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 מוקדמות  -  00רק פ
 

 היקף המפרט  00.01
כניות  ויש לקרוא את המפרט המיוחד כהשלמה ל"מפרט הכללי" ול"מפרט הבינמשרדי", לת

יות ו/או בכתב הכמויות  ן ההכרח כי כל עבודה המתוארת בתכנ ולכתב הכמויות וכן אין זה מ
 תמצא את ביטויה הנוסף במפרט מיוחד זה . 

 
 אור העבודה ית  00.02

לביוב    תשוקם זה    עבורהבמסגרת   שאיבה  שפכים  ויונח  "תרבותא"תחנת  מאסף  קו  קטע  ו 
 קיימת. למערכת הביוב ה התחנהלצורך חיבור  קו סניקה ו  גרביטציוני

 
 לת:העבודה כול 

   קו גרביטציה קצר, עשויPVC. 

  .קו סניקה חדש עשוי פוליאתילן 
   וקו המים ת בתחום התחנההנדסה אזרחיעבודות . 
 טרול ריחות , שתי משאבות טבולות ומתקן נאספקת והתקנת סגר כניסה 
 צוע צנרת סניקה ואביזרים בתחום התחנה.  יב 
 צוע עבודות חשמל ובקרה. יב 

 
ולהניח קו צי יש לספק  עובי דופן  ,  ø4מפלדה "  להספקת מים בטיב מי שתייהנורות  כמו כן, 

אשר בקצהו תותקן  אל התחנה  מ"מ    4מצופה בטון פנים ועטיפה חיצונית מפ.א.ש. בעובי    5/32"
 מערכת מדידה ומזח.

 
עבודות   לכל  מתייחסת  זה  במכרז  המפורטת  עבודות  העבודה  הכוללות  האזרחית  ההנדסה 

מסג עבודות  גמר,  עבודות  הספקה,  בטונים,  עבודות  וכן  ויציאה  כניסה  צנרת  תשתיות,  רות, 
 של פרטי צנרת וציוד מכני וחשמלי הדרושים להפעלת תחנת השאיבה.  הרכבה והרצה

 . וקו מיםקצר   גרביטציוני   קו ,סניקהבנוסף, תיכלל במכרז זה הספקה והנחת קו 
 

תת קרקעיים )מי    באתר הפרוייקט קיימים מיםשיש אפשרות שתשומת לב הקבלן מופנית לכך,  
 מבטון מזוין לתא השאיבה. ה מבנב  תיקוניםבפרט אמור הדבר לגבי  תהום(.

קרקעיים מכל מקור שהוא. רואים את -מחירי היחידות כוללים תמורה עבור עבודה במים תת
ק באופן יסודי את קיום מפלס וזרימת או נוכחות המים  הקבלן כאילו עשה קידוחי ניסיון, ובד

ל הקבלן לבסס את הצעתו כמוגדר מהממצאים הנ"ל. על הקבלן לנקוט בכל  קרקעיים. ע-התת
האמצעים שידרשו ויאושרו ע"י המפקח לביצוע העבודה ביבש, כולל שאיבה רצופה, התקנת  

נוספות הנובעות מתנאי העבודה במים    מצעי חצץ, צינורות ניקוז, דיפון מיוחד וכו'. שום תביעות
 קרקעיים לא תובאנה בחשבון. -תת

 
  02.010ה כלולה בסעיף  תהי  עבור תא השאיבה  התמורה לביצוע העבודות במים תת קרקעייםכל  

 ולא תיכלל בשום סעיף נוסף.   בכתב הכמויות
 

אחד מעובדיו,  ואם יגרם נזק ע"י הקבלן או  קיימות  נזק לתשתיות  הקבלן יקפיד להימנע מלגרום  
 מיידי.  שביעות רצון המפקח ובאופןעל חשבונו ו יהיה עליו לתקנו

 
ולאחר מכן יש לבצע את  .  תא השאיבהל   התאמת הבטונים ויציקת רצפהתחילה יש לבצע את  

 . העבודות האלקטרומכניות
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 לוח זמנים  00.03

הקבלן יסיים את כל העבודות עד להשלמה מלאה לשביעות רצונו של המזמין לא יאוחר מאשר  
 ו התחלת עבודה. ימי תקופת הרצה, מיום שקבל צ   30 - לבנוסף ימי לוח,  30
 

 קבלת השטח ע"י הקבלן 00.04
 האתר ויכולתו לבצע את העבודה בהתאם לנדרש.רואים את הקבלן כמי שבדק באופן יסודי את  

 
 .לגבי האתרלא תוכר כל תביעה מהקבלן בגין טעות באבחנה 

 
 דרכי גישה  00.05

דה וממנו, ולסלק מיד  על הקבלן לשמור על תקינות וניקיון הדרכים עליהן הוא נע אל אתר העבו
 והכבישים, הכל בהתאם להוראות המפקח. כל לכלוך או בוץ ופסולת וכו' שיהיה על הדרכים  

 
ב הדרכים  את  יתחזק  ויאפשר  הקבלן  שהתקין,  גישה  דרכי  כולל  העבודות,  ביצוע  משך 

למשתמשים אחרים לנוע בהן בכל עת. עם גמר העבודות הקבלן יתקן את הדרכים לפחות לרמת  
 ה שבה הדרכים היו נתונות לדעת המפקח עם תחילת העבודות. האחזק

 כל המפורט בסעיף זה לא יימדד ולא ישולם בנפרד. 
 

יקצו את הדרכים והשבילים עליהם יורשה לנוע    מית אורניתמועצה מקוהמפקח בתאום עם  
 רכב הקבלן לצרכי ביצוע העבודות. 

 
גישה בנוסף לאלה שהוקצו לו בתוואים  דרש לצרכי עבודתו הקבלן יתקין לעצמו דרכי  יבמידה וי
ו ע"י המפקח. לתנועה בדרכים אחרות ו/או שטחים חקלאיים יש לקבל אישורי מעבר  שיאושר

 המזמין ו/או מבעלי הקרקעות.  מהמפקח ו/או
 

 קרקעיים - מתקנים עיליים ותת 00.06
חשמל,    קרקעיים הקיימים בשטח, כגון: צנרת מים, ביוב,-הקבלן יבדוק מקום המתקנים התת 

ויש לג וכד'. מיקום הקווים המסומנים בתכניות הוא משוער  לותם בשטח לפני  תאורה, טלפון 
 ביצוע עבודות בקרבתם. 

 
 תוספת עבור הצורך בעבודות המפורטות בסעיף זה. לא תשולם כל 

 
 תאומים כלליים  00.07

מע"צ,   מקורות,  חברת  )משטרה,  השונות  הרשויות  עם  העבודות  את  לתאם  הקבלן  משרד על 
וכד'(, כמפורט   רשות שמורות הטבע  כן  התקשורת, חברת חשמל, רשות העתיקות,  להלן. כמו 

 מודגש בזאת כי:

 
תבוצענה א. בו  אשר  הכבישים    האתר  הדרכים,  חלקי  אותם  פירושו  החוזה,  לפי  העבודות 

של   והנחלים, האדמות הפרטיות, אדמותיו  הנהרות  שולי הדרכים,  הציבוריים, השבילים, 
על הקבלן    המזמין לחוזה.  לביצוע העבודות בהתאם  של המהנדס  דעתו  לפי  שיידרשו  וכו' 

ר פנוי לצורך ביצוע עבודה ואין  לקבל לפני כניסתו לאתר, אישור בכתב מאת המזמין כי האת
כל גורם שיש לו התנגדות כל שהיא לכך. כל עיכוב שיחול בעבודות עקב אי קבלת האישור  

 חשבונו.  הנ"ל יהיה באחריות הקבלן ועל
 

הביצוע   ב. בזמן  הפינוי  הרישיונות,  בהוצאות  הקשורות  וערבויות  אגרות  כולל  ההוצאות  כל 
הרישיונות יהיו על חשבון הקבלן והם כלולות בחישוב  והוצאות נלוות הנדרשות עקב תנאי  

 עלות הסעיפים השונים שבכתב הכמויות. 
 

  



 

c:\users\mehandes\desktop\מפרט טכני מיוחד. -מסמך ו'  - 11-2020מכרז \ סופי למכרזdocx 

4 

 תאום עם הרשויות 00.08
ם שטחים בבעלות פרטית או  כי האתר/תוואי הקו עובר בתחותשומת לב הקבלן מופנית לכך,  

ולהתחיל בביצוע  ציבורית. על הקבלן לתאם עם הרשות המקומית את המעבר בשטחים הנ"ל  
 העבודה רק לאחר שקיבל בכתב אישור מהרשות המוניציפלית בתחומה הוא עובר. 

 
עי ותת קרקעי וכן כבלי  האתר/תוואי הקו עובר לאורך, וחוצה מפעם לפעם, כבלי חשמל על קרק

הקב על  וניקוז.  מים  קווי  וכן  כנ"ל  וכל  טלפון  כנדרש  מראש  אישור  הנ"ל  מהרשויות  לקבל  לן 
 אום ואישור הביצוע יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו. פעולות הת

 
 כללי  א.

ביצוע    את  השונות  הרשויות  עם  לתאם  באחריותו  כי  לכך,  מופנית  הקבלן  לב  תשומת 
א עיכוב  כל  החל  העבודה.  בטרם  עוד  כלשהי,  רשות  עם  מראש  תאום  אי  עקב  יגרם  שר 

 בכל נזק שיגרם עקב כך.   איישוהקבלן  הקבלן את עבודתו, יהיה באחריות הקבלן 
 

להלן הרשויות העיקריות עמן על הקבלן לתאם את עבודתו. יודגש כי הרשויות המפורטות   
ת הקבלן בצורך בתאום עם להלן, הינן עיקרי הרשויות המיודעות ואין בכך כדי לפטור א

 כל גורם נוסף שיידרש. 
 

 היתר בניה  ב.

 . התקפים  םולצוויובהתאם לתקנות    המועצה המקומית אורניתבטיפול    נושא היתר הבניה             

 

 מועצה מקומית אורנית  ג.

שבתחום שיפוטה מתבצעת העבודה, לקבלת אישור ביצוע    המועצההקבלן יתאם עם נציגי   

 העבודה ומיקום דרכי גישה בשטחי האזור. 

 

 ופי תשתית ג ד.

 .ךבהתאם לצור ת הכבישו קבלת אישורי חציתאום ולידאג    הקבלן 

 על חשבון הקבלן. התשלום באם יידרש 

 

 משטרת ישראל  ה.

 במסגרת תאום חציות הכבישים יתאם הקבלן את ביצוע העבודה גם עם משטרת ישראל.

 שבונו. , הם יוזמנו ע"י הקבלן ועל חהתנוע  ו/או מכווני  במידה וידרשו שוטרים

 

 חברת חשמל  ו.

וי  ימים לפני העבודה ליד עמודי החשמל וקווי חשמל    3זמין פקוח לפחות  הקבלן יתאם 

קרקעיים. העבודה באזור עמודי החשמל וקווי החשמל תבוצע רק בנוכחות מפקח של  -תת

באתר.  לעבוד  חשמל  חברת  כניסת  עקב  תביעות  כל  תהיינה  לא  לקבלן  החשמל.  חברת 

מו כן לא תהיה לו כל תביעה  ת לחברת החשמל את כל הסיוע האפשרי. כהקבלן מתחייב לת

במידה ויתבקש להפסיק עבודתו באזור עמודי החשמל על מנת לאפשר את עבודת חברת 

 החשמל. עלויות התיאום והפיקוח הנ"ל יחולו על הקבלן. 
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 פרטנר חברת "בזק" / "סלקום" / "פלאפון" /  ז.

השונות. העבודה באזור עמודי  בתאום עם מהנדסי החברות  הקבלן יזמין פקוח על חשבונו   

החברות   של  מפקח  בנוכחות  רק  תעשה  התקשורת  וקווי  התקשורת  שוחות  התקשורת, 

 השונות. 

 התשלום למפקחים על חשבון הקבלן.  

 

 חברת מקורות  ח.

 הקבלן יזמן פקוח מחברת מקורות בעת עבודה בקרבת מתקנים של החברה. 

 ע"פ הנחיות החברה ובנוכחות פקח מטעמה.חברת מקורות תתבצע    חצית קווי צינורות של

 התשלום עבור הפיקוח על חשבון הקבלן. 

 
 חברות הכבלים  ט. 

הקבלן יתאם עם חברות הכבלים כי החצייה תתבצע על פי הנחיות החברות. במידה ויידרש  

 מפקח, הוא יוזמן ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

 

 גורמים אחרים  י.

גורם אחר ע"פ הנחיות שיתקבלו במהלך הביצוע. התשלום עבור הפיקוח על חשבון    כל 

 הקבלן. 

 

 הגנה על העבודה והאתר, סידורי התנקזות זמניים 00.9

ני נזק  הקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על המבנה ועל עבודותיו מפ

ע"י מפולת אדמה, סופה, סערה, שהעלול   כל תקופת  ילהיגרם  וכו', במשך  רוח, שמש  טפונות, 

 הביצוע ועד למסירתו למפקח.

 

במיוחד ינקוט הקבלן על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, בכל האמצעים הדרושים  

ת המים,  זמניות להרחק להגנת האתר מפני גשמים או מפני מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות

 החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימת תעלות זמניות לפני מסירת העבודה. 

 

כל עבודות העזר להתנקזות זמנית של האתר ושמירתו ביבש לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על  

 חשבון הקבלן. 

 

לא    נאותים והן אםכל נזק שיגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה  

 עשה כך, יתוקן על ידי הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו של המפקח. 

 

 הקבלן יהיה אחראי על אחזקת האתר במשך כל תקופת ביצוע המבנה ועד למסירתו לידי המזמין. 
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 מעבדה  00.10

 . מהנדסה  שלו אישורהמזמין יתקשר עם מוסד מוכר לשם ביצוע בדיקות טיב נדרשות בשדה ב

 תפקידי המעבדה יהיו: 

 בדיקות מוקדמות של טיב החומרים  א.

 בדיקות שוטפות לטיב החומרים ב.

 בדיקות לטיב המלאכה  ג.

 בדיקות שונות באתר, לפי דרישת המפקח  ד.

 סיכום וריכוז יומן הבדיקות  ה.

 המעבדה תופעל לפי הוראת המפקח. 
 

ת בדוד צנרת ובדיקות לחץ הידרוסטטי  , בדיקוריתוכיםיבוצעו בין היתר בדיקות טיב בטונים,  
 כמפורט להלן, בהתאם לדרישות היצרנים או המפקח. 

 
מערך החשבון   2%המזמין יוריד מכל חשבון לרבות החשבון הסופי של הקבלן סכום בשיעור של  

)ללא מע"מ(. מסכום זה המזמין יממן את הוצאות הבדיקות במעבדה לרבות בודקים שיבואו  
יע בעבודות עפר, בנטילת המדגמים ובכל עבודה  י דגימות באתר. הקבלן יס  ה ליטולם המעבד מטע

 אחרת שתידרש לשם נטילת המדגמים על חשבונו. 
 

על הקבלן לקחת בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם לעבודה עקב בדיקות המעבדה ועקב  
 חשבון.המתנה לתוצאותיהן. תביעות לפיצויים בגלל הנ"ל לא תובאנה ב 

 

 ניקיון השטח בגמר העבודה 00.11
 דרש, את כל עודפי החומרים והפסולת כדלקמן:יהקבלן יסלק מאתר העבודה, בכל עת שי 

 עודפי חפירה, ועודפי חומרים של הקבלן.  .א
 כל חומר חפור שאינו מיועד לשימוש חוזר כמילוי, לפי החלטת המפקח.  .ב
 והתארגנותו בשטח.  הקבלן   פסולת, לכלוך, צמחיה וחומר זר הנוצר בשטח עקב עבודות  .ג
 כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר, ונפסל ע"י המפקח.  .ד
 מבנים ומתקנים ארעיים שהוקמו במהלך העבודה. .ה
 כל חומר זר ופסולת אחרת שהמפקח יורה לסלקו אל מחוץ לאתר.        .ו

 
הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה לאחר סילוק    העודפים והפסולת הנ"ל יסולקו ע"י

ום זה, הרשות להשתמש במקום סולת מאושר. המקום אליו יסולקו, הדרכים המובילות למקפ
כל אלה יתואמו ע"י הקבלן על אחריותו ועל חשבונו עם הגורמים הנוגעים בדבר,    -ובדרכים הנ"ל  

 המפקח.שיונות המתאימים ואישור מ יועליו וקבל את כל הר
 

חומר בצדי אתר העבודה. חומרים עודפים,  לא תורשה שפיכת    -בניגוד לנאמר במפרט הכללי  
שהוא יסולקו ע"י הקבלן, לפי הוראות המפקח, לכל   עודפי חפירה וחומר חצוב, מכל מקום  כולל 

רצון המפקח   לשביעות  הפיזור(  )כולל  הפיזור  או  למקום השימוש  ועד  העבודה  מרחק ממקום 
והמחיר יחשב    -שלום נוסף   ללא ת  -משרדי  -של המפרט הבין  40017  -ו  01017בסעיפים  כמפורט  

 הכולל של העבודה כמפורט בסעיפי כתב הכמויות.  ול במחיר  ככל
 

על מנת להסיר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל עודפי החפירה והחציבה, עפר פסול הינם  
 רכוש המזמין. 
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 מסופקים ע"י הקבלןציוד וחומרים  00.12

 

האבי א. הצינורות,  הציוד,  כל  את  יספק  לביצוע  הקבלן  הדרושים  והחומרים  הכלים  זרים, 

ות והוא יורשה להשתמש רק בציוד ובמכונות אשר יתאימו לביצוע יעיל של העבודה  העבוד 

 ולפי דעת המהנדס. 

 

ות המהנדס  ו לא תשתמע מהם אחרי אישור המהנדס לציוד או חומר כל שהוא או אי    אישור

 לביצוע העבודה. ביחס לעבודות שהקבלן מבצע. הקבלן הינו אחראי הבלעדי 

 

המהנדס את שמות היצרנים ו/או הספקים מהם הוא מתכוון להשיג    אישורעל הקבלן להגיש ל ב.

מקור החומרים פוטרת את הקבלן מאחריותו לטיב    אישור החומרים לביצוע העבודות. אין  

 על ידו.  החומרים והעבודה המבוצעת

 

שלו תיאור, מפרט, שרטוטים של    על הקבלן להגיש לאישור המהנדס, באמצעות ספק הציוד ג.

ביזרים המוצעים על ידו )גם כאשר הציוד המוצע יהיה מאותו דגם  מכני וא-הציוד האלקטרו 

 המתואר במפרט ובכתב הכמויות( וכן כל המידע הנוסף שיידרש ע"י המהנדס. 

 .אישור בכתב מאת המהנדס יוזמן הציוד ע"י הקבלןרק לאחר קבלת 

 

ל ד. הדרושות  ההובלות  להובלכל  וכן  העבודות  ידי  ביצוע  על  להספקה  הנדרשים  חומרים  ת 

הקבלן במסגרת החוזה יעשו ע"י הקבלן ותמורתם תחשב ככלולה במחירים לעבודות השונות  

 הנקובות בכתב הכמויות. 

 

מהווה התחייבות מצידו כי כל החומרים שהקבלן חייב   הגשת הצעת הקבלן לביצוע העבודות ה.

 ו שהוא יכול להשיגם ולהביאם לאתר העבודות במועד המתאים.לספקם נמצאים ברשותו א

 

בכל מקרה יסופקו חומרי העזר כגון אלקטרודות, ברגים, עוגנים, גומי לאטימה וכו' על ידי   ו.

 לעבודות השונות הנקובים בכתב הכמויות.הקבלן ותמורתם תחשב ככלולה במחירים 

 

 אחריות הקבלן לשימוש בציוד ובחומרים 00.13

 

ל העבודות, החומרים והציוד שהקבלן יעשה בהם שימוש במהלך העבודה לצורך ביצועה,  כ א.

כגון: קווי מים ודרכים זמניות, תמיכות, דיפונים וכד', שאיבת מים ושפכים כיו"ב יהיו על  

ובאחריו היחידה  חשבונו  במחירי  כלולה  ועלותם  מאומה  עבורם  ישולם  לא  הקבלן.  של  תו 

 השונים שבכתב הכמויות.

 

בכל האחריות אם ישתמש בחומרים אשר אינם מתאימים לדרישות מפרט זה    איישהקבלן   ב. 

 של המפרט הכללי.  300.8.31גם אם סופקו ע"י המזמין כמפורט בסעיף 

ובדיקתם   ייצורם  בתהליך  לו,  שסופקו  החומרים  את  לבדוק  הזכות  לקבלן  ניתנת  לפיכך, 

ב החומרים שקבל כאילו  ת הקבלן גם על טיבמפעל. מרגע שקיבלם הקבלן לידיו תהיה אחריו

 שרכש אותם בעצמו. 
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מכני, והפעלתו בצורה תקינה  -הקבלן יהיה האחראי הבלעדי להתאמת כל הציוד האלקטרו ג.

 במשך תקופת האחריות. 

 

שעות ממועד קבלת הודעה על תקלה, ותהיה על חשבון    48יבוצע תוך    -כל תיקון אשר יידרש   

 יות.הקבלן במשך תקופת האחר 

 

 מבוטל  -  למפקח מטעם המהנדס משרד 00.14

 

 יוצב שלט בנוסח שיאושר על ידי מהנדס המועצה   -שלט באתר 00.15

 

 

 שמירה  00.16

וגניבה חלה על הקבלן עד למועד גמר ההפעלה   אחריות על שמירת המתקנים ולציוד בפני נזק 

 ומסירה סופית למזמין. 

 

 על מעבר ונתיב בטוח להולכי רגל שמירה  00.17

תנועה ומעבר  באזור מבונה ולאורך תוואי  מובא לתשומת לב הקבלן כי העבודה מיועדת להתבצע  

באישור יועץ בטיחות    הולכי רגל לרבות תלמידי בית ספר ויש לספק מעבר בטוח בכל זמן העבודות

 . מו ועל חשבונומטע

 

 הוראות תפעול 00.18

חוברת כרוכה של הוראות תפעול  שלושה העתקים  הקבלן יספק, במסגרת חובותיו לפי החוזה,  

בסעיף   כמפורט  השאיבה,  בתחנת  שהותקן  הכללי  311.1.7לציוד  המפרט  תעודות     של  כולל 

של כל העבודה במדיה מגנטית    AS MADEכמו כן יספק הקבלן תוכניות    רני הציוד.של יצ  אחריות

 ובעותק קשיח. 

 

בנוסף לאמור במפרט הכללי יכלול כל פרק את רישום של ספק הציוד, כתובת, מספר טלפון ושם  

 של איש השירות וכן הוראות בטיחות להפעלה ואחזקה של הציוד. 

 

 הרצת תחנת השאיבה  00.19

הבתו הקבלן.  תקנ ם  ידי  על  הציוד  של  רטובה  הרצה  תערוך  והחשמלי,  המכני  הציוד  כל  של  ה 

ימים. במשך כל זמן ההרצה יהיו נציגיו המקצועיים של הקבלן וספקי הציוד    30ההרצה תמשך  

 נוכחים באתר, יטפלו בציוד, יוודאו העדר תקלות וינחו את צוות התחזוקה של המזמין.

 ק בנוכחותו. בוצע רההרצה תתואם עם המפקח ות

 

 עבודה זאת כלולה במחירי היחידה השונים ולא תשולם בגינה כל תוספת. 

 

ימים אחרונים    14רק לאחר שכל מערכות התחנה תפעלנה בצורה תקינה, ללא תקלות במשך  

 ברציפות וכנדרש על פי המפרטים, התחנה תימסרנה לידי המזמין. 

 



 

c:\users\mehandes\desktop\מפרט טכני מיוחד. -מסמך ו'  - 11-2020מכרז \ סופי למכרזdocx 

9 

ימי עבודה    14ריך את תקופת ההרצה עד לקבלת  אתימים האחרונים להרצה    14  -הופעת תקלות ב

 ללא תקלות וללא כל תשלום נוסף. 

 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל לידיו את התחנה ולהפעיל אותה גם בטרם הושלמו כל  

מחובת   לגרוע  בכדי  בכך  יהיה  ולא  והמוחלט,  הבלעדי  דעתו  לשיקול  בהתאם  וזאת  העבודות, 

 עד תומן.  הקבלן להשלים את כל העבודות

 

 בטיחות וגהות .2000

ג'  על הקבלן לאחוז בכל האמצעים בכדי לשמור כדין על תנאי הבטיחות של העובדים ושל צד 

 כנדרש בתקנות הממשלתיות, ובהוראות חוק אחרות. 

 

והכוונת תנועה ע"י   גדרות בטיחות, שילוט ותמרור, תאורה, שמירה  יהיו בין היתר  האמצעים 

טרת ישראל עבור הצבת שוטרים בשכר, ביצוע מעקפים זמניים, פנסים  שמנציגי הקבלן, תשלום ל

 המפקח.  אישורמהבהבים וכו', בהתאם לדרישות הרשויות הנוגעות בדבר וכפוף ל

 

ובהתאם   לעיל  כמפורט  הנדרשים  האמצעים  כל  שננקטו  מבלי  פתוחות  תעלות  להשאיר  אין 

 להוראות לבטיחות וגהות של משרד העבודה. 

 

 מיוחדים  תנאים 100.2

 

 עבודה בשטחים מוגבלים  א.

רואים את הקבלן כאילו כלל במחירי היחידה עבודה בשטחים מוגבלים וצרים. לא תוכר   

 כל תביעה מצד הקבלן על עבודה בשטחים מוגבלים ו/או לעבודה בשלבים. 

 

 מזג אוויר  ב.

תביעה    תוכר כלרואים את הקבלן כאילו כלל במחירי היחידה עבודה בתקופת החורף. לא   

 מצד הקבלן על הצפות, בטלה כתוצאה מחוסר יכולת לבצע עקב בעיות מזג אוויר. 

 

 קרקעיות קיימות -פגיעה במערכות עיליות ותת  ג.

תת  מערכות  בקרבת  עבודה  היחידה  במחירי  כלל  כאילו  הקבלן  את  קרקעיות  -רואים 

על הצורך  הקבלן    יעה מצדועיליות, כגון קווי מים, דלק, ביוב, בזק וכו'. לא תוכר כל תב

 בעבודות ידיים ו/או האטה בעבודה עקב מערכות אלה, גם אם לא סומנה על גבי התוכנית. 
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 התמורה  ד.

מוקדמות, תיכלל במחירי    -  00התמורה עבור כל הפעולות והקשיים שפורטו לעיל בפרק   

היחידה  במחירי  היחידה של הסעיפים השונים ולא תשולם כל תוספת בגין הנ"ל. כן יכללו  

כל הוצאות הקבלן בגין תיאומים עם רשויות, עם המפקח על התעבורה ומשטרת ישראל, 

וכל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראות הרשויות והוצאות הכוונת התנועה לצורך הביצוע  

לעבודות   בנוסף  הנ"ל,  כל  וכדומה.  להכוונה  פועלים  פנסים,  חביות,  מחסומים,  כגון: 

ידה של הסעיפים השונים והמפורטים בהסכם הכללי  חירי יח לולה במ נוספות שתמורתן כ

מעבדה  הוצאות  ביטוח,  התארגנות,  עבודות  השאר  בין  והכוללים  הכלליים  ובמפרטים 

 וכדומה. 

 

הקרקע    סוג  הגיאוגרפי,  ומיקומו  ריחוקו  השטח,  תנאי  את  בחשבון  לקחת  הקבלן  על 

כל   עלות  את  היחידה  במחירי  ולכלול  העשו ומליחותה  אהקשיים  לייקר  עבודתו  יים  ת 

באתר בו תתבצע העבודה. עלות זאת תיכלל במחירי היחידה אותם מציע הקבלן בכתב 

 הכמויות. 

 

 

 

 

 

 חותמת וחתימת הקבלן    תאריך 
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  עבודות בטון יצוק באתר     02פרק 

 

 כללי  02.01

פרק  לפי  תבוצענה  הבטון  מ  -02  עבודות  של  אחרונה  הוצאה  באתר"  יצוק  בטון  שרד  "עבודות 

 ספות וההשלמות בסעיפים להלן.  הביטחון ב"מפרט כללי לעבודות בנין", עם התו 

 קירות תומכים יבוצעו לפי מפרט משרד השיכון. 

 

 סוגי בטון 02.02

 למצעים אלא אם כן נאמר אחרת.  15 -למבנים וב 30  -סוגי בטון יהיו ב 

 

 . 466היה בהתאם לת"י חוזק הבטון י 

 

 בטון יוכנו בתנאי בקרה טובים.רק בבטון רזה, שאר סוגי ה תנאי בקרה נחותים יורשו  

 

כך.   לשם  ומאושרים  מתאימים  ברכבים  לאתר  ויובל  בטון  לייצור  מאושר  במפעל  יוכן  הבטון 

 הבטון לעמודי וגג המבנה יוצק באמצעות משאבות בטון. 

 צעות מי שתייה. תערובת הבטון תוכן אך ורק באמ 

 

 עיגון חלקי מתכת בבטון  02.03

לפני היציקה יותקנו בתבניות במקומם המדויק כל חלקי המתכת שיש להתקינם בבטון כגון:  

מסגרות למכסים, בסיסי מעקות, לולבי פלדה, סולמות, עוגנים, קטעי צינורות וכו'. חלקים אלה  

ובשעתה. כל השטחים של חלקי המתכת   ייקבעו היטב במקומם כדי למנוע תזוזתם לפני היציקה

לכלוך, חלודה מתקלפת, מלט  במגע עם בטון ינוקו היטב מכל שמן, שומן, צבע,    העתידים לבוא

 או בטון שנדבקו אליהם ומכל לכלוך אחר. 

 הבטון ימולא וירוטט היטב נגד כל השטחים של החלקים המושקעים בו.  

 

 הכנות ליציקה  02.04

פשיים ממים עומדים,  היו פני השטחים, שעליהם או נגדם יונח הבטון, חו מיד לפני הנחת הבטון י 

גבי עפר. יש להרטיב היטב פני חפירות ומצעים שנגדם יונח הבטון,  בוץ, שברי בנין, אבנים או ר 

 כך שהלחות לא תשאב מהבטון הטרי. 

 

 שימת הבטון 02.05

במקרה של יציקת בטון כנגד אדמה יישפך הבטון בזהירות כדי שלא יפגע בשלמות דופן החפירה   

יגרום למפולות א  כך, יפסיק  ולא  ו לנפילת רגבי אדמה לתוך תערובת הבטון. אם אמנם יקרה 

ה שנפלו לתוך החלל הממולא באופן חלקי בבטון  הקבלן את יציקת הבטון, יוציא את רגבי האדמ

 .ישולם בנפרד לאום מרגבי אדמה לשביעות רצון המהנדס, עבור הנ"ל  וינקה את המק

 
ס בכתב  תעשנה ביבש, אלא אם כן ברשותו של המהנד  אסור להניח בטון במים, וכל יציקות הבטון 

המהנדס. אין להניח בטון במים זורמים ואין לתת למים    אישורושיטת הנחת הבטון תהיה טעונה  
 זורמים לפעול על הבטון בטרם התקשה. 
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מ'. במקרה    2.0  - הבטון לא יותר מכאשר היציקה נעשית בתבניות יהיה גובה הנפילה החופשי של   

או צינור העשוי גומי, כך שגובה הנפילה    ה מגובה רב יותר, יש להשתמש בשוקת יציקהשל יציק 
מ'. עובי כל שכבה יצוקה בקירות    2.0החופשי של הבטון מקצה השוקת או הצינור לא יעלה על  

וב. כל שכבה נוספת של בטון  ס"מ ופני השכבה יהיו אופקיים בקיר   60וקורות גבוהות לא יעלה על  
יד שלא יתהוו חללים או בועות אויר  השכבה הקודמת מתחתיה עדיין רכה. יש להקפתונח כל עוד  
 בתוך הבטון. 

 
דקות עד    45  -  הקבלן יעבוד בשיטה כזו שתבטיח שבשום מקום לא יושהה הבטון היצוק יותר מ 

 הדברים הבאים:  ליציקת בטון חדש נגדו. בזמן יציקת הקירות יש להקפיד על
 

כמפורט בתכניות יש לתאם עם המהנדס    בהפסקת יציקה בקיר שלא  בכל מקרה של צורך ( 1   
 את מפלסי הפסקות היציקה.

 
הבטונים יוצקו ברציפות בין התפרים המסומנים בתבניות או שנקבעו מראש ע"י המהנדס  (  2   

 ובשום אופן לא תורשה כל הפסקה ביציקות אלו. 
 

 ורה של הבטון בעת יציקתו טמפרט 02.06
בטון  לצקת  נמו  אין  מבטמפרטורה  בעת    4  -כה  התערובת  של  הטמפרטורה  צלסיוס.  מעלות 

על   של הבטון    º35היציקה לא תעלה  כדי למנוע התקשרות מהירה מדי  וזאת  מעלות צלסיוס, 
 כתוצאה מיצירת חום רב מדי בעת התקשרות הצמנט. 

 
הב  של  הטמפרטורה  להורדת  האמצעים  כלולה כל  תהיה  תמורתם  להם,  ידרש  שהקבלן    טון 

מויות והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום  במחירי היחידה לבטונים הנקובים בכתב הכ

 בגינם, )כולל יציקות בלילה(. 
 

 אשפרת הבטון .0702

אשפרת רצפת וגג המבנים תבוצע בשלושת הימים הראשונים לאחר גמר היציקה וההחלקה ע"י   

תנועה או הקמת תבניות או פיגומים    במצב רטוב באופן רצוף. בתקופה זו לא תורשה כלהחזקתם  

ס"מ. החול יוחזק באופן    5לאחר שלושת הימים תכוסה הרצפה בשכבת חול בעובי    מעל לרצפה.

ימים נוספים. כל התבניות, הפיגומים וכד' יוקמו אך ורק מעל שכבת    7מתמיד במצב רטוב במשך  

כל הבטון בשאר   החול הנ"ל. הוצאת  יציקת  ופירוק    החול תבוצע רק לאחר גמר  חלקי המבנה 

 התבניות. 

 

 תיקון בטון פגום   .0802

 

המתאימים   פנים  משטחי  שיווצרו  בכדי  הבטונים  בפני  הליקויים  כל  את  לתקן  חייב  הקבלן 

לדרישות המפרט. תיקון פני הבטונים יבוצע ע"י פועלים מאומנים בנוכחות המפקח. יש להשלים  

שעות לאחר הסרת התבניות,    24תבניות, תוך    את תיקוני הפגמים בפני הבטונים אשר נוצקו נגד

 למקרים כאשר ניתן אישור לנהוג אחרת.  פרט

 

פגום באופן אחר שיש   ובטון מפורר או  בטון שניזוק מכל סיבה שהיא, בטון המכיל כיסי חצץ 

ף בבטון פולימרי בלתי מתכווץ דוגמת  יוסר, יורחק ויוחל  -לחצבו ולהשלימו עד לקווים הדרושים  

תאומיות חורגים מפני הבטונים, יש  או ש"ע. במקומות שגבנונים או בליטות פ  300ית  סטרקצ'ורי 

 להורידם ע"י סיתות ושחיקה עד שפני משטחי הבטון יובאו לגבולות המותרים. 
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שטחי הבטון  אם לאחר ביצוע מבחן לחץ בבריכה, נמצאו נזילות דרך פגם נקודתי או סדקים במ

 גמים. יקונים על פי מפרט שיכין המתכנן לתיקון כל הפהבאים במגע עם המים, הקבלן יבצע ת

 

 ביצוע התיקונים 

כל החומרים, הסידורים ואופני הביצוע המשמשים לתיקוני הבטונים יהיו טעונים אישור 

בוקים  המהנדס. כל המילויים צריכים להיות עשויים תוך הידוק, ללא חללים פנימיים, ד

 ווצות לאחר הבשלת המילוי והתייבשותו. היטב לדפנות החורים וחופשיים מסדקי התכ 

פני השטחים המתוקנים יהיו חלקים ומיושרים עם שטחי הבטון שמסביבם, ובעלי אותו  

 מרקם וצבע. 

 

השטחים המתוקנים, יקבלו אשפרה כמפורט בסעיף המתאים של "המפרט לעבודות בניין" וסעיף  

 היצרנים השונים. צעו בנוסף על פי תנאי מפרט זה, על פי הוראות  ויבו  02.09

 

 , יהיו על חשבון הקבלן.02.10כל ההוצאות הכרוכות בביצוע התיקונים בבטון לפי סעיף  

 

כל האמור בסעיף זה אינו פוגע בזכותו של המהנדס לדרוש הריסת מבנים עם בטון פגום או נחות  

 "המפרט הכללי לעבודות בניין". כמפורט בסעיפים המתאימים של 

 

 גומחות וחורים  .0902

הקבלן יעצב בבטון את כל הפתחים וכן את כל המגרעות והחורים הדרושים בהתאם לתכניות   

כל   של  הנכון  ולמיקום  למידות  אחראי  ויהיה  וכד',  מתכת  חלקי  עיגון,  ברגי  הכנסת  בשביל 

להרכבה. הקבלן יתקן על חשבונו    הגירועים והחורים האלה לשם התאמתם לחלקים המיועדים

 ה בעיצוב חורים וגירועים כנ"ל. כל שגיאה או אי התאמ 

 

רק אותן מגרעות וחורים בבטון שלא סומנו בתבניות ולא הוזמנו ע"י המהנדס לפני היציקה ואשר   

יתה אפשרות להשאיר מקום עבורם בתוך התבניות, ייקדחו  י יוזמנו לאחר יציקת הבטון, מבלי שה

 מינימליות שיידרשו. וייחצבו ע"י קומפרסור או באמצעים אחרים למידות המדויקות וה

 

מוטות ברזל הזיון בשטח החורים ייחתכו במבער אצטילן, רק לפי הוראות המהנדס. כל חציבה  

 נ"ל תקבע ע"י המהנדס במקום.יתרה תמולא על חשבון הקבלן. תערובת הבטון למילוי כ 

 

פולימרי    בבטון  הפתחים  של  והמקצועות  הקצוות  ייושרו  והחציבה,  הקדיחה  גמר  לאחר 

או ש"ע ויוחלקו בכף פלדה עד לקבלת פינות ושטחים חלקים בהחלט וישרים   300צ'וריית סטרק

הפתחי כל הכוונים עד להתלכדות עם השטח הסמוך לפתחים.  ב גודל  ייקבעו  מקרה  ם  בכל 

בתוך   העוגנים  לחיזוק  ונוחה  מספיקה  עטיפה  שתתקבל  כך  המהנדס  ע"י  ועומקם  והחורים 

 המבנים. 

 

תוך אוטוגני של מוטות זיון, אם יידרש, הכל כאמור  רים ועיבודם, כולל חיתמורה עבור קידוח חו 

מעלה, תשולם לקבלן לפי עבודה יומית או סכום כולל מוסכם מראש, רק אם הוזמנו ע"י המהנדס  

וכד'   גירועים, חריצים  חורים, פתחים,  נקבע במפורש שעבור עשיית  יציקת הבטון.  גמר  לאחר 

או   בתכניות  הנראים  בנפרד  בבטון,  ישולם  לא  היציקה,  לפני  עשייתם  על  הורה  שהמהנדס 

 הכמויות. ותמורתם תהיה כלולה במחירי היחידות לבטונים הנקובים בכתב 
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 אופני מדידה ותשלום  .1002
 

 כ ל ל י     .011002.
 

לפי פרק    , של "המפרט לעבודות בנין", עם  02המדידה לתשלום עבור עבודות בטון תיעשה 
 ם להלן. התוספות בסעיפי

 
בנוסף לאמור שם, יכללו המחירים הנקובים בכתב הכמויות בסעיפים השונים, את עיגון חלקי   

רועים וחורים, גמר פני  המתכת בבטון, כל ההוצאות להורדת הטמפרטורה, עשייה ועיצוב גי
 בטונים ועיצוב תפרים, כולל בניות. עבור עבודות אלה לא ישולם בנפרד. 

 
ור שאיבת מי תהום וכל מים אחרים ע"מ לצקת היחידה את ההוצאות עב כמו כן יכללו מחירי   

את הבטונים ביבש כנדרש. לא יימדדו לצרכי תשלום אותן כמויות הבטון אשר נוצקו שלא  
ות ולדרישות המהנדס, או כמויות הבטון שנוצקו במקום בטונים פסולים או  בהתאם לתכני

 למילוי חפירות מיותרות. 
 

 הבטון רז    .021002.
 

שכבת בטון רזה המשמשת כמצע למשטחי בטון תימדד במטרים מרובעים בציון עובי השכבה.   
החפירה, ייחשב  הבטון הנוסף שבמילוי השקעים, החורים והחללים אשר נוצרו בעת יישור פני  

 ככלול במחירי היחידה הנקוב בכתב הכמויות למצע מבטון רזה. 
 

 דמי בדיקות מדגמים    .01.1002
 

 במפרט זה. 00.10יף מס' ראה סע 
 

הקבלן יספק לפי הוראות המהנדס את המדגמים ויעבירם למעבדה לשם ביצוע הבדיקות. כל   
שליחתם   מדגמים,  בנטילת  הכרוכות  יתר  ההוצאות  וכל  האדם  כוח  את  כולל  למעבדה, 

 האמצעים הדרושים לכך, יהיו על חשבון הקבלן. 
 
 

 עבודות איטום    05פרק 
 

 כ ל ל י    

"מפרט כללי לעבודות אטום" הוצאה אחרונה של    -  05ום בבטון יבוצעו לפי פרק  ת האיט עבודו 

 פים להלן.טחון ב"מפרט כללי לעבודות בנין", עם התוספות וההשלמות בסעיימשרד הב

 

 פרטי התפרים ואיטום פני קירות מפורטים בתכניות.  
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 עבודות מסגרות ופוליאסטר משוריין   06פרק 

 

 י ל   כ ל    06.01

"נגרות אומן ומסגרות פלדה" הוצאה אחרונה של משרד   -  06עבודות המסגרות יבוצעו לפי פרק   

 וההשלמות בסעיפים להלן. הביטחון ב"מפרט לעבודות בנין", עם התוספות 

 

  מפוליאסטר משוריין או פרופילי פלדה סולמות, מכסים    חלקי המסגרות שיש להתקינם כוללים: 

 עפ"י המפורט בתכניות. 

 

 או מפוליאסטר משוריין.  316מפלב"מ  יבוצעוכל חלקי המתכת  

 

 החומרים 06.02

פגמים, ויתאימו לדרישות    כל החומרים אשר ישמשו בייצור יהיו חדשים, מאיכות מעולה, ללא  

 המפורטות בתכניות ולמטרה אשר לה נועדו.

 

באבץ חם. הקבלן יהיה  פלדה המיועדת לגלוון חייבת להיות חופשית מסיליקון ומתאימה לגלוון   

 בכל נזק שייגרם אם יתברר בעת הגלוון שהפלדה אינה מתאימה לגלוון כנ"ל.  א ויישאחראי  

 

כזה לא ישחרר את הקבלן מאחריותו    אישור המהנדס אולם    אישורכל החומרים יהיו טעונים   

 לטיב החומרים ולהתאמתם לסוגי העבודות כנדרש בתכניות ובמפרט. 

 

 גרות יצור חלקי מס 06.03

 

 כ ל ל י    06.03.01 

 

ודה תבוצע לפי מיטב כללי ההנדסה המקובלים בייצור חלקי מסגרות, ע"י עובדים בעלי רמה  העב 

למידות   בדייקנות  וייחתכו  ייושרו  וכד',  פרופילים  פחים,  השונים,  החלקים  נאותה.  מקצועית 

ברי ביניהם  יחוברו  החלקים  הצורך.  במידת  חורים  בהם  וייקדחו  בברגים,  הנדרשות  או  תוך 

 כמסומן בתכניות. 

 

 עיבוד החומרים     06.03.02

 

חיתוך הפלדה יבוצע במשור, בכלי חיתוך מכני או במבער אצטילן המונחה באופן מכני. החיתוך  

במבער יורשה רק בתנאי ששטחי החיתוך יהיו נקיים וחלקים. ששטחי החיתוך יישארו ישרים  

ארים בצידה  ם כמו שטחים משובבים. הסיגים הנשובעלי מקצועות חדים, בלי חריצים וחלקי

התחתון של שפת החיתוך יוסרו ע"י הקשה קלה או ע"י שיוף או ליטוש, בתנאי שלא ישתמשו  

לצורך זה בשופינים או באבני שיר גסים מדי העלולים להשאיר חריצים במתכת. כל הצילועים  

 הרכבת החלקים.)גראטים( הנשארים אחרי חיתוך או קדוח חורים, יוסרו לפני 
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הפרופילים, הפחים וכד' יהיו ישרים, אלא אם כיפופם דרוש לפי התכנית. יישור החומרים או  

כיפופם יבוצע באמצעים כאלה אשר לא יגרמו נזק לחומר או יגרעו מחוזקו. יש ליישר או לכופף  

 אדום, אין לעבדה במצב של חום בינוני )כחול(. -את הפלדה כשהיא במצב קר או חם

 הסימון או כל עיבוד אחר. ייעשה לפני  שורהיי

 

 חיבורי ריתוך  06.04

 

 האלקטרודות   06.04.01

 

במיכלי    סגורות  יוחזקו  האלקטרודות  המהנדס.  אישור  טעונות  יהיו  לריתוך  האלקטרודות 

האריזה המקוריים עד לשימוש בהן. אלקטרודות במיכלים שנפתחו יוגנו נגד רטיבות, ובמידה  

ב ייובשו  מתאימים  שנרטבו,  היצרן.  תנורים  בהוראות  שנקבעו  כפי  זמן  ובמשך  בטמפרטורה 

 אלקטרודות אשר עטיפתן נפגמה או שניזוקו באופן אחר, ייפסלו לשימוש. 

 

 ביצוע הריתוכים 06.04.02

 

הריתוכים יבוצעו בשיטת הקשת החשמלית המוגנת. במקומות הריתוך יש לנקות את המתכת   

להסיר סייגים וטיפות מתכת שנשארו מחיתוך במבער  , וכן יש  מכל לכלוך, חלודה, קשקשת וצבע

 אצטילן. 

 

חלקי המתכת והאלקטרודות צריכים להיות יבשים לחלוטין בשעת הריתוך.  הריתוכים יבוצעו   

באופן שיבטיח חדירה מלאה בשורש התפר, היתוך מוחלט בין חומר האלקטרודות לבין מתכת  

ים. אסור להחיש את התקררות הריתוכים  ים המרותכבחוזקו מהחלק   לייפוהיסוד ושהתפר לא  

ע"י טבילה או שטיפה במים וכד', אלא על הריתוכים להתקרר בהדרגה באוויר לטמפרטורה של  

הסביבה. הריתוכים הגמורים יהיו בעלי מראה נאה וחופשים מפגמים כגון בועות גז, מובלעות  

 סיגים, קעקועים, חוסר חדירה.

 

שק או  בליטות  יורשו  יתריםלא  בריתוך    עים  מילוי  או  שיוף  ע"י  יתוקנו  כאלה  ופגמים  בתפר 

 לקבלת צורת התפר הדרושה. צורת התפר הגמור ומידותיו יהיו בהתאם למסומן בתכניות. 

 

חלקי מתכת המיועדים לגלוון אין לרתך בריתוך נקודות אלא בריתוך רצוף, כמו כן, יש להוריד   

 הליך הגלוון. המוצר לת  את קשקשי הריתוך והתפיחות לפני העברת

 

המהנדס יהיה רשאי לבחון את טיב הריתוכים ע"י נטילת דוגמאות מהם ובדיקתם במקום או   

וכל   לבדיקה  ההוצאות  יהיו  שליליות,  תוצאות  תיתן  והבדיקה  במקרה  מוסמכת.  במעבדה 

 ההוצאות הקשורות בנטילת הדוגמאות ותיקון המקומות בהם נלקחו, על חשבון הקבלן. 
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פגמ תיקו  בן  כל  ים  לפסול  יוכל  המהנדס  הוראותיו.  ולפי  המהנדס  ברשות  רק  ייעשה  ריתוכים 

ריתוך שתוקן ללא קבלת אישורו. כל תיקון שיידרש, אם ע"י סילוק החלק הפגום וריתוכו מחדש  

 או ע"י חיתוך כל התפר וריתוכו מחדש, הכל לפי דרישת המהנדס, יהיה על חשבון הקבלן. 

 

 הרכבה 06.05

אם י  המסגרותפריטי    או  בתכניות,  אחרת  סומן  אם  אלא  המלאכה  בבית  בשלמותם  ורכבו 

המהנדס ירשה להביא את חלקי המסגרות למקום התקנתם ולהרכיבם במקום. במקרים אלה  

יכין הקבלן בבית המלאכה את החורים לברגים, מדרים לריתוכי השקה וכו', הדרושים לחבורים  

 באתר.

 

המהנדס    אישור יו ורק לאחר קבלת  ות המסגרות המיוצרות על ידהקבלן יציג למהנדס את יחיד 

לחלקי    שייג יתאימו  המסגרות  שחלקי  לכך  אחראי  יהיה  הקבלן  במקומם.  להתקנתם  הקבלן 

המבנים בהם יורכבו ולנדרש בתכניות. במקרה וכתוצאה מאי התאמה כנ"ל יהיה צורך בתיקונים  

 ס. חשבונו, לפי הוראות המהנד בני הבטון, יתקנם הקבלן עלבחלקי המסגרות או במ

 

לפי    ייעשו  בבטון  עיגון חלקי מתכת  לשם  וחורים  גירועים  עיצוב  וכן  בבטון  עיגון חלקי מתכת 

 "עבודות בטון".   02בהתאם לאמור בפרק  

 

 גילוון   06.06

אב  באמבט  טבילה  ע"י  ויגולוונו  היטב  ינוקו  לגלוונם  נדרש  אשר  מתכת  בהתאם  שטחי  חם  ץ 

גרם למ"ר, הגלוון יבוצע רק אחרי ייצור וריתוך פריטי    80. משקל הציפוי יהיה  918לדרישות ת"י  

הבסיס   לפלטות  הסולמות  צינורות  לריתוך  פרט  מגולוונים.  שטחים  לרתך  אין  המסגרות. 

 המהנדס. המעוגנות בבטון. במקרה זה ייצבעו שטחי הריתוך בצבע עשיר אבץ בהתאם להוראות 

 

ה  לגלוון את  ניתן  יוכל הקבמידה שלא  בשלמותו,  הנדרש  בחלקים,  פריט  ליצר את הפריט  בלן 

הצעתו   את  למהנדס  יגיש  הקבלן  הברגה.  באמצעות  מכן  לאחר  ולחברם  לחוד  חלק  כל  לגלוון 

 המהנדס.   אישור לפרטי החבור בברגים ומיקומו, ויחל בייצור רק לאחר קבלת 

לל גלוון בחלקים, חבור  מחיר מעל למחיר שנקב בכתב הכמויות בג   הקבלן לא יקבל כל תוספת

 נאמר לעיל. בברגים וכו', כ

 

בחשבון שבמוצרים המורכבים עלולים להיווצר עיוותים במתכת אחר הגלוון. הקבלן    חייקהקבלן  

יתייעץ עם המפעל המגולוון כדי למנוע תופעות כאלו והוא יהיה אחראי למוצר המוגמר ולמידותיו  

 פיות כמצוין בתכניות המפורטות לעיל. הסו
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 מדידה ותשלום לעבודות מסגרות     06.08

 עבודות מסגרות יימדדו לתשלום ביחידות שלמות, או לפי מטר אורך כמתואר בכתב הכמויות.

 

המחיר יכלול: הספקת כל החומרים לרבות חומרי העזר, העברה לבית המלאכה, ייצור הפריטים, 

החסנגלוון   העבודות,  לאתר  הובלה  הרכבה,  ויידרש(,  בהתאם  )במידה  הכל  במבנה,  קביעה  ה, 

 דס. לתכניות ולדרישות המהנ

 

אם נאמר בפירוש בכתב הכמויות שנדרשת צביעה, יכלול המחיר גם ניקוי השטח, צביעה בבית  

 המלאכה, צביעה סופית, בדיקת הצבע ותיקוני צבע. 

ת  מות, יכלול המחיר את ערך כל היחידה מושלמת ומותקנ כאשר המדידה נעשית לפי יחידות של 

 במקומה כפי שהיא מתוארת בתכנית. 

 
 מכני  -עבודות הספקה והרכבה של ציוד אלקטרו -  07פרק 

 

 כללי  07.01

של המפרט    311של המפרט הבינמשרדי ופרק    57  -ו   07פרק זה בא להשלים את האמור בפרק  

 הכללי. 

 

 וציוד ע"י הקבלן אספקת חומרים   207.0

 פ"י המפרטים, התכניות וכתב הכמויות.הקבלן יספק חומרים וציוד לביצוע העבודה, ע

 

תוך   למהנדס  ימסור  שמסר   14הקבלן  משלים  מידע  העבודה  תחילת  צו  קבלת  מתאריך  ימים 

אור של פרטי  י, הכולל ת7"רשימת הציוד המוצע" המופיע במפרט זה בחלק    7.01בטופס מס'  

רטי הפריטים וכן  יזרים המוצעים על ידו, שרטוטים של הציוד, שרטוטי הרכבה, מפהציוד והאב

הזמנת  י הציוד, כשהם חתומים על ידי היצרנים.  העתקים והצעותיהם המפורטות של יצרני / ספק 

 . הציוד תבוצע רק לאחר אישור המהנדס

 

המשאבות ומתקן נטרול  שנים אחרונות של   5התקנות לפחות במהלך    5הקבלן יספק את רשימת 

מספרי טלפון של אנשי אחזקה במקומות בהם  המוצעים על ידו, מכתבי המלצה מלקוחות ו  ריחות 

 פועל הציוד הנ"ל. 

 

 על הקבלן לספק על חשבונו את כל הצבעים הדרושים לצביעת הציוד, הצנרת ואביזריה.

 

הקבלן לספק על חשבונו את כל הציוד הדרוש לביצוע העבודות, כגון: ציוד חפירה, העמסה,    על

רמה, מכונות ריתוך, ציוד לבדיקת לחץ, וכן כל  הובלה, פריקה והרמה כמו מכשירי יד, מתקני ה

 ציוד אחר הדרוש לביצוע מעולה של העבודות. 

 

המפרט הכללי   של  ז'  בפרק  לאמור  ו  -בנוסף  אחריות  למזמין    -תיקונים"  "בדק  יעביר  הקבלן 

תעודות אחריות וערבות שיקבל מיצרנים או ספקים של הציוד וידאג לכך שתעודות אחריות אלו  

 המזמין. תוסבנה ע"ש
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מבלי   התחנה.  סיום  תעודת  על  המזמין  חתימת  מיום  תחל  אלקטרומכני  ציוד  לפרטי  אחריות 

לפרט האחריות  תקופת  הכללי,  במפרט  האמור  מכל  השונים  לגרוע  הציוד  מ  תהיהי  יום  שנה 

נ טרול ריחות אשר לגביהם תקופת האחריות תהיה שנתיים  המסירה למער המשאבות ומתקן 

 מיום המסירה  

 

 יצרן הציוד והוראות הרכבה שלו 307.0

לפני ביצוע עבודות ההרכבה, ילמד הקבלן את הוראות ההרכבה הכלולות במסמכי יצרני הציוד.  

הקבלן יש לסטות מההוראות עליו לפנות למפקח לצורך קבלת תגובת יצרן הציוד  במידה ולדעת  

ל הרכבת פריטי הציוד  ואישורו לכך. בכל מקרה הקבלן הינו האחראי לביצוע מקצועי ומושלם ש

 השונים. 

 

לצורך   פירוקו  לפני  היצרן  אצל  מוקדמת  הרכבה  כלל  בדרך  עבר  להרכבה  יסופק  אשר  הציוד 

 בעת ההרכבה יותאמו החלקים השונים של הציוד ויכוונו בהתאם משלוח והרכבה באתר. 

 

גמים  להוראות היצרן, כך שפעולת המכלול תהיה לשביעות רצון של המפקח. במידה וימצאו פ

ה לתיקונם.  הוראותיו  ויקבל  למפקח   כך  על  הקבלן  יודיע  שונים,  ציוד  יקבע  בפריטי  מפקח 

 תיקון הליקויים. במקרים אלה את התשלום המגיע לקבלן על  

 

 הרכבת הציוד שיסופק ע"י המזמין   407.0

הציוד   יצרני  ידי  על  שימסרו  המפורטות  התכניות  לפי  מקצועית  בצורה  תבוצע  הציוד  הרכבת 

ימים    30יקוחם. מודגש כאמור לעיל כי הרכבת הציוד כוללת הפעלה והרצה של הציוד במשך  ובפ

 תלווה ע"י ספק הציוד.  אשר

 
 יחידות השאיבה  507.0

 . יחידות שאיבה חשמליות שתיבתחנת השאיבה לשפכים תותקנה 

 

ומנוע חשמלי המהווים   רטוב, מטיפוס של משאבה  בבור  להתקנה  טבולות,  המשאבות תהינה 

בעל  י יהיה  סניטריים. המאיץ  ומתאימות לשאיבת שפכים  חופשית  חידה אטומה אחת  זרימה 

(Torque flow ,) כדוגמת תוצרת  מ"מ    100וטר  מעבר חופשי של כדור בקKSB     דגםKRTF 100-254 

/ 114 UEG-S ה איכות מאושר.ואו שו 

בתוך   מובילים  צינורות  על  הנעה  למים,  מתחת  לעבודה  תתאים  שאיבה  הרטוב  יחידת  התא 

 ומתחברת לצינור סניקה ללא ברגים )חיבור מהיר(. 

 

 כדלקמן: עקומת הפעולה הרצויה של כל אחת מהמשאבות תהיינה 

 

 עומד כללי מ'  מ"ק/ש' ספיקה 

0 20 

 נקודת עבודה  - 18 45

80 16 
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בתוך אגן השמן, כאשר האטמים יהיו בנויים    ,אטמים מכניים, עליון ותחתון  2במשאבה יהיו  

 עבודת המשאבה. בודה מאומצת. אגן השמן יסוך את האטמים בזמן לע

 

 בהתאם לסטנדרט היצרן. ים יציקת ברזל צבועים בשתי שכבותכל חלקי המשאבה עשוי

 

 ציר המשאבה יהיה מפלב"ם.

 

 אטמים מכניים יהיו לעבודה מאומצת בעלי תושבות סיליקון קרביד. 

 

 לפחות.  CLASS F, בידוד  IP68נה קוו"ט במב 11מנוע המשאבה יהיה בעל הספק של 

 סבל"ד.  1,450הרץ ומהירות הסיבוב תהיה   50וולט,  400המנוע יהיה תלת פזי, 

 הספק המנוע יכסה את כל עקומת הפעולה של המשאבה. 

 

פופי הסטטור באמצעות קליקוסונים ואלקטרודה באמבט השמן  יויד בהגנה טרמית על להמנוע יצ

 השמן. להגנה בפני חדירת לחות לאמבט 

 

 שעות לפחות.  50,000של    L-10מיסבי המשאבה יהיו כדוריים ותכנון המיסבים יהיה לאורך חיים  

 

 . 316שרשרת הרמה תהיה מפלב"ם 

 

צבוע באפוקסי ויחובר לבטון באמצעות פלטה מפלב"ם    הבסיס לחיבור מהיר יהיה מיציקת ברזל

 . 316על ידי ברגי חיבור מפלב"ם  316

 

 . 40, סקדיול 316מצינור פלב"ם   ויהי   יםהמוביל  ים הפס

 

 ברגי החיבור של חלקי המשאבה יהיו עשויים מפלב"ם. 

 

 . 316ברגי העיגון של הבסיס לבטון יהיו מפלב"ם  

 

 .מ'  15הכבל החשמלי יהיה חלק אינטגרלי של המשאבה ויתאים לעבודה בשפכים ובאורך  

 

כבל חשמלי, שרשרת הרמה,    מחיר המשאבה יכלול את הספקת המשאבה עם מנוע, כמפורט לעיל, 

מיוחד להפסקת המשאבה במקרה של חדירת לחות לאגן השמן    ירגל סניקה, צינור מוביל, רילי

 וכן ביצוע מבחן הידראולי כמפורט לעיל. 
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 סגר קיר    .6007
בתוכני  מסומנים  במקומות  וירכיב  יספק  עגהקבלן  פתח  עבור  קיר  סגרי  לתחנת  ול  ת  בכניסה 

 יות. בהתאם לתכנהשאיבה 

 

במצב סגור הסגר יאטום את הכניסה לתחנה ויבטיח אטימות מוחלטת ללא כל נזילה או טפטוף,   

 .ל הצד הקדמי ו/או האחורי של הסגר כאשר לחץ המים ע 

 

 הסגר יותקן בעומק כמסומן בתכניות. 

 

 . DIN 19794הסגר יתאים לתקן  

 

 . 316כל חלקי הסגר יהיו מפלב"מ 

 

ה )על הצד האחורי( ו/או הסגר יתאים לעבודה בלחץ  לחץ על הצד הקדמי, כמפורט בכתב    פוך 

 הכמויות. 

 

 הסגר יהיה מופעל ביד בעזרת גלגל הפעלה, מותקן על מעמד מיוחד על גג תא השאיבה.

 

מתרומם   מסוג  מלא  ציר  עם  יהיה  תבוצע    RISINGהסגר  הציר  הארכת  עליון.  כיסוי  וצינור 

 ים בין המקשר לציר, וללא ריתוכים. העובר   316באמצעות מקשרים וברגים מפלב"מ  

 

מגומי   אטם  יותקן  הדלת  על  אורכם.  לכל  מרותכים  בפרופילים  מחוזקת  תהיה  הסגר  דלת 

NEOPRENE   ( מסוג  הידראולי  מבנה  עלית    J-TYPE  )MUSIC NOTEבעל  עם  אטימה  המאפשר 

יה אשר  פרופילים,  באמצעות  לדלת  יחובר  האטם  מוהלחץ.  על  פלב"מ  ברגי  ע"י  לדלת  נת  דקו 

או חלקיו ללא צורך בפירוק הסגר.  דלת הסגר תמוקם על מובילי  לאפשר החלפה נוחה של האטם  

 מסגרת הסגר. , אשר ימנעו תזוזה רוחבית שלה בתוך  HDPE -החלקה מ

 

 . FLUSH INVERTתחתית הסגר תהיה מסוג  

 

אחר מכן  הסגר יותקן ויפולס על גבי קיר בטון חלק באמצעות ברגי פלב"מ ואמפולות כימיות ול 

או    NON SHRINK GROUTיבוטן מרווח בין המסגרת לקיר הבטון בחומר בלתי מתכווץ מסוג  

 תוצרת סיקה.  WF-PRO-3חומר מילוי גמיש מסוג 

 

 הסגר יכלול אספקה והרכבה של הסגר וכל הדרוש להפעלה תקינה של הסגר. מחיר
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 צנרת בתוך תחנת השאיבה ואביזריה   .0707

 קע צנרת מהסוגים הבאים: ו/או יניח בתוך הקרהקבלן יספק ויתקין  

 

עם תפר    40סקדיאל    316Lמצינורות פלב"מ    ø4בקוטר "תהיה    בתוך הבור הרטוב  צנרת א.

 .DIN2576או   ANSI B 36.19לפי תקן 

ולפי תקן    SLIP ONמסוג    316חיבורי הצינורות יהיו בריתוך או באמצעות אוגנים מפלב"מ   

DIN 16PN316ב"מ . הברגים יהיו מפל . 

 . 316פלטות עיגון המרותכות לצינור במעבר דרך תקרת בטון תהיינה מפלב"מ   

 

ומעלה תהיה מצינורות פלדה, עובי דופן    ø3בקטרים "  ומיםכולל צינורות ביוב  צנרת גלויה   .ב

וצבועים  3/16"  -ו  5/32" אלומינה  פנימי במלט רב  ציפוי  , כמפורט בכתבי הכמויות, עם 

 לעיל. 11 מבחוץ כמפורט בפרק

 

 (.GRADE Bדרגה ב' ) 530הצינורות יתאימו לדרישות תקן ישראל  

 

 אטמ'.  16צנרת הסניקה ואביזריה תתאים ללחץ עבודה  

 

 DIN  16PN, לפי תקן  SLIP ONחיבור הצינורות יהיו בריתוך או באמצעות אוגנים מסוג   

ברגי מתחיה בהתאם מעוגנים לצינור ע"י אוזניים ו  2001וכן במחברי אוגן מסוג קראוס  

ות(. הברגים יהיו מפלדה מגולוונת  להוראות יצרן המחברים )גם אם לא סומן כך בתכני

 בחום. 

 

 יבוצעו באמצעות אוגנים מחוייצים.   אגני פלב"מ ואגני פלדהין חיבורים ב 

 

הצינורות יתמכו ע"י רגלי תמיכה מפלדה מגולוונת בחום ו/או תמיכה מבטון במקומות   

 וכנית. המסומנים בת

 

" בקוטר  הפלדה  סקדיאל    ø2צינורות  יהיו  מבחוץ    40ומטה  אפוקסי  בצבע  וצבועים 

 . חיבור הצינורות יהיו בהברגה.593ו לדרישות ת"י ומבפנים )בטבילה(. הצינורות יתאימ 

 

 מדי לחץ מכניים )מנומטרים(    .0807

 הקבלן יספק וירכיב מדי לחץ מכניים על צינורות סניקה של כל משאבה. 

 

 המנומטרים יהיו מיועדים לביוב גולמי ויכללו דיאפרגמה מכנית.  

 

חוזר( בצינורות  -המנומטרים יחוברו לצינורות הסניקה של כל משאבה )בין משאבה ושסתום אל 

 נפרדים במקומות המסומנים בתכניות.

 

זוויות  כל חיבורי הצינורות שבין המכשירים לבין צינורות הסניקה יהיו ע"י מחברי "רקורד". כל ה

צדי   משני  "רקורד"  מחברי  עם  קשתות  ע"י  או  לניקוי  פקקים  עם  צלב  הסתעפות  ע"י  תעשנה 

 הכיפוף.
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המנומטרים יהיו ממולאים בגליצרין להבטחת עמידה בפעימות לחץ וזעזועים, בעלי חיבור תחתי.  

  עם  316דרכיים עם מעבר מלא עשויים מפלב"ם  -מתחת למנומטרים יותקנו ברזים כדוריים תלת 

 . NPT 1/2הברגה " 

מפלב"מ   עשוי  יהיה  המכשיר  בקוטר  316גוף  יהיה  השנתית  לוח  מרכזי    100.  מחוג  בעל  מ"מ, 

 ק"ג/סמ"ר.  1+6-ק"ג/סמ"ר בתחום    - מעלות וסימון ב 270ותחום תנועה של  

 

רים יהיו עם דיאפרגמה מכנית. בית הדיאפרגמה יהיה חלק אינטגרלי מהמכלול ולא ניתן  טהמנומ 

 וף המנומטר בשטח.להפרדה מג

 

. בית הדיאפרגמה יהיה בעל צורה קונית ויצויד בחיבור שטיפה  NPT  1/2החיבור יהיה בהברגה "

 שיאפשר שחרור חלקיקים מוצקים מתוך בית הדיאפרגמה.

המדידה תהיה קומפלט לפי יחידות לרבות צנרת, ברז תלת דרכי, ספחים, אספקה והרכבה, הכל  

 מושלם. 

 

 מגופים   .0907

ובכתב  הקבל בתכניות  למסומן  בהתאם  השאיבה  תחנת  של  בצנרת  מגופים  וירכיב  יספק  ן 

 הכמויות. 

 

לפי   צר, מאוגנים  רכה מדגם  עם אטימה  בעלי מעבר מלא  יהיו  טריז   DIN  PN16תקנים  מגופי 

 ומתאימים לעבודה בביוב גולמי. 

 

 .   לצרף אישור תו תקן של מכון התקנים . יש61המגופים יהיו בעלי תקן ישראלי 

 

 אטמ'  לפחות. 16 - לחץ עבודה 

 

מגופר באופן מושלם פנים וחוץ, כך שלא יהיה מגע ישיר של הגרעין עם הנוזל הזורם   -טריז  

 בשום נקודה על פניו.  

 

 .DUCTILE CAST IRON GGG-50 יציקה ספירואידלית  -גוף ומכסה המגוף 

 

 . 316פלב"מ  -ציר המגוף 

 

" למניעת כוחות  ז באמצעות אום המחובר בשיטה "צפה חיבור הציר אל הטרי  - אום ציר צף  

 סגירה שאינם אנכיים הפוגעים בגומי הטריז וגורמים לשחיקתו .

 

 מיקרון .   300בעובי   Rilsan (nylon 11)ציפוי פנים וחוץ  

 

באמצעות מילוי    ברגיי אלן מנירוסטה, שקועים בתוך המכסה ומוגנים  -ברגיי מכסה הגוף  

 .Wax  -השקע ב 

 

יצרן המגוף חייב להיות קבוע בארץ שיבטיח אספקה שוטפת של חלקי חילוף, שירות  ק/ספ

 שדה ותמיכה הנדסית מלאה.

 מושלם. שלם והכל   -מחיר המגוף יהיה קומפלט ויכלול אספקה והרכבה 
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 שסתומים אל חוזרים    .1007

תאם בצנרת של תחנת השאיבה בה  חוזרים לביוב גולמישסתומים אל הקבלן יספק וירכיב 

 הכמויות.  למסומן בתכניות ובכתב

 

אל תקנים  -שסתומים  לפי  מאוגנים  לביוב  מתאימים  עליון  פתח  מסוג  יהיו    DINחוזרים 

PN16. 

  

מבנה השסתומים יהיה כזה שיאפשר פתיחה מלאה של המדף, מעבר חופשי של ביוב ללא  

 (.FULL FLOWהפרעה ) 

 

 אטמ' לפחות. 16 - לחץ עבודה 

 

 ה אפורה.יציק -גוף השסתום 

 

 פור לתושבת ברונזה.  ימדף ברונזה מגופר, אטימה של ג

 

 . 316חלקים פנימיים מברונזה ופלב"מ 

 

חוזר  - אלה   תושבת מתחלפת מברונזה, כך שאפשר יהיה להחליף את התושבת ללא הוצאת

 מהקו. 

 

 מיקרון.  250פנולי בעובי   -ציפוי פנים 

 

 אפוקסי.  -ציפוי חיצוני  

 

ויכלול מפסק מדוייק, עם מגע יבש, מתוצרת   משקולתב  ,לט משני הצדדיםהשסתום יצויד בציר בו

 או ש"ע וש"א.  .א.ר.י

 

ספק/יצרן השסתום חייב להיות קבוע בארץ שיבטיח אספקה שוטפת של חלקי חילוף, שירות  

 שדה ותמיכה הנדסית מלאה.

 

 הכל מושלם.   -קומפלט ויכלול אספקה והרכבה מחיר השסתום יהיה 

 

 וויר מי אשסתו    .1107

 הקבלן יספק וירכיב בתחנה שסתומי אוויר בהתאם למסומן בתכניות ובכתב הכמויות.

 

 .PN16 DINלפי תקנים גולמי שסתומי אוויר יהיו מסוג שסתומי אוויר מתאימים לביוב 

 

 אטמ' .  16 - לחץ עבודה 

 

 . 316פלב"מ  - ומצוף חלקים פנימיים  
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 מיקרון .    250ציפוי פנים פנולי  בעובי 

  

 מיקרון.   150ציפוי חיצוני אפוקסי קלוי בתנור בעובי  

 

חילוף,   חלקי  של  שוטפת  אספקה  שיבטיח  בארץ  קבוע  להיות  חייב  השסתום  ספק/יצרן 

 שירות שדה ותמיכה הנדסית מלאה. 

 

 הכל מושלם.   -והרכבה מחיר השסתום יהיה קומפלט ויכלול אספקה  

 

 מד זרימה אלקטרומגנטי     207.1
זור  ו השונות להתקנה חיצונית, שלא באל צינור ביוב לדרגותי מגנטי להתקנה עד זרימה אלקטרומ

 נפיץ.  

 . ø4"קוטר הצנרת:  

 . בהתאם לנדרש במתקן DIN PN 16 אוגן: תקן 

 .סוגי הביוב העירוני והתעשייתיציפוי פנימי: גומי קשה, טפלון או קרמיקה לעמידה בכל  

מינימאליתתח זרימה  מדידה:  מקסימאלית  ,מ"ק/ש'  _______  ום     מ"ק/ש'   _____  זרימה 

 316Lאלקטרודות: נירוסטה  

 ,כולל כיסוי הגנה לצג ועמידתו בפני השפעות קרינת השמש.  IP 68התקנה חיצונית:  

      RH 0-100%לחות יחסית : 

  במהדקי הציוד תותקן הגנה פנימית בפני היפוך קוטביות הזנה   24VDC ± 18%הזנת היחידה:  

 והגנת מתחי יתר . 

מ"ק או מידה    0.1. פולס כל  מגע יבשמבודד ובנוסף, פולסים מתוכנתים ע"י יציאת    20mA-4  ט:פל

 דומה.                   

 תאימות אלקטרומגנטית:  

 .EN50081-1,2עפ"י תקן  –לפליטה 

 .EN50082-1,2  ,EN6100-3,4 עפ"י תקן   –לחסינות 

 10V/mעמידה בשדה חשמלי: 

  70ºC +עד  5ºC-טמפרטורת סביבה: 

 ע"ג מד הזרימה לכמות רגעית וסה"כ כמות מצטברת . סיכום מצטבר לשני כיוונים  תצוגה: 

 כלומר עם אפשרות תכנות לרמת "מלא חלקית".  -הפסקת קריאה:  צינור ריק או מלא חלקית  

 מ"ק או אחר בהתאם לדרישות מהנדס המתקן.  0-700תחום כיול: 

 מערך הנמדד.  0.5%דיוק:  

אחד הכולל את יחידת החישה כולל האלקטרוניקה עם שתי    יסופק עם מכלולמבנה : המכשיר  

אטמוספרות או אחרת בהתאם לדרישות מהנדס    16כניסות כבלים מתאימות. תחום לחצים:  

 המתקן ללא שינוי במחיר. 

 
 עמדת כיבוי אש  07.13

בוי יהיה  הקבלן יספק ויתקין במקומות המסומנים בתכניות עמדות כיבוי אש. מחיר עמדת הכי 
 קומפלט ויכלול את כל האמור להלן: 
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 עם מצמד "שטורץ".  2הידרנט בקוטר " א.

 . 1986מנובמבר  448ההידרנט יהיה לפי תקן ישראלי  
 

מ"מ, מותקן על  4-6מ' ומזנק נחיר בקוטר    25ורך  בא  3/4"גלגלון עם צינור גמיש בקוטר  ב.
 תוף עם זרוע מסתובבת. 

 
 מותקן על צינור אספקת מים לפני הגלגלון.  ø1ה בקוטר "ברז כדורי עם פתיחה מהיר ג.
 

 מ' כל אחד עם מצמדי "שטורץ".  15ובאורך  ø2שני זרנוקים בקוטר " ד.
 

 .ø2מזנק רב שימושי בקוטר " ה.
 

 ס"מ.  30x120x80במידות  י אשוכב ארגז .ו
 
 מערכת מדידה גלויה  407.1

מאושר להתקנה על ידי משרד הבריאות  מערכת מדידה גלויה כולל מכשיר מנוע זרימה חוזרת   
, רגלי תמיכה וכל האביזרים הדרושים:  מגופיםפח ב' של המפרט, מד מים  מתוך רשימה בנס

 קשתות, הסתעפות, מעברי קוטר וכו', לפי פרט בתוכנית. 
  

  
 מתקן לנטרול ריחות  507.1     

תקנה תחת כיפת  . המתקן, על כל חלקיו, יהיה מתאים להבקצה שטח התחנההמתקן יותקן   

 :המתקן יכלול השמיים.

 מ"מ לשאיבת אויר מהבור הרטוב.  250בקוטר   PVC* צינור              

 . 'ק/ש"מ  1200* מפוח מושקט לספיקה של              

 * מיכל פחם פעיל עם ארובה.              

לוח חשמל    לבקר המרכזי.והתראה על תקלה במפוח    S2Hנתוני  * לוח פיקוד עם בקר להעברת  

עודף   הכוללות  במידות  משוריין  מפוליאסטר  בארון  )פנימית  20%יותקן  דלתות,  שתי  עם   ,

 )חשמל( במפרט. 08ביזרי החשמל והפיקוד בלוח זה יהיו בהתאם למוגדר בפרק וחיצונית(. א

 

  כללי  .1

 

פעיל   1.1 פחם  של  עמוק  מצע  שכבת  על  ספיחה  מסוג  ריחות  לנטרול  מערכת  תסופק 

 קטליטי.  

 . המפרט עוסק באספקה והתקנה של חומרים, ציוד ומכשור של  מתקן נטרול ריחות 

ויתקין    ירכוש  חומרים,  הקבלן  ויתקין  זה  בציוד  מוכנה מספק המתמחה  מערכת 

 ציוד ומכשור כמפורט בהמשך.

מתקן    האוויר,  מפוח  האוויר,  יניקת  צנרת  והתקנת  אספקת  את  כוללת  העבודה 

פעי פחם  מסוג  ריחות  הדרוש  נטרול  משני  וציוד  אביזרים  ופקוד,  חשמל  לוח  ל, 

ני תן לשטיפה תקופתית  להפעלה מושלמת של המתקן. מתקן הפחם הפעיל יהיה 

במים לרענון הפחם. העבודה כוללת אספקת משאבות שטיפה והתחברות לצנרת  

 ניקוז לאסוף מי השטיפה.
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 חומר הגשה  1.2

חיב  הרכבה,  תכניות  הכוללות  תכניות  ימסור  חשמל  הספק  תכניות  והתקנה,  ור 

 דות, חלקים, פרטי קונסטרוקציה וחומרים.  ומכשור. היצרן יפרט מי

 ספק את המתקנים הנדרשים בהתאם למפרטים והם כוללים: הקבלן י 

 , לוח הפעלה ובקרה, דמפרים. PVCציוד, מכשור, צנרת  

  אספקת ספר הוראות תפעול ותחזוקה כולל ספרות מתאימה, שרטוטים, מפרטים, 

 סכימה תהליכית ומכשור, תכניות התקנה, תכניות חשמל ונתונים הנדסיים. 

 חומר טכני להגשה לאישור.  

ב  ניטור  כולל  טכנית  תמיכה  ההפעלה    3-שנת  בשנת  לפחות.  בשטח  ביקורים 

 הראשונה במקרה הצורך תוזמן בדיקת מעבדה חיצונית, ללא תשלום נוסף לקבלן. 

 
 משלוח ואחסון  1.3

 תאם להוראות היצרן הכוללות בין השאר: יאוחסן בשטח בההמתקן יועבר ו 

משטח נקי. המצע יכוסה אם יש כוונה  הפחם הפעיל יישמר ויאוחסן במקום סגור על   

 לאכסנו ליותר משבוע. 

 אין לאכסן את המצע לתקופה ארוכה.  

 ר. כל הציוד החשמלי והציוד המסייע יאוכסן במבנה סגו 

 

 התקנה והפעלה    1.4        

 

 קנה תה 

 ההתקנה תתבצע בהתאם להנחיות הספק.  (1

ההתקנה, וכן יוזמן    נציג הספק ישהה בשטח לפקוח ולייעוץ למזמין ולקבלן בזמן (2

 . לבדיקת תפעול המתקן בזמן ההפעלה

 

 הפעלה ראשונית  

את   (1 המרכיבים  והפריטים  הציוד  שכל  המתקן  יצרן  נציג  של  ואישור  בדיקה 

יערך ביקור    –ערות על התקנת המתקן  המתקן הותקנו נכון ונבדקו. במקרה של ה

 חוזר של הספק אשר יאשר את ההתקנה. 

 ראשונית. דו"ח הפעלה  (2

בהתאם   (3 מתפקד  הציוד  שכל  המזמין  לנציג  ודווח  הציוד  כיול  שדה,  בדיקת 

 לדרישות המפרט. 

 יש לספק את כל ציוד המדידה הנדרש.  (4

 בדיקות שדה בפיקוח של נציג היצרן.  (5
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 דרכה ה

תמיכה לבצוע בדיקות מעקב    צוות המפעילים ויספקהיצרן יעביר הדרכה ל

 ההפעלה הראשונה. ההדרכה תהייה בשטח תחנת השאיבה. בשנת  

 

 דרישות מספק הציוד 

מתקנים לפחות הפועלים בשיטה דומה,    2יצרן המערכת יהיה בעל ניסיון בהקמת  

 . תוגש רשימת מתקנים אשר סופקו ע"י היצרן ופועלים בהצלחה

בדיקות בשנת    3, ויערוך לפחות  S2Hטות  ו ציוד לבדיקת פליהיצרן יחזיק ברשות 

 ההפעלה הראשונה. 

יעיל של המתקן. הבדיקות תהינה   וייתן שירותים שיאפשרו תפעול  היצרן יתמוך 

 פתוחות לביקורת המזמין או המהנדס.  

 
 נתונים וחישובים טכניים של הציוד המוצע    1.5

ייחסים  הפרטים הטכניים המת   נטרול ריחות ימלא אתהיצרן/הספק של המתקן ל

 לתכנון המתקן בשלב הגשתו לאישור ההצעה. 

, יחייבו את היצרן/הספק ולא  07.04בסעיף  הפרטים הטכניים, כפי שיירשמו בטבלה  

תתקבל סטייה מהתחייבויות אלו. אי הכללת פרטים נוספים אינה משחררת את  

הרשומים בטבלה    נוסף להשלמת הנתוניםהמציע, אשר יצרף להצעה כל חומר טכני  

 רים לגבי חישוב נתוני התכנון. והסב

 

   מתקן נטרול ריחות מסוג פחם פעיל . 2

  

 כללי  

מתקן ספיחה באמצעות    -המפרט להלן עוסק באספקה והתקנה של מתקן לנטרול ריחות   

 שכבה עמוקה של מצע פחם פעיל קטליטי.  

 

ת אוורור(, מצע עמוק של פחם המתקן כולל מפוח ומנוע, מגוף ויסות )דמפר(, צנרת )תעלו 

 לשטיפת הפחם  וצינור דיגום.  פעיל קטליטי, מנומטר, מערכת

 

 נתוני תכנון  

 שעות ביממה.   24המערכת מתוכננת לפעול בצורה רציפה במשך  

 נתוני התכנון יהיו בהתאם למפורט להלן:  

 . מ"ק/ש' 1,200 –ספיקת אוויר ליניקה מהבור הרטוב 

ר(. הריכוז המשוער הגבוה מקורו באורך גדול של קווי  חל"מ )משוע  35  –בהזנה    S2Hריכוז   

 איסוף. 

לפחות. נדרשת יעילות הרחקה גבוהה בגלל שתחנת   7.5%9 –נדרשת   S2Hיעילות הרחקת  

 . מהיכל התרבותמ'  40השאיבה ממוקמת כ  
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   צינורות אוויר

פויות,  ות, כולל הסתעבהתאם לתוכני   PVCהקבלן יספק ויתקין צינור יניקת אוויר עשויה  

 דמפריטים, מחברים, קשתות וכו': 

 ס"מ.  25צנרת יניקה מתא הרטוב עם המשאבות בקוטר  -

 צנרת בין המפוח למיכל הפחם תקבע על ידי היצרן.    -

 

 המערכת הנדרשת 

 המערכת לנטרול ריחות תכלול את היחידות הבאות:  

פיקת האוויר, מצע עמוק ת סיסו ומסנן פחם פעיל הכולל: צנרת אסוף אוויר, דמפר לו  .א

פתחי שרות, משפך לריקון נוח של מצע הפחם, מנומטר  ולוח של פחם פעיל קטליטי,  

 חשמל פיקוד ובקרה. 

. 316Lמפוח צנטריפוגלי לספיקת האוויר והתנגדות הנדרשת. המפוח יהיה עשוי פלב"מ   .ב

ספק את  הקבלן ילפחות.    80%המפוח יופעל באמצעות מנוע המחובר ישירות, נצילות  

 סופק מייצרן המתמחה בציוד זה.  האפיון ונתוני העבודה של המפוח. המפוח י

 מערכת הגנה אקוסטית בהתאם למפורט בהמשך.  .ג

 צנרת פליטה.  .ד

 ,PKZMהפעלת המתקן תעשה מלוח הפעלה מקומי הכולל נתיכים, מתנע   -לוח הפעלה  .ה

לפעולה   הנדרש  הציוד  כל  וכן  ביקורת  ונורות  מפסקים  השהיה,  של רלאי  תקינה 

 המערכת. 

אביזרים נוספים כמו מסנן מוקדם להגנה על המסנן   המתקן יכלול  -אביזרים נוספים   .ו

במסנן,   הלחץ  למפל  בהתאם  האוויר  ספיקת  לוויסות  דמפר  בשומנים,  סתימה  מפני 

( למדידה ולהתראה על מסנן סתום ו/או להפסקת AIR PRESSURE SWITCHמגען לחץ )

ניקוז מי עיבוי, פתחי שירות  וכל הנדרש לה  פעולת המפוח, צינור דיגום,  פעלת פתח 

 המסנן. 

 בחתך מלבני או עגול, כמפורט לעיל.  PVCתעלות אוויר עשויות  .ז

 . יש להתקין תעלות יניקת אוויר כולל תמיכות, דמפרים וכל הנדרש

 אין להתבסס על המתקן לתמיכת הצנרת. 

 מ"מ.  300תכנון התעלות יתאים ללחץ מינימלי חיובי של  

 

 פחם פעיל 

הפחם הפעיל יהיה פחם פעיל קטליטי המתאים לנטרול ריחות הנובעים מתרכובות גופרית  

וחומרים אורגנים הנמצאים בשפכים.  הפחם יהיה ניתן לשטיפה באמצעות מים, להרחקת  

שטיפות לפחות לפני שנדרש יהיה לפנותו    6- תרכובות הגפרית הנספחות. הפחם יתאים ל

למיליליטר מצע.   H2Sגרם    0.6הפעיל יתאים לספיחת  יבול הפחם  ולהחליפו בפחם חדש. ק

דגם   קלגון  חברת  דוגמת  מערבית  חברה   של  תקן  תו  בעל  יהיה  הפעיל   HSVהפחם 

CENTAUR   או שווה איכות. לא יורשה שימוש בפחם פעיל מהמזרח הרחוק שאינו נושא

 תו תקן. 

 נתוני הפחם הנדרשים: 

 מ"ג לגרם 800מינימום  -מס' יוד  
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 למיליליטר מצע.  H2Sגרם  0.6  -בול מלא יק

 מ"מ   4  –קוטר גרגר 

 הפחם יתאים לשטיפה. 

 

 הגנה אקוסטית  

 . dBA 70  היאלפני ההשקטה  רמת הרעש של המפוח  

יש להתקין מערכת הגנה אקוסטית הכוללת תא   ,ע"מ למנוע מטרדי רעש מסביב למתקן

 אקוסטי ומשתיק קול בהתאם למפורט להלן:
 

ל  .א אקוסטי  רעש  תא  דלת    25של  במפוח  הפחתת  תותקן  האקוסטי  בתא  דציבל. 

שירות, פתחי אוורור למניעת התחממות המנוע, פתח ניקוז מי גשם מהמפוח ושרוול  

מעבר   30-40%לת לוח מחורר הכנסת כבל חשמל לחיבור המנוע. שכבת הבידוד כול

 . PVCק"ג למ"ר וכיסוי   24צמר זכוכית בצפיפות  3חופשי, גיזה שחורה, "

 

  . לכל היותר  דציבל  50  תעמוד על  עוצמת רעש מהארובה אחרי התקנת משתיק קול ב.

לחץ על  המפל  יש להתקין משתיק קול כדי לעמוד בדרישות הרעש.    ,במידה ונדרש

הב  25  –המשתיק   שכבת  מ  פסקל.  מחורר  לוח  כוללת  מעבר    PVC  30-40%ידוד 

. המשתיק  PVC"ר וכיסוי  ק"ג למ  24צמר זכוכית בצפיפות    3חופשי, גיזה שחורה, "

 יותקן על גבי התא האקוסטי.

   

 חומרי מבנה 

ללחץ    יתוכננו  פיברגלס משוריין, אשר  עשויים  יהיו  הפנימיים  וכל החלקים  בית המסנן 

. חיזוקים  UVמידים בפני התנאים הקורוזיביים וקרינת  ולעומס הסטטי הנדרש,  ויהיו ע

 במידה וידרשו יהיו פנימיים. 

 

 דיגום  צנרת ונקודות 

 

   .עביר את הקריאה לבקר המרכזי של תחנת השאיבהירציף ו S2H המתקן יכלול מד 

בראש הארובה. הצנרת   S2Hהקבלן יספק ויתקין צנרת דיגום שתאפשר מדידת  כמו כן   

עם התקן להרכבת ערכת מדידה בקצה. הצנרת כוללת סיפון יניקה    PVC  -תהיה עשויה מ

 מראש הארובה, צנרת וחיבורים.

פתחי דיגום שיאפשרו הוצאת דוגמאות של פחם פעיל מהמסנן לצורך   3כן יתקין היצרן  מוכ 

 בדיקה.  

         

 מדידות  

 : הקבלן יבצע את הבדיקות הבאות 

בצינור הכניסה ובצינור הפליטה של המסנן. המדידה   S2Hמדידה רציפה של ריכוז     .א

 Gasקן, באמצעות  תבוצע במשך יממה על חשבון הקבלן, חודש לאחר הפעלת המת

Data Logger    כל בכל אחד    30עם קריאות  או  במתקן אחד  דקות. המדידה תהיה 

 מהמתקנים לפי קביעת המזמין. 

 

דוגמאות    3תבוצע בדיקה של  בדיקת מס' יוד של הפחם הפעיל לאחר שנת עבודה.      .ב

 . שיינטלו משלשת פתחי הדיגום שבדופן המסנן
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 מבחני קבלה  

 : למתקנים יערכו מבחני קבלה כדלקמןהמפקח  אישורלאחר קבלת בגמר עבודות ההקמה ו 

חודש לאחר ההפעלה תיערך בדיקת דגימות אויר לפני ואחרי הקמת המתקנים לנטרול   

 ריח לבדיקות יעילות הטיפול בריחות. 

 

 הבדיקות יבוצעו ע"י הקבלן או במעבדה ייעודית בארץ, לפי החלטת המזמין.   

 

 כתב כמויות  

רט לעיל,  יות יכלול אספקה והתקנה של מערכת קומפלט, כמפות בכתב הכמו מחיר המערכ 

כולל מערכת הגנה אקוסטית למפוח, לוח חשמל, צנרת אוויר עם מחברים, קשתות ושלות  

 תמיכה, הפעלה, מבחנים ומסירה למזמין. 

 
  

 עבודות חשמל   -  08פרק  

 

 מוקדמות       08.0

 תיאור העבודה   08.0.1

 המצורפות. בתחנת שאיבה  בהתאם לתכניות  לעבודות הדרושותמפרט זה מתייחס 

 כ"א.   כ"ס  15 -יחידות שאיבה, כל יחידת שאיבה ובהספק של כ  2הפרויקט כולל 

 יחידה בפעולה ואחת עתודה.  1-ל

 כל אחת מיחידות השאיבה מופעלת באמצעות מתנעים רכים לפי מפלסים בבור השאיבה. 

 בקר אולטרסוני.  –וכנן מד גובה לצורך מדידת גובה בתא השאיבה מת 

 "י בקר מתוכנת שאחראי על הפיקוד, ההגנות, ותצוגת נתוני התפעול.התחנה נשלטת ע

 . 1486-801תיאור פעולת המתקנים מפורט בתוכנית הכללית מס' 

 להלן העבודות העיקריות: 

לוחות חשמל    - והרכבה באתר של  )חומר  -אספקה  כולל בקרים מתוכנתים  ופיקוד,  ה  כוח 
 ותוכנה(. 

 כולל הרכבתן באתר: אספקת כל קופסאות החשמל,   -

 קופסאות שירותים, פיקוד מקומי, הסתעפות וכו'       

 אספקה והתקנה של כבלי חשמל כוח ופיקוד   -

 חפירה ו/או חציבה בקרקע לצורך הנחת כבלי חשמל   -

 אספקה והתקנה של מתקני תמיכה והגנה לכבלים, לוחות, קופסאות וכו'   -

 אספקה והתקנה של מערכת תאורת חוץ  -

 אספקה והתקנה של מערכות הארקה   -

 אספקה והתקנה של ציוד חשמלי מחוץ ללוחות   -

 חבור מנועים וציוד חשמל כוח ופקוד        -

 אספקה והתקנה של אביזרי מיגון, ומערכת התראות      -
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 גנרטור חירום -הכנה לחיבור דיזל -

 החלפת הזנה אספקה והתקנה של מערכת    -

 טיפול בחיבור חברת החשמל )תאום, כיולים וכו'(   -

חיבור חשמל למתקן נטרול ריחות וחיבור התראה כללית )תקלת לוח פיקוד נטרול ריחות(   -
 . לבקר התחנה

 

 

 תקנים והנחיות מחייבים  08.0.2

 העבודה תבוצע בהתאם להנחיות הטכניות ולתקנים הבאים:

 אחרונה של משרד הביטחון משרדי בהוצאה השל המפרט הכללי הבינ 08פרק  -

 מפרט כללי למתקני חשמל  

 , מעודכן לפי גרסה אחרונה ביום חתימת החוזה 1954חוק החשמל  -

 . 2חלק  61439תקן ישראלי ליצור לוחות חשמל  -

 למערכת בקרת מבנים.   1337קן  ישראלי ת -

 דרישות חברת החשמל.  -

 לצרכנים במתח נמוך.חיבור חשמל  מפרטים והוראות חברת החשמל בנושא    -

 לתאימות אלקטרומגנטית.   1000IEC, בפרט    IECתקן   -

 

 תנאים מיוחדים  08.0.3

 קבלן החשמל  א.

 על קבלן החשמל להיות קבלן חשמל מורשה 

)בהתאם   הקבלנים  בפנקס  הרשומים  ורק קבלנים  אך  במכרז רשאים להשתתף  כי  יודגש 
ב הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  והמורשים   1969-תשכ"טנאיות  ל"חוק  תקנותיו(,  על 

 לענפים ראשיים במקצועות :

לוחות    –  2חלק    61439ויצרן לוחות חשמל לפי ת"י    1- בסיווג כספי א  160חשמלאות סימול  
 מיתוג ובקרה למתח נמוך מאושר ע"י מכון התקנים. 

זהות,  ות או קבלן החשמל חייב להוכיח שיש לו ניסיון של חמש שנים, לפחות, בעבודות דומ
 ע"י ציון רשימת העבודות שהוא ביצע.

 העבודה תוצא לפועל לפי חוקי המקצוע, ע"י פועלים מומחים במקצועם.

הקבלן צריך להיות בעל יכולת לתת שרות החזקה, כולל הספקת חלקי חילוף עבור הציוד  
 שהוא סיפק. 

רים לביצוע  שו הקלפני הגשת הצעתו, על הקבלן לבדוק באתר את כל התנאים המקומיים  
כולל מכשולים תת  מים, -העבודה,  כגון: כבלי חשמל, טלפונים, תקשורת, קווי  קרקעיים 

 יסודות, סוגי קרקע וכו'. 

בהגישו את הצעתו רואים את הקבלן כאילו ביקר באתר ובדק את כל הנ"ל בצורה יסודית  
 וביסס את הצעתו על התנאים הקיימים. 

יבוצעו לפי התוכניות   רח מקצועי, בהתאם לדרישות המפרט והתקנים,  אוובכל העבודות 
ובכפיפות להוראות הכלולות בחוקים, צווים או תקנות בני תוקף מטעם כל רשות מוסמכת 

 אשר הפיקוח עליהן, או על כל חלק מהן, הוא בתחומי סמכותה הרשמית. 
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 המפקח  ב.

 המפקח יהיה חשמלאי עם סיווג מתאים לעבודות חשמל ופקוד שבמתקן.  

רשאי לדרוש מהקבלן שימסור לידיו אישור בכתב, של הרשות, על התאמת העבודה  ח  פקהמ 
 או כל חלק ממנה, לדרישות אותה רשות והקבלן חייב להמציא אישור כזה, אם יידרש.

בסמכותו של המפקח להפסיק כל עבודה, או להתחיל כל עבודה, או חלק ממנה, הכל לפי   
 שיקול דעתו. 

ביצוע    על  יפקח  לוחות  בוהע המפקח  נבנים  בהם  המלאכה  בבתי  וגם  המזמין  באתר  דות 
החשמל. לפיכך ידאג הקבלן לאפשר גישה חופשית למפקח בבתי המלאכה הללו, בכל עת  
אשר ירצה, בשעות העבודה  המקובלות. כמו כן הקבלן ידאג להודיעו מראש על זמני ביצוע  

 העבודות השונות בבתי המלאכה הללו. 

 בדוק, לבקר, להורות ולפסול. ל ח,זכותו של המפקח לפק  

אישור המפקח לא יתפרש בשום מקרה כמטיל חובה כלשהי  על המפקח או על המזמין ביחס   
 לאחריות הקבלן לעבודות שהוא מבצע. 

 הספקת הציוד  ג.

הקבלן יספק את כל הציוד הדרוש לצורך הפעולה התקינה של התחנה, בהתאם לדגמים   
 באישור המתכנן או המפקח. , רךהמצוינים בתוכניות או שווי ע

המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק בעצמו חלק מהציוד המופיע בכתב הכמויות, ללא   
 כל תוספת או פיצוי לקבלן בשל הקטנת היקף העבודה בשל כך.

הובלת הציוד, התקנתו, בדיקת תקינותו והפעלתו יהיו כולן באחריות הקבלן לגבי כל הציוד,   
 ם סופק ע"י המזמין. א אואם סופק  על ידו 

 

 חומרים ואיכות הביצוע  08.0.4

מעולה,   ומסוג  חדשים  יהיו  הקבלן  ע"י  יסופקו  אשר  והמכשירים  האבזרים  החומרים,  כל 
או   הבריטים  לתקנים  בהעדרם,  או,  העדכניים  הישראליים  התקנים  לדרישות  מתאימים 

 הגרמניים המתאימים.

, או תקן ישראלי מקביל,  ISO  9000דה בתנאי תקן  יצרן הציוד חייב להיות יצרן בעל אישור עמי
שהוכיח את אמינותו במתקנים ובתנאים דומים. הקבלן יגיש, לאישור המפקח, דוגמאות מכל  
החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם לשם ביצוע העבודה, אולם אין אישור מקור החומרים,  

חומר, או אבזר, או מכשיר    ם, משמש אישור לטיב החומרים מאותו סוג. כלאו דוגמאות החומרי
 תוך כדי העבודה, יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו. אשר ימצא פסול, 

המפקח יהיה הקובע הסופי בקשר לכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, טיב העבודה  
 ואופן ביצועה.  

בחינה לא תפתור את הקבלן מלתקן כל    העבודה תבחן, מדי פעם, ע"י המפקח, אולם אותה
 לאחר סיומה, בהתאם לסעיפי חוזה.  או פגם שיתגלה תוך כדי התקדמות העבודה או חיסרון

 להלן חומרים מומלצים ודרישות מיוחדות: 

 יהיו מתוצרת "כפר מנחם" או שווה ערך, בהתאם לתקן חברת החשמל.   נעלי הכבל הלחיצים   -

 היצרן בנוגע למספר הלחיצות הדרוש. התקנתם תתבצע בהתאם להוראות  

דסקיות    גיםהברכל    - קשיחות,  בדסקיות  מצוידים   באבץ,  מצופים  יהיו  ההברגה  ומוטות 
 קפיציות ואומים, כולם מגולוונים.

 , מוגן מים. PGיהיו מסוג   כניסות הכבל  -
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 טיפול בחברת החשמל  08.0.5

 חיבור לרשת חברת החשמל  א.

המונים ופרטי    בדברים עם חברת החשמל בקשר לצורת החיבור לרשת, מערכתהקבלן יבוא   
ה. הסיכום עם חברת החשמל יוגש ע"י הקבלן  החיבור של חח"י ללוח החשמל ולרשת ההזנ 

 לאישור המפקח. הזמנת החיבור מחברת החשמל והתשלום עבורו ייעשו ע"י הקבלן. 

בור המונים ועל פי הנחיות אלו  הקבלן יקבל את הנחיות חברת החשמל לביצוע ההכנות ע
 יכין את הדרוש.

העמסתו,  החשמל  קבלן    את  ויבצע  חח"י  של  הלוח  קבלת  את  החשמל  חברת  עם  יתאם 
 הובלתו, פריקתו והתקנתו בביתן, ללא הבדל במחיר בשל מקום קבלתו. 

המתקן,   של  החשמל  לוח  לבין  ובינו  חח"י  ללוח  חשמליים  חיבורים  הקבלן  יבצע  כן  כמו 
 לרבות אספקת חומרי עזר ותעלות כנדרש. 

 ע"י חברת החשמל  קבלת המתקן ואישורו ב.

הקבלן יגיש בקשה לבדיקת המתקן ע"י חח"י, או כל רשות מוסמכת אחרת, בהתאם לצורך.  
לשם כך יגיש, לרשות המוסמכת את כל התוכניות והמסמכים הדרושים  לביצוע הבדיקה  

דיקות. כמו כן הקבלן ישלם תשלום לחח"י בגין חיבור  וכן ישלם כל תשלום שיידרש עבור הב
עבור התחנה. תשלומים אלו יהיו כלולים במחיר מתקן החשמל    3X40Aדל של  למתקן בגו

 ולא ישולם עבורם בנפרד.

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לקבלת המתקן ע"י ח"ח, או רשות מוסמכת אחרת. הקבלן   
 ויים שידרשו ע"י הרשות. יבצע, על חשבונו, את כל התיקונים והשינ 

 וע הבדיקות. הקבלן יגיש עזרה לבודקים לצורך ביצ 

לדרישות   לתקנים,  למפרט,  לתוכניות,  בהתאם  המתקן  את  וימסור  יפעיל  יבדוק,  הקבלן 
ח"ח, לדרישות המפקח או כל סמכות אחרת ויספק את כוח האדם המקצועי הדרוש בזמן  

 הבדיקה. 

 תכניות  08.0.6

 כללי  א.

יב   מההמתקן  ו/או  המפקח  בחתימת  ומאושרות  מעודכנות  לתוכניות  בהתאם  נדס  וצע 
 החשמל של המזמין. 

 תכניות אלו מהוות חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני.  

 הקבלן אחראי על התאמת הביצוע לתוכניות המעודכנות והמאושרות שנמסרו לידיו.  

אי  או  טעויות  סתירות,  ספקות,  של  ל- במקרה  הקבלן  חייב  לפני  בהירויות,  למפקח,  פנות 
 . הביצוע, לקבלת הסברים, הבהרות ו/או הוראות

את העבודה, כפי שהיא מתוארת בנספחים המצורפים למכרז ואת הפרטים השונים, כגון:   
מיקום הציוד, הלוחות וכו' יש לראות כמתוארים בצורה סכמתית בלבד והם יהיו ניתנים  

 ה. לתיקון בהתאם לשינויים שידרשו בזמן בצוע העבוד

התחלת העבודה ויהיה עליו  הקבלן יבדוק את התוכניות ואת המידות המצוינות בהן לפני   
סים, מידות המתקנים וכיו"ב לתוכניות הבניין תוך  להתאים את המיקום, התוואי, המפל

 התחשבות בתנאים המציאותיים שנוצרו עקב שינויים או סטיות מתוכניות אלו. 

 צוע להשלמת העבודה ולקבל אישור ממפקח או מתכנן. על הקבלן להכין בעצמו תכניות בי 

שה הקבלן, וכן כל תכנית שיכין יצטרכו לקבל את אישורו בכתב ו שינוי שיעכל התאמה א  
 של המפקח, לפני הביצוע. 
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כל השינויים והתיקונים המאושרים יסומנו ע"י הקבלן על גבי התוכניות וימסרו למפקח   
מפרטים, והפרטים שיכין בעצמו וכן התוכניות "כפי  בתום העבודה, יחד עם התוכניות, ה 

 בארבעה עותקים, ללא כל תמורה נוספת.  שבוצע", הכל 

הקבלן יישא באחריות המלאה והבלעדית עבור דיוק הביצוע למפלסים הגמורים, מיקום   
הצנרת  הבניין,  לתוכניות  ביחס  בכללותה  העבודה  ודיוק  וכו',  הכבלים  הלוחות,  הציוד, 

 י, תוך תאום עם בעלי המקצוע השונים בזמן הבניה. והציוד המכנ 

שומ  את  המזמין  לעצמו  והעבודה  ר  הציוד  פריטי  מספר  את  להקטין  או  להגדיל,  הזכות 
 הרשומים בכתב הכמויות, מבלי לשנות את מחיר היחידה.

אם השינוי מחייב תוספת פריטים אשר אינם מופיעים בכתב הכמויות, ייקבע המחיר לפי   
 מויות.בין הקבלן והמפקח, על בסיס מחירי הציוד והעבודה המפורטים בכתב הכהסכם 

 אישור תכניות ביצוע ורשימת הציוד  ב.

תוך שבועיים מיום חתימת ההסכם לביצוע המתקן, ולפני התחלת ביצוע המתקן החשמלי,   
ות  כגון: לוחות חשמל, אבזרי פיקוד ובקרה, בקר מתוכנת, כבלים וכו', יגיש הקבלן תכני

 ורשימות ציוד לאישורו של המפקח בשלושה עותקים.

         

 תכניות והרשימות הדרושות: ירוט הלהלן פ

 תכנית בקו יחיד של לוחות הכוח ולוחות השירותים. .1
 תכניות פיקוד משותף ופיקוד יחידות, כולל חיווט וסרגלי מהדקים. .2
 גנרטורים, כולל חיווט וסרגלי מהדקים.-הדיזלתכנית פיקוד מערכות הפיקוד האוטומטי של  .3
 ההזנות. תכנית פיקוד מערכות ההחלפה האוטומטית של   .4
מידות   .5 עם  מקומות,  במספר  וחתכים  דלתות  ללא  הציוד  מיקום  החשמל,  לוחות  פני  מראה 

 ובקנ"מ. 
 רשימת שלטים.  .6
, כגון בקר  רשימת ציוד, הכוללת את שם היצרן, דגם ומספר קטלוגי של כל הציוד שיותקן בלוח .7

 מתוכנת, מפסקים, הגנות, אבזרי פיקוד, ממסרים וכו'. 
  ד.  רשימת כבלים כוח ופיקו .8
 סט אחד של קטלוגים טכניים מפורטים הנלווה  אל רשימת הציוד.  .9

 מפרט טכני מלא לצביעת הלוחות.  .10
 תקע, הזנות ציוד, איוורור, מיגון וכו'. -תכניות תאורת פנים וחוץ, בתי .11
 ם תוואי כבלים  ומיקום אביזרים וציוד. תכניות שטח ומבנה ע .12
 תכניות הארקת מתקן.   .13

 

 ד והמתקןבדיקת  קבלת הציו 08.0.7

 בדיקת הציוד החשמלי  א.

הקבלן יזמין את המפקח לביצוע בדיקת הציוד במפעל רק לאחר שהיצרן יסיים את הביצוע,   
כשכל הציוד מוכן, לא חסר בו אף פריט ונבדק לפני כן מבחינה חשמלית ומכנית, שהוא פועל  

ת והרשימות  ומבצע את כל הפעולות הדרושות באופן תקין, בהתאם למפרט הטכני, התכניו 
הכנ  שכל  וכן  למכשירים  המאושרות,  נכון  מחווטות  המתוכנת  מהבקר  והיציאות  יסות 

 המתאימים.

בתום הבדיקה, אם ימצאו פריטים פגומים או שאינם תואמים את הדרישות, או שהציוד   
 אינו מבצע את הפעולות הדרושות, יגיש המפקח דו"ח ליקויים לקבלן.

ליצ  בזה להורות  הציוד להחליף את הפריטים ה הקבלן מתחייב  כל  פגומ רן  ולבצע את  ים 
השינויים והתיקונים על חשבונו תוך שבועיים מיום קבלת הדו"ח ולהזמין שנית את המפקח  

 לערוך בדיקה נוספת.
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יתקינו    לאתר,  הציוד  את  הקבלן  יעביר  במפעל,  הציוד  בדיקת  על  האישור  קבלת  לאחר 
 ויחברו במקומו הקבוע. 

 

 בשטח המתקן בדיקת הציוד  ב.

ח המתקן, הותקן במקומו הקבוע וחובר, יזמין הקבלן את המפקח  לאחר שהציוד הובא לשט  
 ואת נציגו של היצרן לבדיקת הציוד בשטח המתקן. 

הציוד ייבדק מבחינה מכנית וחשמלית על מנת לוודא שהוא מבצע את כל הפעלות הדרושות   
 ל.ולאמת את כל מה שנבדק ואושר בבדיקות שנערכו במפע

 פריט פגום ולתקן את כל הליקויים שימצאו בבדיקה הנ"ל.הקבלן מתחייב להחליף כל  

 קבלה זמנית  ג.

לאחר גמר העבודה וביצוע כל החיבורים בכל מערכת ומערכת, ייבדק המתקן ע"י המפקח   
 ותיערך קבלה זמנית. הבדיקה תכלול:

 התאמת הציוד לדרישות המפרט. .1

 רציפות הכבלים ובידודם. .2

 והסלקטיביות בלוחות החשמל. בדיקת יתרות הזרם   .3

 בדיקת התנגדות הבידוד בכל המתקן.  .4

 בדיקת הפעולה התקינה של המכשירים.  .5

 בדיקת הפעולה התקינה של הפיקוד לפי הדרישות.  .6

 בדיקת ההארקות.  .7

 בדיקת הפעולה הכוללת של המערכת השלמה במתח.  .8

התיקונים שיש לבצע לפי דרישות    "ח מפורט שיכלול את כלבתום הבדיקה יערוך הקבלן דו   
 המפקח. 

 הקבלן יתקן את כל הליקויים שהוזכרו בדו"ח.  

לאחר גמר כל עבודות התיקונים, יזמין הקבלן את המפקח לערוך בדיקה נוספת ולאשר את  
 הקבלה הזמנית של המתקן. 

 הפעלה ניסיונית  ד.

 סיונית בנוכחות המפקח. לאחר בדיקת מתח ההזנה, תבוצע הפעלה ני 

הפעולה    את  לוודא  בכדי  ויבדקו  יופעלו  הפיקוד,  כולל  נמוך,  במתח  החשמל  מערכות  כל 
 התקינה של כל המערכות במתקן החשמלי. 

התיקונים    ביצוע  לאחר  ורק  הקבלן  ע"י  מפורט  בדו"ח  ירשמו  שימצאו,  הליקויים  כל 
 . יצוע ההפעלה הניסיוניתלשביעות רצונם של כל הגורמים יינתן לקבלן אישור על ב

 

 הרצת המתקן וקבלתו הסופית  ה.

לפני שתוזמן הבדיקה הסופית והכוללת של המתקן ע"י המפקח והרשות המוסמכת, יכין   
הקבלן תכניות של המתקן כפי שבוצע למעשה, ויסמן בהן את כל השינויים והסטיות שנעשו  

 בביצוע, ביחס לתוכניות המקוריות, כפי שאושרו לביצוע.

למפקח  ימסרו  במידת    התוכניות  הקבלן,  ע"י  יעודכנו  אלו  תכניות  העתקים.  בשלושה 
 הצורך, אם יהיו שינויים בתהליך ההפעלה והמסירה.  
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לאחר סיום כל הבדיקות ומתן כל האישורים המוזכרים בסעיפים הקודמים יכנס המתקן   
 לתקופת הרצה ניסיונית, שעליה יודיע הקבלן למפקח, מראש, בכתב.

יום, אולם אם נותרו   60לאחר שהמתקן עבד באופן תקין במשך לה הסופית תיערך רק קבה 
נקודות ופרטים קטנים השנויים במחלוקת ושאין בידם להפריע לפעולה התקינה של מערכת  

 החשמל, יסוכם על הקבלה הסופית, פרט לנקודות הנ"ל. 

ום זה ישולם רק לאחר  במקרה זה ינוכה מהתשלום מחיר הפריטים השנויים במחלוקת וסכ 
 יתוקנו ויושלמו הפריטים הנ"ל, לשביעות רצונו של המפקח. ש

תקופת אחריות הקבלן תתחיל רק מתאריך הקבלה הסופית, כאשר ימסרו לקבלן תעודות   
 סיום העבודה, חתומות ע"י המפקח. 

ההפעלה תכלול את כל הכיולים הדרושים לאבזרים, למכשירי עזר, לממסרי זמן, ליתרות   
קינה של המתקן. עבודה אשר אינה בהתאם לנ"ל תפורק ותבוצע  זרם וכו', לשם פעולה ת

 מחדש ע"י הקבלן ועל חשבונו.

העבודה תחשב כגמורה רק אחרי קבלתה ע"י הרשות המוסמכת והמפקח, ללא הסתייגות,   
ומסירת תכניות מעודכנות לפי הבצוע, לאחר שנבדקו ע"י המפקח. כל שינוי שיידרש ע"י  

 ייעשה ע"י הקבלן ללא דחוי ועל חשבונו הוא.ות המוסמכת או המפקח, הרש

 הוצאות בקבלת המתקן    ו.

הניסיונית,    ההפעלה  הקבלה,  מבדיקות  הנובעות  ההוצאות  כל  המתקן,  בקבלת  הוצאות 
 עבודות ההרצה והקבלה הסופית של המתקן, יחולו על הקבלן. 

 החלפת הציוד והחומר הפגום.ן הליקויים,  כמו כן, יחולו על הקבלן כל ההוצאות עבור תיקו  

עבור כל העבודות הנ"ל, הציוד והחומרים הדרושים להשלמתן, לא ישולם לקבלן בנפרד,  
 ותמורתם כלולה במחירי היחידות של העבודות השונות הנקובים בכתב הכמויות. 

 אחריות הקבלן  08.0.8

ביצוע העבודות, על הסדר  ום  הקבלן יהיה אחראי על עמידה בלוח הזמנים, על הארגון ותיא
 והרציפות בעבודה. 

השונים   המקצוע  ובעלי  הקבלנים  יתר  עבודות  עם  עבודתו  תאום  עבור  אחראי  יהיה  הקבלן 
 העובדים בשטח.  

 התאום בין הקבלנים השונים יאושר ע"י המפקח בהתאם לעבודות הנוספות המתבצעות באתר. 

ואבזרי חש ציוד  פינוי פסולת או שאריות  ע"י    מל,ניקיון,  ע"י הקבלן בכל עת שיידרש  יבוצע 
 המפקח. 

המוסד   ולתקנות  להוראות  בהתאם  עבודתו,  כדי  תוך  הבטיחות,  אמצעי  בכל  ינקוט  הקבלן 
 לבטיחות וחוק החשמל ויהיה האחראי הבלעדי לכל נזק בגוף או ברכוש  שיגרם עקב עבודתו. 

שמות העובדים והעבודות    בהם יומני העבודה ימולאו בכל יום ע"י מנהל העבודה באתר וירשמו  
יהיה   הקבלן  המזמין.  נציג  או  המפקח  ע"י  ייחתם  היומן  המפקח.  והוראות  הערות  שבוצעו, 

חודשים, החל    12אחראי לפעולה התקינה ולתיקון כל פגם שהוא בעבודות או המערכות במשך  
 מיום הקבלה הסופית כפי שאושר על ידי המהנדס.

אלא אם נתן המהנדס את אישורו בכתב לפעולה תקינה  ם,  האחריות, לפי סעיף זה, לא תסתיי
 של הציוד והמערכות בהתאם לדרישות המפרט ולאחריות הקבלן. 

הקבלן הוא האחראי הבלעדי לעבודות עד למסירתן למזמין. כל הפגמים, הליקויים והנזקים  
לה  הקבשיתגלו יתוקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו. הקבלן יהיה אחראי לתקופה של שנה, ממועד  

 הסופית של המתקן ע"י המזמין, עבור:

 כל הציוד אשר סופק על ידו וכן עבור פעולתו התקינה של ציוד זה.   -

 טיב הביצוע, כולל הפעולה התקינה של המתקן ושל חלקיו השונים.  -
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במשך תקופת האחריות, מתחייב הקבלן לתת שרות תחזוקה מעולה בכל עת שהמזמין ידרוש  
 שנים מהמועד הנ"ל. 10אספקת חלקי חילוף במשך של לפחות כולל  מיידי,זאת, באופן 

 ימים מיום קבלת ההזמנה, את כל חלקי החילוף שבהזמנה.   3הקבלן מתחייב לספק תוך  

 

 כבלי חשמל  8.1

 כבלי הכוח והפיקוד יהיו מטיפוס כמסומן בתוכניות. 

ר המפקח  ת אישוחר קבלחפירת תעלות הכבלים באתר התחנה ומילוין החוזר יבוצעו רק לא 
 ולפי הוראותיו. 

ס"מ מעל    10ס"מ, כסוי חול נקי של לפחות    10תעלות הכבלים ימולאו בריפוד חול נקי בעובי  
דופן עליון צנרת וכבלים, שכבת מגן מאריחי פלסטיק או בטון, כסוי באדמה חפורה ללא אבנים,  

יסומן באמצעות שלט העודף, התוואי  ופנוי החומר  יישור  על  ימים,  ים מתא הידוק  מותקנים 
 עמודונים. 

הנחת סרטי סימון לאזהרה, פלסטיים, תקניים, מאושרים ע"י חח"י, סרט הסימון יונח בעומק  
 ס"מ מפני הקרקע הסופיים. 30

 ס"מ. 80דופן עליון של כבלים וצנרת באדמה יהיה לפחות 

ומיניום  ות מאל דיסקי   בכל פניה או כניסה לתעלה או לסולם או לחפירה וכו' יורכבו על הכבלים
 עם חריטת סימון הכבל. 

לאחר חיבור הכבלים, יסתמו כל פתחי הכניסה שלהם למבנה, ע"י חומר מיוחד, אטום בפני  
 חדירת מים.

 

 צנרת       8.2

השרוולים וצנרת ההכנה ביציקת הבניין עבור כבלי ההזנה והפיקוד, יהיו מסוג פי.וי.סי., עם 
 ום עם קבלן הבניין.מ"מ ויונחו בתא  8חוט משיכה מניילון 

 הצנרת המותקנת בתוך הבניין תהיה מסוג מרירון ותימדד במסגרת הנקודות. 

 

 קונסטרוקציה מתכתית            8.3

פרופילים לחיזוק ותמיכה, פחים לכיסוי כבלים וחלקים אחרים יהיו עשויים  סולמות כבלים,  
דרשות ויקדחו בהם חורים  מברזל מגולוון. יישורם וחיתוכם יבוצע בדייקנות לפי המידות הנ

 במידת הצורך. 

 

 הארקות       8.4

  קבלן החשמל יבצע, בתיאום עם קבלן הבטון, הארקות יסוד לכל מתקני בניה בתחנת השאיבה, 
ויתר   הצנרת המתכתית  כל  הציוד החשמלי,  כל  הגישור.  טבעות  של  ופנים  חוץ  יציאות  כולל 

וטנציאלים באמצעות מוליכי הארקה  השירותים החשמליים יאורקו כנדרש אל פס השוואת הפ 
 ממ"ר לפחות.  10מבודדים בחתך 

בכניסה  פס השוואת הפוטנציאלים יחובר אל הארקת היסוד, על מנת להגיע להתנגדות הארקה  
 ללוח, ברמה הנדרשת על ידי חברת החשמל.

  מ"מ,   20במידה וידרשו אלקטרודות הארקה, הם יהיו אנכיות, ממוטות פלדה מגולוונים בקוטר  
יותקנו   מוטות. האלקטרודות  בין  בליטות במקום ההתחברות  בקוטר    בשוחותללא    50בטון 

 ס"מ עם מכסה כבד ושילוט אזהרה. 



 

c:\users\mehandes\desktop\מפרט טכני מיוחד. -מסמך ו'  - 11-2020מכרז \ סופי למכרזdocx 

39 

 לי באתרחיבור ציוד חשמ         8.5

כל החיבורים לציוד החשמלי יבוצעו באמצעות צינור שרשורי מתכתי, גמיש, בעל ציפוי פלסטי,  
מצעות אומים מתאימים, כך שתובטח כך שתובטח  המחובר לקופסת החיבורים של הציוד בא

 הגנה מכנית ואטימה מלאה מפני חדירת מים. 

כיון הסיבוב של המנוע ולחבר את  כאשר מדובר במנועים או מפעילים ממונעים, יש לבדוק את  
 הפאזות בסדר המתאים.  

 

 לוחות חשמל  8.6

וכיח את אמינותו במתקנים  יצרן הלוחות חייב להיות יצרן ידוע מאושר ע"י מכון התקנים, שה 
 ובתנאים דומים.

 

 מבנה הלוח  8.6.1

–הלוחות יבנו מפוליאסטר משוריין כבה מאליו בעל בידוד כפול עמיד לקורוזיה דרגת איטום  
IP-65  כדוגמת דגםFGI  .תוצרת חברת ענבר או שווה ערך 

ו יוצעו ע"י הקבלן  מידות לוח הכוח, כפי שמופיעות בתוכניות, אינן סופיות ויקבעו ע"י המפקח א
 ויאושרו בכתב ע"י המפקח. 

ב יכלול  לוח  התקנת  כל  בעתיד  שיאפשר  שמור  מקום  המתוכנן,  לציוד  המיועד  למקום  נוסף 
 בכל אחד משדות הלוח.  25%תוספת ציוד בשיעור 

פסי הצבירה יהיו מנחושת אלקטרוליטית ואופן חיזוקם יתאים לזרם הצפוי בכל לוח. בתוך  
פסי הצבירה   מגן  הלוח,  ע"י  מוגנים  יהיו  נגיעה מקרית,  בפני  הגנה  כולל  וציוד החשמל שלא 
 מ"מ.  3מבודד, שקוף, בעובי  

 ק"א.   22פסי הצבירה יתאימו לעמידה בזרם קצר של 

 

 מפסקים ראשיים      8.6.2

כל מפסקי הזרם הראשיים של היחידות ומפסקי הזרם הראשיים של המתקן יצוידו בסידור  
 להפעלה מחזית הלוח. 

 חיווט ומהדקים       6.38.

 חיווט הלוח יבוצע במוליכים בעלי צבע שונה לכל מתח, כפי שיאושר על ידי המפקח.

ממו סימון  שרוולי  באמצעות  יסומן  לאבזר,  או  למהדק  המחובר  מוליך  בהתאם  כל  ספרים, 
 למספר המהדק או להדק החיבור של האבזר וכמסומן בתוכניות. 

 ו עקב תקלה.מוליכים שפורקו מאבזר או שנותקסימון זה יאפשר חיבור נכון של 

 כל אביזר יסומן בהתאם למספורו בתוכניות. 

לא   אבזרים  שיהיו  לכך  תגרום  לא  אבזר  שהחלפת  כך  התקנתו  מקום  על  גם  יהיה  הסימון 
ם. המהדקים יהיו מתוצרת "פניקס" או "וידמילר" או שווה ערך, עבור כבלים בחתך מסומני

ממ"ר, להתקנה על מסילה. מספור המהדקים יהיה לפי    2.5  - פחות מכנדרש בתוכניות, אבל לא  
 התכניות. 

 

 שילוט וסימון       8.6.4

מנו באמצעות  האבזרים, המכשירים, כבלי כוח ופיקוד המורכבים בלוחות ובמתקני שאיבה יסו
 שלטים מסוג "סנדוויץ" שגודלם יקבע ע"י המזמין.  
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 עות בגוון שונה מגוון הרקע. האותיות יהיו חרוטות בתוך גוף השלט וצבו

 כמו כן יש לסמן, בהתאם להוראות המפקח, כל הדק וקצה של מוליך. 

ות אשר  כל השלטים והסימונים יהיו ברורים ובני קיימא ויקבעו בצורה חזקה ויציבה, במקומ
יאותרו ע"י המפקח. קביעת השלטים תעשה באמצעות ברגים או ניטים ולא באמצעות דבק מכל  

 סוג שהוא. 

 

 ציוד לוחות חשמל  8.6.5

 כללי  .8.6.5.1

 ציוד לוחות החשמל יהיה כדלהלן: 

 . Sh.Electric   ,M.Kמפסיקים חצי אוטומטיים    •

 . ABB,Sh.Electric   -מאמ"תים  •

 ABB  ,Sh.Electric - מנתקי הספק  •

 ABB , Sh.Electric  – מגענים  •

 . SOLCON- מתנעים אלקטרוניים רכים  •

 . לחצנים נוריות סימון •

 

 מ"ז חצי אוטומטיים )סגורים( .8.6.5.2

מ"ז חצי אוטומטיים יהיו לזרם נומינלי כמצוין. כל מפסק יכלול הגנה מגנטית מידית לזרם 
ויידרש ע"י המתכנן( הגנה טרמית ליתרת זרם ניתנת לכוון כמצוין  קצר )ניתנת לכוון במידה  

נת )מנועים או  בתוכנית. ההגנה המגנטית תהיה בעלת תחום כוון המתאים למערכת המוג
קווים וכד'(. כל הפלה/ מתח, מגעי עזר, כנדרש. מגעי העזר, יהיו יבשים מסוגים כפי שיידרש 

לפ מקדימים  או  הכח  למגעי  במקביל  הפעלת  )פועלים  עם  מופעלים  או  הכח,  מגעי  עולת 
 הידית, או מופעלים רק בפעולת אחת ההגנות(. סוג המגעים יימסר בזמן אישור התכניות.

 IEC  –  947-2יתוק של המפסקים יהיה כמצוין בכתב הכמויות, לפי דרישת התקן  כושר הנ 
 )לפחות(. 

גבילי זרם קצר". כושר  מ   -המפסקים בעלי כושר הניתוק הגבוה יהיו מטיפוס "מנתקי הספק  
 )לפחות(.  IEC – 947-2הניתוק כמצויין בכתב הכמויות, לפי דרישת התקן 

או שווה ערך מאושר ע"י    Sh. ELECTRICצרת  תו  NSמפסקים אלו יהיו דוגמת הדגמים  
 המתכנן. )כוללים את כל אביזרי העזר האורגינליים(. 

 

 מאמתים  .8.6.5.3

כמצוין.   בגודל  זרם  ליתרת  טרמית  הגנה  קצר  לזרם  מגנטית  הגנה  בעלי  יהיו  המאמתים 
ההגנה   ו   Bאפייני  בעלי    C  -למאור,  יהיו  המאמתים  כמצוין.  הנומינלי  הזרם  וח"ק.  לכח 

. כושר הניתוק של  VDE-0106/100עת מגע אצבע( לפי תקן  מתח שקועים )למניברגי/הדקי  
יהיה   לפי דרישות התקן    10המאמתים  דוגמת:   IEC-947ק"א לפחות  יהיו  מאמתים אלו 
ABB S271:S273  .או שווה ערך מאושר 
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 מתנעים ידניים )מנתקי מעגל אוטומטיים(  .8.6.5.4

וה  קצר  לזרם  מגנטית  הגנה  בעלי  יהיו  אלו  לכוון  יחידות  ניתנת  זרם  ליתרת  טרמית  גנה 
 בתחומים כמצוין.  

היחידות הנ"ל תכלולנה אביזרי עזר, סליל הפלה, סליל מתח, סידור נעילה למנעול תליה,  
אמפר )כולל( יהיו "מגבילי זרם קצר"   6אטימה ועוד הכל אורגינלי. היחידות בגודלים עד  

אמפר ומעלה, יהיו מצויידים    10ים  ים לחיבור לאספקה בעלת זרם גבוה. היחידות בגדל ניתנ 
ק"א.    50במידה ונדרש בתוספת אורגינלית המאפשרת חיבורם לאספקה בעלת זרם קצר עד  

 או שווה ערך מאושר. ABBתוצרת   325יחידות אלו יהיו דוגמת 

 

 מתנע אלקטרוני רך דיגיטלי  .8.6.5.5

)חצאי  ני "רך" דיגיטלי המבוסס על מערכת "טריסטורים"  מתנע זה יהיה מתנע אלקטרו
כרטיס   אותם.  המזינה  להצתה  בהתאם  )והזרם(  המתח  גל  את  הקוטעים  מוליכים( 
אלקטרוני מצופה לכה פעמיים במפעל. היחידה תהיה מתאימה להניע מנוע בהספק הנקוב  

ין. מבנה המתנע  מעל לפחות, כולל מגען המקצר את משך העבודה. לא יותקן מגען מז  10%+  
 יחידת מתנע אלקטרוני זה תהיה בעלת התכונות הבאות:להתקנה פנימית בתוך לוח חשמל.  

היחידה תהיה בעלת אפשרות כוון משך זמן ההנעה, ממונט    -זמן הנעה / מומנט / זרם   -
 ההנעה, וזרם ההנעה. 

 כרטיס אנלוגי.  -

 יבשים. start/stopמגע יבש רציף ו/או לחצני  -פקודת הנעה  -

 משאבות. -אפיין פעולה  -

 יבשים )מגע מחליף(: עבודה, תקלה, הנעה. יציאות ע"י מגעים  -

 כל תקלה בנפרד, עבודה. -תצוגה בחזית )ע"י נוריות סימון(  -

 עומס יתר, חוסר איזון בצריכה, חוסר פזה.   -הגנות מנוע  -

- reset    אפשרות )מהדקים( לחיבור לחצן    -חיצוניreset    :מרחוק יחדה זו תהיה דוגמת
 ושר. או שווה ערך מא  DN  - RVSסולקון  

 . IEC ;61000 – EN – 1000רמת הרמוניות לפי  -

 

 מגיני ברק למתח נמוך  .8.6.5.6

הנתונים   להלן  על אפס.   + פזות  שלוש  על  יותקנו  בלוח החשמל  נמוך  מגיני הברק למתח 
 הדרושים: 

 230V תח עבודה:מ -

 10AS  פריקה:  -

 100KA זרם בדיקה:  -

כל  -מבנה האביזרים   יכלול  על מסילה תקנית. בחזית  )צבעוני(    להתקנה  מגן ברק סימון 
לסימון מצב המפרץ )תקין או שרוף(. במידה ויידרש, תכלול המערכת גם מגעי עזר לפיקוד  

 מרחוק. 

: דוגמת  יהיו  אלו  או    BETTERMANN/OBO/V/25/Bאו    DEHN/VGA/280/4אביזרים 
 שווה ערך מאושר. 
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 ממסרי פיקוד  .8.6.5.7

למתח     הפיקוד  של    230ממסרי  נומינלי  לזרם  יהיו  בתנאים    15וולט  לפחות   אמפר 
1  -  AC  6    בתנאים לפחות  +    AC-11אמפר  בתכנית  כמוראה  וסוגיהם  כמות המגעים   .2  

דוגמת:   יהיו  אלו  ערך מאושר.   DIL-08שמורים. ממסרים  שווה  או  מילר  תוצרת קלקנר 
ממסרי הפיקוד למתח נמוך יהיו תלת קוטביים מחליפים, בעלי מבנה לשליפה זרם נומינלי  

ונורת סימון  אמפר. ע  6 לסימון "משיכה" ממסרים אלו יכללו    DELם לחצן הפעלה מכני 
 izomi   P3RR תושבת )בסיס( אליו מתחברים המוליכים לברגים. ממסרים אלו יהיו דוגמת 

 או ש"ע מאושר. 

 

 מכשירי מדידה  .8.6.5.8

.  96X96מכשירי המדידה, וולטמטרים, אמפרמטרים, יהיו מלבניים או מרובעים במידות    
בסקלה מלאה.    1.5ם במעגלי מנועים יהיו עם "סקלה קצר". דיוק המכשירים %  מדי הזר

 מכשירים אלו יהיו דוגמת תוצרת "ארדו" ו/או שווה ערך מאושר.

 

 מור מקום ש .8.6.5.9

לפחות, נוסף על זה   20הלוח יכלול מקום שמור לתוספות בעתיד של ציוד. כמות המקום %    
בודת הקבלן התקנת מהדקים, מסילות  הנראה בתכנית. במקומות שמורים אלו תכלול ע

התקנה, תעלות חווט, חווט לפסי צבירה ולמהדקי מסילה, שילוט קלפות וכל יתר הדרוש 
 מושלמת המאפשר התקנה מהירה בעתיד של הציוד הנוסף.להכנת המקום השמור בצורה 

 

 פיקוד תחנת שאיבה לביוב  08.7

חת. אחת משאבה פועלת ומשאבה שניה  כל א  W.K  11במכון תותקנה שתי משאבות בהספק של עד  
 הינה משאבה רזרבית למקרה של תקלה. הבקר המתוכנת יפעיל לסירוגין את המשאבות בתור. 

הבקר המתוכנת יחליף את המשאבה הרזרבית כל פעם בתורה ויפעיל משאבה אחת למפלס משאבה  
 תורנית.

אוטומט )מבקר    -בקר מפלס    -  0  -ע"י מפסק בורר ניתן לבחור את שיטת הפעולה של המשאבות יד  
יופעלו ויופסקו המשאבות ע"י בקר מתוכנת שיותקן בלוח חשמל. במצב   מתוכנת( במצב אוטומט 
יופעלו ויופסקו המשאבות כפונקציה של מפלס המים שיימדד ע"י בקר מפלס אולטרה   פעולה זה 

עליון ותתקבל    ומצוףסוני, במקרה של תקלה בבקר המפלס, תפעל המערכת בעזרת מצוף תחתון  
התראה על התקלה. כמו כן תהיה משואה אדומה מהבהבת על קונזולה בעזרת בקר המפלס שיפעיל  

 ויפסיק משאבות כנדרש. 

 

 

 הגנות א.  

אם התקבלה פקודה להניע המשאבה והיא לא הותנעה, תונע באופן מידי המשאבה   -

 . Reset   -האחרת. תודלק נורת תקלה אדומה שתכבה רק ב
שניות ואז דימום המשאבה,  60: מגע ממפסק גבול לכל משאבה, השהייה של חוסר זרימה -

שניות ואז דמום המשאבה והדלקת  60שניות והתנעה מחדש. שוב השהייה של  5השהייה 
 . resetנורה "חוסר זרימה" המשאבה תנעל עד לחיצה על כפתור  

 מתמר לחץ רציף:  ייתקן התראת לחץ נמוך ולחץ גבוה.   -
תונע   3לת גובה כלשהו בגובה אחר לדוגמא: אם התקבל אות מגובה מס'  לקשור פעו אין -

. הנ"ל נועד כדי שלא תפגע פעולת  2משאבה לא תורנית גם אם לא התקבל אות מגובה מס' 
 המכון במקרה של תקלה באחד הגבהים. 
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בהפעלה מצב "ידני" יתבצע מעקף של הבקר והמשאבה תופעל ישירות ממצוף הגלישה  -
 מים יורדים עד מצוף הדימום. מם כשפני הותד

סימולציה: לפי פקודת המפעיל יבצע הבקר המתוכנת סימולציה של כל ההפעלות מהפעלה   -
של משאבה תורנית, הפעלה של משאבה לא תורנית, הפעלה של שתי משאבות במקביל 

 ודימום. 
-  

 הבקר המתוכנת  08.8

 חומרה 08.8.1

, או שווה ערך  S7-1200, דגם  SIEMENSהפיקוד יתבצע באמצעות בקר מתוכנת דוגמת תוצרת  
 מאושר על ידי המהנדס. 

לבקר יהיו כניסות ויציאות אנלוגיות דיסקרטיות ובאמצעות תוכנה מתאימה יוכל לעבד את  
ת  החומר, לפקד על יחידות השאיבה, להגן על הציוד בתחנה ולהציג נתונים חשובים  באמצעו 

 יחידת התצוגה שלו. 

 לבקר המקומי: להלן מספר דרישות כלליות  

במרכיב   א.     תקלה  של  במקרה  נזק  התפשטות  שימנע  כזה  יהיה  המתוכנת  הבקר  תכנון 
ציוד  יהיו בעלי מבנה חזק המבטיחים תמיכה מתאימה לכל  כלשהו. אמצעי ההרכבה 

 ויקלו את בדיקתם והחלפתם של רכיבים שניתן להסירם.

שם עמידה בפני הלם חשמלי, תוך ה"חוסן החשמלי" של הציוד יתאים לסיווג הציוד ל ב.    
 התחשבות בתנאי הלחות וייבדק בהתאם. 

הציוד יתוכנן בצורה אשר תגביל סכנות אש או הלם חשמלי העלולות להיגרם כתוצאה   ג.     
 מעומס יתר חשמלי או מתקלה, או מפעולה לא רגילה, או בלתי זהירה. 

ית ויהיו מסוגלים לעמוד בפני  בקרים יבנו באופן המתאים להרכבה בסביבה תעשיית ה ד.    
 60מטר לשנייה, בחום עד    11  - גרם ב  15הרץ, בהלם עד    150-90  -גרם ב   1רעידות עד  

 , ובאטמוספרה מזהמת.5-95%מעלות צלסיוס, ובלחות של  

האחר ה.      המערכת  ופרטי  המעבד  בין  הדרושים  הביניים  חיבורי  האמצעים כל  כולל  ים, 
שקעים שנועדו לתנאי שרות קשים, אשר יותקנו  -קעים הפריפריים, יבוצעו באמצעות ת

 במקומות שניתן לגשת אליהם בקלות ויסומנו בצורה ברורה .

 הבקר יצויד בכל הנדרש לצורך הפעלתם המושלמת והעצמאית בשטח, ויכלול:   ו.

כל  הפונקציות הדרושות כגון:    ( המסוגלת לבצע אתCPUיחידת חישוב אריתמטית ) -
 . 100%קשורת, עם רזרבה של תוכנה ישומית ות 

מילישניות לכל    0.5  -. זמן הסריקה יהיה מהיר מREAL TIME CLOCKלבקר יהיה   -
k  1    תוכל אשר  לתקשורת  טורית  ביציאה  מובנה  באופן  יצויד  הבקר  תוכנה.  של 

תואמי   למחשבים  הנ"ל תספק    IBMלהתחבר  היציאה  תוכנה מתאימה.  באמצעות 
 . RS-232 -ל עם תאימות  RS- 485/RS-422אות 

 ספק כוח + גיבוי סוללה.   -

מה  נפרדת  בסיס  פלטת  על  מודולרי,  יהיה  הכוח  עם אפשרוCPU  -ספק  ת החלפה  , 
 מהירה במקרה של תקלה. 

  30וולט ז"ח ויספק    260עד    180לספק הכוח יהיה תחום פעולה רחב בין המתחים   
  VDC  24לממסרי יציאה ומתח    VDC  +5  ,VDC  24וואט של הספק יציאה במתחים  

 מבודד. 

סוללת   - עבור  בתא  יצויד  הכוח  ה  LITHIUMספק  זיכרון  הסוללה  R.A.M  -לגבוי   .
שנים ללא עומס. הבקר יאפשר מתן התראה    8-10  -דשים תחת עומס ולחו  6  -תספיק ל

 ימים לפני הפסקת פעולתה.  14על סוללה ריקה  
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 מודולאריים.  O/Iכרטיסי  10 -תושבות ל  -

 . VAC 24 - ו VAC 230יסקרטיות למתח כרטיסים עם כניסות ד  -

 וולט.  230כרטיס עם יציאות דיסקרטיות )מגע יבש( למתח עד  -

 מבודדות.  mA 4-20כרטיסי כניסות אנלוגיות  -

 הכרטיסים יהיו מודולאריים ויוגנו באמצעות מעטפת פלסטית עמידה לאורך זמן. 

 יהיו בנויים לשליפה מהירה ונוחה.    O/I  -כל כרטיסי ה

קר יהיה בנוי ממערכת סטטית אמינה המושתתת כולה על מעגלים מודפסים בעלי  הב ז.
ואי   לשליפת מעגל מסוים לא תידרש שליפה של אפשרות שליפה מהירה  שית, כלומר, 

 מעגל אחר אלא המעגל הספציפי בלבד. 

הרגיסטים,  ח. על  נתונים  לקבל  יהיה  ניתן  באמצעותה  תצוגה  ביחידת  יצויד  הבקר 

 סות והיציאות של הבקר המתוכנת בלוח הפקוד מתוכננת יחידת תצוגה.הממסרים, הכני

ת שבאמצעותו ותוך שימוש בתוכנה ובקודים שנקבעו  הבקר יחובר ליחידת תצוגה חיצוני

 מראש ניתן לקבל מידע מהבקר, ולשנות ערכים במספר אופנים כגון:

 ערך נמדד + כתובת הרגיסטר בבקר.   -

 זמנית. -ות בוערכים של מדידות שונ  2     -

שינוי  יחידת התצוגה תיתן חיווי מעודכן לגבי מצב המתקן ו/או תקלה מסוימת ותאפשר   

 ערכים וביטול תקלות. 

 להלן רשימת הציוד והכרטיסים הדרושים, בהתאם לתוכניות חשמל.  ט.

 יחידה אחת  -6ES7-1200דגם : , cpu ,K8 כרטיס  -

 יחידות   6ES7138 -   1ספק כח, דגם:  -

 יחידות  6ES7131- 5דגם: , VDC 24כניסות דיסקרטיות למתח  8טיס כר -

, A4ובזרם  ,  VAC230ת, ממסרים עם מגע יבש העומד במתח  יציאות דיסקרטיו  8כרטיס   -
 יחידות  6ES7132 - 2 דגם:

 יחידות  6ES7134- 1דגם: , mA4-20כניסות אנלוגיות  4כרטיס  -

 6ES7138כרטיס תקשורת, דגם:  -

 מ'(, יחידה אחת   1בסיסים ) 2כבל בין   -

 ציה(יחידה אחת )אופ -מ' כבל  1.5, כולל TD177יחידת תצוגה דגם:  -

 6ES7953כרטיס זיכרון דגם :  -

 . MD720-3מודם תקשורת דגם :  -

 

 התכנה  08.8.2

 התכנה תכלול: 

מס'    - הכללית  שבתוכנית  להנחיות  בהתאם  הידראוליות  והגנות  יחידות    1486-801פקוד 
 . 08.8טכני תת פרק ומפרט 

 התצוגה. אפשרות שינוי ערכי סף לפקוד או להתרעות באמצעות יחידת  -

 עיבוד נתונים רגעיים ומצטברים בהתאם לחיוויים שמתקבלים ממרכיבי המתקן.  -
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ערכים   - תצוגת  קודים,  באמצעות  הרלוונטיים,  האירועים  כל  של  ומהירה  ברורה  תצוגה 
, בהתאם לטבלת השלט, כפי שהיא מופיעה בתוכניות לוח  אנלוגיים מדודים ותצוגת ערכי סף

 הפקוד בכל מתקן.

 עים מתייחסים להגנות והתרעות הידראוליות וחשמליות: האירו  -

 יחידת התצוגה  תאפשר פירוט אירועים, שינוי ערכי סף וביטול תקלות.       

 תקן. עיבוד נתונים רגעיים ומצטברים בהתאם לחיוויים שמתקבלים ממרכיבי המ  -

ברו ביטול קטעים ממנה, תהיה  רה להבנה  התכנה תבנה באופן מודולרי שיאפשר הוספת או 
 וידידותית. 

לאחר הפעלת המתקן, יימסר ללקוח ספר בשני עותקים ותקליטון שיכלול את התכנה. ספק  
התכנה יכלול הדפסה של התכנה עם הסברים תפעוליים, רשימת מרכיבי התכנה, שלט המתקן  

 מסמך אחר הקשור לתוכנה.  המעודכן וכל 

הפועלת כבר במתקנים רבים מאותו    לשם שמירת האחידות, ועל מנת לנצל את יתרונות השיטה
היועץ,   אצל  התכנה  ביצוע  להזמין את  מומלץ  הזמן,  בנושא במשך  שנצבר  הניסיון  ואת  סוג, 

שנ חמש  לפחות  של  ניסיון  בעל  מקצוע  בעל  ע"י  תבוצע  שהתכנה  אפשר  לחילופין,  ים תה"ל. 
 בהכנת תוכנות דומות. 

לספ יידרש  הקבלן  היועץ,  ע"י  באתר  התכנה  הפעלת  הפעולות  לצורך  את  ולבצע  תמיכה  ק 

 המפורטות להלן: 

 בדיקת המתקן והכנתו להפעלה: -

 כל הציוד יהיה מורכב, מחובר, בדוק ומכויל.  - 

 המשאבות יבדקו ע"י הפעלה ידנית ויכוילו.  - 

 קינות ונכונות החיווט. הבקר המתוכנת יבדק מבחינת ת - 

 השתתפות פעילה בהפעלת התכנה:  -

 המתקן והתכנה.עזרה בבדיקת  - 

 ביצוע התיקונים והשינויים הדרושים.  - 

 יצירת תנאים לעבודה עם מחשב בזמן ההפעלה, כולל הכנת שולחן ושני כסאות.  -
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 מערכת הבקר  08.8.3

ת מתאים שיותקן בלוח החלוקה והפקוד  מערכת הבקר בכל לוח חשמל תבוצע באמצעות בקר מתוכנ
 הראשי בתא נפרד ועצמאי. 

 . DC -  V24  -כל הכניסות הלוגיות מוגדרות ב 

 

 בקר מתוכנת 

 V220יציאות  כניסות כניסות אנלוגיות  

 2 6   - משאבות 

   - 5   1 בקר מפלס אולטרה סוני 

  3  מצופים 

 2 2  שסתומים חוסר זרימה 

   - 1 1 מד זרימה אלקטרומגנטי  

 - - 1 מד לחץ רציף 

 1 2   - מסנן אויר 

 2 9   - שונות 

 7 28   - סה"כ 

 10 32 4 נדרש בכתב כמויות 

 

 ריכוז דרישות חומרה לבקרה 08.8.4

 משאבות

 מנועי משאבות בתחנת השאיבה.  2 א.

 לכל מנוע יציאה להפעלה ושני כניסות לבקר.  

 משאבות בפעולה.  .1

 תקלת מתנע.        .2

 ובקרה ציוד 

 מגעים צפים. 5-  ו 20MA  -4כולל מתמר  מד מפלס אולטרה סוני

המפלס   קריאת  לפי  המתוכנת  הבקר  באמצעות  המשאבות  פעולת  רגיל  מהבקר    האנלוגיתבאופן 
 האולטרה סוני. 

 )הפעלת המשאבות באמצעות הבקר המתוכנת תאפשר פיקוח והגדרת מצבי תקלה(. 

מבקר  המשאבות הן ידנית והן לפי אותות לוגיים )מגע(    בעת תקלה בבקר המתוכנת תתאפשר הפעלת 
 מד המפלס בהתאם למצב הבורר.

 )סה"כ כניסה אנלוגית אחת(.

 , מפלס גלישה ומפלס דימום. מצופים
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בעת תקלה בבקר גובה הנוזל )האולטרה סוני(, תופעלנה המשאבות לפי המצופים, הודעה למחשב  
 המרכזי ומרכז התפעול. 

גם   ישמשו  המ המצופים  בבקר  תקלה  בעת  המשאבות  להפעלת  נוספת  )סה"כ  כאפשרות    2רכזי. 
 כניסות לוגיות(.

 קריאת מצב שסתום )חוסר זרימה(. 

 כניסות לוגיות(.  2)סה"כ 

 בתחנת השאיבה יהיה בורר למשאבות כדלהלן: 

 ידני פועל קבוע )כאשר אין מערכת פיקוד(.  .1

 המרכזי כשל(. לפי ממסר בקר מפלס )כאשר בקר מפלס תקין ובקר   .2

 ר המתוכנת. אוטומט  לפי המוגדר בבק  -רגיל .3

 

 מפלסים 08.8.5

 דימום משאבות   1מפלס 

 התנעת משאבה תורנית.   2מפלס 

 דימום משאבה תורנית והתנעת משאבה שנייה )בלתי תורנית(.   3מפלס 

 אזעקה "פני מים עולים".   4מפלס 

 מפלס גלישה.   5מפלס 

 

 תחנת ביוב ניצנים  SMS – ל  תקלות אשר נשלחות 08.8.7

 . FAIL PUMP 1  1תקלת משאבה   .8.8.7.1

 . FAIL PUMP 2  2תקלת משאבה   .8.8.7.2

 GLISHA BIUVE  גלישה בור ביוב  .8.8.7.3

 BIUVE HOSER MAIM  חוסר מים בור ביוב  .8.8.7.4

 .SECOUND PUMP WORK  משאבה שניה בעבודה  .8.8.7.5

 .TAK ZRIMA PUMP 1  1תקלת זרימה משאבה   .8.8.7.6

 .TAK ZRIMA PUMP 2  2שאבה  תקלת זרימה מ .8.8.7.7

 . TAK HASMAL   תקלת חשמל  .8.8.7.8

 . ULTRASONY OUT OF RANGE בקר אולטרה סוני לא בתחום .8.8.7.9

 . MAD ZRHIMA OUT OF RANGE מד זרימה לא בתחום  .8.8.7.10

 . NO RESET PUSH  לא נלחץ    RESETלחצן  .8.8.7.11

 .TAK PUMP1 WORK 1תקלת חיווי עבודה משאבה   .8.8.7.12

 .TAK PUMP2 WORK 2תקלת חיווי עבודה משאבה   .8.8.7.13
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 הערכיים שיוחזרו הם   CHECKיש אפשרות לתשאל את הבקר ע"י שליחת פקודת 

 ספיקה רגעית  -

 מפלס גובה  -

 .2,  1, 0מס' משאבה בעבודה  -

 דקות(. 30-60( ומרווחי זמן ביניהם ) 2,3להגדיר מס' פעמים לשליחה של אותה התקלה )

 

 

 ציוד ובקרה 08.8.8

 מד מפלס אולטרה סוני 

 מגעים צפים.  5 -ו 4-20MAכולל מתמר 

מהבקר   האנלוגית  המפלס  קריאת  לפי  המתוכנת  הבקר  באמצעות  המשאבות  פעולת  רגיל  באופן 
 האולטרה סוני. 

 )הפעלת המשאבות באמצעות הבקר המתוכנת תאפשר פיקוח והגדרת מצבי תקלה(. 

גע( מבקר  ת לוגיים )מבעת תקלה בבקר המתוכנת תתאפשר הפעלת המשאבות הן ידנית והן לפי אותו
 מד המפלס בהתאם למצב הבורר.

 )סה"כ כניסה אנלוגית אחת(.

 

מיוצגת בישראל ע"י חברת    PULSARתוצרת    ULTRA-5מערכת אולטרסונית הכוללת בקר מדגם  
 מגטרון בע"מ או שווה ערך. 

 ( gatron.co.ilsales@meדוא"ל  8410705-04, פקס' 8410704-04)טל': 

 :דרישות הבקר

 115/230VAC - והן ל 10-28VDCהבקר יותאם הן למתחי הזנה       -

יכלול        - ו/או    5הבקר  משאבות  הפעלת  ו/או  מפלס,  להתרעת  לתכנות  הניתנים  ממסרים 
 מבודדת ואקטיבית.  4-20mAתקלות, יהיה בעל יציאה אנלוגית 

 .IP65הבקר יהיה בעל דרגת אטימות       -

 . DATEMטכנולוגית עיבוד הנתונים תשתמש באלגוריתם       -

 back lightedאחורית  –ספרות מוארת  6תצוגה ספרתית      -

מקשים       - מערכת  ע"י  וגם  מקומית  מובנית  מקשים  מערכת  ע"י  לתכנת  ניתן  הבקר  את 
וירטואלית בעזרת מחשב המחובר לחיבור תקשורת בבקר, כמו גם ע"י פנל מקשים נשלף. יודגש  

אלו  ב אופציות  אבל  למחשב,  החיבור  ערכת  את  או  הנשלף  הפנל  את  לספק  צורך  שאין  זאת 
 מות לשימושים עתידיים, לצרכי תחזוקה וכיוצא בזה. חייבות להיות קיי 

הבקר יכלול מכסה מובנה הניתן לפתיחה ולסגירה פשוטים ונוחים )כדלת עם ציר( התורם        -
 למיגון פנל התצוגה והמקשים.

ספרות גדולה המציגה את המפלס,    6התצוגה יכלול שלוש תצוגות: תצוגה ראשית בעלת  פנל         -
המצי משנית  ברתצוגה  ותצוגת  בזה  וכיוצא  מדידה  טווח  מרחק,  כגון  משני  פרמטר  גרף  -גה 

)עמודה( המעניקה למשתמש אפשרות לאמוד את מצב המפלס בבור ביחס לגבה הבור ומגמת  
 שינוי המפלס )עליה או ירידה(.

mailto:sales@megatron.co.il
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( אשר יאפשר פעולות מתקדמות, כמו הפעלת  real time clockהבקר יכלול מנגנון זמן אמת )       -
 משאבות בתורנות לפי זמנים, בתורנות לפי מפלסים או בתורנות משולבת )זמנים ומפלסים(. 

הבקר יכלול פרמטרים לזיהוי יעלות השאיבה והפעלה חכמה לשימור שחיקה )אמורטיזציה(        -
המשאבות, הפעלת משאבות לצרכי "אוורור הבור" אפילו במידה ולא נדרשת הפעלה  שווה בין  

 בגין מפלסים. 

 הבקר יכלול מונה פעולות משאבות.      -

 

 : דרישות הגשש

   ULTRA  PULSARמסדרת  dB1 0הגשש יהיה מדגם      -

יהיה עשוי         - ויכלול כבל באורך    PZTומשטח השידור מחוז    Valoxהגשש  '  מ  5קרמי בלבד 

 גידים מסוכך.  4הניתן להארכה ע"י כבל סטנדקטי של 

  3,000וללא אונות צידיות, ייצר מתח שידור של לפחות  הגשש יהיה בעל עוצמת שידור חזקה        -

 בלבד.  wire 3וולט ויעבוד אל מול הבקר בחיבור 

האישורים        - בעל  המחמירים  בסטנדרטים  ויעמוד  פיצוץ  מוגן  יהיה   הגשש 

 TEX (EEx m)  וכןFM 

 המדידה. קילוהרץ, תחום שהוא אופטימלי לטווח  50-40הגשש יעבוד בתחום התדרים       -

 :הערות

הבקר והגשש חייבים להיות מיוצרים על ידי אותה חברה, לא יאושרו שילובים של בקר  -

 וגשש שאינם מיוצרים על ידי אותה חברה. 

 :הספק והיצרן חייבים

 פעלת ציוד אולטרסוני במשך שנים להיות בעלי ניסיון מוכח באספקת וה  -

 ISO9000 -בעלי אישור אבטחת איכות מקביל ל  -

 ראות הפעלה בעבריתלספק הו -

 להעביר את החומר הטכני המציג עמידה בכל הדרישות שלמעלה.  -

וברמה   ציוד שאיכותו מצוינת  על מנת לקבל  נבנו  והדרישות הנ"ל  יודגש בזאת שהמפרטים 
וידע שהצטבר גבוהה, אשר מתאים לתנאים הסביבת רב  ניסיון  ניצול  יים הספציפיים, תוך 

 לאורך שנים רבות. 

 מצב גבוה ומצב נמוך., מצופים

אם תקלה בבקר גובה הנוזל האולטרה סוני תופעלנה המשאבות לפי המצופים, הודעה למחשב  
 המרכזי ומרכז התפעול. 

  2י. )סה"כ  המצופים ישמשו גם כאפשרות נוספת להפעלת המשאבות בעת תקלה בבקר המרכז
 כניסות לוגיות(.

 קריאת מצב שסתום )חוסר זרימה(. 
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 כניסות לוגיות(.  3)סה"כ 

 

 בתחנת השאיבה יהיה בורר למשאבות כדלהלן: 

 ידני פועל קבוע )כאשר אין מערכת פיקוד(.  .1

 לפי ממסר בקר מפלס )כאשר בקר מפלס תקין ובקר המרכזי כשל(.  .2 

 ר המתוכנת. אוטומט  לפי המוגדר בבק  -רגיל  .3 

, תקלה לוח פיקוד ניטרול  מפסיק / מפסיקי גבול במקומות הבאים: שער הכניסה  -טחון  יב
 ריחות.  

 כניסות רגילות(.  5)סה"כ 

על כן על המושבים מהמגעים וכן מצב הבורר    24V-DCכל הכניסות לבקר מוגדרות למתח  
 . 24V-DCלהיות מחוברים לפס מתח 

 

 פס להשוואת פוטנציאלים  08.8.9

מ"מ, ואורכו כמוראה בשרטוט.    5X60הפס להשוואת הפוטנציאלים יהיה מנחושת בחתך  

גודל   ואום.  קפיצים  דסקית  דסקיות,  עם  בורג  כל  קדמיום.  מצופים  בברגים  יצוייד  הפס 

 הברגים כנדרש עבור המוליכים המתחברים. 

 

 חיבור לצנרת מים  08.8.10

הקרים   המים  לצנרת  יחובר  הפוטנציאלים  השוואת  "פס  לבורג  חיבור  שירותך    1/2ע"י 

זו, לצנרת  החיבור    בראשו  צורת  וכן  החיבור  נקודת  קדמיום.  מצופה  כבדה  שלה  ע"י  או 

 יאושרו תחילה ע"י המפקח. 

 

 אלקטרודות 08.8.11

עגולים   פלדה  מוטות  תהיינה  באורך    19האלקטרודות  קוטר  מצופים    מטר  4מ"מ  כ"א. 

האלק מיקום  אנכית לקרקע.  מוחדרים  כ"א  נחושת,  הביצוע.  בזמן  לקבלן  יסומן  טרודות 

תחובר במוליך ישירות לפס השוואת הפוטנציאלים. כמו כן יבוצע גישור בין האלקטרודות  

 קוטר עם מכסה קל.  60מבחוץ. כל אלקטרודה תוגן בבריכת ביקורת קלה 

 

 הארקת תעלות / סולמות 08.8.12

"ר שיונחו לאורכן כשהם מחוברים ממ  25כל התעלות והסולמות יוארו על ידי מוליכי נחושת  

 בולץ. התעלות תוארקנו למוליכים  Uלתעלות ע"י ברגים דגם: 

מטרים. לפני ביצוע מערכת הארקת תעלות אלו יש לקבל אישור המתכנן.    5הקיימים, כל  

/ סולמות יותקנו רק באלה בהם   מודגש בזה שמוליכי הארקה מיוחדים להארקת תעלות 

כלל. בתעלות / סולמות יותקנו רק באלה בהם לא עוברים מוליכי    לא עוברים מוליכי הארקה
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תעשה   שונים,  לצרכנים  הארקה  מוליכי  עוברים  בהם  פטות   / סולמות   / בתעלות  כלל. 

 הארקות תעלות / סולמות / פטות למוליכים אלו. 

 מדידת התנגדות  08.8.13

הקבל  תעבודת  גבי  על  רישומן  הארקה,  התנגדות  מדידות  ביצוע  כוללת  ומסירתה  ן  כנית 
 למפקי. להלן פרוט הנקודות )עבור כל פס השוואת פוטנציאל בנפרד(: 

 כל אלקטרודה בנפרד.  -

 צנרת המים הקרים.  -

 הארקת יסוד.  -

 התנגדות כללית.  -

 

 מערכות החלפת הזנות        08.9

 מערכת החלפת הזנה בין רשת ח"ח וד"ג       8.9.1

מד"ג בהתאם למקור ההזנה המחובר, במתח    מערכת החלפת ההזנה תקבל הזנה מרשת או 
3x400/230VAC. 

 תוצרת חב' אמדר או ש"ע.   T528Dהמערכת כדוגמת דגם  

 המערכת תענה לדרישות הבאות:

  זיהוי הפרעות במתח:    -

 15% -ירידת מתח של יותר מ -

 העדר מופע   -              

 החלפת סדר המופעים  -

  AUT-OFF-MANי או ניתוק הזנה ע"י בורר תלת מצבי:  אפשרות תפעול אוטומטי או ידנ   -
 עם מגע עזר. 

"הפסק" עבור כל אחד משני  -אפשרות חיבור וניתוק ההזנה ע"י זוג לחצני פקוד  "הפעל"  -
 המקורות )רשת ח"ח וד"ג(. 

קור הזנה אחד כאשר מקור ההזנה השני נותק עקב תקלה )זרם קצר או  מניעת חיבור מ   -
 זרם יתר(.

 ות הפסקת ההזנה מכל מקור שהוא ע"י פקודה חיצונית )מגע יבש מלוח הפקוד(. אפשר  -

וניתוק ידני של ההזנה מרשת ח"ח או מד"ג במקרה שמערכת ההחלפה    - אפשרות חיבור 
 האוטומטית אינה תקינה. 

 השהיות ע"י פוטנציומטרים, מותקנים על חזית המערכת:   אפשרות כיול  -

 שניות(.  0.5 -ל  10נותק מ"ז ח"ח )בין השהייה לחיבור ד"ג מרגע ש   -

)בין    - לתקינותו  חזר  מח"ח  שהמתח  מרגע  ד"ג  דימום  פקודת  לפני    5.0  -ל  180השהייה 
 שניות(. 

 ת(.שניו 0.5  -ל 10השהייה לחיבור ח"ח מרגע שנותק מ"ז ד"ג )בין   -

 ( כדלקמן: LEDאפשרות הצגת מצב ההזנה באמצעות נוריות סימון )  -

 ות ירוקות לציון:שתי נורי     -

 "הזנה מדיזל".-"הזנה מרשת" ו          
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 שתי נוריות אדומות לציון:   -

 "תקלה בהזנה מדיזל". -"תקלה בהזנה מרשת" ו          

 נה מרשת ומדיזל: שתי נוריות כפולות צבע לציון תקינות מתחי ההז  -

 צבע ירוק = מתח תקין  -           

 תח או חוסר מופע צבע אדום = תקלת מ -           

 . צבע אדום מהבהב = סדר מופעים הפוך -           

 

    עבודות צביעה  11רק פ
 

 כללי  11.01

פרק   לפי  יבוצעו  הצביעה  הביטחון    11עבודות  משרד  של  אחרונה  הוצאה  צביעה"  "עבודות 

 ב"מפרט לעבודות בנין" עם התוספות וההשלמות בסעיפים להלן. 

 

 צביעת שטחי טיח  11.02

לאחר  צביעת   ש"ע.  או  טמבור  של  בסופרקריל  תעשה  השאיבה  במכון  בטון  וקורות  פנים  טיח 

 אשפרה וניקוי בשתי שכבות. 

 

 20%-15% -שכבה ראשונה מדוללת במים כ

 15%-10% -יה מדוללת במים      כי שכבה שנ

 מ"ר לליטר. 5כוח כיסוי  

 התזה ללא אויר )אירלס( -  םיישו

 אדריכל. יבחר ע"פ לוח גוונים ע"י ה -גוון 

 

מ' בהיקף המכון ב"סופרלק" של טמבור או ש"ע לפי הוראת    2.0צביעת טיח פנים ברצועה בגובה  

 היצרן. 

 

 שטחי מתכת מצביעת   11.03

 כ ל ל י 

מגולוונים ואינם באים במגע עם מים ינוקו וייצבעו בשכבה אחת של צבע שטחי מתכת שאינם  

י וצביעת היסוד ייעשו בבית המלאכה לפני  יסוד ושתי שכבות צבע עליון כמתואר להלן. הניקו 

 ההובלה לאתר. הצביעה הסופית ותיקוני צבע ייעשו באתר לאחר הקביעה במבנה.

 מכוסים בבטון, אלא לנקותם בלבד. בכל מקרה אין לצבוע שטחים מעוגנים או 

 

 שלבי עבודה 

 )תקן שבדי(   SA2 2/1ניקוי חול   -הכנת המשטח 

 מיקרון תוצרת טמבור או ש"ע. 40בעובי יבש  EA9-EPOXYצבע יסוד   -צבע היסוד 

  40-50שתי שכבות של תמה גלס או גלזורית ברק "של טמבור" או ש"ע. כל שכבה     - צבע עליון 

 . מיקרון שכבה יבשה

 

  גוון יבחר ע"י המזמין ע"פ לוח גוונים של היצרן. 
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 צביעת שטחי מתכת הבאים במגע עם המים  11.04

 מוגנים בשיטה אחרת והבאים במגע עם מים יצבעו בצבע אפוקסי. כל חלקי הצנרת אשר לא  

 

בהתאם    תעשה  הצביעה  המהנדס.  ע"י  אחרת  אושר  אם  אלא  מלאכה  בבית  תעשה  הצביעה 

 בכל מקרה:להוראות היצרן ו

 

 )תקן שוודי(.  2.5SAיש לבצע ניקוי חול של פני המשטחים הנצבעים ברמה של לפחות  א. 

 

מיקרון    50-40של טמבור )או ש"ע( בעובי יבש של    EA-9צבע יסוד    -  צביעה בשכבה ראשונה ב. 

 שעות. 24והמתנה לייבוש של 

 

מיקרון, המתנה לייבוש  200שחור בעובי יבש  HE-55אפראלסטיק  - היצביעה בשכבה שני           

 שעות.  24 -

 

 ה.י כמו השכבה השני -  צביעת שכבה שלישית 

 ימים.  7 -הייבוש הסופי   

 

 ידה ותשלום לעבודות צביעהמד  11.05
כלול במחיר היחידה  יהיה  בנפרד והמחיר עבורה  הצביעה של שטחי מתכת לא תימדד 

 הכמויות. לעבודות מסגרות כמצוין בכתב 

 

 צביעה חיצונית של צינורות פלדה 11.06
 צביעה חיצונית של צנרת פלדה גלויה תבוצע כמפורט להלן:

 

חים מלכלוך, חלודה ושומנים ע"י ממיסים ולאחר  ניקוי המשט  -הכנת משטחים לצביעה   .1

 לפי התקן השוודי.  Sa 2.5מכן ע"י ניקוי חול 

 

  80-100לוק" של טמבור )או ש"ע( בעובי יבש של  ב-צבע יסוד אפוקסי "ראסט  - שכבה אחת   .2

 מיקרון.

 

מיקרון    30-35צבע "איתן" של טמבור עד לכיסוי מלא בעובי כולל    -שכבה אחת או שתיים   .3

 ובגוון אשר יאושר ע"י המהנדס.

 

במידה ואישר המפקח ביצוע צביעה בשטח התחנה, הכנת השטח לצביעה תבוצע ע"י ניקוי מכני  

 הסרת חלודה, לכלוך, אבק, שמן, חול, שרידי ריתוך וכו'. יסודי,  

 

 צביעת צנרת כלולה במחיר אספקה והתקנה של צינורות.  
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 קווי צינורות חיצוניים  -  57פרק 
 

 עבודות עפר  - 157.פרק 

 הכשרת התוואי לצורך ביצוע העבודה 57.1.1

 

פנוי   כולל  התאים,  והתקנת  הצינורות  להנחת  העבודה  של  התווים  את  להכשיר  הקבלן  על 

עצים(   שיחים,  צמחיה,  גדרות,  פרוק  פסולת,  שבר,  עפר,  )ערמות  ממכשולים    ר ויישוהתווים 

 לאישור המפקח. י על מנת לאפשר עבודה במכונות ו/או בידיים בהתאםא התוו

 שימוש במכונות 57.1.2

המפקח    אישורהמפקח.    אישורבודות העפר )חפירה ומילוי( טעון השימוש במכונות לצורך ע

 לעבודה במכונות אינה משחררת את הקבלן מלשאת באחריות מלאה עבור: 

על  .א ו/או  ידועים(  שאינם  ואלה  מראש  )הידועים  קרקעיים  תת  במתקנים  הפגיעות    כל 

 ם. ינפגעים לו העבודה בוצעה בידיקרקעיים, שלא היו 

 המתקנים התת קרקעיים והעברתם כדי לאפשר עבודה במכונות. עבור גלוי   .ב

קון הנזקים והעברת המתקנים כדי לאפשר עבודה במכונות יעשו ע"י הרשות הנוגעת בדבר ית

מהרשות הנוגעת. כאשר  אישורועל חשבון הקבלן, או ע"י הקבלן ועל חשבונו, באם יינתן 

לצרכי העבודה במכונות עם גלגלים   ה תבוצע ברחובות סלולים יורשה הקבלן להשתמשהעבוד

פניאומטים. אם הקבלן ירצה להשתמש במכונות עם זחלים, יצטרך להגן על המשטחים 

 המפקח לעבודה במכונות כנ"ל.  אישורלפחות, ולקבל את  1הסלולים בעזרת לוחות עץ בעובי "

 בטיחות האתר העבודה  57.1.3

פי כל כללי הזהירות והבטיחות  בודה בתוך החפירות ומילוי החפירות יעשו על החפירות, הע

הנדרשים לאבטחת האנשים, הציוד, וסביבת החפירות, ובהתאם לתקנות והדרישות של רשות  

 מוסמכת )משרד העבודה(, ועל פי כל דין.

להציב   הקבלן יגדר את אתר העבודה עם פח איסקורית, סרטי אזהרה, שלטים וכו'. על הקבלן

בודה. הקבלן לא ישאיר תעלה וחפירה פתוחה בסוף  באתר העבודה אחראי בטיחות וגיהות בע

שומרת לעצמה את הזכות במידה והקבלן לא ישמע להוראות המפקח   הרשותיום העבודה.  

 צוני להסדרת נושא הבטיחות ע"ח הקבלן. יבנושא בטיחות, להזמין קבלן ח

 גידור ותאורה בלילות  57.1.4

א תשלום נוסף, את הארתן  יסדר, לל ששיידריחסום את החפירות, ובמקום  הקבלן יגדר או

בשעות הלילה בצורה המבטיחה את הציבור בפני תאונות ומקרי אסון ונזקים לרכוש פרטי או  

 בורי, ויהיה אחראי, לכל הנזקים שיגרמו עקב אי מילוי הוראה זו. יצ
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 רוחב החפירה התיאורטי 57.1.5

הפנימי של הצינור  ושב עם דפנות ורטיקליות, לפי הקוטר  אורטי של החפירה יח יהרוחב הת

ס"מ,  50ס"מ מכל צד של הצינור, בשביל צינורות שקוטרם הפנימי הוא עד  30בתוספת 

ס"מ. כמו כן   80-60ס"מ מכל צד כנ"ל עבור צינורות שקוטרם הפנימי הוא  40ובתוספת 

  80ס"מ, או תוספת  125-100א ס"מ מכל צד כנ"ל עבור צינורות שקוטרם הפנימי הו  60תוספת 

 ס"מ.   180-150צד כנ"ל עבור צינורות שקוטרם הפנימי הוא   ס"מ מכל

 אורטי הזה תחושבנה הכמויות של פרוק רצופים, תיקונם והחלפת מילוי.  ילפי הרוחב הת

אורטי הנ"ל שתעשה ע"י הקבלן לנוחיות העבודה, לצרכי  יהרחבת החפירה ליותר מהרוחב הת

לקח בחשבון בחשוב יקח, ולא ת המפ אישורסיבה שהיא, תעשה רק לפי   פון,  או מכליד

הכמויות הנ"ל. הקבלן יהיה אחראי לשלמות כל העצים, הגנון , המבנים והמתקנים שימצאו  

אורטי של החפירה, ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם להם כולל הספקת ימחוץ לרוחב הת

 אורטי. יוחב התהחומרים. בכל מקרה לא יקטן רוחב החפירה מהר

 עומק החפירה  57.1.6

( הצינור, תחתית החפירה תהודק ILס"מ מתחת לתחתית ) 20עשה עד לעומק  החפירה ת

וגופים זרים יסולקו   ם הדרושים, וכל האבניםפועייתיושר ותוחלק בעבודת ידיים בהתאם לש

מתחתית החפירה. תחתית התעלה החפורה תהודק באמצעות מכבש לפני הנחת הצנרת. 

אשו". המכבש יהיה כדוגמת בומג או שווה ערך. בכל מקרה  לפי "מודיפייד  90%לצפיפות 

שהחפירה תבוצע לעומק גדול מהנדרש ימלא הקבלן על חשבונו את החפירה המיותרת בחול  

נקי בהתאם להוראות המפקח ויהדק אותו כמפורט להלן. לא יורשה בשום פנים למלא את  

 החפירה המיותרת בחומר החפור. 

זון ובדיקת תחתית  יאחרי אהמפקח   אישורן רק לאחר קבלת  של הצינורות יותק מצע החול

 ה ביומן העבודה.  אישורו החפירה,

 הנחת הצינורות ועטיפת חול  57.1.7

ס"מ, כמפורט בסעיף קודם דלעיל. מצע   20הצינורות יונחו בתעלה על מצע חול נקי בעובי של 

ונית עד  מכני בפלטה ויברציהחול שמתחת לצינורות יהודק היטב עם הרבצת מים והדוק 

לפי "מודיפייד אשו", אחרי הנחת הצינורות ימולא החול לכל רוחב   100%לקבלת צפיפות  

אורטי, עד לגובה מחצית הצינור, ויהודק היטב עם  יהתעלה, שרוחבה יהיה לפחות הרוחב הת

 הרבצה במים ע"י מהדקי יד מתחת לצינור ומשני צידי הצינור עד לקבלת צפיפות כנ"ל,

ס"מ מעל גב הצינור לכל רוחב התעלה, ויהודק   20מצידי הצינור ועד    בהמשך ימולא החול

 כנ"ל עם הרבצת מים, ועם מהדקי יד משני צידי הצינור עד לקבלת צפיפות כנ"ל.  

דוקו כלול במחירי הנחת  ימעל גב הצינור יבוצע ההדוק עם הרבצת מים בלבד. מחיר החול וה 

 הצינורות. 

פוע הנדרש.  י געו אחד בשני בקו ישר, ובהתאמה גמורה לשבאופן, שקצותיהם י הצינורות יונחו 

הצינורות יותאמו באופן שכל קו יהווה צינור אחד עם תחתית ישרה וחלקה. לא תורשה כל  

קורת תעשה ע"י מדידת כל צינור וצינור  יהביה של הקו במישורים האנכי והאופקי.  יסט

 במאזנת. 

 ייצר את הצינורות. י מפרטי בהיח"ר המבנוסף הנחת הצינורות תעשה לפ
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 מילוי תעלות החפירה  57.1.8

לוי יש להשתמש במיטב האדמה החפורה תוך הרחקת צמחיה ופסולת והספקת  ילצרכי המ 

לוי חוזר תאוחסן ע"י הקבלן,  יאדמה מובחרת אם תחסר. האדמה המובחרת שתשמש למ

פירה בגלל החשש כולל ההובלות הדרושות. אין לאחסן את האדמה החפורה בקרבת הח

לוי תהיה ללא אבנים  ילוי החוזר. אדמת המ יפולות עפר. מעל עטיפת החול דלעיל יותקן המלמ

 ס"מ. 3מעל קוטר 

במקומות שמסומנים בחתך לאורך יבוצעו גלוח או כסוי עפר נוסף מעל הצינורות עם רוחב  

 מ', ללא תשלום נוסף. 4קודקוד  

 הידוק המילוי  57.1.9

מכניים והרטבה במים( מתחת לרצופים י )ע"י מהדקי יד הקבלן יהדק היטב את המילו

קיימים או מתוכננים )כאשר התכניות הן על רקע רצופים מתוכננים( או בסמוך לרצופים 

ס"מ, עם הרטבה אופטימלית   20קיימים או מתוכננים. יהדק הקבלן את המילוי בשכבות של 

יהיה אחראי  לום נוסף. הקבלן  אשו", ללא כל תש-לפי "מודיפייד  98%עד לקבלת צפיפות של 

וינה במקום התעלה במשך שנה מיום גמר העבודה, ימלא את כל ו לכל השקיעות שתתה

השקיעות ויתקן על חשבונו כל רצוף שיתקלקל עקב השקיעות האלה, בדיקות הצפיפות  

 תעשנה ע"י מכון התקנים, על חשבון הקבלן כמפורט לעיל.

 החלפת המילוי  57.1.10

תשלום נוסף גם את המילוי שמעל החול   חליף הקבלן תמורתבהתאם להוראות המפקח י 

שסביב הצינורות או חלק ממנו בחול נקי , או חומר מצע מסוג א'. גובה פני המילוי המוחלף  

יקבע ע"י המפקח )תחתית מבנה הכביש הקיים או תחתית מבנה הכביש המתוכנן(. מחיר  

ל עודפי האדמה  דוקו והרחקת כ יה החלפת המילוי יכלול הספקת חול או חומר מצע מסוג א',

 החפורה המיותרת כמפורט לעיל. 

חשוב נפח המילוי המוחלף לצרכי תשלום יעשה באופן תיאורטי ויהיה המכפלה של הרוחב,  

הגובה והאורך המפורטים להלן: הרוחב יהיה הרוחב התיאורטי בהתאם למפורט דלעיל.  

יעשה חישוב נפרד   מילוי המוחלף. לאהגובה יהיה גובה המילוי המוחלף ואורך יהיה אורך ה

 לנפח המילוי שסביב התא. 

 הדוק המילוי המוחלף כמפורט לעיל.

 

 אחסון האדמה החפורה  57.1.11

אם האדמה הנחפרת אינה יכולה להיות מאוחסנת ברחוב באופן שישמרו התנאים הנדרשים 

ל  לשמירת דרכי גישה, או בגלל דרישות המשטרה, דרישות המפקח, או חוסר מקום, יובי

האדמה הדרושה לצרכי מילוי חוזר, יאחסנה במקום שיאושר ע"י המהנדס, הקבלן את 

את    -לפני הגישו את הצעתו  -ויובילה בחזרה לצרכי המילוי. על הקבלן ללמוד היטב 

אפשרויות האחסון לאדמה החפורה. כל זאת על חשבון הקבלן ולא תהיה לו כל עילה לתביעה  

 בנוגע למרחקי הובלה. 
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 רה דפנות החפי חיזוק 57.1.12

הקבלן ידפן את קירות כל חפירה ע"י חיזוקים ולוחות עץ או פלדה מתאימים לתנאי החפירה  

במקום ובהתאם להוראות משרד העבודה, הקבלן יהיה אחראי לכל מקרה אסון וכל הנזקים  

לרכוש פרטי או ציבורי שיגרם ע"י מפולת בגלל חוסר חיזוקים, אחור בהתקנתם, חיזוק לא  

רים לא מתאימים או בשיטה לא נכונה, ע"י העמקה יתרה של החפירה,  מוו עשוי מח מספיק א

 ע"י פרוק בלתי נכון של החיזוקים או לרגלי כל סיבה אחרת שתגרום למפולת או שקיעת קרקע. 

 חפירה בסמוך למבנים  57.1.13

בכל מקום בו יהיה על הקבלן לחפור סמוך למבנים, מתקנים ועמודי חשמל וטלפון קיימים,  

נות החפירה בדיפון מיוחד, יתמוך ויבטיח את המבנים, המתקנים והעמודים  הקבלן את דפידפן  

הנ"ל בהבטחה מלאה, יחפור בידיים, ויוביל ויאחסן אדמה בהתאם לצורך. החפירה והדיפון  

 חפירה ע"י עמוד חשמל(.- יבוצעו בהתאם להנחיות ופיקוח בעל המתקן )לדוגמא חב' החשמל

 הסדרת תעלות קיימות   57.1.14

הרסה תעלת עפר קיימת )סמוכה לתווי הצינורות או נחצית על ידו( עקב ביצוע  ל מקום בו נבכ

העבודה, על הקבלן להביאה למצבה הקודם לאחר ביצוע העבודה, להבטיח במהלך העבודה  

שהתעלה לא תחסם ותאופשר זרימת המים, וכן על הקבלן להביא בחשבון את כל הקשיים  

 שהוא בתעלה.  ים מכל מקורוהסדורים שידרשו עקב זרימת מ

 חפירה למתקנים  57.1.15

חפירה עבור מתקני ניקוז מבטון, תעלות להנחת צנרת מכל סוג, תאי בקרה מסוגים שונים,  

לא ישולם עבור החפירה למתקנים   יסודות לגדר ודומה תחשב כ"חפירה  למתקנים".

 והתמורה תיכלל במחיר לביצוע המתקנים. 

 שמירת ניקיון וחופש התנועה 57.1.16

החומר הנחפר ואת חומרי העבודה, ולנהל את העבודה באופן שישאיר   לן לאחסן אתעל הקב

מקום חופשי לתנועת הולכי רגל על המדרכות ולתנועת כלי רכב בכבישים. הגישה לברזי  

שריפה, חנויות, מפעלים, כניסות לבתים וכו' תישאר חופשית. במקום שידרש יסדר הקבלן  

 , למעבר הולכי רגל. מ עם משענותס" 60מעל לחפירות גשרי עץ ברוחב 
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 H.D.P.E (High Density Poly Ethylene).התקנת צנרת  -257.פרק 

 כללי  57.2.1

  –הנחה וחיבור צנרת ספחים ואביזרים מ   חסות לאספקה,יהעבודות בפרק זה מתי 

H.D.P.E.    .ואביזרים נלווים לחיבור מערכות צנרת מחומרים אחרים 

, המפרט המיוחד, התוכניות מאושרות 57ללי פרק העבודות תבוצענה בכפוף למפרט הכ

 לביצוע וכן בהתאם להוראות והנחיות המפקח ולשביעות רצונו המלאה. 

עומדים  הספחים והאביזרים בפרק זה יהיו מוצרים סטנדרטיים תוצרת ישראל ה  הצינורות,

 בפרט.  5392בכלל ובת"י  בתקנים ישראליים

ישראל אלא אם יוכח כי למוצרים אלה סוכן  לא יותר שימוש במוצרים שאינם מיוצרים ב 

השנים האחרונות ומתחייב בכתב באישור   3 - בבישראל המשווק את המוצרים באופן רציף 

 השנים שלאחר השלמת הפרוייקט.  5 -בהיצרן בחו"ל להמשיך ולשווקם 

מוצרים שיובאו מחו"ל יהיו תואמים את המידות ויתר המאפיינים של המוצרים הישראליים  

הקבלן להוכיח את אפשרות החיבור והמעבר בין מוצרים מיובאים מחו"ל לבין מוצרים ועל 

 סטנדרטיים בישראל. 

  ISOכמו כן על הקבלן להוכיח כי המוצרים המיובאים עומדים בתקנים ידועים כגון  

)בריטניה( ודרישות תקנים אלה אינן   BS)גרמניה(,  DIN)ארה"ב(,  ASTMים(, )בינלאומי 

 ת התקן הישראלי הרלוונטי. נופלות מדרישו

 ספק הצינורות וקבלן המשנה לביצוע העבודה  57.2.2

 טעונים אישורו של המזמין.  –מקור הצינורות וקבלן המשנה לעבודות הצנרת 

או קווי לחץ   בגרביטציה ם של הנחת צנרת הצינורות יהיו ממפעל ומסוג שבו ביצעו פרויקטי

 בארץ או בעולם. 

של לפחות שלוש שנים בביצוע   ןניסיו ל העבודה יהיו בעלי  הקבלן לביצוע עבודות הצנרת ומנה

בשיטות ובחומרים המוצעים במכרז זה. טיב הצינורות ייבדק   H.D.P.Eעבודות הנחת צנרת 

 בשלבים כמפורט להלן: 

 סטנדרטיים שיוגשו עם מסמכי ההצעה. מפרטי יצרן  .א

 דוגמאות צינורות שיסופקו על ידי הקבלן ויבדקו במעבדה בארץ. .ב

הבאת הצינורות לאתר, ולפני הנחתם, על פי נתוני הצינורות בתעודות בדיקה של לאחר  .ג

 יצרן הצינורות. 

 במהלך הנחת הצינורות בשטח על פי דוגמאות שיילקחו מין הצינורות שהונחו.   .ד

 

 המתכנן או המפקח לטיב הצינורות יהווה תנאי הכרחי למעבר לשלב הביצוע הבא. אישור

נבדק בלבד ואין בו כדי להוות אישור כללי לטיב הצינורות לגוף  אישור כנ"ל יתייחס לשלב ה 

 המבצע או טיב הביצוע. 

 

 .H.D.P.Eתנאים לביצוע עבודות התקנת צנרת  57.2.3

לעבודות   ורך אישור מוקדם של הקבלןהקבלן יצרף את כל המסמכים המפורטים להלן לצ 

נורות ו/או את  צנרת. המזמין רשאי לפסול על סמך המסמכים שיצרף הקבלן את מקור הצי

סוג הצינורות ו/או את קבלן המשנה לביצוע עבודת התקנת הצנרת ו/או כל חומר, שיטה או  

 קבלן הקשורים לעבודות הצנרת.

רואים את ההצעה בנושא הצינורות כמאושרת  לא פסל המזמין את הגורמים כאמור לעיל 

 עקרונית וכאישור זמני. 
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ת הצינורות ויתר הנושאים המפורטים בסעיף  על סמך אישור זה ניתן להמשיך בהליכי בדיק

 זה.

 אין אישור המזמין על פי סעיף זה מהווה אישור סופי שעל פיו ניתן להתחיל בביצוע העבודה. 

 לצרף להצעתו היא כלהלן:רשימת המסמכים שעל הקבלן 

הצהרה חתומה על ידי היצרן כי בסוג הצינורות המוצע על ידו בוצעו בפרוייקטים דומים.  .א

נטיים בארץ ובעולם עם הפרטים הבאים:  וצרף טבלה המפרטת פרוייקטים רלו יש ל

מהות הפרויקט, שנת ביצוע, אורך הצנרת וקוטרה, מיקום הפרויקט, מזמין העבודה  

 ופרטיו. 

טכני סטנדרטי ומפורט של יצרן הצינורות המוצעים המאשר את עמידת הצינורות  מפרט  .ב

ההנחה, החיבור והריתוך של הצינורות, את בדרישות המפורטות להלן: שיטות הפריקה, 

הציוד המומלץ ואופן בקרת החיבורים. כן יש לצרף הצהרת הקבלן כי העבודה תבוצע אך 

גביהם נאמר אחרת בתכניות או המפרט  ורק על פי שיטות אלו )למעט במקומות של

 המיוחד(.

ן אם הוא שמו וניסיונו של מנהל העבודה בשטח בין אם הוא מטעם הקבלן הראשי ובי  .ג

 מטעם קבלן המשנה.

אישור היצרן לקבלן כי הינו מורשה לבצע את עבודות התקנת הצנרת, הנחה, הלחמה   .ד

 וריתוך בהיקף הנדרש במסגרת עבודה זו. 

חו רשאים לפסול את מקור הצינורות ואת שיטות הביצוע בכל שלב  המזמין או בא כו 

ינם מתאימים או אינם  כי החומר או העבודה א משלבי העבודה במידה ונראה להם

מתבצעים כראוי. במקרה כזה יהיה על הקבלן לחליף את יצרן הצינורות בגורם אחר  

הלי ההתקנה של  לשביעות רצון המפקח וללא שיהיו לקבלן כל תביעות בקשר לכך. נו 

וכן יעמדו לרשותו   ISO 9002יעמדו בהתאם לדרישות  ריתוך הצנרתהקבלן לעבודות 

 כפי שמפורט להלן: מערך כח אדם לביקורת 

 מנהל ביצוע ראשי של החברה .1

 מהנדס בקרת איכות  .2

 מנהל פרויקט  .3

 מנהל עבודה  .4

 מהנדס פרויקט  .5

 רתך ראשי  .6

 מנהל בטיחות  .7

הזכות לפסול הצעה אשר איננה כוללת את מלוא הפרטים  מודגש כי המזמין שומר לעצמו את 

 הדרושים כמפורט לעיל.
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 תכונות הצינורות 57.2.4

 בעלי תכונות כנדרש בטבלה שלהלן:  .PE100 H.D.P.Eהצינורות יהיו צינורות 

 שיטת הבדיקה  יחידות  ערך תכונה

 Kg/m³ ISO 1183 959 משקל סגולי 

MFR (Skg/190ºC) 

 קצב זרימת נתוכת 

0.45 .gr/10 min ISO 1133 

 ASTMD 1603 %  2 תכולת פחמן 

 N/mm² ISO 6259 25 חוזק למתיחה בכניעה 

 ISO 6259 %  > 600 התארכות מירבית 

 N/mm² ISO 527 1200 מודול אלסטיות 

טמפ' התרככות לפי  

 (kg 1)ויקט 

127 ºC FSO 306 

 min ISO 10837. > 20 יציבות טרמית 

  מקדם התפשטות

 תרמית 

0.13-0.2 .mm/(mºC) ASTMD 696 

 

, ISO 4427יעמדו בתקנים הבינלאומיים    הפוליאתילןחומרי הגלם המשמשים להכנת צינורות  

ISO 4437 ,ISO 8085-1/2/3  ,ISO 10838-1/2/3  499ות"י . 

 . 3%תכולת חומר ממוחזר נקי בחומר הגלם ליצור הצינורות לא תעלה על  

הצינורות יהיו שלמים ללא פגמים, עמידים בקרקע ונוזלים קורוזיביים במיוחד, עמידים בפני  

סגולית בעוצמה    נברנים, חומרי הצינור ייוצבו ע"מ להקנות לצינור הגנה בפני קרינה אולטרה

 . GJ/m². 5.0של 

י היצור  זיהוי ספציפי לאותו צינור הכולל את פרט  איישהצינורות יסופקו במוטות, כל צינור  

 . 499כמפורט בת"י 

התכונות   את  המפרטים  היצרן  של  טכניים  מפרטים  להצעתו  הקבלן  יצרף  לעיל,  כאמור 

 ם וכן שיטות ביצוע מומלצות. נטייוהפיזיקליות של הצינורות, שיטות הבדיקה, התקנים הרלו

ריתוך,  הנחה,  טיפול  אחסון,  הובלה,  לגבי  מפורטות  בהוראות  מצויד  יהיה  הקבלן  כן    כמו 

 בדיקות שדה ומעבדה. 

 הובלה, פריקה ואחסנה באתר העבודה 57.2.5

חדים,   בליטה  או  עצם  כל  או  ממסמרים  נקי  משטח  ע"ג  תיעשה  במוטות  הצינורות  הובלת 

ויקשרו היטב ע"מ למנוע תזוזה בזמן ההובלה. ההובלה בסלילים  הצינורות יתמכו לכל אורכם 

 ותופים תיעשה באופן אנכי. 

של הציוד המיועד לטפל בצינורות ע"מ לוודא שציוד זה לא יגרום  לפני הפריקה תיערך בדיקה  

 לנזק בצינורות בזמן הטיפול בהם.

 לפריקת הצינורות ישמשו רצועות בד או מתקנים מאושרים אחרים. 

)או מהנדס איכות של המזמין(. תיערך  הפריק  פיקוח המפקח מטעם המזמין  ה תיעשה תחת 

שהמ לוודא  מנת  על  האחסנה  לשטח  בולטים  ביקורת  מעצמים  וחופשי  ואופקי  חלק  שטח 

העלולים לפגוע בצינורות. אזור האחסנה יהיה מאושר למניעת פגיעה ונדלית בצנרת ובציוד,  

 צינורות. הצינורות יבדקו באתר.גניבה או פגיעה אקראית של כלי רכב ב

תר  חומר ומסמכי האספקה ייבדקו ויושוו לדרישות המפרט על מנת לוודא שהחומר שהובא לא

ההובלה   במהלך  וקרו  במקרה  פגמים  לאיתור  ייבדק  החומר  בפרויקט,  הנדרש  החומר  הינו 

 והפריקה. 
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אחר וצנרת זו רכה  צריך להיות עם תשומת לב מירבית, מ  .H.D.P.Eהטיפול בצנרת ובאביזרי  

ימעכו, יישרטו או יחוררו, ולא ייחשפו לשמש   יחסית יש לדאוג כי הצינורות והאביזרים לא 

ישירה לזמן ממושך. אין לזרוק את הצינורות במיוחד בעת הפריקה מהרכב. אין לגרור אותם  

 על פני הקרקע. גלגול צינורות ייעשה אך ורק על גבי מסילות. 

אספקה במספר אופני אריזה: בסלילים, במוטות ובתופים, האביזרים  צנרת פוליאתילן ניתנת ל

ח פתוח אולם לתקופה מוגבלת וזאת ע"מ להקטין  יארזו בנפרד. הצינורות ניתנים לאחסון בשט 

סגול(. אחסנה החושפת את הצנרת לשמש ישירה תוגבל    אולטרה)  .U.Vאת נזקי החשיפה לקרני  

 נורות. לתקופה אשר תוגדר במפורש ע"י יצרן הצי 

לגלילה,   במתקנים  שימוש  ייעשה  אנכי.  באופן  יבוצע  ובתופים  בסלילים  הצינורות  אחסון 

יש לתת תשומת לב לכך שלא תיווצרנה נקודות מגע יחידות בסלילים ובתופים  העמדה ופריסה.  

 אשר תגרומנה למעיכה מקומית בכל שלבי ההובלה, פריקה , אחסנה ופריסה. 

טות ייעשה במערום או ע"ג מסגרות מלבניות מתאימות. גובה  אחסון צינורות המסופקים במו

מטר לתמיכה, וזאת ע"מ למנוע    1.0לה על  המערום הן בפירמידה והן בכל מסגרת מלבנית לא יע

 את קריסת השורות התחתונות, מרחקי התמיכות יהיה ע"פ הנחיות היצרן. 

 עד ההתקנה. האביזרים יאוחסנו באריזות המקוריות שלהם ויפתחו רק בסמוך למו

 סולבנטים וכו'.  יש לוודא כי הצינורות לא יהיו חשופים לחומרים כימיים כגון חומצות,

 צינורות שאוחסנו מעבר לתקופה המומלצת ע"י היצרן ייפסלו לשימוש. 

 תוכנית פריסת הצינורות וזיהויים  57.2.6

שורו  הקבלן יהיה אחראי להכנת תכנית פריסת הצינורות, התכנית תועבר לעיון המפקח ואי

קצב  ,שבוע לפני תחילת העבודה. בתכנית זו יפורטו הקטעים בהם מתכונן הקבלן לעבוד

 עבר מכשולים ומטרדים צפויים, ציוד מיוחד במידה ויש וכו'. העבודה, מ

פריסת צינורות לא תחל לפני אישור התכנית ע"י המפקח. הקבלן יהיה אחראי לציין בתכנית  

 ור אשר שימשה לביצוע קטע מסוים מן הצינורות שפרסו. זו את מספרי זיהוי של סידרת הייצ 

 חפירה, מילוי  57.2.7

 ודות עפר, לעיל. עב –  01תבוצע ע"פ האמור בפרק  

 בטיחות באתר העבודה  57.2.8

על הקבלן להקפיד על שמירת כללי הבטיחות ההכרחיים לביצוע העבודה בהתאם לדרישות  

הנחיות יצרן הצינורות,   המופיעות במפרטים הטכניים אלה ו/או בשאר מסמכי החוזה, עפ"י 

דה(, ועפ"י  יצרן ציוד הריתוך. בהתאם לתקנות ולדרישות של הרשות המוסמכת )משרד העבו

 כל דין ובהתאם להוראות שיקבל מידי פעם מהמפקח.

קבלת הוראות בטיחות מהמפקח, או אי קבלתן, לא ישחררו את הקבלן מאחריותו במקרה  

 שלישי.של תאונה לעצמו, לעובדיו, למפקח ולצד 
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 הנחת הצינורות  57.2.9

רבה ע"מ  במשך כל ההתקנה והנחת הצנרת יש להתייחס לצינורות ולאביזרים בתשומת לב 

שינויי כיוון במהלך צנרת הפוליאתילן יכולים להיעשות ע"י שימוש באביזרים  שלא יינזקו.

ית  מוכנים מראש הן מתועשים והן בתכנון ובהזמנה מיוחדת או על ידי שימוש בגמישות הטבע

)עשרים וחמש( ועפ"י   25של הצינור וזאת ברדיוס של לא פחות ממכפלת הקוטר הפנימי כפול 

של הצינור אולם זאת  SDR -ניתן להקטין רדיוס ההנחה כתלות בערכי ה  מתכנן.אישור ה

 ייעשה באישור יצרן הצינורות בלבד, כיפוף צינורות בחום אסור בהחלט. 

נים מעל פני הקרקע ימוגנו ע"י שרוול פלדה למניעת  אביזרים, צינורות וזקיפים אשר מותק

 . .U.Vפגיעות מכאניות וחשיפה לקרינת 

קנה וההנחה יש להימנע מהעמסת הצינור במאמצי מתיחה, במידה ויש צורך לגרור  בזמן ההת 

את הצינור במהלך ההנחה וההתקנה יש לשים לב כי כוח המתיחה לא יעלה על ערכי הכח  

 . (Drag Forces)וגדרים ככוחות גרירה המותרים ע"י היצרן והמ

פעולות להתראה על מיקום למניעת נזק מגורמים חיצוניים בעתיד יש להקפיד על מספר 

 והימצאות הצינור הטמון באדמה.

יש למקם שלטי אזהרה ועמודי סימון לכל אורך הצינור. עמודי הסימון ימוקמו במיוחד 

 ובכל שינוי כיוון של הצינור.בחציות כבישים ומסילות ברזל בסמוך לכבישים  

 שיטות הריתוך 57.2.10

 כללי  57.2.10.1

 המפורטות להלן: חיבור הצינורות ייעשה באחת השיטות 

 . (Butt Fusion)ריתוך פנים  .א

 . (Electro Fusion)ריתוך חשמלי  .ב

חיבור הצינורות ייעשה בד"כ בשיטה הראשונה, אך ורק במקומות שאין אפשרות לבצע את  

שור המפקח ניתן יהיה לבצע ריתוך הצינורות בשיטת הריתוך בשיטה הראשונה בכפוף לאי

 הריתוך החשמלי. 

יון באתר בתחילתו של כל יום עבודה על מנת לוודא את התאמת ותקינות  ס ייש לבצע ריתוכי נ

 הציוד וכן לכיול המכשירים המשמשים את עבודת הריתוך.

המפרט את  לעיל יצרף הקבלן מפרט טכני של יצרן הצינורות המוצעים  3כאמור בסעיף 

בקרת  שיטות הפריקה ההנחה, החיבור והריתוך של הצינורות. את הציוד המומלץ ואופן

 החיבורים וכל נתון שיש להשלים עפ"י האמור במפרט מיוחד זה להלן. 

הרתך ומפעיל המכונה יהיה בקי בשיטות החיבור וההנחה, מיומן ובעל ידע מוכח וניסיון  

 ת מעולה. לביצוע ריתוכים באופן רציף ובאיכו

דרוש המפעיל יעבור הכשרה רשמית תחת פיקוח של מדריך מקצועי, המזמין יהיה רשאי ל

 מסמכים המעידים על הכשרתו של המפעיל. 

 לריתוך פנים   ISO-12176-1ים בכלל ולתקנים י ציוד הריתוך יעמוד בכל התקנים הרלוונט

 לריתוך חשמלי בפרט.  ISO-12176-2 –ו 

פן שוטף. המכשור יחומם לטמפרטורה מתאימה מדויקת  הציוד יתוחזק ויכויל באו 

 במקביליות מושלמת ובלחץ המתאים. 
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 Butt Fusionריתוך פנים  57.2.11

 עקרונות 57.2.11.1

מבוסס על אחיזת הצינורות ו/או האביזרים זה מול זה בציריות   Butt Fusionריתוך בשיטת 

ינורות זה כנגד  מושלמת כנגד לוח חימום עד להתכתם. הסרת לוח החימום ולחיצת קצוות הצ

 זה בלחץ למשך זמן נתון ומתן זמן לקירור ההלחמה. 

 

 מחזור ההלחמה  57.2.11.2

 מחזור ההלחמה כולל חמישה שלבים המתוארים להלן: 

 לחץ במשך הפעולה  הפעולה תיאור  משך

T1   צבר ויצירת  החימום  לוח  כנגד  הצינור  שפות  חימום 

מ"מ    4עד    1חומר מותך לאורך השפות במידות בלט של  

 חומר. כתלות ב

P1 

T2 .חימום החומר P2 

T3 .הוצאת לוח החימום - 

T4   ,לחיצת הצינורות זה כנגד זה, בנית לחץ ללחץ ריתוך

 והלחמה. ביצוע ריתוך  

P4 

T5  .התקררות הריתוך באופן טבעי - 

 

מחזורי ההלחמה תלויים בסוג החומר, קוטר הצינור, עובי דופן, תנאי העבודה והציוד. 

 (.P1-P4וערכי  T1-T5רטו בנוהל הריתוך המפורט של יצרן הצינורות )ערכי הנתונים הללו יפו

ותפורט בנוהל הריתוך. מידת הלחץ   Cº 235-200טמפרטורת הריתוך בשיטה זו הינה בד"כ בין 

לאורך היקף הריתוך לא כולל את כוחות החיכוך  רייווצצוי לריתוך תיקבע כך שכח הר

 גרירת הצינור.  במכונה, בבוכנות וכוחות החיכוך עקב 

במקרה של מכונות עם בוכנות הידראוליות מבוטא הכח בד"כ על ידי לחץ הבוכנה. במקרה זה  

האמיתי המתפתח באזור  יבוצע ויבוטא כיוון הלחץ ע"י טבלה המתארת את היחס בין הלחץ  

 המגע לבין הנמדד בבוכנה. 

 

 פעולות והכנות לביצוע ריתוך פנים 57.2.11.3

 סיות והכרחיות לפני ובעת ביצוע מחזור הלחמה:מפורט להלן סקירת פעולות בסי

 יש לנקוט בכל האמצעים למנוע ולהקטין את כוחות הגרירה כגון שימוש בגלגיליות.  -

 הקפדה על ציריות האלמנטים המרותכים. קיבוע הצינור במלחצי החביקה תוך   -

 ניקוי המלחציים. -

 בדיקת כיוון המכונה באם מתאים לקוטר ועובי דופן הצינור.  -

ע הקצעת קצוות הצינור ע"י מקצוע דו כיווני עד לקבלת שבב הקצעה לאורך כל  ביצו -

 היקף הצינורות וקבלת שפות ישרות ומקבילות. 

בוב המקצוע למניעת הידבקות של השבב הפחתת הלחץ, הרחקת הצינורות תוך כדי סי -

 לשפת הצינורות. 

 ושלמת. סגירת המכונה, הידוק הצינורות תוך וידוא כי הצינורות בציריות מ  -

מדידת הלחץ הנוסף הנגרם עקב החיכוך בעת הגרירה ע"י משיכת והצמדת הצינורות   -

 והוספתו ללחץ הריתוך הנדרש.

 נור ושל לוח החימום. במידה ויש צורך, יש לנקות את פני הריתוך בצי  -

יש למקם את לוח החימום בין שפות הצינורות וללחוץ את הצינורות כנגד לוח החימום  -

 לריתוך ע"פ מחזור ההלחמה עד לקבלת צבר מותך ובלט דרושים.עד ללחץ הדרוש 
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 הפחתת לחץ עד למידה שבה הבלט נשאר קבוע כנגד לוח החימום. -

הצינורות מלוח החימום ולהוציא את    עם סיום משך החימום הנדרש יש להרחיק את -

ת  ובשפ  שהוא הלוח. לבדוק את שפות הצינור המותכים באופן חזותי באם קיים פגם

 ות.תכוהמ

ויות כאשר הלוח  ואת לוח החימום יש להשעין ולאחסן במקום מוגן אשר ימנע קירבה וכ  -

 לא בשימוש. 

משך אשר לא  הרחקת הצינורות לאחר החימום לצורך הוצאת לוח החימום תיעשה ל -

 יארך מן הזמן הנקוב במפרט הטכני של היצרן בטבלת מחזור ההלחמה. 

למשך הדרוש ע"פ מחזור ההלחמה המפורט יש להצמיד את הצינורות שוב ללחץ ריתוך ו -

 במפרט הקבלן. 

יש לשחרר לחץ, להמתין את זמן הקירור ע"פ מחזור ההלחמה. עם שחרור הלחץ לאחר  -

 דינות. חס לצינור בעי הריתוך יש להתי

 Electro Fusionריתוך חשמלי   57.2.12

 עקרונות 57.2.12.1

י בקטרים אביזרים בריתוך חשמלי כוללים מחברים, מופות, מעברי קוטר, מחברי מסעף ט 

 שווים או שונים ושרוולים. 

חשמלי מתבסס על הזרמת זרם חשמלי מבוקר בסליל חשמלי המצוי בשטח  הריתוך  העיקרון 

הסליל מתחמם עד להתכת חומר בצד הפנימי של אביזר  הפנים הפנימי של אביזר הריתוך. 

 הריתוך ובמעטפת החיצונית של הצינורות המרותכים. 

 ך לצנרת קיימת בתעלה להסתעפויות פיצולים וזקפים.הריתוך החשמלי מתאים לריתו

 כמו כן לריתוך של סוגים שונים של פוליאתילן בעלי ערכי התכה וריתוך שונים.

 

 טמפרטורה 57.2.12.2

הריתוך יכולה להתבצע ללא כל הכנות מיוחדות פרט להתאמת זמן ומידת הזרם המוזרם  פעולת  

כמפ הביצוע  בזמן  באתר  ובאקלים  בסוג  התלויים  של  לאביזר  במקרה  הריתוך.  במפרט  ורט 

 אקלים קיצוני הריתוך יבוצע רק אם ניתן להתאים את הציוד לאקלים זה. 

 

 ציוד הריתוך 57.2.12.3

ויהיה במצב מעולה ומתוחזק כהלכה, אשר   ISO-12176-2ציוד הריתוך יעמוד בדרישות תקן  

 עובר טיפול וכיול תקופתיים על בסיס קבוע ויפורטו במפרט הקבלן. 

יזר מתאים ציוד לריתוך חשמלי מסוים יש להקפיד כי אכן נעשה שימוש בציוד  מכיוון שלכל אב 

המיוחד   במפרט  יגיש  הקבלן  לאביזר.  היצרן המפורטות  הוראות  וע"פ  הנחיות  המתאים  את 

 היצרן לציוד הריתוך ולאביזרים.

קופסת הבקרה של ציוד הריתוך מתוכננת כך שעם שימוש במקור זרם חיצוני )גנרטור או רשת  

 ומית( הזרם המוזרם יהיה בהתאמה לנתוני האפיון של אביזר הריתוך. מק

כי הגנרטור  אם נעשה שימוש בגנרטור נייד יוודא הקבלן כי הוא מתאים לציוד בשימוש לריתוך ו

 בכל ההגנות ואמצעי הבטיחות ויעמוד בתקנים המתאימים.  יצויד

 

 Electro Fusionפעולות לביצוע ריתוך חשמלי  57.2.12.4

ישמרו באריזותיהם עד לרגע הריתוך. יש לוודא כי שטח הפנים לריתוך  אביזרי הריתוך 

 יהיו יבשים ונקיים לחלוטין ממים, אבק, שמן וכו'. 

 שלו.  SDRיש לוודא כי האביזר לריתוך מתאים לציוד הריתוך, לצינור ולערכי ה  -
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יש להקפיד ולשמור על מעגליות וציריות הצינורות המרותכים ולהשתמש בציוד עזר   -

 רך כך לפני פעולת הריתוך ולכל משך הריתוך והקירור.לצו

לריתוך וזאת   יש לקצוע וללטש את שטח הפנים החיצוני של הצינורות ו/או האביזרים -

ע"מ להסיר את השכבה הגלויה לאוויר ואשר עברה חמצון טבעי. את פעולת ההקצעה  

 והליטוש יש לבצע במקצע מכני  ע"מ לקבל שטח פנים אחיד. 

 ה יקבע במפרט היצרן. עובי ההקצע -

לפני ביצוע הריתוך ולאחר ניקוי והקצעת פני הריתוך בצינורות ו/או האביזרים יש   -

הריתוך על אחד הצינורות במלואו, אז לקבע את הצינורות זה  להשחיל את אביזר 

 מול זה בציריות ומעגליות מושלמים. 

ים יהיו בחדירה  יש לנקוט בכל האמצעים ולוודא כי מצח שפת הצינורות ו/או האביזר -

 מספקת. 

 יש לכוון את קופסת הבקרה לנתוני האפיון המתאימים זרם או מתח, משך הריתוך.  -

יש להניח לריתוך, תוך כדי שהוא מקובע, להתקרר למשך הזמן    לאחר ביצוע הריתוך -

הנדרש כמפורט ע"י יצרן המכונה. עם הסרת הקיבוע יש להתייחס אל החיבור  

 בעדינות. 

מה בעיתות גשם וטל כבד, אבק כבד וערפל או בטמפרטורה החורגת  אין לבצע את ההלח -

 . º C 40 – 0 -מן התחום ה  

 דקות לאחר השיוף וההקצעה.  10יבוצע לא יותר מאשר הריתוך של הצינורות  -

 בקרת איכות  57.2.13

 כללי  57.2.13.1

טיב החומרים, האביזרים וציוד ההתקנה בשימוש יהיו תחת פיקוח ויעמדו בדרישות התקנים  

 מפרט המיוחד, והנחיות היצרן. ם, היהרלוונטי 

 הצינורות והמפקח באתר.הפיקוח ייעשה באופן רציף ע"י הקבלן המבצע, יח' השדה של יצרן  

 עשנה באופן מדגמי ע"מ להבטיח את טיב הריתוכים. בדיקות הרס ת

 

 ביקורת לפני התקנה  57.2.13.2

עמידה  הצינורות, האביזרים וציוד ההתקנה יעבור בדיקה בטרם השימוש וההתקנה. תיבדק ה

ה   תקני  דרישות  ערכי    ISO  - בכל  הקטרים,  יבדקו  הטכניים.     וכל   SDR  ,MRSוהמפרטים 

ם המזהים של הצינור והאביזרים. אופן האחסנה ייעשה ע"פ המפרט הטכני והוראות  הפרטי

 היצרן. 

יהיה ע"פ התקנים הרלוונטי  ובעיקר ע"פ התקנים  יהציוד  ייבדק  ISO 12176-1/2/3ם  . הציוד 

 לפני השימוש.  ויכויל היטב

 

 ביקורת בזמן התקנה  57.2.13.3

 הנחת הצינור  57.2.13.3.1

תיבדק החפירה והתעלה ע"פ המפורט במפרט הטכני בפרק עבודות עפר. במידה וקיימים 

מעובי הדופן הנומינלי של הצינור ייחתך הקטע   10% -מפגמים בפני הצינור בשיעור של יותר  

ית ואיתור פגמים על פני  הנדון והוא יוחלף בזמן ההתקנה. יש לשים דגש על בדיקה חזות 

 הצינור. 

עלה, עומקה ורוחבה, תחתית התעלה גובה הכר לביסוס וריפוד הצינור לפני  בדיקת חפירת הת

ותקינה, בזמן הורדת הצינור לתעלה יש   מכוילתהנחת הצינור, ייבדק ע"י איזון בעזרת מאזנת 

לא נגרם כל נזק לצינור    להבטיח כי הצינור הורד באופן תקין ונכון שהצינור הונח במקומו וכי

 בזמן הורדתו. 
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 יתוך אמינות הר 57.2.13.3.2

 כללי  57.2.13.3.2.1

איכות הריתוך תלויה בהקפדה על הנחיות הכתובות לביצוע תהליך הריתוך. השימוש בציוד  

בד בבד עם מפעילים   םהרלוונטייהיטב העומד בדרישות התקנים  ומכוילמתאים, מתוחזק 

 "י היצרן לביצוע העבודה. ורתכים מיומנים אשר עברו הכשרה מתאימה ומאושרים ע

במקביל לפיקוח מצד   ISO  –בקרת האיכות באתר תבוצע ע"י הקבלן באופן רציף וע"פ נהלי ה 

 המזמין, הקבלן יתעד באופן מלא את דוחות הבדיקה. 

 

 ריתוכי פנים –ביקורת חזותית  57.2.13.3.2.2

 סימטריות הריתוך

ט צריך להיות זהה  בריתוך פנים תיבדק הסימטריות של הבלט לאורך כל היקף הריתוך. הבל

 בגובה וברוחב הבליטות הקמורות של החומר שהותך בקצוות הצינורות. הן 

ריתוך בעל בלטים לא סימטריים בצינורות ו/או אביזרים בעלי נתונים זהים מרמז על ריתוך  

באיכות גרועה אשר נובע עקב שיעור התכה שונה בין שני העצמים המרותכים ו/או חוסר 

הריתוך ע"י פיקוח שדה של יצרן הצינורות אשר יתוך לא סימטרי יבחן ציריות. במקרה של ר 

 יקבע באם הריתוך תקין. 

 

 ציריות

צינורות, אביזרים ומגפים ירותכו בציריות מושלמת. הסטיה המותרת והציריות לא תעלה על  

 מעובי הדופן לכל היקף הריתוך.  10%

 

 גובה ורוחב הבלט

ור הצינור. סוג לוח החימום  עובי הדופן, אופן ייצ גובה ורוחב הבלט מושפע מסוג החומר, 

שבשימוש, בטמפרטורת ההתכה, ומחזור ההלחמה. גובה ורוחב הבלט יפורטו במפרט הטכני  

סיון ע"פ מחזור  ישל היצרן וע"פ הנחיות יצרן המכונה, וכמו כן יבוצעו באתר מספר ריתוכי נ

מהבלט    + 20%על יהיה בתחום ההלחמה ויקבעו רוחב וגובה בלט ממוצע. הבלט המבוצע בפו

 הממוצע. 

 מ"מ.  3.5 -ממ"מ והוא לא יפחת  4.0אם לא צוין אחרת יהיה גובה הבלט  

 

 ריתוך פנים  –בדיקות הרס 

 בדיקת כיפוף

לצורך בדיקת הריתוך לכפף יבוצע ריתוך של קטעי צינור, לאחר מכן יחתך הצינור לשלוש  

ס"מ(   2.5דופן )ולפחות עובי ה 1.5מ( וברוחב ס" 30פעם עובי הדופן )לפחות  30רצועות באורך 

 כאשר הריתוך במרכז הרצועות.

הרצועות תכופפנה עד אשר קצוותיה תיגענה זו בזו. לאחר מכן ייבדק הריתוך באם קיימים  

קרעים, חורים וסדקים. הבדיקה תבוצע לכל שלוש הרצועות. הבדיקה תבוצע לריתוך ראשון  

ה בכל פעם כאשר מותקנת סדרת  כן בנוסף תבוצע הבדיקבסדרה ולפחות פעם בשבוע, לאחר מ

 ייצור חדשה של צינורות, שינוי מכונה או תנאי ריתוך ושינוי של מפעיל המכונה. 

 

 בדיקת התארכות 

בדיקה זו תבוצע לריתוך ראשון בסדרה ולפחות פעם בשבוע לאחר מכן, בכל מקרה של שינוי  

 המכונה.  תוך ושינוי של מפעיל סידרת ייצור, שינוי מכונת הריתוך או תנאי רי 
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דגמים תקניים אשר ייחרטו ויעובדו בעיבוד שבבי למידות תקניות כאשר  5 -ל הבדיקה תבוצע 

 הריתוך נמצא במרכז המדגם.

. המדגמים לא יקרעו  3חלק  878הבדיקה תבוצע במכשיר מתיחה במעבדה מוסמכת לפי ת"י 

 ום. מינימ  550%  -באזור הריתוך לפני נקודת הכניעה וב

 

 ריתוך חשמלי  –בדיקות חזותיות  57.2.13.3.2.3

 ציריות

יש לוודא כי הצינורות ו/או האביזרים ממוקמים בציריות מושלמת סטיות מותרות מפורטות  

 .  ISO – 11413בתקן 

 

 הקצעה וליטוש

יש לוודא כי בוצעה ההקצעה וליטוש של שטח הפנים לכל היקף הצינור ו/או האביזר הבאים  

 במגע עם אביזר הריתוך. 

 

 לחדירה ימון ס

על מנת להבטיח חדירה סימטרית של האביזרים לריתוך יבוצע סימון ע"ג האביזרים למיקום  

 עומק החדירה.

 

 חומר מותך

 בכל שלבי הריתוך יש לוודא כי חומר מותך לא יגלוש מעבר לאביזר הריתוך. 

 

 סימני חיווי חום 

ולטים ע"פ הנחיות  נים ב עם השלמת הריתוך יבלטו סמני חיווי הריתוך, יש לוודא כי הסימ

 היצרן. 

 

 זמן קירור

 הצינורות ו/או האביזרים לא ישוחררו מהקיבוע עד לתום זמן הקירור כמפורט במפרט היצרן. 

 בדיקת לחץ לאחר התקנה  57.2.14

 מ' לערך כפי שיקבע ע"י המפקח. למרות האמור   500מבחני הלחץ יערכו בקטעים של 

 מ'.  3,500 -כ לקו כולו באורך במפרט הכללי, לאחר סיום הקו יערך מבחן לחץ 

 במידה ובגלל תנאי השטח והביצוע, ובהתאם לדרישות המפקח ידרשו מבחנים לקטעים 

 קצרים יותר, לא תשולם כל תוספת מחיר לקבלן. 

   1.5  -כמבחני הלחץ יערכו לפני הכסוי הסופי של הצינורות )הכסוי מעל הצינורות יהיה 

 ים. לצורך עריכת בדיקת הלחץ יספק ויתקין  מ'( כאשר מחברי הצינורות ישארו גלוי

 הקבלן קטעי עגון ויעגנם בגושי בטון. קצות הקטע הנבדק יסגרו באוגנים אטומים  

 ם הדרושים לביצוע מבחני הלחץ )קטעי עגון, אוגנים, שיסופקו ע"י הקבלן. כל האביזרי

 ן, וכל  הסתעפויות צינורות, מנומטרים, משאבות וכו'( יסופקו ויותקנו ע"י הקבל

 הסדורים הדרושים לעריכת המבחנים, כולל הספקת המים, יעשו ע"י הקבלן ללא כל  

 תשלום נוסף.  

 מים והחזקתו בלחץ רשת  שעות לאחר מילויו ב 24לא יוחל בהעלאת הלחץ בקו אלא 

 אטמ' ע"י משאבות הקבלן.   4-3מים שבסביבה, או החזקתו בלחץ 
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אטמ'. כאשר יגיע הלחץ ללחץ הבדיקה   12  -לעד לאחר מכן יעלה הקבלן את הלחץ בהדרגה  

שעות לפחות. כתוצאה מגמישות הצינור  24תופסק המשאבה והלחץ יוחזק בקו במשך 

למערכת. כמויות המים שיש להוסיף הן עפ"י הנחיות  והתרחבותו יש להוסיף מים בלחץ 

 היצרן. 

 ורכב מעל  מדידת הלחץ תעשה בעזרת מנומטר רושם מסוג שיאושר ע"י המהנדס, ושי 

 קצה הקו. כל צינור, חבור, אביזר, עגון וכו' שלא יעמדו בבדיקה יוחלפו ו/או יתוקנו  

 בהתאם להוראות המפקח.  

את הקבלן מאחריות לטיב הצינורות והנחתם, לטיב   אין בדיקה חלקית או סופית משחררת

העבודה ובמשך גונים וכו'. לפגמים או נזילות שיתגלו בהם עד תום יהאביזרים, החבורים, הע 

 תקופת האחריות לפי החוזה.

 במיוחד יש לבדוק את פעולת שסתומי האוויר ואטימות האביזרים. 

 הלחץ, משאבות, צינורות וכן המיםכאמור לעיל, כל האביזרים הדרושים לביצוע מבחן 

 יסופקו  ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

 כשל ותיקון 57.2.15

אותרו במהלך העבודה והבדיקות כגון  במפרט ההתקנה של הקבלן יפרט נהלי תיקון כשלים ש

ריתוך שכשלו בבדיקת הלחץ, איתור פגמים מכאניים בצינור וכל זאת בעוד   תיקון מישקי

 הצינור מונח בתעלה. 

 אישור התקנת הצינורות 57.2.16

אישור סופי להתקנת הצינורות יינתן אך ורק לאחר ביקורת של פני הצינורות והריתוכים 

את הבאת אישור המעבדה לבדיקות השונות וכן הצהרה מ וביצוע כל התיקונים הדרושים. 

יצרן ומתקין הצינורות שהעבודה בוצעה בשלמות תוך עמידה בכל התקנים והדרישות 

 הטכניות של יצרן הצינורות ויצרן ציוד הריתוך ולשביעות רצונו של המפקח. 

ורות  במעמד האישור הסופי ימסור הקבלן למפקח כתב אחריות של היצרן לעמידות הצינ 

 שנים.   10 -לבתנאים בהם הותקנו  

 ק קווי הצינורות לצורכי תשלום מדידת עומ 57.2.17

מוקדם   ריישוהחל מפני האדמה הטבעית )פרט למקומות שם יבוצע   דיימדעומק הצינורות  

 של הצינורות.   (IL)המוקדם( עד לתחתית הפנימית  רהיישומתחתית   דיימדוהעומק 

 תכולת המחירים לקווי צינורות 57.2.18

,  נורות יכלול: הספקת הצינורותינורות ישולמו לפי מטר אורך ומחיר מטר אורך ציקווי הצ

כמפורט לעיל בהתאם לסוג הצינורות,  והספחים והנחתם, הובלת הצינורות   זוויות וספחים

יה, עצים ושיחים והכשרת התווי, עבודה ביבש  י זורם  לאורך תווי העבודה, עקירת הצמחיופ

זורו  יי ופ יפון דפנות החפירה בדיפון מיוחד, הספקת חול נק קרקעיים, ד-בנוכחות מים תת

ס"מ   20ס"מ מתחת לצינורות וסביב הצינורות ומעליהם עד לגובה   20בתחתית התעלה בעובי 

יה המיותרת,  ימעל גב הצינורות לכל רוחב התעלה והידוקו, הרחקת האדמה המיותרת והצמח 

הצינורות המושחלים בתוך שרוולי פלדה  חציות כל המכשולים וכל המפורט לעיל. מחיר קווי 

טום הקצוות של שרוולי  ימ' במקום עטיפת חול, וא 2קת סנדלים והרכבתם כל יכלול הספ
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ס"מ אחרי השחלת הצינורות, צביעת צינורות הפלדה   50הפלדה בחול מעורב בביטומן באורך 

אט', גלוחים   12של השרוולים, חבור צינורות לתאי ביקורת קיימים, עריכת מבחני לחץ של 

לפי החתך לאורך, הנחת סרט סימון עם חוטי פלדה,  ומילוי סוללות עפר מעל הצינורות 

הפעלת ציוד הריתוך תוך הרחבת החפירה לצורך הפעלת הציוד בתעלה במידת הצורך וכל  

האמצעים שיש לנקוט לביצוע העבודה, כמו כן יכללו המחירים את כל האמור בכל סעיפי  

 והכללי.   המפרטים, המיוחד

 

 תאים ועבודות עזר שונות אביזרים,צנרת ושרוולי פלדה, - 357.פרק 

 הספקת צינורות פלדה 57.3.1

ע"י הקבלן ומחירם ומחיר הובלתם כלולים במחירי החוזה. הקבלן     כל הצינורות יסופקו

יכשיר על חשבונו באתר מקום לאחסון הצינורות ויכשיר גישה אליו למשאיות שתבאנה את  

אי  ומקום האחסון הנ"ל הקבלן יוביל ויפזר את הצינורות על חשבונו לאורך תוהצינורות. מ

 אות המפעל.  העבודה. הובלת הצינורות בהתאם להנחיות והור

שנוע הצינורות יהיה בהתאם לדרישות ביהח"ר "צינורות המזרח התיכון" והחוברת "דפי  

 מידע" של ביהח"ר. 

 ן מיוחד ע"י הקבלן ויסופקו על ידו. צינורות שלא ניתן לקבל ביהח"ר יעורגלו באופ

 אביזרים מצינורות פלדה 57.3.2

ה, ויסופקו ע"י הקבלן לאתר.  כל האביזרים מצינורות פלדה יוכנו בביהח"ר ולא באתר העבוד

צפוי האביזרים פנים וחוץ, כמפורט בתכניות. בעד האביזרים ישולם לקבלן בהתאם לסעיפים  

 המתאימים בכתב הכמויות. 

 נורותריתוך וחיתוך הצי 57.3.3

תוך וחתוך צינורות פלדה, מריחת החבורים ועטיפתם, יעשו בהתאם למפרטים של ביהח"ר  יר

 המייצר את הצינורות.

 המיועדים לשרוולים צינורות הפלדה צביעת  57.3.4

 להלן פרוט פעולות הצביעה בצד החיצוני והפנימי:

 הכנת משטח לצביעה  (1)

ייבדק היטב ותתוקן כל בליטה א  ו תופעה חריגה בפני השטח. השטח המיועד לצביעה 

קצוות חדים שנשארו בתפרי הריתוך, שיירי סיגים, התזות וכדומה, יוסרו לחלוטין ע"י  

 השחזה. כל השקעים ימולאו בריתוך. 

לאחר החלקת השטח, כמפורט לעיל, ינוקה שטח המתכת היטב מכל שומנים באמצעות   

 רים שכבת שומן. מדללים ומטליות נקיות. אין להשתמש בנפט או סולר המשאי

 ניקוי השטח  (2) 

י הפלדה כל שטח הצינורות החיצוני ינוקה בהתזת גרגירי פלדה או חול לקבלת ניקיון פנ  

 .SIS 05 59000של התקן השוודי   ½ SA 2לדרגה 

 לאחר הניקוי, יש לנקות את השטח מאבק באמצעות שואב אבק. 

 צבע יסוד אפוקסי       (3) 

 " של טמבור או ש"ע. EA 9 COPONי "צבע היסוד יהיה צבע אפוקס  .א

 גוון: אדום אוקסיד  .ב

 5-10%, כמות דילול לצביעה ללא אוויר 4 - 100מדלל:  .ג

 שעות.  16להמשך הצביעה: מינימום  זמן .ד
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)בצד הפנימי    םבקצותיהשעות, יש להדביק סרט פלסטי על היקף הצינורות,    24לאחר  

קצוות, דבר שיפריע בזמן ריתוך ס"מ, כדי למנוע את צביעת ה  5  -והחיצוני( ברוחב של כ 

 הצינורות. 

 

 צבע עליון אפוקסי  (4) 

 " של טמבור או ש"ע, גוון בז'. SL - 6אפראפוקסי  הצבע העליון יהיה אפוקסי "  .א

 2מספר שכבות:  .ב

 מיקרומטר  200עובי שכבה יבשה:  .ג

 (AIRLESSלצביעה ללא אוויר ) 7%עד   4 - 100מדלל:  .ד

 שעות  16-24זמן ייבוש בין שכבות:   .ה

 ימים.  5-7ן יבוש סופי: זמ .ו

 

בעובי של מיקרומטר במקום שתי שכבות    400הערה: אין לצבוע שכבה אחת בעובי של  

 מיקרומטר כל אחת.  200

 

 בדיקה  (5)

 המפקח יבדוק את שלבי הצביעה הבאים: 

 ניקוי השטח המיועד לצביעה. .א

 עובי צבע היסוד.  .ב

 עובי כל שכבה של הצבע העליון.  .ג

 

שעות אחרי הצביעה, כדי לאפשר צביעה נוספת   8  -עו לא יאוחר מבדיקות עובי יבוצ הערה: 

 במקרה הצורך. 

 למפרטים מצינורות פלדה  חיצוניתצביעה  57.3.5

 צביעה חיצונית של צנרת פלדה גלויה תבוצע כמפורט להלן:

לצביעה   .1 משטחים  ממיסים    -הכנת  ע"י  ושמנים  חלודה  מלכלוך,  המשטחים  ניקוי 

 לפי התקן השוודי.  Sa 2.5ולאחר מכן ע"י ניקו חול 

יסוד אפוקסי    -שכבה אחת   .2 בעוב   EA-9צבע  ש"ע(  )או  של  של טמבור  יבש    40-50י 

 מיקרון.

מיקרון. כל שכבה   30-35צבע טמגלס עליון של טמבור )או ש"ע( בעובי  -שתי שכבות  .3

 כמפורט לעיל.  RALלפי לוח גוונים של  

 יעה תבוצע כדלקמן: במידה ואישר המפקח ביצוע צביעה בשטח התחנה, הצב 

ניקוי מכני יסודי, הסרת חלודה,   .1 ע"י  לכלוך, אבק, שמן, חול, שרידי  הכנת השטח 

 ריתוך וכו'. 

-80בלוק של טמבור )או ש"ע( בעובי יבש של -צבע יסוד אפוקסי ראסט  - שכבה אחת    .2

 מיקרון. 100

ון לפי לוח  מיקר   30-40צבע טמגלס עליון של טמבור )או ש"ע( בעובי    -שכבה אחת   .3

 כמפורט לעיל. RALגוונים של  
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 גבהי הצינורות  57.3.6

(. בגלל  ILחסים אל התחתית הפנימית של הצינורות ) יגובה הצינורות שבשרטוטים מתימספרי  

 יה בגבהי הצינורות. ילא תורשה כל סטפועים הקטנים שבהם יונחו הצינורות  יהש

 תכולת המחירים לצינורות פלדה 57.3.7

י מטר אורך ומחיר מטר אורך צינורות יכלול: הספקת הצינורות  קווי הצינורות ישולמו לפ

זורם לאורך  יופ  צביעתם הובלת צינורות הפלדה מהמפעל ובית המלאכה אל האתר,תם, וצביע

ואי, עבודה ביבש בנוכחות מים    ואי העבודה, עקירת צמחיה, עצים ושיחים והכשרת התותו

ס"מ   20בעובי  זורו בתחתית התעלהיקי ופ קרקעיים, דיפון דפנות החפירה, הספקת חול נ-תת

 ס"מ.  20ורות ומעליהם עד לגובה מתחת לצינורות וסביב הצינ 

 והמדידה לצרכי תשלום למגופי חיוץ תכולת המחירים של תאים   57.3.8

מחיר התאים יכלול חפירה,  .התאים ישולמו לפי קומפלט בהתאם למידותיהם הפנימיות

יצירה  רצפת חצץ או בטון, הספקת שלבי ירידה, קרקעיים, מצע בטון רזה, -עבודה במים תת

מילוי סביב התא  התקנת חגורת יסוד לחוליות טומם, יהצינורות ואהשארת פתחים בשביל ו

מתאם שגם אוגן לאוגן משני צידי המגוף כולל האוגנים  דוקו, והרחקת האדמה המיותרת. יוה

כללו המחירים את המפורט  המחיר כולל את המכסה. כמו כן יבנפרד.  דיימדהנגדיים, המגוף 

 ואת כל האמור בכל סעיפי המפרטים, המיוחד והכללי.  תוהתוכניו הפרטים  תבגיליונו

 שסתומי אווירנק' חצר ל 57.3.9

בכל נקודה של שסתומי אוויר )פרט לאלה שבחצר תחנת השאיבה( תותקן חצר שתכלול רצפת  

צבועים באפוקסי   ø1 1/4"  םמגולווניס"מ, גדר מצינורות   20בעובי   210/210חצץ במידות 

ס"מ וכפופים בחלק העליון, פשפש מצינורות כנ"ל   ס"מ ובגובה 30בקוטר ומעוגנים ביסודות 

ס"מ,   80דגם קורנס מרותכת בהיקף כולל פשפש ברוחב עם סדור לסגירה במנעול, גדר רשת 

התקנת החצר את התקנת מפרט הצנרת אשר יכלול צביעתה ע"פ המפורט לעיל,   בנוסף תכלול  

מאוגן, שגם אוגן לאוגן כולל אוגן נגדי מרותח להמשך הצינור מפלדה, זקף   HDPEמ  Tעף מס

הכל לפי המפורט בגליונות הפרטים  מפלדה, מעברי קוטר צנטריים ואוגנים נגדיים,  

. שסתום האוויר  והתכניות. בעד החצר הנ"ל יקבל הקבלן תשלום בהתאם לכתב הכמויות

 והמגוף ימדדו בנפרד.
 

 כללי  –ם אביזרי 57.3.10

אט' מסוגים כמפורט להלן, אביזרים שעבורם לא   16האביזרים והאוגנים יהיו ללחץ עבודה 

צוין הסוג, יהיו מסוג מעולה והקבלן יגיש את רשימת האביזרים הנ"ל סוגיהם  ואפיוניהם  

המפקח לפני רכישתם. מחירי האביזרים יכללו את כל הברגים, שיהיו כולם    אישורל

הדרושים. לפני רכישת האביזרים על הקבלן לבדוק היטב את התאמת  ם  מנירוסטה, והאטמי

  ששיירכהכמויות לתכניות. כל אביזר מיותר -זרים שבפרק הספקת ציוד בכתבירשימת האב 

בבעלותו ולא ישולם לקבלן עבורו. חיבורי האביזרים, האוגנים, דרסרים   ריישאע"י הקבלן  

 י אומים מכל צד.ע" וכו' אשר, יבוצעו ע"י מוטות ההברגה יסגרו 

 מגופים 57.3.11

 . 07.09ראה סעיף 
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 שסתומי אוויר 57.3.12

 . 07.11ראה סעיף 

 אטמים 57.3.13

תוצרת   באטם  ישתמש  הקבלן  האבזרים,  לסוגי  יתאימו  והם  הקבלן  ע"י  יסופקו  האטמים 

KLINGER    קלינגריט עם גרפיט. לאטימה בין אוגנים ישמש אטם אחד בלבד בעובי    200סוג

עתי כלומר היקפם החיצוני יגיע עד לחורי הברגים וקוטרם  מתאים. האטמים יהיו מטיפוס טב

 הפנימי זהה לקוטר הפנימי של הצינור. 

 בעת ההרכבה יהיו האטמים נקיים בהחלט, אין להשתמש באטם אלא פעם אחת בלבד.

 וגניםא 57.3.14

מטיפוס   מפלדה  יהיו  לתקנים    SLIP ONהאוגנים  תהיה    PN16  DINומתאימים  אוגן  כל  על 

.  DINרטים הבאים : שם היצרן, קוטר, לחץ עבודה, חומר, מספר תקן  הטבעה אשר תכלול פ

אוגנים   ריתוך האוגנים יבוצע כך שחוריהם יהיו סימטריים לגבי ציר אנכי העובר בציר הצינור.

 עמיד לשפכים.  ציפוי מגןעם עיוורים יהיו 

 ברגים  57.3.15

אוגנים   לחבור  מגולבנים, הברגה  ברגים  ה  ,60חוזק    UNCיהיו  ע"י  והספקתם  יסופקו  קבלן, 

כוללת הספקת שני אומים לכל בורג. יש להשתמש אך ורק בברגים בקוטר נכון, אורך הברגים  

יבלוט קצה הבורג, בשיעור של   כדי להבטיח שלאחר סגירתם  יהיה אחיד ומספיק  לכל מגוף 

המתאימים   הברגים  ואחידה.  הדרגתית  תהיה  הברגים  מתיחת  לפחות.  אחד    י ר לחיבותבריג 

 ו מפלדה מגולוונת.אוגנים יהי

 מחברים מכאניים  57.3.16

תוצרת קראוס או ש"ע.    (PN16)  2000מחברים מכניים כגון מחברי אוגן, מצמדים וכו' יהיו דגם  

לפני הרכבת המחברים יש לנקות את קצות הצינור מכל צבע ולכלוך. הרכבת טבעת המחבר על  

ום מוגן מקרני שמש.  הצינור צריכה להיות חופשית. את הגומיות יש לשמור עד להרכבה במק 

 כל מחבר יש לעגן לצינור באמצעות אוזניים וברגי מתיחה ע"פ הנחיות יצרן המחברים.

 .H.D.P.Eיבור לצנרת ח 57.3.17

לצנרת פלדה יבוצעו באופן מכאני ובעזרת עוגנים.   .H.D.P.Eחיבורים מכאניים למעבר מצנרת 

מאוגן עם ברגי עיגון   המעבר יבוצע ע"י הלחמת אביזר שגם מתאים, נגדו מורכב אוגן אשר

אוגן  ויות, מסעפי טי, אביזר שגם לו כגון: ז H.D.P.E. PE100  -לאוגן הנגדי. האביזרים מ 

 לפחות.  13.6SDRומעברי קוטר יהיו בעלי עובי דופן וערך  

 יש להקפיד על התקנת האטמים בכל חיבור מאוגן. 

 עמודי סימון 57.3.18

 הוראות המפקח. עמודי סימון יותקנו בכל מקום כמפורט בתכניות וע"פ 

  עמודי הסימון יותקנו בכל שינויי הכיוון של קו הסניקה, בקצוות השרוולים בכל הצטלבות עם

בעד עמודי   .תוכניותכבישים קיימים ועתידיים ומסילות רכבת. העמודים יותקנו בהתאם ל

 הסימון יקבל הקבלן תשלום, בהתאם לכתב הכמויות. 
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 לזיהוי קווים טמונים רשת סימון  57.3.19

ת הנחת הרשת היא זיהוי וגילוי מוקדם של הקו למקרה שתבוצע בקרבתו חפירה מטר

 בדומה לנעשה בקווי טלפון, חשמל, גז, וכו'.שעלולה לפגוע בו, זאת 

ס"מ בצבע כחול כדוגמת רשת אשר בשימוש חב'   15הרשת עשויה מסרט פוליאתילן ברוחב 

מ"מ לצורך איתור הקו בעזרת   0.5מקורות. בתוך הרשת ממוקמים שני חוטי נירוסטה בקוטר 

 .הירות קו סניקה""ז –. במרכז הרשת ירשם בשפה העברית תמתכתי-אל מכשור לזיהוי צנרת 

 ס"מ מעל קודקוד הצינור.  20 -כ רשת הסימון תונח מעל לכיסוי החול 

יש להקפיד ולחבר את חוטי הנירוסטה ולבודד את החיבורים בין סוף גליל לתחילת גליל חדש  

הבטיח רציפות חשמלית לאורך הקו. ביצוע החיבור ייעשה ע"י שרוולים מתכתיים  על מנת ל

 ה באמצעות פלייר מיוחד המסופק ע"י ספק הרשת. שהודקו לחוט מנירוסט 

  –בכל נקודת שסתומי אוויר או ניקוז יש להוציא את הרשת. עד לפני הקרקע, יש להשאיר כ 

כמפורט בפרטים. מחיר אספקה   .P.V.C גלת מכל צד, אשר תוכנס לצינורלמטר רשת מגו 1.0

 . יהיה כלול במחיר הנחת הצינורותוהתקנת הרשת  

 

 
 פרוקים ותיקונים החזרה לקדמות ועבודות עזר שונות - 5.57פרק 

 פתיחת כבישים ומדרכות אספלט 57.5.1

ברוחב   בלבד  מסור  ע"י  ייעשה  בטון  או  אספלט  ומשטחי  מדרכות  כבישים,   פתיחת 

הדרושי מינימליים  נותרים  ובאורך  החלקים  שלמות  את  שיבטיח  ובאופן  לחפירה   ם 

באלכסון,  כביש  חציית  של  במקרה  הרצופים.  לפי    של  במידות  כביש  פתיחת   תבוצע 

דרכים   ינסר    ברשות המקומית הנחיות מחלקת  הרצופים  פתיחת  לפני  עם מע"צ.  או בתאום 

טין. במקרה של  מסור חשמלי את שולי החפירה, בקווים ישרים לחלו  ע"י  הקבלן בחתך רצוף 

 ה שהיא,  או קלקול רצופים בגלל עבודת המכונות, מפולות, שטפונות או כל סיב  פירוק מיותר 

 יתקן הקבלן את הרצופים שפורקו או התקלקלו כנ"ל על חשבונו.

הקבלן   ע"י  מיד  ויורחק  החפירה,  התחלת  לפני  ייאסף  הנ"ל  הפרוק  של  השבר   כל 

 המילוי. כדי להבטיח שהשבר לא יתערבב עם אדמת 

 תיקון כבישי אספלט  57.5.2

ס"מ )לאחר   40בעובי  לפי מטר רבוע והמחיר יכלול: שכבת מצע סוג א' דיימדקון באספלט ית

  8כבישה(, הדוק בכלים מכניים עם הרטבה, ריסוס ביטומן, שכבת בטון אספלט גס בעובי 

 ס"מ.  5ס"מ, ריסוס נוסף, ושכבה עליונה של אספלט דק בעובי 

 ציפוי כבישי אספלט  57.5.3

 ס"מ   3, יבוצע צפוי עליון בשכבה נושאת מבטון אספלט דק בעובי ששיידרבמקומות 

 ן. בעבור הנ"ל ישולם בנפרד. ביטומ  5.2%עם 

 מדרכות אספלט 57.5.4

 לפי מטר רבוע והמחיר יכלול: שכבת מצע סוג א' בעובי   דיימד קון מדרכות אספלט  ית

 ר, וכן אספקה,  ק"ג/מ"  0.5בכמות  STEס"מ )לאחר כבישה(, ריסוס ביטומן  20

   5בעובי  1/2פיזור והדוק של שכבה עליונה מבטון אספלט דק עם אגרגט מכסימלי " 

 ס"מ.
  



 

c:\users\mehandes\desktop\מפרט טכני מיוחד. -מסמך ו'  - 11-2020מכרז \ סופי למכרזdocx 

74 

 מדרכות ושבילים מרוצפים 57.5.5

לפי מ"א והמחיר יכלול: פרוק   דיימדקון של ריצוף או אבני שפה מכל סוג שהוא יפתיחה ות 

ת,  ה שתמצאנה שבורוהריצוף הקיים ואחסונו, אספקת מרצפות או אבנים חדשות במקום אל

והתקנת הריצוף מחדש, לאחר הנחת הצינור, לשביעות רצון המפקח או נציג הרשות  

 ס"מ. 5ס"מ ושכבת חול בעובי   20המקומית, כולל אספקה והתקנת מצע סוג א' בעובי 

 
 
 
  


