרת תמוקם כמפורט בתוכנית החשמל ,תוכנית תאום מערכות ,תוכנית
אדריכלות .באחריות קבלן החשמל לאחוז בכל התוכניות שלעיל ,לוודא התאמת
המיקומים ולוודא התקנת מסגרת הפלדה לפני יציקת הקירות והתקרות  .מסגרת
הפלדה תעוגן למקומה בריתוך לברזל הזיון .באחריות קבלן החשמל לוודא ולהתקין
את המעבר ,להסדיר את הפתח מעבר למעבר בכדי לאפשר את השחלת הכבלים
לעתיד.

ב.

ג.

חדירות צנרת למרחב המוגן בצנרת ייאטמו כלהלן:
-

חדירות צנרת מתכתית ייאטמו על ידי מערכת אטמים מותאמת להשחלה
בצנרת בהתאם לחתך הצנרת.

-

חדירות צנרת פלסטית ייאטמו על ידי מערכת איטום המותקנת על הבטון
הכוללת דיסקית ,אטם ומסגרת המותקנים בלחיצה אל הבטון ומערכת אטמים
לאיטום חדירת הכבל כנגד המסגרת.

לאחר השלמת בדיקת האטימות תותר השחלת כבלים לכל אזור מוגן בנפרד .לצורך
כך יש לפרק את גומיות האטימה שנזכרו לעיל ולהתקין גומיות חלופיות בעלות
פתחים בהתאם לחתכי הכבלים אשר יותקנו בפועל דרך המעבר ,ולבצע איטום חוזר.
לאחר השלמת ההתקנות יבוצע ניסוי איטום חוזר למרחב המוגן .כל ליקוי אטימות
אשר יתגלה בבדיקות האטימות יתוקן לאלתר במסגרת המחיר.
תכנון המעברים מתבסס על נצילות של עד  60%נפח המעבר להתקנת כבלים בשלב
ההקמה.
מעברי הכבלים יישארו אטומים משך כל הביצוע .בשלב השחלת כבלים ,יש לפרק
אטמים "עיוורים" כנדרש למעבר הכבלים .בסיום ההשחלות יבוצע איטום חוזר של
המעבר על ידי אטמים מותאמים לכבלים ובהתאם לחתך הכבלים.
הקבלן יתקשר עם ספק מתמחה לביצוע עבודת ההתקנה של איטומי הכבלים .לא
יאושר ביצוע על ידי מי שלא הוסמך על ידי יצרן המעברים לביצוע העבודה .
הקבלן יגיש לאישור תוכנית איטום לכל מעבר הכוללת רשימת כבלים העוברת
במעבר ,סידור הגומיות במעבר בהתאם לחתך הכבלים השונים והתאמת אטם
מתאים לכל כבל .ביצוע איטום סופי של המעבר יבוצע רק לאחר שהמפקח יאשר
שתכנון המעבר מתאים לכל כבל .ביצוע איטום סופי של המעבר יבוצע רק לאחר
שהמפקח יאשר את תכנון המעבר בכתב.
כל כבל ישולט משני צידי המעבר בשילוט כבל כמפורט בסעיף שילוט כבלים.
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לוח כבאים
לוח כבאים יותקן בכניסה למבנה כמפורט בתוכניות.
לוח כבאים יענה לדרישות כלהלן:
-

מסמך כבאות ראשי מכ"ר .536

-

תקן ישראלי .1220

-

תקן .UL864/UUKL

-

דו"ח יועץ בטיחות.

 דרישות .NFPAהלוח ייבנה בארון מתכתי לפי מפרט לוחות חשמל שלעיל ,עם דלתות חזית שקופה
מפלקסיגלס ושילוט זוהר.
-

לחצנים ונורות סימון יותקנו על גבי דלתות פנימית.

 ציוד עזר נוסף יותקן על פח הרכבה.לוח כבאים יכלול לחצנים ובוררים כלהלן:
-

לחצן דו קטבי לכל קו הזנה למבנה.

-

לחצן דו קטבי להדממת גנרטור.

-

לחצן דו קטבי להדממת מערכות אל פסק.

-

בורר דו קטבי ללוח מעליות.

 בורר דו קטבי  1-0-2לכל לוח מפוחי עשן במבנה: - 1מפוחים מופעלים אוטומטית
 - 0מפוחים מופסקים
 - 2מפוחים מופעלים על ידי כבאי
חיווט כל הלחצנים והבוררים בכבלים חסיני אש .קוטב אחד יחובר להפעלה  /ניתוק,
קוטב שני יחובר כהתראה לרכזת גילוי אש.
לוח כבאים יכלול נורות סימון כלהלן:
-

בורר הפעלת גנרטור במצב מופסק.

-

תקלת גנרטור  -מחובר לתקלה כללית בלוח גנרטור.

-

מפלס דלק נמוך במיכל יומי של הגנרטור.

-

מפלס שמן נמוך בגנרטור.

 תקלה במתח מצברי גנרטור.ציוד אשר יותקן בלוח כבאים יכלול בין השאר:
-

פנל משנה מרכזת גילוי אש הכולל צג אלפא נומרי  80אותיות לפחות.

 מיקרופון במערכת כריזת חרום כבאים.כל ההתקנות בלוח כבאים תהיינה בהתאם לדרישות תקן  ,NFPAהנחיות שרותי
הכבאות ויועץ הבטיחות.
באחריות קבלן החשמל לערוך תוכנית חיבורים מפורטת ללוח כבאים הכוללת סימון
החיבורים של כל כבלי החיבור בלוחות וציוד המקור כפי שבוצעו (תוכניות  )LOOPSכולל
ציון תוכניות בהן ניתן לראות את כל החיבורים .CROSS REFERENCE
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מערכות בטיחות – אינטגרציה
הקבלן אחראי לאינטגרציה של כל מערכות הבטיחות במבנה בהתאם לנדרש בהוראות נציב
כבאות ראשי ,הוראה  536עדכון נובמבר  2014הכוללת בין השאר:
-

לוח כבאים.

-

מערכת גילוי אש ועשן.

-

מערכות כיבוי בגז.

-

אינדיקציות ממערכות כיבוי במים.

-

הפעלת מפוחי הוצאת עשן ,דמפרים ותריסי עשן.

-

ניתוקי חרום למתחי עבודה ולמערכות מיזוג ואוורור.

-

כריזת חרום.

-

מערכת טלפון כבאים.

-

מערכת תאורת חרום ושילוט בטיחות.

-

כל מערכת בטיחות נוספת כמוגדר בתוכנית הבטיחות של יועץ הבטיחות לפרויקט.

הקבלן יערוך תוכנית  SHOP DRAWINGלאינטגרציה של כל מערכות הבטיחות לרבות
פרוט חיווט חוגי הבקרה ) (LOOPSוסימון כל החיבורים בלוחות השונים
 ,CROSS - REFERENCEבין שבוצעו על ידי קבלן החשמל ובין שסופקו על ידי אחרים.
נציג הקבלן כמפורט במפרט שלעיל אחראי לעריכת תרגיל בטיחות מסכם כדי לוודא
אינטגרציה מלאה של כל המערכות בהתאם להוראות נציבות הכבאות .לאחר תרגיל מסכם
שייערך על ידי הקבלן ,ייערך תרגיל חוזר ומסכם עם יועץ הבטיחות ומעבדה מוסמכת
חיצונית כנדרש בהוראה  .536הקבלן אחראי לעדכון פרוגרמת ההפעלה במידה ויידרש על
ידי יועץ הבטיחות או שרותי הכבאות במסגרת תרגיל הבטיחות המסכם.
הקבלן ימציא למפקח אישור בדיקה לאינטגרציה של המערכות חתום על ידי נציג הקבלן
כלהלן:
-

מערכת חשמל נבדקה ואושרה על ידי בודק החשמל מהנדס סוג  3לוטה אישור הבדיקה.

-

מערכת גילוי אש נבדקה על ידי נציג מכון התקנים .לוטה אישור הבדיקה.

-

גופי תאורת שילוט ומילוט במבנה הותקנו לפי תוכניות ,כל גופי התאורה נושאים
אישור תו תקן ישראלי.

-

דיזל גנרטור מתניע אוטומטית בנפילת רשת חברת חשמל ומזין את מערכות הבטיחות
באופן אוטומטי.

-

כל מערכות כיבוי בגז נבדקו ,הופעלו ונדרכו ,בוצעה סימולציית הפעלה בגילוי אש
במתקן.

-

מערכות מפוחי עשן ,מדפי אש ותריסי עשן במבנה מופעלות באופן אוטומטי לפי
פרוגרמת יועץ מיזוג האוויר ,המערכות נשלטות מלוח הכבאים.

-

ניתוקי חרום בלוח כבאים פועלים כנדרש.

-

כל נוריות הסימון בלוח כבאים פועלות כנדרש ,נערכה סימולציית תקלות.

-

מערכת כריזת חרום פועלת כנדרש ,נערכה בדיקת שמע בכל החדרים הקיצוניים בכל
קומה.
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דו"ח חתום על ידי נציג הקבלן יוגש למפקח לפני זימון תרגיל בטיחות מסכם.
דו"ח חתום על ידי יועץ הבטיחות ו/או מכון התקנים המאשר אינטגרציית כל המערכות
יימסר למפקח.
אם לא צוין סעיף בנפרד בכתבי הכמויות ,עלות עריכת האינטגרציה ובדיקות לרבות שכר
המעבדה כלולה במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.
 08.28מערכת פיקוד ובקרה
 08.28.01כללי
עקרונות הפיקוד והבקרה להפעלת המשאבות בתחנת השאיבה זו מפורטים במסמך
עקרונות התפ"מ בגרסה העדכנית ,שהוכן ע"י משרד -ילון מערכות תשתית בע"מ ומהווה
נספח למפרט זה.
כותב התכנה יאושר ע"י המזמין ,כתיבת התוכנה עפ"י עקרונות התפ"מ והנחיות המזמין.
מערכת הבקרה המוצעת תענה לדרישות אבטחת מידע לאבטחת מידע בהתאם להנחיות
המועצה ולהנחיות רשות המים אבטחת המידע של המערכת תאושר ע"י המזמין.
 08.28.02טיפוס הבקרים
מערכת הבקרה תתבסס על פלטפורמת בקר מתוכנת תעשייתי מסוג PAC
( )Process Automation Controllerכדוגמת סדרת בקרי MODICON M580
דגם  BMEH582040תוצרת  Schneider Electricאו שו"ע מאושר ע"י המתכנן והמזמין.
 08.28.03קונפיגורציית המערכת
קונפיגורציית המערכת הינה מערכת יתרות בגיבוי חם ( )Hot Redundancyעם CPU 2
וספקי כוח ,כולל תושבות ליחידות ,כרטיסים ומתאמי תקשורת USB ,וכל אביזרים העזר
הנדרשים ,כל תושבות הכרטיסים יהיו מצוידים בשני ספקי כוח כ"א ,האביזרים
המשלימים (יחידת  ,SWITCHמסך  ,HMIוכיו"ב) יהיו מקורי תוצרת היצרן של הבקר
המתוכנת.
 08.28.04תוכנת הבקר
כתיבת תוכנה ,כתיבת/הכנת מסכים בתוכנת ה HMI-יהיו בהתאם לדרישות והנחיות
המזמין.
הקבלן יהיה אחראי בפני המזמין להכין את התוכנה ולהתקינה בבקר המתוכנת ,להריצה
ולהפעילה באתר כולל העברת הדרכה מלאה למפעיל/מפעילים בשטח.
תכנה יישומית
להלן תיאור עבודת הקבלן בנושא זה.
א .שלב א'  -עבודות הכנה
על סמך רשימת  I/Oאותן יכין הקבלן ותרשימי פיקוד הקיימים בתחנות יכין הקבלן
תוכניות ביצוע  SHOP DRAWINGSהכוללות:
-

הכנת תרשים  P& Iמפורט כולל כל חוגי הבקרה.

-

הכנת רשימת  I/Oמלאה בחתך מתקנים ,בחתך מנועים ,בחתך כרטיס הבקר.

-

הכנת תיאור פעולת המערכת.

-

התאמת תרשימי הפיקוד לבקר המתוכנת שיסופק ולציוד המסופק בפועל
לרבות אביזרי פיקוד ,שערים ,ברזים ,ציוד מיתוג בלוח וכדומה ,מהדקי חיבור
בקר ,ציוד שטח ולוח מתנעים.

-

תיאור חוגי הבקרה.

-

רשימת מסכים ותיאור מילולי של כל אחד מהמסכים.
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ב.

ג.

ד.

-

מסמך מלא יוגש לאישור המתכנן.

-

רשימת כתובות ונתונים שיוצגו במסך שבלוח הבקר המתוכנת.

שלב ב'  -כתיבת התוכנה
-

כתיבת תוכנת בקר מתוכנת לרבות דיאגרמת סולם ,על פי מסמכי עבודה שהוכנו
בשלב א' לעיל ואושרו ע"י המתכנן.

-

התאמות נדרשות בהתאם לציוד אלקטרומכני שיסופק בפועל ובהתאם
לתוכניות הביצוע של יצרן לוחות החשמל וספקי משנה למיניהם.

-

הקמת מערך התקשורת כולל קישוריות לתכנות מדידה ,לתוכנות דוחות,
לתוכנות אחזקה.

שלב ג'  -סימולציה ובדיקות
-

סימולציה במשרדי המזמין כולל סימולציה מלאה לתהליך ולכל הפרמטרים.

-

סימולציה חוזרת במשרדי המתכנן במידה ודרוש.

-

הצגת הסימולציה למזמין ,בדיקות ,ביצוע תיקונים לפי הנחיות המתכנן וביצוע
כל התיקונים עד לאישור התוכנה להתקנה באתר.

-

בדיקות  I/Oאצל יצרני לוחות  MCCואישור חיבור .I/O

שלב ד'  -התקנה באתר
-

טעינת התוכנה בבקר ובמחשב והפעלה

-

בדיקת I/O

-

ביצוע התקשורת למסך שבחזית

-

כיול מדידות אנלוגיות ,איפוס המדידות ועדכון הפרמטרים

-

הפעלת המתקנים במצב ידני ואוטומטי

-

הפעלת תהליך

ה .שלב ה'  -הרצה והפעלה

ו.

-

הרצת המתקן והפעלתו ,הפעלה אינדיבידואלית והפעלה מתואמת עם יצרני
הציוד

-

הפעלת חוגי בקרה באופן מבוקר

-

הפעלת ובדיקת כל המערכות

-

הפעלת תהליך מלאה

-

מסירת המתקן

שלב ו'  -תיעוד בהתאם לביצוע
-

תיעוד התוכנה תיעוד לכל שלב בדיאגרמת סולם לכל מגע ולכל חוג בקרה

-

הדרכת מפעילים

-

מסירת תיעוד התכנה  ,AS MADEצרוב על גבי .CD

-

התוכנה תימדד לפי  I/Oבבקר ותכלול כל הנאמר לעיל.
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כתיבת התוכנה תבוצע למתקנים על ידי קבלן משנה שיאושר על ידי המתכנן והתאגיד ,בעל
ניסיון קודם של  10שנים לפחות בהכנת תוכנה למתקנים דומים .כקבלן משנה להכנת
התוכנה יאושר קבלן אשר ביצע  5מתקנים דומים לפחות בגודל דומה או גדול יותר בחמש
השנים האחרונות ובנוסף ,כותב התוכנה הראשי יהיה בעל ניסיון בכתיבת תוכנה עבור
 5מתקנים דומים לפחות בתהליך דומה ,כגון תחנות שאיבה עם משאבות בעלי הספק דומה,
מט"שים וכיו"ב.
 08.28.05מערכת שידור סלולר ורדיו
בלוח החשמל תותקן יחידת קצה אלחוטית לתקשורת סלולרית מדגם
 ICEX-CMTM-R10.0Uמתוצרת  RealiteQכולל אבטחת מידע עפ"י התקן כנדרש
ובהתאם להנחיות המזמין ורשות המים.
דגם ותוצרת היחידה יאושר סופית במהלך הביצוע ע"י המתכנן והמזמין.
היחידה תכלול כניסות ויציאות אנלוגיות ודיגיטליות ( 8כניסות/יציאות דיגיטליות,
 8אנלוגיות) ,יחידת התקשורת תכלול כרטיסי תקשורת  MUDBUS RS485 ;RS232או
כל ערוץ תקשורת אחר בהתאם לנדרש.
יחידת התקשורת תתחבר בתקשורת לבקר המתוכנת ותעביר מידע והתראות עפ"י הנדרש,
התראות ממערכת הבקרה יועברו הן למרכז בקרה של התאגיד/מועצה והן למכשיר הנייד
של המפעילים בהתאם להנחיות המזמין והמתכנן.
עבודת הקבלן כוללת אספקה והתקנה של היחידה כולל חיבור מושלם והגדרות לבקר
המתוכנת ולמרכז הבקרה כולל סנכרון בין המערכות כנדרש עפ"י הנחיות.
כולל התקנת אנטנה סוג ודגם בהתאם להמלצת הספק ,כולל כבלים ומתאמים הנדרשים
לחיבור מושלם של המערכת.
המחיר יכלול את כל החומר והעבודה הדרושים כולל הפעלה והרצה באתר מול מרכז
הבקרה ובדיקת כלל המערכת.
 08.29מערכת מצלמות במעגל סגור
 08.29.01כללי
מערכת ניהול וידאו מסוג מערכת הקלטה  NVRמבוססת על חומרת מחשוב ושרתים
 DELL HDכולל חומרה ,תוכנה ורישיונות כנדרש ועפ"י הנחיות המזמין ,ההקלטה
באיכות מקסימלית ובקצב של  ,25FPSהתקנת שרת הקלטות בחדר בקרה מקומי שייקבע
במהלך הביצוע עפ"י הנחיות .המערכת תכלול יכול ת אחסון החומר המוקלט למשך
שבועיים לפחות.
סוגי המצלמות במתקן:
-

מצלמת גוף יום/לילה להתקנה חיצונית  )P.O.E( IP65ברזולוציית FULL HD4MP
כולל תאורת  IRמובנית ,כולל עדשה חשמלית  ,2.7-1.2MMמצלמת כדוגמת הדגם
 BX620 611660תוצרת  Indigo Visionאו שו"ע מאושר.

-

מצלמת דום יום/לילה להתקנה חיצונית  )P.O.E( IP65ברזולוציית FULL HD4MP
כולל תאורת  IRמובנית ,כולל עדשה חשמלית  ,2.7-1.2MMמצלמת כדוגמת הדגם
 BX420 /BX420תוצרת  Indigo Visionאו שו"ע מאושר.
מצלמת יום /לילה  )P.O.E( IP 66מוגנת התפוצצות בהתאם לנדרש במפרט בסעיף
ציוד מוגן התפוצצות.

-

ציוד הטמ"ס במתקן יחובר לבקר מצלמה ,המצלמות יחוברו בתקשורת קווית ,המצלמות
יותקנו על קי או על עמוד תאורה בגובה  8מ' עם הכנה ייעודית במפעל יצרן העמודים העמוד
יכלול פתח יציאה לכבלי המצלמה ותא אביזרים נוסף וציוד המצלמה כמפורט בתוכניות.
חיבור המצלמה לקיר/עמוד באמצעות מתאם ייעודי מקורי ,המצלמות המוקנות חיצונית
יהיו אנטי ונדליות כולל מיגון וזיווד כנדרש.
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עבודות הקבלן כוללות אספקה והתקנה של המערכת כולל תכנון ראשוני ומפורט להתקנת
כלל הציוד והמערכת המוצעת ותאושר ע"י המזמין ,כולל חיבור והגדרות ,לבקר המתוכנת
ולמרכזי הבקרה כנדרש עפ"י הנחיות.
 08.29.02תוכניות וביצוע
-

הקבלן יכין תוכניות חיווט וביצוע מפורטות ,שיוגשו לאישור המתכנן והמזמין.

רק לאחר קבלת אישור ייגש הקבלן לביצוע.
 08.30מערכת פריצה
 08.30.01כללי
מערכת הפריצה במתקן תכלול גלאים מסוגים שונים ,לחצני מצוקה ורכזת פריצה שתחובר
לרשת התקשורת של המתקן ,לבקר המתוכנת ותשדר התראות למכרז הברקה של התאגיד
בהתאם להנחיות ודרישות המזמין.
חיבור הגלאים לרכזת יבוצע באמצעות מגעים יבשים הכוללים נגדי סוף קו לגילוי נתק או
קצר על הקו ,קבלת ההתרעה במרכז הבקרה תכלול מסרון ,או הודעה קולית על האתר
והאזור התריע .הרכזת תכלול זיכרון פנימי לשמירת לפחות  60אירועים אחרונים (תאריך,
שעה ,קוד טכנאי וכיו"ב) ללא תלות במקור מתח הרשת או מתח הגיבוי ,מערכת הפריצה
תאושר ע"י נציג המזמין.
סוגי הציוד במתקן:
-

רכזת הפריצה תותקן בארון תקשורת ראשי (לפי תקן  )1337בחדר חשמל ראשי ,מתח
הזנת הרכזת הינו מתח נמוך מאוד ,הרכזת תכלול מצברי גיבוי לכל רכיבים הנלווים
למשך  12שעות .המצברים יותקנו בארון הייעודי לרכזת או לחילופין במסד הציוד
הראשי .רכזת פריצה הכוללת  16כניסות לסנסורים ולוח מקשים ,הרכזת תכלול חייגן
קווי/סלולארי .בארון הרכזת יותקן מפסק טמפר להתרעות.

-

רכזת משנה ( 8כניסות) תותקן במבנה תחנת השאיבה כולל לוח מקשים.

-

לוח מקשים -קיבורד יכלול תצוגה בעלת  2שורות 16 ,תווים כל אחת וישמש לביצוע
הפונקציות הבאות :הפעלה ,כיבוי ,נטרול כללי ,נטרול אזורי ,השתקת סירנה ,כיבוי
נצנץ וכו' .תצוגת מצבי ונתוני המערכת ,אפשרות שינוי פרמטרים במערכת ,איתור
תקלות/אירועים היסטוריים .לוחות המקשים יחוברו לרכזת הראשית ו/או המשנית.
יותקן מפסק טמפר בלוח המקשים להתראת חבלה/גניבה וכיו".

-

מודם סלולרי -יותקן בארון תקשורת ראשי ויכלול מפסק טמפר ,המודם יאפשר שימוש
בכרטיס  SIMהמתאים לכל החברות המובילות בארץ .ההתרעות והחיוויים יהיו
באמצעות הודעה קולית ,מסרון ,דוא"ל.

-

מתג מגנטי פנימי -מגע יבש ,התרעה בפתיחת דלת ל 5-ס"מ .כולל מפסק טמפר ,מאושר
.UL

-

מתג מגנטי חיצוני  -H.D H.Sמגע יבש ,התרעה בפתיחת דלת ל 5-ס"מ .כולל מפסק
טמפר ,מאושר  ,ULעשוי ממתכת בלתי מחלידה אטימות .IP67

-

גלאי נפח פנימי  -DTגלאי א.א פסיבי בעל אלמנט כפול ,גלאי מיקרוגל .מגע יבש ,אם
אפשרות לבצע ניסוי בדיקת פעילות כולל חיווי .בעל אפשרות כיוונון רגישות והשהיית
הגילוי .כולל מפסק טמפר.

-

צופר ונצנץ חיצוני -עוצמה  98dBבמרחק  3מ' מהצופר ,מתאים להתקנה חיצונית
 ,IP67כולל מצבר פנימי להפעלת הצופר ,כולל מפסק טמפר.
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-

ציוד פריצה באזורים מוגני התפוצצות יענו לדרישות בהתאם לנדרש במפרט בסעיף
ציוד מוגן התפוצצות.

ציוד הטמ"ס במתקן יחובר לבקר מצלמה ,המצלמות יחוברו בתקשורת קווית ,המצלמות
יותקנו על קי או על עמוד תאורה בגובה  8מ' עם הכנה ייעודית במפעל יצרן העמודים העמוד
יכלול פתח יציאה לכבלי המצלמה ותא אביזרים נוסף וציוד המצלמה כמפורט בתוכניות.
חיבור המצלמה לקיר/עמוד באמצעות מתאם ייעודי מקורי ,המצלמות המוקנות חיצונית
יהיו אנטי ונדליות כולל מיגון וזיווד כנדרש.
 08.30.02תוכניות וביצוע
-

הקבלן יכין תוכניות חיווט וביצוע מפורטות ,שיוגשו לאישור המתכנן והמזמין.

-

רק לאחר קבלת אישור ייגש הקבלן לביצוע.

 08.31מערכת אולטרה-סונית למניעת נזקי מכרסמים
 08.31.01כללי
הציוד שיסופק יהיה מערכת אולטרה סונית מדגם "סופרסוניק  ,"1200המשלבת בתוכה
יחידה מרכזית המסוגלת להפעיל עד  30רמקולים כיחידה עצמאית ,ואשר כאשר יש צורך
בכך ניתן להרחיבה באופן מודולרי ע"י חיבור למגבר המסוגל להפעיל עד  160רמקולים.
ניתן לחבר ליחידה המרכזית מגברים לפי הצורך כאשר כל מגבר נוסף מסוגל להפעיל עד
 160רמקולים ,תוך שימוש בתכונות המרכזת .כך יכולה המערכת לגדול באופן מודולרי.
היחידה משווקת ע"י חברת ג.א אלקטו סוניק בע"מ או שו"ע מאושר.
 08.31.02רכזת
המרכזת כוללת  4תוכניות של תדרים .כל תוכנית שולטת על תחום תדרים מסוים ,ויחד
מכסות התוכניות את תחומי רגישויות המכרסמים .כדי למנוע מצב של הסתגלות לתדר
כלשהו ,משתנים התדרים באופן מתמיד בכל התוכניות ,ובנוסף לכך לחצן "אוטומט" מריץ
את כל  4התוכניות אחת אחר השנייה.
אורך הפולסים נקבע בין  0.5שניות ל 180-שניות ,תחום התדרים בין  18ל 35 -קילו-הרץ
באולטרה ,ו 5-ק"ה עד  18בתדר שמע לבדיקה .עוצמת הקול הנה  105דציבלים (במרחק
של  1מטר מהרמקול) .הפעלת המערכת נעשית בד"כ אחרי שעות העבודה ,למעט במקומות
סגורים כגון מחסנים ,ארונות חשמל ,רצפות צפות ,תקרות אקוסטיות וכד' .שם ההפעלה
היא בד"כ כלל רצופה במשך  24שעות ביממה.
 08.31.03רמקול
הרמקול בנוי לפיזור רחב של גלי הקול °120 ,הוא תוכנן לעמוד בתנאים תעשייתיים קשים
של חום עד  ,°60קור של עד ,°20-אבק וכד' .נורית הקבועה ברמקול ( )LEDמאפשרת בקרה
על פעילותו .הרמקול תלוי על מתלה מיוחד המאפשר סיבוב של  °360וכמו כן הוא ניתן
לצידוד .לעובדה זו משמעות רבה בעת ההתקנה ,שכן ניתן לבדוק את אזורי השליטה
באמצעות גלאי קול אולטרה סוני ולשנות בהתאם.
 08.31.04מגבר
המגבר מאפשר הרחבת המערכת באופן מודולרי .למגבר יכולת הפעלה של
כ 160-רמקולים .המגבר מחובר למרכזת וממנה מקבל את הפולסים עם גלי הקול ומעביר
אותם לרמקולים .למגבר נוריות בקרה המאפשרות בדיקה מתמדת על מצבו ועל מצב
העברת גלי הקול לרמקולים.
 08.31.05מפסקים אזוריים
בכל אזור יותקן ע"י הקבלן מפסק אזורי .המפסקים יהיו  IP65ומיועדים לדומם אזור בזמן
אחזקה.
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 08.31.06תוכניות וביצוע
-

הקבלן יכין תוכניות חיווט וביצוע מפורטות ,שיוגשו לאישור המתכנן והמזמין.

-

רק לאחר קבלת אישור ייגש הקבלן לביצוע.

 08.32יחידת דיזל גנרטור
א .המפרט מתייחס לאספקת יחידת דיזל גנרטור בהספק.PRIME 700KW,
ב .ביצועי הגנרטור יהיו לפי רמת  G2בתקן  ISO 8528לפחות.
ג .היחידה כוללת דיזל גנרטור על גבי מרכב יחיד עם רדיאטור וכולל מערך משתיקי קול
למפלט לעמידה בתיקני התקנה באזור מגורים.
ד .לוח הפעלה ובקרה יותקן על הגנרטור בחלקו האחורי .הגנרטור יסופק עם לוח פיקוד
כחלק אינטגראלי ישירות ממפעל היצרן.
ה .הגנרטור יסופר עם תא מפסק ראשי (המפסק כולל הגנות עם אפשרות כיול) לוח נפרד
כדוגמת לוח החשמל הראשי.
ו .הגנרטור יסופק עם מערכת שאיבה מושלמת למילוי ממיכל הסולר היומי ומילוי ממיכל
הסולר השבועי.
 08.33תנאי סף לאישור ספק הגנרטור המוצע
ספק
 חברה רשומה בישראל ומנהלת ספריםכחוק.
 בעל ניסיון מוכח באספקת והתקנתדיזל גנרטורים בהספק מעל 700KVA
ללקוחות מרוצים
 בעל מחסן חלפים לחלקי דיזלגנרטורים בהיקף  1000מטר רבוע
לפחות.
 בעל מערך שרות הכולל  5צוותי שרותלפחות ,כל צוות ממונע וכולל חשמלאי
ומכונאי.
 בעל מוקד שרות הפועל 24/7 הספק הינו ספק מורשה של הדיזלגנרטור המוצע בחמש השנים
האחרונות.
הספק מתחייב לאספקת חלקי חילוף
לדיזל גנרטור המוצע למשך  5שנים
מיום תעודת גמר לחוזה זה.
בידי הספק אישור של יצרן הדיזל כי
הספק הינו ספק מורשה לציוד המוצע.
או לחלופין הספק הינו ספק מורשה של
המרכיב.
 בידי הספק אישור של המרכיב כיהספק הינו ספק מורשה לדיזל גנרטור
וברשות המרכיב אישור של יצרן מנוע
הדיזל כי המרכיב הינו ספק מורשה
לציוד המוצע.
 הספק יחתום הסכם אחריות ושרותלדיזל גנרטור המוצע מול בית חולים
פוריה ,הכולל את כל דרישות המפרט,
ובהתאם להסכם שרות סטנדרטי של
הספק.
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 08.34נתונים טכניים אשר יש לצרף להצעה
מפרט טכני מלא ,שיכלול את הפריטים הבאים:
א.

מפרט טכני למנוע הדיזל על כל מרכיביו

ב.

מפרט טכני לגנרטור

ג.

מפרט טכני לרדיאטור

ד.

שרטוטי מידות מפורטים

 08.35תקנים מחייבים
בהיעדר תקן ישראלי לחומר/מוצר/עבודה כל שהיא במסגרת חוזה זה ,יחושב התקן
האמריקאי  NECכמחייב ,או התקן האירופאי .CEE
אישור עמידה בתקנים הנדרשים:
תקנים המהווים חלק ממפרט זה.
BS - 4999
NEMA - MG1-22, NEMA-MG1-33
 ISO 9001ליצרן
 ISO 9001לקבלן
EN 50160
IEEE 519-1992
ISO 8528 PART1 ÷ PART5
בטיחות UL 2200 -
EN 50081, EN50028
IEC 60034
הגנות לחלקים חמים וסובבים UL 2200 -
EN 50081, EN50082
IEC 60034
ISO 8178 - 4
ISO 8178 - D2
כאשר דרישות המפרט שלהלן מחמירות מדרישות התקן ,יקבעו דרישות המפרט המיוחד.
 08.36דרישות הגנרטור
 08.36.01תנאים סביבתיים לעבודת היחידה
א.

היחידה תהיה מסוגלת לעבוד בתחום הטמפרטורות שבין ( )5-מעלות צלזיוס
ל )55+(-מעלות צלזיוס.

ב.

גובה פני הים  -אוירה ימית מליחה וקורוזיבית.

 08.36.02הספק יחידת הכוח הנרכשת
היחידה תהיה בעלת הספק יציאה של  PRIMEבמשטר .KVA700
א.

הספק היציאה יהיה נטו לאחר הצריכה העצמית.

ב.

הספק היציאה מתייחס לסטנדרט  J816-SAEהמבוסס על טמפרטורת סביבה של 35
מעלות צלזיוס ,בלחץ ברומטרי של  29אינץ' כספית ו 90% -לחות יחסית.
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 08.36.03דרישות טכניות
מבנה היחידה

א.

ב.

יחידת הדיזל גנרטור תורכב על בסיס משותף ,אשר יכלול אוזני הרמה לצורך
הרמת היחידה קומפלט.
על הקבלן להגיש תוכניות ייצור הבסיס ,אשר יכלול קביעת מידות צורת אוזני
ההרמה ,אופן צביעתו וכו'.

חיבורים מכאניים וחשמליים
כל החיבורים כולל חיבורי החשמל יהיו מאובטחים נגד השתחררות עקב תנודות
הנגרמות בזמן עבודת הגנרטור.
ברגים ואומים

ג.

כל הברגים והאומים המשמשים להרכבה יהיו מצופים קדמיום כהגנה אנטי
קורוזיבית.
יחידת הכוח תכלול נקודות אחיזה שיאפשרו הרמתה ע"י מנוף ,המרכב יבנה בצורה

ד.

שתאפשר גרירתו ע"ג הרצפה בזמן ההתקנה .היחידה תכלול אוזני הרמה למנוע
למחולל ולרדיאטור בנפרד .כל נקודות העגינה ,המשיכה וההנפה – יסומנו.
ה.

חלקים נעים יוגנו כנגד מגע מקרי.

ו.

רכיבים במנוע בעלי טמפרטורת עבודה גבוהה המהווים סיכון בטיחותי למגע יד אדם
יהיו מבודדים או עם מגן בטיחות"-שמיכות" עד גובה  250ס"מ מהקרקע.

 08.36.04צבע
יחידת הכוח תיצבע לפי מפרט צביעה ימי על מנת להגן עליה בפני השפעות אקלימיות
קורוזיביות ,מערכת צבע על בסיס אפוקסי הכוללת  2שכבות יסוד מקשר 2 ,שכבות צבע
עליון ,עובי כולל  120מיקרון לפחות.
היחידה תיצבע בצבע עליון אורגינאלי של היצרן.
א .בצבע סימון אדום יש לצבוע:
-

פתחי מילויי והורקת שמן.
פתחי שחרור אוויר.
ידית קנה טבילת גובה שמן במנוע.
ידית בקרת סיבובים.
פטמות סיכה  -במידה וקיימות.

ליד כל פתח מילוי  /גירוז יותקן שלט מתכתי הכולל מפרט חומר המילוי.
ב .מפרט הצבע יועבר לאישור המזמין דרך המפקח.
 08.36.05נתוני יחידת המנוע
א .המנוע יהיה מנוע דיזל  1500סל"ד ,מונע בסולר ,בעל מחזור  4פעימות ,מקורר מים,
הזרקת דלק ישירה והצתה בדחיסה .RIC -
משאבת מי הקירור תותאם להתנגדות הצנרת והרדיאטור בהתאם לפרטי ההתקנה
שבתוכניות.
היחידה תסופק עם מערכת חימום מוקדם אשר תוזן ממתח  220וולט .גוף החימום
יהיה בגודל אשר יוצע ע"י היצרן לאבטחת טמפרטורת מים של  60מעלות צלסיוס
בטמפרטורת סביבה של  10מעלות צלסיוס ,ובנוסף תסופק המערכת עם תרמוסטט
אשר תנתק או תחבר את גופי החימום בהתאם לטמפרטורת מי-מנוע .כ"כ יחידת
בקרה להבטחת מפלס מים.
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ב .מערכת ההתנעה  -מערכת ההתנעה תהיה כפולה ותכלול שני מתנעים ושתי מערכות
מצברים לפי סטנדרט היצרן ,בעלי יכולת של  3מחזורי התנעה בני  30שניות ברצף .כל
מערכת מספיקה להתנעת הגנרטור.
שתי המערכות פועלות במקביל להבטחת התנעה מהירה של  5שניות לקבלת עומס.
מתנע  -המנוע יסופק עם מתנע חשמלי שיעבוד במתח המצברים ,דגם וגודל המתנע
ייקבעו בהתאם להמלצת יצרן הגנרטור.
ג .המנוע יכלול מודדים והגנות הבאות:
 לחץ שמן נמוך ,כולל מד לחץ שמן. מהירות יתר. טמפרטורת יתר ,כולל מד טמפרטורת המים וטרמוסטט להפעלת החימום. חוסר מים ע"י גששים כדוגמת מרפי והתראה במצב עמידה שאינה גורמת הדממה. טעינת מצברים.כל הגנה תחווט לקופסת חיבורים ,ומקופסת החיבורים ללוח המכוונים ותכלול מגע
יבש עבור מערכת הבקרה .חיווט עמיד בטמפרטורה של  105מעלות צלסיוס ,קופסאות
חיבורים מתכת  ,IP54מהדקים כבדים ,מעברים מסגסוגת ברונזה ואטמי אנטיגרון
שילוט בהתאם לתוכניות היצרן.
ד .קופסת מהדקים :כל מכוון או אביזר יחווט אל קופסת מהדקים אטומה  IP557מוגנת
עם סימון מצבו במצב רגוע ,מופעל או תקלה N.O ,או  ,N.C.חיבורי כבלים גמישים
דרך מעברי .PG
ה .תדר הגנרטור יישמר בגבולות  + - 0.25%בכל תחום העמסה.
הספק אחראי לעמידת הגנרטור בדרישות איכות הסביבה של המשרד לאיכות הסביבה
בישראל ,לעבודת גנרטור של  500שעות עבודה בשנה.
 08.36.06מערכת הקירור
א .רדיאטור אנכי אחוד
-

הרדיאטור יהיה מטיפוס טרופי שקט ,מיועד לעבודה בטמפרטורה גבוהה של 50
מעלות צלזיוס לפחות ,תוצרת יצרן הדיזל גנרטור.

-

מפוח הרדיאטור יהיה מסוג "דוחף" ,הגנה מכאנית לחלקים סובבים.

-

הרדיאטור יכלול  3התראות לגובה המים ברדיאטור :התראת גובה מים במצב
עבודה.
הרדיאטור מורכב על גבי מרכב אחוד עם הדיזל גנרטור ומונע ע"י ציר הדיזל.

-

ב .נוזל הקירור ייעודי יכלול תוסף נגד קורוזיה בהתאם להנחיות היצרן להבטחת
 12,000שעות פעולה של המנוע או  6שנים לפחות .כמות הנוזל והתוסף מותאמת לנפח
הצנרת והרדיאטור ,לא יאושר תוסף למי ברז.
 08.36.07משתיק קול וצינור מפלט
משתיק קול משופר יבטיח אפשרות עבודה באזור מגורים בכפוף לחוק ולתקן65dBA ,
במרחק  7מ' ממבנה התחנה.
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 08.36.08מערכת שמן
א .יורכב התקן בדיקת כמות שמן במנוע במצב עבודה ומנוחה של הגנרטור.
ב .יורכב מסנן שמן חיצוני  -ניתן להחלפה.
ג .מערכת השמן ושמני מנוע ,יאפשרו  500שעות עבודה לפחות בין החלפת שמנים ,או
 12חודש  -המוקדם בין השניים.
 08.36.09מערכת סולר
המנוע יצויד:
-

במסנן דלק משני בעל סינון מקרוני לסינון עדין.

-

 2צינורות גמישים כולל פיטינגים באורך  60ס"מ עם סיכוך מתכתי ומעטה סוליוניל
בקוטר כנדרש עבור חיבור מערכת הדלק אל צנרת הזנת דלק של המתקן ,לפי תקן
 API 529ומחברים לפי תקן .IS7241-1 SERIES B

-

מפריד מים סולר כולל מגע התראה למים בסולר.

 08.36.10סינון אוויר
א .מסנן האוויר למנוע יהיה מטיפוס מסנן אוויר יבש בעל דרגת סינון אחת
.HEAVY DUTY
ב .יותקן מזהה לבדיקת תקינות המסנן.
 08.36.11נתוני יחידת הגנרציה (מחולל)
א .המחולל יהיה מחולל סינכרוני עם ויסות מתח עצמי על ידי מערכת עירור  ,PMGליפוף
לדיכוי הרמוניות.2/3 PITCH ,
ב .הספק הגנראטור KVA700PRIME
ג .מספר מופעים :תלת פאזי עם אפס.
ד .מתח יציאה400/230Vac1.5%± :
ה .תדירות.50 hz ± 1% :
ו .מקדם הספק  0.8:בעומס נומינלי.
ז .מספר סיבובים 1500 :סל"ד.
ח .דרגת בידוד ( Hבהתאם לתקן .)UL 1446-1 MG1-NEMA -
ט .הבידוד יהיה מסוג  ,FUNGUS INHIBITED INSULATION -טמפרטורת ליפוף
מקסימאלית  105מעלות צלסיוס ,הגנות טרמיסטורים.
י .מוליך האפס יהיה מחובר לגוף של הדיזל גנרטור (מוארק) ,על ידי גשר בקופסת
החיבורים ,ניתן לפירוק ע"י המזמין.
יא .המחולל יהיה מוגן בפני תנאי סביבה המוגדרים בתקן ישראלי .(IP-23) 74/2
יב .הדקי חיבורים יהיו מובדלים למניעת קורוזיה.
יג .הגנה בפני הפרעות רדיו סיכוך מדרגה  Kלפי תקן.THF < 5% ,MG1-NEMA :
יד .עיוותים הרמוניים לפי תקן אמריקאי MG1 NEMA :אך מקסימום .THD 5%
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טו .המחולל יסופק עם ווסת מתח אלקטרוני דיגיטלי אינטגרלי ,ויהיה בעל ויסות מתח של
 5%-+מהערך הנומינלי לאורך כל תחום העמסה .יציבות מתח  0.25%במצב תנודת
המתח למכת העמסה של  SKVA 50%לא תעלה על  ,10%זמן שיקום המתח לרמת
 + - 1%לא יעלה על  4שניה.
 08.36.12הארקות
א .המנוע ,המחולל ,בסיס הדיזל גנרטור יהיו מחוברים ביניהם ע"י מוליך הארקה גמיש
מנחושת (לקיום רציפות חשמלית של הארקה) בחתך  150ממ"ר נחושת.
ב .בורג הארקה יותקן בבסיס הגנרטור ,לחיבור לפס הארקות.
 08.36.13חיווט בין הגנרטור למפסק ראשי ולוח הפעלה
-

כל החווט יבוצע בכבלים גמישים ,עמידים בטמפרטורה של  90מעלות צלסיוס.
כל גידי הפיקוד יהיו גידים ממוספרים .לחלופין ימוספר כל גיד על ידי שילוט "חרוזים"
תואם לתוכניות.
כל כבל ישולט בהתאם לתוכניות.
כל החיבורים על גבי הגנרטור יבוצעו בקופסאות חיבורים עם מהדקים.

 08.36.14יצרני גנרטורים מאושרים (מנועים מחוללים)
 CUMMINS CATERPILLAR KOHLER MTUא .מנוע
 CATERPILLAR CUMMINS MTU PERKINSב .מחולל
-

STAMFORD
LEORY SOMER
MARATHON
CATERPILLAR
MECCALTE

 08.36.15מערכת מתח  DCומטען מיוצב
א .היחידה תכלול מערכת מתחי  DCלטובת הנעת הגנראטור וכן לטובת צרכני
ה DC-הקיימים ע"ג היחידה.
ב .הגנרטור יסופק עם תושבת עבור המצברים בנויה מזוויתנים מגולוונים לפי תוכנית
שתאושר על ידי המפקח ,מותקנים בבסיס הגנרטור.
ג .המצברים יסופקו עם מערכת כבלי נאופרן גמישים  NO7RNFבחתך מינימום  95ממ"ר
ומחברים מהירים נגד קורוזיה ללא צורך בכלי עבודה.
ד .מערכת מצברים תאפשר ביצוע  3התנעות רצופות של הגנרטור ,כל התנעה
 30שניות ללא צורך בטעינת המצברים.
ה .טעינת מערך המצברים.
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ו.

המטען יחובר בקביעות למערך המצברים לצורך טעינה.
-

מתח טעינה .1±27VDC
זרם טעינה עד 10Aומעבר לטעינת טיפין.
הגנות מתח וזרם  -ניתוק בחריגת ערכים.
מדי מתח וזרם.
מעגל בדיקה עצמי כולל נורית בקרה ומגע עזר בתקלה.
מעגל בדיקת זרם טעינת טיפין  -התרעה ע"י נורית ומגע עזר
בזרם טיפין מעל  100מיליאמפר.
חצי אוטומט להגנה בכניסה .230V

 08.36.16לוח הפעלה
א .לוח מוגן ברמת IP65
לוח מכוונים והפעלה מבוסס מיקרופרוססור עם תצוגת  LCDלקריאת נתונים והגנות
אשר יכלול:
-

-

לחצן פטריה להדממה בחירום כולל ניתוק מפסק ראשי.
מד שעות מנוע.
מד מתח ובורר  7מצבים 4 ,ספרות.
מדי זרם  4ספרות.
מד תדירות.
וסת מתח .+ - 5%
וסת תדירות .- + 5%
בורר מקומי מושבת-אוטומטי  -ידני ,עם מפתח נעילה.
לחצני הפעל והפסק.
מד מתח מצברים.
הגנות מנוע ,כולל קריאת ערכים דיגיטלית
 oחום מנוע
 oלחץ שמן
 oמהירות סיבוב
התראת טיפול תקופתי.
התנעת הגנרטור על ידי מגע יבש מלוח בקרת המבנה.
הדממת הגנרטור תכלול השהיית זמן קירור לפי דרישות היצרן ובדיקת
טמפרטורה.
מערכות עזר להפעלה והתרעה כנדרש לתפעול הגנרטור לרבות מערכת לחימום מי
הקירור מטען מצברים ,השהיית קירור בהדממה עד  30דקות.
תאורה מקומית מופעלת באמצעות מפסק המוזן מהמצברים.

ב .הגנות והתראות מנוע
-

טמפרטורת מנוע גבוהה  -הדממה.
לחץ שמן נמוך  -הדממה.
סיבובי יתר -הדממה.
מפלס נוזל קירור נמוך  -רמת התראה ורמת הדממה.
כשל בהתנעה לאחר  3ניסיונות – הפסק פעולת התנעה.
מתח מצברים נמוך  -התראה ללא הדממה.
לחצן עצירת חירום  -הדממה.
התראת לחץ מי קירור נמוך  -התראה.
התראת טמפ' שמן גבוהה  -התראה.
סרגל מהדקים נפרד ,מגעים יבשים עבור התראות לוח כבאים ,גנרטור לא
באוטומט ,תקלה כללית ,התראת חוסר שמן ,תקלת טעינה ,גנרטור זמין.
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כלל ההתראות והדממות יפעילו התראה ויזואלית  +קולית בבקר הגנראטור וכן התראת
צופר חיצונית  -ויועברו גם למערכת בקרת בנין.
 08.36.17תכולת המחיר
מחיר היחידה כולל אספקה ,הובלה ,פריקה באתר ,או במחסן הספק ,שירותים טכניים,
ספרי שרות ,ספר התחנה ,הדרכה ,אישור ההתקנה ,הרצה כולל עומס דמה ,אחריות ושרות
כמפורט לעיל ,כל רכיבי המערכת הכלולים בהצעה.
דיזל גנרטור מושלם כולל:
-

 1יח' דיזל גנרטור מושלם לפי מפרט
 1יח' משתיק קול (משתיק אחוד או מפוצל למשתיק  +בולם)
 1יח' גמיש
 2סט מצברים כולל מנשא וכבלי חיבורים
 1סט בולמי זעזועים
 2יח' צינור גמיש לדלק
 1קופלט  200ליטר נוזל קירור רזרבי
 1סט פלנז'ים נגדיים למערכת פליטה ,משתיק קול ,גמישים ,צנרת מי קירור
 1סט בלמי זעזועים
 1יח' לוח פיקוד והפעלה אוטומטי כולל הגנות ,מערכת התנעה ווסתי מתח ותדר
המיועדים להתחבר למערכת סנכרון.
 1קומפלט אחזקה כוללת ואחריות כמוגדר בהמשך.

יחידת הדיזל גנרטור תימדד כקומפלט כולל כל הנאמר לעיל במפרט ובתכולת המחיר.
 08.36.18שירותים הנדסיים
הספק יספק כל נתון שיידרש לצורך השלמת תוכניות ההתקנה ושילוב הגנרטור במתקן.
 08.36.19קבלת הגנרטור
א .בדיקת קבלה ראשונית
הגנרטור ייבדק במפעל יצרן המקור כיחידה שלמה ,מנוע ,אלטרנטור ,רדיאטור,
מערכת פיקוד והפעלה ,בהתאם לתקן בדיקות של היצרן .תעודת בדיקה מקורית
תועבר לאישור המפקח  .CERTIFIED TEST REPORT -המפקח יאשר משלוח
הגנרטור לארץ בכפוף לתעודת בדיקה תקינה.
ב .הפעלה והרצה
ספק הגנרטור בלבד אחראי לכל שלבי ההפעלה וההרצה.
השמן הדרוש להפעלת הציוד יסופק ע"י ספק הגנרטור.
מי רדיאטור לרבות תוספים לפי דרישת יצרן יסופקו על ידי ספק הגנרטור ,הכל בהתאם
לכמות הנדרשת ובהתחשב בצנרת שבין הגנרטור לרדיאטור.
התנעה ראשונית תבוצע על ידי ספק הגנרטור לאחר שיאשר את כל ההתקנות.
ג .הרצת הגנרטור
הרצת הדיזל גנרטור תיערך לאחר שהקבלן ונציג ספק הגנראטור יאשרו את ההתקנות.
ההרצה תיערך באחריות הקבלן.
הקבלן יספק  2000ליטר דלק לכל גנרטור למיכל היומי לצורך ביצוע ההרצה .עלות
הדלק כלולה בעלות ההרצה.
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הקבלן המתקין יספק עומס דמה של  350KWלפחות לצורך הרצת ובדיקת הדיזל
גנרטור.
עומס הדמה יאפשר ביצוע העמסה חד או תלת פאזית בשלבים של  25%עומס נומינאלי
לפחות.
אספקת עומס הדמה ,חיבורו ,תפעולו וניתוקו בגמר הבדיקות כלולים בעלות ההרצה.
במהלך ההרצה באתר יבדקו כל מערכות הגנרטור ומערכות העזר ,לפי הנחיות יצרן
הגנרטור.
הקבלן יספק כוח אדם כנדרש ,לפי הנחיות המפקח לצורך ביצוע ההרצה.
ההרצה תימשך  8שעות לפחות ותימשך עד להשלמת אימות כל הנתונים כפי שיידרש.
מודגש כי סיום ההרצה יאושר לאחר עבודה רצופה של הגנרטור למשך  8שעות ברציפות
בעומס מלא.
היה ונדרשת הרצה נוספת עקב גילוי תקלות ,הדלק והמשאבים הנוספים הנדרשים
יסופקו על ידי הקבלן במסגרת עלות ההרצה.
 08.37ספרי שירות
הקבלן יספק עם הגנרטור ספרי שירות לדיזל גנרטור ).(SERVICE MANUAL
הספרים ייכתבו בעברית ,ספר השירות יכלול את הפרטים הבאים:
א .ספר .workshop manual
ב .ספר הפעלה ואחזקה בעברית.
ג.

ספר חלקי חילוף של היחידה.

ד.

רשימת חלקי חילוף מומלצים לפעולה של  1000שעות לביצוע טיפולי אחזקה.

ה .קטלוגים הכוללים את כל פרטי הציוד שמרכיבים את מערכת המחולל.
ו.

קטלוגים הכוללים את כל פרטי הציוד שמרכיבים את המנוע.

ז.

תוכניות ומפרטי פרוק והרכבה של מערכות הנ"ל.

ח .תוכניות כוח ,פיקוד וחיווט עבור מערכת הבקרה וקטלוגים טכניים של ציוד.
ט .תוכניות לוח חשמל.
י .כל המסמכים הנ"ל יוגשו בשלושה העותקים.
יא .כל המסמכים הנ"ל יוגשו גם באמצעי מדיה מגנטית.
 08.38הדרכות
הדרכה למתקין תינתן באתר כפי שיידרש.
ביום הפעלת הדיזל גנרטור יעביר הקבלן הדרכה והסבר מקיף למפעילי התחנה.
הדרכה זו תכלול:
א .תיאור והכרת הדיזל גנרטור.
ב .הוראות הפעלה והפעלה מעשית של הציוד.
ג .הסבר על אופן ביצוע אחזקה וטיפולים שוטפים.
ד .הסבר על איתור תקלות וטיפול בהן.
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 08.39אחריות ושרות
האחריות היא לתקופה של  24חודשים מיום קבלת אישור קבלה סופי של הקבלן הראשי.
שרות יכלול טיפול שנתי לפי הוראות יצרן ,כולל כל החומרים הנדרשים לרבות שמנים,
מסננים וכיוצא בזה ,דו"ח טיפול שנתי לפי הוראות יצרן ותיקון הליקויים שנמצאו
בביקורת .טיפול בכל תקלה  -מכונאי/חשמלאי באתר תוך  24שעות מקריאה ,לרבות פתרון
ותיקון כל תקלה ,תוך מקסימום  7ימי לוח.
א .האחריות כוללת את:
-

המנוע על כל מרכיביו.
יחידת הגנרציה על כל מרכיביה.
מצברים.
כלל המערכות המורכבות בגנראטור.

ב .כתבי אחריות מקוריים של היצרן  /סוכן בארץ יועברו ישירות לידי המזמין.
 08.40דף נתונים לדיזל גנרטור מוצע
על הקבלן לציין את נתוני הגנרטור המוצע בפועל.
תיאור
הספק מוצא נטו בתנאי
PRIME COSY=0.8
רמת רעש פליטה מוצא פליטה
פתוח –  7מטר מהיחידה ,כנ"ל
רמת רעש מכני  7מטר מהיחידה
 100%עומס
פליטת מזהמים

הצעת הקבלן
__________KW

דרישת מפרט
570KW

___________ dBA

101 dBA
מקסימום

___________ dBA

92 dBA
מקסימום

___________

הצהרת ספק לעמידה בדרישות
משרד לאיכות הסביבה

התנגדות מותרת במערכת
הפליטה

___________ Kpa

6.7 Kpa
מינימום

רמת ניחות רעש של מערכת
ההשתקה

___________ dB

34 dB
מינימום
120 pa

מפל לחץ מקסימלי מותר
למערכת השתקת קול של
הרדיאטור
 THDעומס לינארי

______ pa
ריקם _____%

 5%מקסימום

 50%עומס _____%
 5%מקסימום
100%עומס_____%

5%מקסימום
PMG
PITCH 2/3

שנת

דגם ____________

 2019לפחות

שנת

דגם ____________

 2019לפחות

שיטת ליפוף ועירור
יצרן הדיזל
ייצור
יצרן האלטרנטור
ייצור
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יצרן הצימדה
______________
מידות כלליות במילימטר

ספק מורשה
לחלפיםֹ__________
אורך ___________

העמסת יתר  10%בכופל הספק
 0.9במחזור עבודה של  12שעות
(שרטוט מידות ונקודות חיבור
מצורף)

___________
שעות
רוחב אזור
גנרטור________

 1שעה מינימום

רוחב אזור
אלטרנטור______
גובה________
משקל בק"ג______
צריכת סולר טיפוסית  -העמסה
ב%

 50%ליטר/שעה
 75%ליטר/שעה
100%ליטר/שעה
פלנז /בודד-כפול

פלנז למערכת פליטה
יצרן הרדיאטור (שרטוט מידות
ונקודות חיבור מצורף)
יצרן משתיק קול

דגם
______________
דגם
______________

יצרן לוח הבקרה
_________________
תקשורת לבקרה

דגם
______________
פרוטוקול
__________
__________KW

)שרטוט מידות מצורף(

מערכת חימום מוקדם חד/תלת
פאזי
דגם וסוג בולמי הזעזועים
(שרטוט מיקום התקנה מצורף)
קיבולת מערך מצברי ההתנעה
ב "0" -מעלות צלסיוס
טמפרטורת התנעה מינימאלית

__________AH
מעלות צלסיוס

-10Cº

עמידה בתקנים של המשרד
להגנת הסביבה
גששי חום בגנרטור

עמידה בדרישות

מפל מתח בהתנעת מנוע 25KW
DOL

מקסימום 15%

הספק מצהיר כי הגנרטור המוצע עומד בכל דרישות המפרט לעיל.
המפקח יהיה רשאי לפסול גנרטור אשר אינו עומד בתנאי מפרט המפורטים בטבלה שלעיל
אם מצא שסעיפי החריגה הינם מהותיים.
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 08.41מיכל סולר יומי
מיכל דלק יומי בנפח נטו  2000ליטר מותקן בחדר דיזל גנרטור .
מיכל הדלק יתוכנן ויבוצע ע"י יצרן הגנרטור בהתאם לתקני יצרן הגנרטור ,בקרת איכות
של יצרן הגנרטור ודרישות משרד האנרגיה והמשרד לאיכות הסביבה של מדינת ישראל.
אחריות האישור חלה על הקבלן.
המיכל בצורת תיבה מפח  ST 37/2עובי  6מ"מ לפחות בעל דופן כפולה למניעת דליפת סולר
כנדרש בתקנות.
המיכל יכלול:
-

פלנז'ים לצינור הזנה וצינור עודפים חוזרים ,מראה גובה פני הסולר במיכל ,ברז לריקון
המיכל בגרביטציה וברז לריקון הדופן הכפולה בגרביטציה .כל הצנרת מסתיימת
בפלנז'ים לחיבורים.

-

 2מצופי גובה סולר במיכל עם מגע מחליף דוגמת מרפי ,להפעלת משאבת מילוי.

-

גשש לעליית מפלס הסולר בין דפנות המיכול המשני עם מגע התראה .1C.O.

-

צנרת אוורור ,פקק מילוי ידני.

-

 2פתחי צנרת " 1רזרביים.

-

פלנז' התקנה עבור מכוון מפלס גובה ,כולל משדר מפלס  4-20mAושני מגעי התראה
להצפה ולמיכל ריק.

-

התקנה מושלמת של המיכל.

-

 2פתחי צנרת עבור צנרת הזנה לגנרטור וצנרת עודפים.

-

צנרת גמישה עם מעטה רשת מתכת לסולר כולל פיטינגים עבור חיבור בין המיכל היומי
לגנרטור.

שאיבת הדלק מהמיכל היומי לגנרטור תבוצע ע"י משאבת הסולר של הגנרטור.
שאיבת הדלק מהמיכל השבועי למיכל היומי תבוצע ע"י מערכת שאיבה שתסופק יחד עם
הדיזל גנרטור כולל התחברות למערכת סולר הקיימת.
 08.42מיכל סולר שבועי תת קרקעי
במסגרת חוזה/מכרז זה יספק הקבלן מיכל סולר להתקנה מוטמנת בקרקע בנפח
 10,000ליטר נטו ויבצע את כל שלבי ההתקנה כולל חפירה ,אטימה ,מע' בקרה וניטור
לדליפת דלק ,צנרת פלסטית כפולה בין מיכל שבועי ליומי ,וכן מע' הגנה קתודית.
המיכל יתוכנן ,יבוצע  ,יותקן וייבדק בהתאם לתקנים ותקנות כלהלן:
-

תקנות משרד העבודה
תקנות המשרד לשמירת איכות הסביבה  -מיכלי דלק
תקן ישראלי 4571
מפרט כללי  16סעיף  - 160210בהוצאת ועדה בין משרדית
תקן אמריקאי  - UL58בדיקות
תקן גרמני  - DIN 6608-2בדיקות
תקן אמריקאי  - UL1746הגנה קתודית
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כל התקנות והתקנים במהדורתם האחרונה התקפה ביום הגשת ההצעה .הקבלן יהיה
אחראי בלעדי להשגת אישורי משרד העבודה ומשרד לאיכות הסביבה לתקינות התקנת
המיכל וכל העלויות הכרוכות בכך כלולות במחיר היחידה לאספקה והתקנה של המיכל.
הקבלן אחראי לאישור מערכת הסולר על ידי בודק המשרד לאיכות הסביבה .הקבלן יעסיק
יועץ איכות סביבה אשר יכין פרשה טכנית לאישור המשרד לאיכות הסביבה ,ויבצע את
המתקן בהתאם לאישור שיקבל  -כל זאת במסגרת סעיפי כתב הכמויות.
על הקבלן לבקר באתר לפני הגשת ההצעה ולוודא את אפשרויות ההתקנה והביצוע בהתאם
לדרישות התקנות והתקנים השונים המפורטים לעיל.
מערכת הדלק לביצוע במסגרת עבודה זו כוללת:
-

מיכל דלק שבועי דופן כפולה  10,000ליטר.
ביצוע חפירה (שוחה) ואיטום ע"י יריעות  2.5 HDPEמ"מ.
ביצוע צנרת פלסטית דופן כפולה עם אפשרות ניטור בין מיכל שבועי ליומי.
ביצוע מערכת הגנה קתודית.
ביצוע מערכת לגילוי נזילה " -פיאזומטר".
אישור המערכת ותוכניות עבודה בכל השלבים השונים ע"י המפקח ,משרד לאיכות
הסביבה ומשרד העבודה.

 08.43ייצור מיכל הדלק
 08.43.01כללי
הקבלן ייצר מיכל דלק שבועי בנפח של  10,000ליטר לפי תוכניות ביצוע מאושרות ע"י משרד
העבודה ומשרד איכות הסביבה .המיכל יהיה מתכת פח  ST37/2בעובי  6מ"מ מינימום בעל
דופן כפולה בהתאם למפרט ות"י .DIN 6608-2, UL58 ,4571
המיכל יהיה גלילי ,הכיפה תהי מפח אחיד .למיכל יהיה פתח אדם ויכלול יציאות למילוי,
הורקה ורזרבה .למיכל יהיה צינור אוורור בגובה  1מ' מעל הקרקע ,צינור וברז ניקוז
בתחתית המיכל.
התוכנית לאספקה והתקנה של המיכל הינה עקרונית בלבד .על הקבלן להגיש תוכנית
לאישור בהתאם.
המיכל יכלול:
-

שוחה למיכל דלק מושלמת לפי מפרט ותוכניות ,במידה מתאימה לכל חיבורי המערכות
למיניהן ,לרבות ברזים כמפורט בתוכניות.

-

צנרת חיבורים ,צנרת ניקוז ,צנרת אוורור ,צנרת מילוי ,צנרת הורקה כולל ברז ,כל
הצינורות מסתיימים בפלנז לחיבורים בשוחה או כמפורט בתוכניות.

-

 2משאבות אספקה טבולות לסולר נושאות אישור  ULדוגמת תוצרת RED IACKE
ומאושרות על ידי המשרד לאיכות הסביבה כולל שסתום אל חזור ",SC-40 - 1
המשאבה כוללת מערכת ניטור נזילות הננעלת ומונעת שאיבת סולר באיתור נזילה.

-

יציאת צנרת אספקה ממיכל יומי כולל שסתום אל חוזר " ,SC40-1כולל משאבה ידנית
דוגמת  LEE HOWLתותקן בשוחה.

-

יציאת צנרת דלק חוזר ".SC-40 2

-

מכוון מפלס למדידת ותצוגת כמות הדלק במיכל בליטרים דוגמת
 PULSAR-ULTRA 5רגש  EEXמותקן במיכל ומוצא  ma4-20יחסי לכמות הסולר
במיכל מדיד גובה סולר ידני.

-

שתי אלקטרודות מגנזיום  50ליברות מוטמנות בקרקע במקביל למיכל עבור הגנה
קתודית.
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-

ברגי הארקה וחיבור הארקה למשטח.

-

פתח מילוי מסוג  SPILL CONTAINMENT-5 GALONSכולל שסתום מצוף מכני
למניעת מילוי יתר –  OVER-FLOWתוצרת  UNIVERSALאו שווה ערך מאושר
המשרד לאיכות הסביבה.

-

 2פלנז'ים רזרביים ".2

-

 2מצופי התראה – הצפה-גמר תידלוק  ,חוסר דלק.

-

מיכול משני ממתכת  - ST 37/2עובי  6מ"מ.

-

 2צינורות " PVC 8לפיאזומטר בהתאם למפרט ולדרישות המשרד לאיכות הסביבה
כדוגמת  ,API ROMANבקר  ,X764Xרגש  LS3מאושר .UL

-

מערכת לניטור דליפות בין הדפנות של המיכל מאושרת ע"י המשרד לאיכות הסביבה.

-

נשם "2

המיכל יישלח לאתר תחת ואקום  350מיליבר ובהתאם להוראות היצרן ואישורי מכון
התקנים .המפקח יאשר את ההתקנה רק במידה ורמת הואקום עומדת מעל  180מיליבר,
ובהתאם לאישור המשרד לאיכות הסביבה .לאחר ביצוע ההטמנה תבוצע בדיקת קבלה
סופית בלחץ אויר ובחינת נקודות החיבור בעזרת מי סבון.
-

בדיקות לחץ למיכל  0.5בר.

-

בדיקת לחץ למיכל המעטפת  0.35בר.

הובלת והנפת המיכל יבוצעו בהתאם להוראות היצרן ובאמצעות אוזני הרמה בלבד .הובלת
המיכל לאתר תבוצע לאחר שהמפקח יאשר את היסוד והחבקים .המיכל יותקן על גבי
היסוד בעזרת מנוף ההובלה ללא גרירה או משיכה ויקשר מיידית ע"י החבקים.
המיכל יימדד קומפלט לפי מפרט לעיל ותוכניות מיכל מושלם כולל שוחת חיבורים מחובר
מותקן באתר ומוכן לפעולה (למעט צנרת מהפלנז' למתקן שתימדד בנפרד).
 08.43.02מערכת הצבע למיכלים
שכבה  :1צבע אפוקסי  -טמבור  6300עובי  50מיקרון
עובי  30מיקרון יבש
 טמבורשכבה  :2ארוקוט
עובי  30מיקרון יבש
 טמבורשכבה  :3ארוקוט
 כל האלמנטים העשויים ברזל שחור ייצבעו בהתאם למפרט הכללי לעבודות צביעה שלמשהב"ט מס'  11ובהתאם למפורט להלן ,אם צוין אחרת בסעיף המתאים.
 כל הצבעים יהיו טעונים אישור המפקח .הקבלן יגיש למפקח רשימה מפורטת שלהצבעים אשר בדעתו להשתמש בהם לאישור המפקח שבוע לפני ביצוע העבודות.
 המפקח יאשר רק צבעים מתוצרת מוכרת. כל חומרי הצביעה יסופקו במיכלים מקוריים של היצרן .את הצבעים יש לשמורבמיכלים סגורים היטב ,במקומות מאווררים אשר אינם חשופים לקרני השמש
ולטמפרטורות גבוהות מדי .הטיפול בצבעים יהיה בהתאם להוראות יצרן הצבע .לשם
דילול הצבעים יש להשתמש בחומרים המומלצים ע"י יצרן הצבע .אין לבצע עבודות
צביעה בגשם ,טל ורטיבות .על הקבלן לתקן לשביעות רצון המפקח את הצבע של מוצרים
מוכנים ,הן אלה יסופקו ע"י הקבלן והן אלו אשר יסופקו ע"י המזמין ,אם יסופקו,
במידה וצבעם נפגם תוך כדי הובלה או עבודה.
 לפני הצביעה יש לנקות היטב את השטחים המיועדים לצביעה מכל לכלוך ופסולת.בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ
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 אין להתחיל בצביעת שכבה חדשה בטרם התייבשה השכבה הקודמת ואושרה ע"יהמפקח .זמן ייבוש מינימאלי בין שכבות  24שעות או בהתאם להוראות יצרן הצבע.
 שכבת הצבע הסופית תהיה חלקה לחלוטין ,ללא כל סימני מברשת והגוון שלה יהיהבהתאם להוראות המפקח.
 עלות צביעת המיכל כלולה במחיר אספקת המיכל ולא ישולם בנפרד. 08.43.03התקנת המיכל השבועי
 התקנת המיכל תבוצע בהתאם לתקנות והנחיות המשרד לאיכות הסביבה .באחריותהקבלן לעמוד בכל דרישות התקנות .הפרוט שלהלן בא להוסיף על תקנות איכות הסביבה
המהוות חלק בלתי נפרד של מפרט ההתקנה.
 התקנת המיכל תבוצע על ידי קבלן משנה בעל נסיון קודם של התקנת חמישה ()5מיכלים לפחות .ניסיון קודם זה יוצג למפקח לאישור בטרם ביצוע העבודה.
 ממדי החפירה יבטיחו מרווח  50ס"מ לצורך התקנת המיכל ,עומק החפירה יבטיח כיסוישל  120ס"מ מעל קודקוד המיכל .מתווה החפירה ועומק יאושרו ע"י מודד מוסמך.
 תחת היסוד תותקן שכבת מצע סוג א'  30ס"מ מהודק בהרטבה .98% יריעות איטום  HDPEבעובי  2.5מ"מ מרותכות בתחתית ודפנות החפירה ,כולל הסדרתשיפועי ניקוז ו/או שוקת עבור התקנת פיזומטר למדידת דליפות.
 יסוד בטון ב 30מזוין יותקן בתחתית החפירה לצורך עיגון המיכל ומניעת ציפתו .יסודהבטון יצויד בהארקת יסוד ועוגנים לקשירת המיכל .תכנון היסוד ביסוסו ,תכנון
העוגנים לרבות ייעוץ ביסוס יבוצעו ע"י הקבלן באמצעות מהנדס קונסטרוקטור מורשה.
תוכניות מאושרות וחתומות תועברנה למפקח לפני תחילת העבודות .הארקת יסוד
במיכל שכבת בד וזפת חם  10מ"מ כבידוד בין משטח הבטון למיכל.
 התקנת המיכל סרטי חביקה מנירוסטה לקשירת המיכל למשטח (הסרטים יחוברו לקוץ מעוגן בבטון).כמות ורוחב סרטי החביקה יתאימו לנפח המיכל באופן שימנע פגיעה במיכל המשני
וציפת המיכל.
  2שרוולים " 8עבור פיזומטר מערכת הגנה קתודית (נמדדת בנפרד) הטמנת המיכל כולל כיסוי מילוי כל שטח החפירות בחול פוזיטיבי נקי מאבנים ומלחים,עד  40ס"מ מעל דופן עליונה של המיכל הרטבה ,הידוק והשלמת הכיסוי כנדרש ,והשבת
השטח לקדמותו
 יריעת כיסוי עילית מפוליאתילן  3מ"מ לאיטום בור ההטמנה ,מותקנת  30ס"מ מתחתלפני הקרקע וחופפת את יריעות  HDPEשתחת המיכל.
 כיסוי אבני חצץ  3ס"מ עד פני קרקע טבעיים.על הקבלן להגיש לאישור המפקח לפני ביצוע העבודה תכנון מפורט להעמדה ועיגון המיכל
ע"י קונסטרוקטור מורשה מטעמו ועל חשבונו .כמו כן לפי החלטה בלעדית של המפקח יהיה
על הקבלן להפעיל מטעמו ועל חשבונו יועץ קרקע מוסמך לבדיקת טיב הקרקע לצורך קביעת
הנחיות לתכנון ביסוס ,עיגון והטמנה של המיכל בקרקע.
הקבלן ישכור שירותי מפקח ייעודי המאושר על ידי משרד לאיכות הסביבה לפיקוח עליון
ותיעוד אחר כל שלבי העבודה ,לרבות אישורי ציוד ואישורי התקנה של מיכל וצנרת תת
קרקעי ת .באחריות הקבלן להמציא למזמין אישור התקנה למיכל ולצנרת על ידי המשרד
לאיכות הסביבה ,כל זאת במסגרת מחיר הטמנת המיכל.
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עלות ההתקנה כוללת:
-

חפירה
איטום כולל בדיקות איטום
תכנון וביצוע יסוד כולל ייעוץ קרקע באם נדרש
התקנת המיכל
הכנות לציוד מדידה נגד דליפות
מילוי החפירה בחול פוזיטיבי
בדיקות התקנה ובדיקות תקינות המיכל
יריעת פוליאתילן לאיטום עליון
כיסוי החפיר באבן חצץ
בדיקות מערכת הגנה קתודית והארקה
כל עבודה ,מלאכה ,תאום ובדיקה נדרשים מול משרד העבודה ומשרד לשמירת איכות
הסביבה
המצאת אישור סופי תקף להטמנת המיכל ע"י משרד איכות הסביבה ומשרד העבודה.

ההתקנה תימדד קומפלט ,מיכל (הנמדד בנפרד) מותקן ומאושר על ידי כל הגורמים הנוגעים
בדבר.
 08.43.04הגנה קתודית
הקבלן יתכנן ויתקין מערכת הגנה קתודית למיכל כנדרש על ידי המשרד לאיכות הסביבה.
המערכת מסוג מערכת אקטיבית כוללת אלקטרודות וספק מתח כנדרש ,מותקן בתוך פילר
.IP54
בדיקת המערכת לפי  .NACE RPO285-NO API 1632מערכת הגנה קתודית תימדד
קומפלט.
 08.43.05צנרת דלק תת קרקעית
צנרת דלק תת קרקעית תבוצע בהתאם להנחיות המשרד לאיכות הסביבה .הצנרת תהיה
מסוג תלת שכבתי מתכת עם נקודות בדיקה או לחלופין דופן פלסטית כפולה דוגמת תוצרת
 NUPIלפי  ,UL 971ובלבד שהצנרת על מרכיביה ואופן ההתקנה מאושרים על ידי המשרד
לאיכות הסביבה.
הצנרת החדשה תחבר בין המיכל החדש לצנרת דלק עלית קיימת במבנה ניתוחים .נקודת
החיבור מפורטת בתוכניות.
 08.43.06הארקת המיכלים
 המיכלים יוארקו אל פס השוואת פוטנציאלים באמצעות מוליך נחושת מבודד פי.וי.סי.בחתך  25ממ"ר.
 בצמוד לפיית התדלוק יותקן תוף הארקה ייעודי להארקת המיכלית המתדלקת.תוף ההארקה יהיה תוף קפיצי ייעודי הכולל מוליך נחושת גמיש בחתך  10ממ"ר נתון
במעטה פלסטי גמיש עם קפיץ החזרה ומחבר לחיצה לבורג ההארקה שעל המשאית .התוף
כדוגמת דגם  CABLEGARD - SDR50Nבאורך  50פיט תוצרת  STAHLנושא אישור
תקן.
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08.44

אופני מדידה
אופני המדידה הינם אופני המדידה המפורטים במפרט הכללי  08שבהוצאת הועדה הבין
משרדית.
מפרטי העבודה שלעיל הינם חלק של אופני המדידה ולפיכך כל חומרי העזר ,עבודות נלוות
וכדומה המפורטים במפרטים ימדדו ככלולים במחיר היחידה של הסעיף העיקרי במפרט
ולא ישולם עבורם בנפרד.
כל סידורי בטיחות העבודה וחומרי העזר הכרוכים בהתאמת מתקנים קיימים לעבודה,
עבודות בגובה וכיוצא בזה ,הכל כנדרש בתקנות או הוראות המפקח ,כלולים במחירי
היחידה של העבודות ולא ישולם בנפרד.
עבודות שינויים במתקנים קיימים נמדדות בנפרד בסעיפי כתב הכמויות.
כל עבודות השינויים כוללות זיהוי מלא של הכבלים והחיבורים ,ניתוק ,חיבור ,איטום,
בדיקה ,הפעלה ,סידורים לעבודה זמנית כנדרש ,עבודות בשעות הלילה ובשעות בלתי
מקובלות כדי להבטיח אספקת חשמל תקינה כנדרש.
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פרק  - 09עבודות טיח
כלל העבודות בהתאם להנחיות המפרט הכללי פרק .09
גוון צביעה חיצונית למבנים השונים יהיה דוגמת  Metro0530של "נירלט" .יש להכין דוגמאות
לאישור המזמין.
המדידה לפי מ"ר כמפורט בכתב הכמויות .לא נעשה הבחנה בין טיח למבנים לטיח לממ"מ.
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פרק  - 10עבודות ריצוף וחיפוי
 10.01מדרגות
המדרגות יהיו משיש חברון או ש"א .השלח בעובי  5ס"מ והרום בעובי  3ס"מ .לשלח פס נגד
החלקה בעומק  2מ"מ וברוחב  5ס"מ לכל אורך השלח .לרום ,פס ניתוק בחלק העליון ,בחתך
 1.0X1.0ס"מ לכל אורך הרום .השיפולים לאורך המדרגות (שלח ורום) יהיו בעובי  1.0ס"מ.
השיש בגמר ליטוש מט משי.
 10.02ריצוף בגרניט פורצלן
ריצוף במרצפות גרניט פורצלן ,במידות  20/20/1.2ס"מ בהדבקה ,תוצרת נגב קרמיקה או
ש"א בדוגמה ובצבע לפי בחירת המזמין ,כולל רובה אפוקסי "לאטקריט" או ש"א .האריחים
יודבקו ע"ג משטח בטון מוחלק או משטח מדה מתפלסת .התנגדות נגד החלקה של
האריחים ,בדרגה  .R-12רוחב המישקים בין האריחים יהיה  5מ"מ.
המדידה לעבודות הריצוף  -לפי מ"ר נטו.
המדידה להתקנת השיפולים (פנלים)  -לפי מ"א נטו.
 10.03חיפוי קירות
חיפוי הקרמיקה על גבי הקירות ייעשה על ידי אריחי קרמיקה במידות  20/20/0.8ס"מ,
תוצרת נגב קרמיקה או ש"א בגוון ובדוגמה לבחירת המזמין ,בהדבקה ,על גבי שכבת טיח
מיישרת ,סרגל לשני כיוונים .עבודות החיפוי כוללת רובה אקרילית במישקים בין האריחים
רוחב המישקים  5מ"מ.
המדידה לעבודות החיפוי חפי מ"ר נטו.
 10.04דוגמאות
הקבלן יכין דוגמה לכלל עבודות הריצוף והחיפוי לאישור המזמין ,לפני יצור והרכבה בשטח.
הנ"ל כלול במחירי היחידה.
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פרק  - 11עבודות צביעה
 11.01עבודות צביעה  -הוראות כלליות
כל עבודות הצביעה כוללות ניקוי השטח משומן אבק ולכלוך
בכל מקום במסמכי מכרז /חוזה זה אשר יש בו התייחסות לצביעה ולא צויין מספר שכבות
הצבע ,הכוונה לשלוש שכבות צבע לפחות.
בכל מקרה שבו לא מתקבל כיסוי מלא ואחיד של הצבע על פני כל שטח הנצבע ,יהיה על
הקבלן לבצע שכבות נוספות עד לקבלת כיסוי מלא ואחיד כנדרש .קביעתו של המפקח לגבי
הנ"ל תהיה סופית ומכרעת .לא תשולם לקבלן תוספת מחיר כלשהי עבור צביעה שכבות
נוספות כאמור לעיל.
אופן יישום הצבע ,כמויות הצבע וזמני המתנה בין השכבות ,יהיו לפי הוראות היצרן.
בכל המקומות בהם מתבצעת צביעה מכל סוג שהוא ,המחיר כולל את כל ציוד העזר הדרוש
כגון פיגומים וכד' וגם את כיסוי החלונות ,הדלתות ,התריסים הריהוט וכד' ,ביריעות
פוליאתילן.
בכל עבודות הצביעה על הקבלן להשתמש במערכת צבע מושלמת של אותו יצרן כאשר חומרי
ההכנה ,צבעי הייסוד והצבעים העליונים כולם מתאימים ליישום באותה מערכת צבע .לא
יורשה שימוש בצבע יסוד של יצרן אחר ובצבע עליון של יצרן אחר.
 11.02צביעה בצבע אקרילי על טיח פנים
בנוסף לאמור לעיל בסעיף  11.01כוללת העבודה גם המפורט להלן:
מערכת צבע אקרילי תוצרת "טמבור"
ביצוע תיקונים קלים ,סתימת סדקים ,מילוי חורים ושקעים וכד' עם חומר המשמש ליישור
והחלקה בשטחי פנים ,כדוגמת "קלסימו ."X
שכבת יסוד כדומת "בונדרול סופר"
שלוש שכבות שצבע אקרילי כדוגמת "סופרקריל"
גוון שכבה סופית  -לבן
המדידה לעבודות הצביעה  -לפי מ"ר נטו לרבות ביצוע תיקונים ,שכבות יסוד ,ושלוש שכבות
צבע.
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פרק  - 12עבודות אלומיניום
 12.01כללי
במסגרת פרק זה על הקבלן לייצר ,לספק ולהתקין חלונות חדשים מאלומיניום.
מודגש בזאת כי הקבלן חייב לבדוק באתר לאחר הקמת המבנה ,את המידות המדויקות של
כל פתח .ייצור פריטי האלומיניום יהיה לפי המידות בפועל באתר .היה וקיימים הבדלים
בין המידות באתר לבין המידות בתוכניות שבמכרז  /חוזה זה ,על הקבלן להודיע על כך
למפקח ולנהוג לפי הנחיות המפקח בנדון.
 12.02כינוי וגמר
כל חלונות האלומיניום יתאימו לסיווגים המפורטים בתקן  1068כדלהלן:
הכינוי .2 :גמר צבע בתנור בעובי  35לפחות גוון הצבע לפי .RAL7042
 12.03תכנון מפורט (תכנון ייצור)
על הקבלן להכין תוכניות ייצור מפורטות לכל פריטי האלומיניום לפי המפורט במפרט
הכללי (פרק .)12
את תוכניות הייצור יכין הקבלן רק לאחר שייערך מדידות של מצב קיים של הפתחים
מדידות הפתחים תיערך בגמר עבודות שלד הבניין.
בתוכניותיו יפרט הקבלן את כל הפרופילים כולל חיבוריהם ואביזריהם ,את אופן הזיגוג
והאיטום ,את המלבנים הסמויים (משקוף עיוור) .את דרכי ההרכבה בבניין וכד' .התוכניות
תהיינה מפורטות לרבות פרטים בק"מ .1:1
את תוכניות הייצור ימסור הקבלן למזמין העבודה לקבלת אישורו .יחד עם תוכניות הייצור,
על הקבלן להציג למזמין דוגמאות של כל הפרופילים ,כל אביזרי הפרזול והאטמים ,הזיגוג
וכד' רק לאחר אישור המזמין ,יכול הקבלן להתחיל בייצור.
עבור התכנון המפורט לא ישולם בנפרד ורואים את תמורתו ככלולה במחירי הקבלן לפריטי
האלומיניום.
 12.04הגנה על המבוצע
על הקבלן להגן על המלבנים הסמויים ע"י עטיפתם ביריעות פוליאתילן לאחר התקנתן
במבנה היריעות תודבקנה אל המלבנים באופן שיבטיח הגנה למלבנים עד לשלב בו יש
להתקין את חלונות האלומיניום ,הקבלן יסיר את היריעות הנ"ל לפני התקנת חלונות
האלומיניום ההגנה על חלונות האלומיניום תיעשה באותו אופן ,ע"י עטיפתם ביריעות
פוליאתילן לאחר התקנתם במבנה .היריעות תודבקנה אל החלונות האלומיניום באופן
שיבטיח מניעת נזקים עד לשלב גמר עבודות הבניה בבניין .כאשר תסתיימנה העבודות
בבניין ,ולפני מסירת העבודה ,יסיר הקבלן את כיסוי היריעות וינקה במידת הצורך את
חלונות האלומיניום.
 12.05אופני מדידה מיוחדים
בנוסף לאמור באופני המדידה של המפרט הכללי לעבודות אלומיניום (פרק  )12כוללים
המחירים של חלונות האלומיניום גם את המפורט להלן:
12.05.01

סרגלי איטום ופסי איטום לכנפי החלונות

12.05.02

איטום סביב משקופי החלונות ,לאורך קווי החיבור עם הקירות.

12.05.03

כל אביזרי הפרזול ,מסוגים שונים ,כמפורט בכל מסמכים מכרז /חוזה זה.

12.05.04

כל התנאים ,הנחיות והוראות המפורטים בכל מסמכי הכרז /חוזה זה.
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פרק  - 19מסגרות חרש וסיכוך
 19.01כללי
במסגרת פרק זה יבוצעו כל עבודות מסגרות החרש ועבודות נלוות במבנה כמתואר בסעיפי
כתבי הכמויות ,כגון גגונים ,פרגולות וכדומה.
 19.02החומרים
 19.02.1סוג הפלדה
החומר יהיה פרופילי פלדה מקצועיים ,צינורות ,פרופילים חלולים ,מרישים
מסוגים שונים ו/או פחי פלדה מסוג  FE 360כמוגדר בת"י  .1225בכל מקרה הפלדה
תהיה מסוג המתאים לגלוון בשיטת "הטבילה החמה".
 19.02.2אלקטרודות ריתוך
האלקטרודות תתאמנה לתקני  .AWSבכל מקרה האלקטרודות יותאמו לסוגי
הפלדה המרותכת.
 19.02.3ברגים
הברגים יהיו מפלדה במידות תקינות ,כאשר אורך הבורג וההברגה יהיו מספיקים
להברגת שני אומים על הבורג במלואם .האומים יוברגו מעל דסקיות בעלות קוטר
מותאם לקוטר הברגים .הברגים ,האומים והדסקיות לחיבור חלקי המבנה יהיו
"מסוג דרוכים" מפלדת פחמן בעלי חוזק גבוה ( )HIGH STRENGTHאו בהתאם
ל" DIN 6914-ברגים בעלי חוזק גבוה"( .)HI-TENSILE 10Kהטבעת חוזק הברגים
תופיע על גבי ראש הבורג .שימוש בברגים בעלי חוזק רגיל  ASTM 307יעשה רק
באישור מיוחד של המפקח והמתכנן ו/או לפי הדרישה בתוכנית.
 19.02.4חיזוק ברגים הדרוכים ,יעשה בכל מקרה ע"י מפתח דריכה מכויל .הברגים,
הדסקיות והאומים יהיו מגולוונים ו/או מצופים בקדמיום בהתאם לתקנים ת"י
 266 ,265בהתאמה .לאחר הציפוי יעברו החלקים פסיבציה .עובי הגלוון או הציפוי
לא יהיה קטן מ 100-מיקרומטרים.
 19.02.5תעודת איכות
כל החומרים באספקת הקבלן ,יסופקו לאתר עם תעודות היצרן ו/או מעבדה
מוסמכת המעידות על התכונות המכאניות והכימיות של החומרים .התעודות
יאשרו שהפלדה עמדה בדרישות הטיב המוגדרות במפרט זה.
 19.03תוכניות ייצור והקמה/הרכבה מפורטת )SHOP DRAWINGS( -
 19.03.1כללי
למכרז זה הוכן תכנון הנדסי כללי .הקבלן יכין ו/או ישלים על חשבונו תוכניות ייצור
והקמה ו/או הרכבה מפורטות בהתאם למפורט בתקן ישראלי  1225חלק )1991( 1
סעיף  .4.4 ,4.3וכמתואר בהמשך בתת סעיפים ב' ,ג' ,ד'.
 19.03.2תוכניות ייצור מפורטות
תוכניות ייצור מפורטות כלליות יוכנו בקנה מידה  1:10או כנדרש לכל אלמנט
המהווה יחידה שלמה לצורך ההקמה במקום המבנה ,ויכללו את כל פרטי האלמנט
בקנה מידה  1:5 ,1:1בהתאם לצורך.
תוכניות האלמנט תגדיר באמצעות השלכות דו ממדיות או תלת ממדיות וחתכים
את צורתו וממדיו ,כפי שהדבר דרוש למטרת הייצור ,ותכלול את כל פרטי
החיבורים של חלקיו תוך ציון המקום ,הסוג ,העובי והאורך של תפרי וחיבורי
הריתוך ,ובמידת הצורך גם את שיטת החיבור ,הריתוך ואת הסדר שבו יבוצע .כן
תכלול התוכנית את ציון סוג הברגים ,אביזרים ,פרזול ,סיכוך ,אטמים ,זיגוג
ומידותיהם ,ואת כל יתר הפרטים הדרושים להנחת דעתו של המפקח והמתכנן.
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בין השאר יצוינו הפרטים דלהלן:
-

צורת האלמנט
מידות האלמנט
פרט חיבור
ריתוך
ברגים
הדבקה
סוג עיבוד פני האלמנטים
אטמים
מס' קטלוגי ויצרן האלמנט (באלמנטים מהמדף)

 19.03.3תוכניות מפורטות של הרכבה ו/או הקמה
תוכניות מפורטות של הרכבה ו/או הקמה בהשלכה וחתכים ,שעליהן יהיו מסומנים
מספרי האלמנטים וכל המידות האופקיות והמפלסים (הדרושים למטרת ההקמה
וההרכבה) .התוכניות תכלולנה את רשימת האלמנטים מיקום ופרטי החיבורים
ביניהם המבוצעים באתר הבניה ,כמו כן הוראות לגבי אופן ההרכבה ו/או ההקמה,
סדריה ,לרבות תיאור אמצעי הרמה ו/או שינוע ,וגם מסלול (דרכי גישה) של הבאת
האלמנטים השלמים לאתר ההרכבה ,וצורת הנפתם למקום הסופי שלהם.
 19.03.4הכנה וההגשה
תוכניות ייצור והרכבה המפורטות יתבססו על תכנון הנדסי לביצוע כמו שהוא
מופיע בתוכניות לביצוע ועל תקנים או תקנות אשר שימשו יסוד לתכנון הכללי של
האלמנטים ויבוצע בכפיפות להנחיות ,ההוראות והתנאים הכלולים בהם.
תוכניות ייצור והרכבה מפורטות יוכנו באמצעות תוכנת מחשב "תלת ממדית"
המיועדת להכנת " "SHOP DRAWINGSכגון " "SRUCADאו שווה איכות.
התוכנה תעבוד לפי השלבים הבאים:
 בניית מודל תלת ממדית בצורה קווית ובצורה שלמה. קביעת אורכים ציריים של כל האלמנטים. פירוט תלת ממדי של כל צומת. פירוט במבטים וחתכים של כל צומת. פרוט סופי של כל רכיב במבט וחתך. הוצאת דוחות כמויות החומרים.כל הגשת התוכניות למפקח תכלול:
 תוכניות על מדיה ממוחשבת.  1העתק של כל התוכניות על גבי נייר.התוכניות המותקנות אחרי אישור סופי יוגשו ב 3-העתקים.
 19.04אישור תוכניות ייצור הרכבה/הקמה מפורטות
התוכניות תוגשנה לאישור המפקח לפחות שבועיים ימים לפני מועד התחלת הייצור
המתוכנן של האלמנטים ותאושרנה על ידו לאחר שתוקנו ע"י הקבלן (אם היה צורך בתיקון).
אישור זה לכשיינתן ,לא יהיה בכוחו לגרוע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של
הקבלן לטיב התוכניות או לשגיאות ,טעויות ,אי התאמות בתוכניות או ליקויים אחרים
העלולים להתגלות במועד מאוחר יותר.
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 19.05ייצור והרכבת קונסטרוקציות
 19.05.1כללי
חלקי הקונסטרוקציה יסופקו לאחר הבניה כשהם שלמים ,נקובים וחתוכים
במקומות הדרושים כמסומן בתוכניות ,מגולוונים וצבועים למטרת חיבורם
והרכבתם באתר הבניה באמצעות ברגים בלבד.
המידות של האלמנטים תהיינה מדויקות ותתאמנה בכל מקום ,הן לתוכניות והן
למצב הקיים של חלקי המבנים הקיימים .לא תורשנה כל התאמות באתר הבניה
באמצעות חיתוך ,כיפוף ,ריתוך או קידוח חורים נוספים .אי לכך על הקבלן לבצע
באתר הבנייה מדידות מוקדמות לצורך קביעת המידות הגיאומטריות הרלוונטיות
לייצור והרכבת חלקי הקונסטרוקציה וחיבורם לחלקי המבנה ,או לחילופין
להבטיח באמצעים האחרים התאמת המידות.
ככלל ,מירב החיבורים בין הרכיבים בבית המלאכה יהיו בריתוך אלא אם צוין
אחרת בתוכניות .הריתוך יהיה בהתאם למפורט במפרט.
הקבלן נדרש לייצר כמות גדולה ככל האפשר של חלקי המבנה בבתי מלאכה מחוץ
לאתר הבניה.
ריתוך בשטח המפעל דורש אישור מוקדם של המפקח .במקרה הצורך הריתוך
יתבצע עם אמצעי בטיחות מתאימים ותחת פיקוח צמוד של מהנדס הקבלן.
חורים יקדחו במכונות קידוח או ניקוב מכאניות .אין לקדוח או להרחיב חורים
בעזרת להבה.
חיתוך פרופילים ופחים יעשו באמצעים מכאניים או בלייזר ,חיתוכים בעזרת להבה
יבוצעו רק לאחר אישור בכתב של המפקח.
בעת עבודות ההרכבה יש לשמור על כל כללי הבטיחות בעבודה כנדרש בחוק .באופן
עקרוני עבודות ההרכבה יבוצעו רק בנוכחות "מנהל העבודה" האחראי על ביצוע
עבודות הבניה בנוכחות המפקח .כל עובד שימצא גבוה מעל  3מ' יהיה קשור בכל
העת כדרישת החוק.
 19.05.2סיבולת ואנכיות
דרגת הסיבולת תהיה בהתאם למפורט להלן ובהתאם להגדרות בת"י מס' .789
הסטייה המותרת תהיה מחצית ערך הסיבולת (לפלוס או למינוס) המצוינים בסעיף
 201.2בתקן הנ"ל.
דרגת סיבולת לייצור המבנה

5-

דרגת סיבולת להרכבת המבנה

6-

דרגת סיבולת למחברים ומישקים 4 -
 19.05.3חיבורי ברגים
אם לא צוין אחרת כל הברגים בעלי חוזק גבוה ( )H.Sיהודקו בעזרת מפתח מומנט
עם מד כוח .הסגירה תבטיח כוח מתיחה פנימי של הבורג לפי המצויין בתוכניות,
אך לא פחות ממחצית כוח הדריכה הנומינלי של הבורג.
 19.05.4אב טיפוס
הקבלן יכין אב טיפוס של אלמנט ראשי (קורה) באורך של כ 50-מ' .האב טיפוס
טעון אישור המפקח ומתכנן הקונסטרוקציה.
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 19.06חיבורי ריתוך
 19.06.1כללי
מפרט זה מתבסס על תקן  AWS DI.O - 69ו/או .DIN STANDARD # 4100
המפרט מתייחס למחברים המופיעים בעבודה זו ומכיל את הדרישות לטיב
הריתוכים ותיקון פגמים .בכל מקרה תהיינה הנחיות המפרט קובעות לגבי ביצוע
הריתוך.
 19.06.2עובי הריתוך
אורך הריתוכים  -אם לא צוין אחרת בתוכניות ,הריתוכים יהיו רצופים לכל אורך
של קווי המגע בין הרכיבים השונים.
ריתוכי פינה  -בריתוכי פינה שבהם לא צוין עובי הריתוך בתוכניות יהיה עובי
הריתוך  0.7מעובי האלמנט הדק המשתתף בחיבור ,עובי הריתוך המינימאלי ו/או
ריתוך סתימה יהיה  4מ"מ( .גובה ריתוך פינה  LEGשווה ל 1.41-עובי הריתוך).
ריתוכי השקה  -היה ולא צוין אחרת בתוכניות ,ריתוכי השקה יהיו עם חדירה מלאה
כאשר הריתוך מתבצע משני צידי האלמנט.
 19.06.3אלקטרודות לריתוך ידני ( SMAWלגבי פלדה רגילה)
ריתוכים עד עובי  19מ"מ יבוצעו עם אלקטרודות מהטיפוסים הבאים:
אלקטרודה טיפוס  AWS E - 6010מתאימה לביצוע חדירת שורש במחברי השקה
המבוצעים מצד אחד ,השימוש בכל המצבים.
אלקטרודה טיפוס  AWS E - 6013מתאימה לביצוע תפרי ריתוך בכל המצבים.
אלקטרודה טיפוס  AWS E - 7024מתאימה לביצוע תפרי מילואות במצב כלפי מטה
בלבד.
פלדה המשוריינת תרותך באמצעות אלקטרודות המומלצות ע"י ייצרן הפלדה.
 19.07אבטחת איכות של הריתוכים
 19.07.1הגדרות
המפקח  -מפקח ריתוך מוסמך מטעם הועדה הלאומית לריתוך או מטעם הארגון
האמריקאי לריתוך (.)AWS
הקבלן  -הגוף או החברה אשר עוסק בייצור ו/או הרכבה של מבנה מרותך.
 - SMAWריתוך ידני בקשת חשמל עם אלקטרודה מצופה.
 - GMAWריתוך סמי אוטומט עם תיל מלא רציף (מיג).
 - FCAWריתוך סמי אוטומט עם תיל ממולא רציף עם או בלי גז מגן.
התקן  ,AWS D1.1 -תקן מבנים מרותכים.
בל"ה  -בדיקות לא הורסות.
המכון  -מעבדה מורשת לביצוע בדיקות לא הורסות המאושרת ע"י המפקח כגון
מכון המתכות ליד הטכניון.
התקן  -התקן הקובע ומחייב בנושא ריתוך ,כולל הסמכת תהליכים והסמכת
רתכים ,ביקורת איכות ובדיקות לא הורסות הינו AWS D1.1 Structural Welding
.Code
מסמכי המכרז ,המפרטים ,השרטוטים והנספחים השונים שיצורפו למכרז.
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 19.07.2הסמכת רתכים ותהליכי ריתוך
לפני תחילת כל עבודת ריתוך על הקבלן להציג בפני המפקח מפרט תהליך ריתוך
( )WPSכתוב ,שיכלול כל הפרטים לגבי שיטת הריתוך שבכוונתו להשתמש.
מלווה למפרט יהיה דוח הסמכת התהליך ( )PQRהמוכיח שתהליך הריתוך יתאים
לפלדה .דוח הסמכת תהליך שמבוסס על תקן  ASMEיחשב כמתאים בתנאי שאין
שינוי במשתנים המהותיים.
כל עובד שיעסוק בריתוך יהיה רתך מוסמך בעל תעודת הסמכה בתוקף .על הקבלן
לוודא שתחום ההסמכה מכסה את האופי של העבודה.
למפקח שמורה הזכות לבחון כל רתך בכל אחד משלבי הריתוך .על הקבלן מוטלת
האחריות להסמיך את הרתכים ,בהתאם לדרישות התקן ,לפני תחילת העבודה כך
שתהליך ההסמכה לא יהיה סיבה לעיקוב תחילת העבודה.
 19.07.3טיפול בחומרי ריתוך
אלקטרודות  :E-7024 ,E-6013 ,E-6010משתמשים באלקטרודות מאריזות
מקוריות .רק אלקטרודות מאושרות ע"י המפקח יורשו לשימוש.
אלקטרודות  E-7018יש לייבש בתנור לפני השימוש ולהחזיקם בתנאים יבשים
בהתאם לדרישות התקן ולפי ההמלצות הכתובות של יצרן האלקטרודות .רק
אלקטרודות מאושרות ע"י המפקח יורשו לשימוש.
תיל ריתוך רציף יאוחסן לאחר כל יום עבודה במקום יבש או עטוף בניילון .רק תיל
מאושר ע"י המפקח יורשו לשימוש.
 19.07.4פעולות מסגרות
סימון החלקים לריתוך יעשה תוך שימוש בכלי מדידה או שבלונות מתאימות.
חיתוך האלמנטים יבוצע תוך שימוש במספריים ,גיליוטינה ,משור ,דסקית או
לייזר.
בכל מקום בו ניתן הדבר יש לבצע קידוח דרך שבלונות שיבטיחו את המיקום הרצוי.
במקרה של קדחים בודדים יבוצע סימון יחיד למיקום הקדח .הקידוח יבוצע תוך
שימוש במקדחה או מכונת ניקוב כאשר הקדח לא יהיה גדול מעובי החומר פחות
 3מ"מ .אסור לנקב פח מעל  12מ"מ עובי .לא יבוצע ניקוב חורים ע"י מבער חיתוך
גזי.
פלטות בסיס בעמודים מרכזיים הנמצאים במגע לחץ חייבים לעבור עיבוד בכרסום,
ניסור ,או אמצעי מתאים אחר לצורך קבלת משטחי מגע ישרים וחלק.
 19.07.5פאזות (מדרים) לריתוך
הכנת מדרים לריתוך תבוצע תוך שימוש בהשחזה ,כרסום ,ניסור או ניסור לייזר או
שילוב של השיטות .המדרים יוכנו במידות שיוכתבו בשרטוט.
הקצוות לריתוך ינוקו בקפדנות מעבר לתחום הריתוך .הניקוי יכלול הסרת חלודה,
שמנים ,צבע ,ולכלוך ויבוצע במברשת ,השחזה ,או ממיס מתאים.
 19.07.6דפינה לריתוך
את החלקים לריתוך יש לדיפון באופן שיבטיח את המרווחים הנדרשים לריתוך או
זוויות ,או המשכיות .דפינת החלקים תבוצע במתקנים מתאימים או ע"י ריתוך
חיזוקים זמניים (פיקים) .חיזוקים זמניים ירותכו ע"פ מפרט תהליך ריתוך וע"י
רתכים מוסמכים.
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 19.07.7חימום מוקדם
חימום מוקדם יבוצע לפי ההנחיות בסעיף זה אלא אם תופענה הוראות מיוחדות.
אין לבצע ריתוך כאשר טמפרטורת הסביבה מתחת ל .10°C-במקרים אלה יש לבצע
חימום מוקדם ל.50°C-
חימום מוקדם יש לבצע למרחק של כ 75-מ"מ לכל צד של הריתוך.
כאשר נדרש החימום המוקדם יבוצע לפי עובי החומר:
-

עד  20מ"מ.50°C :

-

מ 20-מ"מ ועד  38מ"מ.100°C :

-

מעל  38מ"מ.200°C :

חימום מוקדם יבוצע ע"פ רוב עם אלמנטים חשמליים או מבער גז ידני עם להבת
פרופן רכה.
בדיקת הטמפרטורה תבוצע תוך שימוש בגיר תרמי מתאים (,)Tempilstick
פירומטר ,או אמצעי אחר המאושר ע"י המפקח.
 19.07.8ריתוך
כל עבודת הריתוך יבוצע ע"י רתכים בעלי תעודת הסמכה בתוקף .כל רתך יועסק
רק בתחום הסמכתו .הריתוך יבוצע ע"פ נוהלי ריתוך מוסמכים שאושרו לעבודה
ע"י מפקח ריתוך.
כל רתך יסמן את עבודתו בסימן מוסכם ,ריתוך ארוך יסומן כל מטר .הסימון יעשה
ע"י מקב ,צבע ,גיר או כל שיטה אחרת שמוסכמת עם המפקח.
בין תפרי ריתוך יש לנקות בהקפדה ולהסיר סיגים (שלקה) ופגמים תוך שימוש
בפטיש מיוחד ,אזמל ,מברשת פלדה או משחזת.
במקרה של ריתוך השקה דו צדדי עם חדירה מלאה ,יש לבצע ניקוי שורש בצד הנגדי
תוך שימוש בקשת פחם אוויר ( ,)Arc-Airאו משחזת ,או שניהם .הניקוי יבוצע עד
להסרת כל פגמי השורש ולקבלת מתכת נקייה.
הצתות קשת יבוצעו בתוך המדרים או באזור הריתוך ובשום אופן לא ע"ג החלקים
מחוץ לריתוך .הצתות קשת מחוץ לריתוך יוסרו בהשחזה.
במהלך הריתוך יש להימנע מפגמי ריתוך ולהקפיד על מידות הריתוכים והפרופיל.
בריתוכי השקה יש לדאוג שתפיחת הריתוך תתמזג בהדרגה עם החומר הבסיס ללא
פינות חדות ,קעקועים ,או חפיות קרות.
עם השלמת הריתוך ולפני מסירתו לבדיקה ויזואלית ,יש להסיר בקפדנות את
הסיגים ,נתזים והצתות קשת.
ריתוכים המכילים פגמים חיצוניים כולל פרופיל ריתוך לא קביל ,יש לתקן מיד ע"י
הסרת פגמים ,תוספת ריתוך או שיטה אחרת שתאושר ע"י המפקח.
ריתוכים האמורים לעבור בדיקות בנוזל חודר ,בחלקיקים מגנטיים ,או
אולטרה -סוני יש להחליק או אף להסיר את תפיחת הריתוך (בהתאם לקביעת
המפקח) בכדי לאפשר ביצוע נאות של הבדיקה וקריאה נכונה של טיב הריתוכים.
 19.07.9פיקוח במהלך הייצור
במהלך העבודה והריתוך יבצע המפקח בדיקות חזותיות אקראיות לפי שיקול דעתו
או לפי דרישות של מתכנן המבנה .המפקח יבדוק את ההכנות לריתוך ,תפרי
השורש ,ניקוי תפרי השורש ,תפר מילוי ,ניקוי בין תפרים ,תפרי כיסוי וחימום
מוקדם (אם נדרש) .כל הריתוכים המושלמים יבדקו חזותית ע"י המפקח לקביעת
פרופיל הריתוך ואיתור פגמים חיצוניים.
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19.07.10

בדיקות
 19.07.10.1הריתוכים יבדקו בשיטות בדיקה לא הרסניות:
כל הבדיקות תבוצענה ע"פ הדרישות ב Part D-בתקן
לקונסטרוקציות AWS D1.1- Structural Welding Code-Steel
:2000:
 19.07.10.1.1הבדיקות הרדיו-גרפיות יבוצעו ע"פ דרישות
.Part E
 19.07.10.1.2הבדיקות האולטרא-קוליות יבוצעו ע"פ דרישות
.Part F
 19.07.10.1.3הבדיקות בשיטת חלקיקים מגנטיים יבוצעו
בהתאם למפרט המיוחד של המכון הבודק.
 19.07.10.1.4הבדיקות בשיטת נוזל חודר יבוצעו בהתאם למפרט
המיוחד של המכון הבודק.
 19.07.10.1.5בדיקות ויזואליות.
 19.07.10.2ריתוכי השקה  -יבדקו:
 19.07.10.2.1בשיטה ויזואלית (.100% - )VT
 19.07.10.2.2בשיטת חלקיקים מגנטיים (.10% - )MT
 19.07.10.2.3בשיטה האולטרא-קולית (.10% - )UT
 19.07.10.2.4בשיטה הרדיו-גרפית (.10% - )RT
 19.07.10.3ריתוכי מלאת  -יבדקו:
 19.07.10.3.1בשיטה ויזואלית (.100% - )VT
 19.07.10.3.2בשיטת חלקיקים מגנטיים (.10% - )MT
 19.07.10.3.3בשיטה אולטרא-קולית (.10% - )UT
אזורי בדיקה יוגדרו ע"י מפקח הריתוך בשטח.
 19.07.10.4ריתוכים המופעלים במתיחה  -כל הריתוכים המופעלים במתיחה
יבדקו בכמות  50%בשיטה  MTאו  UTאו .RT
 19.07.10.5הגוף הבודק יהיה מעבדה המוסמכת ע"י רשות להסמכת מעבדות
או המעבדה המאושרת ע"י ממונה על התקינה.
הבודק עצמו יהיה מוסמך לרמה  IIובעל תעודה בתוקף בתחום
השיטה הנדונה ע"פ הדרישות של  SNT-TC-1Aשל ASNT
( ,)American Society for NDTומגובה ע"י המוסמך לרמה  IIIעם
תעודה בתוקף.

 19.07.10.6דרישות קבלה
 19.07.10.7טיב הריתוך יעמוד בדרישות הPart C, Acceptance Criteria-
של.AWS D1.1/2000: Structural Welding code - Steel
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 19.07.10.8ריתוכי השקה ו/או ריתוכי מלאת
 19.07.10.8.1סדקים  -סדק מסוג כל שהוא מבלי להתייחס לגודלו
 אינו קביל. 19.07.10.8.2ממצאים בבדיקות רדיו-גרפיות  -אי רציפויות
כנדרש בתקן.
 19.07.10.8.3ממצאים בבדיקות אולטרא-קוליות  -אי רציפויות
כנדרש בתקן.
 19.07.10.8.4ממצאים בבדיקות ע"י חלקיקים מגנטיים  -אי
רציפויות כנדרש בסעיף .Part C ,6
 19.07.10.8.5ממצאים בבדיקות ע"י נוזל חודר  -אי רציפויות
כנדרש בסעיף .Part C ,6
 19.07.10.8.6ממצאים בבדיקה ויזואלית  -כנדרש בתקן.
 19.07.10.8.7ריתוכי השקה  -יעמדו בדרישות התקן ויתאימו
למתואר בתרשים בתקן.
 19.07.10.8.8ריתוכי מלאת  -יעמדו בדרישות התקן.
 19.07.10.8.9בכל מקרה של סתירה בתרגום  -הקובע הוא המקור
באנגלית:
 - SIZEמידת הריתוך ,עובי הדק יותר של
האלמנט המחובר.
W

 -אורך פני התפר ב"מבט על".

C

 -גובה הקימור.

הערה :גובה הקימור " "Cשל רוחב התפר " "Wלא יעלה על הערך
המתואר בטבלה:
19.07.11

תיקונים והרחבת הבדיקות
כל ריתוך שלא יעמוד בדרישות  -יתוקן וייבדק שנית .בנוסף ,בכל אזור יבדקו
עוד שני ריתוכים נוספים .האורך הנבדק של הריתוך הנוסף יהיה לפחות באורך
 20ס"מ (או אורך קטע מרותך כל שהוא בריתוך מלאת) .למפקח ריתוך שיקול
דעת לדרוש בדיקות נוספות.

19.07.12

הוצאות בדיקות
כל הוצאות הבדיקות הלא הרסניות כמוגדר לעיל ישולמו ע"י הקבלן!

 19.08גלוון הפלדה
19.08.1

כללי
אלמנטי פלדה מסויימים יגולוונו בשיטת "ציפוי בטבילה באבץ חם" (גלוון)
בהתאם למוגדר בת"י  918ובסעיפים ,19044 ,19043 ,19042 ,19041 ,19040
במפרט הכללי.
שיטת הגלוון תבטיח בכל מקרה ציפוי הפנימי של כל הפרופילים ו/או צינורות.
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19.08.2

גודל האלמנט
היה וגודל האלמנט אינו מאפשר טבילה באמבטיית האבץ עקב מגבלות גודל
האמבטיה ,האלמנט יבוצע משני קטעים שיחוברו אחרי הגלוון באמצעות
חיבורי ברגים ולא בריתוך .פרט חיבור הברגים טעון אישור המתכנן והמפקח
במסגרת הכנת תוכניות ייצור והקמה המפורטות.

19.08.3

עובי ציפוי אבן חם
עובי ציפוי אבץ חם יהיה כמתואר בטבלה שלהלן (נלקח מתקן ישראלי )918
אבל לא פחות מ 70-מיקרומטרים:

המוצר

פלדה שעובייה  8מ"מ ויותר
פלדה שעובייה  5מ"מ ויותר,
אבל קטן מ 8-מ"מ
פלדה שעובייה  3מ"מ ויותר,
אבל קטן מ 5-מ"מ
פלדה שעובייה קטן מ 3-מ"מ
ברגים ואומים שקוטר תבריגם
גדול מ 9-מ"מ
יצוקים מיצקת ברזל או מפלדה

ממוצע במספר פריטים
מוסכם
משקל הציפוי
ליחידת שטח עובי הציפוי
המקורב10
מצופה בפן
האחד מינימום (מיקרומטר)
(ג' למ"ר)
85
600

בפריט אחד
משקל הציפוי
ליחידת שטח
מצופה בפן
האחד מינימום
(ג' למ"ר)
500

70

500

70

450

65

400

55

350

50

350

50

300

40

375

55

300

40

600

85

500

70

עובי הציפוי
המקורב10
(מיקרומטר)

פלדה מרוגעת למחצה .SEMIKILLED STEEL -
כדי להמיר את משקל הציפוי ליחידת שטח מצופה (ג' למ"ר) בעובי הציפוי
(מיקרומטר) מחלקים את משקל הציפוי ליחידת השטח ב.7.1-
19.08.4

בקרת איכות
לפני תחילת הציפוי יקבע המפקח את גודל המדגם או המדגמים שישמשו
לבדיקה ,ואת המכשיר שבו ישתמשו ,המכשיר יכויל ,לשביעות רצונו של
המפקח .באופן כללי בקרת האיכות תעשה על כל רכיב שהוכנס לאמבטיית
הציפוי.

19.08.5

הידבקות ומראה
הידבקות הציפוי בשיטת הגלוון תהיה כמצויין בת"י  918ביחס לגלוון.
מראה הציפוי צריך להיות נאה וחלק באופן כללי ,אך בליטות קטנות של אבץ
לא ייחשבו לפגם.

 19.09צביעה
צביעת כל חלקי הפלדה של המבנה תעשה במערכת צביעה כמתואר בפרק  11לעיל.
כל הצביעה תעשה במפעל ייצור הקונסטרוקציה כאשר באתר ההקמה מותרים רק תיקוני
הצביעה.
בקרת איכות הצבע תעשה בהתאם לת"י  785חלק  14ע"י סרט דביק ,יבדקו כל שכבות
הצביעה לפחות שלוש בדיקות לכל רכיב המבנה.
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 19.10הלבשות
הלבשות יעשו מפח פלדה מכופף בעובי  0.6מ"מ או עובי אחר כמפורט בתוכניות .הפח יהיה
מגולוון וצבוע במערכת צבע חוץ כמפורט בפרק  11במפרט המיוחד.
 19.11ופני מדידה מיוחדים
 19.11.1מסגרות חרש
מסגרות חרש תימדד נטו לפי משקל בשלמותה על כל חלקיה כאשר היא מוקמת
ומורכבת במקומה לרבות צביעה בהתאם לחלוקה כמוגדר בכתבי הכמויות.
המחיר כולל הכול כמוגדר בסעיף  1900.02במפרט הכללי.
בניגוד לרשום בסעיף  1900.02במפרט הכללי גם בורגי יסוד ,העיגון והחיבור
ופלטקות היסוד ו"דיוסם" ימדדו ביחד עם הקונסטרוקציה.
תכולת המחירים כמוגדר בסעיף  1900.04א' ,ב' ,ג' במפרט הכללי.
ניקוי חול ,הגלוון ,הצבע וגם דיוס פלטקות יסוד כלולים במחיר הקונסטרוקציה.
הכנת תוכניות ייצור והקמה ממוחשבות המפורטות ואישורם נכללים גם במחירי
היחידה של האלמנטים.
קידוחים באלמנטים מבטון או בלוקי בטון עבור בורגי עיגון מכאניים או כימיים
נכללים במחירי היחידה (לא ימדדו בנפרד).
 19.11.2אופני מדידה מיוחדים לסיכוך
עבודות סיכוך בפנלים מבודדים ו/או לוחות צורתיים ימדדו נטו לפי שטח מכוסה,
כאשר הכול מורכב במבנה ואטום לחדירת מים ,אבק ורטיבות.
המחיר כולל בין היתר את הפנלים או הלוחות הצורתיים ,כל יתר החומרים וחומרי
העזר ,כל ההלבשות ,כיסוי התפרים ומתאמים למיניהן כולל הלבשות סביב למפוחי
אוויר ,ליד הקירות ,ליד המזחלות ,הלבשות  -רוחביים ,סביב למרזבים וכדומה,
הגיליון ,צביעה ,הציפויים ,האטמים ,הברגים ,הגנת האלמנטים לפני התקנתם
ואחרי ההתקנה ,כל הקידוחים והתאמות למבנה ,תיקוני צבע והציפויים וכל
האמצעים והעבודות הדרושות לביצוע המושלם לרבות מתן אחראיות ע"י הקבלן
לתקופת בדק של  3שנים לאטימות הסיכוך נגד חדירת מים ,אבק ורטיבות.
הכנה ואישור תוכניות ייצור והרכבה מפורטת ( )SHOP DRAWINGSלא תימדד
בנפרד.
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פרק  - 23כלונסאות ואלמנטי סלארי לביסוס ודיפון המבנים
 23.01אחריות כוללת של הקבלן
א.

מפרט זה מתייחס ליסודות חפורים ויצוקים באתר בשיטת הבנטונייט .על הקבלן
לבצע את העבודה בהתאם לתוכניות ולהוראות המתכנן ויהיה אחראי בלעדי לביצוע
העבודה במיומנות מקצועית גבוהה.

ב.

הקבלן רשאי לקבל את דוח בדיקות הקרקע ,יחד עם זאת עליו לבצע על חשבונו את
כל הבדיקות הנוספות הדרושות לו לצורך הגשת המכרז וביצוע העבודה .דוח
בדיקות הקרקע הוכן על ידינו לצורכי תכנון בלבד ואם הקבלן יסיק ממנו מסקנות
לצורכי ביצוע ,יהיה זה על אחריותו המלאה .על הקבלן להביא בחשבון הצורך
בשימוש באיזמל או כל ציוד קיים אחר להשגת העומק הדרוש ליסודות .לא תתקבל
כל תביעה לתשלום בגין חתך הקרקע.

 23.02סימון
הקבלן יקבל מהמזמין צירים ראשיים ,נקודות גובה בתוך השטח ותוכנית המאפשרת לאתר
את מקומו של כל אלמנט .הקבלן יהיה אחראי לאחזקת ואבטחת הצירים ונקודות הגובה
ויסמן על חשבונו ואחריותו את מיקום מרכזי היסודות לפי התוכנית .הן לפני תחילת
הקידוח והן לאחריו על הקבלן לוודא את גובה הקרקע ומיקום מרכז היסודות.
 23.03חפירה
א.

יש לוודא את מרכזיות המחפר או מכונת הקידוח ואת אנכיותו לפני תחילת
החפירה ובמהלכה .הקבלן יכין משטח עבודה שיאפשר יציבות המכונה על מישור
אופקי.
יש לוודא בעזרת פלס עם שנתות את אנכיות ציר המחפר או מכונת הקידוח.

ב.

החפירה תבוצע בכל שלביה תוך שימוש באמצעים אשר יבטיחו את אנכיות
החפירה ואת יציבות דפנות החפירה .יציאת המחפר או המקדח תהיה במהירות
כזאת שאינה גורמת יניקה ומפולות.

ג.

לא תאושר חפירה לקיר שסטיית צירה מהאנך העולה על  1.0%וסטיית מרכזה
מהמרכז המתוכנן עולה על  5%מרוחב (קוטר) האלמנט .

ד.

החלק העליון של החפירה של קירות הסלארי יהיה מוגן ע"י קיר "גייד" .קיר הגייד
יבטיח הגנת הדפנות כנגד התמוטטות ,לפי סוג המחפר ,אופן החפירה ,הוויברציות
ומצב הקרקע .להבטחת הנ"ל ניתן יהיה לדרוש מהקבלן העמקת ה"גייד" עד  4מ'
על חשבונו.

ה.

אלמנטי הקירות מתוכננים בצורת "ר" או " ."Tצורה זו מחייבת ביצוע הקדח ע"י
שני מהלכים של מחפר או יותר.

ו.

ביצוע חפירת ויציקת היסוד יתחיל ויסתיים כולו ביום אחד .אין להשאיר יסוד
בלתי יצוק למשך הלילה אלא באישור המתכנן .במקרה שאין יוצקים את היסוד
ביום החפירה ,יבצע הקבלן על חשבונו העמקה נוספת כולל יציקה ,בשיעור
 3-6מ' לפי הוראת המתכנן.

ז.

להבטחת רציפות החפירה יבטיח הקבלן באתר מלאי של חלקי ציוד רזרביים
בכמות מספקת.

ח.

מידות המקדח או המחפר יהיו שוות למידות המופיעות בתוכניות .חריגה מדרישה
זו תחייב את הקבלן להוסיף על חשבונו עומק לאלמנט או כל תיקון אחר .על פי
קביעת המתכנן חריגה חמורה תאפשר פסילת האלמנט.

ט.

על מנת להגדיל או להקטין את אורך הקידוחים המתוכנן על פי ממצאי הקרקע
יבוצעו בשלב הראשון הקידוחים שבפינות הנגדיות של המבנה .מיקומם המדויק
יקבע ע"י המפקח.
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י.

לא תותר שאיבה להשפלת מים באתר בזמן ביצוע קדיחת הסלארי והקירות.

יא.

מאחר וצפויות שכבות אבן קשה על הקבלן להצטייד בציוד מתאים למעבר כגון
מקדחי וידייה ,אוגר שימוש באיזמל ובקידוחי מוביל .השימוש בציוד יהיה כלול
במחירי היחידה ולא תשולם לקבלן כל תוספת בגין שחיקת ציוד הקדיחה.

 23.04תמיסת הבנטוניט
א.

הקבלן יבדוק את איכות המים ומליחותם באזור העבודה וישתמש בבנטוניט
מתאים למניעת פלוקולציה.
הקבלן ישתמש במים מתוקים ונקיים וכל חריגה מכך תחייב אישור המתכנן.

ב.

ריכוז תמיסת הבנטוניט יהיה  60( 6%ק"ג) בנטוניט ל 1,000-ק"ג מים .שינוי
הריכוז לפי צרכי העבודה ייעשה באישור המתכנן וללא תוספת תשלום.

ג.

המפקח יבדוק את כמויות הבנטוניט ויוודא שהצפיפות המתקבלת היא בין
 1.03ל 1.04-טון\מ"ק .אחוז החול בתמיסה הטרייה לא יעלה על .1%

ד.

ערבוב הבנטוניט ייעשה בציוד המיועד למטרה זו כדלקמן :משאבה מיוחדת,
מיקסר מהיר ,אגיסטור" ,היפר" וכו'.
הפרדת המים (דקנטציה) לאחר  24שעות לא תעלה על .1%

ה.

צמיגות התערובת תיבדק ב"-מרש פנל" ותתאים ל"ירידה" בזמן של  36שניות
לפחות.

ו.

רמת ה pH-של התמיסה ימצא בתחום .8-11.5

ז.

אובדן מים מהתערובת ייבדק בהתאם לתקן ויהיה לא יותר מ 12-סמ"ק
ב 75-דקות ,או  25סמ"ק בחצי שעה בהתאם להחלטת מהנדס הביסוס.

ח.

הקבלן יספק על חשבונו את ציוד הבדיקה.

ט.

בכל מהלך העבודה יובטח כי מפלס תמיסת הבנטוניט יהיה מעל תחתית הגייד
ובכל מקרה לא פחות מ 2.5-מ' מעל למפלס מי התהום.
כאשר מפלס הבנטוניט יורד מהנ"ל יש להפסיק מיד את פעולת החפירה ולהמתין
עד למילוי החפירה בבנטוניט כנדרש.
בכל תנאי יהיה משטח העבודה גבוה ב 2.5-מ' לפחות מעל מפלס מי התהום (גם
אם יידרש לצורך כך מילוי ע"ח הקבלן).

י.

עם התקדמות החפירה מזדהמת תמיסת הבנטוניט בחול הנופל מהמחפר.
הקבלן יבדוק את צפיפות התמיסה המזוהמת בדגמן מיוחד ,בעומקים של
 1,3,6מ' מעל תחתית החפירה .תוצאות הבדיקות ירשמו ביומן העבודה.
אין להתחיל ביציקת הבטון אם צפיפות התמיסה עולה על  1.15טון\סמ"ק .ואחוז
החול עולה על .6%
יש לנקות את התמיסה מחול בעזרת ציוד מתאים (אייר ליפט ודיסנדר ,או
צירקולציה דרך בריכות ונפות רוטטות) .שאיבת הבנטוניט המזוהם תיעשה
מתחתית הקידוח והכנסת בנטוניט חדש תיעשה לראש הקידוח.

יא.

הקבלן יספק לבדיקת מעבדה מוסמכת דוגמה מהבנטוניט המיועד לשימוש.
יש להביא לשטח רק בנטוניט מסוג שאושר ע"י מהנדס הביסוס .גבול הנזילות של
הבנטוניט יהיה לפחות .400%
הבנטוניט יתאים לעבודה בתנאי הרכב המים שבאתר.
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יב.

הקבלן ירחיק מאתר העבודה את כל פסולת הבנטוניט והחומר החפור על חשבונו
למקום מאושר עפ"י חוק.
באם לא יבוצע פינוי הפסולת והעודפים הנ"ל תוך  24שעות מדרישתו רשאי המזמין
לפנותם מאתר הבנייה בעצמו ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות שיגרמו לו.

יג.

פסולת הבנטוניט האסורה בשימוש חוזר תהיה כל התערובת הנמצאת בתחום
 4מ' מפני הבטון הטוב העולה בעת היציקה.

יד.

אין להוסיף פולימר לתמיסת הבנטוניט ללא אישור מהנדס הביסוס .לשימוש
בפולימר יינתן מפרט בנפרד.

טו.

הקבלן ייקח בחשבון אפשרות של הימצאות צינורות ישנים באדמה העלולים
לגרום לבריחת בנטוניט .לקבלן לא תשולם כל תוספת בגין פחת זה.

 23.05הכנת והכנסת הזיון
א.

מוטות הזיון יהיו מהסוג הנדרש בתוכניות ויתאימו לדרישות התקנים הרלוונטיים
במהדורתם האחרונה .ריתוכים וחפיפות יעשו רק במקומות המצוינים בתוכניות,
או על פי אישור המתכנן בכתב.
במקרה והקבלן ירצה לבצע ריתוכים במקומות אחרים ,יהיה עליו לקבל את
אישורו בכתב של המתכנן .על הקבלן לנקוט בכל הקשירות הדרושות ,ובשימוש
במספר כלי ההרמה המתאימים והדרושים ,אשר יבטיחו שמוטות הזיון יושארו
במקומם הנכון ולא יקבלו שום כפיפה תמידית בעת פעולת ההרמה.
המתכנן יבדוק את כלוב הזיון כשהוא תלוי בצורה חופשית באוויר ,וימנע את
הכנסתו לבור באם אינו עונה על הדרישות.
במקרה זה יהיה על הקבלן לתקן את כלוב הזיון לפני הכנסתו לחפירה.

ב.

להבטחת הרווח בין כלוב הזיון לדופן החפירה יש להשתמש ב"ספייסרים" (שומרי
מרחק) מצינורות (שלושה בקידוח וארבעה בקיר) בקוטר  5ס"מ לפחות בקיר ו7-
ס"מ ביסוד ,צינורות אלה ישלפו בגמר היציקה.
אורך ה"ספייסרים" לא יפחת ממחצית עומק החפירה.
אין להשתמש בגלגלי פלסטיק .ניתן להשתמש בגלגלי בטון (במספר מפלסים אחיד)
ברדיוס השווה לכיסוי הבטון ועוביים  2.5ס"מ (ב.)30-

ג.

כלוב הזיון יורד לחלל החפירה במצב אנכי לחלוטין וללא פגיעות בדפנות .הכלוב
יונח במרכז ובכיוון הנכון ויתלה בגובה הדרוש באמצעות קשירות מתאימות
שיבטיחו את מקומו גם במשך היציקה .ביצוע קשירות אלה יקבל מראש את
אישור המתכנן .בסיס הכלוב יהיה מוגבה  0.3מ' מעל קרקעית הקידוח.

ד.

אם יתבקש הקבלן או אם בהתאם לפרוט בתוכניות ,יהיה צורך לחבר לכלוב הברזל
אביזרים שונים לצורך התחברות הקונסטרוקציה ,או ביצוע תמיכות שונות ,יוכנו
כל האביזרים הנדרשים ע"י הקבלן וזאת ללא תשלום נוסף.

ה.

במקרה ומתוכנן כלוב זיון שאינו יורד עד לתחתית אלמנט הסלארי ,יאריך הקבלן
מחצית ממוטות הזיון אך לא פחות מ 4-מוטות עד  30ס"מ מתחתית הקידוח וזאת
כדי למנוע התרוממות הכלוב עם עליית הבטון .מוטות אלה יהיו בקוטר  12מ"מ
לפחות.

 23.06יציקה
א.

יש להתחיל ביציקת היסוד לא יאוחר משעה מניקוי אחרון של החפירה .אם
תמיסת הבנטוניט תהיה בצפיפות העולה על  1.15טון/מ"ק (לפי קביעת המתכנן)
יש לנקותה מחלקיקי קרקע (למשל :ע"י הזרמת בנטונייט נקי בתחתית החפירה
ושאיבת כל התערובת המזוהמת בראש החפירה).
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ב.

יציקת הבטון תהיה רצופה .יוחל ביציקה רק לאחר ש 50%-מכמות הבטון
המתוכננת הגיעה לאתר .על מנת לוודא שאין מפולות יבדוק הקבלן את עליית
הבטון בתוך החפירה.
עליית בטון תרשם בטופס לכל כמות של משאית אחת .כדי לוודא את נפח הבטון
הנצוק תבוא המשאית לאתר עם תעודת שקילה במאזני גשר (ברוטו ,טרה ונטו).
אם לא תבוצע שקילה זו של המשאיות ,יהיה צורך בהגדלת כמות הבדיקות
הסוניות והגלעיניות ע"ח הקבלן.

ג.

קצב יציקת הבטון לא יפחת מ 35-מ"ק לשעה .כדי לאפשר החזרת המאמצים
האפקטיביים המקוריים בדופן הקידוח ,יבטיח קצב היציקה את סיומה לפני
תחילת ההתקשרות בבטון.

ד.

בכל יציקת אלמנט סלארי ישתמש הקבלן בצינור טרמי אשר יגיע עד לתחתית
החפירה .עם התחלת היציקה יורם הצינור לא יותר מ 25-ס"מ מתחתית החפירה,
ויוחזק במצב זה עד שהבטון יגיע לגובה של  5מ' מעל תחתית פני הצינור .הרמת
הצינור מתחתית החפירה תיעשה רק לאחר מילויו בבטון .צינור הטרמי יהיה
בקוטר  20ס"מ.

ה.

פקק ,פתיתי קלקר או ורמיקוליט (עפ"י דרישת המתכנן) יבטיח ירידת הבטון
בצינור הטרמי ללא סגרגציה.

ו.

אם הבטון אינו זורם בצינור הטרמי לאחר הרמתו ב 25-ס"מ הנ"ל ,יש להפסיק
את היציקה ,לנקות את החפירה מחדש עד להשגת העומק הדרוש ולהתחיל את
היציקה מחדש.

ז.

במהלך היציקה יש להקפיד שתחתית הצינור הטרמי תמצא תמיד  5מ' מתחת לפני
הבטון הטרי .לצורך חישוב עומק החדירה של צינור הטרמי בתוך הבטון הטרי של
הסלארי ,יש להוסיף  20%לנפח הקידוח התיאורטי.

ח.

יציקת היסוד תיעשה ברציפות וללא הפסקה כלשהי .במקרה של הפסקה העולה
על שעה במהלך היציקה יהיה על הקבלן להוכיח את איכות היסוד ע"י ביצוע קידוח
גלעין לכל אורכו.

ט.

בכל מקרה יעטוף הבטון את הזיון בעובי השווה להפרש שבין מידות הכלוב למידות
החפירה.

י.

אי מילוי כל אחד מהתנאים דלעיל לשביעות רצון המתכנן יגרור אחריו הפסקת
העבודה בכל שלב שהוא ,ופסילת היסוד הנדון.
במקרה זה מתחייב הקבלן לסלק את בטון היסוד הנצוק ,לנקות מחדש את
החפירה ולהמשיך את החפירה לאורך  0.50מ' נוסף על זה המתוכנן ולצקת מחדש,
הכל לפי המקרה .אם הדבר יידרש ,יאושר ע"י המתכנן ,ולקבלן לא תשולם תוספת.
הסיתות ייעשה ללא פגיעה במוטות הזיון המשמשים כקוצים לחיבור הקורה או
פלטת ראשי האלמנטים.

יא.

אין להפסיק את יציקת הבטון לפני שיופיע בראש היסוד בטון נקי מזיהום כלשהו.
יש להרחיק את הבטון המעורב בקרקע ובבנטוניט גמר היציקה יהיה כאשר הבטון
הנקי ימצא  30ס"מ לפחות מעל למפלס המתוכנן .הקבלן יבטיח שהיסוד לכל
אורכו יהיה יצוק מבטון טוב ורציף המספק את כל הדרישות המפורטות במפרט
זה.

יב.

ראש היסוד יסותת עד לחשיפת בטון בעל איכות כנדרש במפרט ,ובמידת הצורך
ישלים הקבלן על חשבונו את יציקת הראש המסותת החסר עד לגובה הנדרש
בתוכנית.

יג.

והיה ובמדידת  AS-MADEשתתבצע ע"י הקבלן בסיום העבודה יתגלה כי יש
סטייה במרכזיות האלמנטים העולה על המאושר ע"י הקונסטרוקטור יפסל היסוד
ויבוצעו שניים או שלושה יסודות במקומו ,הכל לפי דרישת הקונסטרוקטור .כל
העלויות הנוספות :קידוח ,בטון ,קורות קשר וכל הוצאה אחרת יהיו על חשבון
הקבלן ויבוצעו על ידו ללא שהות.
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 23.07שרוולים ,אלמנטים מבוטנים ,הכנה לאינקלינומטרים וכו'
לפני יציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויק של אפי מים,
אביזרים ,צינורות לביצוע מדידות באינקלינומטרים והשרוולים כדי שיוכל לבצעם מראש.
על ביצוע עבודות אלו לא ישולם בנפרד והוא כלול במחירי הבטונים.
באחריות הקבלן  -לדאוג לקבל לפני כל יציקה את תוכניות המערכות למיניהן ולוודא שכל
החורים ,הפתחים והחריצים הדרושים לקבלני המערכות אכן נמצאים במקומם  -במידה
והקבלן לא עשה כן ,הוא יישא בכל הוצאות החציבה ופתיחת החורים לאחר היציקה.
 23.08איכות הבטון
א.

הבטון ליציקה יהיה עביד ויצטיין בקוהזיביות ,בהעדר בלידינג ((BLEEDING

ובהתקשרות מאוחרת.

יש לבצע בדיקת בלידינג של הבטון על שלושה אלמנטי סלארי אקראיים עפ"י
בחירת המתכנן .הבדיקה תיעשה ע"י מעבדת הטכניון או כל מעבדה מוסמכת
אחרת .לחילופין ,אם מתוכננת חשיפת  3מטר עליונים של הסלארי ניתן לבצע
בדיקה הסתכלותית לאחר סיתות מעטפת הסלארי עד לבטון הטרי.
ב.

תערובת הבטון תהיה מורכבת מאגרגטים מודרגים היטב ,אשר יבטיחו צפיפות
הבטון ויחד עם זאת עבידות טובה.

ג.

שקיעת הקונוס של הבטון תהיה " .7"- 8מותר להביא לאתר בטון בעל שקיעה של
" 6לפחות (רצוי " )7ולהוסיף כמות מבוקרת של מים באתר לקבלת השקיעה
הרצויה .כמות המים שמוסיפים בשטח תתוכנן מראש.
יש לערוך מדי יום בקורת מדגמית של שקיעת הבטון בעזרת קונוס תקני ולפסול
בטון ששקיעתו פחותה מ 18-ס"מ (" ,)7או שאינו זורם ללא עיכובים בצינור
הטרמי.

ד.

יש לקחת דגימות בטון לבדיקה עפ"י דרישות התקן הישראלי.
דגימות הבטון יילקחו מתוך הבטון הנצוק .תוצאות בדיקות קוביות הבטון יתאימו
לב .30 -דרישת החוזק היא דרישת מינימום שאינה פוטרת ממילוי יתר הדרישות
מהבטון ,המופיעות במפרט.
אם הדרישות האחרות במפרט זה הן לבטון בעל חוזק גבוה יותר יש לנהוג לפי אותן
"דרישות אחרות".

ה.

כמות הצמנט הנדרשת היא  400ק"ג למ"ק לפחות.

ו.

הקוטר המקסימאלי לאגרגט יהיה  2.5ס"מ.

ז.

אחוז אויר כלוא בבטון המוכן יהיה בתחום ( .6%-4%תוספת מבוקרת של מוסף
כולא אויר ומקטינה גם את הבלידינג).

ח.

יש להוסיף ערבים לעיכוב ההתקשרות עד  2שעות מגמר היציקה (להכנסת קוצים).
ביצוע דרישה זו יש לבדוק עפ"י דרישת המתכנן בעזרת פרוקטור שדה באתר .בשום
מקרה אין להזמין בטון עם זמן התקשות של פחות מ 4-שעות.

 23.09בקרה ופיקוח
א.

מעבדת שדה ברמת מומחיות גבוהה תפעל באתר עפ"י הוראת המתכנן ,ע"ח הקבלן
במסגרת בקרת האיכות המתבצעת על ידו ותדאג למילוי כל הוראות המפרט הנ"ל
והנחיות דו"ח הביסוס הקשורות לביצוע קירות הסלארי.

ב.

הקריטריון לאיכות משביעת רצון הקירות הנושאים או האוטמים יהיה סך כל
המעקב על הביצוע ,ביקורת הקדיחה והיציקה ,בחינת פני קירות הסלארי בחלק
הנחשף לאחר גמר הביצוע ,וכן תוצאות הבדיקות השונות המפורטות להלן ("בקרת
איכות").
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ג.

ד.

כהשלמה למעקב הביצוע ייעשו הבדיקות לביקורת האיכות כדלקמן:
()1

קידוחי גלעין יבוצעו עפ"י הצורך באלמנטים שבהם יימצאו פגמים
בבדיקות.

()2

שלושה צינורות לבדיקה אולטרה סונית יוכנסו בכל אלמנטי הסלארי.

()3

הבדיקות תעשנה עם חמישה צינורות בכל אלמנט סלארי בצורת "ר"
ושישה צינורות בכל אלמנט סלארי בצורת " ."Tהמרחק בין הצינורות לא
יעלה על  1.5מ' ויש להוסיף צינורות לפי הצורך .טרם היציקה ייבדק חלל
הצינורות ע"י החדרת גוף דמה בקוטר  50מ"מ לכל אורכו .אי חדירתו
תחייב הוצאת הכלוב והחלפת הצינור .תוצאות לקויות של בדיקת הגאמה
תצביע על עטיפה לקויה של כלוב הזיון ותחייב הוספת בדיקות גאמה
ביתר הקירות ,הגדלת רוחב האלמנטים על חשבון הקבלן וכל אמצעי אחר
לפתרון הבעיה לפי החלטת המתכנן.

()4

יש להתחיל בבדיקה לאחר גמר של  15%מהקירות כדי שניתן יהיה לתקן
פגמים בביצוע תוך כדי העבודה.

()5

יש להתחיל בבדיקה לפחות  7ימים לאחר היציקה.

()6

בדיקה סונית בכל הכלונסאות.

ביסוד בו ימצאו פגמי ביצוע וסטייה מהוראות המפרט או תוצאות לקויות
בביקורת האיכות ,יבצע הקבלן קידוחי גלעין על חשבונו עפ"י הוראת המתכנן.
קידוחי הגלעין יבוצעו לא פחות מ 20-יום לאחר יציקת קיר הסלארי .רציפות של
 100%בהחזר הקידוח ,שלמות הגלעין וחוזק ב 30-של הגלעין ,יהוו הוכחה חלקית
לאיכות הנדרשת של קיר הסלארי.
תוצאות לקויות של קדוח הגלעין יהיו בסיס מספיק לתביעת תיקונים עפ"י שיקול
דעת המתכנן לרבות פסילת האלמנט.

ה.

מעבדה מוסמכת כנ"ל תנהל מעקב חפירה ויציקה ,לרבות רישום שכבות הקרקע,
עומק החפירה טרם היציקה וכו' ,וכן תשמור דוגמאות קרקע ותדווח על משך הזמן
שנדרש למעבר השכבות השונות .המפקח יאשר בכתב כל סטייה מקוטר החפירה
או העומק המתוכנן.

ו.

בליטות בקיר תמך מעבר לסטייה המותרת של  5ס"מ ו 1.0%-מהאנך יתוקנו לפי
הוראות המתכנן על חשבון הקבלן.
ביצוע השקע תקע יבטיח אטימות באופן שחדירת רטיבות תורשה עד לרמה של
כתמי לחות ובשום מקרה לא ברמה של נזילה או זרימה של מים.

ז.

הקבלן יאפשר למתכנן המפקח או לבא כוחו לבצע את בדיקות האיכות השונות
הנדרשות במפרט ,כאשר הזמן וכוח האדם הדרוש לפקוח ולבדיקות לא ישמש
עילה לכל תביעות שהן מצד הקבלן.
הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום עבור ביטול זמן ,עלות בדיקות ,עלות כוח אדם
או כל עלות אחרת וכן לא להארכת זמן ביצוע הנובעים מביצוע הבדיקות הנדרשות.

ח.

תנאי מפרט זה יובהרו לקבלן ע"י מפקח הפרויקט והקבלן יקפיד על ביצועם
המלא .הקבלן יהיה אחראי לאיכותם הגבוהה ולשלמות הביצוע של האלמנטים.
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 23.10בדיקה אולטראסונית באלמנטי הסלארי
הקבלן יקשור וירתך על חשבונו עפ"י תוכנית המתכנן צינורות בקרה ויהיה אחראי לניקיונם
לצורך הבדיקה.
המרחק החופשי בין פני הצינור החיצוניים לדופן הקדוח יהיה  15ס"מ .להלן הפרטים
הנדרשים מצינורות הבדיקה:
א.

סוג הצינור  -צינור מפלדה רגילה .ניתן להשתמש בצינור מגולבן.

ב.

קוטר הצינור  -קוטר פנים הצינור לא יפחת מ 53-מ"מ ולא יעלה על  56מ"מ( .צינור
" 2מתוצרת צינורות מזרח תיכון בע"מ ,קוטר חוץ  60.4מ"מ) .ניתן להשתמש גם
בצינור קוטר נומינלי של ".2.5

ג.

עובי דופן  -לא יותר מ 3.5 -מ"מ.

ד.

אורך הצינור  -הצינור יבלוט  30ס"מ מעל פני משטח העבודה ויתחיל בתחתית
הקידוח.

ה.

חיבורים  -ניתן להבריג את קטעי הצינורות ,אין זה משנה לגבי הבדיקה אם
הצינורות מרותכים או מוברגים .הברגה תהיה תמיד חיצונית לצינור .במקרה של
ריתוך ,יובטח הקוטר הפנימי לכל אזור הריתוך ע"י הכנסת גולם.

ו.

סגירת הקצוות  -מטרת סגירת קצות הצינור הינה לשמור את הצינור נקי .הקצה
העליון יש לסגור ע"י פקק מסוג אשר לא ירד ממכות תוך כדי היציקה .את הקצה
התחתון עדיף מבחינת הבדיקה לסגור ע"י מופה או ע"י ריתוך דסקית פלדה ,אולם
ניתן להשתמש גם בפקק גומי או עץ .זאת על מנת למנוע כניסת בוץ ,בנטונייט בטון
וכו' לצינור.

ז.

הבטחת צינורות פתוחים  -בדרך כלל מופיע שבב ריתוך על הצינור בהיקף הפנימי
בקצוות .יש להוריד שבב זה ע"י סכין למנוע היווצרותו ע"י גולם .צינור סתום או
פגום יחייב את הקבלן לקידוח גלעין על חשבונו לעומק  7מ' ,הוא הדין למקרה של
פגיעה בעת היציקה.

ח.

הצמדת הצינור  -כדי לקבל כיסוי בטון מלא מסביב לצינור ולמוט הזיון אין לקשור
את שניהם אחד לשני.

 23.11אופני מדידה
כל האמור במפרט המיוחד לעיל כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות לרבות ביצוע
הגיידים ופירוקם ,ביצוע הפתחים עבור שרוולים בקירות וכן כל הבדיקות כנדרש.

בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ

פ.מ6542-9 .

ינואר 2021
עמוד  109מתוך 186

פרק  - 34מערכות גילוי וכיבוי אש
 34.01כללי
הקבלן יגיש תוכנית מפורטת לביצוע כולל רשימת ציוד למתכנן טרם תחילת העבודה.
ביצוע עבודה רק לאחר אישור בכתב של המתכנן.
רכיבי המערכת יישאו אישור  ULומכון התקנים הישראלי ,תקן  1220על ארבעת חלקיו.
הספק מתחייב שכל חלקי המערכת שתסופק ,הן מהצד האלקטרוני והן כל המרכיבים
האחרים ,יה יו תואמים לתקנים הנ"ל ומופיעים בפרסומים האחרונים של מכוני תקינה
אלו.
לחברה המספקת  /המתקינה יהיה תקן ת"י .9002
34.01.01

תיאור העבודה
העבודות במסגרת מכרז  /חוזה זה תכלולנה בין השאר מתקן גילוי עשן מלא
לכלל המבנה כמפורט להלן:
מבנה תחנת שאיבה:
 .1מפלס תחתון :מתקן מלא בכל הקומה
 .2מפלס ביניים  :2- 1מתקן מלא בכל הקומה
 .3מפלס עליון :מתקן מלא בכל הקומה
מבנה חדר חשמל:
 .1חדרים; חשמל ,דיזל גנרטור ,משרד ,ממ"מ :מתקן מלא בכל הקומה.
המתקן מבוסס על גלאי עשן ממוענים אלקטרואופטיים ,לחצני "אש"
ידניים ,צופרי אזעקה פנים וחוץ וכו' .מרכזיית המערכת תמוקם בלוח
הכבאים בכניסה למבנה.
מתקן גילוי כיבוי אש אוטומטי בלוחות חשמל כדלהלן:
 .2לוח חשמל ראשי ,לוח קבלים ,לוח משאבות לוחות חשמל משניים.

34.01.02

תנאים טכניים
א .הציוד המוצע יהיה ציוד הנמצא ביצור שוטף והמציע הינו נציג בלעדי של
היצרן והינו מאושר ע"י היצרן להתקנה ,אחזקה ושדרוג  -חומרה ותוכנה
למערכות המוצעות.
כמו כן החברה משתתפת בכל ההשתלמויות והעדכונים לגבי ציוד עם
הטכנולוגיה החדישה .הנציג יציג אישור לגבי השתלמות עדכנית.
יש לצרף אישורי היצרן לנ"ל.
.1

ציוד גילוי האש יהיה מאושר פרט לאישור מכון התקנים הישראלי
(מת"י) ,גם בתקן האמריקאי  ,ULרצוי אירופי נוסף.

.2

הציוד ,החיווט וההתקנה יסופקו ויבוצעו על פי הסטנדרטים
הרלוונטיים המפורטים.

ב ,NFPA -ובתקן הישראלי  1220על כל חלקיו.
ב .חיווט המערכת יבוצע בכבלי אלקטרוניקה שזורים בעלי מעטה כפול ,בחתך
כנדרש בת"י  1220חלק  1.5( 3ממ"ר לפחות להפעלת מערכות כיבוי
אוטומטיות 2.5 ,ממ"ר לפחות בקווי הזנה ראשיים ,למחזיקי דלתות
אלקטרומגנטיים) ,המעטה החיצוני יהיה עשוי פי.וי.סי .עמיד
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בטמפרטורה +185מעלות – 20 :מעלות צלסיוס ,בידוד הכבלים יהיה בצבע
אדום ,על מנת לאפשר הבחנה ,בין כבלים של מערכות אחרות ,במידת
הצורך ועל פי הנחיות ספק הציוד ,יעשה שימוש בכבלים מסוככים.
ג .בגמר ההתקנה תבוצע בדיקה ע"י נציגי מכון התקנים והקבלן יהיה אחראי
לספק למזמין תעודת בדיקה המאשרת את ביצוע העבודה ברכיבים
מאושרים ובהתאם לכל דרישות התקן.
ד .המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש המצאת אישורים נוספים לאלה
המצורפים להצעה וזאת ע"מ להבטיח התאמת המתקן לצרכים ,תקנות
וחוקים רלוונטיים הקיימים בארץ ובעולם.
ה .ברשות הקבלן יהיה אישור משרד הבריאות והוועדה לאנרגיה אטומית
למעבדה לניקוי ובדיקת גלאים שברשותו .צילום האישורים יצורף כנספח
להצעה.
ו .החברה תחזיק במלאי חלקי חילוף הדרוש לתחזוקת המערכות ותבטיח
אספקה סדירה ושוטפת של חלקי חילוף ל  7שנים לפחות.
 34.02פעולת המערכת
המערכת תנטר את המצבים הבאים ותנקוט בפעולות המתאימות עבורם:
א.

מצב התרעת שריפה:
.1

.2

המערכת תיכנס למצב התרעת שריפה בקרות כל אחד מהבאים:
-

הפעלה של כל נקודת אזעקה ידנית שהיא.

-

קבלת אות התרעה מכל גלאי אוטומטי שהוא.

-

קבלת אותות קדם-התרעה מיותר מגלאי אחד.

-

הפעלת מתג לחץ מתזים.

-

אות התרעת שריפה ממערכת משנה.

מצב התרעת השריפה:
-

יגרום להארת מחוון התרעת שריפה כללית.

-

יצוין על צג לוח הבקרה תוך הצגת פרטי מספר האזור והמכשיר ,סוג
ההתרעה ,מספר המכשירים במצב התרעה וטקסט מיקום הניתן לתכנות,
הכולל  40תווים לפחות.

-

יפעיל את צופר האזעקה הפנימי בלוח הבקרה.

-

יפעיל את הצופרים מתאימים בהתאם לנספח הגורמים והתוצאות
המצורף בזאת.

-

יפעיל את הפלטים הדרושים בהתאם לנספח הגורמים והתוצאות המצורף
בזאת.

-

יפעיל את פלטי  LED -המרוחקים הדרושים בגלאים ,בהתאם לנספח
הגורמים והתוצאות המצורף בזאת.

-

יפעיל את ציוד הקשר אל מכבי האש או יתניע את הליך אימות ההתרעה
כנדרש בהתאם לנספח הגורמים והתוצאות המצורף בזאת.

-

יציג את זמן ההשהיה הנותר בהליך אימות ההתרעה.
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ב.

מצב קדם ההתרעה:
.1

המערכת תיכנס למצב קדם התרעה כאשר:
-

.2

ג.

מתקבל אות קדם התרעה מכל גלאי אוטומטי שהוא.

מצב קדם ההתרעה:
-

יצוין על גבי צג לוח הבקרה תוך ציון פרטי מספר האזור והמכשיר ,מספר
המכשירים במצב התרעה ,וכן טקסט מיקום ניתן לתכנות ,המכיל
 40תווים לפחות.

-

יפעיל את צופר ההתרעה הפנימי בלוח הבקרה.

-

יפעיל את הצופרים הדרושים כמתואר בנספח הגורמים והתוצאות.

-

יפעיל את הפלטים הדרושים כמתואר בנספח הגורמים והתוצאות.

מצב התקלה:
.1

המערכת תיכנס למצב תקלה בקרות:
כל מקרה של קצר ,מעגל פתוח במעגלי הגילוי ,מעגלי הצופרים ,ובציוד
התקשורת עם מכבי האש.

.2

ד.

-

כל תקלת הארקה העלולה להשפיע על פעילותה האמינה של המערכת.

-

כל תקלת מעבד כמתואר בתקן  EN54-2ובתקן .BS5839pt

-

כל תקלה באספקת החשמל.

-

כל תקלה ברשת.

-

הסרה של כל מכשיר בר זיהוי.

-

אותות תקלה ממודולי קלט מחוברים.

-

כל אות התרעה הנוצר על ידי פונקציות פנימיות מנוטרות במכשירים ברי
זיהוי.

מצב התקלה:
-

יגרום להצגת מספר המכשיר ו/או תיאור התקלה.

-

יפעיל את צופר ההתרעה הפנימי בלוח הבקרה.

-

יפעיל את הפלטים הדרושים כמתואר בנספח הגורמים והתוצאות
המצורף בזאת.

-

יפעיל את פלט התקלה בציוד הקשר עם מכבי האש או יזום את הליך
ההתערבות

-

בתקלות כנדרש על פי נספח הגורמים והתוצאות המצורף בזאת.

-

יציג את זמן ההשהיה הנותר בהליך ההתערבות בתקלות.

יכולת עבודה במצב מופחת:
המערכת תכלול יכולת עבודה במצב מופחת ,כך שהיה ואירע כשל ברכיב ברשת ,או
היה והרשת תחדל מלפעול ,עדין תוכל המערכת לייצור התרעת אש רגילה כך שציוד
הקשר עם מכבי האש בכל זאת יופעל.
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ה.

קשר עם מכבי האש:
המערכת תחובר למערכת קשר מאובטחת עם מכבי האש באמצעות מוצאים נפרדים
ומנוטרים למצב שריפה ולמצב תקלה .כמו כן ,תוכל המערכת לקבל אות תקלה רגיל
מציוד הקשר עם מכבי האש.
המערכת תספק אותות למערכת הקשר עם מכבי האש בהתאם להליך אימות
ההתרעה הבא:
-

מצב מאויש  -התרעות מגלאים אוטומטיים יביאו להפעלת צופרי המערכת
ויפעילו שעון טיימר ( )T1הניתן לתכנות מ  10שניות ועד ל 5 -דקות .בתנאי
שהאדם האחראי יאשר את הלוח בתוך פרק זמן זה ,לא ישלח כל אות לציוד
הקשר עם מכבי האש .עם קבלת האישור ,יופעל שעון טיימר שני ( )T2הניתן
לתכנות מ 10-שניות ועד ל 10-דקות .שוב ,בתנאי שניתן לאפס את המערכת
בפרק זמן זה ,לא ישלח אות לציוד הקשר עם מכבי האש.

-

הפעלת נקודת אזעקה ידנית כלשהי תביא לביטול מיידי של שעוני ההשהיה,
ולשליחת אות לציוד הקשר עם מכבי האש.

-

מצב לא מאויש – התרעות המתקבלות מכל נקודת אזעקה ידנית או מכל גלאי
אוטומטי יביאו לשליחה מיידית של אות אל ציוד הקשר עם מכבי האש.

אותות אישור :כל מכשירי העזר החיוניים הדורשים הפעלה מתוך מערכת גילוי האש
ישלחו אות אישור אל לוח הבקרה המאפשר פעילות תקינה .כל פעילות שלא אושרה
תדווח על גבי לוח הבקרה כתקלה.
 34.03מרכיבי המערכת
 34.03.01לוח בקרה (מרכזיית ג .עשן)
לוח הבקרה יכלול את הסעיפים הבאים:
א .לפחות  128כתובות.
ב .מעגל צופרים מנוטר.
ג .מוצא שריפה ייעודי ומנוטר לתקשורת עם ציוד  ARCמרוחק .מעגל זה
מסוגל גם לפעול במצב מופחת בהתאם לדרישות תקן . EN54
ד .פלט תקלות ייעודי ומנוטר לתקשורת עם ציוד  ARCמרוחק.
ה .מוצא תקלות ייעודי עם מגעים נקיים.
ו .שמונה מוצאים/כניסות פנויים הניתנים לתכנות.
ז .יכולת להפעיל עד  4מערכות כיבוי אוטומטיות..
ח .אספקת חשמל מובנית ומנוטרת של  24Vdcעל פי דרישות  EN54-4עם
מערך מצברים מובנה לתמיכה בעד  72שעות  30 +דקות של מצב התרעה
מלא.
ט .בנוסף למחוונים הדרושים לעמידה בדרישות תקן  ,EN54-2הלוחות יספקו
גם את החיוויים הנוספים הבאים:
.1

נורת  LEDלציון מצב מאויש.

.2

לחצן הארת גלילה בתצוגת ההתרעות (אדום).

.3

ארבע נורות  LEDניתנות לתכנות ,בצבע ענבר ,המיועדות לפעולות
תלויות אתר.
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י.

.4

שתי נורות  LEDבצבע ענבר ,הניתנות לתכנות עבור לחצני בקרה
ספציפיים לאתר.

.5

נורת  LEDלחיווי רגישות נמוכה באזור הייצור (ענבר).

.6

נורת  LEDלחיווי שליחת עמוד תחזוקה (ענבר).

תצוגה :בנוסף לחיווי ה ,LED-הלוח יכלול גם צג  LCDמובנה בעל 128x635

פיקסלים ,הכולל את המאפיינים הבאים:
.1

אזור כותרת עליונה המציג פרטים אודות סוג האירוע ,מספר
האירועים והזמן הנותר עד לשליחת אות לציוד הקשר עם מכבי האש.

.2

הצגה בו-זמנית של עד שני מכשירים הנמצאים במצב התרעה ,כולל
מידע אודות מספר האזור ,כתובת המכשיר ,סוג ההתרעה ,ועד
 40תווים של טקסט חופשי תיאורי הניתן לתכנות.

.3

תצוגת ההתרעה תציג אוטומטית את המכשיר הראשון אשר יזם מצב
התרעה בראש הרשימה ,ואת המכשיר האחרון שיזם מצב התרעה
בשדות שמתחת .לחצן גלילה יאפשר הצגה של כל שאר אירועי
ההתרעה.

.4

מידע נוסף יינתן באמצעות לחצנים כלליים ( )soft keysתלויי-הקשר,
המאפשרים קבלת מידע נוסף אודות המכשירים ,וכן עד  xטקסטים
להתערבות בעלי  xתווים כל אחד.

יא .מבנה הלוח יאפשר:
.1

כניסת כמות מספקת של כבלים עבור כל מעגלי הגילוי המתחברים,
מעגלי הצופרים ,כבלי הרשת וכבלי אספקת החשמל.

.2

כיסוי חזית מעוצב ,אטרקטיבי ,וניתן להסרה עם קופסת מתכת
אחורית המעניקה הגנה מפני חדירת חפצים בדירוג .IP30

.3

התקנה מיושרת או כמעט מיושרת עם המשטח.

יב .הגישה למשתמשים תיעשה באמצעות:
 .1קוד גישה בן  4-6ספרות
 .2מתג מפתח
יג .פעילות במצב מאויש  /לא מאויש:
 .1ללוחות הבקרה יהיה מוצא ייעודי ומנוטר לתקשורת עם מכבי האש ,והיא
תוכל לפעול בשני מצבים שונים:
-

מצב מאויש  -התרעות מגלאים אוטומטיים יפעילו את צופרי המערכת
ויפעילו שעון טיימר ( )T1הניתן לתכנות מ 10-שניות ועד  5דקות .בתנאי
שאדם אחראי מאשר את הלוח בפרק זמן זה ,לא יישלח כל אות לציוד
התקשורת עם מכבי האש .עם קבלת האישור ,יופעל שעון טיימר שני (,)T2
הניתן לתכנות מ 10-שניות ועד  10דקות .שוב ,בתנאי שהמערכת תאופס
בתוך פרק זמן זה ,לא יישלח אות אל ציוד התקשורת עם מכבי האש.
הפעלה של כל נקודת אזעקה ידנית תביא לביטול מיידי של שעוני
ההשהיה ,ולשליחה מיידית של אות אל ציוד התקשורת עם מכבי האש.

-

מצב לא מאויש – התרעות מכל נקודת אזעקה ידנית או מגלאי אוטומטי
יביאו לשליחה מיידית של אות אל ציוד התקשורת עם מכבי האש.
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 .2ניתן יהיה לבחור במצב הפעולה באופן ידני בכל אחת מהדרכים הבאות:
-

בחירה אוטומטית במהלך שעות העבודה באמצעות שעון מערכת פנימי
הכולל מעבר אוטומטי בין שעון קיץ  /חורף .אפשר יהיה להאריך את
שעות העבודה בפרק זמן של עד  4שעות (ניתן לתכנות) על ידי לחיצה על
בקר נפרד( .בקר הארכת שעות עבודה) .לאחר מכן ,ניתן יהיה לבטל
הארכה זו על ידי לחיצה על (בקר ביטול הארכת שעות עבודה) .או

-

בחירה ידנית באמצעות לחצן בקרה לציון מצב מאויש .או

-

בחירה אוטומטית כאשר המערכת לגילוי פריצות אינה מופעלת .או

-

בחירה אוטומטית באמצעות קלט ממערכת בקרת הגישה.

 .3ניתן יהיה לבטל השהיות בשליחת האות אל ציוד הקשר עם מכבי האש על ידי
לחיצה על בקר ביטול השהיית ההתרעה ,אשר יימצא על לוח הבקרה.
יד .ניטור תחזוקת תקלות :לוחות הבקרה יכללו מוצא ייעודי ומנוטר לתקשורת עם
הציוד לדיווח תקלות ,ורכיב זה יפעל בשני מצבים שונים  -מאויש ולא מאויש.
 .1מצב מאויש – תקלה תגרום להפעלה של התרעה מקומית ותפעיל את שעון
ההשהיה  t1למעקב בדיקה .הצוות המפעיל מאשר את התקלה במסוף
ההפעלה לפני תום פרק הזמן  ,t1ובכך משתיק את ציוד ההתרעה המקומי.
היה ולא מתקבל אישור לתקלה ,מופעלת ההתרעה הגלובלית לפני תום פרק
הזמן .t1
במקביל לשעון ההשהיה  ,t1שעון ההתערבות  tsמופעל באזור 'מעקב
ההתערבות' .היה ולא מבטלים את התקלה לפני תום פרק הזמן  ,tsמוזעקים
אנשי התחזוקה.
 .2מצב לא מאויש – דיווח ישיר של תקלות.
טו .מצבים :לוחות הבקרה של מערכת ההתרעה מפני שריפה יוכלו לקבל ולטפל בכל
המצבים הבאים מהמכשירים בשטח:
 .1התרעה
 .2קדם התרעה
 .3תקלת מכשיר
 .4ליקוי במכשיר
 .5מכשיר מבודד
 .6הפעלת מבודד המכשיר
 .7חריגה מגבול הפיצוי על טרידת גלאי
 .8התרעת יישום גלאי
טז .פונקציות ניתנות לתכנות :ניתן יהיה להגדיר את תצורת לוחות הבקרה של
המערכת להתרעה מפני אש כך שיוכלו לבצע את כל הבאים:
 .1מצב מאויש  /לא מאויש:
-

יכולת בחירה לפי שעה

-

יכולת בחירה בימים מסוימים

-

יכולת בחירה באמצעות קלט מרחוק
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-

יכולת בחירה ידנית

-

יכולת תכנות של זמני נוכחות ובדיקה

-

יכולת בחירה בצופרים במהלך שעון טיימר ראשון ,מצב כבוי ,מופעל ,או
פעימה

 .2התנהגות גלאים:
-

ניתן יהיה לבחור בפרמטרים הדרושים עבור כל גלאי מלוח הבקרה.

-

ניתן יהיה להגדיר כל מכשיר ומכשיר כך שיפעל ,או לא יפעל ,בהתאם
לשיטת המצבים מאויש/לא מאויש.

 .3חיוויי התרעה:
-

ניתן יהיה להגדיר נורת  LEDנוספת כך שתופעל על ידי כל אחד ממספר
גלאים.

יז .כיבוי  -לוחות הבקרה במערכת להתרעה מפני אש יאפשרו בידוד של כל מכשיר,
איזור ,או מקטע .ניתן יהיה לבטל בידוד לאחר פרק זמן כלשהו קבוע מראש.
יח .מצב שיפוץ  -לוחות הבקרה במערכת ההתרעה מפני אש יכללו מצב שיפוץ ,אותו
ניתן יהיה להפעיל בזמן ביצוע שיפוצים בבניין .מצב זה מעביר את כל הגלאים
באזור הנבחר למצב רגישות מופחתת המכונה "מצב שיפוץ".
יט .מצבי בדיקה  -לוחות הבקרה של המערכת להתרעה מפני אש יאפשרו ביצוע של
הבדיקות הבאות:
 .1בדיקת נורה  -לוח הבקרה יכלול לחצן בקרה אשר יפעיל את כל נורות החיווי
בלוח ויאיר את התצוגה כולה.
בדיקת גלאי  -לוח הבקרה יאפשר העברה של אזורים למצב בדיקת גלאים .מצב
זה מגביר את רגישותם של כל הגלאים באותו האזור .בעת הבדיקה ,תואר נורת
החיווי להתרעת גלאי ,אך הצופרים והבקרים לא יופעלו .צופרים בסיסיים
המחוברים ישירות אל הגלאי הנבדק יופעלו לזמן קצר.
 .2בדיקת התקנה  -לוח הבקרה יאפשר העברה של אזורים למצב בדיקת גלאים.
מצב זה יגביר את רגישותם של כל הגלאים באותו האזור .בעת הבדיקה ,נורת
החיווי להתרעת גלאי תואר וכל הצופרים והבקרים יפעלו כנדרש.
כ .יחידת ספק הכוח:
ספק הכוח יהיה בהתאם לתקן  EN 54חלק .4
ספק הכוח יהיה חלק אינטגרלי של יח' הבקרה ,ובנוי על העיקרון הבא:
-

יחידת המרה מ )+15%( 230 VAC -ל 24 VDC -המסוגלת לספק לפחות
 6Aברציפות.

-

יחידת טעינה למצברים.

-

מצברי עופרת/חומצה אטומים .6-40 AH

כדי להתריע על מצב חירום ,כשהמערכת פועלת על המצברים ,תופיע בלוח התצוגה
אזעקה אור-קולית.
יחידת ספק הכוח תכיל הגנה מפני מתחי יתר למנוע תפקוד לקוי או נזק שעלול
להיגרם דרך כניסת המתח.
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יחידת הבקרה תצויד במצב ובמטען להפעלת המערכת במקרה של הפסקה ברשת
החשמל ,למשך  24שעות מרגע התקלה .בתום זמן זה ,על מערכת להפעיל אזעקה
לפחות  30דקות נוספות.
כאשר תהיה הפסקה באספקת החשמל ,יחידת ספק הכוח תחבר את המצברים,
והמערכת תפעל כרגיל.
כשאספקת זרם החשמל תתחדש ,יחידת הבקרה תמשיך לפעול כרגיל.
אפיוני הטענת המצברים יתוכנתו בהתאם לנתוני יצרן המצברים.
זמן הטעינה יבוקר אוטומטית בהתאם לטמפרטורת הסביבה של המצברים.
לאחר פריקה מלאה של המצברים תהיה למערכת היכולת להטעין  80%מקיבול
המצברים תוך  24שעות.
הפסקת חשמל לתקופה הקצרה מ 15 -דקות לא תציג אזעקה קולית או ויזואלית
על לוח הבקרה.
 34.03.02גלאים (כללי)
א .גלאי עשן וחום מסוג נקודה ( )Pointיותקנו על גבי בסיס רגיל כך שניתן יהיה
להחליפם בקלות במידת הצורך.
ב .הגלאים יכללו מנגנון נעילה למניעת הסרה לא מורשית.
ג .כאשר יוחלף גלאי בגלאי מסוג אחר ,תינתן התרעת תקלה.
ד .הסרת גלאי לא תגרור אובדן של כל מכשיר אחר.
ה .כל הגלאים יהיו אנלוגיים חכמים ,עם אלגוריתמים מובנים להשוואה עם
אותות חיישן אמיתיים.
ו .כל הגלאים יכללו מבודד קצר מובנה.
ז .חיווט מעגלי הגילוי ייעשה ללא חיבורי  ,Tזנבות ,או הסתעפויות ,אך
המערכת תוכל לקבל חיווט שכזה לצורך שיפור גמישות המערכת.
 34.03.03גלאי עשן
א .הגלאי יהיה ממוען (כתובתי).
ב .גלאי העשן יהיו מכשירים חכמים עם אלגוריתמים מובנים להשוואה מול
אותות חיישן אמיתיים .על הגלאי להיות בעל עמידות גבוהה לאבק ,לכלוך,
שינויי טמפרטורה וזרמי אוויר .בנוסף ,יכלול הגלאי:
 .1מערכות פרמטרים תלויות יישום וניתנות לבחירה.
 .2יכולת הודעה על  3רמות סכנה שונות לצורך הפעלה מובחנת
שלהתרעות.
 .3פיצוי כנגד הצטברות הדרגתית של אבק ולכלוך ,על מנת להבטיח רמת
גילוי אחידה לאורך זמן .כאשר מגיע הגלאי למצב שהוא כבר אינו יכול
לשמור על רמת גילוי אחידה ,יישלח אות התרעה נפרד לציוד הבקרה.
 .4יכולת לגלות אם הגלאי נמצא בסביבה לא מתאימה ולשלוח התרעה
נפרדת על כך ללוח הבקרה.
 .5יכולת בדיקה עצמית מובנית להבטחת פעולה תקינה של הרכיבים
האופטיים והאלקטרוניים .תקלות ידווחו באמצעות אותות נפרדים
הנשלחים אל לוח הבקרה.
 .6מבודד קצר מובנה.
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 .7מוצא חיווי מרחוק הניתן לשליטה נפרדת ,לצורך הפעלה מגלאי זה או
מגלאים אחרים.
 .8חיווי תגובה מובנה עם זווית ראייה של  360מעלות.
 .9מכשיר לתקשורת אלחוטית לביצוע בדיקות; לאפשר קריאת הסטטוס
הנוכחי ובדיקת חיווט .בנוסף ,הגלאי ימסור נתונים בדבר משך הזמן
שהוא נמצא בשימוש ,כדי לסייע בביצוע תחזוקה מתוכננת.
 .10פעולה בטווח טמפרטורות של  -10°Cעד .+60°C
.11תאימות  EMCברמה של .50V/m
 34.03.04גלאי חום
א .הגלאי יהיה מטיפוס גלאי קצב עליית טמפרטורה ,אינטראקטיבי.
ב .הגלאי יכלול אלגוריתמים מובנים להשוואה מול אותות חיישן אמיתיים.
.1

מערכות פרמטרים תלויות יישום הניתנות לבחירה.

.2

הודעה על  3רמות סכנה שונות לצורך הפעלה מובחנת של התרעות.

.3

יכולת לגלות אם הגלאי נמצא בסביבה לא מתאימה ולשלוח התרעה
נפרדת על כך אל לוח הבקרה.

.4

יכולת בדיקה עצמית מובנית המבטיחה פעולה תקינה של החיישן
התרמי והרכיבים האלקטרוניים .תקלות ידווחו על ידי שליחת
אותות נפרדים אל לוח הבקרה.

.5

פעולה ביתירות ,עם זוג חיישנים תרמיים.

.6

מבודד קצר מובנה.

.7

מוצא חיווי מרחוק הניתן לשליטה נפרדת ,להפעלה מגלאי זה או
מגלאים אחרים.

.8

חיווי תגובה מובנה עם זווית ראייה של  360מעלות.

.9

מכשיר לתקשורת אלחוטית המאפשר בדיקה; מאפשר קריאת
הסטטוס הנוכחי ובדיקת חיווט .בנוסף ,ימסור הגלאי מידע על משך
הזמן בו הוא נמצא בשימוש לסיוע בביצוע תחזוקה מתוכננת.

 .10פעולה בטווח הטמפרטורות  -25°Cעד .+65°C
 .11תאימות  EMCעד לרמה של .50V/m
 34.03.05אביזרים נוספים
א .לחצני אזעקת "אש" ידניים
 .1הלחצן יהיה ממוען.
 .2הלחצנים יהיו מסוג שבירת זכוכית המתאימים להתקנה מיושרת עם
פני הקיר או התקנה על פני הקיר  .הלחצן יכלול מאפיין מפתח בדיקה
לבדיקה מהירה של המכשיר ללא הסרת הזכוכית .כמו כן ,יכלול
הלחצן:
-

מבודד קצר מובנה.

-

מחוון תגובת התרעה.

-

יכולת הוספת כיסוי הגנה נוסף.
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-

מכשיר לתקשורת אלחוטית לסיוע בבדיקות; לאפשר קריאת
הסטטוס הנוכחי ובדיקת חיווט.

-

פעולה בטווחה בטמפרטורות -25°C :עד .+70°C

-

תאימות  EMCשל  50V/mלפחות.

-

הגנה מפני חדירה לפחות ברמה של .IP44

ב .לחצני אזעקת "אש" מוגני מים
הלחצנים יהיו זהים לנאמר בסעיף  3.1ויכללו בנוסף:
-

יכולת הוספת כיסוי מגן נוסף.

-

הגנה מפני חדירה.IP66 :

ג .צופרי התרעה אור-קוליים
 .1הצופרים ,המותקנים בתושבות גלאים ,יעמדו בדרישות התקן
 EN54-3ויאושרו על פיו .כמו כן ,הצופרים:
-

יכללו נצנצים אינטגרליים עם יחידות כתובות נפרדות לנצנץ ולצופר.

-

יכללו  2רמות עוצמה ברות תכנות בהן ניתן לבחור מלוח הבקרה.

-

יהיו בעלי הספק של  90dBAלפחות במרחק .1m

-

יהיו בעלי תאימות  EMCשל  50V/mלפחות.

-

יפעלו בטווח הטמפרטורות  -25עד .+70°C

 .2צופרים להתקנה חיצונית יהיו בעלי הספק של  105DBויכללו את כל
הנ"ל.
ד .מודולי קלט ()IN
מודולי הקלט יעמדו בדרישות התקן  EN54-17ויאושרו על פיו .מודולי
הקלט יתחברו ישירות אל המעגל ולא ידרשו מחברים נוספים להספקת
חשמל .כל מודול קלט יקבל כתובת זיהוי אחת ,אך יכלול ארבעה קלטים
נפרדים הניתנים לתכנות .כמו כן ,יכללו מודולי הקלט:
-

קלטים מנוטרים עבור קצר או פתח במעגל.

-

קלטים ניתנים להגדרה לפעולה פתוחה בדרך כלל או פעולה סגורה
בדרך כלל.

-

מבודד קצר מובנה.

-

חיווי  LEDלמצבי פעולה תקינה ,תקלה ,בדיקה והפעלה.

-

אפשרות להגדרת פעולת אל-כשל.

-

מסנן השהיית הפעלה בר תכנות בטווח של  0-240שניות.

-

המודולים יותקנו בבית העומד ברמת הגנה  IP54עם מכסה שקוף
לחיווי סטטוס המכשיר.

-

מקום בו מותקנים המודולים בחוץ או באזורים אחרים אשר סביר כי
יהיו חשופים ללחות או לרסס מים ,יש להתקינם בבית ברמת הגנה
 IP66עם מכסה שקוף לחיווי סטטוס המכשיר.
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-

כמו כן ,יהיו המודולים מתאימים להתקנה על גבי מסילות .DIN

-

פעולה בטווח הטמפרטורות -25 :עד .+60°C

-

תאימות .50V/m :EMC

ה .מודולי קלט  /פלט
מודולי קלט  /פלט יעמדו בדרישות התקן  EN54-17ויאושרו על פיו .מודולי
הקלט פלט יתחברו ישירות אל המעגל ולא ידרשו חיבורים נוספים
להספקת חשמל .כל מודול קלט  /פלט יקבל כתובת זיהוי אחת ,אך יכלול
ארבעה קלטים נפרדים ברי תכנות וארבעה פלטים נפרדים ברי תכנות .כמו
כן ,יכללו מודולי הקלט /פלט:
-

ניטור הכניסות לקצר או פתיחה במעגל.

-

אפשרות להגדיר את הקלטים לפעולה במצב פתוח בדרך כלל או לפעול
במצב סגור בדרך כלל.

-

הפלטים ידורגו לרמה של  250VAC 4Aעם מגעים ניגודיים ו30VDC -
 4Aעם מגעים נקיים.

-

אפשרות לבחור בפעולת פלטים רציפה או בפעימות .אפשרות לבחור
במשך פעימה של בין  1ל 20-שניות.

-

מבודד קצר מובנה.

-

חיווי  LEDלמצבי פעולה תקינה ,תקלה ,בדיקה והפעלה.

-

אפשרות להגדיר את המודול לתצורת אל-כשל.

-

מסנן השהיית הפעלה בר תכנון למשך זמן של  0-240שניות.

-

המודולים יותקנו בבית בדרגת הגנה  IP54עם מכסה שקוף לחיווי
סטטוס המכשיר.

-

מקום בו המודולים מותקנים בחוץ או במקומות אחרים אשר סביר
כי יהיו חשופים ללחות או לרסס מים ,יותקנו המודולים בבית בדרגת
הגנה  IP66עם מכסה שקוף לחיווי סטטוס המכשיר.

-

על המודולים להיות גם מתאימים להתקנה על מסילות .DIN

-

פעולה בטווח הטמפרטורות -25 :עד .+60°C

-

תאימות .50V/m :EMC

ו .חיווט
החיווט יועבר ע"י הקבלן בתוך צינורות אשר יוכנו בתוואי עפ"י התכנון
המפורט .החיווט יעשה ב"כבלי דרופ" בעלי מעטה כפול בחתך כנדרש בתקן
ישראלי  1220חלק .3
המעטה החיצוני יהיה עשוי  P.V.Cעמיד בטמפרטורות .-20◦C158C
בידוד הכבלים יהיה בצבע אדום על מנת לאפשר הבחנה בין כבלים
למערכות אחרות .בכל מקרה יעשה שימוש בכבלים בעלי צבע ומעטה זהה
למטרות ושימושים זהים.
חיבורי הכבלים יעשו אך ורק בתוך אלמנטים כגון גלאים ולחיצים ,בתוך
לוח הבקרה ,או בלוחות חיבורים מסודרים בארונות או קופסאות
חיבורים.
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ז .מערכת כיבוי אוטומטית בגז
-

הכיבוי האוטומטי יהיה בגז  FM-200מאושר ע"י  E.P.Aאו  CNPPאו
.VDC

-

בין יתר האישורים יהיה הציוד מאושר על ידי  ULאו  FMויהיה תואם
לסטנדרטים המפורטים ב.NFPA -

-

המערכת תכלול גז בקיבול על פי הנפח הדרוש .שסתום מופעל
חשמלית עם פיקוד מבוקר מלוח הבקרה וצינורות נחושת או פלדה
סקדיואל  40עם נחירי פיזור בהתאם לתכנון והרצת המחשב תוכנה
תקנית.

-

לשסתום הפעלה יהיה מגע עזר להפעלת אינדיקציה מתאימה בלוח
הבקרה כי המערכת הופעלה.

-

האינדיקציה על הפעלת הכיבוי תישאר דלוקה עד לדריכת השסתום
מחדש לאחר מילוי המיכל בגז.

-

למניעת הפעלות שווא למערכת תהיה הפעלה אוטומטית רק לאחר
פעולת גילוי של  2גלאים לפחות המחוברים לאזורים שונים
ב.CROSS-ZONNING -

-

כן תכלול המערכת סידור מקומי להפעלת הכיבוי ידנית ע"י לחצן
משיכה מקומי  -וללא תלות בפעולת הגלאים.

-

על המיכל תהיה ידית להפעלה מכנית של מערכת הכיבוי.

-

על גבי המיכל הגז יותקן שעון לחץ אשר יציג באופן קבוע את לחץ הגז
במיכל כן תהיה מודבקת מדבקת זיהוי הגז משקלו והלחץ הדרוש.

-

אין דרישות אלה באות להפחית מהדרישות המפורטות בפרק
הרלוונטי ב.N.F.P.A -

-

חישובי תכנון המערכת לרבות צנרת ונחירים יוצגו למזמין וימצאו
ברשות הקבלן על פי כל דרישות של המזמין.

-

יחידת פיקוד לכיבוי אוטומטי  -תהיה מותאמת לפעולה הן עם מערכת
הגילוי והן עם מערכת הכיבוי .היחידה תהיה מודולרית וניתנת
להתקנה בנקל.

-

היחידה תכלול תצוגה למצב תקין תקלה וכן מצב "כיבוי הופעל".

-

הפקודות לפעולת הכיבוי יתקבלו ממערכת ההתראות על פי ארגון
האזעקה.

-

היחידה תבקר את קווי הפיקוד עד למיכלי הכיבוי ותציין מצב תקלה
בכל מקרה נתק או קצר בקווים הנ"ל.

-

מיכל הכיבוי יהיה מפלדה משוכה בעל עמידות ללחץ עבודה של
 42בר.

-

מכלי הגז יבנו לפי תקן VIII ASME UNIFIRED PRESSURE – SEC
 , VESSEL CODEוהתקן הישראלי.

-

בפתח המכל יותקן שסתום הנפתח ע"י סולונואיד .הסולונואיד יבטיח
אטימות מוחלטת של המיכל .המיכל יצוייד במנומטר למדידת לחץ
הגז במיכל שיכלול סימון לירידת לחץ מתחת לנדרש.
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-

נפח מיכל הגז יקבע על ידי הקבלן בהתאם לנפח הלוחות פלוס נפח
התעלות ,ויחושב להצפת הלוח בשיעור  10 %בטמפרטורה  10מעלות
צלזיוס.

-

צנרת הפיזור תהיה מנחושת  TYPE-Mהעומדת בדרישות תקן
ASTM-B- – 88בכל לוח יותקנו  2נחירים לפחות או נחיר לכל  4מטר
אורך.

-

על הקבלן להגיש לאישור המפקח תכנון מפורט ורשימת פריטים של
מערכת הגילוי והכיבוי .תכנון המערכת בהתאם לתקן הישראלי
באחריות הקבלן.

-

חווט המערכת לפי .CLASS-A

-

התקנות יבוצעו לפי תקן ישראלי  1220-3מהדורת אחרונה.

-

המערכת על כל מרכיביה תעמוד בדרישות התקן הישראלי .על הקבלן
לזמן בודק מכון התקנים לאישור המערכת ולהגיש למזמין את אישור
מכון התקנים למערכת ,כל זאת במסגרת מחירי יחידה ובמסגרת לוח
הזמנים.

ח .הפעלה ראשונית
כל המערכת תיבדק על מנת להבטיח כי היא פועלת בהתאם למפרט זה
ובהתאם לדרישות התקן ובפרט כי:
-

כל נקודות האזעקה הידניות וכל גלאי האש האוטומטיים פועלים
בצורה תקינה.

-

כל המכשירים נושאים תווית זיהוי מדויקת.

-

כל נקודות האזעקה הידניות וכל גלאי האש האוטומטיים ,בעת
הפעלתם ,מפעילים את חיוויי המלל והאזורים המתאימים בכל ציוד
החיווי הדרוש.

-

כי רמות לחץ הקול עומדות בדרישות התקן.

-

כי הקישור של החייגן (מכבי האש) פועל כנדרש.

-

כי הליכי הגורם-תוצאה במערכת תואמים לדרישות המנויות במפרט
זה.

-

כי מיקום כל נקודות האזעקה הידנית ומיקום כל גלאי האש
האוטומטיים עומד בדרישות התקן.

-

כל מכשירי החיווי על תקלות והמעגלים התואמים נבדקים על ידי
דימוי מצבי תקלה מתאימים.

-

ביצוע ורישום קריאות של כל התנגדויות הבידוד ,רצף הארקה ,ועכבת
מעגלים.

ט .תיעוד
עם השלמת המערכת ,יספק הקבלן את התיעוד הבא:
-

סט אחד של שרטוטי מערכת ופרטי חיווט מודפסים ובתצורת .CAD

-

שני סטים מדריכי מערכת להפעלה ,התקנה ,ותחזוקה.

-

רשומות מלאות של המכשירים שהותקנו ,הפרמטרים שתוכנתו בהם,
טקסטים,
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-

ומשימות.

-

תיעוד של כל הליכי הגורם-תוצאה שתוכנתו במערכת.

-

תיעוד של טופולוגית החיווט בשטח בפועל.

-

העתק תכנות המערכת על גבי תקליטור או דיסק.

-

ספר יומן למערכת.

 34.04מרכזיות ואביזרים לפתיחת חלונות עשן
המרכזיות יתאימו לתקן (האירופי)  EN-12101/2ותקן ישראלי  21927יכללו מטען/ספק כח,
מצברים ל 150-שעות לפחות ,מנגנון בקרה לטעינת הסוללות ,התרעה קולית ויזואלית
למצב המערכת .המרכזיות תהיינה מתוצרת  SIMON RWAגרמניה ,המשווק ע"י חברת
"מטלפרס" או שו"ע מאושר .לחצני הפתיחה הידניים יהיו מקוריים מתוצרת זהה ויכילו
נורות חיווי לפעולה ותקלה .בנוסף תכיל כל מרכזייה גם מתאם תקשורת למערכת בקרת
מבנה.
בכל מסגרת של חלון עשן יותקן מיקרוסוויץ' לחיווי מצב פתוח/סגור של החלון .כל
מיקרוסוויץ' יחובר ישירות למערכת בקרת מבנה ע"י כבל בקרה ישיר ,ממנו אל הבקר
הקומתי.
המערכת תכלול הפע לה ,בדיקה והרצה של המערכת כולל סנכרון עם מערכת גילוי וכיבוי
אש ולאחר הבדיקה יועבר אישור בכתב על תקינות המערכת ע"י היצרן.
הקבלן יוודא עם קבלן החלונות התאמה של המרכזייה למנועי החלונות ,מבחינת המתח,
הזרם וכמות המנועים.
 34.05אופני מדידה
אופני המדידה הינם אופני המדידה המפורטים במפרט הכללי  08שבהוצאת הועדה הבין
משרדית.
מפרטי העבודה שלעיל הינם חלק של אופני המדידה ולפיכך כל חומרי העזר ,עבודות נלוות
וכדומה המפורטים במפרטים ימדדו ככלולים במחיר היחידה של הסעיף העיקרי במפרט
ולא ישולם עבורם בנפרד.
כל סידורי בטיחות העבודה וחומרי העזר הכרוכים בהתאמת מתקנים קיימים לעבודה,
עבודות בגובה וכיוצא בזה ,הכל כנדרש בתקנות או הוראות המפקח ,כלולים במחירי
היחידה של העבודות ולא ישולם בנפרד.
עבודות שינויים במתקנים קיימים נמדדות בנפרד בסעיפי כתב הכמויות.
כל עבודות השינויים כוללות זיהוי מלא של הכבלים והחיבורים ,ניתוק ,חיבור ,איטום,
בדיקה ,הפעלה ,סידורים לעבודה זמנית כנדרש ,עבודות בשעות הלילה ובשעות בלתי
מקובלות כדי להבטיח אספקת חשמל תקינה כנדרש.
הכנה ,תאום וביצוע של תרגיל בטיחות מסכם לקבלת אישור שירותי הכבאות ויועץ
הבטיחות כלול במחיר ולא ישולם בנפרד.
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פרק 37
 37.01עמדת כיבוי אש
במקום המסומן בתוכניות ,יספק הקבלן ויתקין ארון כיבוי אש ,עשוי פיברגלס במידות
 1.2X0.3X0.8מ' ,הטעון אישור המפקח .הארון ייצבע באדום וייכתב עליו בצבע המילה
"אש".
הארון יכיל:
ברז שריפה " 2עם חיבורי שטורץ
גלגלון  +מזנק עם חיבורי שטורץ
 2זרנוקי כיבוי בקוטר " 2ובאורך  15מ' כל אחד עם חיבורי שטורץ
מזנק כיבוי בקוטר " 2רב-שימושי עם חיבור שטורץ "2
מטף כיבוי אבקה יבשה במשקל נומינלי של  6ק"ג
על הארון יותקן שלט בגודל  10X10ס"מ ועליו יצוין מספר הארון .השלט יהיה מפלסטיק
בעל שלוש שכבות בגוון לבן וצבע הכיתוב יהיה שחור .נוסח הכיתוב וצורת השלט תאושר
מבעוד מועד על ידי המפקח.
הכול בהתאם להוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי.
אופני מדידה
ציוד כיבוי אש יימדד קומפלט ויכלול אספקה והתקנה של ארון הכיבוי לרבות צביעתו וכלל
האביזרים המפורטים לעיל.
 37.02ברז כיבוי אש (הידרנט)
ברזי כיבוי אש המותקנים בחצר התחנה או בסמוך אליה  -ראה פרק  57במפרט זה.
ברזי כיבוי אש אשר יותקנו בתוך מבנה התחנה יהיו בקוטר " .2הברזים יסופקו ויותקן
כמפורט בתוכניות .ברז השריפה הנ"ל יתאים לדרישות סעיף  570813במפרט הכללי ,לת"י
 448ולת"י  ,449ויהיה עם מחבר מהיר מטיפוס "שטורץ" בהתאם לתקן הכבאות.
זקף של ברז הכיבוי יהיה עשוי מצינור פלדה ללא תפר סקדיול  40צבוע באדום.
אופני מדידה
ברז כיבוי אש יימדד לפי יחידה ויכלול אספקה והתקנה של ברז הכיבוי לרבות צביעתו וכלל
האביזרים הדרושים להתקנתו.
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פרק  - 40פיתוח האתר
40.01

עבודות פתוח ,ריצופים ומדרגות
40.01.01

אספקה והנחת אבן שפה מבטון במידות  17/25ס"מ ע"ג יסוד ומשענת בטון
ב 20-כולל כל המצויין בפרט הריצוף ,וכולל חפירה ו/או חציבה וסילוק
עודפים למקום שאושר ע"י הרשות המקומית.
אופני מדידה  -מחיר אספקה והתקנה של אבן שפה על כל מרכיביה יימדד
לפי מ"א נטו כמפורט בכתב הכמויות.

40.01.02

ריצוף אבן משתלבת
ריצוף באבנים משתלבות יבוצע לפי סעיף מתאים של המפרט הכללי ,על גבי
שכבת מצע סוג א' בעובי  20-30ס"מ ומהודקת לצפיפות  100%מוד.א.א.שו.
על גבי המצע תפוזר שכבה אחידה ומיושנת של חול ים נקי בעובי  4-5ס"מ.
אבני הריצוף יסודרו על גבי שכבת החול עפ"י דגם ,צבע ושיפוע כמצויין
בתוכניות ובפרטים .הנחת האבנים תתחיל בכל מקרה מאבני שפה באבנים
שלמות ("אבני הקצה" ו/או "חצאים" ,הכל לפי הדוגמא הנדרשת) ,ותמשיך
לעבר אבן השפה הנגדית ,קיר ,מבנה וכו'.
בין אבני הריצוף יש להשאיר מרווח של כ 3-מ"מ.
לאחר סידור האבנים יש לכבוש את המשטח עם מכבש .לאחר הידוק ראשוני
( 3מעברים לפחות) יש לפזר חול נקי על המשטח ,לפזרו בעזרת מטאטא תוך
הקפדה על מילוי המרווחים בין האבנים .לאחר פיזור החול יש להמשיך
בהידוק ( 3מעברים נוספים).
השלמת קטעי ריצוף תעשה אך ורק בחלקי אריחים מנוסרים ע"י מסור
חשמלי במדוייק למידה הנדרשת .לא תותר השלמת ריצוף באמצעות יציקה!
הסטייה המקסימלית מהגובה המתוכנן לא תעלה על  10מ"מ פלוס/מינוס).
הסטייה במישוריות לא תעלה על  7מ"מ (מדידה ע"י סרגל אלומיניום
 5.0מ').
המחיר לריצוף כולל :שכבת חול ,סידור אריחים עפ"י דגם וצבעים כנדרש,
ניסור אריחים ,חגורות סמויות בקצה הריצוף אם לא נדרש אחרת וכל יתר
העבודות הדרושות להשלמת הריצוף עפ"י תוכניות ופרטים.
אופני מדידה  -מחיר אספקה והתקנה של אבני הריצוף על כל מרכיביה יימדד
לפי מ"ר נטו כמפורט בכתב הכמויות.

40.02

שערים
 40.02.01כללי
מסגרת השער עשויה מפרופילים מגולוונים  100מ"מ ומילוי השער עשוי
פרופילים  30*30מ"מ במרווחים של  120מ"מ .כל פרופילי השער מגולוונים
וצבועים בתנור בגוון .RAL7042
 40.02.02אספקה והתקנת שער בודד  /שער פשפש כדוגמת "צבר קרן" של "יהודה גדרות
בע"מ" או שווה איכות ,להולכי רגל ברוחב  1.2מ' ,ובגובה  2.5מ' ,מגולוון וצבוע
בתנור.
 40.02.03אספקה ,התקנה שער נגרר כדוגמת "עופר שערים" או ש"ע ,ברוחב  5.0מ'
ובגובה  2.2מ' ,מגולוון וצבוע בתנור ,ובהתאם לתקן הישראלי ת.י900 .
חלק .21.03.0

בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ

פ.מ6542-9 .

ינואר 2021
עמוד  125מתוך 186

השער בנוי מסגרת מפרופילים מגולוונים וקורה תחתונה עשויה מפלדה במידות
 140*140*6מ"מ החובקת  2מערכות גלגלים ,קדמית ואחורית ,סה"כ  16גלגלים
במבנה חזק ויציב המסתיר את הגלגלים כך שלא ניתן לראותם ומונע חדירת
לכלוך ,אבק ומים.
מערכת הנעה מדגם  844של חברת  FAACהאיטלקית ,המערכת כוללת :מנוע
טבול שמן ,גיר טבול שמן ,מצמד החלקה ואינקודר ,פס שיניים להנעה ,פיקוד
חשמלי עם האטות בקצות מהלך ,מקלט רדיו ,טיימר לסגירה אוטומטית,
אפשרות נטרול מהיר בעת הפסקת חשמל.
הפעלת השער ע"י לחצן קבוע או שלט רחוק.
חבילת מיגון מורחבת על פי דרישת מכון התקנים הישראלי לצורך התאמת
השער לתקן הישראלי ת.י 900 .חלק .21.03
החבילה כוללת תאי פוטו אלקטרי וספי מיגון אלקטרוניים ע"ג השער לצורך
הגנה מלאה מפני פגיעת השער בהולכי רגל.
 40.02.04אופני מדידה
מחיר השערים כולל את כל המצויין במפרט כולל תכנון וביצוע של יסודות לשער
לפי הנחיות היצרן ,אספקה ,הובלה והתקנה.
40.03

גדרות
סביב מתקן התחנה תותקן גדר דוגמת דגם "צבר קרן" של "יהודה גדרות בע"מ" או שווה
איכות כמופיע בתוכניות .כל פרופילי הגדר מגולוונים וצבועים בגוון  .RAL7042הגדר
תותקן על פי הנחיות היצרן לרבות עמודי ביסוס.
אופני מדידה  -מחיר הגדר יימדד לפי מ"א ויכלול אספקה והתקנה בשלמות.
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פרק  - 41עבודות גינון והשקיה
תקופת תחזוקת הגן תמשך לפחות  90יום ממועד אישור בכתב של המפקח והמתכנן על השלמת כל
העבודות לשביעות רצונם.
עד גמר תקופת האחריות על הקבלן להחליף על חשבונו כל עץ ,שתיל ,שיח או דשא שלא נקלטו
ופריטים פגומים ו/או חסרים של מערכת ההשקיה.
 41.01כללי
ההנחיות מתייחסות לביצוע מערכות השקיה לשטחי נוי ,המורכבות בעיקרן מצינורות
פוליאתילן.
המערכת מתחילה בנקודות החיבור לרשת אספקת המים וכוללת את כל הצינורות
והאביזרים הדרושים להשקיית הגן.
ביצוע מערכת ההשקיה יעשה בצמוד לתוכנית ,למפרט הטכני ולפרטים והנחיות המצורפים,
שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים וההנחיות לביצוע תקין.
כל האביזרים והצינורות יהיו חדשים ,תקינים ועומדים בתקנים.
כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים להתקנתם,
וכל העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט ובתוכנית.
 41.02חפירה
חפירת התעלות תיעשה בכלים מכניים או עבודת ידיים .מומלץ להשתמש במתעל.
עומקי החפירה בשטחי גינון יהיה כדלקמן:
קוטר צינור עומק חפירה
 75מ"מ ומעלה

 60ס"מ

 63 - 40מ"מ

 40ס"מ

 32מ"מ ומטה

 30ס"מ

במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל ,יש להגן על צנרת פלסטית על-
ידי מתכת או חיפוי בחול ובמרצפות לאחר תאום עם המפקח .
רוחב החפירה יאפשר הנחה של הצנרת .צינורות המסומנים בתוכנית כמונחים זה ליד זה
יש להעבירם באותה תעלה ולהגדיל את רוחבה ,או להעמיק את החפירה בדרגה אחת
לפחות.
לצינורות המתוכננים ליד עץ קיים או מתוכנן ,יש לחפור תעלה במרחק  2.0מטר לפחות
מגזע העץ.
בכל מקום בו חוצה הצינור שביל ,כביש קיר ריצוף וכו' יש לפתוח בהם מעבר צר להנחת
שרוול ואחר כך להחזיר את המצב לקדמותו (על-ידי מילוי מהודק של התשתית ,שכבות
המצע  /תשתית ציפוי אספלט ,החזרת מרצפות ,אבני שפה ,גרנוליט וכו')  -כלול במחיר
השרוול.
השרוול יהיה מחומר קשיח העמיד לקורוזיה בקוטר הכפול לפחות מקוטר הצינור המושחל
דרכו .בתוכו יותקן חוט משיכה מפוליפרופילן שחור בעובי  6מ"מ.
שרוולים הטמונים באדמה יבלטו  40ס"מ משולי המעבר מתחתיו הם מונחים.
יש לסמן במפה את המקום המדויק של השרוולים וכן לסמן בשטח על-ידי יתדות סימון
מברזל של מודדים .בשלב העבודה ולקראת סיומה בסימן צבע שמן ירוק על דופן המדרכה
 /שביל או בגב הקיר.
יש להשחיל בכל שרוול את צינור ההשקיה בזמן הנחת השרוול .במידה ולא ממשיכים
בביצוע המערכת יש לסגור את קצוות הצינור והשרוולים ,לאחר השחלת החוט כאמור לעיל.
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שרוולים קיימים בשטח  -יש לגלות את הקצוות ,לבדוק שהשרוול תקין לכל אורכו ולהכניס
צינור השקיה במידה ואין.
שרוול החוצה כביש ומגרשי חניה מאספלט או משתלבות  -יהיה מפלדה או
מ P.V.C-דרג  .10בהתאם לתוכנית .ראש השרוול בעומק עד  100ס"מ מתחת לפני הכביש
הסופיים עפ"י דרישת המפקח.
שרוולים במדרכות ,ריצופים ומפרצי חניה  -עשויים מפוליאתילן תקשורת בקטרים
 50מ"מ או  75מ"מ או מ P.V.C-ביוב (כתום) בקטרים  90מ"מ 110 ,מ"מ ,בהתאם למצוין
בתוכנית ובכתב הכמויות.
ראש השרוול טמון בעומק  40ס"מ .במעברי כביש רוחב החפירה יאפשר שימוש במהדקים
מכניים.
מועד השחלת צינורות ההשקיה יעשה בהתאם להנחיות המפקח.
המחיר כולל :את כל העבודות הדרושות להנחת שרוולים וכיסויי מלא ,לרבות חוט משיכה
כאמור לעיל.
שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד תא בקורת מבטון טרומי בהתאם למצוין
בתוכנית.
שרוולים רזרביים יסגרו בפקק אינטגרלי של הצינור ,כלול במחיר השרוול.
כל הסתעפות בצנרת על-ידי מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך תא
ביקורת מבטון טרומי בקוטר  60או  80ס"מ ,כמפורט בכתב הכמויות  /בתוכנית.
המכסה בגובה הריצוף .על המכסה יותקן שלט עם כיתוב "השקיה" ויהיה תואם
ריצוף/אספלט.
העבודה כוללת השלמת הריצוף  /האספלט בחומר ובדוגמת הריצוף סביב התא.
מרחק בין תחתית השרוול לתחתית התא (למצע) יהיה  20ס"מ מינימום .בתחתית הבריכה
תהיה שכבת חצץ גס בעובי  10ס"מ.
 41.03צנרת ומחברים
צינורות מחומרים פלסטיים  -יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי .כל החיבורים יעמדו
בלחץ הנדרש של המערכת.
מחיר היחידה כולל :אספקת חומר ,חפירת התעלות וניקיונם ,הרכבת הצנרת וכל אביזרי
החיבור והצנעתם ,הכול בהתאם לנדרש.
לא תשולם תוספת עבור מחברים שיש להוסיפם במהלך העבודה ,כתוצאה מהתפצלויות
נוספות בצנרת ובשלוחות הטפטוף.
יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה ,כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה.
כל המחברים לצנרת טמונה העשויה פוליאתילן למערכת המטרה ,קווים מחלקים
לטפטוף או מתחת לריצופים ,כבישים וכו' יהיו מחברים פלסטיים עם אטמים ללחץ מים
כדוגמת "פלסאון" "פלסים" או ש"ע .
אין להשתמש בתחיליות חבק ומחברי שן מכל סוג שהוא.
הרוכבים יהיו בעלי טבעות אטימה וברגים מגולוונים .מקוטר  75מ"מ הרוכב יהיה בעל
 4ברגים.
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 41.04פריסת הצנרת וחיבורה
צנרת תעבור בשטח מגונן (למרות שמסומן על גבי כביש או מדרכה).
צנרת שלא עוברת בשטח מגונן תעבור בשרוולים.
צנרת פוליאתילן תונח רפויה ,ללא מגע עם עצמים קשים וחדים ,ביום חפירת התעלה.
חיבורים והתקנות יעשו לאחר שהצינור יהיה מונח רפוי וללא פיתולים.
זווית חדה בצנרת פוליאתילן ,תעשה על-ידי אביזר פלסטי מתאים.
צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני או כשהתחתון הוא בעל הקוטר הגדול.
צינורות זהים בקוטרם ,יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכל צומת.
צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא מחברים.
הרוכבים יותקנו על הצינור ויהודקו לסירוגין ובצורה מצולבת במידה שווה על-ידי מפתחות
מתאימים.
החור בצינור יעשה בעזרת מקדח מתאים כך שלא תהינה נזילות (מקדח כוס עם מוביל)
קוטר הקידוח צריך להיות קטן ב 2-מ"מ מקוטר חור הרוכב .יש להקפיד להוציא את
דיסקית הצינור שנקדחה.
מעבר מקוטר לקוטר יבוצע במרחק של  1מ' לפחות לאחר ההסתעפות.
ברזים ,וסתים ,שסתומים וכו' בשטח יורכבו מוגנים בתא הגנה מנוקז מחומר טרמופלסטי
או על-פי הנחיות בתוכנית.
 41.05כיסוי ראשוני  ,שטיפה ובדיקה
לאחר גמר הנחת הצינורות והרכבת החיבורים יש למדוד את אורכי הצנרת ולסמן בתוכנית
העדות.
יש לשטוף את הקווים הראשיים ,את סופי השלוחות יש לשטוף על-ידי פתיחה וסגירה של
שלוחה אחר שלוחה.
לאחר השטיפה יבוצע כיסוי ראשוני לייצוב המערכת באדמה נקיה מאבנים.
בכל מקום בו מחובר אביזר ,משאירים תעלה פתוחה באורך  1.0מ' לכל צד.
יש לערוך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן ,במשך  24שעות .נזילות שיתגלו יש לתקן ולבדוק
שנית.
כיסוי סופי של התעלות יהיה לאחר קבלת אישור המפקח.
 41.06כיסוי סופי
לאחר הרכבת כל האביזרים וקבלת אישור המפקח ,יכוסו התעלות סופית באדמת גן נקיה
ללא אבנים.
יש לוודא שלא תהינה שקיעות של פני הקרקע בתעלות.
יש להוסיף אדמה עד לקבלת שטח ישר ללא שקיעות.
 41.07ראש מערכת (ראש בקרה)
המחיר כולל אביזרים ,אביזרי חיבור ,אספקה והתקנת ארגז מכסה ומנעול ,התחברות לקו
אספקת מים ,וחיבור צנרת ההשקיה לראש המערכת.
כל אביזרי הראש יהיו מחוברים באופן קומפקטי אך יאפשרו הפעלה ותחזוקה קלה.
סוג האביזרים וסדר הרכבתם יקבעו על-פי פרט בתוכנית ו  /או על-פי הנחיות המתכנן.
לכל ראש יורכב ברז גן " 3/4עם אביזר חיבור מהיר לצינור גמיש בסוף ראש מערכת תורכב
הסתעפות  Tעם פקק.
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ראש המערכת יכלול רקורדים כדי לאפשר פירוק נוח ומהיר של כל אביזר ואביזר בראש
המערכת מבלי לפרק אביזרים אחרים.
ביציאה מהמגופים יורכבו מתאמים ("רקורדים") ולאחריהם צינורות המורכבים אנכית
לפי מטה ,ועשויים מחומר קשיח ( P.V.Cאו ברזל מגולוון) ויורדים מתחת לפני הקרקע
ומחוברים לזוויות  90מעלות להמשך חיבור לצנרת.
אביזרי ( )P.V.Cיהיו מוגנים מקרינת שמש.
במסנן תהיה כניסת המים ויציאתם באותו מפלס גובה ,המסנן יורכב מאוזן לקרקע ויכיל
מדחנים למדידת לחץ.
כל ראש מערכת ישען על תמוכות עשויות פלדה מגולוונת ,אשר יעוגנו בארגז ראש המערכת
באמצעות בטון או חבקי מתכת מגולוונים שיוצמדו לארון המיגון.
בחירת מיקומו המדויק של ראש המערכת והארגז יעשה בשטח ועל ידי המתכנן /אדריכל
הנוף.
כל רכיבי הפלדה יהיו מגולוונים בטבילה באבץ חם לאחר ביצוע כל הריתוכים.
יש לצבוע את חלקי הפלדה בצבע קושר גלוון לצבע עליון מסוג "אוניסול  "ZNשל "טמבור"
או שווה ערך .ובצבע עליון שתי שכבות מסוג "איתן" של "טמבור" או שווה ערך בהתאם
לדרישות המפרט הבינמישרדי.
ווסתי הלחץ יהיו ישירים מסוג "ברמד"" ,בראוקמן" או "דקה" או ש.ע .מאושר מראש.
ארגז ראש בקרה ינעל במנעול מפתחות "( MASTERמפתח אב") ,מסוג "רב-בריח" או שווה
ערך .קוטר לשון הנעילה  10מ"מ לפחות ו/או בהתאם להנחיות הרשות המקומית.
במקרה של ארון מיגון מפוליאסטר משוריין (תוצרת "ענבר" "אורלייט" וכו') תכלול עבודת
ההתקנה מסגרת מתכת ומשטח בטון עפ"י הנחיות ופרטי החברה.
ראש המערכת יכלול מד-לחץ גליצרין וברז ניתוק כדורי " 1/2במיקום שיורה המתכנן (גם
אם לא צוין בפרט).
ראש מערכת המכיל אביזר מונע זרימה חוזרת (מז"ח) יורכב מעל פני הקרקע בהתאם
לפרט בתוכנית  .ועל פי הוראות  /תקנות משרד הבריאות ומיא"מ ,ומיקומו לפי הוראות
המפקח.
עם סיום התקנת המז"ח ימסר טופס התקנת מז"ח רשמי למפקח .אישור העבודה יותנה
בקבלת אישור זה.
ארון ראש המערכת יכלול חבק מתכת מגולוונת ומנעול לפי דרישת המזמין.
 41.08מחשב
המחיר כולל :אספקת המחשב ,הרכבה ,כל האביזרים הנלווים להפעלה תקינה כגון :מטען
סולרי ,סוללה נטענת וכו' או לחילופין חיבור למקור מתח  V - 220קבוע .כל העבודות
החשמליות יעשו על-ידי חשמלאי מוסמך .המחשבים יכללו את כל ציוד התקשורת
האלחוטית ,חיבור ראשי המערכת למחשב ,צינוריות הפיקוד ,חיווט חשמלי וכו' עד להפעלת
ראש/י המערכת ויחיד' המשאבות באופן מושלם .הרכבת המחשב על-ידי היצרן או סוכן
מורשה מטעמו הדרכה ואחריות לשנה.
המחשב יורכב בארגז הגנה אטום למים דגם "ענבר" או שווה ערך .הארגז יעוגן על יציקת
בטון מזויין ,מחוץ לארגז ראש המערכת .ביציקת הבטון יוכנו  3שרוולים מפוליאתילן
בקוטר  50מ"מ.
בכניסה לראש המערכת תהיה יציאה בקוטר " 3/4למי פיקוד הכולל ברז ,מקטין לחץ ישיר
(גוף פליז) ומסנן  155מש' .מיקום המחשב לפי ההוראות המפקח.
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חיבור הכבלים החשמליים על-ידי ערכת הדבקה (קופסת חיבורים) עם אטימה אפוקסית.
לכל גיד יהיה צבע שונה.
במקרה של צינורות פיקוד הידראוליות :הצינוריות יהיו בקוטר  8מ"מ דרג  10ובצבעים
שונים.
ארון המיגון למחשב יכלול חבק מתכת מגולוונת ומנעול לפי דרישת המזמין.
 41.09סיום עבודה
יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בכל קו בממטיר ראשון ובממטיר אחרון ולהעביר
למפקח רישום מסודר של מדידות אלו לפי מספרי קווי ההשקיה וההפעלות .בדיקת לחצים
זאת הינה תנאי מוקדם לאישור העבודה.
בגמר ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תוכנית השאיבה וההשקיה בהתאם לשינויים
שנעשו בשטח בזמן הביצוע .הכנת תוכנית העדות ( )MADE ASתהיה על חשבון הקבלן
ובאחריותו ,תוכן בקובץ ממוחשב והינה תנאי לאישור העבודה.
 41.10צנרת פוליאתילן תת-קרקעית (פרק  51.10 , 41.03של המפרט הכללי)
41.10.01

אספקה והנחת צנרת בתוך תעלה כשהיא רפויה וללא מגע עם עצמים חדים.
אין ליצור זוויות חדות בצנרת בכל מקרה של זווית יש להשתמש באביזר פלסטי
קשיח מתאים .עומק הטמנת הצנרת יהיה כדלקמן:

41.10.02

-

 75מ"מ ומעלה  -בעומק  60ס"מ.

-

 40מ"מ  63 -מ"מ  -בעומק  40מ"מ.

-

 32מ"מ ומטה  -בעומק  30ס"מ.

צינורות העוברים בתוך שרוול יהיו שלמים וללא כל מחבר
הרוכבים שיותקנו על צינורות מקוטר  32מ"מ ומעלה ,יהודקו באופן שווה ע"י
מפתחות .לאחר ההידוק יש לקדוח במקדח גביע בקוטר כדלקמן:

41.10.03

-

לרוכב בקוטר  32מ"מ קידוח בקוטר  14מ"מ.

-

לרוכב בקוטר  40מ"מ קידוח בקוטר  16מ"מ.

-

לרוכב בקוטר  50מ"מ קידוח בקוטר  18מ"מ.

-

לרוכב בקוטר  63מ"מ ו 75-מ"מ קידוח בקוטר  20מ"מ.

-

אין להשתמש במסעף על גבי רוכב לאספקת מים לשני צרכנים בכיוונים
שונים.

קצה הצינור בקו הממטירים יסתיים במצמד הברגה עם פקק או ממטיר.
-

מעבר מקוטר יותקן במרחק של  0.2מ' מאביזר יציאה.

-

ממטירים יחוברו לצנרת מחלקת באמצעות שלוחה .25 /4

41.10.04

כל צינור העובר מתחת למדרכה ,כביש או בתוך קיר תומך ,יושחל בתוך שרוול
מברזל מגולוון מתחת לכביש) או מפוליאתילן (מתחת למדרכה) בקוטר כפול
מקוטר צינור ההשקיה המושחל .באישור המפקח בלבד יורשה הקבלן
להשתמש בשרוולים קיימים ,שאינם בגודל כמפורט לעיל ,להשחלת צנרת מים.

41.10.05

מספר צינורות בתעלה יונחו זה ליד זה ,ולא זה על גבי זה ,צינורות זהים
בקוטרים יסומנו בסרט צבעוני בכל צומת ,להקלת זיהויים.
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41.10.06

העבודה כוללת כל המפורט וכולל חפירה ו/או חציבה כולל כיסוי אדמה ו/או
חול בהתאם להנחיות הפקוח ,וכולל כל האביזרים והחבורים הדרושים
למיניהם לביצוע מושלם של העבודה .כל האביזרים יהיו בקוטר זהה לקוטר
הצינור.

41.10.07

אספקה והנחת צינורות לטפטוף בקוטר  16מ"מ בצבע חום בהתאם לתוכנית
צנרת השקיה .המחיר כולל טפטפות אינטגרליות מתווסתות  1.6ליטר/שעה
כמפורט בתוכניות .דגם "נטפים" .טפטפת לכל שיח 3 ,טפטפות לכל עץ .כולל
התקנת ווי ברזל ח מגולוונים  6מ"מ באורך  25ס"מ לפחות כל  3מ"א לעיגון
הקווים בקרקע ושני ווים לכל עץ ותמר.

 41.11קווי טפטוף עיליים
בשטחים מדרוניים תונחנה שלוחות הטפטוף במקביל לקווי הגובה ,אם לא צוין אחרת
בתוכנית.
ערוגה בעלת שש שלוחות ויותר תנוקז לצינור מנקז ,שהוא בקוטר הצינור המחלק .קצה
הצינור המנקז יחובר לבריכת ניקוז בהתאם למפרט הטכני או בהתאם לתוכניות ההשקיה.
שלוחות בודדות שאינן מחוברות למנקז יסגרו ע"י קיפול והידוק ע"י טבעת צינור בקוטר
מתאים.
טפטפות נעץ ,אשר יותקנו אך ורק על-פי הוראה מפורשת של המפקח ,יורכבו על צינור קוטר
 16מ"מ ומעלה ,ובעזרת מחדד מתאים.
שלוחות הטפטוף יחוברו אל הקווים המחלקים והמאספים באמצעות מצמד הברגה חיצונית
אל הסתעפות הברגה פנימית  Tורוכבים  -בקטרים  20מ"מ ומעלה  -ובאמצעות הסתעפות
בקוטר  16מ"מ .השימוש במחברי שן אינו מאושר.
שלוחות הטפטוף יהיו בצבע סגול טפטוף אינטגרלי מתווסת ויוצמדו לקרקע באמצעות
מברזל בקוטר  6מ"מ ובאורך  35ס"מ בצורת  Uהיתדות במרווחים של  3מ' בין יתד ליתד.
כל עץ יושקה באמצעות טבעת מצינור טפטוף אינטגרלי בצבע סגול .כל טבעת תוצמד לקרקע
באמצעות  3יחידות כנ"ל.
" 41.12טבעת" מצינור טפטוף מחוברת במסעף " Tפלסאון" אינטגרלי מתווסת בצבע חום
 17מ"מ רע"מ נטפים או שווה בטיבו כולל  6טפטפות בספיקה של  1.6ליטר/שעה כל
 30ס"מ הטבעת באורך  1.8מ' תקובע סביב העץ באמצעות  3יתדות קוטר  6מ"מ.
אופן המדידה :יח' טבעת.
 41.13שרוולים
אספקה והנחת צינור  PVCקשיח בקוטר  110מ"מ דרג  10כ"שרוול" לצנרת השקיה .השרוול
יונח בעומק  60ס"מ מתחת לפני קרקע ורצוף מתוכננים ,ו 80-ס"מ מתחת לכבישים וחניות
ויבלוט לפחות  1.0מ' בקצוות.
המחיר כולל חפירה ו/או חציבה ,כולל מילוי חוזר של חול מחצבה בהידוק בבקרה מלאה
לצפיפות שדה של  98%מודיפיאד א.ש.או .יש לסמן בצבע ע"ג אבני הגן או הקירות מיקום
השרוול" .הכול בהתאם לסעיף  ,41.03.01.04המחיר כולל פרוק והנחת מרצפות מחדש.
העבודה כוללת פירוק שבילי כורכר קיימים ,חפירה ו/או חציבה ,הנחת השרוול ,החזרת
המצב לקדמותו כולל אספקה ,יישור ,הידוק הכורכר וביטון אבני הצד.
אופן המדידה :מטר אורך שרוול כולל כל הנ"ל.
 41.14אספקה והתקנת מחשב השקיה מסוג " "ITEC 6תוצרת "א.ט ".כולל ארון מיגון ,כולל כל
עבודות החיבור החשמליות ,האביזרים הדרושים לפעולת שליטה מושלמת על ראש(י)
המערכת על פי ההנחיות בתוכנית ו/או הנחיות היצרן.

בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ

פ.מ6542-9 .

ינואר 2021
עמוד  132מתוך 186

 41.15אספקה והתקנת תא בקרה לשרוולי השקיה מחוליית בטון טרומי בקוטר  80ס"מ כולל
תקרה ומכסה תואם ריצוף כולל שלט עם כיתוב השקיה עפ"י דרישות המפקח/המזמין.
 41.16אספקה והתקנת ארון תוצרת "ענבר" והתקנת ראש מערכת בקוטר " 3/4לפי פרט א ,כנדרש
בכתב הכמויות כמפורט בתוכנית ההשקיה ,כולל כל האביזרים הנדרשים .המחיר כולל
תכנון אספקה והרכבת כל האביזרים להפעלת מערכת ההשקיה .וכולל כל המצוין בתכ'
ההשקיה.
כמו כן כולל:
41.16.01

תיאום עם מח' המים של הרשות המקומית.

41.16.02

הנחיות לצורך התחברות המים לקו הראשי ולגבי אביזרי החיבור הנדרשים
כולל עב' עפר במקום חיבור הקו העירוני וכולל כל הנדרש על מנת להתחבר לקו
המים הראשי.

41.16.03

חפירה ו/או חציבה לצורך הנחת הצנרת והתקנת ארגז ראש מערכת.

41.16.04

חפירת תעלות בעומק עד  1.0מטר לצינורות חיבור בין ראשי המערכת לקו המים
הראשי .סילוק עודף חפירה אל מחוץ לאתר ומילוי התעלות מעל צינורות
החיבור בכל הגובה בחול בשכבות של  20ס"מ הידוק לצפיפות שדה 98%
מודיפאיד א.ש.או.

41.16.05

סיתות ועיבוד חורים בדפנות תאים קיימים לצורך חיבור קו מים לראשי
מערכת.

41.16.06

אספקה והרכבת כל האביזרים והצינורות בקטעים כמפורט בתוכנית וכנדרש
לחיבור לקו המים הראשי וביצוע החיבור לקו העירוני וכל הנדרש לכך.

41.16.07

אספקה והתקנת ארון לראש מערכת .גודל הארון יאפשר תפעול נוח של ראש
המערכת ויהיה בגודל של לפחות  20ס"מ מכל צד של ראש המערכת ואביזריו.

41.16.08

אספקה ,הנחה והתקנת צינור פי.וי.סי .קוטר  75מ"מ קשיח דרג  10עד לקו מים
עירוני כולל כל האביזרים הדרושים לפי הנחיות ובתאום עם מח' המים
העירונית.

41.16.09

אספקה והתקנת ראש מערכת כולל כל המצוין בתוכניות ובפרטים.

41.16.10

חיבור מחשב "סקורפיו" ,שישולם בנפרד ,כולל האביזרים הנלווים כגון:
סולונואידים ,מטען סולרי ,סוללה נטענת ו/או חיבור מחשב  V-220קבוע ,כל
ציוד התקשורת האלחוטית צינורות פיקוד ,חיווט חשמלי ,הכול להפעלת
המערכת והמחשב בצורה מושלמת.

41.16.11

המחיר כולל :חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק  1.0מ' ,סילוק החומר החפור אל
מחוץ לשטח ומילוי התעלה בחול נקי בכל גובה התעלה עם הידוק  98%א .ש.
או .כן כולל המחיר כל עבודות החפירה ,גילוי מקום החיבור לקוו עירוני קיים,
כל ההכנות הדרושות לצורך החיבורים הדרושים ואספקת כל האביזרים לפי
הנחיות מח' המים העירונית.

 41.17אופן המדידה
יח' קומפלט כולל ראש המערכת ,ארון ענבר תואם ,וצינור מחבר בין קו המים העירוני לראש
המערכת בקוטר ודרג כמצוין בתוכנית.
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 41.18גינון ונטיעות (ראה גם פרקים  4103-4104-4105-4106של המפרט הכללי)
טיפול ואחריות לסעיפי פרק  41.2במפרט הכללי.
עם גמר כל עבודות הגינון יש לקבל אישור בכתב ע"י המפקח ונציג הרשות המקומית.
יישור גנני לפי סעיף  41019של המפרט הכללי אם לא צוין בכתב כמויות כלול במחירי
היחידות המוצעים ע"י הקבלן ולא ישולם בנפרד.
מספרי גודל השתילים וסווג שתילי עצים ותיאורם כמפורט בחוברת "הגדרת סטנדרטים
(תקנים) לשתילי גננות ונוי" בהוצאת משרד החקלאות שרות ההדרכה והמקצוע.
העבודה כוללת כל עב' העפר הנדרשות וכל העבודה והחומרים לביצוע מושלם של העבודה.
מחיר תקופת האחזקה הטיפול והאחריות כלול במחירי היחידות של המכרז ולא תשולם כל
תוספת מחיר בגין עבודות האחזקה והאחריות.
לתשומת לב הקבלן:
לפני התחלת השתילה על הקבלן לקבל אישור בכתב על הדוגמאות השתילים שהקבלן
מתכוון לספק לאתר.
כל שתיל שנשתל באתר ולא עונה על דרישות המפרט יש לסלק ולשתול אחר במקומו.
עד גמר תקופת האחריות על הקבלן להחליף על חשבונו כל עץ ו/או שתיל או דשא שלא
נקלטו .כמו-כן ,יחליף על חשבונו חלקי מערכת השקייה חסרים או מקולקלים.
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פרק  - 51סלילת כבישים ורחבות
ציפוי וכבישת אספלט יבוצע ע"י הקבלן על פי הנחיות מפרט כללי מס'  51לסלילת כבישים ורחובות
על פי הוראות המהנדס.
51.01

עבודות עפר
יישור והידוק צורת הדרך( ,שתית לכבישים ומדרכות) צפיפות שדה נדרשת לפי סעיף
 510273של המפרט הכללי בהתייחס לסוג העפר לפי שיטת המיון של .AASHTO
אופני מדידה – יימדד לפי מ"ר.

51.02

מצעים ותשתיות
אספקה ,פיזור והידוק של מצע סוג א' מחומר גרוס וחצוב בשלוש שכבות בעובי של
 15ס"מ כל אחת  -כל שכבה מהודקת ל 100%-מודיפייד א.א.ש.ט.ו.
אופני מדידה – יימדד לפי מ"ר.

51.03

עבודות אספלט
ריסוס  MS-10בכמות  1.0ק"ג/מ"ר וכן אספקה ,פיזור והידוק של שתי שכבות בטון
אספלט בעובי מינימאלי של  5ס"מ כל אחת עם אגרגט סוג א' בעל גודל גרגר מקסימלי של
" 3/4וכן ריסוס מאחה בכמות של  0.5ק"ג/מ"ר ומעליו שכבת בטון אספלט נושאת בעובי
מינימלי של  4ס"מ עם אגרגט מקסימאלי " .3/4כל העבודה עם "פינישר".
אופני מדידה – יימדד לפי מ"ר.
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פרק  - 57הנחת קווי מים ,ביוב וניקוז
 57.01כללי
העבודה במסגרת פרק זה כוללת:
הנחת זוג קווי סניקה לביוב מצנרת פוליאתילן ופלדה בקוטר 500מ"מ ,מתחנת השאיבה ועד
לחיבור למערכת סניקה קיימת בסמוך לשטח תחנת השאיבה.
הנחת קווי אספקת מים לשתייה ולכיבוי אש מצנרת פלדה לתחנת השאיבה תוך התחברות
למערכות קיימות ומתוכננות וכן בתוך שטח התחנה.
הנחת ביב מאסף ראשי בקטרים עד  500מ"מ מצינור בטון PVC ,ו GRP-תוך קליטת מאסף
הביוב הקיים מהעיר הקיימת ומאסף הביוב החדש לאורך כביש .44
הנחת מערכת ניקוז וביוב פנימית בשטח התחנה .צנרת ניקוז מבטון וביוב מ.P.V.C-
התקנת צנרת מים וביוב בתחנת השאיבה וציוד אלקטרו-מכאני.
 57.02עבודות עפר
57.02.01

סילוק עודפי חומרים ופסולת
הקבלן יסלק מאתר העבודה את כל עודפי החומרים והפסולת הכרוכים
בעבודתו.
לצורך סעיף זה ,יוגדרו כפסולת:
עודפי חפירה/חציבה ועודפי חומרים של הקבלן.
כל חומר חפור שאינו מיועד לשימוש חוזר כמילוי ,לפי החלטת המפקח.
פסולת ,לכלוך ,צמחיה וחומר זר הנוצר בשטח עקב עבודת הקבלן והתארגנותו
בשטח.
כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל ע"י המפקח.
כל חומר זר או פסולת אחרת שהמפקח יורה לסלקו אל מחוץ לאתר.
כל העודפים והפסולת הנ"ל יסולקו ע"י הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר
העבודה .המקום אליו תסולק הפסולת ,הדרכים המובילות למקום זה ,הרשות
להשתמש במקום ובדרכים הנ"ל ,כל אלה יתואמו ע"י הקבלן ,על אחריותו ועל
חשבונו ,עם כל הגורמים הנוגעים בדבר ועליו לקבל את כל הרישיונות
המתאימים ואישור בכתב מכל הגורמים ובעלי העניין .לעניין זה רואים את
הפסולת כרכוש הקבלן ,אלא אם דרש המפקח במפורש כי חלקים מסוימים
ממנה (או כולה) יאוחסנו לשימוש "המזמין" באתר העבודה ו/או בקרבתו.
לא תורשה שפיכת חומר בצדי תוואי העבודה ,כל עודפי החפירה מכל מקור
ומכל סוג שהוא יסולקו ע"י הקבלן ,לפי הוראת המפקח ,עד למקום השימוש
או הפיזור(כולל הפיזור) כמפורט בסעיף  301.1.8של ה"מפרט הכללי" ,ללא
תשלום נוסף והמחיר יחשב ככלול במחיר הכולל של העבודה.

57.02.02

חפירה של תעלות להנחת צינורות
התעלות להנחת הצינורות יחפרו בהתאם לרומים המצוינים בתוכנית כאשר
הצינורות יהיו מונחים ישר על תחתית התעלה ,התחתית תהיה ישרה וחלקה
באופן שתיתן תמיכה טובה לצינור לכל אורכו ותהיה חופשית משורשים,
אבנים ,רגבי אדמה או עצמים קשים אחרים העלולים לפגוע בצינור או בבידוד.
החומר החפור מהתעלה יישפך בצידה כך שלא יפריע לביצוע התקין של העבודה
ושלא יוכל ליפול לתוך התעלה ,ובכל מקרה יסולק מן האתר לאתר סילוק
פסולת מאושר (באם לא יידרש למילוי חוזר) .כנ"ל לגבי פסולת שתמצא במהלך
החפירות .במסגרת עב' החפירה להנחת הצנרת ,חובה למיין החומר הנחפר
ולאחסנו זמנית.
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את תחתית החפירה יש להדק על ידי  8מעברים שלמים של כלי הידוק ויברציוני
שיאושר ע"י המפקח (מס' החזרות נקבע בתנאי שהרטיבות קרובה
לאופטימלית)
במקומות בהם יידרשו ריתוכים והרכבות של צינורות ואביזרים בתוך התעלה,
תורחב ותועמק התעלה בהתאם להוראות המפקח ,כדי לאפשר ביצוע נוח ותקין
של הריתוכים וההרכבות בכל שלביהם ,כולל התיקונים בצינורות ובציפוי.
הקבלן יחפור את קירות התעלה בשיפועים המתאימים על מנת לוודא את
יציבות הקרקע ו/או יתקין דיפונים.
במקומות מוגבלים בהם יהיה מעבר כלי חפירה מכניים בלתי אפשרי או
שהשימוש בכלים מכניים יהיה בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא
תבוצע חפירת התעלה בעבודת ידיים.
החפירה של תעלות להנחת צינורות ובניית שוחות תבוצע לפי פרקים 5701
ו 01-של המפרט הכללי .פרטי ומידות החפירה ופרטים נוספים יהיו בהתאם
לתוכנית הפרטים עם השינויים והתוספות שיפורטו להלן.
אופני מדידה  -כלל עבודות החפירה והדיוק כלולות במחירי היחידה להנחת
הצנרת והתאים לרבות ,פריצת הדרך ,חישוף וניקיון השטח ,פינוי הפסולת
לאתר מאושר ,חפירה לרבות דיפון וחפירה בידיים ,הידוק השתית ,הכול התאם
לפרטי הביצוע.
57.02.03

מצע ,עטיפה ומילוי חוזר
לפני כיסוי התעלות יש לקבל את אישור המפקח .היה והקבלן יכסה את
החפירה לפני אישור המפקח יידרש לגלות שוב את הצינור ע"פ הוראת המפקח
ולא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין עבודה זו.
כיסוי הקו יבוצע בשני שלבים :בשלב ראשון יונח ריפוד חול לצינור ותמולא
התעלה ויכוסה הצינור עד  20ס"מ לפחות מעל קודקוד הצינור בחול נקי בלבד
בהתאם להנחיות מפרט זה.
החול שישמש כמצע וכעטיפה יהיה חול ללא דקים ,חום עם דקים עד חול
חרסיתי עד  35%דקים ,נקי מאבנים או מחומרים אורגניים.
הנחת החומר והידוקו ייעשו במידה שווה ובבת אחת משני צידי הצינור .בגמר
השלב הראשון ולפני תחילת השלב השני ,יונח סרט סימון לאזהרה כי בתוואי
זה מונח קו צינורות מים  /ביוב.
בשלב שני תמולא התעלה מפני המילוי בשלב הראשון ועד פני התעלה .המילוי
יבוצעו בשכבות ובבקרה מלאה.
כאשר קווי הצינורות עוברים מתחת לדרכים ,כבישים או מדרכות קיימות או
מתוכננות לעתיד ,יבוצע המילוי בחול ויונח בשכבות שאינן עולות על  20ס"מ.
המילוי יהודק ברטיבות אופטימלית ויהודק לקבלת צפיפות של 98%
א.א.ש.ט.ו .אם יצוין בתוכניות או יידרש ע"י המהנדס תבוצע השכבה העליונה
של המילוי במצע סוג א' (אבן גרוסה) מהודק בשכבות של  20ס"מ לצפיפות
מרבית  100%א.א.ש.ט.ו בהתאם לפרט.
כאשר קווי הצינורות עוברים בשטחים פתוחים יבוצע המילוי באדמה מקומית
מהודקת בשכבות ובבקרה מלאה ,מפני עטיפת הצינור ועד פני התעלה.
אופני מדידה  -כלל עבודות העפר כלולות במחירי היחידה להנחת הצנרת
והתאים לרבות ,ריפוד חול ,עטיפת חול סביב הצינור והתאים ,מילוי מהודק
בשכבות ,הכול התאם לפרטי הביצוע.
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57.02.04

חפירה בשטחים מוגבלים
בסמוך למבנים ,בסמוך או מתחת למערכות שירותים תת-קרקעיים הכוללים:
קווי מים ,קווי ביוב ,קווי ניקוז ,קווי טלפון וחשמל תת-קרקעיים ,גדרות,
יסודות מבנים וכד' ,במקומות בהם יהיה השימוש בכלים מכאניים בלתי
אפשרי ,בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא ,תבוצע חפירת התעלות
בעבודת ידיים .באותם מקומות שהדבר יידרש ו/או לפי הוראת המפקח ידפן
הקבלן את החפירות בצד אחד שלהן או בשני צידיהן .במידת הצורך ,לפי
הוראות המפקח ,יפרק הקבלן קווים ושוחות קיימים הנמצאים בתוואי הקווים
המתוכננים ויתקין אותם מחדש לאחר סיום הנחת הקווים החדשים .כל
הדרישות המפורטות בסעיף  57.1.1-4לעיל לגבי חפירה יחולו גם על חפירת
התעלה בידיים.
תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שעליו לבדו מוטלת החובה והאחריות לתמוך
ולדאוג לשלמות ולהמשך פעולה רצופה ותקינה של כל המערכות והמתקנים
הקיימים שבסמוך להם או מתחתיהם תיחפרנה התעלות .המפקח יהיה רשאי
להורות לקבלן לבצע החפירה בעבודת ידיים ולהתקין תמיכות ודיפון של
החפירות אם לדעתו תהיה סכנה לשלמות ויציבות המערכות והמתקנים.
הקבלן רשאי להציע דרכים משלו לחיזוק דפנות התעלה בהתאם לכל החוקים
והתקנות הקיימות באישור המפקח באתר .לא תינתן לקבלן כל תוספת תשלום
בגין עבודות ידיים ועבודות לחיזוק דפנות התעלה ועל הקבלן לקחת זאת
בחשבון בבניית הצעתו.
עבודות חפירה אלו כלולות במחיר הסעיפים השונים ולא תשולם כל תוספת
בעבורן.

57.02.05

עבודה בכבישים ,שבילים ובמדרכות קיימים
בנוסף לאמור בפרק  51ובסעיף  57032של המפרט הכללי אין להרוס או לפתוח
כבישים ,שבילים או מדרכות קיימים ללא קבלת רשות מאת המפקח גם אם
הם יתוקנו לאחר מכן על חשבון הקבלן.
במקומות שידרוש זאת המפקח יתקין הקבלן דרכים עוקפות זמניות כדי
לאפשר המשך תנועה תקינה ורצופה באזור.
רוחב מקסימאלי עליון לפתיחת כבישים ומדרכות סלולים יהיה כמפורט בפרק
 51במפרט הכללי.
פתיחת כביש קיים תיעשה ע"י ניסור לרוחב המתאים בעזרת משור מכני
"דיסק" בעל כושר חדירה לכל עומק השכבה .לא תורשה חפירה בכביש ללא
ניסור מתאים של האספלט.
אבני שפה יפורקו במידת הצורך ואלו יוחזרו למקומן בסיום העבודה .הקבלן
ישתמש באבנים שפורקו במהלך החפירה .אבנים פגומות יוחלפו על חשבון
הקבלן באבנים חדשות  -זהות.
 57.02.05.1בשטחי אספלט
תיקון מיסעה אספלטית לרבות אגו"מ ,החלפת קרקע ושתית.
פירוק אבני שפה ומדרכות יעשה באישור המפקח באתר.
תיקון אבני שפה כולל אספקה והחלפת אבני שפה שנמצאו בלתי
מתאימות.
 57.02.05.2בשטחי אבנים משתלבות
תיקון מיסעה מאבן משתלבת לרבות אגו"מ ,החלפת קרקע
ושתית.
אבנים משתלבות כדוגמת האבנים הקיימות .הקבלן ישתמש
באבנים שפורקו במהלך החפירה .אבנים פגומות יוחלפו על חשבון
הקבלן באבנים חדשות  -זהות.

בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ

פ.מ6542-9 .

ינואר 2021
עמוד  138מתוך 186

הקבלן יהיה אחראי לכל השקיעות שייווצרו בכביש ,בשביל או
במדרכה ,ויחויב לבצע את כל התיקונים שידרשו עד תום תקופת
אחריותו שהיא  12חודשים מיום קבלת העבודה הגמורה על ידי
המזמין.
אופני מדידה – תיקום משטחי ריצוף ואספלט יימדד לפי מ"ר.
57.02.06

עבודות הכנה ופירוק
במסגרת העבודות יבוצע פירוק או ביטול שוחות ביוב ו/או מים ,פירוק קווי
ביוב מאסבסט צמנט או  P.V.Cוקווי מים מפלדה.
פירוק השוחות והקווים כולל סתימת השוחה בחול מדורג והידוקו ,סתימת
בורות ותעלות שנוצרו עקב הפירוקים ,מילוי במיטב החומר החפור והידוק עפ"י
הנחיות המפקח ,כמפורט בסעיף  51016במפרט הכללי ,תוך השבת מצב השטח
לקדמותו וכן תיקוני אספלט ו/או מרצפות.
פירוק צנרת אסבסט תבוצע בהתאם ל"חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק,
התשע"א ."2011 -
עבודות חציבה והריסת בטונים לפי התוכניות ייעשו באמצעות פטיש חשמלי,
משור דיסק או ע"י אמצעי אחר שיאושר ע"י המפקח (במידה ויידרש) .העבודה
תכלול חיתוך ברזלי זיון ,עיבוד והחלקת פני הבטון .כמו כן ,העבודה תכלול
פירוק והובלת הפסולת שנאספה אל אתר סילוק פסולת מאושר על פי הנחיות
המפקח.
כל פירוק של חומרים הניתנים לשימוש חוזר יבוצע בזהירות מרבית והחומרים
המתקבלים מן הפירוק יימסרו לידי המפקח במחסני הרשות ,או יאוחסנו באתר
לצורך שימוש חוזר בהם .ויתר המפקח על החומר ,ייחשב החומר כפסולת
שפינויה מהאתר כלול במחירי היחידה של הפירוק.
כל פסולת בשטח העבודה תיחשב כרכוש הקבלן ועליו יהיה לסלקה מהשטח על
חשבונו ועל אחריותו .חומרים המיועדים לשימוש חוזר ע"י הקבלן כגון
ריצופים ,אבני אי ואבני שפה ,גופי תאורה ,ציוד גינון והשקיה ,תקרות ומכסים
של שוחות ,קולטנים ,עמודי תמרורים ,שלטים ,גדרות וכיו"ב ייחשבו כאילו
נמצאו במצב תקין לפני פירוקם.
חומרים שנפגעו בעת עבודות הפירוק והמיועדים לשימוש חוזר יוחלפו ע"י
הקבלן ועל חשבונו ,כולל גניבות וכו' שאירעו במשך זמן אחסונם ,עד למועד
הרכבתם מחדש.
אופני מדידה – המחיר לפי מ"א צינור ולפי יח' קומפלט עבור תאי בקרה.

 57.03עטיפות ותושבות בטון לצינורות
תושבות ועטיפות מבטון יותקנו בקטעים המפורטים בתוכניות ובכתב הכמויות או בקטעים
שיקבעו על ידי המפקח .תושבות ועטיפות הבטון תהיינה מבטון ב( 20-בניגוד לנדרש בפרט
הסטנדרטי וב"מפרט הכללי") המתאים לתקנים הישראליים ת"י מס' 118
ו 466-או לפי המסומן בתוכניות .פרטי התושבות והעטיפות יהיו בהתאם לתוכנית הפרטים.
צורת היציקה בהתאם למפורט במפרט הכללי.
אופני מדידה  -המדידה לצרכי תשלום תהיה לפי מ"ק ועבור סעיפים אלו תאושר ע"י
המפקח ביומני העבודה ,במהלך העבודה ,לפני כיסוי כל קטע וקטע ,אי מילוי תנאי זה ימנע
מהקבלן קבלת תשלום עבור עבודה זו.
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 57.04תמיכות לצנרת ואביזרים
יבוצעו תמיכות בהתאם לפרטים שבתוכניות .כלל התמיכות תהיינה מפלב"מ  316לרבות
התמיכות עצמן ,עגינות ,ברגים וכולי .תמיכות מבטון מזויין יבוצעו בהתאם לפרט סטנדרטי
 100או לפי פרטים שבתוכניות.
אופני מדידה  -המדידה לתשלום עבור כלל התמיכות תהיה לפי יחידות בהתאם לסוג הפרט
ובהתאם לממדי הצנרת והאביזרים כמפורט בכתב הכמויות .תמיכות מבטון מזויין ימדדו
לפי מ"ק .המחיר יכלול את אספקה והתקנה של התמיכות לרבות צביעתן וכל האביזרים
הדרושים ,החומרים והעבודות בשלמות ,על פי הפרט שבתוכניות.
 57.05עמודי סימון
במקומות המסומנים בתוכניות ו/או במקומות שיורה המפקח יתקין הקבלן עמודי סימון.
עמוד הסימון ייעשה מצינור פלדה מגולוון בקוטר " 3ובאורך  1.5מ' ממולא בבטון ,מעוגן
באמצעות עוגנים שירותכו אליו בגוש בטון ב 15-במידות  30x30x30ס"מ .העמוד יבלוט 1.5
מ' מעל לקרקע ויהיה צבוע בצבע על פי הנחיות המפקח ,אדום לביוב וכחול למי שתייה.
בראש העמוד יותקן שלט ,עשוי מפלטת פלדה מגולוונת בעובי  2מ"מ ,שיחובר לעמוד ויצבע
בצבע יסוד בשתי שכבות .השלט יהיה במידות  35x25ס"מ ועליו יהיה כתוב "קו /שוחת מי
שתייה" או "קו  /שוחת ביוב" בצבע שמן בשתי שכבות .הצבעים בהם ישתמש הקבלן יהיו
עמידים לכל תנאי מזג האוויר ,ובגוון שיורה עליו המפקח.
אופני מדידה – יימדד לפי יח'.
 57.06קו הסניקה לביוב ,קווי ביוב גרביטציוניים ,קווי ניקוז ומים
57.06.01

כללי
הצינורות יהיו מיוצרים ע"י יצרן ישראלי בעל ניסיון של לפחות  5שנים בייצור
צינורות ,העומד בדרישות  ISO-9000ויישא תו תקן ישראלי .על היצרן להוכיח
שיש לו שירות שדה המוכשר להדרכה ופיקוח על טיב העבודה.
הקבלן יהיה אחראי ללוח הזמנים לאספקת הצינורות .לא תעמוד לקבלן כל
טענה בגין עיכובים שייווצרו במהלך ייצור הצנרת ואספקתה.

57.06.02

הובלה ופיזור
בעת טעינת הצינורות ,פריקתם והעברתם ממקום למקום יש לשמור על שלמות
הצינורות ועל צורתם העגולה במיוחד בקצוות ,תשומת לב מיוחדת תוקדש
לשמירה על שלמות הציפוי החיצוני והפנימי.
אין לטעון את הצינורות בכלי ההובלה לגובה העלול לגרום למעיכת הצינורות
ו/או לפגיע בציפויים.
הצינורות ייקשרו היטב בכלי ההובלה כדי להבטיח יציבות המטען .פריקת
הצינורות תבוצע באמצעים אשר יבטיחו הורדה איטית וזהירה של הצינור.
אסור לתפוס את הצינור בווים או כלים אחרים העלולים לפגוע בקצה הצינור,
או לעוות אותו .אסור בהחלט להפיל את הצינורות על הקרקע או על צינורות
אחרים .יש להבטיח שליטה גמורה על הצינור בהיותו תלוי באוויר באופן שלא
יתנגש בבני אדם ו/או בעלי חיים ו/או במכוניות ,מבנים ,עצים ,או עצמים
אחרים.
אין להעביר צינורות המונחים על הקרקע ע"י גרירה או גלגול .אסור להתהלך
על צינורות מצופים המונחים בשדה.
הצינורות יפוזרו על הקרקע ליד התעלה באופן שלא יפריע למהלך תקין של
העבודה ,למעבר כלי רכב וכדומה ,במקומות בהם חוצה תוואי הקו דרכים,
ידאג הקבלן לכך שהצינורות המפוזרים לא יחסמו או יפריעו את המעבר
בדרכים אלה .הצינורות יונחו על אדמה נקייה מאבנים ועצמים בולטים ,או
לחלופין ע"ג שקי חול או עצמים נוחים אחרים לפי הוראות המהנדס.
כאשר לא תהיה אפשרות לפזר את הצינורות לאורך הקווים יאחסן הקבלן את
הצינורות בערמות מרוכזות במקומות ובצורה שעליהם יורה המהנדס.
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הקבלן ינקוט בכל האמצעים על מנת לשמור הצינורות מחדירת לכלוך או כל
חומר זר אחר לתוכם .לפני הנחתו וריתוכו יש לנקות היטב את הקצוות של כל
צינור .כמו כן ,יש לסתום את הקצוות של כל הצינורות הבודדים .כמו כן ,יש
לנקוט בכל האמצעים לטובת שמירה על יציבות הצינורות במערום ,לרבות
גידור ובידוד האזור.
57.06.03

צנרת פוליאתילן הולכת ביוב בלחץ
צנרת פוליאתילן  PE100+בקוטר ובדרג כמפורט בכתב הכמויות ,מיוצרת לפי
תקן ישראלי 499ו 4437-ועל פי תקן  EN132441כמפורט:
EN 132441 - 2002 - PLASTIC PIPING SYSTEMS FOR BURIED AND ABOVE,GROUND PRESSURE SYSTEMS FOR WATER AND GENERAL PURPOSES
DRAINAGE AND SEWERAGE - POLYETHYLENE (PE) - PART 1:
PART 2: PIPES, PART 3: FITTINGS, PART 5: FITNESS FOR ,GENERAL
THE SYSTEM & PART 7: GUIDANCE FOR THE PURPOSE OF
.ASSESSMENT OF CONFORMITY

אביזרי צנרת פוליאתילן כגון ,קשתות ,מסעפים ,מיצרים ומתאמי אוגן יהיו
מצנרת  PE100+, SDR11תעשייתיות חרושתית הנהוגה במפעל היצרן ,בפיקוח
צד שלישי לאחר שנבדקו במפעל ללחץ של  16בר הכול על חשבון ובאחריות
הקבלן.
במקומות המסומנים יתקין הקבלן קשתות ומתאמי אוגן לצנרת פוליאתילן
שיהיו חרושתיים תעשייתיים בדרג ובאיכות הצינור לו יחוברו ,של אותו יצרן
הצנרת .קשתות יותקנו בפניה של  15מעלות ומעלה.
57.06.04

צנרת פלדה – הולכת ביוב בלחץ
צנרת פלדה גלויה /טמונה תהיה בקוטר  "3-"32מיוצרים לפי ת"י  530ותקן
.AWWA200
בקטרים עד " 16כולל ,יהיה עובי הדופן בהתאם ל.SCH40-
בקטרים הגדולים מ 16"-יהיה עובי הדופן ".0.5
הקבלן לא יורשה להתקין צינורות עם פעמון.
כל הצינורות יהיו ללא כל ציפוי פנימי.
כל צנרת הפלדה וספיחיה בהתקנה עילית יהיו עם צביעה חיצונית כמפורט
בהמשך ואלו המתוקנים בתת הקרקע יהיו עם עטיפה חיצונית ,אלא אם יצויין
אחרת.
ספיחי צנרת לאורך קווי הצינורות כמו מעברי קוטר ,הסתעפויות זקפים,
קשתות וכו' יהיו עשויים בייצור חרושתי .צביעת הצנרת ועובי הדופן של
הספחים כטיב הצינור אליו יחוברו .כל ספיחי הצינורות יתאימו בטיב ובדרג
לצינור אליו יחוברו.
ריתוכי צנרת חדירות ,ריתוך אוגנים ,וכל עבודות הריתוך הנדרשות יעשו ע"י
רתכים מורשים מאושרים ע"י יצרן הצינורות ומנוסים בעבודה מסוג הנדרש.
חדירה של צנרת קטנת קוטר (עד " )6תיעשה עם טבעת עיבוי כמסומן בתוכניות.

57.06.05

צנרת  – PVCהולכת ביוב גרביטציוני וניקוז קולטנים
צינורות " PVCעבה" לביוב  SN8עם מצמד פעמון המתאימים לתקן ישראלי
מס'  884שיותקנו באתר לפי ת"י  1083חלק  ,2ועל פי הנחיות שירות השדה של
היצרן .הצינורות יסופקו עם מחברים ואטמים המתאימים לעבודה בשפכים
ביתיים.
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57.06.06

צנרת בטון – הולכת ביוב גרביטציוני
צינורות הבטון יהיו צינורות מבטון סיגים ,מזויינים ,המיוצרים לפי ת"י 27
(מהדורה מאי  ,)2010דרג  5סוג  3ב' לפחות ,מתאימים לסביבה אגרסיבית ,ללא
ליינר פנימי ,תוצרת "וולפמן תעשיות בע"מ" או "אקרשטיין" ,עם משפר
אטימות מסוג " "XYPEXאו "פנטרון" או שווה איכות.
להלן פירוט הדרישות:
• דגם "מגנוקריט  "Fאו "הידרוטייל" עם אטם מובנה בנקבה.
• סוג 3ב' ,דרג .5
• אורך הצינורות עד  4.0מ'.
• החיבורים בין הצינורות הינם באמצעות אטמי גומי מאושרים ע"י ספק.
הצינורות מתוצרת  CORDESאו שווה איכות.
• בטון "סיגים" .CEM III/B 42.5N
• חוזק בטון ב 50-לפחות.
• מוסף משפר אטימות מסוג זייפקס  XYPEX1.25%או פנטרון .0.8%
• הצינורות יהיו חלקים לחלוטין מבפנים ,ללא פגמים ,שקעים ,חריצים,
חורים ובועות .לתשומת לב הקבלן ויצרן הצינורות :צינור שלא יעמוד
בדרישות הנ"ל ייפסל לשימוש ויוחזר למפעל.
• יש להביא דוגמא לאתר העבודה לפני ביצוע ההזמנה.
* ספחי צנרת מבטון כגון ניפלים יהיו זהים ביצרן ,בטיב ,באיכות ובדרג שעליה
יותקנו ויהיו תוצרת אותו יצרן ממנו מסופקים הצינורות"

57.06.07

צנרת פיברגלס – הולכת ביוב גרביטציוני
צינורות פיברגלס (מפוליאסטר משוריין  )G.R.P. -דוגמת תוצרת "פיברטק"
דגם "אביב" או שווה ערך בקשיחות  10,000פסקל.
הצינורות ייוצרו עפ"י התקנים הבאים:
 התקן האמריקאי ASTM D96-3754STANDARD SPECIFICATION FOR FIBERGLASS (GLASS-FIBER
)RESIN
SEWER AND INDUSTRIAL- REINFORCED THERMOSETTING
PIPE

 התקן הישראלי ת"י  1892חלק ( 3יוני  )1999צינורות עשויים משרפיםתרמוסטטים מחוזקים בסיבי זכוכית :צינורות ביוב להעברת שפכים בלחץ.
התקן הישראלי מבוסס על התקן האמריקאי בשינויים המפורטים בתקן
הישראלי  1892חלק .3
הצינורות יסופקו באורך  14מ' אלא אם נדרשים צינורות קצרים יותר.
הצינורות יסופקו עם מחבר דוגמת "עופרה" תוצרת "פיברטק" או שווה ערך
לכל צינור.
חבישת המחבר לצינור תעשה במפעל ובאתר ע"י נציג יצרן הצינורות.
החיבור נעשה כאשר המחבר פונה לכיוון התקדמות ההרכבה ,כך שאת
הנחת הצינורות  G.R.Pתיעשה לפי הנחיות יצרן הצנרת.
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המחבר לחיבור בין הצינורות יהיה לפי תקן אמריקאי.ASTM D-01-4161 :
האטם למחבר יהיה לפי ת"י  1124חלק  2או התקן האמריקאי ASTM F477
או התקן האירופאי  .AMENDMENT 1-MAY98/EN1966-1-681אלא
אם יידרש אחרת ,החיבור בין הצינורות יהיה פרקי (ללא חבישה).
הצינורות ייוצרו ע"י מפעל מוסמך ,עם כושר יצור הנדרש וניסיון מוכח
בהנחת צנרת בקוטר ובהיקף הנדרש ,כולל מערך שרות שדה ,מעבדות בקרת
איכות וכיו"ב .הקבלן נדרש לאפשר למזמין או נציג מטעמו גישה למפעל,
למתקניו לתהליך היצור ,ללא מגבלה ועל פי דרישת הפיקוח ולאפשר ביצוע
כל הבדיקות הנדרשות ולהעמיד לרשות המפקח את כל התיעוד הנדרש
להוכחת בקרת האיכות .כל העלויות הישירות והעקיפות ,הכרוכות בביצוע
הבדיקות כדרישת התקנים  -יחולו על הקבלן ותמורתם תהיה כלולה במחיר
הצנרת.
הצעת הקבלן לאספקת צנרת  G.R.P.תכלול גם ליווי צמוד של שירותי שדה
וצוות לבדיקת האטימות בחיבורים בין הצינורות ,מטעם יצרן הצינורות.
שירות השדה יכלול צוותים וציוד מתאים לביצוע העבודה ,והיצרן מתחייב
להעמידו לרשות המזמין ו/או הקבלן לצורך פיקוח ,הדרכה ועזרה להשלמת
העבודות הרלוונטיות.
57.06.08

צינורות הולכת ביוב בתחנת השאיבה (עבור מתקנים סניטריים)
כל צינורות הביוב בתחנת השאיבה יהיו צינורת  P.V.Cעבה לביוב בקוטר
מתאים בהתאם למפורט בתוכניות.

57.06.09

צנרת בטון  -נקזים
הצינורות לקווי הניקוז יהיו צינורות אטומים מבטון מזוין דוגמת "הידרוטייל"
תוצרת "אקרשטיין" או שווה ערך מסוג  1דרג  5לפי ת"י  ,27עם אטם מובנה
 INTEGRATEDבנוי בתוך פעמון הצינור בתהליך הייצור.

57.06.10

צנרת פלדה – מערכת אספקת מים
 57.06.10.1צנרת טמונה בקרקע
צנרת פלדה תהיה בקטרים " 3"-24דוגמת תוצרת "אברות" נושא
ת"י  530ללא פעמון ,עובי דופן כפי שיפורט בכתב הכמויות ,ציפוי
פנימי מבטון ועטיפה פלסטית משוחלת תלת שכבתית דוגמת
 APC-3תוצרת "אברות" או שווה איכות.
 57.06.10.2צנרת להתקנה במבנים או על גבי הקרקע
כל הצינורות הגלויים בתחנת השאיבה יהיו צינורות פלדה סקדיול
 40ללא תפר המיוצרים לפי ת"י  .593הצינורות יותקנו על גבי
קירות המבנה באמצעות "שלות" .הצינורות יצופו אבץ בטבילה
חמה (מגולוונים) עם הברגות מתאימות .הצינורות יסופקו בגוון
כחול .הצינורות עבור מערכת כיבוי האש יסופקו בגוון אדום.

57.06.11

אופני מדידה
המחיר כולל :הספקת צינורות על סוגיהם ,הובלה מביהח"ר ,פריקה ופזור
לאורך תוואי ההנחה ו/או ההתקנה .חפירה בכל עומק (במכונה או ידיים) ,בכל
סוג קרקע שתמצא לרבות שכבות אגו"מ ,מצעים ,סולינג ,אבני דבש וכו' ,מפני
קרקע קיימים ו/או מתוכננים וברוחב מתאים .עטיפת חול סביב הצינור ומילוי
חול עד מבנה הדרך בהתאם לפרט בגיליון הפרטים .ריתוכים בכל זווית וסוג
שהוא ,חיתוכים ,תיקוני ראשים .עטיפה באמצעות שרוולים מתכווצים כולל
הספקת השרוולים ,הספקה והנחת סרט סימון .הספקה והתקנת קשתות,
מיצרים ,מעברי קוטר ,הסתעפויות (טה) חרושתיות כולם מבוטנות ,הן עבור
הקו הראשי והן עבור הקווים המשניים .מחברים יעודיים עבור קטעי הצנרת
השונים ,צביעה חיצונית עבור צנרת גלויה .מיון האדמה הנחפרת ,מילוי חוזר
בחול בשכבות מהודקות בבקרה ,פינוי פסולת שתמצא בחפירה ופנוי עודפי
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חפירה למטמנות מורשות .אספקה והתקנת ספוג ,ביצוע כל ההכנות לשטיפה
(למדים ,זקפים וכו') .שטיפת הקו ,חיטוי ,בדיקות לחץ ,בדיקות אטימות
בדיקות רדיוגרפיות ,בדיקות שירות שדה ,בדיקות מים (ע"י מורשה מטעם
משרד הבריאות) .עטיפת ראשים ותיקוני כיסוי התעלות .פינוי עודפי צנרת
שסופקה גם אם בוצעו שינוים בתכנון.
המחיר לפי מ"א צינור.
 57.07אביזרים למערכת המים
57.07.01

כללי
כל האבזרים לצינורות פלדה :אוגנים ,ברגים ,חומרי איטום ,רקורדים ,קשתות,
מיצרים ,הסתעפויות (מעברי " )"Tוכד' יסופקו ע"י הקבלן ויהיו חרושתיים
בלבד .כל האבזרים ייוצרו מצינורות פלדה .כל האבזרים יענו בכל מבחינת הסוג
והטיב ,עובי הדופן ,הציפוי הפנימי והעטיפה החיצונית (או הצביעה) לדרישות
המפורטות לעיל .הציפוי הפנימי והעטיפה החיצונית ייעשו ע"י יצרן הצינורות
בביהח"ר.
האביזרים יאושרו מראש ,ע"י המפקח והמתכנן ,לפני רכישתם ואספקתם .לפני
התקנת האביזרים יש לנקותם מכל לכלוך שחדר לתוכם .בהרכבת האביזרים
יש להקפיד על איזונם המדויק לפי פלס מים .ההתאמה בין האביזרים לבין
הצינורות תהיה מדויקת אך לא מאולצת.
לא תורשה התאמה ע"י מתיחות ברגים בכוח או בכל דרך שתגרום למאמצים
פנימיים באביזרים או באוגנים.

57.07.02

אוגנים
אוגנים יסופקו בהתאם לתקן ישראלי  60מסוג  DN-16מטיפוס  Slip-onאו שווה
איכות עם חורים קדוחים .ריתוך האוגנים יבוצע כך שחוריהם יהיו סימטריים
לגבי הציר האנכי העובר בציר הצינור.
אופני מדידה – כלולים במחירי היחידה השונים.

57.07.03

ברגים
ברגים לחיבור אוגנים ועיגונם יסופקו ע"י הקבלן לרבות שני אומים לכל בורג.
יש להשתמש אך ורק בברגים בקוטר נכון ,אורך הברגים לכל אביזר יהיה אחיד
ומספיק כדי להבטיח שלאחר סגירתם יבלוט קצה הבורג ,בשיעור של שני
תבריגים לפחות ,מתיחת הברגים תהיה הדרגתית ואחידה .הברגים המתאימים
לחיבורי אגנים יהיו מפלדה לפי דרישות התקן  ASTM A307-527ומצופים
בקדמיום עם פסיבציה כרומטית.
אופני מדידה – כלולים במחירי היחידה השונים.

57.07.04

אטמים
האטמים יסופקו ע"י הקבלן והם יתאימו לסוגי האביזרים ,הקבלן ישתמש
באטם תוצרת  Klingerסוג  200קלינגריט עם גרפיט לאטימה או שווה איכות.
בין אגנים ישמש אטם אחד בלבד בעובי  2מ"מ .האטמים יהיו מטיפוס טבעתי
כלומר היקפם החיצוני יגיע עד לחורי הברגים וקוטרם הפנימי זהה לקוטר
הפנימי של הצינור.
בעת ההרכבה יהיו האטמים נקיים בהחלט ,אין להשתמש באטם אלא פעם
אחת בלבד.
אופני מדידה – כלולים במחירי היחידה השונים.
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57.07.05

מגופים
מגופים בקטרים עד " 2יהיו מגופים אלכסונים תוצרת "דורות" או שווה איכות
תוצרת אחרת שתאושר ע"י המפקח.
מגופים בקטרים " 3ומעלה יהיו מגופי טריז ( )GATE VALVEמברזל יציקה
המתאימים לתקן ישראלי ת"י ,61 ,דוגמת תוצרת "רפאל" ,דגם  TRSאו שווה
איכות מתוצרת אחרת שתאושר ע"י המפקח.
גוש ומכסה המגוף יהיו בעלי ציפוי "רילסן" פנימי וציפוי אפוקסי פוליאסטר
חיצוני.
כל המגופים יהיו לפי דרישות סעיף  57047במפרט הכללי ויתאימו ללחץ עבודה
מינימלי של  16אטמוספירות.
לפני הרכבת מגופים יש לפתוח כל מגוף פתיחה מלאה ולנקותו בפנים במטלית
נקייה .אחרי זה ייסגר המגוף לגמרי ושטחי האטימה של האוגנים ינוקו אף הם,
אחרי ניקוי זה יש לכסות את שטחי האטימה של האוגנים במכסים אשר יוסרו
רק ברגע האחרון.
כל המגופים ייצבעו לפי הוראות המפקח וכמפורט.
המגופים יאושרו מראש ,ע"י המפקח ,לפני רכישתם ואספקתם.
אופני מדידה – המחיר כולל הספקה והובלה של המגוף ,אוגן ,מחבר לאוגן,
הרכבת המערכת ,ביצוע ריתוכים ,חיתוכים וכל הנדרש בשלמות .המחיר לפי
יחידה.

57.07.06

ברזי שריפה
ברזי כיבוי אש יהיו ברז בודד בקוטר " 3על זקף בקוטר " 4דוגמת תוצרת
"הכוכב" עם ראש כיפת מגן או שווה איכות שיאושר ע"י המפקח ,מחובר עם
אוגן נגדי לזקף או לצינור בהתאם לנדרש בתוכניות ובפרטים.
ברזי הכיבוי יבוצעו בהתאם לפרט סטנדרטי המצורף וכן לפי סעיף 570813
במפרט הכללי ולהוראות המפקח .הצינורות לברזי הכיבוי יהיו בהתאם
למפורט לעיל .הזקף בקטע העילי וברז הכיבוי יצבעו בצבע יסוד ובשתי שכבות
צבע עליון לפי הוראות התאגיד.
ברזי הכיבוי יאושרו מראש ,ע"י המפקח והמתכנן ,לפני רכישתם ואספקתם.
ברז השריפה יותקן במקום ובצורה כזו שיאפשר גילויו המיידי ,גישה חופשית
אליו והפעלתו המהירה והבטוחה .כמו כן יש להבטיח גישה נוחה לשם אחזקתו
השוטפת .פתח ברז השריפה יופנה לכיוון הכביש.
אופני מדידה – המחיר כולל הספקה והתקנה של ברז הכיבוי ,קטעי צינורות "4
מהיציאה מהצינור הראשי ,קשתות " 90 4מעלות ,מתקן שבירה וזקף " ,4מעבר
קוטר " ,3"/4אוגנים .עבודות חפירה וכיסוי ,ריתוך ,חיתוך .הרכבת ברז
השריפה ,ציפוי החלקים שמתחת לקרקע וצביעת החלקים שמעל הקרקע.
המחיר לפי יחידה.

57.07.07

שסתום אוויר
שסתומי אוויר בקווים יהיו "שסתום אויר משולב" דגם "ברק "D-040-C
מתוצרת א.ר.י .או שווה איכות.
קוטר השסתום יהיה " 3בקווים שקוטרם הפנימי הינו " 12ומעלה ,או "2
בקווים שקוטרם הפנימי הנו" 10ומטה.
השסתום יהיה מורכב על זקף בקוטר " 3עם מגוף כדורי או אלכסוני בקוטר "2
או " 3ויותקן בצמוד לקיר או באזורי פיתוח ובלבד שתתאפשר גישה נוחה
לתחזוקה וכי לא יהווה הפרעה לתושבים.
שסתומי האוויר יאושרו מראש ע"י המפקח לפני רכישתם ואספקתם.
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אופני מדידה – אספקה והתקנה של שסתום האוויר ,הסתעפות מקו ראשי ע"י
קטעי צינורות ואביזר " ,"Tזווית  90מעלות וזקף ,מגוף טריז מתאים ,קטעי
צנרת ואביזרים .המחיר לפי יחידה.
 57.08אביזרים למערכת הביוב
57.08.01

אביזרים חרושתיים לצנרת פוליאתילן.
הסתעפויות ,קשתות מעברים קוניים ,תותבים וכיוצא באלו יהיו מצינורות
פוליאתילן  PE-100המיוצרים ומשווקים על ידי יצרן הצינורות בלבד .דרג
האביזרים יהיה זהה לדרג הצינור לפחות.
אופני מדידה – הספקה והתקנה של האביזרים השונים לרבות ריתוכים,
חיתוכים וכל הנדרש להתקנה בשלמות .המחיר לפי יחידה.

57.08.02

ברגים
ברגים לחיבור אוגנים ועיגונם יסופקו ע"י הקבלן ,והספקתם כוללת הספקת
שני אומים לכל בורג .יש להשתמש אך ורק בברגים בקוטר נכון ,אורך הברגים
לכל מגוף יהיה אחיד ומספיק כדי להבטיח שלאחר סגירתם יבלוט קצה הבורג,
בשיעור של ארבע תבריגים לפחות ,מתיחת הברגים תהיה הדרגתית ואחידה.
הברגים המתאימים לחיבורי אוגנים יהיו מפלדה לפי דרישות
התקן  307-527ומצופים בקדמיום עם פסיבציה כרומטית.
אופני מדידה – כלולים במחירי היחידה השונים.

57.08.03

אטמים
האטמים יסופקו ע"י הקבלן והם יתאימו לסוגי האביזרים .בין אוגנים ישמש
אטם אחד בלבד בעובי  2מ"מ .האטמים יהיו מטיפוס טבעתי כלומר היקפם
החיצוני יגיע עד לחורי הברגים וקוטרם הפנימי זהה לקוטר הפנימי של הצינור.
בעת ההרכבה יהיו האטמים נקיים בהחלט ,אין להשתמש באטם אלא פעם
אחת בלבד.
אופני מדידה – כלולים במחירי היחידה השונים.

 57.08.04מעבר צינורות דרך קירות בטון
 57.08.04.1צנרת פלדה
57.08.04.1.1

צינור יניקה
יבוצע על ידי מיקום קטע צינור בקוטר
ובסוג הצינור הנדון (ללא שרוול) ובאורך
של הקיר הנדון עם תוספת של  30ס"מ
מכל צד של הקיר .במרכז הצינור ירותך
אוגן בעובי  1ס"מ ובקוטר הגדול
ב 20-ס"מ מקוטר הצינור.
אופני מדידה – הספקה והתקנה של
הצינור והאוגן לרבות ריתוכים ,חיתוכים
וכל הנדרש להתקנה בשלמות .המחיר לפי
יחידה עבור האוגן בלבד .המחיר הצינור
ישולם לפי מ' אורך צנרת בנפרד.

57.08.04.1.2

צינור סניקה
יבוצע על ידי התקנת שרוול פלדה בקיר
הבטון בזמן היציקה .הצינור יותקן בתוך
השרוול לרבות איטום על פי הפרט.
אופני מדידה – כלול במחירי היחידה
השונים.
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 57.08.04.2צנרת פוליאתילן
מעבר קיר עבור צינורות פוליאתילן יבוצע באמצעות פרט
חרושתי דוגמת ” “Wall Ductsשל חברת ” ”Reinert-Ritzאו
שווה איכות בקוטר ובדרג של צינור הסניקה.
אופני מדידה – הספקה והתקנה של האביזרים השונים
לרבות ריתוכים ,חיתוכים וכל הנדרש להתקנה בשלמות.
המחיר לפי יחידה.
 57.08.05מגופים לביוב
כל המגופים יתאימו לתקן לחץ  .PN ISO16כל המגופים יהיו בעלי תקן
אוגנים .PN 1092-2EN16 :כל המגופים יהיו בהתאם ל.EN558-
המגופים יתאימו לאטימה דו-כיוונית.
המגופים יישאו אחריות של  5שנים לטיב המוצר ופעולתו התקינה.
המגופים יהיו דוגמת רפאל " "TRS-WWלביוב או שוו"ע מאושר ,מסוג
אטימה רכה של גומי ,בעלי ציר לא מתרומם ויתאימו לתקן הישראלי
 .61המגופים יתאימו לעבודה עם שפכים גולמיים ללא טיפול קדם
(.)Raw Sewage
חומרי מבנה של המגוף :ציר  -פלב"מ  ,St.st-316גוף  +מכסה -
 ,GJS-EN Ductile Iron-500-7טריז  -ליבה של GJS-EN Ductile -500-7
 Ironבעלת גיפור מושלם של גומי  NBRאו  .E.P.D.Mגלגל יציקת ברזל
עם ציפוי אפוקסי קלוי בתנור בעובי  250מיקרון.

ציפוי גוף ומכסה המגוף  -ציפוי פנים " Enamelאמאייל" בעובי
 300מיקרון לפחות וציפוי חיצוני פוליאוריתן בעובי  200מיקרון לפחות
או ציפוי " Rilsanרילסן" ( )Nylon 11בעובי  250מיקרון לפחות בתנור,
פנים וחוץ.
יצרן המגופים יציג רשימת התקנות בארץ של אותו המגוף בקטרים
דומים או זהים ובתנאי מי ביוב גולמי (לפחות  5התקנות) .יצרן המגופים
יצרף דו"ח בדיקה של כל מגוף המאשר בדיקתו במפעל לפי כל התקנים.
סימון  -כל מגוף יסומן על גופו ,מוטבע או מובלט ,ברור ובר קיימא
הנראה לעין ,גודל אותיות  3מ"מ לפחות.
הסימון יכלול את הפרטים הבאים:
-

שם היצרן או סימן המסחר הרשום שלו.

-

הקוטר הנומינלי של המגוף.

-

הלחץ הנומינלי של המגוף.

-

סימן הדגם לפי קטלוג היצרן.

-

סימן לזיהוי שנת ייצור או סדרת ייצור.

-

סימון על הגוף והמכסה לזיהוי החומר ממנו עשויים.

-

סימון לזיהוי תקן אוגנים.

-

ציון ארץ הייצור.

-

כיוון הזרימה.

על כל מגוף יותקן שלט בגודל  10X10ס"מ ועליו יצוין מספר הקו עליו
מותקן המגוף .השלט יהיה מפלסטיק בעל שלוש שכבות בגוון לבן וצבע
הכיתוב יהיה שחור .נוסח הכיתוב וצורת השלט תאושר מבעוד מועד על
ידי המפקח .שלטים אשר יותקנו מעל פני הקרקע יהיו עמידים לקרינת
השמש.
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עבור מגופים בקוטר " 14ומעלה יותקנו מפעילים חשמליים כמפורט.
אופני מדידה – המחיר כולל הספקה והובלה של המגוף ,אוגן ,מחבר
לאוגן ,הרכבת המערכת ,ביצוע ריתוכים ,חיתוכים וכל הנדרש בשלמות.
המחיר לפי יחידה.
 57.08.06שסתום אל-חוזר לביוב
שסתום אל חוזר יהיה דוגמת דגם ” “NR-040-Fמתוצרת "א.ר.י" או
שווה איכות עם ציפוי פנים אמייל ,זרוע ,משקולות ומפסיקי גבול.
מפסיקי הגבול יהיו דוגמת דגם ” “LS406או דגם ” “LS414מתוצרת
"א.ר.י" או שווה איכות .מפסקי הגבול יותקנו על הצירים הבולטים של
השסתומים ,יופעלו במתח של  24וולט ,יותאמו להתקנה חיצונית
ולפעולה בכל מזג אויר ,יהיו בעלי מבנה מתכתי ובעלי דרגת אטימות
.IP-66
הכבלים יונחו בתוך צנרת פלדה מגולוונת בקוטר " 1או בתעלות
מתאימות ע"פ תוכנית מתכנן החשמל והבקרה.
אופני מדידה – המחיר כולל הספקה והובלה של השסתום לבות מפסיקי
הגבול ,אוגן ,מחבר לאוגן ,הרכבת המערכת ,ביצוע ריתוכים ,חיתוכים
וכל הנדרש בשלמות .המחיר לפי יחידה.
 57.08.07שסתום אוויר לביוב
שסתומי אויר יותקנו כמסומן בתוכניות .השסתומים יהיו מטיפוס
המתאים לעבודה עם ביוב גולמי כדוגמת  D-023-NSתוצרת א.ר.י .או
שווה איכות.
השסתום יורכב על זקף בקוטר השסתום עם מגוף טריז בקוטר המתאים.
בנוסף תותקן צנרת פוליאתילן בקוטר  75מ"מ אשר תחובר לשסתום
האוויר באמצעות אביזר  Tאשר יבטיח יניקת אוויר והורקת שפכים אל
ומן השסתום .צנרת הפוליאתילן תעוגן באמצעות "שלות" אל קיר
התחנה ותחובר אל האזור ה"רטוב" של התחנה בהתאם למפורט
בתוכניות.
אופני מדידה  -שסתומי אוויר ימדדו לפי סוגם בהתאם לסעיף בכתב
הכמויות .העבודה כוללת אספקה והתקנה מלאה של שסתום האוויר
לרבות מגוף טריז בקוטר מתאים וזקף בהתאם למצוין בתוכניות וכן
צינור פוליאתילן מתאים לניקוז שסתום האוויר אל נקודת ניקוז
מתאימה בהתאם לתוכניות.
 57.09הנחת הצינורות
57.09.01

כללי
בסוף כל יום עבודה ובמקרה של הפסקה ממושכת בעבודה יש לסתום את פי
הצינור שכבר רותך .הקבלן ישמור ויבטיח כי כל קצה צינור אשר אינו בעבודה
יהיה סתום ותמנע כניסת לכלוך אליו.
לפני כיסוי התעלות יש לקבל את אישור המהנדס .היה והקבלן יכסה את
החפירה לפני אישור המהנדס יידרש לגלות שוב את הצינור ע"פ הוראות
המהנדס ולא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין עבודה זו.
אופני מדידה – עבור הנחת  /התקנת הצנרת לא ישולם בנפרד והנ"ל כלול
במחירי היחידה שונים ,עבור כל סוגי הצנרת.
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57.09.02

צנרת פלדה
כל הריתוכים יבוצעו אך ורק ע"י רתכים מוסמכים לרתך צינורות בעלי "תעודה
של רתך מוסמך" בהתאם לת"י  127אשר עמדו במבחן רתכים.
חיבורי ריתוך וציפוי הריתוכים בשרוולים מכווצים ייעשו במידת האפשר
ברציפות .הקטעים שרותכו (מקסימום  4צינורות באזור חקלאי) יחד יורדו
לתעלה וירותכו בה.
לפני הורדת הצינורות ייבדק הציפוי ויתוקנו כל הפגמים בו .הורדת הצינורות
לתעלה תעשה בזהירות מירבית באופן שלא ייגרם כיפוף רב מדי העלול לפגוע
בשלמות הצינורות בציפויים הפנימי ,או בעטיפה החיצונית.

57.09.03

צנרת פוליאתילן
הנחת צנרת פוליאתילן וריתוכה תעשה בהתאם לתקן ישראלי .4427
חיבורי הצנרת יבוצעו בשיטת ריתוך פנים או אלקטרופיוז'ן ,ע"י יצרן הצינורות
או מי שהוסמך על ידו ויאושר ע"י המפקח באתר .הרתכים יציגו ניסיון קודם
של ( 5חמש) שנים לפחות בביצוע ריתוך צנרת בשיטה שתבחר.
ביצוע הריתוכים יבוצע בצדי החפירה או בתוכה  -על הקבלן לקחת בחשבון את
רוחב החפירה בהתאם.
צנרת פוליאתילן ניתנת להנחה בקשת ברדיוס של  30פעם קוטר הצינור .במקום
שהדבר ניתן ,וכמסומן בתוכניות ,יונח הצינור בקשת ובכפוף לאישור שירות
השדה של היצרן.

57.09.04

צנרת גרביטציונית
הצינורות יונחו בחפירה כולל עטיפה ומילוי בחול כמפורט לעיל ובהתאם לפרט
בגיליון הפרטים .בנוסף לכך יש להקפיד במיוחד על הנחיות ביצוע כמפורט
להלן ,ובהתאם להנחיות היצרן והספק.
הצינורות יונחו בתוך תעלות שהוכנו לשם כך .את התעלה יש לחפור לכל העומק
בין כל שני תאי בקרה על מנת לאפשר את הנחת הקטע בשלמותו.
במהלך הנחת הצנרת ,בתחילת הביצוע ,יוזמן שירות השדה ע"י המפקח לשטח
על מנת לאשר את טיב הנחת הצנרת .בנוסף המזמין רשאי להזמין את שירות
השדה על פי שיקולו פעמים נוספות במהלך העבודה.
על הקבלן מוטלת האחריות לביצוע העבודה בהתאם לשיפועים המתוכננים.
מודד מוסמך של הקבלן יהיה נוכח באתר במשך כל זמן החפירה והנחת
הצינורות.
אין להתחיל בהנחת הצינורות לפני שהמפקח יאשר את החפירה כמשביעת
רצון .הקווים יונחו במעלה השיפוע ,כלומר מהמקום הנמוך אל הגבוה .כל
הצינורות ואביזריהם יונחו בקווים ישרים ובגבהים המסומנים בתוכניות ולפי
הוראות המפקח .כיוון הקווים ייקבע ע"י מד לייזר .תחתיתו של כל צינור
תיבדק ביחס לכיוון ורום מהקו המכוון .הביקורת תיעשה ע"י מדידה במאזנת
ע"י מודד מוסמך בלבד .לאחר שיונח הצינור במקומו הנכון ייקבע מיד ע"י
הידוק חול מצידיו ,לכל אורכו ,לצפיפות של  98%מודיפייד א.א.ש.ט.ו.
מספרי גובה הצינורות בשרטוטים מתייחסים אל התחתית הפנימית של
הצינורות ( .)I.L.הצינורות יונחו בהתאמה גמורה לשיפוע הנדרש כך שכל קטע
יהווה צינור אחד עם תחתית ישרה וחלקה ללא קפיצות ושקיעות מקומיות.

57.09.05

סרט סימון
סרט הסימון יהיה בהתאם ל"הנחיות להכנת תוכניות להנחת קווי מים לשתייה
וקווי הולכה שאינם לשתייה  -דצמבר  "2018של משרד הבריאות ,סעיף  6או
גרסה מעודכנת יותר .הסט יותקן עבור צנרת מים ,מי חקלאות ,קולחים ,ביוב
וכל תשתית נוספת על פי הנחיית המתכנן.

בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ

פ.מ6542-9 .

ינואר 2021
עמוד  149מתוך 186

להלן מספר דגשים:
סרט הסימון יותקן מעל עטיפת החול ,כ 30-ס"מ מעל גב הצינור על פי פרט.
עבור צנרת מפלדה יותקן הסרט לאורך תוואי הצנרת וייקשר לאביזרים השונים
לאורך הקו ו/או הגמלים.
עבור צנרת פוליאתילן יותקן סרט הכולל  2תיילים לאיתור בעתיד .יש לחבר
התיילים על מנת לשמור על רציפות הסרט לכל אורכו.
אופני מדידה – כלול במחירי היחידה לצנרת.
57.09.06

התקנת צנרת עילית מפלדה
צינורות שיש להניחם על הקרקע יונחו על לבני בטון מיוחדים ו/או תמיכות
בגובה של לא פחות מ 20-ס"מ מפני הקרקע .גשרי אביזרים יהיו בהתאם לגיליון
הפרטים.
מרחק בין התמיכות לא יפחת מהמצוין בטבלה הבאה:

57.09.07

סטיות מותרות בביצוע קווים
סטייה  -הפרש בין תוצאה מחושבת על בסיס התכנון לממצא מדידה בכל מקום
ומקום.
סטייה באחוזים  -השינוי המרבי המותר של שיפוע הצינור באחוזים מהשיפוע
המתוכנן ,עקב הפרש הגובה שהתהווה בין גובה הצינור המתוכנן לגובה הצינור
לאחר הנחה.
הסטייה המותרת בגובה  -הסטייה המותרת בגובה לא תעלה על  1ס"מ.
הסטייה המותרת בשיפוע באחוזים לא תעלה על .0.1%
הסטייה האופקית המותרת  2±ס"מ.
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57.09.08

חיבור לקו מים קיים
תוכניות האתר שעליהן סומנו קווי המים הקיימים ומקומות החיבור אליהם
של הקווים המתוכננים חלקיות ובלתי מחייבות .לפני ביצוע חיבורים של קווי
מים מתוכננים לקווי מים קיימים יש לחפור ולגלות את הקווים הקיימים.
במקומות החיבור המתוכננים ובמקומות בהם קווים חדשים מתוכננים לחצות
קווי מים קיימים ,יש למדוד ולסמן במדויק את מיקום הצינורות הקיימים ואת
הרום שלהם.
סדר העבודה בחיבור לקווים קיימים יקבע בצורה שיבטיח רציפות מקסימלית
בהספקת מים לצרכנים המחוברים למערכת המים הקיימת .ניתוק קווים
קיימים מן המערכת יבוצע אך ורק לאחר חיבור והפעלת הקווים החדשים
ולאחר קבלת אישור בכתב ממחלקת המים של המועצה ומהמפקח.
בכל מקרה לא תורשה הפסקת ההספקה לתקופה של יותר מ 3-שעות.
ביצוע החיבור לקווים הקיימים יכלול חפירה לגילוי הקו הקיים ,ניקוז ,ניתוק
זרימת המים בקו ,חיתוך ו/או פירוק הקו הקיים ,חיבור הקו החדש לקו הקיים
ע"י חיבור אוגנים כולל אספקה והתקנה של כל אביזרי החיבור המתאימים,
הכול כמפורט בתוכניות ,ניתוק הקווים הקיימים שנועדו לביטול מן המערכת,
תיקון הציפוי החיצוני של הצינורות ,המילוי החוזר וחידוש זרימת המים בצינור
הקיים.
במידה וצרכי ההספקה יחייבו סטייה מתוכנית העבודה המוקדמת הנ"ל,
תעשינה ההפסקות בהתאם להוראות המחלקה הטכנית .מחיר כל העבודות
הכרוכות בהפסקות זרימה יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד .כמו
כן ,במידה ולא יתאפשר ניתוק זרימה מוחלט בקו ,הקבלן יידרש (בתאום
ובאישור המזמין ונציגיו) לנקוט בכל הפעולות הנדרשות להשלמת העבודות,
ללא כל תוספת מחיר.
אופני מדידה  -המחיר כולל חפירה ,גישושים ,מילוי וכיסוי .עבודות ריתוך
(הסתעפות) ,חיתוך ,ריתוך וחיבור אוגנים לפי הצורך .תיקוני עטיפה וניקוז הקו
בהתאם לצורך .ביצוע "למד" לחיבור בין הצינור הקיים לצינור החדש כולל
הספקת הקשת וזקף ריתוך .המחיר לפי יחידת קומפלט בהתאם לקוטר קו
הצינורות החדש.

57.09.09

חיבור למערכות ביוב קיימות
 57.09.09.1כללי
לפני התחברות לשוחות בקרה קיימות על הקבלן לנקוט בכל
פעולות הזהירות הנדרשות.
העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה
קיימות יודרכו בנושא אמצעי בטיחות ויאומנו בשימוש באמצעי
הבטיחות שהוזכרו.
אין במתואר בסעיף זה בשום אופן כדי לפטור את הקבלן
מאחריותו המלאה והבלעדית לבטיחותם של עובדיו או של כל
אדם אחר העלול להיפגע או להיפצע עקב עבודות המבוצעות על
ידי הקבלן.
תוך כדי ביצוע העבודות המפורטות להלן יש לדאוג ולאפשר
המשך פעולה תקינה ורציפה של קו הביוב הקיים ,במשך כל שלבי
העבודה .העבודה תכלול ,במידת הצורך ,סתימה זמנית ושאיבה
זמנית של השפכים או מי הנגר כדי לאפשר עבודה ביבש.
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 57.09.09.2חיבור לשוחה קיימת
עבודות החיבור לשוחת ביוב קיימת תבוצענה תוך נקיטת אמצעי
זהירות שחלק מהם תואר לעיל ולכל כללי הזהירות והבטיחות
ובהתאם להוראות ותקנות משרד העבודה.
בשום מקרה לא בא התיאור במפרט זה להוריד מאחריותו
הבלעדית של הקבלן ,לבטיחות עובדיו וכלפי כל אדם העלול
להיפגע עקב עבודות המבוצעות ע"י הקבלן.
חיבור קו ביוב גרביטציוני חדש לשוחה קיימת ,יבוצע בהתאם
למפורט בתוכניות ,בסעיף מס'  570827של ה"מפרט הכללי" ,ו/או
לפי הוראות המפקח .חיבור הקו כולל סתימה זמנית של קווי ביוב
פעילים ,שאיבה זמנית של השפכים כדי לאפשר עבודה בשוחה
יבשה ,חפירה לגילוי קיר השוחה ,שבירת קיר השוחה ,במקרה של
שוחה יצוקה באתר ו/או קדיחת חור באמצעות מקדח "כוס"
בקיר שוחה טרומית ,חיבור הצינור ועיגונו באמצעות "מחבר קיר
לשוחת בטון" בקיר השוחה היצוקה או באמצעות מחבר גומי
גמיש בקיר השוחה הטרומית ,עיבוד הקרקעית מחדש ,תיקון
קירות השוחה ,פתיחת הסתימה הזמנית ,הוצאת כל חומרי
הפסולת מהשוחה ,ניקוי הצינור במקום הסתימה והפעלת הקו
מחדש .תוך כדי ביצוע העבודות שפורטו לעיל יש לדאוג ולאפשר
המשך פעולה תקינה ורציפה של קו הביוב הקיים במשך כל שלבי
העבודה.
אופני מדידה  -המחיר כולל התקנת פתח וסתימות פתחים בשוחה
הקיימת ,אספקה ,חפירה ,הנחה ומילוי חוזר לצינורות לחיבור
השוחות ,שינוי בעיבודים הקיימים .המדידה לצורכי תשלום
תימדד לפי יח' ,לרבות הטיה זמנית ו/או סתימה זמנית של צנרת
קיימת ו/או שאיבת נוזלים ,אם אלה יידרשו לצרכי הבטחת
הזרימה התקינה בקו הקיים ,ועבור עבודות לילה במידה ויידרש.
על הקשיים והחומרים הכרוכים בעבודה זו לא ישולם בנפרד
והללו יהיו כלולים במחיר הכולל של סעיף זה.
 57.09.09.3בניית שוחה חדשה על קו קיים
שוחה חדשה שתיבנה על קו קיים תהיה בכל מקרה שוחת בקרה
עם תחתית יצוקה באתר על פי פרט.
העבודות תבוצענה בהתאם לתוכנית ולמתואר בסעיף  570827של
ה"מפרט הכללי" ו/או לפי הוראות המפקח ,תוך נקיטת אמצעי
זהירות שחלק מהם מתואר לעיל ולכל אמצעי הזהירות
והבטיחות ובהתאם להוראות ותקנות משרד העבודה .בשום
מקרה לא בא התיאור במפרט זה להוריד מאחריותו הבלעדית של
הקבלן ,לבטיחות עובדיו וכלפי כל אדם העלול להיפגע עקב
עבודות המבוצעות ע"י הקבלן.
על הקבלן לחפור חפירה בזהירות ,כולל עבודת ידיים לגילוי הקו
הקיים ,למדוד את רום הצינור הקיים ולהעביר את תוצאות
המדידה למפקח .המפקח יבדוק את נתוני המדידות ויורה לקבלן
באיזה רום תיבנה רצפת השוחה ובאיזה שיפוע יונח קו הביוב
ממנה לשוחת הבקרה הסמוכה .העבודה תכלול בניית שוחה
חדשה יצוקה באתר על קו הביוב הקיים ,עיבוד קרקעית השוחה
וחיתוך או שבירת הצינור הקיים .העבודה תכלול במידת הצורך
סתימה זמנית ושאיבה זמנית של השפכים כדי לאפשר את ביצוע
עבודת בניית השוחה ביבש.
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אופני מדידה  -המחיר הינו תוספת בלבד למחיר שוחה רגילה עבור
הטיה זמנית או שאיבת נוזלים לצורך עבודה ביבש ושבירת קו
קיים ו/או עבור פתיחה וסתימה זמנית בקו קיים ו/או כל אמצעי
אחר נדרש להבטחת הפעילות התקינה של הקו הקיים ,כולל
עבודת לילה במידת הצורך .כולל יציקת רצפה מבטון מזוין
מתחת לפני הקו הקיים .התשלום לפי יחידה.
 57.10צביעת צינורות פלדה ואביזרים על קרקעיים
57.10.01

תחום המפרט
מפרט זה חל על צביעתם של צינורות ואביזרים בקווי פלדה שיונחו על פני
הקרקע הן זמניים והן קבועים .כמו כן על צינורות גלויים בתחנת השאיבה.

57.10.02

צינורות
צינורות שלא היו צבועים מקודם ינוקו במברשות פלדה מכניות מכל חלודה,
קשקשים ,לכלוך ,וחומר זר אחר ,כתמי שמן וגריז יש להסיר בנפט או בנזין.
מיד לאחר הניקוי יש לצבוע את השטחים בשכבה ראשונה של צבע יסוד כמפורט
מטה.
בצינורות שהיו צבועים בצבע ביטומני או צבע אחר ,על המפקח לבדוק את כל
השטחים הצבועים לפגמים בצבע ולכתמי חלודה ולקבוע את פעולות השיפוץ
הדרושות.
פגמים בצבע ייחשבו שטחים בהם הצבע נסדק ,מתקלף או מראה חוסר
הידבקות אל המתכת .במיוחד יש להקפיד בבדיקת מקומות הקשים לגישה או
המוסתרים מהעין .כל המקומות של חלודה או של פגמי צבע ינוקו עד למתכת
הנקייה בעזרת מברשת פלדה מכנית .במקרה ואין אפשרות להפעיל מברשות
מכניות יורשה השימוש במברשות יד ,בתנאי שהניקוי שווה בטיבו לזה המושג
במברשת מכנית.
במקומות קשים לגישה ,בהם אין כל אפשרות להגיע במברשות מכניות או
מברשות יד ,יש להסיר את החלודה ,צבע פגום ולכלוך עד כמה שאפשר ,לייבש
את השטח ע"י ניגוב ולכסות מקומות אלה במשחת מגן .בצינורות המצופים
בשכבת אספלט יש להסיר את האספלט עד יישאר רק צבע היסוד.

57.10.03

אביזרים
באביזרים הבאים צבועים מבית החרושת יש לנקות את כל כתמי החלודה.
במקומות בהם פגום הצבע הקיים בעזרת מברשת פלדה מכנית .במקומות אלה
יתוקן הצבע לפי המפורט להלן.

57.10.04

טיב הצבעים והטיפול בהם
 57.10.04.1כללי
כל הצבעים יהיו טעונים אישור המפקח לפני השימוש בהם ,על
המבצע להגיש פירוט מלא של הצבעים והחומרים האחרים אשר
בדעתו להשתמש בהם .פירוט זה יכלול :שם היצרן ,מין הצבע,
מפרט מלא של היצרן ,לרבות הוראות לטיפול ושימוש בצבע,
הוראות לדילול (אם מותר) וזמני ייבוש מינימליים.
 57.10.04.2יצרנים מאושרים
הצבעים יהיו מתוצרת "טמבור" ,או שווה איכות .אין להשתמש
באותו צינור בצבעים מתוצרת בתי חרושת שונים .את הצבעים יש
להחזיק במיכלים המקוריים כשהם סגורים ויש לשמור על הצבע
מכניסת מים ,לכלוך או חומר זר אחר .כמו כן יש להקפיד על כל
הוראות היצרן בדבר דילול הצבעים והטפול בהם .הדילול לא
יורשה אלא אם קיימות הוראות יצרן מפורשות לכך.
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 57.10.04.3הצבעים
אלה הצבעים אשר ישמשו לצביעת חלקי המתכת השונים:
שם שכבת יסוד
מס' שכבות
עובי שכבה יבשה
שכבת ביניים
מס' שכבות
עובי שכבה יבשה
שכבה עליונה
מס' שכבות
עובי שכבה יבשה
סה"כ מספר שכבות

כללי
אלקיד
1.0
70.0
אלקיד
1.0
60.0
אלקיד
2.0
120.0
4.0

נירלט
טמבור
עמיד
יסוד סופר
יסוד צינכרומט HB
1.0
1.0
60.0
60.0
עמיד
סופר
יסוד
יסוד צינכרומט HB
1.0
1.0
60.0
70.0
עליון סופר עמיד
מולטילק DTC
2.0
2.0
40.0
40.0
4.0
4.0

בצינורות ,מגופים ואביזרים אחרים בלתי צבועים או כאלה שהיו
צבועים בצבע שאינו ביטומיני:
צבע מיניום סינתטי
 5-6מ"ר/ק"ג
 2ימים לפחות
אוקסיד ברזל סינתטי
 8-10מ"ר/ק"ג
 24שעות
צבע  309טמבור בגוון אדום

שכבת יסוד
כושר כיסוי
זמן ייבוש
שכבת ביניים
כושר כיסוי
זמן ייבוש
שתי שכבות עיליות
 57.10.04.4גווני הצבע

גווני הצבע לצינורות והזקפים השונים יהיו בהתאם להנחיות
משרד הבריאות ,הנחיות להנחת קווי מים לשתייה וקווי מים
שאינם לשתייה ,סעיף :6.6
-

לברזי כיבוי ומערכת כיבוי האש ,אדום RAL-3020 -

-

למערכת אספקת מי שתייה ,תכלת RAL-5015 -

-

קולחים שלישוניים ,סגול RAL-4006 -

-

שפכים ,חום RAL-8001 -

על הקבלן להכין דוגמה עבור כל אחד מן הגוונים  -גוון סופי
ייקבע על בסיס הדוגמאות על ידי המזמין .הכנת הדוגמה כלולה
במחיר היחידה של הסעיפים השונים.
57.10.05

ביצוע הצביעה
צביעת היסוד תיעשה במברשת מיד אחרי הניקוי .על הצינורות להיות יבשים
לגמרי בשעת הצביעה .הצבע יכסה את כל פני המתכת בשכבה רצופה וחלקה
בעלת עובי אחיד ,ללא הפסקות ,נזילות ,טיפות קרושות ופגמים אחרים .זמני
הייבוש יהיו ,בהתאם לצבע ,לפי המפורט לעיל.
את השכבה השנייה והשלישית מותר לבצע בהתזה .היה והדבר הוא מעשי ,ותוך
הקפדה על הוראות היצרן .לפני צביעת כל שכבה נוספת יש לתקן את כל
הפגמים בשכבה הקודמת ע"י גירוד הצבע וצביעה מחדש ולנקותה מכל אבק או
לכלוך העלול להצטבר בין צביעה לצביעה .אין להתחיל בצביעת שכבה חדשה
לפני ייבושה של השכבה הקודמת .זמני הייבוש יהיו לפי הוראות היצרן.
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57.10.06

חפיפה בין צבע וציפוי אספלט
בקווים הנמצאים בחלקם מתחת לאדמה ובחלקם מעליה ,יושאר הציפוי
האספלטי על הצינור הגלוי למרחק של  50ס"מ בערך ממקום יציאתו מהאדמה.
הצבע בו צבועים הצינורות העל-קרקעיים יחפה על האספלט למרחק של כ20-
ס"מ מקצה האספלט .לשם כך ,ינוקה הציפוי האספלטי מכל לכלוך ובמידת
האפשר מהסיד ,וייצבע בשכבת יסוד של צבע פלסטי ובשתי שכבות של צבע
אלומיניום סינתטי.

57.10.07

תיקוני צבע
היה ויתגלו פגמים לאחר הצביעה ,יש לצבוע מחדש במקומות שיורה המפקח.
ההכנות לתיקוני הצבע יבוצעו לפי המפורט בסעיף .5.3

57.10.08

אופני מדידה – עבור צביעת הצנרת לא ישולם בנפרד והנ"ל כלול במחירי
היחידה השונים.

 57.11בדיקות צנרת
57.11.01

כללי
כלל הבדיקות והעבודות השונות יבוצעו על ידי מעבדה המוסמכת לכך ולאחר
שאושרה על ידי המפקח .מחירי כלל הבדיקות המפורטות מטה לרבות עבודות
ההכנה ,למעט הצילום ,כלולות במחירי היחידה השונים ולא יתקבל תשלום
נוסף בעבורן לרבות בדיקות חוזרות.

57.11.02

ניקוי קווים ע"י משחולת
לפני כל פעולת חיטוי בקו (כלורינציה) תוכנס לצינור משחולת עשויה מגליל
ספוג עשוי מפוליאוריתן מוקצף במשקל סגולי  32ק"ג/מ"ק .הקבלן ינקוט בכל
האמצעים למנוע חדירת אבנים ,פסולת או כל גוף זר לצינורות .שימוש
במשחולת הוא חובה בכל הקווים בקטרים ".6"-24

57.11.03

חיטוי (כלורינציה) הקו – צנרת מי שתייה
כל קו צינורות למים יחוטא לפני הכנסתו לשרות ע"י כלורינציה לפי הנחיות
משרד הבריאות "הנחיות לניקוי וחיטוי מערכות אספקת מים ,נוסח מעודכן
נובמבר  "2013או גרסה עדכנית יותר .כמו כן יש לחטא כל קטע של קו צינורות
קיים אחרי שנעשו בו עבודות של תיקונים או שינויים .חיטוי הקו ייעשה אחרי
בדיקת הלחץ ,אלא אם המהנדס ייתן הוראות אחרות .כל עבודות החיטוי ייעשו
בהדרכתה ותחת פיקוחה של המחלקה לביקורת איכות המים של המזמין.
פעולת ההכלרה תבוצע על ידי אדם אשר קיבל הסמכה לכך מהגורמים
הרלוונטיים.
תוצאות בדיקות בקטריליות יוגשו למפקח לאישור לפני הכנסת הקו לפעולה.

57.11.04

בדיקות לחץ לצנרת פוליאתילן
לאחר סיום החפירה והנחת הצנרת תבוצע בדיקת לחץ .בדיקת הלחץ תבוצע על
פי הנחיות שירות השדה של יצרן הצינורות ופיקוח מלא של היצרן.
לחץ המבחן יהיה פי  1.3מדרג הצינור המוגדר בנקודה הנמוכה ביותר בקטע
הנבחן.
ביצוע הבדיקה יהיה בנוכחות ובהתאם להנחיות שירות השדה של יצרן
הצינורות וילווה בדו"ח מתאים מטעם היצרן.
הבדיקה תיעשה במי רשת .הקבלן יספק את המים הדרושים למבחן בלחץ על
חשבונו ובאחריותו.
הקבלן יספק את כל המכשור והציוד הדרוש לביצוע בדיקת הלחץ כולל ,בין
השאר ,את הצנרת הזמנית הדרושה להתחברות בין מקור המים לבין הקו ואת
הצנרת הזמנית הדרושה לסילוק המים לאחר השלמת המבחן ,משאבות ,מדי
לחץ וטמפרטורה ,מוני מים ,מתאמי אוגן לצנרת פוליאתילן ואוגנים עיוורים
לאיטום הקווים.
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תוכניות מפורטות של ציוד הבדיקה והמכשור ,פרטי הביצוע ,הציוד והחומרים
יוגשו לאישור המפקח .כמו כן יגיש הקבלן תיאור מפורט של שיטת ביצוע
הבדיקה ,התכנון והביצוע של ציוד הבדיקה ,התקנתו ,תפקודו כנדרש ועמידתו
בלחצי הבדיקה המתוכננים למשך הזמן הנדרש.
קצוות הקו הפתוחים של הקטע הנבדק ייסגרו ע"י אוגנים אטומים ופקקי
הברגה .האוגנים יותקנו כנגד קירות או גושי עיגון שיתוכננו ע"י מהנדס מטעם
הקבלן לשאת את הלחצים שיפעלו על האוגנים.
על הקבלן לוודא מראש שכל המרכיבים אשר עליהם מופעל לחץ המבחן אכן
תוכננו לעמוד בלחץ המבחן.
הציוד והמכשור ,כולל מכשירי המדידה ,יהיו חדישים ומתאימים לביצוע
הבדיקה בהתאם לדרישות לעיל .הציוד ומכשירי המדידה יתוחזקו כהלכה
ויישמרו במצב תקין במשך ביצוע העבודה .חלפים תקינים בכמות מספקת
יוחזקו באתר כדי למנוע בזבוז זמן עקב תקלות .מד הלחץ יהיה מכויל על ידי
מעבדה מוסמכת ,ציוד ו/או מכשיר מדידה שייפסלו על דיוק מכשירי המדידה
יהיה כדלקמן:
דיוק מדי הטמפרטורה  0.1 ±צלסיוס.
דיוק מונה המים  0.5 ±ליטר.
לחץ העבודה המינימלי של מד הלחץ  0.1אטמוספרה.
הקריאה והתצוגה של כל המכשור תהיה ספרתית.
טרם העלאת לחץ הבדיקה בקו יתבצע מילוי הקו במים (ללא לחץ) בהדרגה
ובאיטיות למניעת הלם או רעידות בצינור וכדי לאפשר את יציאת האוויר
מהצינורות .הקו ימולא למשך יומיים לפחות עד להתייצבות טמפרטורת המים.
יש לוודא את התייצבות הטמפרטורה באמצעות חיישני טמפרטורה שיותקנו
בתוך הקו במספר תחנות לאורכו.
הבדיקה מתבצעת בלחץ קבוע .לאחר התייצבות הטמפרטורה יש לבנות לחץ
באמצעות הזרמת מים באופן הדרגתי עד להגעה לעומד הנדרש .קצב עליית
הלחץ בהתאם להמלצת יצרן הצינור .יש להבטיח שהמשאבה המזרימה מים
לקו אינה יונקת אוויר.
משך הבדיקה יהיה החל מההגעה ללחץ המבחן ועד לשעה לאחר מכן.
אם במשך הבדיקה הלחץ לא יורד ואין פגיעה ונזק מכני לצנרת והאביזרים ניתן
לקבוע כי המערכת כשירה לשימוש.
על הקבלן לקחת בחשבון שביצוע בדיקת הלחץ לקווים מחייב ביצוע הפסקה
במהלך הרצוף של הנחת הקווים והשלמת הקטע החסר בגמר הבדיקה או,
לחילופין ,הפסקת עבודות הנחת הצנרת למשך יומיים לפחות.
עלות ביצוע בדיקת הלחץ לצנרת הסניקה כמתואר לעיל כלולה במחיר הצינור
ולא ישולם בנוסף עבור הבדיקה
57.11.05

בדיקות לחץ לצנרת פלדה
 57.11.05.1הכנות לבדיקת הלחץ
אין להתחיל במילוי הקו אלא  6-7ימים לאחר יציקת מבני הבטון
האחרונים .לפני המילוי יש לבדוק בדיקה סופית את כל
החיבורים והמבנים ולוודא שכל האביזרים במצב טוב ומוכנים
לפעולה ,ובמיוחד יש לבדוק את פעולת שסתומי האוויר ואטימות
הניקוזים .במקרה של בדיקת קטע שאינו מסתיים במגוף חוצץ יש
לאטום את הקצה הפתוח של הקטע ולדאוג לעיגונו הבטוח .יש
לבדוק את מתקן הבדיקה ואת פעולת המשאבה.
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 57.11.05.2מילוי הקו במים
לא יוחל במילוי הקו אלא לאחר מתן אישור לכך בכתב מהמהנדס.
הקו ימולא בהדרגה ובאיטיות כדי למנוע הלם או רעידת
הצינורות וכדי לאפשר את יציאת כל האוויר מהצינורות .מהירות
מילוי הקו במים תיקבע ע"י המהנדס .בהתחלת המילוי יהיו כל
מגופי הניקוזים פתוחים וכל ניקוז ייסגר אחרי שהמים ישטפו
ממנו את הלכלוך העלול להימצא בצינורות.
אחרי גמר המילוי ,אך טרם יועלה הלחץ בקו ,ייבדקו כל
האביזרים לאטימותם וייעשו כל התיקונים הדרושים .אם יתגלו
בבדיקה זו דליפות בחיבורים או פגמים באביזרים שאין לתקנם
כשהקו מלא מים ,ינוקז הקו ויבוצעו התיקונים הדרושים .יש
לחזור על בדיקה זו עד אשר יתוקנו כל הדליפות.
 57.11.05.3בדיקת לחץ
לא יוחל בהעלאת הלחץ בקו אלא  24שעות לאחר מילויו במים,
ובצינורות עם ציפוי פנימי ממלט צמנט – אחרי  72שעות .מכל
מקום ,לא יועלה הלחץ בקו בלי אישור המהנדס .הלחץ יועלה
לאט ובהדרגה עד הגיעו לגובה הדרוש ויוחזק בגובה זה לתקופת
זמן אשר תקבע ע"י המהנדס כך שבראשיתה ובסופה ישררו אותם
תנאי הטמפרטורה.
בעוד הקו נמצא תחת לחץ ,ייבדקו על החיבורים לאטימותם וכל
דליפה אשר תתגלה תחשב כליקוי אשר יש לתקנו .אחרי תיקון
הדליפות יועלה הלחץ שנית ותעשה בדיקה חדשה .יש לחזור על
הבדיקות ועל התיקונים כמתואר מעלה ,עד אשר יהיה אטום
בהחלט ,לשביעות רצונו של המהנדס.
הקו ייחשב כאטום אם לא יתגלו כל דליפות הנראות לעיל והלחץ
לא "ייפול" בתקופת הבדיקה .בדיקות הלחץ תעשינה כנגד קטעים
אטומים בקצותיהם באוגנים עיוורים כאשר המגופים פורקו
מהם .המגופים יורכבו לאחר הבדיקה.
57.11.06

בדיקות רדיוגרפיה (צילומי ריתוכים) לצנרת פלדה
בדיקת רדיוגרפיה תתבצע לפי תקן  API 1104ולפי דרישות המפקח.
באתר על חשבון הקבלן .כמות הבדיקות תהיה כ 10%-מכמות הריתוכים בין
הצינורות וכ 30%-מכמות הריתוכים עבור אביזרים חרושתיים.
הבדיקות תתבצענה לפני ביצוע תיקוני העטיפה החיצונית של הצינורות
והאביזרים.
הבדיקות יוזמנו ע"י הקבלן במעבדה רשמית ומוכרת שתאושר תחילה ע"י
המהנדס .מחיר הבדיקות הרדיוגרפיות וכל ההוצאות הכרוכות בכך יהיו חלק
מעלות בדיקות השדה ומעבדה ולא ישולם עבורם בנפרד.

57.11.07

בדיקות עטיפות הצינורות (פלדה)
הקבלן יתאם עם המפקח הזמנת שרות שדה של יצרן הצינורות לביקורת
הקווים ע"י מכשיר חשמלי לבדיקת אטימות לקווים גרביטציוניים ולשוחות.
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57.11.08

בדיקות אטימות למערכת גרביטציונית
 57.11.08.1כללי
בדיקת האטימות לקווים ולשוחות תבוצע כמפורט בסעיפים
 57078במפרט הכללי ובהתאם להנחיות היצרן .בנוסף לבדיקות
הללו יבוצעו בדיקות לטיב ביצוע העבודה בקווי ביוב ע"י צילום
הקווים במצלמת וידיאו והכנת קלטת תיעוד לאחר ביצוע בליווי
דו"ח מפורט כמצוין במפרט זה.
בדיקות אלו תתבצענה בקטעים בהתאם להתקדמות הביצוע של
הקבלן ולפני חיבור המערכות הקיימות לחדשות.
בגמר בדיקת קטע יועבר דו"ח מפורט לתקינות ואטימות מחברי
הצינורות .במידה ויימצא כי חלק מהמחברים אינם אטומים,
יבוצע איטום ע"י שירות השדה ,כמצוין להלן ,ותבוצע בדיקה
חוזרת.
הבדיקות הללו יהוו אמצעי ביקורת של המזמין לטיב ביצוע
העבודה ותנאי למתן תעודת גמר לקבלן.
 57.11.08.2בדיקת אטימות לצנרת
בדיקת האטימות למערכת ביוב גרביטציונית – קווי ביוב -
תיעשה בהתאם לסעיף  57078במפרט הכללי .לחץ הבדיקה יהיה
 0.5בר ויוחזק בקו במשך שעה אחת לפחות.
בדיקת האטימות תבוצע באמצעות אויר בלבד :הבדיקה על פי
תקן  ASTM \ EN1610 \ ATV M143 T6הקבלן יהיה מחויב
להכין את קווי הביוב לבדיקה בהתאם לכל דרישות החברה
הבודקת ולאפשר ביצוע הבדיקה בזמן שייקבע על ידי המפקח
באתר.
על הקבלן להתקשר עם מעבד מוסמכת לצורך ביצוע בדיקה זו .כל
שימוש בשיטת בדיקה אחרת תחויב אישור מזמין העבודה לפני
ביצוע.
 57.11.08.3בדיקת אטימות לתאי בקרה
בדיקת אטמות לתאי הבקרה תיעשה בהתאם לסעיף 4.2
בת"י  5988חלק  - 2בדיקות אטימות של תאי בקרה לאחר הרכבת
באתר.
 57.11.08.4בדיקת אטימות לדליפה פנימה
בדיקת אטימותו של קטע הקו נגד חדירת מים מבחוץ תבוצע
אחרי ניקוי מכל פסולת ,חול או שיירים כלשהם .לפני הבדיקה
מייבשים היטב את קטע הקו על ידי שאיבת כל המים ,העלולים
להיות בו אחרי בדיקת האטימות לדליפה החוצה ,או מכל סיבה
אחרת .יש לוודא שלא יחדרו לתוכו מים דרך פתחי השוחות.
בדיקה חזותית בשוחות תגלה מיד בתחתית כל זרימה שהינה מעל
לטפטוף .מקור הזרימה ייבדק ויתגלה ויבוא על תיקונו לאלתר.
לאחר איתור הדליפות ואיטום מקומות הדליפה ייובש פנים קטע
הקו .המפקח ימדוד את גובה המים המצטברים תוך  24שעות .אם
גובה המים שחדרו לתוך הצינור לא יעלה על  1.5מ"מ ,לכל אינץ'
של הקוטר הפנימי הנומינאלי ,ייחשב קטע הקו כאטום.
במקרה וכמות המים החודרים תעלה על המותר ,יש לאתר את
מקומות החדירה ,לאטום אותם ,לייבש את קטע הקו מחדש
ולחזור על הבדיקה לפי המפורט לעיל ,עד אשר תושג האטימות
הדרושה כנ"ל.
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57.11.09

צילום הצנרת לאחר הביצוע
 57.11.09.1כללי
לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש
במפרט הכללי ובמפרט המיוחד ,על הקבלן לבצע בדיקה חזותית
באמצעות פעולת צילום וידיאו לאורך הקו המונח ,לאחר סיום
העבודות .הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה-וידיאו
במעגל סגור שתוחדר לצנרת לכל אורכה ,כולל קווי הביוב
המופנים אל החלקות/המגרשים – חיבורי המגרשים.
מטרת הבדיקה היא להביט ולצלם את תוך הצינור ובכך לתעד את
מצב הצנרת לפני הפעלתה ואת אופן ביצוע הנחתה.
פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה
אחרת שמטרתה לוודא ולאשר את תקינות הביצוע לפי התוכניות,
המפרט ולפי הוראות נוספות של המפקח שניתנו במהלך הביצוע.
לביצוע הצילום יעסיק הקבלן קבלן משנה מיומן ,בעל תעודת
הסמכה עדכנית של המכון הלאומי להסמכת מעבדות ,בעל ציוד
וניסיון לביצוע העבודה ,שיעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל
ובדרישות המפרט .אישור העסקת קבלן המשנה ע"י המפקח הינו
תנאי מוקדם להעסקתו .הקבלן יספק לקבלן המשנה תוכניות
ביצוע.
ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא
תנאי לקבלת העבודה לאחר הביצוע ומסמכי הצילום יהוו חלק
מתוך ה"תוכנית בדיעבד".
 57.11.09.2ביצוע העבודה
 57.11.09.2.1שטיפה
לפני ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת
שהונחה תהיה נקייה מכל חומרי בנייה וחומרים
אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך
פעולת הצילום .הניקוי יבוצע באמצעות שטיפת
לחץ באמצעות מכשור מתאים לכך.
 57.11.09.3עיתוי העבודה
 57.11.09.3.1ביצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצנרת ,כיסוי
והידוק שכבות העפר בהתאם לדרישות והשלמת
כל העבודות הקשורות בביצוע השוחות.
 57.11.09.3.2הצילום ייערך בנוכחות נציג המזמין ו\או המפקח
באתר.
 57.11.09.3.3על הקבלן להודיע למתכנן ולמפקח באתר על מועד
ביצוע הצילום ,לא פחות מאשר שבעה ימים לפני
ביצוע העבודה.
 57.11.09.3.4הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות
נציג המזמין ו/או המפקח.
 57.11.09.3.5ביצוע הצילום בקטעים קצרים ובמועדים שונים
(בהתאם לשלבי העבודה המתוכננים או עפ"י
קביעת המפקח) לא יזכה את הקבלן בתוספת
מחיר.

בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ

פ.מ6542-9 .

ינואר 2021
עמוד  159מתוך 186

 57.11.09.4מהלך הביצוע ,תיעוד והצגת הממצאים
הנ"ל יבוצע בהתאם למפרט הכללי ול"הנחיות הרשות הלאומית
להסמכת מעבדות למעבדות המבקשות הסמכה לצילום צנרת
מים וביוב  -נוהל מס'  ,1-TR-0019גרסה  "01.01.16 - 02או גרסה
מעודכנת יותר.
 57.11.09.5תיקון מפגעים
במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של
הקלטת המתועדת ,יתגלו מפגעים או לכלוך מכל סוג שהוא
ולחוות דעת המתכנן ו/או המפקח יש לתקנם ,הקבלן יהיה חייב
לבצע התיקונים הדרושים לשביעות רצונם המלאה.
הקבלן יתקן הנזקים הישירים והבלתי ישירים.
לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו
המתוקנים .תהליך הצילום החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף
"ביצוע העבודה".
הן תיקון הליקויים והנזקים והן ביצוע הצילום החוזר יהיו על
חשבונו של הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד (גם אם קיים סעיף
בכתב הכמויות לתשלום עבור הצילום).
 57.11.09.6אחריות הקבלן
בנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" שומר המזמין לעצמו זכות
לערוך צילום חוזר לפני פקיעת תוקף האחריות של הקבלן .במידה
ויתגלו נזקים שנגרמו לצינור כתוצאה מעבודות עפר ,הכנת
תשתית הצנרת או כל עבודות אחרות הקשורות בביצוע הנחת
הצינור אשר באחריות הקבלן ,עלות הצילום הנוסף ,במידה
ויתגלו נזקים הדורשים תיקון ,תחול על הקבלן .המפגעים יתוקנו
על ידי הקבלן לפי דרישת המזמין ,ו/או ע"י המזמין על חשבונו של
הקבלן .בהמשך ייערך ,על חשבון הקבלן ,צילום חוזר של הקטע
אשר תוקן .כל זאת כפוף לתנאים הכלליים של החוזה.
 57.11.09.7אופני מדידה
עבור צילום של הצנרת במצלמת וידאו ,תיעוד על גבי תקליטור
בליווי דו"ח מפורט על פי הנחיות הרשות הלאומית להסמכת
מעבדות ,כולל כל שלבי ההכנה והביצוע הנדרשים ,ישולם לפי
מטר אורך צנרת .לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור ביצוע צילום
הצנרת בקטעים ,בהתאם לנדרש בשלבי הביצוע .לא ישולם בעבור
צילום נוסף לאחר ביצוע תיקונים .התשלום לפי מ"א.
 57.12שילוט
על כלל האביזרים וקטעי הצינורות בתחנת השאיבה יותקנו שלטים בגודל  10X10ס"מ
ועליהם יצוין מספר הצינור ו/או האביזר .השלט יהיה מפלסטיק בעל שלוש שכבות בגוון
לבן וצבע הכיתוב יהיה שחור .נוסח הכיתוב וצורת השלט תאושר מבעוד מועד על ידי
המפקח.
אופני מדידה  -עבור אספקה והתקנת השלטים לא ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלול במחירי
היחידה השונים.
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 57.13שוחות בקרה
57.13.01

שוחות בקרה לניקוז
שוחות בקרה לניקוז יהיו שוחות טרומיות המיוצרות במפעל מאושר העומד
בדרישות  ,ISO-9002בעל תו תקן  466בתוקף לייצור אלמנטים ומערכות מבטון
טרום ,בעל ניסיון של לפחות  5שנים בייצור שוחות טרומיות ובעל מערך שירות
שדה להדרכה ופיקוח על טיב הביצוע .היצרן יאושר מראש לפני תחילת העבודה
ע"י המפקח.
בשוחות הבקרה יותקנו אטמים לחיבור הצינורות לדופן השוחה דוגמת אטם
 COUNTUR-SEALתוצרת "וולפמן" או שווה איכות ,שלבי ירידה ,ותקרות .בין
תחתית השוחה הטרומית לבין החוליה ,בין החוליות לבין עצמן ובין החוליה
העליונה לבין התקרה יותקן אטם גמיש ואטום על בסיס ביטומני דוגמת
"איטופלסט" או "פרו-סטיק".
חל איסור מוחלט על יציקת שוחות ,תקרות ומכסים לשוחות מכל סוג שהוא
באתר .אך ורק באישור המהנדס ועל פי הנחיות המפקח יבוצעו שוחות יצוקות
באתר.
הקולטנים יהיו טרומיים דוגמת תוצרת "וולפמן" או שווה איכות.
עיבוד קרקעית השוחה ייעשה בבטון ב 15-ועד לגובה  2/3מגובה צינור היציאה.
רום מכסי שוחות הבקרה יותאם לרום הכביש/הריצוף המתוכנן על פי תוכניות
הפיתוח או לפי הוראות המפקח .על הקבלן לקחת בחשבון כי התקנת החוליות
בשוחות הבקרה תיעשה בשלבים ,בתחילה לפי קרקע קיימת ולאחר ביצוע
עבודות הפיתוח ,בהתאם לרום קרקע מתוכננת.
לשוחות בקרה אשר יונחו בשטח פתוח ולא בתוואי הסלילה יתווספו שני עמודי
סימון ,משני צדי השוחה בהתאם לפרט.
על הקבלן לקחת בחשבון עבודת מנופים להורדת שוחות במשקל רב ובמרחק
המתאים להנחת התא .לא תשולם כל תוספת בגין עבודה זו.

57.13.02

שוחות בקרה לביוב
חל איסור מוחלט על יציקת שוחות ,תקרות ומכסים לשוחות מכל סוג שהוא
באתר .כל מרכיבי השוחה יהיו טרומיים ,העונים על הדרישות המפורטות
בתקנים הישראליים וכנדרש במפרטים .השוחות תהיינה מיוצרות ע"י יצרן
ישראלי בעל ניסיון של לפחות  5שנים בייצור שוחות טרומיות ,העומד בדרישות
 ,ISO 9001:2000נושא תו תקן  466בתוקף לאלמנטים ומערכות בטון טרום
ובעל מערך שירות שדה להדרכה ופיקוח על טיב הביצוע .היצרן יאושר מראש
לפני תחילת העבודה ע"י המפקח.
שוחות הבקרה לביוב תהיינה שוחות עגולות או מלבניות (על פי הנחיות
המתכנן) מחוליות טרומיות לפי ת"י  658ות"י .5988
החוליה התחתונה בתא הבקרה תכלול רצפה ודופן המיוצרים ביציקה
מונוליטית אחת (בגובה מקסימלי קיים) ובה יותקנו פתחים (קדחים) ואטמים
במפעל .כל העבודות להתקנת השוחה ,תחתית ,חוליות ,ותיקרה ,יישום
האטמים בין החוליות וחיבור הצינורות באמצעות מחברי השוחה ייעשו לפי
הנחיות ,בהדרכה ובפיקוח שירות השדה של היצרן ממנו ירכוש הקבלן את
השוחות הטרומיות על כל מרכיביהן.
עיבוד קרקעית השוחה ייעשה בבטון ב 20-ועד לגובה  2/3מגובה צינור היציאה.
העיבוד ייעשה מבטון רזה (חוזק הבטון לאחר  28יום יהיה  100ק"ג/סמ"ר) .פני
הבטון הרזה יטויחו בטיח צמנט זכוכית  .B.G. Bond5% +השיפועים הצידיים
יהיו  20%לפחות בכיוון מורד המתעל.
הצינורות יחוברו לקיר השוחה ע"י מחברים מיוחדים דוגמת "איטוביב" או
" "F PRESS SEAL-905או שווה איכות.
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בין תחתית השוחה הטרומית לבין החוליה ,בין החוליות לבין עצמן ובין
החוליה העליונה לבין התקרה יותקן אטם דוגמת "איטופלסט" .התקנת האטם
תיעשה בהתאם להוראות השימוש וההתקנה של היצרן.
את התפרים בין החוליות השונות ובין החוליה העליונה והתקרה יאטום הקבלן
ב" "SikaFlex 2C/NSאו בחומר שווה איכות בהתאם להנחיות היצרן לקבלת
משטח חלק ובלתי מופרע.
רום מכסי שוחות הבקרה יבלוט כ 30-ס"מ מעל פני השטח בשטחים פתוחים
או יותאם לרום הכביש/הריצוף הקיים\מתוכנן.
מילוי חוזר של החפירה סביב השוחה יבוצע מחומר מתאים כמצוין לעיל או
ב CLSM-ע"פ החלטת המפקח.
על הקבלן לקחת בחשבון עבודת מנופים להורדת שוחות במשקל רב ובמרחק
המתאים להנחת התא.
57.13.03

הנחת תחתיות לשוחות טרומיות
הנחת תחתית לשוחה טרומית צריכה להתבצע על גבי משטח מהודק ,בהתאם
למפורט להלן:

57.13.04

א.

חפירה לשתיית ל 45-ס"מ מתחת לרום תחתית השוחה.

ב.

שכבת בטון רזה בעובי  5ס"מ.

ג.

יישור והחלקה של פני השתית לרום תחתית השוחה כולל איזון ומתן
אישור של המפקח להנחת תחתית.

ד.

הורדת השוחה בעזרת מנוף בווי הרמה מיוחדים המומלצים ע"י היצרן.

מכסי השוחות
כל מכסי שוחות הבקרה יהיו ממין  D400בקוטר  0.6מ' ,מטיפוס דוגמת
"כרמל"  HD -33עם סגר ב.ב לפי ת"י  ,489וסמל תאגיד המים המקומי (עשוי
ברונזה) וכן כיתוב אשר יאושר על ידי תאגיד המים .גודל אותיות הכיתוב יהיה
 20מ"מ לפחות .כלל המכסים יהיו ללא נעילות או ברגים .שוחות אשר יותקנו
במדרכה (מדרכה אשר מבוצעת באותו שלב יחד עם תשתיות הביוב הראשיות)
יהיו עם מכסה מרובע מטיפוס דוגמת "כרמל .M55 -60-B125 "55
תושבת המכסה (צווארון) תהיה מעוגנת ביציקה על פי ת"י  5988חלק 1
סעיף  .4.5כל חלקי המתכת של המכסה ,מסגרת ופקק ינוקו היטב וייצבעו
פעמיים בלקה ביטומנית.

57.13.05

שלבי/סולמות ירידה
לצורך ירידה אל תחתית השוחות השונות יתקין הקבלן מדרגות רחבות בצורת
סולם ,לפי ת"י  631חלק  .2רוחב המדרך של המדרגה יהיה  25ס"מ מינימום
ומשני צדי המדרך תהיינה בליטות למניעת החלקה לצדדים .המדרגה תבלוט
מקיר תא הבקרה פנימה לפחות  13.5ס"מ .המדרגות תהיינה בנויות מליבת
ברזל וציפוי פלסטי בצבע זוהר במרחק של  33ס"מ אחת מהשנייה.
בשוחות הטרומיות השלבים יותקנו ע"י יצרן החוליות ועיגונם ייבדק לפי
הוראות ת"י מס' .658
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לצורך ירידה אל תחתית השוחות השונות יתקין הקבלן סולמות ,מעקות
ומשטחי דריכה כמפורט בפרק  06במפרט זה.
יש לשים לב לכך ששלבי הירידה והסולמות יותקנו בדופן השוחה אשר בא לא
ממוקמים חיבורים על מנת להבטיח מרחקים מתאימים בין שלבי הירידה.
57.13.06

טיח בשוחות
אם יימצא כי פנים השוחה אינו חלק כנדרש ולשביעות רצון המפקח יהיה
המפקח רשאי לדרוש מהקבלן ביצוע טיח .הטיח יבוצע בשתי שכבות עם שכבת
הרבצה.

57.13.07

אופני מדידה
תכולת המחירים ואופן המדידה והתשלום עבור שוחות הבקרה יהיו בהתאם
למפרט הכללי והמפרט המיוחד לעיל .מחיר שוחה טרומית יכלול את שוחת
הבסיס ,תקרת המעבר וחוליות ההגבהה לפי הגובה המתוכנן ,תקרה ומכסה,
שלבי ירידה  /סולם ,עיבוד מפלים פנימיים בתוך השוחה עד לגובה חצי קוטר
השוחה ,עיבוד מתעל בבטון בתחתית השוחה ,אספקה והרכבת אטמים בין
החוליות ,אספקת והרכבת אביזרים תקניים למעבר וחיבור הצינורות לקיר
השוחה לרבות האטמים ,ביצוע טיח בפנים השוחה ,איטום התפרים בין
החוליות .הכנת משטח מהודק והעבודות הנלוות לכך ,וכן שימוש במידת הצורך
במנוף להורדת השוחה אל החפירה למיקומה הסופי .הכול בהתאם למפורט
במפרט זה.
שוחות בקרה יצוקות באתר (באישור המתכנן בלבד) ימדדו לתשלום לפי מ"ק
בטון על פי מפרט זה .טיוח פנים ,התקנת עיבודים בתחתית ,התקנת מחברי
שוחה בדפנות לאטימת פתחי הצנרת כלולים במחירי היחידה השונים גם
בשוחה יצוקה באתר.
המחיר לפי יחידה מסווג לפי עומק.
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פרק  - 58ציוד אלקטרו-מכאני
 58.01כללי
 58.01.1נספחים
עם הצעתו יגיש הקבלן תיאור הציוד שהוא מציע לרבות כלל החומר
והנספחים הנדרשים עבור המתקנים בהתאם ל"רשימת הציוד המוצע"
כמפורט בנספח המצורף.
עם קבלת צו התחלת עבודה ,אך לפני התחלת יצור הציוד והעבודה ,יגיש
הקבלן למפקח לאישור תיאור מפורט של הציוד והאביזרים כמפורט:
מפרט וחומר טכני מלא ומפורט עבור כל אחד מפריטי הציוד המוצע לרבות
קטלוגים ,שרטוטים ,מידות ומשקלים ,חומרי בניה ,עקומי פעולה ,סכמות
של המערכת החשמלית ,מידות מומלצות של יסוד הבטון עליו תותקן
היחידה וכו'.
יש לצרף רשימת התקנות הכוללת המלצות של מזמין העבודה עבור הפרטים
הבאים :מגוב מכאני ,דחסן ,משאבות לביוב ,משאבות לניקוז ומתקן נטרול
ריחות.
רק לאחר קבלת אישור מאת המפקח יוזמן ויורכב הציוד.
את הציוד המכאני והחשמלי חייב הקבלן להזמין במועד המוקדם ביותר,
כדי למנוע עיכובים עקב מועדי האספקה.
 58.01.2בירורים והבהרות
לפני הגשת ההצעה רשאי הקבלן לבקש מאת המהנדס הבהרות והסברים
נוספים בקשר לציוד הנדרש כמפורט להלן .לאחר מסירת העבודה לקבלן
תכריע בכל מקרה דעתו של המהנדס בדבר התאמת הציוד המוצע למפרטים,
לרשימת הכמויות ותוכניות והוא יהיה רשאי לדרוש שינוי או החלפת הציוד
על ידי הקבלן ואשר לדעת המהנדס אינם מתאימים לנדרש ללא כל תשלום
נוסף על מחירי ההצעה.
 58.01.3רישיונות ,מכסים ,אגרות וכו'
הקבלן ידאג במידת הצורך ,לכל רישיונות היבוא ,היתר המטבע וכל שאר
הסידורים הדרושים להספקת והרכבת הציוד .מחירי פריטי הציוד
המופיעים ברשימת הכמויות יכללו את כל האגרות ,המסים ,המכס וכו' ולא
ישולם עבורם בנפרד.
 58.01.4בדיקות והרצות
לאחר גמר כל עבודות הבניה והרכבת הציוד ,הצנרת ומערכת החשמל תיערך
הרצת תחנת השאיבה כדי לבדוק את המתקנים על חלקיהם .צורת ההרצה
והבדיקות ,סדרן והפיקוח עליהן יקבעו על ידי המהנדס.
לאחר גמר ההרצה והבדיקות לשביעות רצונו של המהנדס ולאחר השלמת
הצביעה והתיקונים אשר ידרשו ,תימסר התחנה ע"י הקבלן למזמין.
לאחר המסירה ,תופעל תחנת השאיבה במשך שבוע ימים על ידי ובאחריות
הקבלן .ההפעלה תעשה על-ידי מכונאי מומחה ובקיא בציוד המורכב אשר
ידריך בפרק זמן זה את בא כוח המזמין והתאגיד בהפעלת ובהחזקת תחנת
השאיבה על ציודה וכל אביזריה .כמו כן ימציא הקבלן למזמין הוראות
הפעלה והחזקה של כל הציוד המותקן בשלושה העתקים.
הקבלן יהיה אחראי לתקינות תחנת השאיבה (מבנה וציוד) במשך שנה אחת
מתום תקופת הבדק.
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 58.01.5שילוט
על כל הציוד האלקטרו מכאני בתחנת השאיבה יותקנו שלטים בגודל 10X10
ס"מ ועליהם יצוין שם האביזר ומספרו .השלט יהיה מפלסטיק בעל שלוש
שכבות בגוון לבן וצבע הכיתוב יהיה שחור .נוסח הכיתוב וצורת השלט
תאושר מבעוד מועד על ידי המפקח.
עבור אספקה והתקנת השלטים לא ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלול במחירי
היחידה השונים
 58.02מד מפלס אולטרה-סוני
מד מפלס יהיה דוגמת תוצרת ” “Simensהכולל מד מפלס בבור השפכים מדגם
” “Echomax XPS-10בדרגת אטימות  ,IP68מוגן התפוצצות ע"פ הנחיות פרק ,08
ויחידת קצה (בקר) מדגם ” “Sitans LUT 430אשר תותקן בלוח החשמל והבקרה של
התחנה.
החיבור ביו מד המפלס בבור הרטוב ללוח הבקרה יהיה באמצעות כבלים מתאימים
מקוריים של היצרן אשר יותקנו בתוך צנרת מפלב"מ בקוטר " 1או בתעלות מתאימות
ע"פ תוכנית מתכנן החשמל והבקרה .מיקום יחידת הקצה בלוח החשמל והבקרה
תקבע על ידי מתכנן הלוח.
אופני מדידה  -מד המפלס יימדד לפי יחידה ויכלול אספקה והתקנה של מד הגובה
לרבות פרט ההרכבה מעל לבור הרטוב ,מכלול התצוגה לרבות כבלים באורך מתאים
וחיבור ללוח החשמל והבקרה של התחנה ,ביצוע הבדיקות הנדרשות ,אישור היצרן
להתקנה והפעלה ראשונית עד לאיפוס המכשיר ואחריות היצרן ל 3-שנים.
 58.03מצופי פיקוד
מצופים יהיו דוגמת תוצרת ” “FLYGTמדגם ” “ENH-10או שווה איכות .מצופי
הפיקוד יהיו בעלי מבנה אגס עם כבל אורגינאלי באורך  12מטר .המצוף יכלול מגע
פנימי (אמפולת כספית) ,מחליף ,לזרם נומינלי  2אמפר לפחות; במתח  230וולט,
בתנאים  ,A.C.-11מותאמים להתקנה בסביבת שפכים גולמיים.
המצופים יתלו בבור הרטוב בהתאם למיקום המצוין בתוכניות כשהם נישאים על
מתלה מפלב"מ  316המותקן לתקרה .המתלה יהיה בעל אורך מתאים המאפשר
שמירת מרווחים בין המצופים למניעת הסתבכות האחד בשני.
הכבלים יותקנו בתוך צנרת פלדה מגולוונת בקוטר " 1או בתעלות מתאימות ע"פ
תוכנית מתכנן החשמל והבקרה .מיקום יחידת הקצה בלוח החשמל והבקרה ותקבע
על ידי מתכנן הלוח.
אופני מדידה  -המצוף יימדד לפי יחידה ויכלול אספקה והתקנה של המצוף לרבות
מתלה בתקרת הבור הרטוב ,כבלים באורך מתאים וחיבור ללוח החשמל והבקרה של
התחנה ,ביצוע הבדיקות הנדרשות ,אישור היצרן להתקנה והפעלה ראשונית עד
לאיפוס המכשיר ואחריות היצרן ל 3-שנים.
 58.04משדר לחץ
משדר לחץ דוגמת תוצרת ” “Yokogawaדגם “EJX530A Gauge Pressure
” Transmitterהכולל תצוגת  LCDמקומית ויציאה  .20-4 mAמשדר הלחץ יותאם
לעבודה עם שפכים ביתיים ויכלול דיאפרגמה מחומר מבנה  Hastelloy C-276אשר

תפריד בין השפכים למשדר ותמנע סתימתו.
משדר הלחץ יותקן על זקף שסתום האוויר היוצא מצינור הסניקה .ההתקנה תהיה
בצדו של הזקף על יד ריתוך מופה מצינור מים " .2על המופה יורכב ברז תלת-דרכי,
המאפשר ניקוז היציאה ,ויציאה לחבור מכשיר חיצוני לכיול מד הלחץ.
משדר הלחץ יחובר לבקר ולתצוגה דיגיטלית בלוח הבקרה אשר תראה באופן קבוע
את הלחץ בצינור הסניקה .החבור ביניהם יעשה ע"י כבלים מתאימים מקוריים של
היצרן אשר יותקנו בתוך צנרת פלדה מגולוונת בקוטר " 1או בתעלות מתאימות ע"פ
תוכנית מתכנן החשמל והבקרה .מיקום יחידת הקצה בלוח החשמל והבקרה ותקבע
על ידי מתכנן הלוח.
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אופני מדידה  -משדר הלחץ יימדד לפי יחידה ויכלול אספקה והתקנה של משד הלחץ,
התצוגה הדיגיטלית לרבות כבלים באורך מתאים וחיבור ללוח החשמל והבקרה של
התחנה ,ביצוע הבדיקות הנדרשות ,אישור היצרן להתקנה והפעלה ראשונית עד
לאיפוס המכשיר ואחריות היצרן ל 3-שנים.
כמו כן יכלול אספקה והתקנה של מופת החיבור ,ברז כדורי ,צנרת " 1/2מגולוונת
ואספקת כל אביזרי וחומרי ההרכבה והחיבור.
 58.05מד לחץ (מנומטר)
מד הלחץ יהיה בעל חיבור תחתי .לוח השנתות יהיה בקוטר  150מ"מ בעל מחוג מרכזי
ותחום תנועה של  °270ויסומן בק"ג/סמ"ר בתחום מ 0-ק"ג/סמ"ר עד
 5.0ק"ג/סמ"ר .מד הלחץ יכלול דיאפרגמה להפרדה בין הנוזל הנשאב והנוזל בגוף מד
הלחץ.
ברז סיבובי "½ (לניתוק ושחרור הלחץ) יותקן על הזקף ,לצורך חיבור מד הלחץ .מדי
הלחץ יותקנו על קווי הסניקה בסמוך לכל משאבה ועל זקף שסתום האוויר על צינור
הסניקה ביציאה מהתחנה (בסמוך למשדר הלחץ) לציון לחצי הסניקה.
אופני מדידה  -מד הלחץ יימדד חפי יחידה ויכלול אספקה והתקנה של מד הלחץ לרבות
חיבור לקו הסניקה ,מופות לחיבור ,ברז כדורי צנרת ½" מגולוונת וכל אביזרי וחומרי
ההרכבה והחיבור.
 58.06מד ספיקה (מד זרימה מגנטי)
יסופקו מדי זרימה מגנטים דוגמת “ ”]OptiFlux 2300R [28 TEתוצרת חברת
“ ”KROHNEאו שווה איכות .המדים יהיו עם ציפוי גומי קשה המותאם להולכת ביוב
גולמי עם אלקטרודות עשויות פלב"מ  316הניתנות לשליפה וניקוי פשוט ללא פירוק
המכשיר ,הארקה מובנת ,אוגנים  ,PN16 DN300בדרגת אטימות .IP68
יסופק מכלול תצוגה אלפא נומרית דוגמת “ ”IFC300של חברת “ ”KROHNEהכולל
כפתורי תכנות ,יציאות אנלוגיות ,יציאות פולסים וכרטיס  ,VRכבלים מקוריים של
היצרן באורך מתאים בהתאם למיקום מד הזרימה.
הכבלים יונחו בתוך צנרת פלדה מגולוונת בקוטר " 1או בתעלות מתאימות ע"פ תוכנית
מתכנן החשמל והבקרה.
המד וכל היחידה האלקטרונית של המכשיר יהיו נפרדים מהמכשיר ויותקנו בלוח
החשמל והבקרה של תחנת השאיבה יחד עם צג שיורה את הספיקה הרגעית במ"ק
לשעה ומסכם אלקטרוני שיורה את הספיקה המצטברת במ"ק .מיקום המד יהיה
בתוך ללוח החשמל והבקרה ומיקומו הסופי יקבע על ידי מתכנן הלוח.
אופני מדידה – יימדד לפי יחידה לרבות אספקה והתקנה בשלמות.
 58.07סגרי תעלה
הסגרים יתאימו לדרישות התקן .DIN 19794
הסגרים יהיו בעלי אטימה מוחלטת ללא כל דליפת מים ,כאשר פני המים בגובה דלת
הסגר .כל חלקי הסגר יהיו מפלב"מ  316ויעברו טיפול כימי (פסיבציה) בטבילה
באמבט .הסגר יכלול מסגרת דלת ,ציר וגלגל הפעלה .המסגרת תתאים להתקנה בחריץ
בקירות ובתחתית התעלה.
לאחר התקנה מכנית ופילוס הסגר בתוך חריץ התעלה ימולא החריץ בחומר בלתי
מתכווץ  NON SHRINK GROUTמסוג בטון רוק  330או ש"א.
דלת הסגר תהיה בעובי  6מ"מ לפחות בעלת חיזוקים של פרופילי  Lאו  Uמפלב"מ 316
בעובי  6מ"מ לפחות.
בין דלת הסגר למסגרת יותקן אטם הידראולי מסוג  ,p-sealהמשפר אטימה עם עליית
הלחץ .האטם יותקן על דלת הסגר ויהיה מהודק אל משטחי האטימה במסגרת הסגר,
על ידי כוח קפיצי אלסטי הנובע ממבנהו (גומי  EPDMאו אחר לפי דרישה) .חיבור
האטם אל דלת הסגר יבוצע על ידי חומר שטוח של נירוסטה מלאה בפרופיל מלבני,
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אשר יהודק אל דלת הסגר באמצעות ברגי נירוסטה .שיטה זאת תאפשר החלפה נוחה
של כל האטם או רק חלקית ממנו ללא צורך בפירוק כל הסגר .מהלך הפתיחה של דלת
הסגר יהיה שווה לגובה הדלת אלא אם יצויין אחרת ,זאת על מנת לאפשר זרימה
חופשית של המים בתעלה כאשר הסגר פתוח.
חלקה העליון של המסגרת יחובר בברגים על מנת לאפשר פירוק והסרה נוחה של
הדלת .החלק העליון של המסגרת יהיה בעל חוזק מספיק ללא צורך בחיזוקים נוספים
כלשהם.
הכוח המירבי הנדרש להפעלה על גלגל הסגר לא יעלה על  100ניוטון .קוטר ציר הסגר
יהיה גדול מ 32-מ"מ בכל נקודה ונקודה על פניו .הציר יהיה מסוג מתרומם ויכוסה
בכיסוי ציר עליון עשוי .PVC
דלת הסגר תמוקם בין מובילי החלקה מ H.D.P.E-אשר ימנעו תזוזה רוחבית שלה
בתוך מסגרת הסגר.
תחתית הסגר תהיה מסוג  FLUSH INVERTוהאטימה בתחתית תבוצע על ידי לחיצה
של אטם נאופרן מלבני כנגד תחתית הסגר העשויה מזווית נירוסטה .תחתית הסגר
תמוקם במישור אחד עם תחתית התעלה (.)FLUSHנקודת המשען של ציר הסגר על
גבי המסגרת תהיה בעלת מסב לחץ כדורי כפול ,בעל מערכת שימון אטומה אשר אינה
דורשת גירוז ותחזוקה.
הסגרים יהיו דוגמת תוצרת  WATERMENTארה"ב או  GEREGדרא"פ או שווה
איכות.
תינתן אחריות מלאה לתפקוד הסגרים למשך של עשר שנים על ידי הספק.
לאחר גמר ההתקנה ,הכיוון והשימון (עפ"י הוראות היצרן) ייבדק הסגר ביבש ולאחר
מכן תיערך בדיקת אטימות .תוצאות הבדיקה יועברו לאישור היצרן.
אופני מדידה  -הסגרים ימדדו לפי יחידה כמצוין בכתב הכמויות .העבודה כוללת
אספקה והתקנה של הסגר על כל חלקיו לרבות הסגר ,מסגרת ,מוט הארכה ,תמיכות,
מנגנון ההפעלה וכל הנדרש להתקנה מושלמת של הסגר .כמו כן כולל בדיקת אטימות
לסגר והתיקונים הנדרשים.
 58.08סגרי קיר
מבנה הסגרים יתאים לדרישות התקן  .DIN 19794כל חלקי הסגר יהיו מפלב"מ .316
הסגרים יתאימו ללחץ ישיר ( )Seating Pressureאו לחץ הפוך ()Off Seating Pressure
או לחץ דו כיווני ( )BOTHשל  10מ' עומד.
במצב סגור הסגר יאטום אטימה מוחלטת ללא דליפות עבור לחץ של  10מ'.
הסגר יופעל על ידי מפעיל חשמלי לפי מפרט מיוחד ,אשר יותקן על גבי מעמד תקרה
עליונה או שוחה/תא .המעמד יהיה עשוי פלב"מ  316ובלע ציפוי כימי של אלקטרו
פוליש.
הכוח המירבי הנדרש להפעלה על הגלגל לא יעלה על .100n
דלת הסגר תהיה מחוזקת בפרופילי  Lמנירוסטה מרותכים.
ציר הסגר יהיה בעל קוטר מינימלי של  32מ"מ בכל נקודה ונקודה על פניו .הציר יהיה
מוט מלא מפלב"מ  .316הציר יהיה מסוג מתרומם  RISINGובעל צינור כיסוי עליון
עשוי  .PVCנקודת משען של ציר הסגר על גבי המסגרת תהיה בעלת מסב.
לחץ כדורי כפול להורדת מומנט ההפעלה הנדרש .המסב יהיה בעל מערכת שימון
שאינה דורשת גירוז ותחזוקה.
שיטת האטימה בסגר תהיה של אטם בפרופיל הידראולי מסוג  J-Sealהמיטיב אטימה
עם עליית לחץ המים ,האטם עשוי גומי  EPDMאו אחר לפי דרישה.
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האטם מחובר אל דלת הסגר על ידי ברגי נירוסטה ומחזיק אטם עשוי H.D.P.E

המשמש גם כמסב החלקה ומגביל לחיצה כנגד מסגרת הסגר ומאפשר תפעול הסגר
במומנט הפעלה נמוך.

האטם יהיה מסוג הניתן להחלפה בקטעים ,באופן פשוט ללא צורך להחליף את האטם
לכל אורכו או את דלת הסגר .לכל אורך מהלך הסגירה/הפתיחה אטם הסגר יישאר
צמוד למסגרת הסגר ולא יתרחק ממנה ,על מנת למנוע אפשרות של חדירת חול ולכלוך
בינו לבין משטחי האטימה במסגרת הסגר .האטימה בתחתית הסגר תהיה מסוג Flush
 Invertאו .Standard Invert
תמיכת הציר אל קיר התא תבוצע על ידי תמיכות ציר מנירוסטה אשר ימוקמו
במרחקים של כ 1.3-מ' ביניהן .בתוך תמיכות הציר יותקן מסב מוליך ציר ,עשוי
.H.D.P.E
תמיכות הציר כמו גם המסב יהיו בעלי חורים אובאליים הניתנים לכוונון.
חיבור מסגרת הסגר בקיר על ידי מתאדים כימיים מתוצרת סיקה פלקס שוויצריה או
ש"א בעומק של  120מ"מ.
פילוס מסגרת הסגר על קיר הבטון יבוצע בשיטה של אום פנימי ואום חיצוני .המרווח
בין מסגרת הסגר לקיר הבטון ימולא בחומר בלתי מתכווץNON SHRINK GROUT ,
מסוג בטון רוק  330תוצרת רטארד או שווה איכות.
הסגרים יהיו דוגמת תוצרת  WATERMANארה"ב או  GEREGדרא"פ או שווה
איכות.
תינתן אחריות מלאה לתפקוד הסגרים למשך עשר שנים על ידי הספק.
אופני מדידה  -הסגרים ימדדו לפי יחידה כמצוין בכתב הכמויות .העבודה כוללת
אספקה והתקנה של הסגר על כל חלקיו לרבות הסגר ,מסגרת ,מוט הארכה ,תמיכות,
מנגנון ההפעלה ,כל עבודות ההתאמה בבטון הדרושות להתקנת הסגר וכל הנדרש
להתקנה מושלמת של הסגר .כמו כן כולל בדיקת אטימות לסגר והתיקונים הנדרשים.
 58.09מפעיל חשמלי לסגרים ומגופים
מפעיל חשמלי דוגמת תוצרת  BERNARDאו שווה איכות .המפעיל החשמלי יכיל את
כל אופציות התפעול ,הבקרה ,ההגנה ,אינדיקציות ,פיקוד מרחוק ,האתראות,
אינדיקציה דיגיטלית עם צג נומרי ואלפא-נומרי ,הכול במבנה אינטגראלי שלם.
מפעיל יהיה ניתן לכוון וכיול ע"י לחצנים חיצוניים ללא צורך בפתיחת המארז מערך
הכיול יהיה מוגן ע"י קוד מפעיל ניתן לשינוי.
המפעילים יהיו מסוג המאפשרים פתיחה וסגירה מלאים או חלקיים של המגוף ,הן
חשמלית והן ידנית ,המפעיל יתאים לאפשר תחילת עבודה במומנט פיתול גבוה
המבטיח שחרור מגוף תקוע.
הסגרים יופעלו ע"י מפעילים חשמליים עם תמסורת וגלגל הפעלה ידני שיורכבו על
הסגר ויסופקו כיחידת הגפה עם אחריות כוללת של היצרן.
המפעיל יתוכנן עם עודף מומנט של  30%ביחס לנדרש ע"י המגוף/סגר עליו יותקן.
הגלגל יאפשר הפעלה קלה על ידי אדם אחד.
המפעילים החשמליים יהיו בעלי דרגת אטימות  .IP68טרמינל החיבורים יהיה בעל
מערכת אטימה כפולה ,הפרדה ואטימה מלאה בין קופסת חיבורי המפעיל לבין
המרכיבים הפנימיים (מנוע ,כרטיסי בקרה וכו') של המפעיל.
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58.09.1

בקרת תפעול והגנות
מערכת הבקרה האלקטרונית תבצע תיקון פאזות אוטומטי כדי לשמור על
כיווני פתיחה וסגירה הרצויים ,כך שהפקודה הניתנת בהפעלה מקומית או
ממערכת הבקרה תבוצע תמיד נכון ע"י המפעיל.
הגנה כנגד עבודה במצב של חוסר פאזה למניעת חום יתר במנוע ,המפעיל
ימשיך בפעולתו עד לסיום המהלך פתיחה  /סגירה וייתן אתראה בהתאם.
המפעיל יהיה מצויד במפסיקי מומנט
ניתנים לכוון.

((TORQUE

ומפסקי גבול

((- LIMIT

מערכת ההגנה תנתק את המנוע במקרה של תפיסת המגוף או עליית
המומנט ( )TORQUEלפני השלמת מהלך הסגירה  /הפתיחה.
המפעילים יהיו בעלי יכולת הפעלה מבוקרת באמצעות טיימר אינטגראלי
למהלך שלם או חלקי של סגירה/פתיחה של המגוף.
השהיה בין מתן הוראה סגירה לבין מתן הוראת פתיחה והפוך ,למניעת
היווצרות זרם יתר העלולה לגרום לנזק במנוע ,משך זמן השהיה
 0.5שניות עד  5שניות ניתן לשנות  /לתכנת משך זמן רצוי.
מתן הוראת אזהרה בתנאי עבודה הקרובים לתנאים קריטיים לפני הפעלת
אזעקה.
מפעיל חשמלי עם סגירה מהירה על מגוף ראשי " - 32מפעיל חשמלי מוצע
דגם  Bernard AT50 Logic 127RPMאו שווה איכות עם גיר  ,3:1סה״כ
סיבובים בכניסה לגיר  ,150זמן סגירה  1.18דקות ,מומנט מירבי נדרש
בכניסה לציר המגוף  ,nm1000מומנט מתקבל ממפעיל +גיר ,nm1300
מקדם בטחון .30%
58.09.2

הפעלה ידנית
המפעיל יכלול גלגל אינטגראלי להפעלה ידנית של המגוף או הסגר.
ידית בוררת מצבי עבודה :ידני  /אוטומטי  -ניתנת לנעילה.
בברירת מצב ידני  -סגירת המגוף ע"י סיבוב גלגל ההפעלה עם כיוון
השעון.
בברירת מצב אוטומטי  -גלגל ההפעלה יהיה מנוטרל.

58.09.3

תנאי עבודה
המפעיל יהיה מתוכנן לעבודה רצופה במשך כל שעות היממה ,בתנאים
משתנים של פתיחה וסגירה ,כולל עד  60הפעלות בשעה ,בכיווני פתיחה
וסגירה.

58.09.4

פיקוד
מתח פיקוד .24V AC
המפעילים יכילו כניסות להפעלה מרחוק ויציאות להעברת חיוויים
(אינדיקציות) למערכת הבקרה של המזמין.

58.09.5

אינדיקציה מקומית
המפעיל יכיל אינדיקציה מקומית דיגיטלית ,רצופה לתצוגת מצב המגוף
או הסגר ,ממצב של פתוח לגמרי ,עד למצב של סגור לגמרי ואלפא-נומרית
לביצוע כיולים ,קבלת התראות ומידע ממאגר נתונים אינטגראלי
(.)data log
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58.09.6

אינדיקציה לשליטה מרחוק
המפעיל יאפשר משלוח אינפורמציה לבקר חיצוני לגבי הנתונים הבאים:
מצב פתוח מלא (סוף פתיחה)
מצב סגור מלא (סוף סגירה)
מפעיל בפעולת סגירה
מפעיל בפעולת פתיחה
מצב נוכחי של מפסק בורר מצבים מקומי
נתונים נוספים עפ"י בחירה.
 - Monitor relayממסר לחיווי התראה /תקלה למרכז בקרה( :נתק חשמלי,
עלית טמפ' ,תקלה בחיישן מצב מגוף  %פתיחה ,חיישן מהירת סבוב מנוע,
תקלה בכרטיסי בקרה ועוד).
המפעיל יתפקד ללא צורך בסוללה פנימית ולא יאבד את נתוני הכיול לאחר
הפסקת חשמל.

58.09.7

אופני מדידה
המפעיל החשמלי לסגרים יימדד לתשלום לפי יחידה כמפורט בכתב
הכמויות .המחיר כולל אספקה והתקנה מושלמת של המפעיל החשמלי
לרבות כבלים באורך מתאים וחיבור ללוח החשמל והבקרה של התחנה,
ביצוע הבדיקות הנדרשות ,אישור היצרן להתקנה והפעלה ראשונית עד
לאיפוס המכשיר.

 58.10משאבות לשפכים
58.10.1

כללי
המשאבות תהיינה משאבות טבולות המתאימות להתקנה יבשה בצורה
אנכית ולשאיבת שפכים סניטריים גולמיים.
כבל החשמל והפיקוד מהמשאבה עד לוח החשמל הראשי או קופסת
חיבורים (בהתאם להנחיות מהנדס החשמל) יהיה רציף ולא יורשו ריתוכים
בדרך לצורך הארכת הכבל.
הקבלן יכול להציע חלופה נוספת ליחידות השאיבה המוצגות בהמשך,
להצעתו ייצרף את כל הנתונים הרלוונטיים לבחירת המשאבה ונדרש
אישור המתכנן לשינוי דגם המשאבה.
תנאי מתחייב לאספקת המשאבות הוא שיצרן המשאבות יהיה קשור עם
נציגות בארץ ,שלה יכולת מוכחת למתן שירותים וחלפים נאותים וניסיון
מוכח של  5שנים בהתקנת משאבות דומות ומתן שירות בארץ .המזמין
רשאי לדחות הצעה לאספקת משאבות על בסיס דרישה זו.
תנאי לאספקה והתקנת המשאבות הינו אישור היצרן לצורת ההתקנה של
המשאבות ועמידה בדרישות המפרט .אם לדעת היצרן נדרשים ,לצורך
התקנה במשאבה המוצעת ,מרכיבים נוספים כגון :תמיכות ,מחברים
גמישים ,מחברים למניעת רעידות וכיו"ב יכלול אותם הקבלן בהצעתו והם
יהיו כלולים במחיר המשאבה.
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58.10.2

המשאבות
המשאבות יהיו כדוגמת המשאבה הרשומה מטה או שווה איכות ,בהתאם
לנתונים הבאים:
יצרן – FLYGT
דגם משאבה NT-3231-735-480-170KW -

נתוני המנוע יהיו כאלה שיוכלו להניע את המשאבה כנדרש בכל תנאי
העבודה ולאורך כל עקומת המשאבה ובאמצעות ממיר תדר.
מנוע החשמלי יהיה מנוע במהירות סיבוב שלא תעלה של  950סל"ד מוזן
בזרם חילופין תלת פאזי במתח  400וולט ותדירות של  50מחזורים בשנייה.
מבנה המנוע החשמלי והספקו צריך להיות מסוגל לעמוד ב 9-התנעות
בשעה לפחות במרווחי זמן קצובים ללא כל נזק ובאישור יצרן המשאבות.
המנוע החשמלי יתוכנת בהספק הגבוה ב 15%-מצריכת המשאבה בנקודת
העבודה כדי שיוכל לעבוד עם משנה תדר ללא התחממות לאורך זמן.
בידוד המנוע החשמלי יתאים ל .CLASS H-טמפרטורת הנוזל תהיה
מקסימום  ,40º Cהליפופים יהיו עם ציפוי בידוד מעולים שיתאימו לעליית
טמפרטורת עבודה של עד .175º C
המשאבה תסופק עם תושבת תחתית מפלטת ברזל להלבשה על יסודות
הבטון ,כולל חורים קדוחים עבור קידוח הפלטה לתושבת הבטון.
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בנוסף ,תסופק עם המשאבה זווית יניקה  90בתחתית ,הכוללת פתח
לניקוי מהיר בדופן הזווית לרבות מיישר זרימה.
58.10.3

אטמים מכניים
במשאבה יהיו  2אטמים מכניים ,עליון ותחתון בתוך אגן השמן הבנויים
לעבודה מאומצת .כאשר אגן השמן יסוך את האטמים בזמן עבודת
המשאבה ,האטמים לא ידרשו קירור חיצוני.

58.10.4

מבנה המאיץ וציר המשאבה
נדרש מעבר חופשי במאיץ של  100מ"מ.
המאיץ יתאים לפעולה נמשכת בטיבוע מלא או חלקי .המאיץ יהיה מאוזן
סטטית ודינמית.

58.10.5

מערכת ההגנות
עם המשאבה תסופק יחידה אלקטרונית המקבלת ומתרגמת את הקריאות
המגיעות מהסנסורים המותקנים במשאבה ,כאשר על דלת לוח החשמל
מורכב פאנל שליטה.
המערכת שולטת על הסנסורים הבאים:
סנסור  WIOלהתראה בפני חדירת מים לאגן השמן.
סנסור  PT-100 -להגנה בפני חום יתר בסלילי המנוע והתחממות מיסב
תחתון ועליון.
כרטיס זיכרון מובנה המכיל את פרטי המשאבה כגון :ודל מנוע ,אמפר
נצרך ,מס' סידורי.
מד רעידות המחובר לכרטיס בראש המשאבה ומשדר באופן רציף למערכת
במשך כל זמן עבודת המשאבה.
כניסה של קו טלפון והתחברות מרחוק לקבלת נתונים מהמשאבה דרך
האינטרנט  -מובנה במערכת.

58.10.6

כבלים חשמליים
כבלים חשמליים  EMCמסוככים המיועדים לעבודה עם ממיר תדר יסופקו
באורך של  50מ' בחתך של  50קוודראט כאשר  2כבלי ההזמנה של המנוע
יחוברו במקביל במפעל ,להתנעת המשאבה בהתנעה ישירה.
כבל חשמלי נפרד המרכז את החיוויים מהמשאבה יהיה בחתך של
 1.5 X 24באורך של  50מ'.

58.10.7

עבודת הקבלן (התקנה)
עבודת הקבלן תכלול הובלת הציוד לאתר ,הובלה של כל הציוד המצויין
במפרט המשאבות כולל אביזרים וחומרי עזר וכל הכלים והמכשירים
להרכבה מושלמת של יחידות השאיבה לפי הוראות היצרן ואישור נציג
היצרן בשטח לפני ואחרי הרכבת הציוד.
על הקבלן לקבל מנציג היצרן הנחיות מפורטות להרכבת יחידות השאיבה,
צורת חיבור המשאבה עם מידות בסיס לעיגון לרצפת התחנה וכן צורת
חיבור של כבלי המשאבה ,כולל כבלי ההגנות ללוח הפיקוד .כל ביקורי נציג
היצרן יהיו כלולים במחיר המשאבה או ההרכבה.
הקבלן לא יתחיל בהרכבת הציוד לפני קבלת הנחיותיו מנציג יצרן
המשאבות וכן תוכנית מפורטת לביצוע מאושרת וחתומה על ידו.
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58.10.8

אחריות
אחריות הקבלן הינה לתקופה של שנה מיום מסירת התחנה למזמין ,כאשר
כל מערכות התחנה פועלות לשביעות רצון המזמין.
בנוסף ,יספק הקבלן אחריות של נציג יצרן המשאבות בארץ לתקופה של 5
(חמש) שנים מיום מסירת התחנה ,כאשר אחריות זו צריכה לכלול עמידה
בנתונים ההידראוליים של המשאבה ,הגעה לשטח למקרה של תקלה עקב
בעיה מכנית במשאבה לרבות אחריות לביצוע התיקונים ואספקת החלקים
הנדרשים ללא חיוב והתחייבות על החזקת חלקי חילוף למשאבות
המסופקות ,כמו כן יסופקו עם המשאבות דפי הוראות הפעלה בתיק
מסירה הכולל את קטלוג המשאבה גרף המשאבה וספרות היצרן.

58.10.9

אופני מדידה
משאבת ביוב תימדד לתשלום לפי יחידה כמפורט בכתב הכמויות .המחיר
כולל אספקה והתקנה מושלמת של המשאבה לרבות בדיקה ,הרצה ,הפעלת
המשאבה ,כבלים באורך מתאים וחיבור ללוח החשמל והבקרה של התחנה
ואישור היצרן להתקנה.

 58.11משאבת ניקוז בחלקה היבש של התחנה
בהתאם למסומן בתוכניות ,יתקין הקבלן משאבה לניקוז התא היבש .המשאבה תהיה
טבולה דוגמת תוצרת " "Grundfosדגם  SLV.65.80.22.2.50D 50Hzאו שווה איכות.
נקודת העבודה:

ספיקה  30מק"ש

עומד כולל:

 8מ'

המשאבה תופעל באמצעות מצופים אשר יותקנו בסמוך אליה בהתאם לתוכניות.
המשאבה תסנוק את השפכים מהעוקה באמצעות צינור סניקה מפוליאתילן PE-100

בקוטר  75מ"מ אשר יותקן לאורך הקיר באמצעות "שלות" ,יעבור לצדה הרטוב של
התחנה ויוחדר אל חלל הבור הרטוב ,הכול בהתאם לתוכניות.
הפעלת המשאבה תהיה באמצעות פיקוד המצופים או באמצעות הפעלה ידנית מחדר
הבקרה או ממספק נוסף אשר יותקן בסמוך למשאבה במפלס המשאבות.

תנאי מתחייב לאספקת המשאבות הוא שיצרן המשאבות יהיה קשור עם נציגות בארץ,
שלה יכולת מוכחת למתן שירותים וחלפים נאותים וניסיון מוכח של  5שנים בהתקנת
משאבות דומות ומתן שירות בארץ .המזמין רשאי לדחות הצעה לאספקת משאבות
על בסיס דרישה זו.
אופני מדידה  -משאבת הניקוז תימדד לתשלום לפי יחידה כמפורט בכתב הכמויות.
המחיר כולל אספקה והתקנה מושלמת של המשאבה לרבות בדיקה ,הרצה ,הפעלת
המשאבה ,כבלים באורך מתאים וחיבור ללוח החשמל והבקרה של התחנה ,אישור
היצרן להתקנה ,תושבת ,מצופים להפעלה ולדימום ,מפסק עליון  -בחדר חשמל ומפסק
תחתון בחדר המשאבות (תא היבש) ,צנרת סניקה לתא הרטוב וכל הנדרש להתקנתה
בשלמות.
 58.12מתקן הרמה
58.12.1

תיאור כללי של המתקנים:
בחלקה היבש של תחנת השאיבה יסופק ויותקן מתקן הרמה מסוג מונורייל
עם גלגלת הרמה המאפשר שליפת המשאבות דרך דלת התחנה והעברתן
למשאית.
בחלקה הרטוב ,מעל המגוב הידני ,יסופק ויותקן מתקן הרמה מסוג
מונורייל עם גלגלת הרמה המאפשר הוצאת הגבבה מן המגוב הידני אל
מפלס עגלת האשפה.
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בחלקה הרטוב ,מעל הבורות הרטובים ,יסופק ויותקן מתקן הרמה מסוג
מונורייל עם גלגלת הרמה המאפשר הוצאת ציוד אלקטרו-מכאני מאזור
הבורות
כל אביזרי המתכת שאינם חרושתיים יהיו מפלב"מ .316
58.12.2

ציר ההרמה
מתקן ההרמה מסוג מונורייל המותקן כמצויין בפרט שבתוכניות .עומס
ההרמה בהתאם למפורט .המתקן יותקן על מסילה מפרופיל פלדה
מגולוון.
הקונסטרוקציה וכל חלקי הפלדה יבוצעו לפי פרק  06של המפרט הכללי
ויצבעו כמפורט להלן:
בבית המלאכה ינוקו האביזרים מחלודה במברשת פלדה ובסילון חול
וייצבעו בשתי שכבות בעובי  50מיקומטר כל אחת בצבע יסוד "אפוקסי
קופון  "EA-9 HBתוצרת "טמבור" .אביזרים מגולוונים ייצבעו בשתי
שכבות בעובי  50מיקומטר כל אחת בצבע יסוד "אפוגל" תוצרת "טמבור"
לאחר ההרכבה יתוקנו כל הפגמים בצבע היסוד וכל האביזרים יצבעו בשתי
שכבות ציפוי "טמוגלס" תוצרת "טמבור" בעובי  50מיקרומטר כל אחת.
סה"כ  200מיקרומטר.
פרופיל הפלדה יעוגן לתקרה באמצעות פלטות מתאימות שיסופקו יחד עם
מתקני ההמרה.

58.12.3

גלגלת ההרמה
הגלגלת כוללת צבע יסוד אפוקסי  240מיקרון ,מעצור דיסק אלקטרומגנטי,
נטול אסבסט ,ידית חוטית עם  4לחצנים דו -דרגתיים " +פטריית" חרום,
מצמד חיכוך למניעת עומס יתר ,מפסק גבול חשמלי לקצה מהלך
ההרמה/הורדה ,אונקל עם לשונית קפיצית ,סל איסוף שרשרת ,מנגנון
למניעת התחממות יתר של המנוע.

58.12.4
ציר הרמה  -מונורייל
אורך מונורייל ב מ'
קרונית הרמה
יצרן  -או שווה איכות
ארץ ייצור
כשר הרמה בטון
גובה הרמה במ'
מספר ירידות שרשרת
סוג שרשרת
אונקל +בית אונקל
מהירויות הרמה
מהירויות נסיעת קרונית
הספקת חשמל
IP

ריכוז נתונים טכניים של מתקני ההרמה
חדר משאבות 4 ,טון
18

חדר סגרים  1.5טון
3.5

חדר מגובים 0.5 -טון
8

HADEF
גרמניה
4
20
1
פלב"מ
פלב"מ
5.4/1.35
16/4
400V/50Hz/3Ph
55

HADEF
גרמניה
1.6
20
1
פלב"מ
פלב"מ
10/2.5
16/4
400V/50Hz/3Ph
55

HADEF
גרמניה
0.5
20
1
פלב"מ
פלב"מ
9.4/2.3
16/4
400V/50Hz/3Ph
55
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58.12.5

הזנת חשמל
הזנת החשמל לאורך המונורייל תתבצע ע"י מסילה מגולוונת עם קרוניות
מוסבות המיועדת לכבלים שטוחים.
קופסת חשמל בקצה המונורייל הכוללת  3פאזות  +הארקה.

58.12.6

התקנה והפעלה
המתקן ייבדק עם גלגלת המותקנת על גבי מונורייל ב 125%-מעומס עבודה
נומינלי .משקולת הבחינה תסופק ע"י הקבלן.
בקצות פס המונורייל יתקין הקבלן מעצורים שימנעו את האפשרות של
נפילת העגלה מפס המונורייל.

58.12.7

אופני מדידה
מתקן ההרמה יימדד קומפלט כמפורט בכתב הכמויות .מחיר המתקן כולל
בין היתר אספקה והתקנה מושלמת של מתקן ההרמה לרבות מסילה
מפרופיל פלדה ועיגונים ,תושבת ,גלגלת/קרונית ההרמה ,מעצור ,שרשרת
נירוסטה ,צביעה ,כבלים באורך מתאים וחיבור ללוח החשמל והבקרה של
התחנה ,אישור היצרן להתקנה ,בדיקה ממשלתית כמתחייב ,אחריות של
 12חודשים וכל הנדרש להתקנה בשלמות.

 58.13מגוב מכאני ודחסן
אספקה והתקנה של מגוב מכני חרושתי ודחסן וכל הציוד הנלווה ,וכל ועבודות נוספות
כמפורט בהמשך.
58.13.1

דרישות ליצרן/ספק המגובים והדחסנים המכניים
הצהרה של יצרן המגובים כי הספק מייצגו בארץ ,כמפורט של מפרט זה.
יצרן המגובים (ולא ספק המגובים) יאשר בכתב על גב תוכנית ההעמדה
המצורפת למכרז זה כי מערך המגובים המוצע על ידו או על ידי הספק
מותאם לעבודה בתחנה המתוכננת ובתנאי הזרימה ואיכות השפכים
הגולמיים בתחנת השאיבה.
היצרן יצרף להצעתו רשימה של לפחות  3התקנות בארץ שבהן הותקן ופועל
בהצלחה ציוד זהה לציוד המוצע על ידו ורשימת אנשי קשר של מפעילי
הציוד בהתקנות אלו וכן מכתבי המלצה חתומים עדכניים עבור התקנות
אלו.
מפרטים טכניים מלאים של המגובים המוצעים כולל כל הציוד הנלווה כגון
מסועים ,דחסנים ,ציוד בקרה ופיקוד ,חשמל ,מפרטי אחזקה ודרישות
האחזקה השוטפת .רשימת חלקי חילוף הכרחיים ,משטחי עבודה וכל ציוד
אחר הנדרש לתפעול מושלם של המתקן על פי המפורט בהמשך.
חישובים טכניים  -הידראוליים של מהלך הזרימה במגוב בספיקות התכן
החזויות.

58.13.2

המגובים המכניים והמערכות הנלוות
המגובים יהיו מגובים אנכיים  -זווית  90מעלות.
המגובים יהיו מסוג מגוב אנכי/מסרק עם ניקוי אחורי.
כל מגוב מכני יסופק עם דחסן ,מערכת חשמל ובקרה עצמאיים ,מדי גובה
ומדי מפלס ,משטחי עבודה ותפעול ,מערך איטום המגוב ,מערך יניקת
אוויר וכל הנדרש לצורך מתקן מלא ומתפקד היכול להבטיח את פעולתן
התקינה של המשאבות.
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58.13.3

הדרישות הטכניות למגובים המכניים והדחסנים:
ספיקת התכן למגוב –  1,700מ"ק לשעה
מרווח הסינון יהיה בין  10ל 12-מ"מ בתנאי שתובטח הפעילות התקינה של
המגוב בספיקת התכן.
כל הפלדות ללא יוצא מן הכלל יהיו מפלב"מ .316
מערך המגובים ,דחסן יהיה אטום עם הכנה ליניקת אוויר במפלס הכניסה
לתחנה.
לדחסן יהיה חילזון מפלב"מ ,החילזון עם ציר ובקוטר של  250מ"מ לפחות.
לא יתקבל חילזון ללא ציר.
מערך המגובים יספוק עם משטחי עבודה ,סולמות ,מדרגות ומעקים ככל
שיידרש לתחזוקה המלאה והנוחה של המתקן.

58.13.4

אלו ההדגשים העיקריים לאספקה והתקנת המגובים והדחסנים:
שני המגובים ,הדחסנים והמערכות הנלוות למגוב יהיו זהים לחלוטין וברי
החלפה.
כל יחידת מגוב תוכל לפעול לבד בעזרת מערכות העזר העצמאיות וללא
צורך במערכות העזר של המגובים האחרים .כל מערכת נלווית תשויך
למגוב ספציפי ולא תשמש מגובים נוספים ובזה :מערכת אספקת חשמל,
בקרה ,סילוק ואיסוף הגבבה .כל מגוב יפנה את הגבבה למכולה ספציפית
ייעודית למגוב.
כל המגובים והציוד הנלווה ייוצרו במפעל אחד מומחה לעבודות פלב"מ
ועם ניסיון מוכח בביצוע מתקני פלב"מ.
מערך המגובים יבטיח נוחות אחזקה וגישה מיטבית לכל מרכיב של המגוב
והמערכות הנלוות ,ללא ציוד עזר .ככל שיידרש  -תכלול הצעת היצרן מערך
מדרגות ומשטחי עבודה לתפעול ואחזקה ולא יותר שימוש בסולם ארעי.
המדרגות והמשטחים יבוצעו על פי הנחיות הבטיחות המחייבות.
המגובים יותקנו כך שתתאפשר השבתה של כל אחד מהם וגישה לתיקונו
ללא סכנה של הצפה או פגיעה בתפעול המגוב האחר.
המגובים והמערכות הנלוות יהיו אטומים לבריחת ריחות.
תתאפשר יניקת אוויר מחלל המגוב המכני והמערכות הנלוות.
כל המנועים ,מערכת החשמל והבקרה יהיו מותאמים להתקנה בחוץ ללא
מיגון .כל המנועים של המגוב ,הדחסן והמסוע יהיו מוגני התפוצצות ברמת
בידוד  ,CLASSFודרגת אטימות .IP65
כל מערכות החשמל ,הפיקוד והבקרה יהיו ברמת אטימות .IP65
כל חלקי המגוב ,הדחסן והמערכות הנלוות ובזה :תמיכות ,עיגונים,
משטחיי עבודה ,סולמות וכל חלק מתכתי באשר הוא יהיו מפלב"מ .316כל
חלקי הפלב"מ יוטבלו באמבט החמצה גדול דיה להכיל את כל חלקי המגוב
ומערכות המשנה.
כל פרטי המגוב המכני ,הדחסן והמערכות הנלוות ובזה :משטחי העבודה,
מעקים סולמות וכיו"ב ,יתוכננו ויבוצעו על ידי היצרן על פי כל דרישות
הבטיחות התקנים וההוראות המחייבים ,ללא יוצא מן הכלל.
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58.13.5

אחריות ומסירה
כל המערכות האלקטרו מכניות של המגוב המכני והמערכות הנלוות ובזה:
המגוב המכני ,הדחסן ,מערכות החשמל הבקרה והפיקוד ,מדי הגובה
והמפלס יישאו באחריות היצרן לתקינות הציוד לתקופה של
 5שנים .האחריות כוללת הגעה לשטח למקרה של תקלה עקב בעיה מכנית
במערכת המגובים ו/או הדחסן והמערכות הנלוות לרבות אחריות לביצוע
התיקונים ואספקת החלקים הנדרשים ללא חיוב והתחייבות על החזקת
חלקי חילוף למערכת המגובים והדחסנים המסופקים.
במידה והמגובים יסופקו ויותקנו ע"י הספק מתחייבת נוכחות של היצרן
בזמן התקנת המגובים המכניים ו/או הרצתם למשך  2ימי עבודה לפחות,
ועל היצרן לקחת זאת בחשבון בהצעתו.
עם גמר התקנת המגובים תבוצע הרצה של מערך המגובים והמערכות
הנלוות במשך  5ימי עבודה .בכל מהלך ההרצה ישהה במקום נציג היצרן,
בעל הכישורים להפעלה ותיקון תקלות במערך המגובים .בתקופה זו יהיה
היצרן זמין ,בהתראה של  6שעות לתיקון כל תקלה שתהיה במערך
המגובים.
היצרן יספק  3העתקים של ספר המתקן.
ספר המתקן יכלול:
מפרט טכני מפורט ומלא של כל הציודים והמכשירים ולוח החשמל
הוראות תחזוקה שוטפת ותחזוקת שבר
תעודת אחריות של  5שנים לכל מרכיבי הציוד
היצרן יספק חלקי חילוף הכרחיים למגובים על פי הרשימה שבמפרט
המגובים.

58.13.6

המדידה לתשלום
המדידה לתשלום עבור אספקה והתקנה של מגוב מכני ,דחסן ,ארונות
החשמל ,ציוד הבקרה והפיקוד וכל המפורט לעיל והנדרש לקבלת מתקן
מגובים מושלם  -תהיה לפי יחידה כמפורט בכתב הכמויות.

 58.14עגלת אשפה
עגלות האשפה יהיו חרושתיות דוגמת תוצרת "דולב" בנפח  1,100ליטר .בכל מקרה
גובה של מכולת האשפה תהיה לא יותר מ 1.35-מ' .סוג ודגם המכולה יאושרו ע"י
המזמין.
אופני מדידה  -עגלת האשפה תימדד לפי יחידה כמפורט בכתב הכמויות ותכלול
אספקת העגלה לשטח התחנה.
 58.15מגוב ידני
מגוב ידני ימוקם בהתאם למופיע בתוכניות .כל חלקי המגוב ותמיכותיו יהיו מפלב"מ
 . 316המגוב יותקן על תחתית תעלת השפכים ובסמוך אליו ימוקם דלי למגוב .הדלי
יותקן בין ארבע מסילות אשר יאפשרו תנועתו מתחתית התעלה ועד מפלס הכניסה
לתחנה בצורה חופשית ומבוקרת .פעולת המגוב תבוצע יחד עם מגרפה בעלת "שיניים"
ברוחב התואם את רוחב מרווחי המגוב.
אופני מדידה  -המגוב הידני יימדד לפי יחידה כמפורט בכתב הכמויות ויכלול ייצור,
אספקה והתקנה של המגוב על כל חלקי לרבות המגוב ,התמיכות ,מסילות ,דלי ,מגרפה
וכל הנדרש להתקנה בשלמות.
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 58.16מתקן נטרול ריחות  -תחנת השאיבה
 58.16.1כללי
המפרט עוסק בתכנון ,אספקה והתקנה של חומרים ,ציוד ומכשור של מערכת
משולבת לנטרול ריחות (ביוטריקלר בשילוב עם ביופילטר) בתחנת שאיבה
לשפכים "ניר צבי" .העבודה כוללת תכנון ,התקנת מצעים במבנה מבטון,
מפוחים מפלב"מ ,מערכת השקיה ,מערכת סחרור ,מערכת הוספת
נוטריאנטים ,מכשור ,בקרת זרימה ולוח פיקוד להפעלת המתקן .מערכת
הבקרה של המתקן תותאם ותחובר למערכת הבקרה שתותקן בתחנת
השאיבה.
 58.16.2הגדרות
לקוח סופי – מועצה מקומית באר יעקב
קבלן – הקבלן הראשי הזוכה במכרז
יום עבודה  -יום עבודה של  8שעות לעובד
 - H2Sמימן גופריתי גזי
 - D/Tיחס המיהול נדרש לסף הריח
 - OUיחידת ריח
 58.16.3חומר הגשה
הקבלן יגיש תוכניות מפורטות ,דוגמאות ,דו"ח בקרת איכות וכל הנתונים
בהתאם למפורט בהמשך .כל חומר ההגשה יימסר בקובץ אחד בו זמנית.
הקבלן ימסור תוכניות ייצור הכוללות תוכניות הרכבה ,חיבור והתקנה,
תוכניות חשמל ומכשור .הקבלן יפרט מידות ,חלקים ,חומרים.
להלן פירוט התוכניות:
שם התוכנית
תרשים  P&IDמפורט
תנוחה כללי של התחנה עם מתקן ניטרול ריחות
מבנה מערכת נטרול ריחות על כל מרכיביו  -תנוחה
תוכניות חשמל  -תרשים עקרוני
תוכנית חשמל  -תרשים בקרה
תוכניות חשמל  -חד קווי

מס'
1
2
3
9
10
11

קנה מידה
ללא קנה מידה
1:50
1:25
ללא קנה מידה
ללא קנה מידה
ללא קנה מידה

תוגש פרשה טכנית לתכנון המתקן שתכלול בין היתר:
-

סיכום נתוני תכנון

-

תיאור מערכת המוצעת על כל פרטיה

-

חישובים תהליכים

-

חישובי זרימת אוויר

-

שיקולים לבחירת חומרי מבנה

-

חישובי קונסטרוקציה

-

תיאור מערכת החשמל והבקרה המוצעת

דו"ח טכני של ספק המצעים המאשר התאמתם לטיפול בעומס הריח בזמני
מגע המוגדרים במפרט ,לרבות תוצאות במתקנים בהם היה שימוש במצעים
הנ"ל.
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 58.16.4משלוח ואחסון
החומרים יועברו ויאוחסנו באתר בהתאם להוראות היצרן הכוללות בין
השאר:
מצעי המערכת יישמרו ויאוחסנו על משטח נקי .המצעים יכוסו אם יש כוונה
לאכסנם לתקופה של יותר משבוע.
אין לאכסן את המצע לתקופה ארוכה.
כל הציוד החשמלי והציוד המסייע יאוכסן במבנה סגור.
אחריות
היצרן ייתן אחריות למצעים למשך תקופה של  10שנים מיום ההפעלה,
בתנאי שהמתקן יפעל בהתאם להוראות תפעול ותחזוקה של היצרן .במסגרת
האחריות היצרן יהיה אחראי שהמצע לא יידחס ,לא יתפרק ולא יתפח.
האחריות לכל הציוד המכני והאלקטרומכני תהיה ל 12-חודשים מהפעלת
המתקן ומסירתו למזמין.
 58.16.5דרישות כלליות
יצרן המערכת המשולבת יהיה בעל  5שנים (חמש) לפחות של ניסיון בתכנון
והתקנה של מערכות דומות .היצרן יספק רשימה של  3מתקנים (שלושה)
דומים לפחות ,שהותקנו בארץ ופועלים בצורה מושלמת (בספיקות של
 10,000מק"ש לפחות) עם המלצות הלקוחות .ההמלצות יכילו שמות ומספרי
טלפון להתקשרות.
השטח המיועד למתקן נטרול ריחות מצומצם מאד .לכן נדרש היצרן
להתבסס על מצעים של ספק מאושר שיאפשר תכנון מתקן קומפקטי עם
מצעים שיאפשרו את הביצועים הנדרשים בזמני מגע קצרים .אם בכוונת
המציע להציע מצעים חלופיים ,עליו לקבל אישור מוקדם מהמהנדס לפחות
 14יום טרם הגשת ההצעה .מצע שלא אושר קודם ע"י המהנדס לא יילקח
בחשבון.
יצרן המערכת המשולבת ידריך את נציגי המזמין ויספק תמיכה לביצוע
בדיקות מעקב בשנת התפעול הראשונה .ניתן יהיה לחדש את שרותי התמיכה
בתום השנה הראשונה.
היצרן יחזיק מעבדה קבועה לביצוע בדיקות מיקרוביאליות וכימיות על מנת
לתמוך ולתת שירותים שיאפשרו תפעול יעיל של המערכת המשולבת.
המעבדה תהיה פתוחה לביקורת המזמין.
לא ניתן להציע מערכות כדלקמן:
מערכת נטרול ריחות המבוססת על שלב טיפול אחד.
מערכת נטרול ריחות המבוססת על או משלבת מסנן פחם פעיל לטיפול או
לליטוש.
מערכת עם מצע סטרוקטורלי שאינו מאפשר מעבר חופשי.
מערכת שאינה מאפשרת שטיפה תקופתית וניקוי המצע.
מערכת נטרול ריחות המכילה יותר מ 20% -מצע אורגני.
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 58.16.6המערכת המשולבת הנדרשת
 58.16.6.1נתוני תכנון
המערכת תתוכנן להרחקת ריחות מהחלק הרטוב של תחנת
השאיבה בתנאי התפעול כדלהלן:
פרמטר
ספיקת אוויר
עומס ( H2Sממוצע/מכס).
עומס TRS
טמפ' האוויר
טמפ' הסביבה

יחידות
מק"ש

ערכים
20,000
20/60
<1
10-40
10-40

ppmV
ppmV

מעלות צלסיוס
מעלות צלסיוס

המערכת תתוכנן בהתאם למפורט להלן:
פרמטר
זמן מגע בביוטריקלר
נפח המצע בביוטריקלר
זמן מגע בביופילטר
נפח המצע בביופילטר
מפל לחץ מכס .כולל על המצעים
שטח כולל של המתקן (ראה תוכנית)
סחרור מים בביוטריקלר
ספיקת הרטבה בביופילטר
צריכת מים (מכס).
אספקת חשמל
לחץ מי רשת

ערכים
10
255
20
111
2,5
120
11
23
24
400V, 3Ph, 50Hz
3-4

יחידות
שניות
מ"ק
שניות
מ"ק
קלופסקל
מ"ר
מק"ש
מק"ש
מק"י
בר

 58.16.6.2דרישות ()PERFORMENCE
שיעור הרחקת  H2Sשל המתקן תהיה לא פחות מ  ,99%כאשר
העומס על המתקן הוא העומס הממוצע או המכסימלי.
שיעור הרחקת הריח הממוצעת תהיה  90%כאשר עוצמת הריח
בכניסה למתקן גבוהה או שווה ל 6,000-יחידות ריח ונמוכה מ-
 15,000יחידות ריח .עוצמת הריח של גזי הפליטה תהיה נמוכה
מ 600-יחידות ריח  ,D/Tכאשר עוצמת הריח בכניסה למתקן
נמוכה מ 6,000-יחידות ריח.
זרימת האוויר בביוטריקלר ובביופילטר תהייה כלפי מעלה.
 58.16.6.3היקף האספקה
מבנה המתקן יתוכנן וייבנה ע"י הקבלן הראשי בהתאם
לעקרונות הבאים:
עפ"י תכנון והנחיות של ספק הטכנולוגיה.
מבנה המתקן יהיה מבטון סוג  5עמיד נגד סולפטים.
עובי הקירות יהיה  20ס"מ לפחות עם זיון המחזיק את הקירות
גם כשמרוקנים את המצע ובתת הלחץ המתוכנן בתאים.
שיפוע הרצפה בתאים יהיה  1%לפחות לכוון התא המפריד שבין
 1התאים.
בכל תא צינור ניקוז ברצפת התא בקוטר  "4בקרבת פתח האדם
על מנת לאפשר גישה וריקון המיכל בעת הצורך.
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כל הקירות והשטחים הפנימיים יהיו מכוסים בשכבת הגנה נגד
קורוזיה.
לכל תא יהיו פתחים בגג להכנסת מצע ,פתחים בצד לכניסה
לצורך שרות .המכסים יהיו אטומים באמצעות גומי .EPDM
 58.16.6.4מצעים
מצע הביופילטר יהיה מצע מהונדס אנאורגני המאפשר טיפול
בעומס הריח הנדרש בזמני מגע קצרים .והוא יהיה בעל התכונות
הבאות:
מצע הביופילטר יהיה מצע המורכב מחומרים
אנ-אורגנים ולא הידרופילים במבנה לא אחיד ועמיד לחומצות,
בסיסים וממיסים.
המצע לא יתכווץ ולא יתפח כתוצאה משינויי הלחות.
המצע יכיל חומרי ספיחה ,מספיק נוטריאנטים וחומרי וויסות
הדרושים לתהליך.
המשקל הנפחי של המצע  500ק"ג למ"ק.
מפל החץ המכסימלי על המצע לא יהיה יותר מ 410-פסקל
ל 1-מ' מצע בזמן ההפעלה הראשונית.
מצע הביוטריקלר יהיה אנאורגני והוא יהיה בעל התכונות
הבאות:
מצע הביוטריקלר יהיה במבנה לא אחיד.
המצע יהיה המורכב מחומרים אנ-אורגניים ולא הידרופיליים
במבנה לא אחיד ועמיד לחומצות ,בסיסים וממיסים.
המצע לא יתכווץ ולא יתפח כתוצאה משינוי בתכולת המים.
 58.16.6.5מערכת תמיכה למצע הביופילטר:
קורות פלב"מ  316או פיברגלס מונחות על רגלי תמיכה בגובה
 1.0מ' לפחות המונחות בניצב לכוון הזרימה של האוויר .הלוחות
יונחו במרחקים שווים שהמרחק ביניהם יקבע באמצעות שומרי
מרווח.
הקורות יוכלו לשאת עומס של  1,000ק"ג למ"ר ,מחושב לשאת
את עומס המצע במצב רטוב.
על הלוחות תותקן רשת פוליפרופילן למניעת נפילת מצע
במרווחים שבין הקורות.
 58.16.6.6מערכת תמיכה למצע הביוטריקלר:
המצע יונח על רשת  FRPעמידה לחומצות שתותקן על קורות
זווית במקביל לכוון זרימת האוויר.
הקורות יותקנו על קירות תא הביוטריקלר.
הקורות והרשת יוכלו לשאת עומס של  550ק"ג למ"ר.
על הלוחות תותקן רשת פלסטית למניעת נפילת מצע דרך הרשת.
 58.16.6.7מערכת סחרור:
המערכת כוללת משאבת סחרור מפלב"מ  ,316צנרת ,PE/PVC
ברזי בקרה ,מתזים לכיסוי השטח מעל מצע הביוטריקלר .יש
לתכנן המתזים תוך שמירה על חפיפה בין שטחי ההרטבה.
המנוע יהיה  3פאזות  50הרץ  400וולט המתאימים לדרגת
בטיחות  1קבוצה .2
מערכת הסחרור תעבוד ברציפות כל עוד המתקן פועל.
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 58.16.6.8מערכות השקיה:
מערכת השקיה לביופילטר כולל צנרת  ,PE/PVCמתזים לכיסוי
השטח.
השקיית המצע תתבצע בתדירות של מספר פעמים ביום.
 58.16.6.9מפוח:
המפוח יתוכנן לעבודה רציפה.
המפוח יהיה עשוי פלב"מ  316עם כנפיים מוטות אחורה.
המפוח יאוזן סטטית ודינמית.
החיבור למפוח באמצעות מחברים גמישים .למפוח יהיה פתח
ניקוז בתחתית ופתח בקורת להצצה.
ציר המפוח יהיה מפלב"מ .316
גירוז המיסבים יהיה עצמאי כולל איטום הציר בניאופרן והגנה
על המנוע מפני פגיעות מזג אוויר.
המנוע יהיו  3פאזות  50הרץ  400וולט המתאימים לדרגת
בטיחות  1קבוצה  2ומקדם שירות .1.15
המפוח יהיו תוצרת שבח מפוחים או שוו איכות.
 58.16.6.10ציוד עזר:
מערכת הזנת נוטריאנטים .המערכת כוללת משאבת מינון ,מיכל
עם מערבל ונוטריאנטים במצב יבש לשנת תפעול אחת.
דמפרים לוויסות הספיקה במתקנים.
 58.16.6.11מכשור ובקרה
לוח החשמל הראשי למתקן נטרול הריחות יותקן במבנה חדר
החשמל ,יחד עם שאר לוחות החשמל הראשיים בתחנת
השאיבה .יותר להתקין לוח פיקוד מקומי בלבד בסמוך למתקן
נטרול הריחות.
מערכת הפיקוד והבקרה תותאם למערכת הבקרה של תחנת
השאיבה .מערכת הבקרה של המתקן תעביר את כל הנתונים של
פעולת המתקן אל מערכת הבקרה של תחנת השאיבה.
 58.16.6.12אספקת לוח ההפעלה של המתקן שיכלול:
לוח הכולל ציוד בקרה מקומי ,מתנעים למנועים וכל הציוד
למתקן נטרול ריחות.
לוח .FRP
מפסק  on/off/autoלהפעלת המפוח.
מפסק  on/off/autoלהפעלת משאבת הסחרור.
נורות סימון למפוחים.
נורת סימון למשאבת הסחרור.
התראה על ספיקת סחרור נמוכה.
נורת התראה כללית.
לחצן ביטול תקלה.
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נורות מתח.
מפסק ראשי על דלת לוח החשמל.
אישור תו תקן.
בקר מתוכנת PLC
מסך מגע  "5.7לממשק מפעיל HMI

 58.16.6.13מכשור:
בקר ספיקה לקריאת ספיקת הסחרור והגנה על המשאבה מפני
חוסר זרימה.
מד מים למדידת תוספת המים לביוטריקלר.
מד מים למדידת כמות מי ההרטבה בביופילטר
מד לחץ לקריאת הלחץ על קו הסחרור וקו ההרטבה.
מד ספיקה לוויסות ההקזה.
ברז סולנואידי לבקרת ההשקייה.
ברזים ומסנני קו כנדרש.
צינור פיטו ומנומטר למדידת ספיקת האוויר.
 2מנומרים למדידת מפלי הלחץ על המצעים.
 1מד לחץ על קו הסניקה של משאבת הסחרור.
 58.16.6.14עבודות התקנה
עבודות התקנה בשטח כוללות בין השאר:
התקנה והרכבת כל הציוד והמכשור הנדרש כולל עבודה
וחומרים .כולל התקנת ציוד המתקן ,מפוחים ,לוח הפעלה וכל
המכשור והמרכיבים של המערכת.
פריקה ואחסון ביניים של הציוד והחומרים.
הכנת השטח ופריקת הציוד.
התקנת מצעי הסינון בתוך המתקנים.
אספקה והתקנה של צנרת מים חיצונית וצנרת ניקוז אל
ומהמתקן ומערכת הרטבה ,צנרת ותמיכות ,מלכודות ניקוז ככל
שיידרש.
אספקה והתקנת תעלות אוויר מ/אל המתקן כולל דמפרים
לוויסות ידני ,מסננים ,תמיכות ,ארובת פליטה עם כובע הגנה
מפני גשם ללא הפסדים והתמיכות הנדרשות שיידרשו .אספקה
והתקנה של כל התעלות בין המתקן והמפוח.
אספקה כללית של חיבור חשמל ומים בלחץ  3אטמ'.
 58.16.6.15התקנה והפעלה
התקנת המצעים והציוד תהיה בהתאם להנחיות הספק.
יש לתת התראה של  5ימים לפחות לפני ההתקנה .ההתקנה
תתבצע בנוכחות נציג הספק.
התקנת המערכות בהתאם להוראות כתובות והמלצות הספק.
התקנת המצעים תהיה בהתאם להוראות כתובות והמלצות
הספק.
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 58.16.6.16שירותים שינתנו ע"י הספק
הספק ייתן את השירותים הבאים:
סיוע לקבלן עפ"י דרישה כולל  2ימי אדם וביקור בשטח כולל:
פקוח על ההתקנה של המצע.
פקוח על הבדיקות.
אישור התקנה נאותה.
בדיקת ביצועי המצע.
היצרן יעביר הדרכה לצוות המפעילים .ההדרכה תהייה בחדר
ואח"כ בשטח.
 58.16.6.17הפעלה ראשונית
הספק ייתן את השירותים הבאים:
בדיקות שדה וכיול הציוד תוך הדגמה למזמין שכל הציוד
מתאים לדרישות.
דווח בדיקה ואישור של נציג היצרן שכל הציוד והפריטים
המרכיבים את המתקן הותקנו נכון ונבדקו.
דו"ח הפעלה ראשונית.
הקבלן יבצע את הבדיקות בפיקוחו של היצרן .הקבלן יספק את
כל המכשירים הנדרשים לבדיקה.
רשימה והמלצות תיקון רג'קטים.
 58.16.6.18בדיקת המתקן
בדיקת נתוני התפעול של המתקן .הבדיקות יתבצעו לאחר
 3שבועות של פעולת המתקן ולא יאוחר מ 10-שבועות מהפעלת
המתקן .הבדיקות יכללו:
בדיקת כל מרכיבי המערכת שהם עובדים ומכוונים לעבודה
ידנית ואוטומטית.
בדיקת ספיקת האוויר.
מדידת ריכוז ה H2S-בכניסה וביציאה.
הבדיקות יהיו למשך שבוע ימים .יבוצעו בדיקות רצופות כאשר
קריאות ה H2S-נרשמות כל  30דקות.
רישום מפלי הלחץ על המצעים.
הכנת דו"ח לגבי תוצאות הבדיקות.
 58.16.6.19אופני מדידה ותשלום
מתקן נטרול הריחות יסופק ויותקן על ידי הקבלן ויימדד
כקומפלט על כל חלקיו בהתאם למצויין במפרט זה לרבות
בדיקות והדרכה למזמין העבודה.
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 58.17אוורור מאולץ
 58.17.1כללי
פרק זה הנו תוספת להגדרות המפרט הכללי ,פרק  ,15מהדורה חמישית -
אייר תשע"א ,מאי .2011
בתחנת השאיבה תסופק ותותקן מערכת אוורור מאולץ להחלפת האוויר
במפלס המשאבות ומכלל הנפח "היבש" של התחנה .המערכת תכלול מפוחים
צנטריפוגליים ותעלות .המפוחים יותקנו בקומת הקרקע כמפורט בתוכניות
ובהתאם להנחיות היצרן.
בנפח האיגום תותקן מערכת אוורור מאולץ להחלפת האוויר בנפח האיגום.
 58.17.2מפוח
המפוחים עבור תחנת השאיבה ונפח האיגום לטובת מערכת האוורור
המאולץ יהיו דוגמת דגם " "CHEMשל חברת ” “Chemcoאו שווה איכות
המסופק על ידי חברת "אקופל" ,עם הנעה ישירה ,דרגת אטימות .55-IP
-

מפוח לתחנת השאיבה דוגמת  CHEM 560DB GRPלספיקה של 15,000
מ"ק לשעה.

-

מפוח לנפח האיגום דוגמת  CHEM 1000DD PPלספיקה של
 75,000מ"ק לשעה.

 58.17.3תא אקוסטי
המפוח יותקן בתוך תא אקוסטי המיוצר מדפנות  P.V.Cמתפרקות .דופן
חיצונית מ P.V.C-קשיח ולוח  P.V.Cמחורר בדופן הפנימית ,ביניהם צמר
סלעים בעובי  100מ"מ .יותקנו חיבורים גמישים פנימיים בין יניקת המפוח
לתא האקוסטי ובינו לתא הפליטה.
יותקנו משתיקי קול בנקודת הפליטה המותאמים למפוח הנבחר .דופן
משתיקי הקול החיצוניים והפנימיים יהיו מ P.V.C-מלא ומחורר בהתאמה.
החלל בין הדפנות ימולא בצמר סלעים בעובי  100מ"מ.
מפלסי הרעש במבנים הסמוכים ביותר לתחנת השאיבה לא יעלו ,כתוצאה
מפעולת המתקן ,על מפלס הרעש המותר לשעות הלילה עפ"י תקנות למניעת
מפגעים (רעש בלתי סביר) .1990
 58.17.4אופני מדידה
המפוח יימדד לפי יחידה כמפורט בכתב הכמויות .המחיר כולל אספקה
והתקנה מושלמת של המפוח לרבות התא האקוסטי ,כבלים באורך מתאים
וחיבור ללוח החשמל והבקרה של התחנה ,אישור היצרן להתקנה ,וכל
הנדרש להתקנה בשלמות.
 58.18תעלות ליניקת אוויר
תעלות האוורור יהיו מלוחות  P.V.Cקשיח הכוללים הגנת  U.Vכנגד קרינת השמש.
ייצור התעלות יעשה לפי תקן  ,ASTM D - 1784דרגה  .12454 - Bעובי התעלות משתנה
בהתאם לממדי התעלה ולא יפחת מ 4-מ"מ.
חיבור התעלות יתבצע באמצעות מחברי פעמון בריתוך .הקשתות תהיינה ברדיוס ½ 1
פעמים קוטר התעלה .שינוי חתך התעלה יעשה בצורה מתונה  -שינוי של  1ס"מ בחתך
ל 1-ס"מ אורך .כניסות צדדיות יותקנו בזווית מכסימלית של  450ורותכו לתעלה
הראשית .את החיבורים יש לבצע באמצעות מכשיר ריתוך בחום תוך שימוש
באלקטרודה המתאימה לחומר אתו עובדים
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התעלות יותקנו כמפורט בתוכניות יחד עם תמיכות מתאימות מ P.V.C-קשיח או
מפלב"מ  316אשר ימוקמו כל  2.0מ' לפחות ויחוברו לקירות/תקרות המבנה .כל
המוטות וברגים יהיו מפלב"מ .316
דמפרי ויסות ידניים מ .PVC-יש לסמן את מצב פתיחה וסגירת הדמפר.
פתחי יניקה יהיו מסוג "גריל אספקה" עם ידית וויסות ושינוי זווית הלהבים בפתחים,
עשויים מאלומיניום צבוע בתנור.
אופני מדידה  -עבור תעלות האוויר ישולם לפי מ"ר בהתאם למידות של התעלות אשר
יבוצעו בפועל ובהתאם להנחיות המפרט הכללי סעיף  15.00.13לרבות תמיכות.
בניגוד למצויין במפרט הכללי ,מחיר הספחים חרושתיים לרבות אספקת והתקנתם
יהיה כלול המחיר התעלות ולא ישולם בעבורם בנפרד.
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נספח א'
דו"ח קרקע
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נספח ב'
רשימת הציוד המוצע
האלקטרו-מכני ומערכות החשמל
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רשימת הציוד המוצע האלקטרו-מכני ומערכות החשמל
.1

.2

כללי
()1

יש למלא את רשימת הציוד המוצע ולהגישה עם ההצעה.

()2

אם בדעתו של הקבלן להציע פריטי ציוד שונים מהתוצרת והדגם שצוינו במפרט
המיוחד ובכתבי הכמויות ,עליו לצרף החומרים הבאים :מפרט וחומר טכני מלא
ומפורט עבור כל אחד מפריטי הציוד המוצע לרבות קטלוגים ,שרטוטים ,מידות
ומשקלים ,חומרי בניה ,עקומי פעולה ,סכמות של המערכת החשמלית ,מידות
מומלצות של יסוד הבטון עליו תותקן היחידה וכו'.

()3

יש לצרף רשימת התקנות הכוללת המלצות של מזמין העבודה עבור הפרטים הבאים:
מגוב מכאני ,דחסן ,משאבות לביוב ,משאבות לניקוז ומתקן נטרול ריחות

()4

הערה :יש למלא את רשימת הציוד גם לגבי פריטים התואמים את אלו שצוינו במפרט
המיוחד וכתבי הכמויות.

()5

מובהר כי פריטי ציוד שונים מהתוצרת והדגם שצוינו במפרט המיוחד ובכתבי
הכמויות כפופים לאישור מראש של התאגיד כתנאי לבחירת ההצעה הזוכה  -ראו
סעיף  13להזמנה להציע הצעות.

משאבת ביוב
.1

שם היצרן ___________________________________________________

.2

דגם המשאבה ________________________________________________

.3

מהירות סבל"ד _______________________________________________

.4

הספק מנוע כ"ס _______________________________________________

.5

קוטר המאיץ המוצע ____________________________________________

6

גודל המעבר החופשי ____________________________________________

עקומים של המשאבות :יש לצרף עבור המשאבות עקום מתאים המראה את הספיקה במ"ק
לשעה והנצילות ב % -כנגד העומד הכולל במ' .כמו כן יש לסמן על העקום את תחום הפעולה
המומלץ ,הספיקה המינימאלית והמכסימלית והלחץ המכסימלי במשאבה למגוף סגור
(.)SHUT OFF
.3

משאבת ניקוז
.1

שם היצרן _________________________________________________

.2

דגם המשאבה ______________________________________________

.3

מהירות סבל"ד _____________________________________________

.4

הספק מנוע כ"ס _____________________________________________

.5

קוטר המאיץ המוצע __________________________________________

.6

גודל המעבר החופשי __________________________________________

עקומים של המשאבות :יש לצרף עבור המשאבות עקום מתאים המראה את הספיקה במ"ק
לשעה והנצילות ב %-כנגד העומד הכולל במ' .כמו כן יש לסמן על העקום את תחום הפעולה
המומלץ ,הספיקה המינימאלית והמכסימלית והלחץ המכסימלי במשאבה למגוף סגור
(.)SHUT OFF
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.4

מגוב מכני
.1
.2
.3
.4
.5

.5

שם היצרן
שם הספק
ספיקה מקסימאלית
הספק מנוע (כ"ס)
מועד אספקה

דחסן
.1
.2
.3
.4
.5

.6

________________________________________________ :
________________________________________________ :
________________________________________________ :
________________________________________________ :
________________________________________________ :

שם היצרן
שם הספק
ספיקה מקסימאלית
הספק מנוע (כ"ס)
מועד אספקה

________________________________________________ :
________________________________________________ :
________________________________________________ :
________________________________________________ :
________________________________________________ :

סגר תעלה עם מפעיל חשמלי
 .1שם היצרן
 .2שם הספק
 .3מועד אספקה
 .4דגם/מידות
 .5מועד אספקה

.7

סגר קיר עם מפעיל חשמלי
.1
.2
.3
.4
.5

.8

שם היצרן
שם הספק
דגם/מידות
הספק מנוע (כ"ס)
מועד אספקה

________________________________________________ :
________________________________________________ :
________________________________________________ :
________________________________________________ :
________________________________________________ :

מד ספיקה
.1
.2
.3
.4

.9

_______________________________________________ :
_______________________________________________ :
_______________________________________________ :
_______________________________________________ :
_______________________________________________ :

שם היצרן
שם הספק
דגם
מועד אספקה

________________________________________________ :
________________________________________________ :
________________________________________________ :
________________________________________________ :

ציוד הרמה  4,000 - 1ק"ג
.1
.2
.3
.4

שם היצרן
שם הספק
דגם
מועד אספקה

________________________________________________ :
________________________________________________ :
________________________________________________ :
________________________________________________ :
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.10

ציוד הרמה  1,500 - 2ק"ג
 .1שם היצרן
 .2שם הספק
 .3דגם
 .4מועד אספקה

________________________________________________ :
________________________________________________ :
________________________________________________ :
________________________________________________ :

ציוד הרמה  500 - 3ק"ג
 .1שם היצרן
 .2שם הספק
 .3דגם
 .4מועד אספקה

________________________________________________ :
________________________________________________ :
________________________________________________ :
________________________________________________ :

מתמר לחץ
 .1שם היצרן
 .2שם הספק
 .3דגם
 .4תחום המדידה
 .5דגם הצג הדיגיטלי
 .6מועד אספקה

________________________________________________ :
________________________________________________ :
________________________________________________ :
________________________________________________ :
________________________________________________ :
________________________________________________ :

מערכת אוורור מאולץ
 .1מפוח (תוצרת ,גודל ,הספק)
 .2תעלות  -יצרן/ספק
 .3הגנה אקוסטית
 .4מועד אספקה

.11

מערכת נטרול הריחות
.1
.2
.3
.4
.6

.12

________________________________________ :
________________________________________ :
________________________________________ :
________________________________________ :

דגם  -תיאור המתקן
חומרי מבנה
מצע ביו-טריקלר
מצע ביו-פילטר
מפוח ומערכת הגנה אקוסטית

_______________________________________ :
_______________________________________ :
_______________________________________ :
_______________________________________ :
_______________________________________ :

מערכת הדיזל גנראטור
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

שם היצרן_____________________________________________:
דגם מנוע ________________ מהירות הסיבוב _____________ סבל"ד
מס' הצילינדרים __________ יחס הדחיסה________________
ההספק  -בפעולה רצופה וממושכת ___________ כו"ס ) (PRIME POWERלתנאי חירום
(_____) בהפעלה לסירוגין ___________ כולל )(INTERMITTENT
תיאור מערכת הקירור________________________________
סוג הזרקת הדלק __________________________________
שם היצרן של בולמי הזעזועים _________________________
סוג ווסת הסיבובים ___________תחום הוויסות +-________%
פירוט מכשירי המדידה ואביזרי ההגנה הצמודים למנוע הדיזל
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נספח ג'
מסמך תפ"מ (תוכנית פעולת מערכת),
פ.מ ,6542-5 .יולי 2020
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אודות המסמך
מס' פרסום
מהדורה
הכין
אישר
תרמו להכנת המסמך
מיקום הקובץ במערכת הממוחשבת

6542-9
0
נעמן יוגב

פרסומים

תיעוד מהדורות
מהדורה
0

תאריך
ינואר
2021

תיאור
תחנת שאיבה לביוב
"ניר צבי" החדשה
מפרט טכני מיוחד

מס' קובץ
6542-9

הכין
נעמן יוגב

אישר

תיעוד האישור
הכין :נעמן יוגב

חתימה_____________ :
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