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פרק  - 01עבודות עפר
 01.01כללי
 01.01.01מפרט מיוחד זה מתייחס לביצוע עבודות עפר (חפירה ,חציבה ,מילוי ,מצעים ,הדוקים
מבוקרים וכו') לצורך הקמת מרכז האנרגיה בקמפוס הצפוני .עבודות העפר כוללות בין
היתר ,עבודות חפירה ככל שידרשו ולכל צורך לביצוע המבנה ובין היתר :למרתפים,
למנהרות ,לקורות יסוד ,לראשי כלונס ,לתשתיות ,לאלמנטי בטון שונים וכו'.
 01.01.02עבודות העפר תבוצענה על פי :התכניות ,ההנחיות של המפרט הכללי ,ההנחיות שבמפרט
מיוחד זה ,הנחיות המתכנן ועל פי הוראות המפקח.
 01.01.03דוח הקרקע מהווה חלק בלתי נפרד של המפרט המיוחד ועל הקבלן לבצע את עבודות העפר
בהתאם להמלצות הניתנות בדו"ח .
 01.01.04בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ,ההנחיות של המפרט המיוחד הזה גוברות ועדיפות
על אלו שבמפרט הכללי.
 01.02סוג הקרקע
 01.02.1סוג ופרופיל הקרקע מתוארים בדו"ח הקרקע המצורף למסמכי המכרז .לא מן הנמנע
שבמסגרת ביצוע עבודות החפירה יתגלו סוגי קרקע אחרים נוספים ,פסולת בניה או אורגנית,
בולדרים ואבנים ,מים כלואים ועוד.
 01.02.2במקרים אלו ,הקבלן יקבל הנחיות נוספות מאת יועץ הקרקע והוראות נוספות מאת המפקח.
 01.03גילוי מבנים תת-קרקעיים ותאום עבודות חפירה
 01.03.1הקבלן יתחיל בביצוע עבודות החפירה רק לאחר שיברר ויבדוק הימצאותם בשטח של קווי
חשמל ,טלפון ,מים ,ביוב וקווי תשתית אחרים ,בהתאם לנתונים שיקבל מהמפקח ,מבעלי
התשתיות ומהרשויות המתאימות .הקבלן יהיה אחראי בלעדי לנזקים שייגרמו למתקנים
הנ"ל ואחרים בגין ביצוע עבודות החפירה על ידו.
 01.03.2לצורך גילוי המתקנים התת קרקעיים הקבלן יבצע חפירה זהירה עם כלים זעירים מתאימים
ו/או חפירה בידיים ,ייעזר בזיהויים בתוכניות העדות שיקבל מאת בעלי התשתיות והגורמים
המוסמכים ו/או בהנחיות בעלי התפקידים בכתב ו/או בעל פה ,יעסיק קבלנים המתמחים
בגילוי צנרת תת"ק בשיטות לא הורסות (כגון די-טק ,מאיה או אחרים) ויזמין פיקוח מאת
בעלי התשתיות ,הכול בעצמו ועל חשבונו.
 01.03.3רק לאחר גילוי המתקנים התת-קרקעיים ,הצגת האישורים וקבלת אישור בכתב מהמפקח
יורשה הקבלן להתחיל בביצוע עבודות החפירה.
 01.03.4ככל ויתגלו מתקנים תת-קרקעיים שאינם מופעים בתכניות מצב קיים או בכל מקום אחר
הקבלן יפעל ע"פ המפורט בסעיף  01.04.2להלן.
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 01.04עבודות הכנה ופירוק
 01.04.1הקבלן יסלק כל פסולת הבנייה וכל פסולת (מכל סוג כולל אורגנית) ,אבנים ,גדמי עצים,
משטחי בטון ,בלוקים ,מערכות תת קרקעיות וכל ההפרעות המצויות ושיתגלו בשטח העבודה
תוך מהלך העבודה.
 01.04.2הקבלן יודיע למפקח על כל מקרה בו יתקל באלמנט בניה ו/או תשתית שאינו מופיע בתכניות
או שמופיע במקום אחר ושונה מהמסומן בתוכניות ,במקרים אלו הקבלן יפסיק בביצוע
עבודות חפירה במרחק של  1.5מ' סביב הרכיב שנתגלה ,יעבד שיפועי קרקע אל תחתית
החפירה ,יתעד ויכתוב את האירוע ביומן העבודה ויבקש מהמפקח הנחיות להמשך ביצוע
העבודות.
 01.05חישוף
 01.05.1חישוף שטחים יבוצע על פי ההנחיות שבמפרט הכללי ,באזורי המילוי בלבד ועל פי הנחיה
מפורטת של המפקח שתרשמנה ביומן העבודה .בניגוד לכתוב במפרט הכללי ,החישוף כולל
סילוק שכבה עליונה של קרקע קיימת (פסולת ,צמחיה ,בולדרים ואבנים בגודל מעל  7ס"מ
וכו') לעומק של  30ס"מ.
 01.05.2למען הסר ספק ,באזורי החפירה לא ישולם בעבור חישוף.
 01.06עבודות חפירה
 01.06.1כללי
 01.06.1.1בטרם יחלו עבודות כלשהן במתחם ,המפקח ימסור לקבלן תכנית מדידה של כל
המתחם ערוכה וחתומה ע"י מודד מוסמך שתקרא "תכנית מצב קיים" .ביצוע כל
עבודה שהיא בשטח על ידי הקבלן לפני שיאשר בחתימתו את התוכנית "מצב
קיים" תהווה הסכמתו ללא עוררין ל"תוכנית מצב קיים".
 01.06.1.2הקבלן יעביר את מיטב החומר החפור (ע"פ הנחיות המפקח) לעירום בשטחי
ההתארגנות ויבצע ניפוי להפרדת הטין החרסיתי מאבן החול ,הכל כמפורט
בדו"ח הקרקע.
 01.06.1.3הקבלן יעסיק נאמן בטיחות קבוע באתר בעל וותק וניסיון באבטחת עבודות מסוג
זה.
 01.06.1.4אשר ידריך את העובדים והאורחים וישגיח על ביצוע עבודה בטוחה.
תשומת לב הקבלן מופנית לעומקים הגדולים של התעלות לביצוע המנהרות
ולמפלסי המים שהתקבלו בקידוחי הקרקע .הקבלן ינקוט בכל האמצעים
הדרושים להבטחה ולייצוב מדרונות החפירה על מנת למנוע התמוטטות העפר
וסכנה לעובדים הנמצאים בתוכן .אמצעים אלו כוללים בין היתר :התקנת יריעות
הגנה ושיריון ,ביצוע שיגומים ככל הנדרש עד לקבלת תווך עבודה יבש ,ביצוע
שיפוע דפנות מתון יותר ,חפירה מדורגת ,גידור ,דרכי גישה בטוחים לתחתית
החפירה ומחסומים למניעת מעבר לא בטוח ,שילוט וסימון ,נצנצים ,ועוד
 01.06.1.5הקבלן יעסיק על חשבונו גיאולוג הנדסי במשך כל תקופת ביצוע עבודות החפירה
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והביסוס.
 01.06.2חפירה מיותרת
 01.06.2.1בכל מקרה בו הקבלן יבצע חפירה עמוקה מהמפלסים המתוכננים בתוכניות ו/או
יחרוג מגבולות החפירה המסומנים בתכניות ,הקבלן ימלא את החפירה העודפת
על חשבונו בחומר מילוי מיובא גרנולרי מאושר על ידי המפקח .עפר המילוי יפוזר
בשכבות בעובי  20ס"מ ויהודק בהידוק מבוקר עד לצפיפות של  98%מהצפיפות
המעבדתית היבשה לפי מודיפייד א.א.ש.ה.ו.
 01.06.2.2הקבלן יבצע את מילוי החללים שנוצרו כתוצאה מחפירה עודפת על חשבונו גם
אם לפי הוראות המפקח יבוצע המילוי במועדים שונים ו/או רחוקים ממועד
החפירה.
 01.06.2.3החללים שיווצרו עקב חפירה ו/או חציבה עודפת מתחת לאלמנטי בטון מונחים
ימולאו בבטון רזה.
 01.06.3חפירה למרתפים ומבנים תת-קרקעיים
 01.06.3.1החפירה תבוצע כאמור בהתאם לתכניות ,תוך הקפדה על דיוק ביצוע גבולות
החפירה המפלסים והשיפועים הנדרשים.
 01.06.3.2שיפוע החפירה יהיה לפחות  1אנכי ל 1.5-אופקי.
 01.06.3.3תשומת לב הקבלן מופנית לעומקים הגדולים של תחתית חפירת המרתף והמבנים
התת -קרקעיים ולמפלסי המים שהתקבלו בקידוחי הקרקע.
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחה ולייצוב דפנות החפירה על מנת
למנוע התמוטטות העפר וסכנה לעובדים הנמצאים בתוכן .אמצעים אלו כוללים
בין היתר :מערכת ניקוז להרחקת המים מהחפירה ,התקנת יריעות הגנה ושיריון,
ביצוע שיגומים ככל הנדרש עד לקבלת תווך עבודה יבש ,ביצוע שיפוע דפנות מתון
יותר ,חפירה מדורגת ,גידור ,דרכי גישה בטוחים לתחתית החפירה ומחסומים
למניעת מעבר לא בטוח ,שילוט וסימון ,נצנצים ועוד.
 01.06.4חפירה בדופן הצפונית של המנהרה
 01.06.4.1השיפוע המקסימלי המתוכנן לדופן החפירה יהיה ( 1:1מטר אחד אנכי על כל מטר
אחד אופקי) בשיטת  .OBSERVATIONAL METHODככל ויידרש ע"י הגיאולוג
ו/או על ידי יועץ הקרקע ,יוקטנו השיפועים עד ליצירת שיפועי חפירה בטוחים
לעבודה .לתשומת לב הקבלן ,במתחמים בהם יימצאו מים תת קרקעיים יורחבו
השיפועים ל .1.75
 01.06.4.2ביצוע ייצוב מדרונות החפירה יעשה באמצעות יריעות "גיאופלריג" (כמפורט
להלן).
 01.06.4.3במפלס  O.Kשל המצעים מעל תקרת הבטון המנהרה ,תבוצע מדרגת השענה
אופקית ברוחב  2מ' ,לצורך עיגון יריעת פורטרק ,הכול בהתאם לתכניות ועל פי
המפורט להלן.
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 01.07מים תת-קרקעיים והשפלת מי תהום
 01.07.1בהתאם לבדיקות קרקע מקדימות שנערכו ולמפלסי החפירה למבנים תת קרקעיים יתכן
וימצאו מי תהום במהלך עבודות החפירה .הקבלן יבצע השפלת מי-תהום ע"י תכנון וביצוע
של מערכת שאיבת מי-תהום ו/או מים כלואים ,בכל כמות שהיא ,בכל מפלס שהוא ובתנאי
שהעבודה תבוצע ביבש בלבד.
 01.07.2תכנון מערכות השאיבה להשפלת מי-התהום ייעשה ע"י גורם מוסמך בעל ידע וניסיון בתכנון
מערכות אלו ,אשר יועסק על ידי הקבלן ועל חשבונו .התוכנית תכלול תכנון פיזי של מערכת
השאיבה (בארות ,משאבות ,צנרת ,מערכת החשמל וכו') ותוכנית הפעלה אשר תקבע את משך
השאיבה ,כמות השאיבה וכד' .תכנית ההפעלה תותאם לצורכי ביצוע של המבנים התת-
קרקעיים .התוכנית לרבות תכנית ההפעלה תוגש לאישור המפקח ,תתוקן בהתאם להנחיותיו
ותבוצע לאחר אישורו .הקבלן ידאג להצגה ואישור התוכנית אצל כל גורם מוסמך טרם
תחילת ביצוע העבודה.
 01.07.3השפלת מי התהום תבוצע ע"י שאיבת מים רצופה  24/7שתבטיח ביצוע עבודה ביבש.
 01.07.4עודפי המים מהשאיבה יפונו לבור ו/או לשטח נמוך שיתוכנן ויתואם מראש עם כל הרשויות
הרלוונטיות לרבות עיריית ב"ש ,רשות המים ,רשות הניקוז ו/או כל רשות אחרת (כמצוין
במפרט הכללי לעבודות תכנון וביצוע ניקוז מים כלויים או מי תהום) .לחילופין יוחדרו בחזרה
לתוך מי תהום במרחק ובמקום שיסוכם מראש עם הרשויות הנ"ל .בכל מקרה לא תתאפשר
הזרמת מים לרשת הניקוז ו/או הביוב.
 01.07.5הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים (לרבות הצבת גנראטורים) ע"מ להבטיח את ביצוע
העבודות ברציפות ובהתאם לתוכנית העבודה המאושרת שהוכנה על ידו לפי המפורט לעיל
ולמנוע שקיעה של ציוד הנדסי בעונת החורף ובין היתר ,ניקוז של השטח והובלת המים
בתעלות ו/או בצינורות ו/או בכל דרך אחרת לאזור שיוגדר מראש.
 01.07.6תוצאות בדיקות איכות המים מבארות שבוצעו ע"י האוניברסיטה מצורופות למפרט מיוחד
זה לעיון הקבלן.
 01.08הידוק שתית
תחתית החפירה תהודק בהידוק מבוקר עד לצפיפות של  98%מהצפיפות המעבדתית היבשה
המקסימלית לפי מודיפייד א.א.ש.ה.ו.
 01.09מילוי
 01.09.1סוגי המילוי:
 01.09.1.1מילוי חוזר מעפר מקומי (עודפי עפר של החפירה):
 01.09.1.1.1לפני התחלת עבודות העפר ,הקבלן ייטול מדגמי עפר מייצגים
במקומות שיסומנו ע"י המפקח ו/או יועץ הקרקע על פי בחירתם.
מדגמי העפר יובאו למעבדה מוסמכת לצורך ביצוע בדיקות
מעבדתיות ע"מ לוודא התאמת סוגי העפר לדרישות המפרט,
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התקנים ודו"ח הקרקע לצורך שימוש העפר כחומר מילוי .מפרט
הבדיקות יאושר מראש ע"י המפקח.
 01.09.1.1.2החומר המקומי שיאושר לצורך ביצוע מילוי ,ינופה ויהיה נקי
מפסולת ,מחומרים אורגניים ומאבנים בגודל של עד  5ס"מ .ביצוע
המילוי בחומר מקומי ייעשה על פי המסומן בתוכניות ו/או על פי
הנחיות המפקח.
 01.09.1.1.3המילוי החוזר יפוזר בשכבות בעובי של  20ס"מ ויהודקו בהידוק
מבוקר לצפיפות של  93%מהצפיפות המעבדתית היבשה
המקסימלית לפי מודיפייד א.א.ש.ט.ו.
 01.09.1.2מילוי מובא מבחוץ מחומר נברר
 01.09.1.2.1מילוי מובא מבחוץ יהיה מחומר מובחר נברר ע"פ הדרישות שבפרק
 51של המפרט הכללי.
 01.09.1.2.2מילוי מחומר מובא מבחוץ יעשה אך ורק במקומות בהם יורה
המפקח ורק במידה ולא יימצא מספיק חומר מקומי מתאים למילוי.
 01.09.1.2.3המילוי המובא מבחוץ יפוזר בשכבות בעובי מקס' של  20ס"מ
ויהודק בהידוק מבוקר ,לפי הנדרש במפרט הכללי פרק .51
 01.09.1.3מצעים
 01.09.1.3.1המצעים יהיו סוג א' בהתאם לכתוב בפרק  51.05של המפרט הכללי.
 01.09.1.3.2המצעים יפוזרו בשכבות בעובי של  20ס"מ ויהודקו בהידוק מבוקר
לצפיפות של  100%מהצפיפות המעבדתית היבשה המקסימלית לפי
מודיפייד א.א.ש.ט.ו.
 01.09.1.4אגו"מ
 01.09.1.4.1אגו"מ יהיה ע"פ המפורט במפרט הכללי.
 01.09.1.4.2האגו"מ יפוזר בשכבות בעובי של  20ס"מ ויהודקו בהידוק מבוקר
לצפיפות של  100%מהצפיפות המעבדתית היבשה המקסימלית לפי
מודיפייד א.א.ש.ט.ו.
01.09.1.5

CLSM

מילוי בבטון בעל חוזק מבוקר נמוך יעשה ע"פ סעיף  02.19במפרט זה.
 01.09.1.6מילוי חוזר בגב קירות המרתף
המילוי החוזר בגב קירות המרתף יהיה מילוי מובא מבחוץ בלבד ,למעט הקטע
שבין קיר בטון המנהרה לבין קירות המרתף (בחזית הצפונית של הבנין).
 01.09.2מילוי בדופן הצפונית של מנהרת התשתיות
 01.09.2.1מעל הבטון הרזה ( UKרצפת המנהרה) יבוצע מילוי בבטון  ,CLSMבגובה  100ס"מ
לפחות כמפורט בתכניות לביצוע.
 01.09.2.2מעל מילוי ה CLSM-יבוצע מילוי בחומר מקומי עד למפלס  OKתקרת הבטון.
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 01.09.3מילוי חוזר בקטע שבין הדופן הדרומית של המנהרה לבין קיר בטון מרתף (חזית צפון)
מתחתית החפירה ( UKבטון רזה) ועד מפלס תקרת המנהרה ,יבוצע מילוי מחומר מקומי.
 01.09.4מילוי מעל תקרת קטע המנהרה וקיר מרכז האנרגיה
 01.09.4.1מעל מפלס  OKתקרת בטון המנהרה ומעל המילוי המתואר לעיל ,בין קו דיקור
החפירה ועד קיר בטון המרתף ,יבוצע מילוי של  2שכבות מצע סוג א' בעובי של 20
ס"מ כ"א.
 01.09.4.2מעל פני שכבת המצע ייפרסו יריעות חיזוק בכל שטח המילוי ,כמפורט בסעיף
 01.09.5להלן.
 01.09.4.3מעל יריעת ה Fortrec-ועד למפלסי הפיתוח המתוכננים ,יבוצע מילוי מחומר מובא
מבחוץ.
 01.09.5יריעות חיזוק
 40 01.09.5.1ס"מ מעל תקרת המנהרה (ע"ג מצעים ,סוג א' ,מהודקים) תונח יריעה מסוג
אורים או שו"ע במשקל  400גרם למ"ר .היריעה תונח בחפיות של  30ס"מ לכל
כיוון.
 01.09.5.2ע"ג יריעת אורים תונח יריעת חיזוק  Geogridsמסוג FORTRAC 200/30-20

העשויה מסיבי  (polyvinyl alcohol) PVAמצופים בשכבת מגן של  PVCשחור.
 01.09.5.3יריעת ה FORTRAC -תונח בחפיות של  50ס"מ לכל כיוון .הרוחב המינימאלי של
היריעה יהיה  5מ'.
 01.09.5.4פריסת היריעה תבוצע ע"ג "מדרגה" ברוחב של  2מ' לפחות שבוצעה בחפירה.
היריעה תונח כך שכיוון הסיבים יונחו בניצב למנהרה.
 01.09.5.5מפרט נתונים טכניים ,הנחיות הובלה ,אחסנה ושלבי עבודה מחייבים מצורפים
לדו"ח הקרקע.
 01.10מספר מדגמים למנת עיבוד (בדיקת מעבדה)
כמצוין במפרט הכללי בטבלה מס' .51.01/02
 01.11אופני מדידה ותשלום מיוחדים
 01.11.1חישוף
 01.11.1.1החישוף באזורי המלוי ימדד ויישולם במ"ר ,לפי ביצוע בפועל וע"פ הנחיית
המפקח בלבד.
 01.11.1.2החישוף באזורי חפירה ,ככול שיבוצע חישוף באזורי חפירה ,לא יימדד ולא ישולם
בנפרד .למען הסר ספק ,נפח החישוף (ככל שיבוצע באזורי החפירה) ישולם כעבודת
חפירה.

 01.11.2חפירה ו/או חציבה
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 01.11.2.1החפירה ו/או החציבה לכל צורך ולכל סוגי האלמנטים תימדד ותשולם במ"ק,
אלא אם כן במחיר שבכ"כ לפריט זה או אחר החפירה כלולה במחירי היחידה של
הפריט .חישוב כמויות החפירה יעשה תיאורטי בהתאם להפרשי הגבהים
הרשומים בתוכנית מצב קיים והגבהים ו/או המפלסים המתוכננים בתוכניות
לביצוע .לא ישולמו מרווחי עבודה גם אם צוינו כאלו בתכניות הביצוע.
 01.11.2.2המחיר למ"ק חפירה יהיה אחיד לכל סוגי החפירה ללא התחשבות בגודל החפירה,
צורתה ,מורכבותה ,אופי החפירה ,סוג האלמנט עבורו נדרשת החפירה ו/או כל
גורם אחר.
 01.11.2.3כל חפירה נוספת ,מכל מין וסוג הנדרשת לביצוע המבנה והפיתוח לרבות :חפירה
ליסודות ,קורות יסוד ,ראשי כלונסאות ,ייסודות קירות גדר וקירות תומכים,
מרווחי עבודה ,שיפועי בטיחות ,דיפון מסוגים שונים וכל הנדרש גם אם צוינה
בתכניות ,לא תימדד ולא תשולם בנפרד ומחירה כלול במחירי סעיפי היחידה
השונים בכ"כ.
 01.11.2.4חפירת תעלות לצנרת ותשתיות ומעבירי מים
 01.11.2.4.1חפירת תעלות להנחת כל סוגי הצנרת (מים ,ביוב ,ניקוז) והחפירה
לביצוע תעלות למעברי מים ,לא ימדדו ולא ישולמו בנפרד ומחירם
כלול במחירי הצנרת ו/או מעברי המים.
 01.11.2.4.2חפירת תעלות להנחת צנרת חשמל ותקשורת תמדד ולפי מ"א ביצוע
בפועל וע"פ הסעיפים בכ"כ.
 01.11.3מילוי והידוק המילוי
 01.11.3.1הידוק שתית
ההידוק המבוקר בתחתית החפירה ,בתחתית החפירה ליסודות קירות התומכים,
בתחתית חפירת קטע המנהרה ובתחתית החפירה בכל מקום אחר (הידוק שתית,
צורת דרך וכדו') לא יימדד ולא ישולם בנפרד ומחירו כלול במחיר החפירה.
 01.11.3.2מילוי בחומר מקומי מהחפירה
המילוי מעפר מקומי מן החפירה ,פיזורו בשכבות והידוקו המבוקר לא יימדדו ולא
ישולמו בנפרד ומחירו כלול במחיר החפירה.
 01.11.3.3מילוי מובא מבחוץ
 01.11.3.3.1המילוי המובא מבחוץ ימדד וישולם במ"ק בחישוב נטו תיאורטי
(ללא פחת) ע"פ תכניות הביצוע והחתכים הייעודיים .לצורך חישוב
כמות המילוי ילקח מרחק עבודה של  1מ' בתחתית החפירה ,קו
דיקור בשיפוע  1:1.5סביב מרתף המבנה ובשיפוע  1:1בדופן החפירה
הצפוני של מנהרת התשתיות .גובה המילוי יחושב ממפני תחתית
רצפת הבטון ( )UKועד למפלסי שתית הפיתוח המתוכננים.
 01.11.3.3.2מילוי במצע סוג א' ימדד וישולם במ"ק בחישוב נטו (ללא פחת)
תיאורטי ע"פ התכניות לביצוע .מחיר היחידה כולל :עירום המצע,
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פיזורו בשכבות בעובי הנדרש והידוקו המבוקר ע"פ המפרט .כל אלו
לא ימדדו ולא ישולמו בנפרד ומחירם כלול במחיר היחידה.
 01.11.3.3.3מחיר היחידה יהיה אחיד בכל סוגי עבודות המילוי ובכל סוגי
העבודות ,ללא התחשבות בגודל שטחי המילוי,בעומקם ,בשטחים
מוגבלים וכדו'.
 01.11.3.4מילוי בחומר C.L.S.M

מילוי בחומר  C.L.S.Mיימדד וישולם במ"ק בחישוב נטו (ללא פחת) תיאורטי ע"פ
התוכניות ולפי שיפוע דיקור של  .1:1ככול שהשיפוע שבוצע בפועל בדופן המנהרה
הצפוני יהיה מתון יותר מ 1:1-הכמות העודפת של ה C.L.S.M-שיידרש למילוי
החלל לא תימדד ולא תשולם.
 01.11.3.5יריעת בד מסוג אורים במשקל של  400גרם/למ"ר
היריעה תימדד ותשולם במטר מרובע (מ"ר) ע"פ חישוב תיאורטי בפריסה אופקית
ללא פחת ,חפיפות וכו' בהתאם למצוין בתכניות הביצוע.
 01.11.4יריעת חיזוק גאוגריד מסוג FORTRAC 200/30-20

היריעה תימדד ותשולם במטר מרובע (מ"ר) ע"פ חישוב תיאורטי בפריסה אופקית ללא פחת,
חפיפות וכו' בהתאם למצוין בתכניות הביצוע.
 01.11.5יריעת גאופלריג לייצוב דפנות חפירה
יריעת גאו פלריג לייצוב דפנות החפירה לא יימדדו לא ישולמו בנפרד ,לרבות המסמרים
לקיבועה ,ומחירן כלול במחיר החפירה.
 01.11.6השפלת מי תהום
 01.11.6.1השפלת מים כלואים ו/או מי תהום תימדד ותשולם בי"ע של שאיבה בפועל
ובאישור בכתב ביומן העבודה.
 01.11.6.2כמות ימי העבודה להשפלת המים יהיו בהתאם לתוכנית ההפעלה שתוכן על ידי
הקבלן ותאושר ע"י הידרולוג האוניברסיטה אשר תתואם עם תכונית העבודה
לביצוע המבנים.
 01.11.6.3כל חריגה בתכנית ההפעלה המאושרת והנובעת מתקלות במערכת ,מהפעלה לא
נכונה של המערכת ,מעיכוב בביצוע עבודות החפירה והיציקה או מכל סיבה אחרת
באשמת הקבלן לא תשולם.
 01.11.6.4מחיר י"ע של השפלת מי התהום כולל את ביצוע כל הבארות ,בארות ניסיון,
שאיבות ניסיון ,בורות ניסיון ,צנרת ,פינוי המים למקומות המאושרים או
החדרתם בחזרה למי-התהום בהתאם לאישורים ,הפעלת משאבות ,שיגומים
ותמיכות ככל הנדרש ,תמיכות הקרקע ,חשמל ,התארגנות ,אישורי רשויות ,הכנה
ואישור תכנית הנדסית ותוכנית הפעלה ,תחזוקת המערכת ,הובלה והוצאת הציוד
מהאתר וכל הדרוש לקבלת סביבת עבודה יבשה ומאושרת כמפורט לעיל .כל אלו
לא ימדדו ולא ישולמו בנפרד ומחירם כלול במחיר י"ע של השאיבה.
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 01.12תכולת מחירים
 01.12.1בנוסף לכתוב במפרט הכללי ,מחירי היחידה כוללים :העסקת גיאולוג הנדסי למשך כל תקופת
ביצוע עבודות העפר והביסוס ,העסקת ממונה בטיחות ,העסקת מודד מוסמך והכנת תכניות
מדידה המתארות את התקדמות הביצוע לפחות פעם בחודש ובסיומן ,ייצוב ודיפון דפנות
החפירה בהתאם לצורך ,ביצוע חפירה נוספת לצד דפנות החפירה ע"מ למתן או להרחיב את
שיפועי החפירה בנוסף ו/או מעבר למתואר ולנדרש בתוכניות ,מיון וניפוי של החומר החפור,
העברתו לשטחי אחסון והעברתו מאזורי האחסון לאזורים המיועדים למילוי ( double

 )handingוהידוק מבוקר של שתית החפירה והידוק מבוקר של המילוי מכל סוג.
 01.12.2מחירי היחידה לכל סוגי החפירה יכללו פינוי עודפי האדמה ופסולת מחוץ לאתר הקמפוס
הצפוני אל אתר מורשה לפינוי פסולת לרבות תשלומי אגרות והצגת קבלות וחשבוניות לכל
הכמות שתפונה ,קבלת אישור מהרשות המקומית ו/או רמ"י בסיום העבודה וכל הדרוש
לביצוע מושלם של העבודה לשביעות רצון המפקח .כל אלו לא יימדדו ולא ישולמו בנפרד
ומחירם כלול במחיר היחידה של עבודות החפירה.
 01.12.3מחירי היחידה כוללים קבלת אישור מחלקת פסולת בנין באגף לאיכות הסביבה של עריית
באר שבע.
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פרק  - 02עבודות בטון יצוק באתר
 02.01כללי
מפרט מיוחד זה מתייחס לביצוע עבודות בטון יצוק באתר ,לצורך הקמת מבנה מרכז אנרגיה,
קירות תומכים ומבנים אחרים מבטון מזוין .עבודות בטון יצוק באתר יבוצעו על פי התוכניות,
על פי ההנחיות של המפרט הכללי ,על פי הנחיות שבמפרט מיוחד זה ,על פי ההנחיות המתכנן,
על פי ההנחיות של יועץ האיטום ועל פי הוראות המפקח .בכל מקרה של סתירה ,ההנחיות
שבמפרט מיוחד זה גוברות על הכתוב במפרט הכללי.
 02.02סוגי הבטון
 02.02.01הבטון יהיה בטון מובא כהגדרתו בסעיף  02.04של המפרט הכללי .סוגי הבטון יהיו לפי
המפורט בתכניות ובמפרט זה .בכל מקרה שלא נאמר אחרת הבטון יהיה מסוג ב 20-במצע
בטון רזה וב 40-בשלד המבנה ובכל יתר האלמנטים האחרים.
 02.02.02יש להקפיד על אחידות הבטון לכל חתך האלמנטים ,וכן על אטימות הבטון בפני חדירת מים
וזאת ע"י ציפוף מתאים ובעזרת כלים מתאימים.
 02.02.03דרגת החשיפה של אלמנטי הבטון עד למפלס קומת קרקע (כולל רצפת קומת הקרקע) לרבות
קטע מנהרת התשתיות וכל יתר המבנים התת"ק תהיה  .10כל אלמנטי הבטון מעל קומת
הקרקע ,בקירות התומכים ואלמנטי הפיתוח תהיה דרגה  ,3ובכל מקרה לא פחות מדרישות
ת"י .118
 02.02.04הבטון למנהרת התשתית התת"ק יכלול מוסף גבישי קריסטלי – כמפורט בפרק  05עבודות
איטום.
 02.02.05הבטון למאגרי המים יהיה בטון משופר אטימות כדוגמת בטון  WR35של חברת רדימיקס או
שו"ע.
 02.02.06בטון שיפועים לקבלת איטום יהיה כמפורט בסעיף  02.15להלן.
 02.02.07בטון הגנה לאיטום התקרות יהיה מסוג ב 30-ללא אגרגט גס המתאים ליציקה במשאבה.
הבטון יכלול מוסף מאושר לשיפור העבידות והפילוס.
02.03

בדיקות בטון
לבדיקת הבטונים יילקחו מדגמים של בטון טרי להכנת קוביות ,שיטות לקיחת המדגמים,
כמותם ובדיקתם יהיו לפי ת"י  ,26בהוראת המפקח יילקחו מדגמים מהבטון הקשה וזאת
עפ"י ת"י .106

02.04

גמר הבטון ותבניות

 02.04.01כל הבטונים במבנה ,בפיתוח ובקירות התומכים (למעט בטונים חשופים וגלויים המוגדרים
בסעיף  )02.05יבוצעו בתבניות פלדה כמפורט להלן.
 02.04.02התבניות לבטונים תהיינה תבניות מתועשות מפלדה בלבד ,אטומות בכל הדפנות באמצעים
מתועשים בלבד .לא יורשה השימוש בטפסות/תבניות עץ או אחרות מכול סוג.
_______________________________________________________________________
עמוד  12מתוך 555
-LOGISTIC-#21649-v16מפרט_טכני_מיוחד_-ג__-_2מרכז_אנרגיה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מכרז מס' 206/2021

 02.04.03הנגטיבים שיורכבו בתבניות הפלדה ליצירת הפתחים המסומנים בתכניות (כגון דלתות ,פתחי
אוורור ,מעברים בקירות הבטון לצורך העברת צנרת מכל סוג ,קוטר וכמות וכו') יהיו מפלדה
גם כן.
 02.04.04הבטונים שלא יטויחו ו/או יקבלו ציפוי כגון :קירות ותקרות מרחב מוגן ,קירות פיר המעלית,
וקירות הבטון המיועדים לאיטום יוצקו בתבניות פלדה חלקות ונקיות (פלטות שלמות).
 02.04.05קשירת התבניות תהיה באמצעות מותחנים מיוחדים (דיבידקים) עם ברזל עגול (פטנט)
מאושרים על ידי המפקח ולא באמצעות חוטי קשירה .את החורים הנותרים לאחר פירוק
התבניות יש לסתום בפקק פלסטי מאושר ע"י המפקח .כל המותחנים יהיו בגובה אחיד
ובמרחקים קצובים בהתאם למסומן בתכנית.
 02.04.06כל הנחיות לביצוע קירות בטון חשוף בגמר אדריכלי יהיו כמפורט בסעיף .02.05
 02.04.07הקבלן יהיה אחראי באופן מוחלט ובלעדי לחוזק מערכת הטפסות ולעמידתן בפני לחץ הבטון
הנוזלי ,הריטוט והמאמצים השונים.
 02.04.08הקבלן ישמור על כל חלקי הבטון למשך כל תקופת הביצוע עד למסירת העבודה וינקוט בכל
האמצעים הדרושים לכך.
 02.04.09שומרי המרחק/קובעי מרחק (ספייסרים) יהיו מקוביות בטון עם תחתית שטוחה ,במידות
 7x7ס"מ ובעובי ע"פ דרישות הקונסטרוקציה ,כל  60*60ס"מ לכל היותר .למען הסר ספק,
לא יאושר שימוש בשומרי מרחק מסוגים אחרים כגון :ספסלי פלדה ,פולימר מסוגים שונים
וכדו'.
 02.04.10מרחק הברזל מפני הבטון הגלוי (עובי הכיסוי) לא יקטן מ 4-ס"מ .שומרי המרחק יהיו מבטון
עשויים מאותה תערובת של רכיבי הבטון.
 02.04.11כל אלמנטי הבטון האופקיים המיועדים לביצוע עבודות איטום יהיו מוחלקים בהליקופטר.
 02.04.12בקטע המנהרה גמר הבטון בחלק העליון ( )O.Kשל רצפת הבטון ובחלק העליון ) (O.Kשל
תקרת בטון ,יהיה בטון חלק מוחלק בהליקופטר.
 02.04.13רצפת חדר הכבלים מספר  M101תוחלק בהליקופטר.
02.05

בטון חשוף אדריכלי

 02.05.01כללי
 02.05.01.1אלמנטי בטון גלויים לעין המצויינים בתכניות יהיו בגמר בטון חשוף אדריכילי
באיכות גבוהה ביותר.
 02.05.01.2גמר הבטון האדריכלי המיוחד יהיה נקי עם תוספת פיגמנטים לבחירת האדריכל.
 02.05.01.3פני הבטון יהיו מישוריים ,חלקים ,ללא בועות אויר וסגרגציה ,בצבע ובגוון אחיד
וללא כתמים .הבטון האדריכלי יהיה זהה לדוגמאות שאושרו ע"י האדריכל.
הבטון יהיה בטון משאבה ב" - 40-בטון על" ,ויתוכנן ע"י מפעל הבטון לקבלת
התוצאות הטובות ביותר.
 02.05.01.4הקבלן יזמין את כל הבטונים באותו מפעל וישמור על תערובת אחידה לשמירת
גוון בטונים אחיד לכל סוג של בטון.
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 02.05.01.5הבטון החשוף האדריכלי יוצק בתבניות מיוחדות ,כנגד משטח פלדה או לוחת עץ,
באישור האדריכל והמפקח ליצרת פני בטון חשוף בגמר ע"פ המצויין בתכנית.
 02.05.02דוגמאות ()Mockup
 02.05.02.1הקבלן יכין דוגמאות על חשבונו ,ככל הנדרש ,עד לקבלת אישור סופי של
האדריכל .לא תאושר תחילת עבודה ללא אישור מוקדם של הדוגמאות.
 02.05.02.2תערובות הבטון בדוגמאות יהיו יצוקות באותו סוג של תבנית בהן הקבלן מתכונן
לעבוד באתר.
 02.05.02.3דוגמאות בטון תהיינה במידות  2.0/4.0מ' או לפי הנחיות אדריכל.
 02.05.02.4על סמך הדוגמאות שיכין הקבלן יקבע האדריכל את הדוגמאות הרצויות אשר
תשמשנה דגמים לביצוע כל הרכיבים מאותו סוג .הדוגמאות המאושרות
תישמרנה ותוגנה במשך הבניה ותהוונה אמות מדה לאישור עבודות הבטונים
מסוג זה.
 02.05.02.5בטון יצוק פגום ו/או בגוון שונה מהגוונים המאושרים יהרס ע"י הקבלן ועל
חשבונו ויבוצע מחדש ללא תוספת תשלום.
 02.05.03תבניות
 02.05.03.1הקבלן יגיש לאישור המפקח את תכנון ושיטת הטפסות בהן הוא מתכוון
להשתמש ,הכל בהתאם להנחיות שניתנו במפרט ובתוכניות לביצוע הרכיבים
השונים של המבנה.
 02.05.03.2הקבלן יתכנן את מערכת הטפסות ויגיש תכניות ייצור ( )SHOP DRAWINGאשר
יתאימו לחזיתות הבנין ופרטי גמר של הקירות השונים כפי שמופיע בתוכניות
ופרטי האדריכל ,לאישור המפקח.
 02.05.03.3התוכניות יכללו את סידור הפלטות או הלוחות בטפסות ,מערכת החיזוקים
והקשירות בין הטפסות ,החיבורים בין חלקי התבניות השונים ,סדור שומרי
המרחק ,נקזים וכל חלק נוסף הבא במגע או נראה על פני הבטון הגלוי וכל פרט
נוסף שנדרש ע"י המפקח .התוכניות יראו את מקומות הפסקת היציקה ואת
האביזרים שיקבעו בטפסות כדי ליצר הפסקות אלו.
 02.05.03.4הפסקות יציקה יבוצעו עפ"י פריסות ותוכניות אדריכלות בלבד ובאישור המפקח.
 02.05.03.5הקבלן יהיה אחראי באופן בלעדי לטיב הטפסות ולחוזקן.
 02.05.03.6הקבלן יזמן את המפקח לבדוק את הטפסות במקום יצורן ורק לאחר בדיקת
המפקח ואישורו יותר לקבלן להביאן לאתר העבודות.
 02.05.03.7הקבלן יכין בטפסות את כל הדרוש לשילוב דלתות ,חלונות ,אלמנטים טרומיים
וכל הפתחים והמעברים עבור המערכות השונות .הקבלן יקפיד על רמת דיוק
גבוהה בהכנת הפתחים.
 02.05.03.8יש להקפיד על ביצוע התפרים בין הלוחות באמצעות פרופילים מיוחדים שיושולבו
בתבניות .פינות רכיבי הבטון תהיינה חדות ,נקיות ושלמות ללא פגם ,או קטומות
 הכל כמפורט בפרטי האדריכל. 02.05.03.9יש להשתמש בשמן/תחליב תבניות מתאים (שאינו מכתים) ע"פ המקרה .התבניות
תהיינה אטומות לחלוטין כך שמיץ הבטון לא יזל החוצה .ניקוי פני התבניות לפני
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היציקה יהיה באויר דחוס .התבניות תהיינה משוכללות באופן כזה שלא ישארו
סימנים ספירליים או אחרים על פני הבטון.
 02.05.04שמירה על הבטון
 02.05.04.1הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על הבטונים לאחר היציקה ועד
למסירתם הסופית .הקבלן יגן על הבטונים הגלוים ועל הפינות באמצעות לוחות
עץ לבוד בעובי  20מ"מ או מעטה מגן אחר שיאושר ע"י המפקח.
 02.05.04.2הקבלן יגן על הבטון האדריכלי מפני זיהום וגראפיט ע"י התזה סיליקונית של 660
 FABRISHIELDשל חברת ( FABRIKEMקנדה).
 02.05.05קיר בטון חשוף אדריכלי בגמר לוחות עץ
 02.05.05.1בקירות אשר מסומן בתכניות האדריכל גמר בטון אדריכלי לוחת עץ יבוצעו
באמצעות תבניות מלוחות עץ לא מהוקצעים כלפי הקיר ,חדשים בלבד ,מונחים
בצורה אנכית/אופקית ,בהתאם למפורט בתכניות על מנת לקבל אלמנט חזותי
בהתאם להנחיות האדריכל.
 02.05.05.2סגירה בין הלוחות העץ תבוצע תוך הקפדה על הצמדה מרבית .כל מרווח ייסתם
במרק ויוחלק מצד מהצד הפנימי של התבניות.
 02.05.05.3לא יורשה שימוש בחוט שזור (ברזל) לסגירת התבניות .אלמנטי סגירת התבניות
יהיו מתועשים בלבד.
 02.05.05.4סרגלי עיצוב פינות יבוצעו בעץ קשה בלבד מעוצב ומהוקצע במידות שנקבעו על
ידי המפקח.
 02.05.06קיר בטון חשוף אדריכלי בגמר חלק
 02.05.06.1התבניות ליצירת בטון גלוי בגמר חלק יהיו מפלדה .מידות משטחי הפלדה יהיו
לפי מידות השטח הגלוי של הבטון המצויין בתכניות .חיבורי המשטחים יבוצעו
בפסי ההפרדה המסומנים בתכניות בלבד .לא יורשה חיבורי משנה של משטחי
ו/או לוחות פלדה.
 02.05.06.2לא יורשה שימוש בחוט שזור (ברזל) לסגירת התבניות .אלמנטי סגירת התבניות
יהיו מתועשים בלבד.
 02.05.06.3סרגלי עיצוב פינות יבוצעו בעץ קשה בלבד מעוצב ומהוקצע במידות שנקבעו על
ידי המפקח.
02.06

בסיסי בטון למכונות ולציוד

 02.06.01העמדה וקיבוע הציוד והמכונות בתוך המבנה ובגגות המבנה יעשה ע"ג בסיסים מבטון מזויין
ב ,30-במידות ובגאומטריה שונות ע"פ התכניות.
 02.06.02בסיסי הבטון יחוברו לבטון התקרות/הרצפות או שהיו בסיסים צפים בהתאם לציוד
המתוכנן.
 02.06.03פני הבסיסים יהיו חלקים ומפולסים בדרגת פילוס של  ± 0.5ס"מ .דפנות הבסיסים יהיו בגמר
בטון חלק יצוק כנגד תבנית פלדה בלבד.
 02.06.04בחלק מהבסיסים ,יותקן בתוכם לוחות/ארגזים מפוליסטרן מוקצף ( )30Fבמידות ובגדלים
שונים ע"מ להפחית ממשקל הבסיס ,הכל ע"פ התכניות והנחיות הקונסטרוקטור.
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 02.06.05כל פינות הבסיסים (אופקי ואנכי) יהיו קטומות במידות  2/2ס"מ לפחות.
02.07

מניעת סגרגציה

 02.07.01יציקת אלמנטים גבוהים תעשה בעזרת צינור ארוך או דרך פתחים בטפסות שיבטיחו נפילת
בטון לגובה של לא יותר ממטר אחד כדי למנוע הפרדת מרכיבי הבטון.
 02.07.02קיני חצץ ,סגרגציה וחורים מעל  5מ"מ ימולאו במלט חרושתי המיועד לתיקוני בטון הנקרא
פולימרי מדרגה  R-4על פי תקני שיקום בטון.
 02.07.03חורים קטנים ( 1-5מ"מ) בבטון ימולאו בשפכטל צמנטי כגון "סיקה מונוטופ  "620או שו"ע
מאושר.
02.08

אשפרה

 02.08.01אשפרה תבוצע ע"פ הנחיות המפרט הכללי.
 02.08.02אשפרת הבטון תעשה ע"י הרטבת הבטון ברציפות במשך  7ימים לפחות ,או ע"י שימוש ב-
 CURING COUMPOUNDלפי הוראות המפקח ,במקרה של שמש חזקה או רוחות יבשות
יש לכסות את פני הבטון ע"י יריעת פוליאתילן או לנקוט באמצעים אחרים באישור המפקח.
 02.08.03אשפרה בקטע המנהרה:
 02.08.03.1ככל שתבניות הפלדה לביצוע מנהרת התשתיות יפורקו לפני תום  7ימים ממועד
היציקה ,הקבלן יבצע אשפרה באמצעות יריעות אשפרה טייטקס למשך  7ימים
לפחות ממועד יציקת הבטון.
 02.08.03.2יש למנוע השפעת מזג אוויר קיצוני על המערכת (רוח/שמש ישירה) על ידי אשפרה
מאסיבית ,הצללה או כל טכניקה מאושרת אחרת.
 02.08.03.3לא תותר אשפרת אלמנטים אלו בצינור מים או בכל שיטה אחרת.
02.09

דרישה מיוחדת לדיוק היציקות

 02.09.01הסיבולת שהיא הסטייה בין המידה הנומינלית לבין המידה המתקבלת למעשה לא תעלה על
דרגה  6לפי טבלת הדרגות בת"י ( 789טבלה מס' .)1
 02.09.02אי עמידה בדרישות המוגדרות לעיל תהווה עילה לפסילת אלמנטי הבטון כמוגדר בסעיף ב'
של המפרט הכללי .כל ההוצאות ו/או הפסדי זמן שיגרמו כגון הריסת האלמנטים ויציקתם
מחדש ברמה הנדרשת ו/או תיקונם יהיו על חשבון הקבלן.
02.10

הפסקות יציקה

 02.10.01הפסקות יציקה יבוצעו אך ורק מקומות המסומנים בתוכניות וע"פ התכניות ,וככל ויידרש
הקבלן יבצע הפסקות יציקה ותפרים ע"פ דרישות המפקח.
 02.10.02השיטה ,הצורה ואמצעי הביצוע של הפסקות היציקה ,באלמנטים בהם לא מצויינות הפסקות
יציקה בתוכניות ,חייבים באישור המפקח .הקבלן יגיש למפקח  3שבועות מראש ובכתב את
בקשתו להפסקות יציקה ,כולל תכנון מפורט של שיטת הביצוע.
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 02.10.03הקבלן יבצע על חשבונו הפסקות יציקה נוספות שידרשו ע"י המפקח גם אם הן חורגות
מההפסקות המתוכננות מראש.
 02.10.04בכל הפסקת יציקה יבוצעו שקעים בבטון לפני ההפסקה ,ויוצאו קוצים לחיבור המשך
היציקה.
 02.10.05תפרי הפרדה
 02.10.05.1ביצוע תפר הפרדה בין רצפות ,תקרות וקירות יבוצע ע"י פוליסטירן מוקצף F-30

בעובי  2ס"מ ,כולל איטום במסטיק אלסטומרי גמיש ,כמפורט בתכניות וביתר
מסמכי המכרז.
המרחק בין תפרים יהיה  5מ' לכל היותר ובהתאם להנחיות המתכנן.
02.11

פלדת הזיון

 02.11.01פלדת הזיון תהיה מברזל רתיך לפי ת"י  4466על כל חלקיו המעודכנים ביותר ממוטות
מצולעים או רשת מרותכת כמפורט בתכניות.
 02.11.02המוטות יהיו נקיים מחלודה ,כתמי שומן ,לכלוך וכל חומר אחר.
 02.11.03אורך המוטות יתאים לאורך האלמנטים בשטח ,מוטות שאורכם אינו מספיק יוחלפו ע"י
הקבלן ועל חשבונו.
 02.11.04רשתות הזיון יהיו רשתות חרושתיות מברזל משוך או מצולע מרותך באישור
הקונסטרוקטור.
 02.11.05כלובי הזיון לכלונסאות יהיו מרותכים ויוכנו במפעל הפלדה .לא יורשה כלובי זיון שיוכנו
באתר.
02.12

אלמנטי פלדה מבוטנים

 02.12.01אלמנטי הפלדה המיועדים להיות מעוגנים בבטון כגון :פלטות מעוגנות ,זוויתנים מעוגנים,
פרופילי פלדה וכו' ,ייוצרו בבית מלאכה בצורה מדויקת ,עפ"י התכניות.
 02.12.02הריתוכים יבוצעו ע"י רתכים בעלי הכשרה והסמכה מתאימה העומדים בדרישות ת"י 127
"בחינת רתכים".
 02.12.03אלמנטי הפלדה ישמרו נקיים ויבשים ובמקום סגור.
 02.12.04כל אלמנטי הפלדה יגולוונו לאחר ביצוע ריתוך העוגנים בטבילה חמה לפי דרישות ת"י 918
ופרק  19.04במפרט הכללי .לא יורשה שימוש באלמנטי פלדה לא מגולוונים.
 02.12.05האלמנטים מפלדה מבוטנים ,יקובעו ויוצמדו אל טפסות פלדה בברגים או בכל אמצעי אחר
שיבטיח את ייציבותם ומיקומם באלמנט היצוק.
02.13

ברגי עיגון

 02.13.01ברגי העיגון המבוטנים בבטון יהיו מפלדת פחמן מסוג  1030לפי תקן  ASTM A- 107והברגה
לפי  ,UNCהאומים יהיו מיוצרים מחומר .2H ,ASTM - A 194
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 02.13.02הברגים יקבעו במקומם לפי היציקה בדיוק מירבי בעזרת תבנית מתאימה (שבלונה),
שתאושר ע"י המפקח לפני היציקה .הכנת התבנית תהיה ע"י הקבלן ועל חשבונו .חלק
מהתבריג יוגן בפני פגיעה ע"י שרוול פלסטי ומריחת גריז.
 02.13.03הברגים יסופקו נקיים משומן (בחלק המבוטן) ובלתי צבוע עם שני אומים ודיסקית אחת עבה.
 02.13.04הקבלן ימציא תעודת בדיקה לחוזק משיכה והתארכות של חומר הבורג.
 02.13.05דיוק העבודה (סיבולות) לברגי עיגון
 ± 0.2 02.13.05.1ס"מ בקביעת מיקום הברגים.
 ± 02.13.05.2ס"מ למרחק בין מרכזי יסודות.
 02.13.06חורים ,חריצים ,שרוולים ,אלמנטים מבטונים וכו'
לפני יציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויק של כל החורים,
השרוולים וכו' בתוכניות אדריכלות ,קונסטרוקציה ,מתקני תברואה ,מתקני חשמל ,מתקני
מיזוג אויר וכד' כדי שיוכל לבצעם במדויק.
 02.13.07לא תורשה חציבה בבטון .במידה ותכניות המכרז אינן כוללות את כל הנ"ל ,אינפורמציה זו
תסופק לקבלן בתכנית הביצוע.
 02.13.08לצורך הבירורים יהיה על הקבלן לבדוק את תכניות המערכות ולברר עם כל המתכננים
וקבלני המשנה מטעם הקבלן למערכות – את כל ההכנות הנדרשות להם ובין היתר גם לבדוק
את התאמת תכניות הבניין לתוכניות מערכות השרברבות ,הביוב ,החשמל ,מיזוג אויר וכו'.
 02.13.09מודגש בזאת שאין זה מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות יופיעו בתוכניות הקונסטרוקציה
או האדריכלות ויש לבדוק גם את תכוניות המערכות של המתכננים והקבלנים השונים ,ועל
הקבלן לבצע את התיאום הנדרש.
 02.13.10לפני יציקת הבטונים יכין הקבלן תכונית של כל החורים ,שרוולים ,רחיצים ,שקעים וכו' כדי
שיוכל לעצבם מראש ,ויברר עם כל הנוגעים בדבר את כל הפרטים הקשורים בעבודתם כדי
להכין עבורם את הנדרש.
02.14

ביטון משקופים

 02.14.01המשקופים לסוגם יבוטנו בעת יציקת הקירות/העמודים/קורות בביטון מלא תוך הקפדה על
שמירת המידות המסומנות בתכניות.
02.15

בטון שיפועים

 02.15.01בטון השיפועיים יהיה מסוג ( 1210/40משקל מרחבי  1,210ק"ג/מ"ק וחוזק של  40מגפ"ס).
 02.15.02יישום בטון השיפועיים יהיה בהתאם למפלסים המסומנים בתוכנית הגג.
 02.15.03שטח הפנים יהיה נקי מלכלוך ואבק ,ללא בליטות ושקעים.
 02.15.04בטון השיפועים יזויין ברשת פלדה מגולוונת בקוטר  5מ"מ במשבצות של  15/15ס"מ.
 02.15.05מילוי פינות ("רולקות")
יבוצע במקומות מפגש של מישורים שונים כגון גג ומעקה ,גג והגבהות וכד' .הביצוע לפי
התכניות ו/או לפי הוראות המפקח בטיט צמנט ביחס נפח  1חלק צמנט ו 3 -חלקים חול .מידת
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ה"רולקה"  6ס"מ לפחות בכיוון אנכי ואופקי ובגימור משופשף וחלק .יש לבצע אשפרה
כמפורט במפרט המיוחד.
02.16

בטון רזה

 02.16.01בכל המקומות שסומנו בתוכניות ,תושם שכבת בטון רזה עשוי מבטון ב 20-ובעובי לפי פרטים
בתוכנית.
 02.16.02פני היציקה יהיו מיושרים ומוחלקים ע"י סרגל החלקה .גימור פני השטח יהיה חלק ,ללא
סגרגציות ,ללא שקעים וללא קצוות חדים של אגרגט.
 02.16.03היציקה תהיה אופקית או משופעת -בהתאם לצורך.
 02.16.04הבטון הרזה שמשמש תשתית לאיטום יוחלק וייושר ויהווה חלק חיוני ממערכת האיטום.
02.17

רצפת בטון נוספת בקומות המרתף והקרקע

 02.17.01רצפת הבטון הנוספת מיועדת לקבלת רצפת עבודה תעשייתית מוגנת עם ציפויים מסוג
אפוקסי או  MMAוכו' כמוגדר בפרק .10
 02.17.02הרצפה הנוספת תהיה מבטון מזויין ב 30-ובעובי  10-12ס"מ ע"פ התכניות ובתוספת סיבי
פלדה לחיזוק הבטון (כמחליפי רשת ברזל זיון)  40ק"ג לכל  1מ"ק בטון.
 02.17.03הרצפה הנוספת תבוצע לאחר סיום התקנת כל המכונות והמתקנים ע"מ לשמור על שלמותה
ונקיונה ותוחלק בהליקופטר ע"מ לקבל משטח חלק ומפולס ליישום השכבה הסופית
(כמפורט בפרק  10במפרט זה).
 02.17.04ביצוע הרצפה הנוספת יכלול ניסור תפרי דמה ברוחב של  3מ"מ ובעומק של כ 3-ס"מ בגריד
של  3מ' על  3מ' (החריצים ינוקו באוויר דחוס) .
02.18

החלקת בטון עם "הליקופטר"

 02.18.01החלקת פני הבטון בהליקופטר יעעשה בכל המשטחים המיועדים לאיטום ובכל המקומות
המסומנים בתכניות או שבהם יורה המפקח.
 02.18.02הסטיה הממוצעת המותרת במישוריות פני השטח תהיה  3מ"מ.

 02.18.03הקבלן יגן על המשטח המוחלק בכל האמצעים הנדרשים במהלך כל תקופת הביצוע.

02.19

מילוי בחנ"מ (חומר בעל חוזק נמוך מבוקר) CLSM

 02.19.01הקבלן יבצע מילוי בבטון  CLSMאך ורק במקום שיורה המפקח ולאחר שירשם ביומן
העבודה.
 02.19.02יציקת  CLSMתבוצע דרך שרוול יציקה ולא ישירות מהמערבל .במידה ורוחב היציקה עולה
על  40ס"מ ,שפיכת הבטון תעשה מגובה  50ס"מ או פחות.
 02.19.03השטח המקסימלי המותר ליציקה במקטע בודד לא יעלה על  500מ"ר.

_______________________________________________________________________
עמוד  19מתוך 555
-LOGISTIC-#21649-v16מפרט_טכני_מיוחד_-ג__-_2מרכז_אנרגיה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מכרז מס' 206/2021

 02.19.04יציקת בורות ותעלות תעשה אך ורק באמצעות צינור משאבה ע"מ למנוע התמוטטות הדפנות
וזרימת החומר על דפנות החפירה.
 02.19.05לא יבוצע ציפוף של בטון ( CLSMידנית ,ויברציה וכו').
02.20

אופני מדידה ותשלום מיוחדים

 02.20.01הבטון היצוק באתר יימדד וישולם לפי מ"ק או במ"ר אלא אם כן בכ"כ צוין אחרת.
 02.20.02חישוב נפח או שטח הבטון ייעשה בחישוב תיאורטי על פי המידות המסומנות בתוכניות .בכל
מקרה לא תבוצע מדידה בשטח.
 02.20.03מחיר היחידה יהיה אחיד בכל סוגי האלמנטים ללא התחשבות בצורתו ,גודולו ,מיקומו,
מורכבותו ,שיפועו ,מידות וגאומטריית החתך שלו ,אופן יציקתו וכדו'.
 02.20.04בסיסי הבטון של הציודים והמכונות השונים ,ימדדו וישולמו במ"ק .חישוב הנפח יהיה
תיאורטי ע"פ המידות שבתכניות ללא הפחתת נפח הפולסטירן המוקצף .בנוסף לאמור בסעיף
 02.21להלן ,מחיר היחידה כולל :את עיגון הבסיס לבטון הקיים ,את הפוליסטרן המוקצף
( )F30בתוך הבסיס ,כל החומרים המיוחדים הנדרשים לביצוע בסיסים צפים ,כל האביזרים
הדרושים לקיבוע והתקנת המכנות והציודים בבסיסים עצמם ,פילוס והחלקת פני הבטון,
קיטום הפינות וכל הדרוש לקבלת בסיסים תקנים לציוד לשביעות רצון היועצים והמפקח.
כל אלו לא ימדדו ולא ישולמו בנפרד ומחירם כלול במחירי היחדיה של בסיס הבטון.
 02.20.05כל המצויין בסעיף  02.17כלול במחיר היחידה של הרצפה ולא ימדד ולא ישולם בנפרד.
 02.20.06תפרי הפרדה לא ימדדו ולא ישולומו בנפרד ומחירם כלול בסעיפי כ"כ.
 02.20.07בטון השיפועים ימדד וישולם לפי מ"ר ,בחישוב נטו תיאורטי ע"פ תוכניות הביצוע.
 02.20.08הבטון הרזה ,בטון ההגנה לאיטום ומדה צמנטית יימדדו וישולמו לפי מ"ר ,בחישוב נטו
תיאורטי ע"פ תכניות הביצוע.
 02.20.09הבטון החשוף האדריכלי והבטון החלק החשוף ימדדו וישולמו לפי מ"ר בחישוב תיאורטי
ע"פ תכניות הביצוע ,כתוספת למחיר הבטון .מחיר היחידה יהיה אחיד לכל סוגי הבטונים
החשופים ללא התחשבות בסוג התבנית ,גודל השטח ,גובהו של האלמנט ,הטקסטורה וכדו'.
 02.20.10ברזל הזיון לבטונים השונים ימדד וישולם לפי טון בחישוב תיאורטי נטו ע"פ התכניות .מחיר
היחי דה יהיה אחיד לכל סוגי פלדת הזיון :מוטות פלדה ,רשתות מרותכות ,כלובי זיון
מרותכים לכלונסאות ,ברזל חלק ,עגול ,מצולע ,משוך וכדו' .מחיר היחידה כולל ספסלים,
שומרי מרחק ,פחת וחפיות – כל אלו לא ימדדו ולא ישולמו בנפרד ומחירם כלול במחיר טון
ברזל.
 02.20.11פלטקות ברזל וכל האלמנטים מפלדה המבוטנים בבטון לא ימדדו ולא ישולמו ומחירם כלול
במחיר יח' הבטון אלא אם כן לפריט זה או אחר ביטוי מפורש בכ"כ.
 02.20.12המוספים לבטונים לסוגם לא ימדדו ולא ישלומו בנפרד ומחירם כלול במחיר היחידה של
הבטון ,אלא אם כן ,למוסף זה או אחר או לבטון זה או אחר ביטוי נפרד בכ"כ.
02.21

תכולת מחירים
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 02.21.01כללי:
בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה יכללו גם את כל האלמנטים והעבודות
המפורטות להלן (שלא ימדדו ולא ישולמו בנפרד ומחירם כלול במחירי היחידה השונים) :
 02.21.01.1תכנון וביצוע של כל התמיכות והתבניות השונות לרבות הכנת תכניות ייצור (בית
המלאכה) של תבניות הפלדה .
 02.21.01.2החלקת רצפות ותקרות בטון בהליקופטר.
 02.21.01.3הכנת רשימות ברזל.
 02.21.01.4ביצוע הפסקות היציקה ,התפרים ותפרי ההפרדה כמפורט בסעיף  02.10לעיל
בהתאם לתכניות ו/או הנחיות המפקח.
 02.21.01.5עיצוב חריצים ,בליטות ,קיטומים (ובכלל זה קיטום פינות חיצוניות במידות 2X2
ס"מ) ,אפי מים ,פקקים ,שרוולים וכד'.
 02.21.01.6ביצוע חורים ,פתחים ,מעברים וכדו' בכל מקום הנדרש המסומן בתכניות וגם
במקומות הנדרשים שלא סומנו בתכניות.
 02.21.01.7ביצוע והקמת פיגומים ,אמצעי הרמה ,מנופים וכל הנדרש לרבות אישורם ע"י
גורם מוסמך ,תחזוקתם ,הרכבתם ,העברתם ופירוקם.
 02.21.01.8סיתות וסילוק עודפי בטון החורגים מהסטייה המותרת.
 02.21.01.9תיקון ושיקום קיני חצץ וסגרגציות בבטון ובכלל זה שימוש בחומרים המתוארים
מעלה (בטון פולימרי  ,R4סיקה מונוטופ  620וכדו').
02.21.01.10
02.21.01.11
02.21.01.12
02.21.01.13

הכנסת ברגים ,עוגנים ,ווים וכד' כנדרש לפי תכוניות המערכות (מע' אינסטלציה
מים וביוב ,חשמל ,תקשורת ,מיזוג אויר וכו') או לפי הוראות המפקח.
דרגת החשיפה של הבטון לסוגם ע"פ התכניות בהתאם לת"י  –118כלול במחיר
היחידה למ"ק בטון.
סיבי הפלדה כלולים במחירי היחדיה של הרצפה.
רשת מברזל מגולוון בבטון השיפועים ו/או בבטון הרזה ו/או בבטון ההגנה לאיטום
ו/או במדה המתפלסת.

 02.21.02בטון אדריכלי:
 02.21.02.1התוספת למחירי הבטון עבור בטון אדריכלי בגמר תבניות עץ ו/או בגמר חשוף חלק,
כולל את כל הדרוש לבניית קיר מבטון אדריכלי מושלם ע"פ תכניות האדריכל
והקונסטרוקטור ובין היתר:
 02.21.02.1.1שימוש בתערובת בטון ייחודית כדוגמת בטון "חשוף  "DSשל חברת
רדימיקס או שו"ע.
 02.21.02.1.2הכנת דוגמאות ( )Mockupכמפורט בסעיף .02.05.02
 02.21.02.1.3שימוש בתבניות כמפורט בסעיף .02.05.03
 02.21.02.1.4הגנה על הבטון כמפורט בסעיף .02.05.04
 02.21.02.1.5תבניות לביצוע קיר בגמר לוחות עץ כמפורט בסעיף .02.05.05
 02.21.02.1.6תבניות לביצוע קיר בגמר חלק כמפורט בסעיף . 02.05.06
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פרק  - 04עבודות בניה
כל האמור במפרט הנ"ל מהווה השלמה לנאמר בפרק  04במפרט הכללי.
04.01

סוגי הבלוקים
בהיעדר כל דרישה אחרת במסמכי ההסכם יהיו סוגי הבלוקים לבניית מחיצות בלוקי איטונג
בעובי  20- 10ס"מ ,הבלוקים יהיו בעלי תו תקן של מכון התקנים הישראלי המתאימים לת"י
 5סוג א'.
מקור וסוג הבלוקים יאושרו מראש ע"י המפקח.

04.02

אופן הבנייה

 04.02.01לפני התחלת בנית הקירות יש לבנות שורת בלוקים אחת ולקבל את אישור המפקח.
 04.02.02חיבור קירות או מחיצות חדשים בינם לבין עצמם ייעשה ע"י שינני קשר (שטרבות).
 04.02.03חיבור מחיצות או קירות בלוקים אל עמודים או קירות בטון יבוצע ע"י יצירת שינני קשר
(שטרבות) ויציקת חגורות אנכיות כמפורט במפרט הכללי .מאלמנטי הבטון יבלוט זיון קשר
(קוצים) בקוטר  8מ"מ ,ברווחים של  40ס"מ ,באורך בולט של  60ס"מ ,שיוכנס אל הרווחים
שבין שינני הקשר .הקוצים יותקנו מראש לפני יציקת העמוד או יוכנסו בבטון קשוי לעומק
 10ס"מ לפחות לתוך קדחים כשהם מרוחים דבק אפוקסי .ה"קוצים" יבלטו מקיר/עמוד
הבטון לפחות  50ס"מ.
 04.02.04חיבור לבטון אופקי יבוצע כמפורט במפרט הכללי ע"י טריזים ומישק מלט-צמנט שעוביו לא
יעלה על  1.5ס"מ.
 04.02.05מישקים בין הבלוקים בקירות ומחיצות יהיו כאמור במפרט הכללי מלאים ואחידים
בעוביים.
04.03

בניה בשינון ושטרבות
גובה החגורות תחושבנה באופן שיתאים לבניית הקיר בשורות בלוקים שלמות.
המפגש בין בלוקי קיר החוץ ובלוקי מחיצות פנימיות יעשה כדלקמן :קיר בלוקי החוץ יבנה
לכל הגובה ללא הפסקות  ,המחיצה מבלוקי איטונג תשונן במפגש עם קיר החוץ (שטרבות),
בניגוד לאמור בסעיף  04.04של המפרט הכללי ,והחיבור בין קיר החוץ והמחיצה יהיה
באמצעות הוצאת קוצים מקיר החוץ ויציקת השטרבות( .אורך השן  7ס"מ).
מפגש בין קירות בנויים ועמודי הבטון (בחזיתות) :הקירות יבנו במשונן אורך הזן  7ס"מ .לפני
יציקת העמודים יישאר רווח לצידי העמודים (שטרבות) .העמודים יוצקו לאחר מכן שהמרווח
המשונן לצידם ימולא בטון בזמן יציקתם .תבניות העמוד יכסו גם את אזור השטרבות .ביצוע
שטרבות כלול במחיר היחידה של המבנה.
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04.04

חגורות אנכיות בבניה
בקירות הבנייה ,בכל תפנית וזוית ,תוצק חגורה אנכית לצורך קשירת הבנייה .חגורה זו תהיה
לפחות ברוחב  15ס"מ ובעובי הקיר ותכלול זיון לפי חתכים בשרטוטים .חגורות אנכיות כלול
במחיר היחידה של המבנה.

04.05

חגורות אופקיות
כל הקירות יקבלו לפחות חגורה אחת אופקית בגובה  2.10מ' או מעל לפתחים.
חגורה זו תהיה בגובה מינימלי של  20ס"מ או כפי שצוין בתוכניות ביצוע חגורות אופקיות
כלול במחיר היחידה של המבנה בנוסף יהיו חגורות אופקיות מתחת לכל החלונות ,ובמקומות
שיצוינו בתוכנית.

04.06

הצבה וביטון משקופים בנויים או יצוקים

 04.06.01בפתחים בתוך קירות בנויים או יצוקים ,יוצב המשקוף ע"י הכנסת קצה הקיר לתוך ששקע
המשקוף ומילוי הרווח הנשאר לכל הגובה בבטון.
 04.06.02הצבת המשקופים תעשה תוך כדי הקפדה על גובה ,כשהם מיושרים על מוט ואנך ,תמוכים
בפני סטייה מהאנך וממוקמים בתוך הקיר כך שבין פני המשקוף לפני הטיח יישאר רווח
לפחות  15מ"מ אם לא צוין אחרת בתכנית.
 04.06.03בצידי דלתות ,יוצקו חגורות אנכיות מבטון לכל גובה הדלת -משני הצדדים .עובי החגורה
יהיה כעובי הקיר ורוחבה יהיה  15ס"מ לפחות (זאת בנוסף לשנני הקשר בקירות בניה).
 04.06.04הצבת  2משקופים או יותר בקיר אחד תהיה מיושרת אחיד ולא תורשה כל בליטה או סטייה
מקו.
04.07

תאום הבנייה עם קבלני משנה למערכות או קבלנים אחרים

 04.07.01הבנייה בחדרי שירותים ,פרוזדורים וכו' תחשב עם הכנסת הציוד של המערכות המכניות
כולן .לא תשולם כל תוספת לבניה במקומות בהם הבנייה עוכבה בגלל הכנסת הציוד של
המערכות השונות.
 04.07.02כל הפסקות הבנייה יחייבו אישור המפקח ,אולם לא תשולם כל תוספת למחיר עבודות
הבנייה בגין ההפסקות הנ"ל ולא עבור המשך הבנייה.
 04.07.03הבנייה מסביב ללוחות חשמל ,צינורות מעברים וכו' ,תבוצע בשלבים ולפי התקדמות ותאום
עם קבלני המערכות השונים ,במקרה והצנורות יבוצעו לפי עבודות הבנייה ,תתואם הבנייה
לצנרת או הפרטים הקיימים האחרים תוך הקפדה על מילוי החריצים ובידוד מתאים.
במקרה והצנורות ו/או הפריטים יבוצעו אחרי עבודות הבנייה ,יש להכין פתחים מתאימים
לפי הגדלים שידרשו קבלני המערכות.
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אופני מדידה מיוחדים לעבודות בנייה
בנוסף לאמור במפרט הכללי המפורט להלן כלול במחיר היחידה של המבנה:

 04.08.01כל חיבורי הקירות ביניהם לבין עצמם או לאלמנטים מבטון ומפלדה .בהתאם למצוין
במפרט הכללי ,ייחשבו ככלולים במחירים (לרבות יציקות בטון הוצאות קוצים ,גמר בשינני
קשר וכו').
 04.08.02בנייה לכל גובה שיידרש כמפורט בתוכניות .לרבות כל החומרים ,העבודה ,הפיגומים ,הציוד
ההובלה והשירותים הנדרשים להשלמת כל עבודות הבנייה כמפורט במפרט הכללי.
 04.08.03ביטון משקופים רגילים או עיוורים.
 04.08.04חגורות אופקיות/אנכיות לרבות זיון הבטון ולרבות חגורות נוספות לייצוב קירות גבוהים,
הכל קומפלט עפ"י פרטי והנחיות הקונסטרוקטור.

_______________________________________________________________________
עמוד  24מתוך 555
-LOGISTIC-#21649-v16מפרט_טכני_מיוחד_-ג__-_2מרכז_אנרגיה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מכרז מס' 206/2021

פרק  - 05עבודות איטום
 05.01תיאור העבודה
 05.01.1כללי
העבודה מתייחסת לאיטום מבנה מרכז אנרגיה על כל חלקיו ,לרבות המעטפת החיצונית של
המבנה ,מאגרי המים ,חדרים רטובים ,חדרי מכונות ,בורות ,פירי אוורור ,אזורי התחברות
למנהרה וכו' תפרים במבנה וכל הדרוש לקבלת איטום מושלם.
 05.01.2העבודות יבוצעו לפי המפרטים והתקנים הבאים:
 05.01.2.1מפרטים:
 05.01.2.1.1מפרט מיוחד זה.
 05.01.2.1.2המפרט הכללי הבין משרדי ,פרק  - 05עבודות איטום וכל שאר
הפרקים.
 05.01.2.2תקנים:
 05.01.2.2.1ת"י ( 1430/3יריעות ביטומניות).
 05.01.2.2.2ת"י ( 1752/2יריעות ביטומן מותקנות בריתוך).
 05.01.2.2.3ת"י  2752חלק .1
 05.01.2.2.4תקנים ישראליים אחרים רלוונטיים.
 05.01.3איטום קומות המרתפים
 05.01.3.1רצפת המבנה והיסודות יאטמו ע"י יריעות ביטומניות בעלות מנגנון הדבקה
עצמית לבטון טרי הנוצק כנגד היריעות ,כדוגמת ( PRE-Bפזקר) או ביטומפרוף
(ביטום) או שו"ע.
 05.01.3.2קירות המרתף ייאטמו ע"י התזות של ביטומן אלסטומרי קר בעובי  7מ"מ (מדוד
בייבש) ,כדוגמת רפיפלקס (פזקר) או פלקסיגום (ביטום) או שו"ע.
 05.01.3.3תקרת המרתף תאטם ע"י  2שכבות של יריעות ביטומניות משופרות בפולימר
 S.B.S.בעובי  4מ"מ ,מסוג  ,Mגב חלק כ"א ,מיושמות על גבי ביטומן חם.
 05.01.3.4תפרי ההתפשטות בתת הקרקע יאטמו מבחוץ ומבפנים .האיטום מבחוץ ע"י
רצועות של יריעות ביטומניות ללא ארג וגם ע"י יריעות לאיטום תפרי התפשטות
המתחברות למערכות איטום ביטומניות מסוג " "sobaאו שו"ע .בתפרים ברוחב
מעל  2ס"מ יותקן גב ליריעות בתוך התפר .האיטום מבפנים יבוצע ע"י פרופיל
לאיטום תפרי התפשטות המודבק לדפנות התפר בגראוט אפוקסי ,כדוגמת סיקה
ג'וינט  1,000או שו"ע .בנוסף ,יריעות האיטום הנדבקות מעצמן לבטון טרי יותקנו
על דפנות התפרים בזמן יציקת הבטון.
 05.01.3.5יבוצע טיפול בתפרי יציקה .בתת הקרקע תבוצע התקנת של עצרי מים תופחים.
ההתקנה בכל תפרי היציקה אשר בקירות החוץ ובקירות משני צידי תפרי
התפשטות ,בהם מתוכננים קירות כפולים.
 05.01.3.6איטם אלמנטים נוספים יהיה כמתואר בהמשך
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 05.01.3.7רמת האיטום אשר הוגדרה לפרויקט הינה עמידות האיטום לתקופת שירות של
 50שנה לפחות .לכן ,כל חומר איטום שיסופק ,ילווה בהצהרת היצרן ,כי החומר
מיועד לתפקד במלואו לכל תקופת השירות הנ"ל.
 05.02תנאים לאישור קבלן האיטום
 05.02.1עבודות האיטום בחומרים הביטומניים בפרויקט זה יבוצעו ע"י קבלן איטום מומחה לאיטום
מבנים ,בעל תעודת "אוטם מורשה" תקפה ממכון התקנים .ראש הצוות באתר יהיה עם
תעודת "אוטם מורשה" בתוקף.
לא יאושר צוות איטום אשר לא יציג תעודת "אוטם מורשה" של ראש הצוות אשר יעבוד
באתר.
קבלן האיטום  /קבלני האיטום ,יהיה בעל ניסיון באיטום מבנים תת קרקעיים .על הקבלן
להציג רשימת פרויקטים שביצע ובהם לפחות  5מבנים במי תהום ב  3השנים האחרונות,
שבהם פרק האיטום אותו ביצע הקבלן היה בהיקף של מעל מיליון  ₪ואשר נאטמו על ידו
בהצלחה.
 05.02.2עבודות איטום וגמר בחומר מסוג  MMAבפרויקט זה יבוצע ע"י קבלן משנה שחייב באישור
המפקח .קבלן המשנה יוכיח ביצוע של לא פחות מ  5,000מ"ר בעברו ,ויחזיק באישור בכתב
מהיצרן לכך שהוא הודרך ,הוסמך וצבר ניסיון כנדרש לביצוע העבודה כמיישם ממונה
ומאושר מטעם היצרן .המיישם יציב באתר צוות מיומן וקבוע המתורגל בעבודה מסוג .קבלן
המשנה יספק רשימת ממליצים (לפחות  4ממליצים) וכן המלצה מספק המערכת.
 05.03אישור דוגמאות איטום
לפני תחילת כל עבודת איטום ,על הקבלן לבצע קטע לדוגמא לאישור המתכנן .בכל מקום בו
יידרש ,יהיה על הקבלן לבצע את הדוגמא בנוכחות המתכנן.
בכל סוג של עבודת איטום ,יבוצע קטע אחד לדוגמא שיכלול את כל מרכיבי מערכת האיטום
לרבות:
 05.03.1הכנת השטח לאיטום.
 05.03.2פריימר
 05.03.3עבודות איטום.
 05.03.4ההגנה על האיטום
לשם כך תבוצע הדוגמא בדרוג ,כך שבביקור המתכנן והמפקח ניתן יהיה לראות את כל שלבי
העבודה.
היה וקטע הדוגמא לא קיבל אישור המפקח ,יהיה על הקבלן להכין דוגמאות חדשות עד
לאישור .הנ"ל כלול במחירי היחידה.
רק לאחר קבלת האישור ,רשאי יהיה הקבלן להמשיך את עבודות האיטום בשטחים אלה.
 05.04איטום מרתף המבנה במערכת איטום ביטומנית עבה
 05.04.1איטום רצפות ביריעות נדבקות לבטון טרי
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איטום רצפת המרתף יבוצע באמצעות מערכת של יריעות ביטומניות מושבחות בפולימרים
מסוג  SBSעם שריון לבד ,העומדות מבחינת התכונות שלהן בדרישות תקן  1430חלק  ,3סוג
 ,Mבעלות כושר הידבקות גבוה במיוחד לבטון טרי הנוצק כנגדן ואשר נבדקו שאינן מאפשרות
מעבר מים בין היריעה לבטון הנוצק כנגדן ("בדיקת מיגרצייה") .מערכת האיטום תלווה
בהוראות יצרן וברשימת כל מרכיבי המערכת ,לרבות חומרים משלימים ,פרטי החיבורים
ופרטי הביצוע ,כמכלול שלם.
 05.04.1.1שכבות האיטום ברצפה
 05.04.1.1.1קרקע מהודקת כמתואר בתכניות הקונסטרוקטור.
 05.04.1.1.2ארגזי כוורת ,לפי הנחיות הקונסטרוקציה
 05.04.1.1.3בטון רזה מוחלק היטב בעובי  5ס"מ לפחות.
 05.04.1.1.4יריעה ביטומנית נדבקת לבטון טרי בזמן היציקה ,מסוג  PRE-Bאו
"ביטומפרוף" או שו"ע ,בעובי  5מ"מ.
 05.04.1.1.5הנחת קובעי מרחק (ספייסרים) מקוביות בטון עם תחתית שטוחה,
במידות  7x7ס"מ ובעובי ע"פ דרישות הקונסטרוקציה ,כל 60*60
ס"מ לכל היותר וסידור הזיון – כמתואר בפרק .02
 05.04.1.1.6ביצוע תיקוני איטום ביריעות .סילוק אבק ,חול וכל חומר זר מפני
היריעות ע"י שואבי אבק או ע"י שטיפת היריעות במים בלחץ גבוה,
עד לקבלת פני היריעות נקיים ומוכנים לקבלת היציקה .חובה לזמן
את המפקח ולקבל את אישורו בכתב ,לתקינות המערכת .יש להודיע
למתכנן ולאפשר לו להגיע לפיקוח עליון.
 05.04.1.1.7האיטום יעלה בקצוות הרצפה על החלק האנכי עבור התחברות
לאיטום הקירות .לשם כך יהיה על הקבלן להתקין תבניות בשולי
הרצפה ולהצמיד את היריעות אל התבנית בעזרת מסמרים לפני
יציקת הבטון.
 05.04.1.1.8בתפרי היציקה שבין רצפה לקיר תולחם שכבת יריעה  sbsעובי 5
מ"מ סוג  ,Mגב חלק ,ברוחב  20ס"מ או יותר .היריעה תחפוף את
היריעות העולות מהרצפה ועליה יתחברו עם איטום הקירות
המבוצעים בהתזות .יש לחמם את פני היריעה לפני יישום ההתזות,
עבור קבלת ביטומן טרי ולא מחומצן .הנ"ל כמצויין לעיל בסעיף
איטום קירות.
 05.04.1.2אחסון החומר המיושם
אחסון במקום מוצל ,יבש ומאוורר בטמפרטורה מעל  +º5Cועד .+º45C
יש לאחסן את הגלילים במצב אנכי בלבד ,כולל בזמן העבודה.
אין להניח או לאחסן משטח על גבי משטח.
 05.04.1.3הכנת שטח
 05.04.1.3.1בטון רזה כמתואר בפרק  02להלן.
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 05.04.1.3.2התשתית לאיטום תהיה נקייה ,חלקה וישרה .התשתית יכולה
להיות לחה ,אך ללא שלוליות מים על פני השטח.
 05.04.1.3.3על המצע להיות קשיח מספיק ,כך שלא יזוז במהלך יציקת הבטון.
 05.04.1.3.4הטפסות עבור הבטון ,בקצות הרצפות ובכל מקום ,תהיינה יציבות
ללא בליטות של יותר מ 5-מ"מ.
 05.04.1.3.5במפגש בין מישורי בטון יש לבצע רולקות ביטומניות חרושתיות.
 05.04.1.3.6יש לבצע קיטום פינות חיצוניות במידות  2X2ס"מ ,טרם הנחת
היריעות בפינות .בפינות אלו יש ליישם יריעת חיזוק נוספת,
מולחמת לתשתית או מקובעת אליה היטב ולרתך אליה את יריעת
האיטום העיקרית.
 05.04.1.4התקנה – כללי
 05.04.1.4.1טרם הלחמה וחיבור היריעות במקומן ,יש לפרוש את גלילי היריעות,
לתת להם "לנוח" על התשתית לפחות חצי שעה לצורך שחרור
מאמצי מתיחה .שחרור המאמצים חשוב למניעת ניתוקים ו"גלים"
לאורך החפיות לאחר התקנת היריעות.
 05.04.1.4.2היריעות מסופקות בגלילים ברוחב  1מ' עם שוליים ברוחב  10ס"מ
בעלי הדבקה עצמית .לכל יריעה יש שוליים דביקים גם בפן העליון
וגם בפן התחתון שלה משני קצותיה ,על מנת לאפשר חפיות
מודבקות היטב בין שני שוליים דביקים.
 05.04.1.4.3יש לחמם בחימום קל את החפיות לפני הצמדתם.
 05.04.1.4.4חובה לעבור על כל החפיות המיושמות בהדבקה עם גלגלת להידוק.
 05.04.1.4.5חפיות ללא הדבקה עצמית בשני צדדים יש לבצע אמצעות הלחמה
מלאה.
טמפרטורה מינימאלית ליישום.+5°C :
 05.04.1.4.6חיבור לקורות יורדות ,קירות יורדים ולראשי ב"ווטות"
 05.04.1.4.7חיבור ב"ווטות" (נקרא גם צלחת) יבוצע רק במקומות בהם לא ניתן
לבצע איטום מלא שיבטיח את רציפות האיטום ובמקומות בהם לא
יהיה חיבור על פני ראש הכלונס.
 05.04.1.4.8יש לבצע הנמכה בבטון הרזה (ווטה) בעומק  20ס"מ לפחות בהיקף
הרצפה באזור החיבור לקורות היסוד בצדן הפנימי .היריעות יטפסו
אנכית בקצה הרצפה ,ויולחמו על גבי יריעות איטום הצד הפנימי של
קורת היסוד (איטום הצד הפנימי של קורות היסוד יהיה באמצעות
יריעת איטום מסוג  PRE-Bמותקנת אנכית בטפסנות לפני היציקה
או באמצעות יריעה  SBSסוג  Mעובי  5מ"מ ,מרותכת אנכית אל
הבטון לאחר היציקה וע"ג פריימר).
 05.04.1.4.9הכל בהתאם לפרט האיטום הטיפוסי.
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 05.04.1.4.10ניתן לבצע ווטה מלאה בקצה הרצפה ולהתקין את יריעות ה PRE-
 Bבאופן רציף אופקית ,בשיפוע לאורך הווטה ,ואנכית בטפסנות
בקצה הרצפה עד למפלס פני הרצפה העליונים ,כלומר להקיף את
הקורה היורדת במלואה .השלמת האיטום מעל למפלס הקרקע
תבוצע עפ"י פרטי האיטום הטיפוסיים.
 05.04.1.5חפיות לאורך היריעות
 05.04.1.5.1ממקמים את היריעות לאורך ,כאשר שולי היריעות מקבילים האחד
לשני .שול היריעה עליונה מקביל לשול היריעה התחתונה ליצירת
חפיפה מלאה לכל רוחב פס החפיפה הייעודי .יש לדרג את החפיות
בקצה על מנת למנוע עירום של שכבות.
 05.04.1.5.2מסירים סימולטנית את כיסוי הניילון משולי שתי היריעות בחפיפה,
תוך הדבקת שתי היריעות זו לזו.
 05.04.1.5.3מוודאים שנוצרת הדבקה רציפה ללא קמטים ,מהדקים את החפיות
בחוזקה בעזרת גלגלת.
 05.04.1.5.4במקרה של היווצרות קמט בחיבורי היריעות יש לחתוך את עודפי
היריעה המקומטת ולהלחים תלאי מיריעות כנ"ל ,עם חפיפה
בהלחמה ליריעות ,ברוחב  10ס"מ.
 05.04.1.5.5יש לחמם קלות את החפיות לפני הצמדתם .בתקופת החורף,
במקרים בהם לא מושגת הידבקות מעולה בחפיות שבין היריעות,
בעת טמפרטורות נמוכות או מכל סיבה אחרת ,יש לרתך את החפיות
לאורך.
 05.04.1.6חפיות קצה ובקצוות חתוכים
חפיות בקצה ,לרוחב ,בקצוות חתוכים ,בעיבודים ,וכל חפייה אחרת שלא נעשתה
באמצעות פס החפייה היעודי ,יבוצעו באמצעות ריתוך ,בהלחמה מלאה ,וברוחב
 15ס"מ .יש לשקע תחילה את שכבת האגרגט בפני היריעה התחתונה לצורך יצירת
מסת ביטומן טרייה בפני היריעה ,וקבלת הידבקות מעולה .יש להקפיד להגיע
להלחמה מלאה תוך הוצאה מינימלית של "מיץ" ביטומן משולי היריעה
המולחמת.
 05.04.1.7חיבור לראשי כלונס
 05.04.1.7.1יש להמתין לפחות  7ימים מיציקת הבטון ועד לתחילת ביצוע
האיטום על ראשי הכלונסאות .רוחב החיבור של היריעות לראש
הכלונס לא יפחת מ  30ס"מ .לפני חיבור היריעות לראש הכלונס יש
לללטש את פני הבטון בדיסק גס עד לחשיפת קצות האגרגטים
ולקבלת פני שטח שרמה של  ,csp-4ולבצע ניקוי מלא מאבק (מומלץ
להשתמש בשואב אבק תעשייתי לשם כך).
 05.04.1.7.2יש למרוח פריימר:
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 05.04.1.7.3עד שלושה שבועות מהיציקה  -פריימר אפוקסי מסוג "אקוודור" או
( XL-100פזקר) או שו"ע מאושר ,בשתי שכבות.
 05.04.1.7.4מעל שלושה שבועות מהיציקה – ניתן להשתמש בפריימר ביטומני.
 05.04.1.7.5יש למרוח ביטומן חם מסוג  105/25בעובי  2מ"מ בכל שטח אזור
ההתחברות .גב יריעות האיטום יולחמו בכל שטח ההתחברות על גבי
הביטומן החם .יש ל"גהץ" את קצה היריעות עד ליציאת "מיץ"
ביטומן.
 05.04.1.8איטום בורות ברצפה והחיבור בין איטום אופקי ואנכי
 05.04.1.8.1יריעות האיטום יונחו אופקית מתחת לרצפת הבור ואנכית בטפסנות
היציקה של דפנות הבור לקבלת מערכת רציפה לאיטום רצפה
וקירות הבור.
 05.04.1.8.2לאחר פירוק התבניות יש להגן על האיטום של קירות הבור
ואלמנטים אנכיים כלשהם החשופים לקרקע באמצעות לוחות
קלקר בעובי  3ס"מ לפחות מודבקים בנקודות אל האיטום ,או
באמצעות ארג גאוטכני במשקל של  200גרם למ"ר ,ועליו פוליאתילן
 HDPEבעובי  0.5מ"מ.
 05.04.1.8.3החיבור בין איטום קירות הבור לאיטום הרצפה יבוצע באמצעות
הנמכה בבטון הרזה (ווטה) ברצפה ,בעומק  20ס"מ לפחות ,ועליית
האיטום האופקי של הרצפה על דופן הווטה בצמוד ליריעות האיטום
של קירות הבור ,ובהלחמה מלאה לגב היריעות האנכיות ,או פתרון
שו"ע .הכל בהתאם לפרט האיטום הטיפוסי.
 05.04.1.9איטום בורות ברצפה והחיבור בין איטום אופקי ואנכי
 05.04.1.9.1יריעות האיטום יונחו אופקית מתחת לרצפת הבור ואנכית בטפסנות
היציקה של דפנות הבור לקבלת מערכת רציפה לאיטום רצפה
וקירות הבור .לאחר פירוק התבניות יש להגן על האיטום של קירות
הבור ואלמנטים אנכיים כלשהם החשופים לקרקע באמצעות לוחות
קלקר בעובי  3ס"מ לפחות מודבקים בנקודות אל האיטום ,או
באמצעות ארג גאוטכני במשקל של  200גרם למ"ר ,ועליו פוליאתילן
 HDPEבעובי  0.5מ"מ .החיבור בין איטום קירות הבור לאיטום
הרצפה יבוצע באמצעות הנמכה בבטון הרזה (ווטה) ברצפה ,בעומק
 20ס"מ לפחות ,ועליית האיטום האופקי של הרצפה על דופן הווטה
בצמוד ליריעות האיטום של קירות הבור ,ובהלחמה מלאה לגב
היריעות האנכיות ,או פתרון שו"ע .הכל בהתאם לפרט האיטום
הטיפוסי.
 05.04.1.10התקנה – אנכית
 05.04.1.10.1בעבודה ביריעות הנדבקות מעצמן לבטון טרי יש להתקין את תבניות
הרצפה לפני סידור הזיון.
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 05.04.1.10.2היריעות האנכיות ייפרסו וייקבעו מכאנית על גבי תבניות היציקה
האנכיות כאשר פני היריעות (גמר אגרגט) יהיו לכיוון היציקה .יש
לחבר באופן מכאני את היריעה האנכית בקצה ולגלגל אותה כלפי
מטה בזהירות למניעת תלישתן .יש להשתמש באמצעי קיבוע מכאני
כדוגמת מחברים בעלי ראש שטוח המתאימים לתשתית .נקודות
הקיבוע יימצאו בחלקה העליון של היריעה וכל  15ס"מ .נקודות
הקיבוע יהיו מרוחקות  5ס"מ לפחות מקצה היריעה.
 05.04.1.10.3יש לוודא שלמות חיבור היריעות בחפיות .ככל שלא מתקבל חיבור
נאות יהיה על הקבלן להלחים תלאים על כל חפייה לאורך הפינה
 05.04.1.10.4באיטום ביריעות על משטחים אנכיים ,רוחב החפיפה בין האיטום
האנכי של הקירות לאיטום שמטפס מהרצפה יהיה  15ס"מ לפחות
ויבוצע בהלחמה מלאה .יש לוודא שחלקה התחתון של היריעה
המונחת מלמעלה הוא נקי ויבש לפני ביצוע חפייה.
 05.04.1.10.5יש לוודא כי יריעות האיטום הביטומניות המטפסות מהרצפה יעלו
לפחות  70ס"מ מעל לתפר יציקה רצפה וקירות המרתף ,ויקובעו
היטב לטפסנות של קירות המרתף .יש לבצע הגנה איכותית ליריעות
המטפסות ,לכל הגובה מעל לרצפת המרתף ,למניעת פגיעה מכאנית
ו/או למנוע מבטון שיותז על היריעות ויידבק אליהן.
 05.04.1.10.6התקנת יריעות בתפרי התפשטות בשלב ביצוע האלמנט השני היוצר
את התפר ,יש לקבע את היריעות אל הקיר שנוצק ראשון ,דרך לוחות
הקלקר ,בעוגנים שיבטיחו את יציבות היריעות שלא ייפלו בזמן
היציקות.
 05.04.1.11הסרת טפסנות
 05.04.1.11.1לאחר יציקת הבטון ,על הטפסנות להישאר במקומה עד שהבטון
יקבל חוזק מספיק בלחיצה ליצירת הדבקה מספקת של פני השטח
עם יריעות האיטום.
 05.04.1.11.2יש להמתין לקבלת חוזק לחיצה מינימאלי של 10 10 N/mm2
))MPAבבטון לפני הסרת הטפסות התומכות ביריעות ה .Pre-B
לשם כך יש להמתין כ  4 -ימים לאחר גמר היציקה ,לפני הסרת
הטפסות .הסרה מוקדמת עלולה לגרום לאבדן ההידבקות בין
היריעה לבטון.
 05.04.1.11.3בחפירה פתוחה יש לבצע תיקונים לחוטים ,ברזלי קשירה ,נקודות
קיבוע מכאני וחורי דיוידגים ,לאחר הסרת הטפסות .חורי דיוידגים
יש למלא בבטון פולימרי טרם ביצוע התיקון .התיקונים יבוצעו
באמצעות טלאי מיריעה ביטומנית בהלחמה מלאה מעל אזור
התיקון ולפחות  15ס"מ מעבר לאזור התיקון בכל כיוון.
 05.04.1.11.4חדירות צנרת ואלמנטים נוספים.
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 05.04.1.11.5חדירות צנרת יאטמו באחת משלושת ההתרחשויות הבאות (ראו גם
האמור לגבי חדירות צנרת בהמשך):
 05.04.1.11.6התקנת אביזר חרושתי לאיטום מעברי צנרת ,מסוג "דלביט
( ")MBMIאו "איזוגום" (מלגול) או שו"ע מאושר ,הכולל שוליים
אופקיים מולחמים לגוף האביזר במפעל (בלייזר) ,עשויים יריעה
ביטומנית ,ושרוול מגומי תרמופלסטי המתהדק סביב הצינור .בנוסף
יבוצע הידוק השרוול סביב הצינור החודר בבנד (חווק) נירוסטה
ברוחב  20מ"מ ,ומעל מריחה קרה של ביטומן אלסטומרי כגון "פז
כל אוטם" או שו"ע .שולי האביזר החרושתי יולחמו על גבי יריעות
האיטום ,כאשר מעל יולחם טלאי מיריעה במידות  1X1מ' (מיריעה
נדבקת לבטון טרי כנ"ל) ,מסוג כדוגמת יריעות האיטום לרצפה
כולה ,עם חור בקוטר השרוול באמצע ,לקבלת הלחמה מלאה על גבי
שולי האביזר ולפחות  15ס"מ מעבר על גבי יריעות האיטום מסוג
 PRE-Bשמסביב.
 05.04.1.11.7כאשר חדירת הצנרת במקום בו לא ניתן להתקין אביזר חרושתי ,או
כאשר חודרים מספר צינורות סמוכים ,יבוצע האיטום ע"י יציקה
של חומר פוליאוריתן ביטומני דו רכיבי 100% ,מוצקים ,מתפלס
מעצמו ,הנדבק היטב לאיטום ביטומני ולחומרים שונים כגון
פלסטיק ,ברזל וכו' ,כדוגמת פוליאוריתן ביטומני מסוג
"היפרדסמו  "2k PBאו שו"ע .היציקה תבוצע לתוך תבנית זמנית או
קבועה ,אשר תבטיח עובי חומר של  4ס"מ לפחות .התבנית תהיה
אטומה למניעת בריחת החומר החוצה מהתבנית .החומר יחפוף את
מערכת האיטום מסביב לצינורות ,ברוחב  10ס"מ לפחות ,ובכל
כיוון .על פני הפוליאוריאתן הביטומני מורחים שכבה דקה מאותו
החומר ובוזקים קוורץ לשיפור ההדבקות לבטון.
 05.04.1.11.8לצינורות פלדה ניתן לבצע איטום בעיבודים ע"י יריעות ביטומניות
מסוג כמבוצע לרצפה כולה ,בהלחמה על הצינור ועל היריעות
האופקיות ,תוך שימוש ביריעת "מסרק" ויריעת "שושנה" ,עפ"י
ההנחיות המופיעות בת"י  1752חלק  2לאיטום מעביר צנרת ביריעות
ביטומניות .בנוסף יבוצע הידוק קצה היריעות סביב הצינור החודר
בבנד (חווק) נירוסטה ברוחב  20מ"מ ,ומעל מריחה קרה של ביטומן
אלסטומרי כגון "פלקספז" או שו"ע .אזור ההתחברות לצינור
בחפייה לא יעלה על  20ס"מ ,כך שייוותר תחום של  30ס"מ לפחות
לחיבור הבטון להצינור ,כולל עצר מים.
 05.04.1.11.9חדירות של מוטות ברזל או וגם פסי הארקה ייאטמו באמצעות
מריחות של משחת איטום כדוגמת "פזקרול  "18או שו"ע ליצירת
רולקה מסביב למוט .יש לנקות את פני מוט הברזל להסרת חלודה
באזור האיטום ,טרם ביצוע האיטום.
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 05.04.1.12הגנה זמנית בעבודה בשלבים
בעבודה בשלבים ,לאורך תפרי היציקה ,תבוצע הגנה זמנית על יריעות האיטום
בהתאם לפרטי האיטום.
חשוב להגן על היריעות המיועדות להתחבר לאיטום בהמשך ,ממי צמנט ושיירי
בטון שיכולים לכסות על היריעות בזמן יציקת קטע מסוים של הרצפה .הנ"ל
מאחר שמי צמנט ושיירי ב טון יפעילו את מנגנון ההדבקה של היריעות ,ויגרמו
לאובדן כושר ההדבקות של היריעות ,ולכן לנזק למערכת האיטום .יש למנות פועל
מיומן אשר תפקידו לנקות ולשטוף את היריעות החשופות מיד לאחר היציקה.
ההגנה תבוצע ע"י יריעה נוספת (עליונה) ברוחב  1מ' ,כדוגמת יריעות איטום
הרצפה ,מולחמת בקצה אל היריעת התחתונה ,תחת היציקה של שלב א' ,וברוחב
 15ס"מ ומולחמת בקצה השני ,באזור שמתחת ליציקה השנייה .שאר שטח
היריעה העליונה לא יולחמו אלא יונחו ע"ג היריעת התחתונה .לאחר השלמת
היציקה בשלב א' ופירוק הטפסות תבוצע בדיקה של היריעת העליונה (יריעת
ההגנה) .במידה ותימצא שלמה ותקינה וללא שאריות בטון ניתן יהיה להשאירה,
להלחים את קצותיה כנדרש ולצקת עליה את הרצפה בשלב ב' .במידה ותימצא
פגועה ו/או בטון נשפך עליה -יש להסירה בזהירות באמצעות חיתוך לאורך תפר
היציקה ,מבלי לפגוע ביריעה שלמטה ,ולצקת את הרצפה בשלב ב' על גבי יריעת
האיטום התחתונה התקינה.
יציקת קצה הרצפה בתפרי יציקה תבוצע בתבניות ולא בעזרת רשתות אקספנדד
ורשתות אחרות.
 05.04.1.13הנחיות נוספות
 05.04.1.13.1אין ליישם את המערכת ביום בו צפוי גשם ו/או טמפרטורה נמוכה
או גבוהה מהמותר בהוראות היצרן.
 05.04.1.13.2יש לצקת את הבטון בתוך  40יום מרגע יישום היריעות .אחרת ,יש
להגן על היריעות מקרינת השמש ומחשיפה לנזקים מכאניים.
 05.04.1.13.3יש לסלק עפר/אבק ששקע על גבי היריעות באמצעות מפוח טרם
יציקת הבטון .במידת הצורך ,תבוצע שטיפה של פני היריעות על מנת
לקבל אדהזיה מלאה בין היריעות לבין הבטון הטרי .אין להשאיר
אבק ,בוץ ,לכלוך ,שלוליות מים ו/או כל עצם זר אחר על פני היריעות
בזמן היציקה.
 05.04.1.13.4יש לוודא כי כל שטח האיטום יכוסה ביריעות האיטום ,כאשר גמר
האגרגט יפנה לצד היציקה (צבע כחול או ירוק) ,לרבות בטלאים,
בעיבודים ,ובתיקונים מקומיים.
 05.04.1.13.5יש לבצע בדיקה ויזואלית לצורך וידוא שלמות ותקינות מערכת
האיטום האופקית והאנכית ,טרם סידור הברזל ,ובשנית טרם
היציקה .נזקים יתוקנו ברגע שיתגלו ,ולשם כך תבוצע ביקורת
שוטפת תוך כדי עבודות הברזלנות.
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 05.04.1.13.6תערובת הבטון שבשכבה הראשונה שעל מערכת האיטום ,תהיה
מבטון דחוס המאפשר יציקה ללא סגרגציות תוך ריטוט מינימלי .יש
לוודא "הרטבת" היריעות בבטון בריא בכל שטחי המגע .בכל מקרה,
יש להקפיד על ריטוט טוב של הבטון בעת היציקה ,בעיקר במקומות
קשים כגון פינות ,אזורים עם ברזל צפוף ,צמוד למשטחים אנכיים
וכו'.
 05.04.1.13.7נציגי יצרן היריעות ילוו את ביצוע האיטום לכל אורך התהליך,
לרבות הכשרת הצוותים המבצעים ,ליווי בתחילת העבודות ,ליווי
אקראי בזמן העבודות .ליווי נציגי יצרן היריעות לא יחליף את
הפיקוח העליון.
 05.05איטום קירות תת קרקעיים
איטום הקירות יבוצע בהתזות של לטקס ביטומני דו רכיבי מסוג פלקסיגום (ביטום) או
רפידפלקס (פזקר) או שו"ע מאושר.
 05.05.1נתונים כלליים לחומר
 05.05.1.1כושר הידבקות מעולה לבטון.
 05.05.1.2על כושר "נשימה" שיאפשר התנדפות רטיבות הבטון מבלי לנתק את ההדבקה.
 05.05.1.3כושר התארכות מעל 1,400%
 05.05.1.4כושר גישור על סדקים – מעל  2מ"מ.
 05.05.1.5כושר סגירת חורים הנוצרים ממסמרים ודומיהם.
 05.05.1.6שמירה על תכונות החומר בקרקע במשך ( 20עשרים) שנים לפחות.
 05.05.1.7עמידות בלחץ עפר או דומה ,בגובה  9מ' לפחות.
 05.05.1.8עמידות במים עומדים (מי תהום)  0.75אטמ' לפחות
 05.05.1.9עמידות בקרקע.
 05.05.2עבודות מקדימות בביצוע איטום בהתזות ביטומניות
 05.05.2.1כללי
 05.05.2.1.1האיטום בהתזות ביטומניות קרות ניתן לביצוע על גבי בטון טרי,
(לפחות  4ימים מהיציקה)  ,אך לא ניתן לבצע על גבי בטון רטוב.
מודגש בזאת כי אין לבצע התזות על קיר מרתף שרטיבות יוצאת
ממנו (שיש עליו שכבת מים).
 05.05.2.1.2קירות המרתף יצוקים באתר ומבוצעים בחפירה פתוחה .האיטום
בהתזות על הקירות היצוקים בתבניות ,לאחר הכנת שטח כמתואר
בהמשך.
 05.05.2.1.3על הקבלן לוודא כי ספק חומר האיטום  ,יכין מפרט מתאים
לפרויקט ,התואם את המפרט הנ"ל ,ידריך וילווה את המבצע,
ויערוך ביקורים בזמן הביצוע .בכל סתירה בין דרישות היצרן לבין
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דרישות מסמך זה יש לפנות למפקח לקבלת הנחיות .החלטת
המפקח בעניין זה תהיה הקובעת.
 05.05.2.1.4מודגש כי הנחיות היצרן וביקורי נציג היצרן של החומר לא יחליפו
בשום דרך את הנחיות יועץ האיטום או וגם את הדרישה לזימון יועץ
האיטום לפיקוח העליון.
 05.05.2.2עבודות הכנה לביצוע האיטום בקירות המרתף
 05.05.2.2.1יש לסלק בליטות חדות מפני הבטון ,כדוגמת בליטות של מי-צמנט
שיצאו מהרווח שבין התבניות או במקומות שהלוחות לא עמדו
במשור אחד או עקב אגרגטים בולטים בקיר מותז .הביצוע ע"י
ליטוש בדיסק לקבלת שטח פנים ללא קפיצות ובליטות.
 05.05.2.2.2חורים גדולים וקיני חצץ יש לסתום עם בטון פולימרי ,בלתי מתכווץ,
מוכן ממפעל .חורים קטנים יש לסתום בעזרת שפכטל צמנטי
חרושתי או שכבת הרבצה צמנטית חרושתית או ע"י משחה
ביטומנית דו רכיבית מתאימה למערכת האיטום המבוצעת או שו"ע.
יש להקפיד ולמלא את כל החורים שבקיר ,קטנים וגדולים עד
לקבלת מישור שלם .לפני הסתימה יש לסלק את החלקים
המפוררים של הבטון עד לקבלת תשתית חזקה ויציבה.
 05.05.2.2.3פני בטון המיועדים לאיטום יהיו נקיים מחומרים זרים כגון שמן,
צבע וחלב תבניות .בשימוש בתבניות מתכת ,יש לסלק מפני הבטון
שכבות מתקלפות ע"י התזת מים בלחץ גבוה של מעל  350אטמ'
לפחות ,ועד להסרת קרום בטון עליון ( 1-2מ"מ).
 05.05.2.2.4פני הבטון יהיו יבשים .בכל מקום שבו פני הבטון אינם יבשים ,בעת
ביצוע ההתזות הביטומניות ,על הקבלן לעצור את עבודתו ולפנות
למפקח לקבלת הנחיות.
 05.05.2.2.5יש לבצע רולקות בכל מפגשי המישורים השונים ,אנכיים ואופקיים.
 05.05.2.2.6רולקות יהיו ישרות ,בעובי אחיד ,בחוזק המתאים לקבלת מערכת
האיטום .מידות הרולקה תהיה  3*3ס"מ לפחות.
 05.05.2.2.7רולקות אופקיות יבוצעו במלט פולימרי חרושתי דרגה  R-4או
במשולךש ביטומני מוכן ממפעל.
 05.05.2.2.8לרולקות אנכיות יש להשתמש ברולקות ממשולש ביטומני מוכן
ממפעל במידות  3x3כגון רולקות המשווקות ע"י "דבטק" או
"מלגול".
 05.05.2.3פריימר (שכבת יסוד)
לפני י ישום חומר האטימה יש להתיז פריימר על כל השטח המיועד לאיטום.
הפריימר יהיה מסוג התואם את חומר האיטום ובהתאם להוראות היצרן.
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הפריימר מיועד להיספג בתוך הבטון ,לחזק את פניו וליצור תשתית הנדבקת היטב
לאיטום.
אין לבצע איטום כלשהו ללא פריימר.
 05.05.2.4טיפול בסדקים ,רולקות ובמקומות מיוחדים
לפני ביצוע האיטום ,מבצעים איטום מיוחד ,במקומות הקשים לאיטום כגון:
רולקות ,סדקים הנראים לעין וכן נקודות תורפה אחרות שיקבעו ע"י המפקח.
הטיפול ע"י התזות בעובי  4מ"מ (ברטוב) .תחום התזת חומר האיטום במקומות
הנ"ל יהיה על פני המקום הפגום וכן  25ס"מ נוספים מכל צד .חומר האיטום יהיה
כדוגמת איטום הקיר כולו במקרה שהתשתית מתאימה או חומר איטום מדו
רכיבי תואם במקרה של תשתית לא חלקה .החומר יהיה כזה שניתן להחליק
באמצעותו את התשתית.
 05.05.3סדר ביצוע השכבות
 05.05.3.1פריימר ,כאמור לעיל
 05.05.3.2שכבה א'  -בעובי ( 3.0מדוד ביבש)
לאחר ביצוע השכבה הראשונה יש למנות פועל מיומן ובעל סבלנות רבה,שיעבור
עם חומר לתיקונים מסוג פסטה (ביטום) או אלסטופז מהיר ייבוש (פזקר) או
פסימור  2Nאו שו"ע ,בהתאם לחומר המותז .הפועל ימרח את חומר התיקונים
בכל מקום שבו נראים חורים או פגמים או שטחים לא חלקים באיטום וכן בכל
העיבודים השונים ,כשכבת חיזוק שניה .במקרה של התנפחויות בשכבה המותזת,
לפני מילוי חורים יש לשרוף בברנר (מבער) לייבוש המים הקיימים במקום.
הקבלן ואחריו המפקח ,יעברו על כל השטח ויבדקו את שלמות השכבה .הקבלן
לא ימשיך לביצוע שכבה שניה לפני שיביא את השכבה הראשונה למצב מושלם
ולפני שיקבל אישור בכתב מהמפקח.
 05.05.3.3שכבת פריימר (החומר ללא המקשה) -חובה להתיז שכבת פריימר בין שתי שכבות
חומר האיטום.
 05.05.3.4שכבה ב'  -לאחר התייבשות והתחזקות שכבה א' ולאחר ביצוע התיקונים
ופריימר מבצעים שכבה שנייה  .עובי שכבת האיטום השנייה 3 :מ"מ (מדוד ביבש)
 05.05.3.4.1מועד הביצוע של שכבה שנייה ,על גבי הראשונה ,יתואם עם יצרן
החומר ועל פי הנחיותיו בכתב.
 05.05.3.4.2במקרה של התזה שלא באותו היום ,יש לשטוף את פני שכבת
האיטום הראשונה במים בלחץ ,על מנת לשטוף מעליה את המלחים
שיוצאים מהחומר ומצטברים על פני השכבה.
 05.05.3.4.3יש לבצע תיקונים לאיטום השכבה השנייה עד לקבלת שכבת איטום
מלאה ,כאמור לגבי השכבה הראשונה ,יש לקבל אישור לפני המשך
העבודות.
 05.05.3.5שכבה ג'  -שכבות "סוגרות" בגמר התזת שכבת האיטום השנייה יש להתיז עליה
 2שכבות של החומר ללא המקשה (פריימר).
העובי הסופי של המערכת  7מ"מ ,מדוד בייבש
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על מנת למנוע התנפחויות בחומר האיטום ,יש לדאוג מראש לפתוח את החרירים
שבפני הבטון או למלא אותם ולנגב טיפות מים מפני הבטון ,אם ישנן .ההתנפחויות
מתרחשות בעיקר בקירות המקבלים שמש ישירה ,על מנת להפחית מומלץ לעבוד
בשעות אחה"צ ,לאחר שהשמש מתחילה לשקוע.
במידה שייווצרו התנפחויות יהיה על הקבלן לעבור עם ברנר לשרוף את שכבת
האיטום הקיימת ולבצע תיקונים ב 3 -שכבות לפחות ,במשחת איטום דו רכיבית
כגון "אלסטומיקס מהיר ייבוש" (פזקר) או "מסטיגום ספיד" (ביטום) או שו"ע,
עם זמני ייבוש מקסימליים בין השכבות.
 05.05.4סתימת חורים סביב קוצים וחורים אחרים
במידה שסתימת החורים מבוצעת לאחר גמר התזת חומר האיטום ,יש למרוח  3שכבות של
ביטומן אלסטומרי דו רכיבי ,בהפרשי זמן זה מזה ,על מנת לאפשר לחומר להתייבש ,לפי
הנחיות יצרן החומר .המריחה תעשה ע"י פועל מיומן עם סבלנות רבה .יש לקבל אישור
המפקח בכתב לאחר ביצוע כל שכבה של איטום.
 05.05.5בדיקות איכות חומר האיטום המותז
עלות כל הבדיקות תחול על הקבלן
בדיקת טיב החומר
לפני תחילת העבודה ובמהלכה ,יבצע הקבלן דוגמאות על גבי נייר סיליקון .גודל כל דוגמה 50
 50 Xס”מ (או לפי דרישת המכון הבודק) .הדוגמאות תיבדקנה במכון התקנים או במכון הגומי
שליד הטכניון או במעבדה אחרת ,לקבלת אישור על התאמתו לדרישות מפרט זה .הבדיקה
לאחר סילוק הפוליאטילן .ביצוע הדוגמאות ע"י אותו הצוות שיבצע את העבודה בפועל.
תבוצענה הדוגמאות הבאות:
עובי הדוגמאות יהיה  7מ"מ (רטוב)
יילקחו דוגמאות מדגמיות 6 ,דוגמאות בתחילת העבודה ו  6במהלכה
בדיקת הדוגמאות במועדים הבאים:
 3דוגמאות  -כעבור  7ימים
 3דוגמאות  -כעבור  30ימים
הדוגמאות תילקחנה בשעות שונות של יום העבודה.
 05.05.5.1בדיקת עובי החומר
בדיקת עובי החומר שבוצע בפועל באתר  -קשה ,מפני שעובי החומר אינו אחיד
ולא קיים ציוד מתאים למדידה.
העובי הנדרש במפרט הנ"ל ,הינו עובי מינימום .על הקבלן להביא זאת בחשבון.
 05.05.5.2אופן הבדיקה
בדיקה כמותית
בודקים את כמות החומר (לפי חביות או שו"ע) באתר לפני ההתזה ומודדים את
השטח שבוצע .כל  1.75ליטר חומר נותן עובי  1מ"מ איטום.
 05.05.5.3בדיקה ע"י חיתוך
חותכים את החומר עד לבטון ומקלפים ממנו ריבוע בשטח  5 X 5ס"מ .מודדים
את העובי הממוצע של החומר.
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החיתוך יעשה יום אחד לפחות אחרי היישום כדי לאפשר לחומר להתייבש.
כל חיתוך יתוקן ע"י השכבה שתבוא מעליו.
השכבה העליונה תתוקן בנפרד.
 05.05.5.4בדיקה ע"י דיקור
דוקרים את החומר במכשיר חד עד לבטון  ,מסמנים את עובי השכבה ומודדים
בסרגל .בשיטה זו ניתן לבדוק במקומות רבים ובקלות רבה.
 05.05.6הגנה על האיטום בקירות תת קרקעיים
במסגרת עבודת האיטום ,כאשר האטום נעשה מבחוץ תעשה גם ההגנה על האיטום .ההגנה
תעשה לאחר שהמפקח יאשר שמערכת האיטום עמדה בבדיקות.
ההגנה על איטום הקירות תעשה ע"י ארג גאוטכני במשקל  200גר' למ"ר ועליו יריעת HDPE
חלקה בעובי  0.55מ"מ לפחות .מקבעים את היריעות אל הקיר בעזרת דיבלים עם שייבה.
מורחים ביטומן מסוג ( bithutene lmביטום) לפני החדרת הדיבל ,על מנת לאטום את נקודת
החדירה העוברות דרך שכבות האיטום.
הקבלן יביא בחשבון כי לא תתקבל כל טענה בדבר נזק לחומר האיטום שיגרם לפני ביצוע
ההגנה ואחריה.
 05.06מיקום עצרי מים בתפרי יציקה
 05.06.1עצרי מים ימוקמו במקומות הבאים
 05.06.1.1בכל תפרי היציקה התת קרקעיים ,אופקיים ואנכיים ,בבורות ,רצפות ,קירות,
תקרות ביניים ,קירות חצרות אנגליים ,מאגרי המים וכו'.
 05.06.1.2לא נדרש לבצע עצרי מים בתפרי יציקה באלמנטים במפלס הפיתוח.
 05.06.1.3בקירות חוץ מבטון חשוף ,יבוצעו עצר מים לא תופח ,כולל במפגש עם רצפת קומת
הקרקע.
 05.06.2כללי
 05.06.2.1מערכת עצרי המים תכלול עצר מים בודד לאורך התפר באלמנטים שעוביים עד
 36ס"מ.
 05.06.2.2מערכת עצרי המים תכנלול שני עצרי מים לפחות בכל חתך אלמנט תת"ק שעוביו
מעל  36ס"מ .עצר אחד יהיה במערכת מפח מכופף מצופה ביטומן דביק או מצופה
בחומא קריסטלי .עצר שני יהיה מסוג מתנפח במגע עם מים .בנוסף יבוצעו עצרי
מים תופחים ל"מידור" וליצירת תאים סגורים ,למקרה של כשלים ,כל  4מ' לכל
היותר.
 05.06.2.3העצרים התופחים יהיו מבנטוניית משולב בגומי בעלי כושר התנפחות מעל 300%
או מאקרילט בעלי כושר התנפחות מעל .250%
 05.06.2.4עצרים מתאימים מסוג  Sikaswell Aבמידות  25/20או מסוג sika swellstp
בחתך  24/18לפחות או שו"ע מאושר .העצרים יודבקו לתשתית במשחה מאקרילט
המתנפחת במים מסוג  Sikaswell S2או שו"ע
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 05.06.2.5תקופת הגשמים או בתנאי רטיבות מסיבות אחרות ,יש להגן על העצרים מרטיבות
לפני ביצוע יציקת המשך .לשם כך יש לדאוג לתשתית יבשה .בתפרים אנכיים יש
לבצע רולקה מהמשחה המתנפחת מעל לעצר להסתת מי הגשם מהעצרים.
 05.06.2.6ככל שעצרים יתנפחו לפני ביצוע היציקה יהיה על הקבלן להחליפם ,על חשבונו.
ישנם בשוק עצרים בעלי עמידות מוגברת לתפיחה בגשם והקבלן יכול להציעם
כשו"ע אם תכונותיהם המכאניות עונות לדרישות.
 05.06.2.7עצרים לא תופחים יהיו ממערכת יעודית של פח מכופף המגיע כשהוא צופה
בביטומן דביק כדוגמת עצר מתכתי מסוג ( WFP BK,ביטום) ,מיוצר מפלדה
מגולוונת במימדים :רוחב 160-מ"מ ,עובי 0.75-מ"מ .העצר מצופה משני צדדיו
בציפוי מיוחד דביק בעל תכונות אלסטיות .או עצר דומה מפח מגולוון המגיע עם
ציפוי צמנטי עם תכונות קריסטליות אשר מגיב במגע עם מים כאשר הוא ממוקם
בתפרי הפסקות יציקה בבטונים.יכולת מקסימלית לחץ מים  . 8העצרים יגיעו עם
ארכה מקורית שלמה לעיגון העצרים לברזלי הזיון ולחיבור קצות היחידות ,פינות
מוכנות מראש ,צמתים מוכנים וכל הדרוש לאיטום מושלם של התפרים.
 05.06.2.8המזמין ,באמצעות המפקח ,שומר לעצמו את הזכות להשתמש אך ורק בעצרי מים
תופחים ולוותר על עצרי המים מפחים ולקבלן לא תהיה כל טענה בנדון.
 05.06.3סידור עצרי המים יהיה בהתאם לפרטים שבתכניות האיטום
 05.06.3.1על הקבלן יהיה להכין דוגמה מראש של סידור ויישום עצרי המים ,לפחות  21יום
לפני תחילת ביצוע העצרים .על מנת שלא לעכב את הביצוע ,הדוגמה יכולה להיות
על מקום דומה ,לא במקום הסופי.
 05.06.3.2יוקפד על יצירת המשכיות מלאה בין כל העצרים שבפרויקט לרבות עצרים
אופקיים ,אנכיים וכו' ,בכל האלמנטים .לשם כך העצרים יגיעו עד לקצה
אלמנטים בכל יציקה והעצרים להמשך יתחברו אליהם המגע ,בעזרת משחת
ההדבקה התופחת.
 05.06.3.3בתפרים עם מערכת עצרים כפולה ,כל  4מ' יותקן עצר מים ניצב בין שתי שורות
העצרים ,למידור.
 05.06.3.4סידור עצרי המים מפח יעשה טרם יציקת הבטון של המקטע הראשון של התפר.
ההתקנה בדיק על פי הוראות היצרן
 05.06.3.5עצרי מים תופחים יותקנו לאחר יציקת המקטע הראשון של התפר.
 05.06.3.5.1תשתית הבטון שמתחת לעצרי המים תהיה נקייה מכל חומר זר,
יבשה וחלקה על מנת לאפשר הצמדה מלאה ,מושלמת של העצרים.
את ההחלקה יש לבצע תחילה ע"י שיוף פני הבטון בדיסק שוחק,
שיוף במברשות פלדה או התזת מים בלחץ מעל  350אטמ' ,ולאחר
מכן בעזרת משחת אטימה מחומר מתנפח במים המתאים לעצר
המים.
 05.06.3.5.2פני בטון שלא יוחלקו מראש ,מחייבים סיתות עדין להורדת קרום
בטון עליון ,בכל רוחב חתך התפר.
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 05.06.3.5.3לפני מריחת משחת האטימה יש לנקות את פני הבטון היטב מאבק,
חלקים רופפים וחומרים זרים כל שהם ,הניקוי ע"י מברשות פלדה
או בלחץ מים מעל  350אטמ'.
 05.06.3.5.4התחברות שבין קצוות העצרים בעצרי מים תופחים תהיה בלחץ ,אך
ללא חפיפה .יש למרוח משחה מתנפחת סביב אזור החיבור.
 05.06.3.5.5ההתחברות שבין קצוות העצרים מפח מכופף תהיה בחפיפה על פי
הוראות היצרן.
 05.07איטום תקרות  /גגות
 05.07.1איטום תקרת מרתף (תקרת מאגרי מים)
 05.07.1.1סדר השכבות
 05.07.1.1.1פני בטון מוחלקים ע"י הליקופטר.
 05.07.1.1.2פריימר ביטומני.
 05.07.1.1.3מריחות של ביטומן חם מסוג  ,105/25בעובי  2מ"מ.
 05.07.1.1.4שתי שכבות של יריעות ביטומניות משופרות בפולימר  ,SBSעובי 4
מ"מ ,מסוג  ,Mגב חלק.
 05.07.1.1.5נייר טול  4פליי ,במשקל  300גר' למ"ר (תוחלף ביריעה פולימרית
באזורי גינון).
 05.07.1.1.6הגנה על האיטום ע"י בטון הגנה בעובי  6ס"מ לפחות.
 05.07.1.2הערות כלליות לאיטום התקרה
 05.07.1.2.1יש לבצע על פי האמור בתקן  1752חלק  1ו  2איטום גגות.
 05.07.1.2.2פני הבטון המיועדים לאיטום יהיו מישוריים ,מוחלקים ע"י
הליקופטר ,יציבים ,יבשים וללא בליטות וללא חומרים זרים
כלשהם .ככל שפני הבטון לא יהיו חלקים יהיה על הקבלן ללטש את
הבליטות.
 05.07.1.2.3בביצוע החלקת הליקופטר לבטון יש לבצע במספר סיבובים מינימלי
למניעת סגירת פני הבטון ולמניעת הווצרות קליפת בטון חלשה.
ביצוע החלקת הליקופטר מעבר למינימום הנדרש יכולה ליצור
שכבה אטומה שלא תאפשר הדבקות.
 05.07.1.2.4האיטום יהיה רציף על פני כל שטחי התקרות .כל אלמנטי הפיתוח
יבוצעו על גבי ההגנה שעל האיטום ,מבלי לפגוע באיטום .יש להודיע
למתכנן על כל אלמנט החודר את האיטום לקלת פרט איטום
מתאים.
 05.07.1.2.5מערכת האיטום תרד בקצות התקרה על הקירות עבור התחברות
איטום הקירות לאיטום התקרה .האיטום בהתזות יתחבר על גבי
איטום ביריעות ,לאחר חימום פני היריעות לקבלת ביטומן טרי.
 05.07.1.2.6אופן הביצוע של איטום ביריעות ביטומניות ראו בהמשך.
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 05.07.2איטום גגות עם בידוד תרמי
 05.07.2.1להלן סדר השכבות
 05.07.2.1.1בטון שיפועים מוחלק היטב – .בטון קל מוכן ממפעל או בטקל 1210
. 40x
 05.07.2.1.2פריימר.
 05.07.2.1.3שכבת ביטומן חם  105/25בעובי  2מ"מ.
 2 05.07.2.1.4שכבות יריעות ביטומניות  S.B.Sבעובי  5מ"מ כ"א ,סוג  ,Mגב
חלק.
 05.07.2.1.5בידוד תרמי משוך ( ,)XPSבעובי  4ס"מ או בעובי אחר כנדרש ע"י
יועץ הבידוד התרמי.
 05.07.2.1.6פוליאתילן בעובי  0.3מ"מ.
 05.07.2.1.7שכבת בטון מזוין ב 30-בעובי  6ס"מ עם רשת זיון קוטר  6מ"מ ,כל
 15ס"מ ,בשיפועים עוקבים לשיפועי הגג ,לכיוון הקולטנים .פני
הבטון יוחלקו היטב.
 05.07.3איטום גגות ללא בידוד תרמי
 05.07.3.1להלן סדר השכבות
 05.07.3.1.1שיפועים מבטון מוחלק היטב (אין לבצע שיפועים מבטקל).
השיפועים יבוצעו לכיוון הניקוזים .פני בטון השיפועים יוחלקו לפי
סרגלים ו"פצקה" או בהחלקת הליקופטר.
 05.07.3.1.2פרימר.
 05.07.3.1.3שתי שכבות של יריעות ביטומניות משופרות בפולימר  SBSבעובי 4
מ"מ כ"א ,סוג  Mגב חלק .שכבת יריעות עליונה עם גמר אגרגט בפני
היריעה.
 05.07.3.2באזורי מכונות תבוצע הגנה על האיטום על פי הפירוט הבא
 05.07.3.2.1נייר טול 300גר' למ"ר.
 05.07.3.2.2בטון הגנה בעובי  6ס"מ לפחות ,עם רשת זיון קוטר  6כל .15
 05.07.4איטום גגות קטנים ביריעות ביטומניות
 05.07.4.1סדר השכבות
 05.07.4.1.1שיפועים מבטון מוחלקים היטב או גג בטון יצוק בשיפוע .אין לבצע
בטקל או בטון קל אחר ,שכבות האיטום המתוכננות לא מתאימות
לכך.
 05.07.4.1.2פריימר.
 05.07.4.1.3מריחות של ביטומן חם  105/25בעובי של  3מ"מ.
 05.07.4.1.4שכבה אחת של יריעות ביטומניות משופרות בפולימר  ,S.B.Sבעובי
 5מ"מ ,סוג  ,Mגב חלק .שכבה עליונה עם גמר אגרגט לבן מלמעלה.
היריעות יולחמו בכל שטחן לתשתית.
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 05.07.4.1.5היריעות יעלו בהגבהות וייסגרו בסרגל ומסטיק כמוסבר בהמשך
בפרק האיטום ביריעות ביטומניות.
 05.07.4.1.6באזורי מכונות ובאזורים מרוצפים יש לבצע שכבת איטום נוספת,
שנייה ,עליה נייר טול ובטון הגנה בעובי  6ס"מ עם רשת קוטר  6כל
.15
 05.07.5איטום מרפסות עם בידוד תרמי
 05.07.5.1להלן סדר השכבות
 05.07.5.1.1בטון שיפועים מוחלק היטב .סוג הבטון ב 20-לפחות .השיפועים לפי
שבלונות.
 05.07.5.1.2פריימר.
 05.07.5.1.3שכבת ביטומן חם  105/25בעובי  2מ"מ.
 2 05.07.5.1.4שכבות יריעות ביטומניות  S.B.Sבעובי  5מ"מ כ"א ,סוג  ,Mגב
חלק.
 05.07.5.1.5בידוד תרמי משוך ( ,)XPSבעובי  4ס"מ או בעובי אחר כנדרש ע"י
יועץ הבידוד התרמי .הבידוד התרמי יונח על מצע מלט המבטיח מגע
מלא בין הבידוד לתשתית.
 05.07.5.1.6פוליאתילן בעובי  0.3מ"מ.
 05.07.5.1.7שכבת בטון מזוין ב 30-בעובי  6ס"מ עם רשת זיון קוטר  6מ"מ ,כל
 15ס"מ ,בשיפועים עוקבים לשיפועי הגג ,לכיוון הקולטנים.
 05.07.5.1.8ריצוף ,בהתאם למפרט הריצוף
 05.07.6הערות כלליות לאיטום גגות ומרפסות
 05.07.6.1שיפועי התקרה יעשו בבטון הקונסטרוקציה או ע"י בטון שיפועים ב .30-לביצוע
שיפועים בבטון קל יש להשתמש בחומר חרושתי המגיע בשקים ומיועד ע"י היצרן
לשמש תשתית לאיטום .ביצוע שיפועים מבטון קל יעשה רק באישור בכתב
מהמפקח.
 05.07.6.2האיטום יעשה באופן רציף על פני כל השטח עם כמה שפחות הפרשי מפלסים
ואלמנטים החוצים אותו.
 05.07.6.3כל האלמנטים והמכונות על הגג ייבנו על ההגנה שעל האיטום ,מבלי לחדור אותו.
 05.07.6.4האיטום בקירות ומעקות יעלה  15ס"מ מעל לבטון ההגנה .האיטום ייסגר בסרגל
אלומיניום ומסטיק .איטום המכוסה בטוח ייסגר במשחת איטום כדוגמת פזקרול
 18ויכוסה בטיח ,ללא סרגל ,הכל בהתאם לפרטי האיטום.
 05.07.6.5יש ליצור חגורות בטון בכל היקף הגגות ,כתשתית לאיטום בהגבהות ,גובה
החגורות עד פני הפנל.
 05.07.6.6בפתחי היציאה במרפסות יש ליצור סף תחתון עליו יולחמו יריעות האטום
במישור האופקי .פני הסף יהיו במפלס  2ס"מ מתחתית ריצוף .המרצפת בסף ו/או
המשקוף יודבק על גבי האטום בדבק לקרמיקה ,כגון "פלסטומר  "770של
תרמוקיר או שו"ע.
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 05.07.6.7בפתחי היציאה בגגות יש ליצור חגורה עליונה עליה יעלה האיטום .דלת היציאה
תמצא בצד החיצוני ,יורדת מתחת למפלס פני החגורה.
 05.07.6.8את לוחות הבידוד התרמי יש להניח בצורה אשר תבטיח יציבות מלאה גם לאחר
העמסה של הריצוף ועומס שימושי נוסף .יש להדביק את הלוחות בכל השטח ,ע"י
דבק קלקר של כרמית או שו"ע ,מסורק במלג' משונן.
 05.07.6.9קולטי מי גשם וצנרת חודרת יורחקו מהמעקה ומכל הפרעה אחרת ,בהתאם
לדרישות התקן .הקבלן יתריע בכתב למפקח לפני ביצוע הצינורות על כל מקום בו
הדבר לא מתקיים.
 05.08איטום תפרי התפשטות במבנה
 05.08.1איטום תפרי התפשטות בחלקים התת קרקעיים
 05.08.1.1כללי
איטום תפרי התפשטות אנכיים ואופקיים ברצפות ,קירות ותקרות המבנה
בחלקים התת קרקעיים של המבנה ,יבוצע במערכת לאיטום תפרים המשתלבת
באיטום ביטומני ,כדוגמת יריעות  Flamlineשל חברת  Sobaאו שו"ע .בנוסף
תותקן יריעה ללא ארג.
להלן הנחיות לשכבות המבוצעות על תפרי ההתפשטות.
רוחב התפרים כ  10ס"מ.
 05.08.1.2שכבות איטום תפרים ברצפות
 05.08.1.2.1בטון רזה מוחלק היטב .יש לסמן בקו ברור בצבע את מרכז התפר על
גבי הבטון הרזה.
 05.08.1.2.2יריעות האיטום של הרצפה יגיעו עד לשולי התפר יחתכו מתחתיו
לקבלת התפר .בין היריעות יישאר מרווח של כ  5ס"מ ,מתחת למרכז
התפר.
 05.08.1.2.3יריעה ביטומנית  SBSללא ארג בעובי  5מ"מ ,ברוחב של  50ס"מ,
מולחמת בכל שטחה ליריעות האיטום .לשם כך יש להתיך ולשקע
את האגרגטים מפני היריעות.
 05.08.1.2.4יריעת  FlamLine 100של חברת  sobaאו שו"ע ,ברוחב  42ס"מ,
מודבקת בכל שטחה ליריעה ללא ארג ,למעט בתחום המסומן
בשחור .ההלחמה ע"י חימום היריעה הביטומנית ושיקוע יריעת
 sobaלביטומן המותך.
 2 05.08.1.2.5רצועות של יריעות ביטומניות הנדבקות מעצמן לבטון טרי ,ברוחב
 50ס"מ כ"א ,מולחמות בכל צד של התפר ליריעת  sobaמבלי לכסות
את חלקה השחור של היריעה ומולחמת במלוא שטחן לאיטום
הרצפה.
 05.08.1.2.6על מנת לחבר בין יריעות  sobaשל איטום תפר הרצפה ליריעת ה
 sobaשל איטום תפר הקירות ,יש לחתוך את יריעת  10 sobaס"מ
_______________________________________________________________________
עמוד  43מתוך 555
-LOGISTIC-#21649-v16מפרט_טכני_מיוחד_-ג__-_2מרכז_אנרגיה

מכרז מס' 206/2021

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מתחת להפסקת היציקה .באותו אופן יש לחתוך את היריעה ללא
ארג כך שתסתיים  10ס"מ מתחת ל .sobaאותו רווח של  10ס"מ
ייעשה גם לשכבה התחתונה ביותר של היריעת  ,pre-bהכל בדרוג כך
שניתן לחבר את כל שכבות הקיר לשכבות הרצפה מבלי שתהיה
חפיפה בין השכבות.
 05.08.2שכבות איטום תפרים בקירות
 05.08.2.1מריחת שכבת פריימר לאורך התפר.
 05.08.2.2שתי רצועות של יריעה ביטומנית  SBSבעובי  5מ"מ ,מסוג  ,Mגב חלק ,ברוחב 33
ס"מ כ"א ,רצועה בכל צד של התפר ,מולחמות בכל שטחן לתשתית ,עד פתח התפר.
 05.08.2.3יריעת  soba Flameline 100או שו"ע ,ברוחב  42ס"מ ,מולחמת בכל שטחה
ליריעות הביטומניות משני צידי התפר .ההלחמה מבוצעת ע"י חימום והתכת
היריעה הביטומנית והצמדת יריעת התפר אל הביטומן המותך.
 2 05.08.2.4רצועות של יריעה ביטומנית  SBSבעובי  5מ"מ ,ברוחב  50ס"מ כ"א ,מסוג ,M
גב חלק ,מולחמות ליריעת  sobaמבלי לכסות את חלקה השחור של היריעה.
 05.08.2.5יריעה ביטומנית  SBSללא ארג ,בעובי  5מ"מ ,ברוחב  50ס"מ ,מולחמת בכל
שטחה.
 05.08.2.6מערכת האיטום לקירות לרבות שכבות איטום והגנה על איטום הקירות ,על פי
המפרט והפרטים.
 05.08.2.7בנוסף לשכבות ההגנה על האיטום ,כמו בכל שטח הקיר ,יש לפרוס יריעת הגנה מ
 hdpeבעובי  1.5מ"מ וברוחב  120ס"מ לפחות ,מונחת מעל מרכז התפר.
 05.08.3שכבות איטום תפרים בתקרות בחלקים תת קרקעיים
 05.08.3.1מריחת שכבת פריימר לאורך התפר.
 05.08.3.2מריחת שכבת ביטומן חם  105/25בעובי של  2מ"מ.
 05.08.3.3יריעות האיטום של התקרה יגיעו עד לשפתי התפר ,בהלחמה מלאה לתשתית.
 05.08.3.4יריעת  FlamLine 100של חברת  sobaאו שו"ע ,ברוחב  42ס"מ ,מודבקת ליריעה
הביטומנית בחלק הצהוב של היריעה ,כך שהפס השחור ביריעה יישאר לא מחובר.
ההלחמה מבוצעת ע"י חימום והתכת היריעה הביטומנית והצמדת יריעת התפר
אל הביטומן המותך.
 05.08.3.5יריעות האיטום של התקרה ,בשכבה השנייה ,יולחמו בכל צד של התפר ליריעת
 sobaמבלי לכסות את חלקה השחור של היריעה ומולחמת במלוא שטחן לאיטום
התקרה.
 05.08.3.6יריעה ביטומנית  SBSללא ארג בעובי  5מ"מ ,ברוחב של  50ס"מ ,מולחמת בכל
שטחה ליריעות התקרה .יש לסמן את קו מיקום מרכז התפר בצבע על גבי היריעה.
 05.08.3.7נייר טול בעובי  4פליי.
 05.08.3.8בנוסף לשכבות ההגנה על האיטום כמו בכל שטח הקיר ,יש לפרוש יריעת הגנה מ
 hdpeבעובי  1.5מ"מ וברוחב  120ס"מ לפחות ,מונחת מעל מרכז התפר.
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 05.08.3.9בטון הגנה יגיע עד לשולי התפר ,על יריעת הההגנה שעל האיטום.
 05.08.4שכבות איטום תפרים בגגות
 05.08.4.1מריחת שכבת פריימר לאורך התפר.
 05.08.4.2מריחת שכבת ביטומן חם  105/25בעובי של  2מ"מ.
 05.08.4.3שכבה ראשונה של יריעות האיטום של הגג 5 ,sbs ,מ"מ  ,Mמונחת לאורך התפר
בהלחמה מלאה לתשתית .יש לסמן את קו מיקום מרכז התפר בצבע על גבי
היריעה.
 05.08.4.4יריעה ביטומנית  SBSללא ארג בעובי  5מ"מ ,ברוחב של  50ס"מ ,מולחמת בכל
שטחה ליריעות התקרה .בפינות ,שתי שכבות היריעות שמעל לתפר יהיו יריעות
ללא ארג.
 05.08.4.5יריעות האיטום של התקרה ,בשכבה השנייה ,יולחמו בכל צד של התפר ליריעה
ללא ארג ,מבלי לכסות את החלק של היריעה מעל לתפר.
 05.08.4.6הגנה וכיסוי התפר בהתאם לפרטים.
 05.08.5הנחיות כלליות לאיטום תפרים ביריעות החרושתיות
 05.08.5.1כל חיבורי היריעות מסוג  Flamlineלאיטום תפרים יבוצעו בהתאם להנחיות
היצרן ולמפרט היצרן.
 05.08.5.2חיבור היריעות בהלחמה ליריעות הביטומניות יבוצע ע"י חימום והתכת הביטומן
של היריעות הביטומניות והצמדת היריעה לתפרים בעוד הביטומן מותך ,בגילגול
תוך בידוק לתשתית.
 05.08.5.3הקבלן יזמן את נציגי היצרן ואלו ידריכו וילוו את הקבלן בהדרכה בתחילת
העבודה ובמהלכה .הביקור הראשון של נציגי היצרן יעשה בנוכחות המתכנן .לשם
כך יש לתאם את הביקור עם המתכנן לפחות  5ימים מראש .כל הביקורים יהיו
בנוכחות המפקח.
 05.08.5.4רציפות השכבות לאורך התפר תישמר כך שכל סוג יריעה יולחם לאותו הסוג
בחפיה במקטעים השונים ובמיוחד בחיבור בין רצפה לקיר ובין קיר לתקרה .לשם
כך יש לדאוג לדירוג השכבות.
 05.09איטום חדירות צנרת
 05.09.1איטום צנרת בודדת
 05.09.1.1איטום צנרת בודדת בקוטר עד  6צול החודרת דרך קירות ותקרות ,יעשה בעזרת
אביזר חרושתי לאיטום מעברי צנרת מסוג "דלמר" או שו"ע מאושר ,הכולל
שוליים אופקיים עשויים יריעה ביטומנית המתאימה להתחברות למערכת איטום
ביריעות ביטומניות מולחמת לגוף האביזר במפעל (בלייזר) ,או שוליים העשויים
יריעת "קרדי" מתאימה להתחברות למערכת איטום במריחות . ,בנוסף ,האבזר
יכיל שרוול מגומי תרמופלסטי המתהדק סביב הצינור .יש לבצע הידוק של השרוול
סביב הצינור החודר בבנד (חווק) נירוסטה ברוחב  20מ"מ.
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 05.09.1.2לקטרי צנרת גדולים (מעל " )6שאין עבורם אביזרים חרושתיים ,יש להשתמש
באביזר מברזל מגולוון בעובי  2מ"מ ,בצורת צינור המקיף את הצינור החודר
והכולל שוליים אופקיים אשר איטום הקיר יתחבר עליהם ,בכל שטח החפיפה
האפשרי ,בחלק האופקי של השוליים .האבזר יקובע מכאנית לתשתית כך שלא
יזוז .יש למרוח ביטומן להגנה על המתכת משיתוך
 05.09.1.3על האביזר תולבש "שמלה" מגומי שתהודק ע"י טבעות חבק מנירוסטה על גבי
האביזר ועל הצינור החודר את הקיר.
 05.09.1.4יש לבצע מריחה קרה של ביטומן אלסטומרי כגון "אלסטיק ( "244ביטום) על גבי
חבק הנירוסטה כולל מקום כניסת הצינור לאביזר החרושתי.
 05.09.1.5במידה שהצינור החודר עשוי גבריט או  P.V.C.יש למרוח משחת איטום הנדבקת
לחומרים אלו כדוגמת" :פז כל אוטם" או שו"ע מאושר.
 05.09.1.6בנוסף לאיטום סביב השרוול יש לאטום בתוך השרוול החודר ,בין השרוול לצנרת,
כמוסבר בהמשך.
 05.09.1.7צנרת חודרת העוברת במקום שלא מאפשר התקנת אביזר חרושתי ,כגון סמוך
למעקות ,תאטם בעזרת יציקה של פוליאוריתן ביטומני על פי עקרונות האיטום
האמורים לגבי איטום אלומות צנרת.
 05.09.2איטום אלומת צנרת וצנרת בודדת שלא ניתנן לאיטום באבזר חרושתי
איטום ע"י יציקה של חומר דו רכיבי 100% ,מוצקים ,מתפלס מעצמו ,הנדבק היטב לאיטום
ביטומני ולחומרים שונים כגון פלסטיק ,ברזל וכו' ,כדוגמת פוליאוריתן ביטומני מסוג
"היפרדסמו  "2k PBאו שו"ע .היציקה תבוצע לתוך תבנית זמנית או קבועה ,אשר תבטיח
עובי חומר של  4ס"מ לפחות.
התבנית תהיה אטומה למניעת בריחת החומר החוצה מהתבנית .החומר יחפוף את מערכת
האיטום מסביב לצינורות ,ברוחב  10ס"מ לפחות ,ובכל כיוון.
 05.09.3איטום בין השרוולים לצנרת העוברת בתוכם
יש לאטום בתוך השרוולים החודרים ,בין השרוול לצנרת העוברת דרכו .האיטום ע"י משחה
מסוג "סטופק" או שו"ע ,אשר תוחדר ותמלא את המרווח לעומק  10ס"מ לפחות (עובי החומר
יהיה  10ס"מ לפחות.
המילוי בחומר לאחר הכנסה בלחץ של פרופיל גיבוי מספוג פוליאתילן עגול בקוטר הדרוש על
פי תנאי המקום ,בין השרוול לצינורות.
בפני המשחה יש למרוח חומר צמנטי רך כהגנה מחומר המומלץ ע"י היצרן.
 05.09.4איטום סביב מעבר צנרת מים חמים \ קרים סמוך לקירות בגג מגדלי הקירו
האיטום יבוצע ע"י שתי מערכות איטום
 05.09.4.1מערכת איטום ראשונה :החדרת ספוג אוטם מסוג אילמוד או שו"ע סביב הצינור.
הספוג מגיע דחוס בגליל עם השהיה בהתרחבות לטובת הכנסתו למקומו .יש
להשתמש בספוג במידות המתאימות על פי טבלת היצרן למידות הספוג בהתאם
לרוחב התפר .הספוג יימצא בתפר לחוץ ל  33%ממידת הספוג החופשית .הספוג
יותקן בעומק  10מ"מ לפחות מפני הבטון.
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 05.09.4.2מערכת איטום שנייה :יציקה של פוליאוריתן דו רכיבי ,שפיך ,מסוג elastotet EB
( 13דבטק) או שו"ע ,בעובי כולל של  30מ"מ
 05.10איטום מאגרי מים במרתף
 05.10.1טיפול בהפסקות יציקה בבטון ע"י עצר מים תופח
 05.10.1.1הטיפול בהפסקות יציקה ,בנוסף לטיפול באמצעות מערכת האיטום הביטומני,
יעשה על-ידי עצרי מים התופחים במגע עם מים .העצרים ימוקמו בכל הפסקות
היציקה ברצפה ובקירות.
 05.10.1.2ראו האמור לגבי איטום תפרי יציקה במרתפים.
 05.10.2האיטום בפוליאוריאה  -כללי
 05.10.2.1האיטום יבוצע ע"י התזות של פוליאוריאה חמה ,דו רכיבית 100% ,מוצקים.
 05.10.2.2החומר יהיה מאושר לשימוש במי שתייה ,יש להעביר תעודת בדיקה ממכון
התקנים המאשר את השימוש בחומר במי שתייה.
 05.10.2.3החומר למאגרי ניקוז וביוב יתאים לייעודו ,בהתאם להמלצות היצרן ובגיבוי
בדיקות התאמה שיספק היצרן.
 05.10.2.4עובי מערכת האיטום:
 05.10.2.4.1לפני ישום המערכת תבוצע התזה על כל הפינות והעיבודים בעובי 1
מ"מ .הנ"ל בנוסף לעובי הכללי של החומר.
 05.10.2.4.2איטום רצפה וקירות יהיה בעובי של  2מ"מ לפחות.
 05.10.2.4.3איטום התקרה העליונה ,החל מ  1מ' מעל לפני המים יהיה בעובי של
 1מ"מ לפחות.
 05.10.2.4.4איטום מאגרי ביוב וניקוז יהיה בעובי  2מ"מ ,בחומר עמיד בתנאי
המקום.
 05.10.2.5העבודה תתבצע ע"י מבצע מומחה לעבודות בפוליאוריאה ,בעל ניסיון מוכח.
 05.10.3עבודות הכנה
 05.10.3.1יש לבצע הכנת שטח טובה מאוד עד לקבלת פני בטון חלקים ,ישרים ,יציבים
ונקיים.
 05.10.3.2פני הבטון בחלקים האופקיים יהיו בשיפוע לכיוון הניקוז ,על פי התכניות.
 05.10.3.3עבודות ההכנה והתיקונים יבוצעו ע"י מבצע מומחה לאיטום בפוליאוריאה ,אשר
יבצע את עבודת האיטום ובאחריותו.
 05.10.3.4יש לסלק בליטות חדות מפני הבטון .הדבר נועד במיוחד לבליטות של מי-צמנט
שיצאו מהרווח שבין התבניות או במקומות שהלוחות לא עמדו במישור אחד.
הביצוע ע"י דיסק או אבן משחזת לקבלת שטח פנים ללא קפיצות ובליטות.
 05.10.3.5יש לבצע על תשתית הבטון המיועדת לאיטום התזה של חומרי שחיקה עד לסילוק
קרום הבטון העליון וחשיפת קצות האגרגטים ועד ל"פתיחת) כל בועות האוויר
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שבבטון .חומרי השחיקה ייצרו חספוס של פני השטח בפרופיל בהתאם ל – CSP-4
על פי תקני . ICRI
 05.10.3.6חורים וקיני חצץ יש לסתום עם אפוקסי צמנט או בטון פולימרי בדרגת איכות R-
 4על פי תקני שיקום בטון .לפני הסתימה יש לסלק את החלקים המפוררים של
הבטון עד לקבלת תשתית חזקה ויציבה.
 05.10.3.7יש לנקות את שאריות החומר מסביב לאזורי התיקון כך שחומר התיקון יימצא
רק בתוך השקעים.
 05.10.3.8יש לאפשר לבטון התיקון להתייבש ,על פי דרישות יצרן חומרי הציפוי ( 28יום),
או להשתמש בחומר דו רכיבי ,מהיר ייבוש.
 05.10.4איטום בפוליאוריאה ,דו רכיבית 100% ,מוצקים
 05.10.4.1סדר השכבות
 05.10.4.1.1הכנת השטח כאמור לעיל.
 05.10.4.1.2ביצוע רולקות מינימליות במידות  20X20ס"מ בבטון פולימרי
חרושתי ,דרגה  R-4בהתאם לתקני שיקום בטון.
 05.10.4.1.3מריחת שכבת אפוקסי צמנט (אפוסם) מסוג "סיקה ( "720גילאר) או
שו"ע ,בעובי  3 – 1מ"מ.
 05.10.4.1.4מריחה/התזת פריימר אפוקסי או פריימר אחר המומלץ ע"י היצרן.
 05.10.4.1.5התזת חומר האיטום במערכת פוליאוריאה דו רכיבית חמה100% ,
מוצקים ,המערכת תהיה מאושרת לשימוש במי שתייה.
 05.10.5מפרט תפקודי
איטום ע"י ממברנה מפוליאוריאה חמה ,גמישה ,שתיושם בהתזה.
החומר יובא לאישור המפקח ויהיה מלווה בתעודות הקובעות את הנתונים הבאים:
 05.10.5.1יעשה שימוש בפוליאוריאה טהורה .PURE POLYUREA
 05.10.5.2התארכות בשבר  -לפחות .300%
 05.10.5.3חוזק מתיחה מעל  25מגפ"ס.
 05.10.5.4חוזק קריעה מעל  45מגפ"ס.
 05.10.5.5עמידות מעולה של השכבה העליונה ב U.V. -ובאטמוספירה.
 05.10.5.6חוזק הידבקות לתשתית לפחות  2.5מגפ"ס.
 05.10.5.7כושר איטום ועמידות במים ,כולל מים חמים.
 05.10.5.8כושר גישור על סדקים ,מעל  3מ"מ.
 05.10.5.9עמידות בטמפרטורה בין  -5 C0ל.+90 C0 -
 05.10.5.10התאמה להתזה על קירות (חומר טיקסוטרופי מתחזק במהירות).
 05.10.5.11החומר יהיה בעל תעודות ממכון התקנים המאשרות כי החומר מתאים לשימוש
במי שתייה.
 05.10.6אופן הביצוע
שכבות האיטום יכללו:
_______________________________________________________________________
עמוד  48מתוך 555
-LOGISTIC-#21649-v16מפרט_טכני_מיוחד_-ג__-_2מרכז_אנרגיה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מכרז מס' 206/2021

 05.10.6.1שכבת החלקה ,יישור וסגירת חורים קטנים (מריחה של אפוקסי-צמנט) ,הכל עד
לקבלת משטח ללא חרירים.
 05.10.6.2פריימר מתאים אשר תפקידו להיספג בבטון ולהוות שכבת קישור בין הבטון
לחומר האיטום( .פריימר אפוקסי) 2 .שכבות.
* בכל מקרה הפריימר יהיה דביק בזמן יישום השכבה הבאה .אם הפריימר איבד
את דביקותו (אם חלפו יותר מ 24 -שעות) ,יש ללטש וליישם שכבה נוספת .בימים
קרים יש להשתמש בפריימר מתאים.
 05.10.6.3התזת שכבת חיזוק בכל הרולקות ,העיבודים ,הסדקים והחומרים למיניהם.
 05.10.6.4ממברנה מפוליאוריאה בהתזה ,עשויה ב 2 -שכבות או יותר (בהתאם להוראות
היצרן) .בעובי כאמור לעיל.
 05.10.6.5האיטום יעלה על חדירות צנרת בחפיה של  15ס"מ לפחות .יש לוודא מריחת
פריימר מתאים על הצנרת.
 05.10.6.6לצורך הדבקות למתכות שונות יש למרוח פריימר מתאים ,על פי הוראות היצרן.
 05.10.7הנחיות כלליות לביצוע האיטום
 05.10.7.1מודגש בזאת כי שכבות האיטום הסופיות יהיו שלמות ,חלקות ,בעובי אחיד ככל
שניתן ,ללא חורים או סדקים ,ללא מהמורות או כל פגם אחר.
 05.10.7.2יישום פריימר יתבצע ברולר או אחר ,על פי הוראות הדף הטכני.
 05.10.7.3התזת הפוליאוריאה תתבצע על פי הוראות היצרן ועל ידי ציוד המיועד להתזת
פוליאוריאה ,המאושר על ידי ספק החומר.
 05.10.7.4העבודה תתבצע על ידי מבצע המיומן ומנוסה בהתזת פוליאוריאה ,אשר יאושר
על ידי ספק החומר.
 05.10.7.5יוקפד על עמידה בהוראות היצרן לגבי טמפרטורת היישום ,הלחות בתשתית,
נקודת הטל וכו' .על הקבלן למדוד את כל הפרמטרים לפני ובמהלך כל יום עבודה
ולמלא טפסים עם כל המדידות שנעשו .עותק מכל טופס יועבר למפקח .לא תבוצע
עבודה אם המדידות מראות על נתונים שחורגים מהוראות היצרן.
 05.10.7.6בימים עם טמפרטורה קרה (מתחת ל  10מעלות) יש לקבל הנחיות יצרן לגבי סוג
הפריימר שיבוצע ואופן היישום.
 05.10.7.7לפני ביצוע הפוליאוריאה יש לבצע בדיקה יסודית לגילוי ותיקון של כל חור
בתשתית.
 05.10.7.8תיקון פגמים וחרירים ,יבוצע באמצעות מילוי החור במסטיק פוליאוריתני מסוג
"סיקפלקס פרו "3-או שו"ע ,מריחה פוליאוריתנית מעל באזור החור וברדיוס 10
ס"מ לפחות מסביב ,והתזה של שכבת פוליאוריאה דו רכיבית חמה/קרה מעל.
הביצוע בהתאם להוראות היצרן.
 05.10.7.9פתיחת המשטח לתנועה תתאפשר כשעה לאחר גמר ההתזה.
 05.10.7.10התקשות מלאה יתאפשר  7ימים לאחר גמר ההתזה.
 05.11איטום קירות חוץ מחופים בחיפוי יבש ,וקירות גרעינים ומעטפת בגגות
_______________________________________________________________________
עמוד  49מתוך 555
-LOGISTIC-#21649-v16מפרט_טכני_מיוחד_-ג__-_2מרכז_אנרגיה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מכרז מס' 206/2021

 05.11.1עבודות הכנה
יש לבצע הכנת שטח טובה מאוד עד לקבלת פני בטון חלקים ,ישרים ,יציבים ונקיים.
 05.11.1.1עבודות ההכנה והתיקונים יבוצעו ע"י הקבלן ובאחריותו .
 05.11.1.2יש לסלק בליטות חדות מפני הבטון .הדבר נועד במיוחד לבליטות של מי-צמנט
שיצאו מהרווח שבין התבניות או במקומות שהלוחות לא עמדו במישור אחד.
הביצוע ע"י דיסק או אבן משחזת לקבלת שטח פנים ללא קפיצות ובליטות.
 05.11.1.3פני בטון המיועדים לאיטום יהיו נקיים מחומרים זרים כגון :שמן ,צבע חלב
תבניות ושכבת מי הצמנט בפני הקיר.
 05.11.1.4בקירות שנאטמים במריחות צמנטיות (טיח הדראולי) יש לבצע על הקיר התזה של
חומרי שחיקה ,עד לסילוק קרום הבטון העליון וחשיפת קצות האגרגטים ועד
ל"פתיחת כל הבועות שבבטון" ,בכל השטח .יותר לבצע הכנה בעזרת לחץ מים של
מעל  500אטמ' ,באישור מיוחד מהמפקח ,רק במידה שיוכח כי הלחץ פותח את
הבועות שבבטון ,חושף סגרגציות ומסיר שכבות חלשות
 05.11.1.5חורים וקיני חצץ יש לסתום עם בטון פולימרי מדרגת איכות  R-4כגון:
סטרקצ'ורייט או שו"ע .יש להקפיד ולמלא את כל החורים שבקיר ,קטנים וגדולים
עד לקבלת מישור שלם.
לפני הסתימה יש לסלק את החלקים המפוררים של הבטון עד לקבלת תשתית
חזקה ויציבה .לאחר המילוי יש לעבור על שולי אזור התיקון ולנקות שאריות מלט
שנמרח של הקיר ,סביב אזור התיקון.
 05.11.1.6חורי דיוידגים יאטמו באמצעות הכנסת פקק ייעודי ומילוי בבטון פולימרי כאמור
עד למישור פני הקיר .הביצוע משני צדי הקיר.
 05.11.1.7חורים קטנים וסדקים יש למלא בעזרת שפכטל המתאים לסביבה חיצונית
אגרסיבית ,כדוגמת סיקה  .620השפכטל ידבק לבטון ולחומר האיטום שיבוא
עליו .ביצוע השפכטל  -מיד לאחר ביצוע השפכטל ,יש לשייף ולסלק שיירי חומר
מסביבת התיקון ,כך שלא יישארו שכבות דקות על פני הבטון.
 05.11.1.8קירות בנייה ,אם יהיו ,ימרחו תחילה בשכבת הרבצה חרושתית תקנית המגיעה
בתערובת אבקתית יבשה להוספת מים באתר (ראה פרק רלוונטי בהמשך).
 05.11.2איטום הקירות במריחות של טיח הידראולי
 05.11.2.1יש להשתמש בטיח הידראולי משופר כדוגמת "סיקה טופ סיל  107אלסטיק" או
שו"ע.
היישום ע"י מריחה במברשת או התזה .יש לבצע  2שכבות בעובי  1מ"מ לפחות כל
אחת ולא יותר מ  -1.5מ"מ.
בקירות גרעינים ומעטפת בגגות (ללא חיפוי) ,השכבות יבוצעו בשני גוונים שונים,
כאשר גוון השכבה העליונה יהיה לבן (משיקולי איכות הסביבה וחסכון באנרגיה).
עובי גדול מדי בשכבה יגרום לסדיקת החומר.
עובי קטן מדי בשכבה מראה על שימוש בחומר דליל מדי ולכן החומר בעל תכונות
מכאניות ירודות.
הקבלן יקבל הדרכה מספק החומרים על אופן יישום החומרים.
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 05.11.2.2לפני הביצוע יש להרטיב את פני הבטון ,להספיג אותו במים ולייבש את פני הבטון,
כך שבזמן ביצוע הטיח ההידראולי הבטון יהיה במצ"ב "רווי ויבש פנים".
 05.11.2.3הטיח ההידראולי יורכב משני רכיבים :אבקה ומים .יש לערבב את החומרים ע"י
ערבל מכאני בעל מספר סיבובים קטן ( 300סיבובים לדקה בערך).
משך הערבול יהיה  5דקות בערך 4 .דקות ערבול 5 ,דק' הפסקה ושוב ערבול למשך
דקה.
יש להקפיד על יחס מדויק של כמויות שני הרכיבים .עד לקבלת הסמיכות הרצויה.
יש לעבוד עם כלי מדידה לקבלת המינון המדויק.
 05.11.2.4המריחה תעשה במברשת " "TOROעם זיפים מותאמים למריחת איטום צמנטי.
 05.11.2.5לאחר מריחת השכבה הראשונה ממתינים  2-6שעות עד להתחזקות חלקית של
השכבה הראשונה ויכולתה לשאת את השכבה הבאה.
 05.11.2.6בכל העיבודים המיוחדים כגון פינות וכו' ,ומעל סדקים שבבטון יש למרוח תחילה
שתי שכבות של חומר האיטום ולהטביע לתוכו רשת שריון לטיח ,עם עיניים 5
מ"מ .לאחר מכן ,מכסים את המקום בשכבות שבוצעו על פני כל השטח.
 05.11.2.7חוזק ההדבקות של מערכת האיטום הצמנטית יהיה  1.5מגפ"ס ובכל מקרה לא
פחות מ  1.0מגפ"ס בכל נקודה.
לאחר הביצוע
 3שעות לאחר גמר יישום השכבה השנייה ,מרטיבים את פני השטח ע"י ריסוס
דין של מים (אשפרה) .ההרטבה תחזור על עצמה מדי  4שעות במשך יומיים.
 05.11.2.8תיקון האיטום סביב חורי אביזרי הקיבוע של החיפוי יעשה ע"י מריחה של מסטיק
פוליאוריתני כדוגמת "סיקה הייפלקס  "250או שו"ע .המריחה במישור האיטום
של הקיר.
 05.12איטום קירות בטון חשוף
 05.12.1תערובת הבטון תתוכנן בנוסף לדרישות הקונסטר' והאדריכל למינימום התכווצות הבטון
כתוצאה מאיבוד המים שבבטון .תכנון התערובת יעשה על פי הנחיות יועץ בטונים של הקבלן,
ויאושרו על ידי המפקח ,בדגש על תכנון של בטונים לא סדוקים שלא יחדירו מים למבנים.
הנ"ל כלול במחירי היחידה השונים ולא יימדד בנפרד.
 05.12.2איטום חורי מוטות קשירת התבניות יעשה ע"י שתי מערכות איטום ,מבחוץ ומבפנים ,כולל:
פקקים גמישים אוטמים המוחדרים בלחץ אל החור ,ומילוי החור על גבי הפקקים במלט בלתי
מתכווץ (בטון פולימרי בלתי מתכווץ) בדרגה  R-4או במסטיק אוטם על בסיס pure MS
Polymer
 05.12.3יישום עצר מים לא תופח בהפסקות יציקה
 05.12.3.1בכל הפסקות היציקה ,האופקיות והאנכיות ,יש ליישם עצר מים מרצועה דביקה
המכילה ביטומן ,לא תופח ,מסוג "סינקופלקס" (משווק ע"י איטומקס) או sika
 lock stopשו"ע.
 05.12.3.2אופן ההנחה:
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 05.12.3.2.1מנקים את התפר מכל חומר זר ומחליקים את פני השטח בליטוש או
סיתות עדין.
 05.12.3.2.2פני שטח שלא יהיו חלקים יוחלקו בביטומן דו רכיבי כדוגמת
"פסימור  "2Nאו "איגולפלקס" או "מסטיגום ספיד" או שו"ע או
ע"י גראוט אפוקסי.
 05.12.3.2.3מצמידים את העצר לתפר היציקה לפני יציקת ההמשך ,על גבי
תשתית מוחלקת ,ומוודאים שהעצר דבוק לתשתית בכל שטחו.
 05.12.3.2.4פרופיל העצר יונח בפס אחיד ,רציף ,עם טיפול באיטום חיבורי
הפרופיל בביטומן דו רכיבי כנ"ל אן במסטיק כדוגמת סיקפלקס
11FC
 05.12.4ביצוע סילר על פני הבטון  -הספגה של הבטון בחומרים למניעת ספיגות והגנה על פני הבטון
 05.12.4.1הספגת פני הבטון החשוף בסילר תעשה במוצר העומד בדרישות הבאות:
(מידת ההתאמה תקבע על פי הצהרות היצרן ועל פי דוגמאות שיבוצעו באתר)
 05.12.4.1.1מתאים לשימוש כסילר לבטון.
 05.12.4.1.2עמיד בקרינת .UV
 05.12.4.1.3אחריות יצרן לטיב החומר והתפקוד למשך  10שנים לפחות .כולל
ניסיון מוכח של שימוש בארץ.
 05.12.4.1.4החומר יהיה שקוף לחלוטין ( ,)TRANSPERENTאינו משנה את
גוון הבטון.
 05.12.4.1.5לפני ביצוע הטיפול בפני הבטון בסילר יש לנקות את פני הבטון ע"י
התזת מים בלחץ של  300אטמוספירות לסילוק שיירי לכלוך ואבק
ולשטוף את הבטון.
 05.12.4.1.6יש לוודא מראש ,ע"י ניסוי שההספגה בסילר זו לא פוגעת במראה
פני הבטון.
 05.12.4.1.7לאחר הניקוי והייבוש ,תבוצע התזה של חומר דוחה מים מסוג
פרוטקטוגארד המשווק ע"י דבטק או פרוטקטוגארד קולור המאחד
גווני בטון ונותן מראה בטון חשוף אחיד .או סיקה  H700המשווק
ע"י גילאר או פוליפיל טי.ג'י  500מחברת קוסטר המשווק ע"י
אורנטק גטאור.
 05.12.4.1.8הביצוע בשתי שכבות לפחות או יותר ,לפי הצורך.
 05.12.4.1.9יש ליישם את החומר בהתזה עד לרוויה רטוב על רטוב ללא לחץ.
רצף הפעולות צריך להתבצע ללא הפסקה ממושכת בין שכבה
לשכבה .לחומרים במריחה יש ליישם את כמות המריחה על פי
הנחיית היצרן.
 05.12.4.1.10בתחילת היישום תערך בדיקה ע"י המהנדס אשר תכלול התזת מים
על הבטון במצב אופקי ובמצב אנכי .המים חייבים להסתדר בצורת
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טיפות גדולות שאינן נספגות בבטון .במידה ותופעה זו לא תתרחש,
יש להשתמש בחומר אחר.
 05.12.4.1.11כמו כן תערך בדיקה להכתמה של התשתית לאחר יישום החומר.
 05.12.4.1.12יש לקבל את אישור האדריכל לפני הביצוע כי הדוגמא מאושרת
מבחינת שינויי גוון אפשריים בבטון.
 05.12.4.1.13בגמר הביצוע מבצעים התזה של מים על כל שטח הקיר .בכל מקום
שבו המים נספגים בבטון ולא מסתדרים בצורת טיפות יסומן .בגמר
הבדיקה הנ"ל מבצעים תיקונים לפי הצורך.
 05.12.4.1.14בזמן היישום של הסילר יש להגן על כל אלמנטי המבנה והסביבה
אשר עלולים להינזק או להיות מוכתמים ע"י הסילר.
 05.12.4.1.15על הקבלן להעביר אחריות יצרן לעמידות החומר למשך  10שנים
לפחות.
 05.13איטום חדרים רטובים
חדרים רטובים כוללים :חדרי שירותים ,מקלחות וכל חדר אחר שעשויים להימצא בו מים.
 05.13.1הקירות יהיו עשויים בטון .לקירות בניה או גבס תעשה חגורה תחתונה עד גובה הפנל לפחות.
איטום הרצפה יגיע עד לפני הפנל .איטום הרצפה יעלה על החגורה למישור האופקי והריצוף
שבסף יודבק בדבק על גבי האיטום .הדבק יהיה דבק לקרמיקה גמיש מסוג "פלסטומר "770
של "תרמוקיר" או שו"ע ,מסורק במלג' משונן.
 05.13.2בפתחים ,תעשה חגורה בסף הדלת או שיקובע זוויתן בהתאם לפרטים .איטום הרצפה יעלה
על החגורה.
 05.13.3קולטנים יהיו מאביזר חרושתי המתאים לחדרים רטובים (לא מחליד ,עם סיפון וכו') .לאביזר
יהיה סידור מיוחד עבור התחברות לשכבות האיטום .אביזרים מתאימים – חברת "דלמר" או
שו"ע.
 05.13.4הכנת שטח
הכנת השטח תכלול סילוק כל חומר זר לרבות שיירי מלט ,חול וכדומה.
יבוצע ליטוש בליטות בדיסק ידני.
מילוי שקעים גדולים באופן מקומי בלבד באמצעות מלט חרושתי לתיקונים בדרגה .R-4
ביצוע רולקות מבטון פולימרי במידות  3X3ס"מ.
ניקוי בעזרת מברשות קשות /מברשות פלדה ושימוש בשואב אבק תעשייתי לסילוק כל
שאריות המלט ,האבק וכו' ,עד לקבלת פני בטון נקיים ומוכנים לקבלת המריחות הצמנטיות.
התשתית חייבת להיות ללא שיירי שמן ,צבע ,אבק ,או כל חומר זר אחר.
ביטון צנרת יבוצע במלט חרושתי המיועד לכך עפ"י הנחיות היצרן .ביטון הצנרת יעשה בקווים
ישרים עפ"י סרגלים ובחתך אחיד בצורת טרפז .יש לנקות שיירי מלט מצדי ה"ביטון".
 05.13.4.1שכבת בסיס צמנטית
על גבי הרצפה ,לאחר ביצוע הכנת שטח ,הנחת הצנרת וביטון הצנרת ,תבוצע
שכבת בסיס מחומר איטום צמנטי רגיל ,לא גמיש וללא תוספת פולימרים .היישום
בשכבה אחת בעובי של  1מ"מ (כ 2-ק"ג למ"ר) ,כדוגמת טורוסיל או "סיקה טופ
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 "105או שו"ע .יישום החומר ,לרבות הכנות השטח ,ערבוב החומר ,יישום
במברשות מתאימות (מברשות טורו) ואשפרה ,יהיו כאמור לעיל ועפ"י הנחיות
היצרן ,המחמיר מבין השניים .הקבלן מוזהר כי שימוש באיטום צמנטי גמיש יכול
לגרום לניתוק של שכבות האיטום המבוצעות עליו.
 05.13.4.2פריימר אפוקסי מתאים ,מסוג "אקוודור" או שו"ע.
 05.13.4.3מערכת האיטום
האיטום יבוצע במריחות של פוליאוריתן ביטומני דו רכיבי מסוג "היפרדסמו PB
( "2Kחב' פולידן) או שו"ע ,בשכבות ,בעובי של  2.5מ"מ .יש להקפיד על קבלת
העובי הדרוש גם בפן האנכי בהגבהות .לשם כך יש ליישם את החומר במספר
שכבות עד לקבלת העובי הדרוש ,או להשתמש בחומר טיקסוטרופי המיועד
לאיטום קירות מאותה משפחת חומרים (קיים בחברת ביטום).
הגנה על האיטום :יש להגן על האיטום ע"י נייר טול במשקל  300גרם למ"ר ,או
להגן ע"י פלציב המשמש לבידוד אקוסטי.
 05.13.5איטום קירות הבאים במגע עם מים
 05.13.5.1אזורי האיטום המינימליים
 05.13.5.1.1בחדרי שירותים -באזור קיר הניאגרה 20 ,ס"מ לפחות מעל גובה פני
הניאגרה ובכל ההיקף בקירות הצידיים.
 05.13.5.1.2באזור קיר עם כיורים 60 ,ס"מ לפחות מעל הכיור ,ו 20-ס"מ לפחות
בהיקפו.
 05.13.5.1.3בחדרי מקלחות -איטום קירות מקלחות יבוצע לכל גובהם.
 05.13.5.2האיטום ע"י מערכת איטום הכוללת מריחות דקות וגמישות.
 05.13.5.3בקירות בנייה יש לבצע שכבת הרבצה חרושתית כתשתית למערכת האיטום .אופן
ביצוע שכבת ההרבצה -ראו בהמשך.
 05.13.5.4לקירות בטון ובנייה יהיו המריחות מטיח הידראולי מוגמש (איטום צמנטי גמיש)
כגון סיקה "סיקה טופ סיל  107אלסטיק" או שו"ע .הביצוע בשתי שכבות בגוון
שונה ,ובעובי  2מ"מ (ראה פירוט לביצוע איטום צמנטי/טיח הידראולי בסעיף
לאיטום קירות חוץ בקיבוע יבש בהמשך).
 05.13.5.5לקירות גבס ירוק או צמנטבורד יהיו המריחות אקריליות מסוג "לסטוגום" או
שו"ע מאושר ,בעובי  1.2מ"מ לפחות.
 05.13.5.6לקירות מלוחות ייעודיים אחרים תותאם מערכת דומה או שו"ע בהתאם לצורך
ולסוג התשתית.
 05.13.5.7לקירות מבלוקי בנייה מגבס תבוצע מערכת ייעודית שנבדקה על ידי היצרן
לאיטום קירות אלו ,ברמת האיטום האמור לשאר התשתיות.
 05.13.5.8לא יאושר מערכת קירות ללא איטום.
 05.13.5.9בפינות או בחיבורים בין חומרים שונים /תשתיות שונות ,ובחיבורים בין לוחות
ייעודיים לחדרים רטובים ,יש ליישם סרט איטום גמיש מ  ,EPDMבגמר לבד
מודבק ליריעה משני צדדיה במפעל ,כגון "סיקה סיל טייפ  "Fאו יריעה דומה
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מחברת תרמוקיר או  m.b.m.iאו דבטק או שו"ע ,רוחב הסרט  12ס"מ ויריעת ה
 epdmשבתוכו תמצא בכל רוחב הסרט.
 05.13.5.10סביב צנרת החודרת את האיטום בקיר יש לאטום ע"י יריעת איטום גמישה
חרושתית דומה ,בגמר לבד משני צדיה ,ועם חור מוכן במפעל בקוטר המתאים
לצינור החודר ,המיועד לצורך התהדקות היריעה באופן מושלם על הצינור החודר.
היריעה המיושמת ומוטבעת בין שכבות האיטום .היריעה תהיה חלק ממערכת
האיטום המומלצת ע"י היצרן .יריעה מתאימה נוספת משווקת ע"י חברת
"תרמוקיר" או "( "SCHOMBURGאחאב) או "( "SOUDALדבטק) .היריעה
תהיה בעלת תכונות דומות לסרט האיטום .לחברת  mbmiאבזר מתאים הכולל
שרוול גומי ויריעה כנ"ל.
 05.13.5.11באזורי קירות הבאים במגע עם מים בתדירות גבוהה כגון במקלחות ,יש לבצע
רובה אפוקסית .המערכת כולה :ממברנת איטום ,דבק ורובה ,יהיו מאותו הספק
ויתפקדו כמערכת שלמה .ביצוע איטום על קירות גבס יעשה עפ"י מפרט מיוחד של
יצרן החומר ובאישורו .הקבלן מוזהר כי ביצוע מערכת צמנטית ישירות על הגבס
גורם לניתוק השכבות במשך הזמן ולכן יש להשתמש בפרימר מיוחד המונע את
התופעה.
 05.13.6ביצוע שכבת הרבצה על גבי קירות בנייה ,כתשתית לאיטום לפני ביצוע איטום על קירות
בנייה
 05.13.6.1יש למרוח על הקירות מבלוקי בנייה שכבת הרבצה כדוגמת הרבצה צמנטית
לקירות חוץ ,מתאימה כתשתית לחיפויים קשיחים ,של חברת "תרמוקיר" או
"כרמית" או שו"ע .שכבת ההרבצה תהיה מתערובת מוכנה מראש ,במפעל .תכונות
שכבת ההרבצה יתאימו לתקן ( 1920תקן לטיח) ,שכבת הרבצה כתשתית לחיפויים
קשיחים ,כלומר עם תכונות מכאניות משופרות .עובי השכבה  5מ"מ והיא תהודק
לקיר ותוחלק במלג' חלק (ללא שינון בפני השכבה) .אין לבצע שכבה בעובי קטן מ-
 4מ"מ או גדול מ 7-מ"מ .הדבר פוגע בתכונות החומר בגלל בעיית עיבוד מים ולכן
אשפרה לקויה .שכבת ההרבצה תבוצע במריחה עם מלג' או בהתזה .בכל מקרה
יש לעבור עם מלג' על פני השכבה לאחר יישומה ,להדק את השכבה אל הקיר
ולהחליק את פני השכבה .השכבה הסופית תהיה מלאה ,בעובי אחיד (פלוס-מינוס
 1מ"מ) ,ללא חורים או פגמים כלשהם.
 05.13.6.2הכנת השטח תהיה טובה והיא תכלול סילוק חלקי בטון רופפים ובליטות גדולות,
ניקוי יסודי מאבק ,מילוי קיני חצץ בהרבצה כנ"ל ,בשכבות בעובי  5מ"מ כל שכבה.
חוטי קשירה אלמנטי פלדה וברזלי זיון המציצים מהבטון ,יחתכו בעומק  10מ"מ
לפחות .השקע שנוצר ימולא בשכבת הרבצה .יש להרטיב את הקיר ולהספיגו במים
לפני ביצוע השכבה.
 05.13.6.3יש לשים רשת באזורי סדקים ,בחיבורים בין בטון לבלוק ובתפרי יציקה ,על מנת
למנוע סדיקה .הרשת נגד אלקלי עם חורים בגודל  10X10מ"מ והיא תמצא במרכז
שכבות ההרבצה .רוחב הרשת  40ס"מ לפחות.
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 05.13.6.4הביצוע בהתאם לאמור לעיל ובכפוף למפרט יצרן החומר ובליווי מטעמו.
יש לבצע אשפרה לשכבה ע"י הרטבה מספר פעמים ביום ,כך שהשכבה תשמר
בתנאי רטיבות כל הזמן.
 05.14איטום רצפות חדר מכונות דוודים וחדרים נוספים בקומות הקרקע ,איטום במערכת
 MMAכשכבת גמר
 05.14.1איטום חדרי המכונות בקומת הקרקע יאטמו ע"י מערכת פולימרית המסוגלת לאטום ולשמש
שכבת גמר העומדת בתנאי המקום ,עשויה  MMAבשכבות ,כמוסבר בהמשך
 05.14.2החומר יהיה מאושר על פי מפרטי היצרן לשמש חומר איטום ושכבת מדרך גמר עליון בחדרי
מכונות כאמור בפרויקט זה.
 05.14.3העבודה תבוצע ע"י קבלן שהוסמך לכך ע"י יצרן המערכת או נציגי היצרן בארץ .ההסמכה
חייבת לכלול השתתפות בימי הדרכה רשמיים אצל היצרן או נציגיו בארץ .הקבלן המיישם
יהיה בעל ניסיון של לא פחות מ  4רצפות  MMAעשויות בערכת הנ"ל ששטח כל אחת מהן לא
קטנה מ  400מ"ר.
 05.14.4טרם אישור העבודה יעביר הקבלן מפרט היצרן או נציגו בארץ לאישור .המפרט יכיל את כל
האמור בהנחיות בהמשך והוא יהיה ייעודי לעבודה זו.
 05.14.5נציגי היצרן ילוו את הקבלן החל מהכנת המפרט התואם ,הכנת הדוגמא ובשלבי העבודה
השונים .הנ"ל מהווה תנאי הכרחי לאישור המערכת .ליווי נציגי היצרן לא יחליף בשום דרך
את הפיקוח העליון .יש לזמן את המתכנן לפיקוח העליון כאמור בהמשך.
 05.14.6עבודות הכנת השטח
 05.14.6.1פני הבטון יהיו מוחלקים בהליקופטר .כמות הסיבובים בהחלקת ההליקופטר
תהיה המינימלית הנדרשת ליצירת המישוריות ,החלקות ומניעת סדיקה
ראשונית .אין לבצע החלקת יתר ,על מנת שלא ליצור קרום עליון חלש .שכבת
הבטון העליונה תהיה מבטון המיועד ,על פי הנחיות מפעל הבטון ,לשמש בטון
החלקה.
 05.14.6.2עבודות ההכנה והתיקונים יבוצעו ע"י מבצע מומחה לאיטום ב ,MMAאשר יבצע
את עבודת האיטום והגמר ובאחריותו.
 05.14.6.3יש לסלק בליטות חדות מפני הבטון .הביצוע ע"י דיסק או אבן משחזת לקבלת
שטח פנים ללא קפיצות ובליטות.
 05.14.6.4יש לבצע על תשתית הבטון המיועדת לאיטום התזה של חומרי שחיקה ,או shot
 blusttingאו קירצוף עדין ,עד לסילוק קרום הבטון העליון וחשיפת קצות
האגרגטים ועד ל"פתיחת" הבטון .חומרי השחיקה ייצרו חספוס של פני השטח
בפרופיל בהתאם ל –  CSP-4על פי תקני .ICRI
 05.14.6.5חורים וקיני חצץ יש לסתום עם אפוקסי צמנט או בטון פולימרי בדרגת איכות R-
 4על פי תקני שיקום בטון .לפני הסתימה יש לסלק את החלקים המפוררים של
הבטון עד לקבלת תשתית חזקה ויציבה.
 05.14.6.6יש לנקות את שאריות החומר מסביב לאזורי התיקון כך שחומר התיקון יימצא
רק בתוך השקעים.
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 05.14.6.7יש לאפשר לבטון התיקון להתייבש ,על פי דרישות יצרן חומרי הציפוי ( 28יום
בד"כ) ,או להשתמש בחומר דו רכיבי ,מהיר ייבוש.
 05.14.6.8חוזק פני הבטון יהיה  1.5מגפ"ס לפחות ,בכל דוגמת בדיקה .על הקבלן לבצע
בדיקות עצמאיות לחוזק התשתית ולהציגן למפקח לאישור .המפקח יהיה רשאי,
אך לא חייב לדרוש בדיקות מכון בודק לחוזק התשתית ,על פי ראות עינו
 05.14.6.9יש לבצע שאיבות אבק בשואב אבק תעשייתי הכולל גם מברשת סיבובית קשיחה.
עד לקבלת תשתית ללא אבק וללא חלקים רופפים.
 05.14.7יישום מערכת ה MMA
 05.14.7.1סדר השכבות
 05.14.7.1.1הכנת השטח כאמור לעיל
 05.14.7.1.2מילוי חורים ותיקון שברים יבוצע עם דייס מהיר ייבוש READY
 REPאו  DURACON® 205בתוספת קוורץ נקי ( 3קוורץ205 1 :
(©DURACON
 05.14.7.1.3טיפול בסדקים ותפרים לא פעילים עד  1.5מ"מ רוחב ,יבוצע ע"י
מסטיק על ססיס  pure MS Polymerאו מפוליאוריתן בעל עמידות
של מעל ל  15שנה .ביישום מערכת  Duroconיעשה שימוש ב
 ,POWERFIX PU40יש למרוח כמו שפכטל ,כ 5-ס"מ מכל צד של
הסדק ולהטביע בפנים רשת שריון שתאושר ע"י כרמית מיסטר
פיקס.
 05.14.7.1.4טיפול בסדקים ותפרים פעילים מעל  1.5מ"מ רוחב יבוצע כאמור
לגבי סדקים שרוחבם קטן מ  1.5מ"מ ,בתוספת חיתוך הסדק
ושאיבת אבק ,ומילוי הסדק עם מסטיק דומה.
 05.14.7.1.5שן עיגון – יש לבצע חרוץ בדיסק לשיני עיגון שנועדו לעיגון מכאני
לפני תפרים ,תעלות ניקוז ,קירות ,קצה האיטום בהגבהות ,עמודים,
אלמנטים אחרים.
 05.14.7.1.6יש לבצע חרוץ ברוחב ובעומק  5מ"מ.
 05.14.7.1.7רק שכבת הבסיס תיכנס אל השן לצורך נעילה.
 05.14.7.1.8החרוץ צריך להיעשות בצורה ישרה " ,"Uבניסור ולא בצורת ""V
ותמיד ברוחב ועומק כפולים מהציפוי הסופי.
 05.14.7.1.9אין לאפשר לפריימר להיכנס לשיני העיגון.
 05.14.7.1.10ביצוע רולקות מינימליות במידות  15X15מ"מ בבטון פולימרי
חרושתי ,דרגה  R-4בהתאם לתקני שיקום בטון או בהתאם לאמור
בסעיף קטן ב' .רולקות אנכיות יהיו ממסטיק על ססיס pure MS
 Polymerאו מפוליאוריתן בעל עמידות של מעל ל  15שנה .בביצוע
מערכת  Duroconיש לבנות את הרולקות עם ®DURACON
 COVE MIXייעודי לרולקות .בשלב הכנת השטח יד להקפיד ולבצע
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פעולה אגרסיבית אל הפינה על מנת "לפתוח" את הסגרגציות
ברולקות.
 05.14.7.1.11בכל המשטחים האנכיים ומקומות בהם התשתית לחה או לא
מספיק מישורית יש לבצע תחילה מריחת שכבת אפוקסי צמנט
(אפוסם) מסוג "סיקה ( "720גילאר) או שו"ע ,בעובי  3 – 1מ"מ.
 05.14.7.1.12מריחה של פריימר על בסיס  ,MMAדו רכיבי ,מסוג Durocon 101
או שו"ע ,בכמות של  500גר' למ"ר .המריחה ברולר עם שיער קצר.
ייתכן צורך בשימוש שכבת פריימר כפולה על שכבות פורוזיביות,
הכל לקבלת שכבה שלמה ,ללא חורים בכלל .חוזק המתיחה – מעל
 10מגפ"ס ב  20מעלות ,התארכות מעל  240%ב  20מעלות.
 05.14.7.1.13מריחה/התזה שכבת האיטום מפוליאוריתן דו רכיבי ,גמיש ,שאינו
מכיל פלסטיסייזרים ,המיועד לאיטום המגשר על סדקים ,מסוג
) Matacryl LM (WLאו שו"ע ,בעובי גדול מ  2מ"מ ( 2.6ק"ג למ"ר).
 05.14.7.1.14מריחה של סילר/שכבה מקשרת על בסיס  MMAלמערכת האיטום
 Matacrylהפוליאוריתנית ,מסוג  .Matacryl STCהחומר יהיה דו
רכיבי ,גמיש ,עמיד קרינה .חוזק המתיחה מעל  6מגפ"ס ,התארכות
מעל  ,120%השחיקה ב  500סיבובים  51מיליגרם .לפני יישום שכבת
הסילר יש להמתין להתייבשות מלאה של שכבת האיטום
הפוליאוריתנית וכן יש לנקות כל שארית אבק או אגרגטים קטנים
או כל חומר זר מפני השכבה .היישום בכמויות קטנות לכל מקטע,
בעזרת שפכטל גומי ורולר ,בכמות של  0.4ק"ג למ"ר (עובי  1.25מ"מ)
ועד  1ק"ג למ"ר.
 05.14.7.1.15יש לבזוק גרגרי קוורץ במידות  0.3-1.0מ"מ ,לתוך השכבה המקשרת
טרם התחזקות השכבה ,לשיפור האדהזיה עם השכבה הבאה
 05.14.7.1.16שכבת קישור לשכבת השחיקה מחומר דו רכיבי על בסיס ,MMA
מסוג  Durocon 205או שו"ע ,בכמות של  1.2ק"ג למ"ר ,בתוספת
 ,SNL Powderבכמות של  2.4ק"ג למ"ר .חוזק מתיחה  8מגפ"ס
לפחות ,התארכות בכל מקסימלי  6%לפחות .יש לנקות לפני יישום
השכבה כל שארית אבק או אגרגטים קטנים או כל חומר זר מפני
השכבה.
 2 05.14.7.1.17שכבות סילר סוגר עליון על בסיס  ,MMAדו רכיבי ,עמיד קרינה,
מתפלס מעצמו ,מתאים לסביבת שחיקה ,כימיקלים וחשיפה
לטמפרטורה גבוהה ,מסוג  .Durocon 304כמות החומר לשכבה 0.4
ק"ג למ"ר ,סה"כ  0.80ק"ג למ"ר .חוזר המתיחה מעל  30מגפ"ס,
התארכות בכח מקסימלי מעל  .2.5%שופכים את החומר בכמות
הרצויה על השכבה הקודמת בפסים ומפזרים ברולר מתאים עם
שיער קצר.
 05.14.7.1.18או מערכת שוות ערך
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 05.14.7.1.19התנגדות להחלקה  R-10עד  R-12בהתאם להנחיות יועץ הבטיחות.
לא תשולם תוספת מחיר כלשהיא להגעה לדרגה נגד החלקה
שתדרש.
 05.14.8הנחיות כלליות לביצוע האיטום
 05.14.8.1מודגש בזאת כי שכבות האיטום הסופיות יהיו שלמות ,חלקות ,בעובי אחיד ככל
שניתן ,ללא חורים או סדקים ,ללא מהמורות או כל פגם אחר.
 05.14.8.2יישום השכבות השונות יתבצע ברולר או מגב או אחר ,על פי הוראות הדף הטכני
של היצרן .בשכבות הרגישות לכליאת אוויר יש לעבור עם רולר סיכות שתפקידו
לשחרר אוויר מהממברנה הטרייה.
 05.14.8.3הקבלן יחזיק בכל הציוד הדרוש למלאכה ,על פי הוראות היצרן
 05.14.8.4העבודה תתבצע על ידי מבצע המיומן ומנוסה ביישום מערכת ה  ,MMAאשר
יאושר על ידי ספק החומר ,כולל תעודה המאשרת את המבצע לביצוע מערכת
הנ"ל ,בת שנתיים לפחות .ראו גם האמור בפרק הרלוונטי לאישור הקבלן.
 05.14.8.5יוקפד על עמידה בהוראות היצרן לגבי טמפרטורת היישום ,הלחות בתשתית,
נקודת הטל וכו' .על הקבלן למדוד את כל הפרמטרים לפני ובמהלך כל יום עבודה
ולמלא טפסים עם כל המדידות שנעשו .עותק מכל טופס יועבר למפקח .לא תבוצע
עבודה אם המדידות מראות על נתונים שחורגים מהוראות היצרן.
 05.14.8.6יש לערבל את החומרים היטב ,בערבל העונה לדרישות היצרן ולמשך הזמן הנחוץ
על פי ההוראות היצרן (בד"כ לפחות  3דקות בערבל מכאני .דקה אחת לפחות
מעבר לזמן הנחוץ לקבלת חומר אחיד)
 05.14.8.7בימים עם טמפרטורה קרה (מתחת ל  10מעלות) יש לקבל הנחיות יצרן לגבי סוג
הפריימר שיבוצע ואופן היישום .אין ליישם כאשר הטמפרטורה מעל  35מעלות.
 05.14.8.8יש לעבוד על פי הנחיות הבטיחות של היצרן ,כולל הנחיות למניעת
 05.14.8.9לפני ביצוע המערכת יש לבצע בדיקה יסודית לגילוי ותיקון של כל חור בתשתית.
 05.14.8.10יש לאוורר את החדר כל זמן העבודה על המערכת ,לפחות  7החלפות אוויר לשעה.
 05.14.8.11פתיחת המשטח לתנועה תתאפשר בהתאם להוראות היצרן.
 05.14.8.12חוזק המערכת לשליפה לא ייקטן מ  1.5מגפ"ס בכל נקודה .יש לערוך לפחות 10
בדיקות מפוזרות שווה בכלל השטח .הבדיקות ע"י מכון מוסמך.
 05.14.8.13יש לבצע חלקת ניסיון לאישור המערכת לפני תחילת העבודה ,בשטח שלך  20מ"ר
לפחות .חלקת הניסיון תכלול מדרג של השכבות חשופות החל ממשטח לאחר
הכנת שטח ועד למשטח עם כלל השכבות.
 05.15איטום רולקות בחדר משאבות
 05.15.1האיטום יבוצע לאורך ההיקף החדר בקירות אשר מצידם השני יש חלל של המבנה (ללא קירות
המעטפת) ,למניעת מעבר מים בתפר היציקה בין רצפה לקיר.
 05.15.2רוחב האזור המטופל יהיה  40ס"מ על גבי הרצפה ו  15ס"מ על גבי הקיר
 05.15.3סדר השכבות ואופני ביצוע:
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 05.15.4הכנת השטח לבטון הרצפה תכלול ליטוש של פני הבטון בדיסק גס עד לקבלת פרופיל פני שטח
 csp-3או שיוף במברשות פלדה קשיחות .הכל להסרת קרום בטון עליון חלש .לאחר הפעולה
האגרסיבית על פני הבטון תבצע שאיבת אבק בעזרת שואב אבק תעשייתי.
 05.15.5הרטבה של פני הבטון למצב רטוב יבש פנים.
 05.15.6מריחות של איטום צמנטי ,טיח הידראולי מוגמש ,בשתי שכבות בגוונים שונים ,בעובי כולל
של  2מ"מ לכל הפחות .הטיח ההידראולי מסוג סיקה  107אלסטיק או שו"ע.
 05.15.7יש להתקין יריעת איטום גמישה מ  epdmעם לבד משני הצדדים בין שכבות האיטום .היריעה
מסוג סיקה סיל טייפ  Fאו ( SE944תרמוקיר) או שו"ע.
 05.15.8אופן הביצוע ראו האמור בסעיף "איטום קירות חוץ מחופים בחיפוי יבש".
 05.16איטום תעלה לצנרת סולר מעל לתקרת המאגרים
 05.16.1כללי
 05.16.1.1האיטום יבוצע על גבי כל שטח התעלה ,מתוך התעלה
 05.16.1.2מערכת האיטום צריכה להיות גמישה במידה מסוימת המאפשרת גישור על
סדקים וכן עמידה בדלקים .חומר האיטום יהיה עמיד בדלקים כדוגמת סולר,
שמנים וכו'.
 05.16.1.3החומר יהיה מסוג פוליטאר ( 99Hפזקר) או שו"ע מאושר.
 05.16.1.4חומר האיטום מסוג פוליטאר  H 99מצריך אישורים מיוחדים לצורך קבלתו
מהספק .על הקבלן להיערך מבעוד מועד להשגת כל האישורים הנדרשים.
 05.16.1.5החומר מסוג זה יוצר ריחות בזמן היישום ותקופה מסוימת לאחריו ולכן מחייב
אוורור מסיבי במקרה שמיושם בחללים סגורים.
 05.16.1.6יש לקבל אישור היצרן להתאמה של החומר לייעודו ,לפני תחילת העבודה בחומר
ולהעבירו לאישור המפקח.
 05.16.1.7הקבלן יעביר אישור שיקבל מהיצרן ,לשימוש בחומר במאצרות.
 05.16.1.8הגנה על האיטום ע"י יריעת  hdpeטהור בעובי  0.55מ"מ לפחות.
 05.16.1.9יש לעבוד בדיוק על פי מפרט היצרן וכן עפ"י ההנחיות שלהלן:
 05.16.1.9.1הכנת השטח
 05.16.1.9.1.1הכנת השטח תכלול ליטוש פני הבטון בכל השטח בעזרת
דיסק גס לקבלת פרופיל פני שטח  csp 3עד .csp 4
לחילופין ניתן לבצע הכנת שטח ע"י התזת חומרי שחיקה
או בפעולה שוות ערך .חוזק המשיכה של פני השטח יהיה
 1.5מגפ"ס לפחות.
 05.16.1.9.1.2יש לבצע רולקות מבטון פולימרי בדרגה  R-4בעל
התחזקות מהירה מסוג סטרקצ'ורייט ( 300טמבור) או
שו"ע ,במידות  2*2ס"מ ,מעוגל בעזרת הקצה של
ה"מסטרינה" .לפני יישום הרולקות יש לחתוך חריץ
בפינה החודר לתוך תפר היציקה  10ממ'.
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 05.16.1.9.1.3יש לסלק שומנים ושאריות סולר ע"י דטרגנטים
מתאימים .קיים בחברת "ליטופין" המשווקת ע"י
"אורנטק גטאור" ,בחברת "דבטק" ובחברות נוספות.
הניקוי עפ"י הוראות יצרן ,לרבות שטיפת שאריות חומר
בגמר הניקוי.
 05.16.1.9.1.4יש לנקות אבק וחלקים רופפים ע"י שואב אבק תעשייתי
הכולל מברשת קשיחה.
 05.16.2האיטום
 05.16.2.1העבודה תבוצע על פי הנחיות יצרן .יש לקרוא היטב את הנחיות הבטיחות .יש
לקבל הנחיות והדרכה מיוחדת בעבודה במקומות סגורים.
 05.16.2.2בגמר הכנת השטח ,יש למרוח פריימר יעודי לחומר על פי הנחיות יצרן ,בהתאם
למפרט פזקר .אין לבצע האיטום ללא פריימר.
 05.16.2.3מיד עם התייבשות הפריימר ,ניתן למרוח שכבת איטום ראשונה .השכבה
הראשונה תמרח רק על פני נקודות התורפה ועוד  10ס"מ לכל צד ,לרבות באזור
חורי תבניות ,סדקים בבטון ,רולקות ופינות .מטביעים לתוך החומר רשת זיון
שתסופק ע"י היצרן .עובי המריחה הנ"ל  0.5עד  1מ"מ.
 05.16.2.4לאחר  24שעות ,ניתן למרוח שכבה שנייה .השכבה תמרח על פני כל השטח (ברוב
השטח תהווה שכבה ראשונה).
 05.16.2.5שכבה עליונה תמרח לאחר  24שעות מהשכבה הקודמת.
 05.16.2.6העובי הכללי של החומר יהיה  2מ"מ בכל השטח (לפחות) ו 2.5 -מ"מ לפחות מעל
לנקודות תורפה.
 05.16.2.7במקרה הצורך יש למרוח שכבות נוספות ,עד לקבלת העובי הדרוש.
 05.16.3איטום סביב חדירת צנרת
 05.16.3.1לפני האיטום סביב חדירת צנרת דרך דופן התעלה ייש לייצב את הצנרת ע"י ביטון
במלט לתיקונים בדרגה  R-4או בעזרת אבזר חרושתי מסוג .link seal
 05.16.3.2האיטום יביצע ביציקה של פוליטאר  ,H 99בעובי  30מ"מ לפחות ובחפיפה של 10
ס"מ לאיטום האלמנט .היציקה תבוצע אל תבנית מאולתרת שיכין הקבלן לצורך
היציקה .התבנית תהיה מחומר בלתי מתכלה ,או מחומר מתקלה המאפשר הסרה.
 05.16.4דגשים מיוחדים
 05.16.4.1ערבוב חומרים יעשה בערבל מכאני יעודי בעל מהירות  300סל"ד.
 05.16.4.2כמויות החומרים בתערובת תהיה בדיוק עפ"י המידות הרשומות במפרט חב'
פזקר ,הכל מדוד בכלי מדידה מדויקים בסטיה של עד .2%
 05.16.4.3משך הערבוב יהיה כאמור במפרט היצרן ,מדוד בשעון בזמן הביצוע.
 05.16.4.4דגש מיוחד יושם לבטיחות העובדים בזמן העבודה.
 05.16.4.5תפרי יציקה וסדקים בבטון יקבלו תגבור של מערכת האיטום שתבטיח את
אטימות האזור לאחר הסדיקה ,כולל רשת שריון בסביבת הסדק.
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 05.16.4.6החומר מתפלס מעצמו ולכן הביצוע על דפנות אנכיות ועל בטון משופע .מצריך
עבודה בשכבות רבות יחסית.
 05.17איטום ברצועות יריעות E.P.D.M
איטום ברצועות  E.P.D.Mנועד לאטום חיבורים עם תזוזות קלות ,בין חומרים שונים
ואלמנטים שונים ,הצמודים זה לזה .כגון בין קיר לגגון ,סביב דלתות וחלונות וסביב כל
הסבכות.
המערכת כוללת פריימר ,דבק משחתי עבה ,יריעת  E.P.D.Mבעובי  1מ"מ וסגירת הקצוות
במסטיק סיליקוני .מערכת מתאימה :מערכת מחברת "טלבורג" המשווקת ע"י חב' "דבטק
או "רזיסטיט".
האיטום ע"י סרטי איטום מ .E.P.D.M -מודבקים בכל שטחם לתשתית.
ההדבקה תכלול שימוש בפריימר ובדבק עבה כגון FP-75 :או ( DYNOL 1649דבטק) או
שו"ע.
לפני הדבקה לבטון ,יש לפרק את כל שכבות הגמר ,לשייף את פני הבטון בדיסקים ובמברשות
פלדה עד לחשיפת קצות האגרגטים ולמלא חורים וסגרגציות בבטון פולימרי מסוג .R-4
רוחב הדבקת סרטי האיטום :לתשתית בטון –  7ס"מ לפחות.
רוחב הדבקת סרטי האיטום :לתשתית פלדה וללוחות צמנט בורד  4ס"מ לפחות.
האיטום מחייב תשתית חזקה ויציבה בכל שטח ההדבקה ,לכן בכל הרווחים המיועדים
לאיטום ,תעשה תשתית ע"י קיבוע פח שיתמוך את האיטום.
יש להגן על יריעות ה  EPDMמפני פגיעות מכאניות .הגנה מתאימה ע"י פלשונג פח.
 05.18איטום במריחות פוליאוריתניות –גגונים וכו'
 05.18.1ארונות ופירי שירות ,אינסטלציה ,כב"א ,גגונים ,ואלמנטים אחרים עפ"י הצורך ,יאטמו על
ידי מריחות פוליאוריתניות על בסיס מים מסוג "אינופז" (פזקר) או שו"ע ,ב 3 -שכבות לפחות,
בעובי כולל של  2.0מ"מ.
 05.18.2יש לבצע את האטום על גבי שכבת שיפועים מבטון פולימרי מיוחד ,מתאים ליעודו ,כדוגמת
"רפמור  "Fמחברת כרמית מיסטר פיקס או שו"ע.
 05.18.3הכנת השטח לפני ביצוע האיטום תהיה קפדנית במיוחד .פני התשתית חייבים להיות חלקים,
חזקים ויציבים .לפני ביצוע שכבת השיפועים יש לסלק כל חומר זר מפני הבטון ,לשייף את
פני הבטון בדיסק ולאחר מכן במברשות פלדה ולנקות בעזרת שואבי אבק תעשיתיים .במידת
הצורך יבוצע ליטוש של פני התשתית טרם ביצוע מריחת האיטום.
 05.18.4יש למרוח פריימר מיוחד ,מאפוקסי על בסיס מים ,על פי הוראות היצרן.
 05.18.5איטום חדירות צנרת ראו הנחיות לעיל
 05.18.6יש לשים ארג במשקל  100גר' למ"ר המסופק ע"י פזקר ,מוספג בחומר האינופז בין השכבות,
בכל העיבודים ,כגון :רולקות ,ספים וכו'.
 05.18.7השכבה תהיה עם גמר בגוון לפי דרישות האדריכל.
 05.18.8יש להציג מפרט יצרן החומרים לעבודה זו לאישור המפקח לפני תחילת העבודות.
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 05.19איטום תפרי התפשטות
 05.19.1איטום תפרי התפשטות מתוך המבנה
 05.19.1.1כל תפרי ההתפשטות התת קרקעיים בצד הנראה מתוך המבנה ,ברצפה ,קירות
ותקרות ,יאטמו באמצעות מערכת חרושתית לאיטום תפרים מספוג הנלחץ לתוך
התפר ומודבק לדפנות התפר בדבק אפוקסי .ובעלת כושר תזוזה בתפר של מעל
.100%
 05.19.1.2תפרים מתאימים :קיימים בתפר מסוג  WABO EVAZOT UVמחברת
( WATSON BOWMAN ACMEג'נסיס) ,או תפר מסוג  BEJS SYSTEMשל
חברת ( EMSEALדבטק) או תפר מסוג "סיקה  " JOINTסידרה  1000או שו"ע
מאושר.
 05.19.1.3הכנה ויישום פרופילי התפר.
 05.19.1.4רוחב פרופילי התפר יהיה גדול מרוחב התפר עצמו והם יוכנסו למקומם בלחץ.
חיבור בין קטעי ספוגים יעשה בחימום ע"י פלטה מחוממת ,בדומה להלחמת קטעי
צינורות גבריט.
 05.19.1.5תפר WABO EVAZOT
05.19.1.5.1

התפר עשוי מספוג פוליאתילן מיוחד ,בעל תאים סגורים ומודבק
לבטון בעזרת דבק אפוקסי דו רכיבי ,בהתאם להנחיות יצרן (היצרן
יספק את הדבק המתאים) .יחס הרכיבים לאפוקסי יהיה לפי
הנחיות יצרן ,זמן ערבוב בערבל מכאני יהיה לפחות  3דקות (הרבה
מעבר לזמן שהתערובת נראית אחידה).

05.19.1.5.2

הכנת השטח תכלול שיוף של דפנות התפר העשויות בטון ,בעזרת
דיסק ,עד לקבלת פני בטון חזקים ויציבים ועד לחשיפת קצות
האגרגטים בכל השטח המיועד להדבקה.

05.19.1.5.3

יש לנקות את דפנות התפר ע"י שואב אבק תעשייתי או בעזרת
מברשות במקביל ללחץ אוויר.

05.19.1.5.4

הבטון חייב להיות יבש לחלוטין ,זמן אשפרה לפחות  14יום ממועד
היציקה.

05.19.1.5.5

את פרופיל התפר מכווצים בעזרת מכשיר מלקחיים מיוחד
ומכניסים אותו למקומו בלחץ .הפרופיל ימצא שקוע מפני השטח
כ – 15מ"מ .רוחב פרופיל התפר במנוחה יהיה גדול מרוחב התפר ב
 ( 25%לא פחות מ  16% -גדול יותר מרוחב התפר ולא יותר מ - 38%גדול מרוחב התפר)

05.19.1.5.6

יש להדביק בין קטעי התפר מראש.

 05.19.1.6תפר BAJS SYSTEM
הכל כאמור לגבי תפר  evazotבשינויים הבאים .הספוג ממנו עשוי פרופיל התפר
מיוצר מסיליקון מוספג בחומר אטימה ,מודבק באפוקסי לדפנות .יש להשתמש
בפרופילים מיוחדים לפינות המגיעים מהמפעל.
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 05.19.1.7תפר מסוג סיקה ג'וינט 1,000
הכל כאמור לגבי התפר הקודם ,אך האפוקסי להדבקה יהיה מסוג סיקדור .31
 05.19.1.7.1בגמר יישום תפר הספוג ,יש לבצע מילוי וסגירה מבפנים במסטיק
מסוג  ms polymerטהור או במסטיק פוליאוריתני כדוגמת
סיקפלקס פרו .3
 05.19.2איטום תפרי התפשטות ביריעות  FPOמודבקות באפוקסי
האיטום ביריעות  FPOיבוצע רק על פי הוראות המפקח .במקרה נזילות למרתף ,השימוש
ביריעות אלו לאיטום תפרים וסדקים במקרה של נזילות יהיה על חשבון הקבלן.
האיטום ע"י יריעת  FPOהמיועדת לאיטום תפרים ,שתחובר אל תשתית הבטון ע"י גראוט
אפוקסי מתאים (על פי הנחיות יצרן היריעות) .עובי היריעה  1.0מ"מ לפחות .רוחב  30ס"מ.
מערכת מתאימה של חברת סיקה מסוג "סיקדור קומביפלקס" עם גראוט אפוקסי ייעודי
להדבקת היריעות ,או מערכת שו"ע .בכל מקרה ,המערכת לאיטום התפרים תהיה שלמה של
אותו היצרן.
החיבורים בין מקטעי יריעות יהיו בהלחמה בעזרת חימום בלייסטר.
מודגש כי היריעות החדשות מגיעות עם חומר הדבקה כמעט בלתי מורגש על פני היריעה .אין
להסיר חומר זה ואין לפגוע בו .יריעה שפניה נפגעו תושלך לאשפה.
 05.19.2.1הכנת שטח
התשתית לאיטום חייבת להיות ישרה ,במיוחד כאשר מדביקים את היריעה
לפינה.
שטח ההתחברות לקיר בטון יהיה  12ס"מ לפחות ,מכל צד של התפר.
הכנת השטח תהיה מעולה ותכלול ליטוש פני הבטון בדיסק ,בכל שטח ההדבקה,
לעומק של  2מ"מ ועד לחשיפת האגרגטים .לאחר הליטוש יבוצע ניקוי פני הבטון
בשואבי אבק או במים בלחץ גבוה או במברשות פלדה.
 05.19.2.2יישום היריעה
הביצוע יהיה על פי מפרטי יצרן החומר.
יש לערבב ולהכין את הגראוט האפוקסי תוך ערבוב חלקים  Aו B-במהירות 400
סל"ד עד לקבלת תערובת הומוגנית אחידה .מורחים שכבת גראוט אפוקסי על
התשתית ברצועה לאורך התפר ,במריחה דקה ולאחריה מריחה במלג' משונן
שיניים  5מ"מ .מצמידים את היריעה אל שכבת הגראוט ,ולוחצים בעזרת גלגלת
עד ליציאת האוויר הכלוא .מורחים שכבה נוספת של גראוט אפוקסי על גבי
היריעה ,ומסירים את סרטי ההדבקה של היריעה כך שאזור התפר יהיה ללא
גראוט.
חפיפות יולחמו באמצעות אוויר חם ("לייסטר") .רוחב החפיפה יהיה  5ס"מ
לפחות .יש לבצע חספוס של פני היריעה באזור החפיפה באמצעות נייר שיוף
להסרת שכבת ההדבקה המצויה על היריעה.
 05.19.2.3הערות נוספות
05.19.2.3.1

במידה ויימצאו שכבות איטום משני צדי התפר ,הנ"ל יתחברו
לשולי יריעת האיטום של התפר ליצירת רציפות של האיטום.
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05.19.2.3.2

בחיבור של היריעה לטיח חוץ יש להתקין כיסוי פח דקורטיבי
באזור התפר ,וליישם את שכבות הטיח לאחר התקנת פרופיל קצה
מתאים .יש לסגור את המרווח בין השניים באמצעות הכנסת
פרופיל גבוי ומילוי במסטיק פוליאוריתני .הכל כאמור בפרטי
האיטום.

05.19.2.3.3

הגנה על האיטום בתפר בתת הקרקע תבוצע באמצעות שכבות
הארג הגאוטכני ויריעת ה  HDPEבעובי  0.5מ"מ.

 05.20ביקורת האיטום ע"י הצפה
ביקורות הצפה יבוצעו בכל מקום בו מבוצע איטום לרבות בגגות ,בקירות חדרי מכונות ,וכל
מקום בו מבוצע איטום ,לרבות בתקרת המבנה.
פרטי הבדיקה יהיו כנדרש בת"י  ,1476חלק .1
 05.20.1הצפת תקרות וגגות
 05.20.1.1ההצפה תבוצע לאחר גמר כל עבודות האיטום ובטרם נעשתה ההגנה על האיטום.
 05.20.1.2במידה ושטח התקרה גדול ,הוא יחולק לאזורי בדיקה אשר יוצפו במים למשך
לילה אחד בכל אזור ואזור.
 05.20.1.3בזמן ההצפה ,יש להקפיד לסתום את פתחי יציאת המים בתוך צינור הניקוז,
מתחת לפרט קולט מי גשם ,כך שייבדק גם האיטום של קולט מי הגשם וחיבורו
לצינור מי הגשם האנכי .יש להכניס בלון מיוחד לתוך הצינור מי הגשם ,למפלס
מתחת לחיבורי הקולט לצינור ,על מנת לסתום אותו מבפנים
 05.20.1.4בדיקת הצפה שבה פתחי הניקוז יסגרו מלמעלה במקום בתוך הצינור תיפסל ויהיה
צורך לחזור על הבדיקה ,ע"ח הקבלן.
 05.20.1.5באזור המוצף ,רום המים יהיה  3ס"מ במקום הגבוה ביותר של משטח הגג ולא
יותר מ 20 -ס"מ במקום הנמוך ,בכל תקופת ההצפה .בגגות עם שכבת מדרך ,מילוי
המים יהיה בגובה של  50מ"מ לפחות מעל למפלס פני המדרך המתוכנן.
 05.20.1.6יש לוודא כי פני המים בזמן ההצפה לא יהיו גבוהים יותר מהקצה העליון של
"יריעת החיפוי".
 05.20.1.7ביקורת האיטום תחשב כמוצלחת כאשר בגמר זמן ההצפה פני תחתית יהיו יבשים
לגמרי ואין יציאת מים מהמרזבים או מכל מקום אחר.
 05.20.1.8כאשר במהלך או בגמר ההצפה נתגלו סימני רטיבות או דליפה או יציאת מים
מהמרזב או מכל מקום אחר ,יש:
05.20.1.8.1

לרוקן את המים מהגג ולייבשו.

05.20.1.8.2

לתקן את הפגמים במקומות שנתקבלו דליפות

05.20.1.8.3

לחזור על בדיקת ההצפה עד לקבלת איטום מושלם

 05.20.1.9עבור בדיקות הצפה לא ישולם לקבלן בנפרד ,ועלותן תהיה כחלק מעבודות
האיטום ,וע"ח הקבלן.
 05.20.2בדיקת האיטום בקירות
_______________________________________________________________________
עמוד  65מתוך 555
-LOGISTIC-#21649-v16מפרט_טכני_מיוחד_-ג__-_2מרכז_אנרגיה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מכרז מס' 206/2021

הבדיקה תבוצע ב  3רמות
 05.20.2.1המטרה על תפרי התפשטות .בדיקה זו תבוצע באמצעות שפופרת מקלחת עם מים
בלחץ רגיל ,למשך  10דקות לפחות .הבדיקה על כל תפרי ההתפשטות ללא יוצא
מהכלל.
 05.20.2.2בדיקה מדגמית בהמטרה על קירות על פי התקן.
 05.20.2.3בהתאם להוראת המפקח יהיה על הקבלן להציף שטחי מילוי סמוך לקירות
המנהרה לאחר מילוי קרקע סביב המרתף .ההצפה ע"י פתיחת צינור הידרנט
להרויית הקרקע הסמוכה למנהרה .כמות התביקות הנ"ל תהיה בהתאם להחלטת
המפקח.
 05.21אישור החומרים ומפרטי ביצוע
לפני תחילת הביצוע הקבלן יכין עבור המפקח תיק מפרטי ביצוע של כל החומרים שבדעתו
להשתמש בפרויקט זה .המפרטים יתארו את תכונות החומרים ,בדיקות מכון ופירוט אופן
הביצוע .המפרטים יתייחסו ספציפית לפרויקט זה.
רק לאח אישור המפקח אפשר יהיה להתחיל בביצוע.
 05.22אחריות לטיב העבודה
הקבלן יהיה אחראי לטיב עבודות האיטום למשך ( 10עשר) שנים .האחריות תתבטא במכתב
אחריות שימסר על ידו למזמין .במידה והקבלן סבור שאינו יכול לתת אחריות כזו מפני
שלדעתו דרישות מפרט זה אינן מאפשרות זאת ,עליו להודיע על כך מראש לפני קבלת העבודה.
האחריות תחול על הקבלן גם אם ימצא באתר מפקח צמוד אשר יאשר את טיב העבודה.
האחריות תכלול את כל עבודות האיטום המפורטות בחוזה.
 05.23אחריות יצרן החומרים
על הקבלן לקבל אישור של החברה המספקת את מערכת החומרים לאיטום להתאמה של כל
החומרים למבנה הנ"ל ,לאופי העבודות המתבצעות ולהתאמה בין החומרים למערכת ככלל
ולכל חומר כפרט.
יהיה ליווי ופיקוח של היצרן והמשווק שיכלול :הסברים לקבלן ,הדגמות ,פיקוח כדי לוודא,
כי הביצוע נעשה על פי הוראות היצרן ולשביעות רצונו .בעיות שיתגלו ו/או הנחיות יועברו
למפקח באתר .היצרן ,דרך המשווק ,ודרך הקבלן ייתן אחריות לטיב החומרים ולתפקודם
שתגבה את אחריות הקבלן.
מודגש כי ליווי של יצרן או נציגיו לא מחליף את הפיקוח העליון של המתכנן בשום דרך
ומטרתו להוות נדבך נוסף לביצוע העבודה על פי הדרישות.
 05.24ביצוע דוגמאות לאישור
הקבלן יכין דוגמאות לכל סוג עבודה לפני ביצועה ,לאישור המפקח.
מפקח ויועץ האיטום יוזמנו לאתר לבחינת ביצוע כל דוגמא.
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מיקום ,גודל וצורת הדוגמא יהיו על פי הנחיות המפקח ,בכתב .בד"כ יבוצע שטח שאיננו קטן
מ  12מ"ר ואיטום לאורך תפרים וכו יבוצע על קטע שלם של לפחות  4מ'.
 05.25הזמנת המפקח
הקבלן יודיע שבוע מראש על כוונתו להתחיל בכל עבודת איטום וידאג לקבל מהמפקח אישור
להכנת השטח ותחילת עבודת האיטום .הקבלן לא רשאי להתקדם בעבודת האיטום מעבר
להכנת דוגמת יישום ,עד לקבלת אישור מהמפקח בכתב.
הקבלן לא רשאי לכסות שטחי איטום לאחר ביצועם בשכבות ההגנה על האיטום ,ללא קבלת
אישור בכתב מהמפקח.
 05.26אופני מדידה ותשלום מיוחדים
 05.26.1עבודות האיטום תימדדנה ותשולמנה לפי מ"ר בחישוב נטו תיאורטי ע"פ התכניות בפריסה
אופקית ,בהפחתת כל הפתחים וכולל החלקים האנכיים ,האופקיים והמשופעים ,אלה אם כן
בכ"כ צויין אחרת ועבודת איטום זאת או אחרת נמדדת ביח' שונה.
 05.26.2בכל מקרה וללא קשר עם יחידת המידה ,לא ימדדו חפיות ,פחת והגבהות על הקירות ו/או
המעקות מעל  50ס"מ.
 05.27תכולת המחירים
 05.27.1מחיר האיטום כולל את כל החומרים והעבודות הדרושים כדי לקבל מבנה אטום בצורה
מוחלטת כנדרש במפרט מיוחד זה ,במפרט הכללי ובתכניות.
 05.27.2מחירי היחידה כוללים את כל עבודות ההכנה לאיטום והתיקונים הנדרשים ע"מ ליישם
מערכת איטום מושלמת ובכלל זה:
 05.27.2.1תיקוני בטון כמפורט בפרק .02
 05.27.2.2חיתוך חוטים וברזלי קשירה.
 05.27.2.3שיוף וחציבה של פני הבטון.
 05.27.2.4רולקות בטון או מכל חומר אחר שהוא.
 05.27.2.5קיטום פינות כמפורט בפרק .02
 05.27.2.6מילוי שקעים.
 05.27.2.7מילוי חורי דיווידקים.
 05.27.3מחירי היחדיה כוללים את כל החומרים והמלאכות הקשורים לביצוע מערכת האיטום עצמה
ובין היתר:
 05.27.3.1מריחת פריימר מכל סוג שהוא בכל מקום שיידרש.
 05.27.3.2מריחה במשחות איטום ,מריחת איטום צמנטי לחיבור ,עיבוד בסרטי אטימה,
תיקוני חורים וחפיפות שנפתחות ביריעות האיטום ,סרגלים לתליית יריעות וכו'.
 05.27.3.3עיבוד פינות ואיטום רולקות ,יריעות חיזוק מכל סוג ,יריעות חיפוי וכו'.
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 05.27.3.4עיבוד של יריעות סביב חדירות צנרת וקולטי מי גשם ללא אביזר חרושתי מיוחד,
איטום מסביב לחדירות של קוצים החודרים דרך שטחי איטום ואיטום בסיסי
המכונות.
 05.27.3.5כל העבודות שתידרשנה לצורך הבטחת רציפות האיטום ,אף אם לא צוינו במפורש
בכתב הכמויות.
 05.27.3.6יריעות חיזוק ,מתחת לבסיסי בטון ,יריעות כפולות בתפרי היציקה ועיבודים
שונים.
 05.27.3.7כל ההגנות שתידרשנה לצורך ההגנה על האיטום ,לרבות הגנות זמניות.
 05.27.3.8ביצוע דוגמאות (ודוגמאות חוזרות ככל שיידרש) מכל סוג וכל אלמנט ,טרם
הביצוע.
 05.27.3.9איטום תפרי התפשטות מתוך המבנה במקרה של כשל וע"מ לתקן נזילות בתפרים,
ככל שיידרש וכמופרט במפרט המיוחד.
 05.27.4כל הפריטים והמלאכות המפורטים בסעיפים  05.27.205.27.3לעיל ,לא ימדדו ולא ישולמו
בנפרד ומחירם כלול במחירי היחידה של עבודות האיטום.
 05.27.5מחירי היחידה כוללים אספקה והתקנה של כל האביזרים החרושתיים הדרושים לביצוע
מושלם של עבודות האיטום כגון :סרגלים ומילוי מסטיק אטימה ,פלשונגים ,אביזרים
חרושתיים לאיטום סביב מעברי צנרת ,קולטי מי גשם וכו' ,אלא אם כן לפריט זה או אחר
ביטוי נפרד בכ"כ.
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נספח  -מפרט עבודה עם יריעות ביטומניות
ביצוע שיפועים על הגג
א.
ככל שהדבר אפשרי יש לבצע את השיפועים בעזרת הבטון הקונסטרוקטיבי
ולצקת את התקרה עם השיפועים .אחרת ,יבוצע בטון שיפועים ..לפני ביצוע
האיטום יש להמתין להתייבשות מלאה של שכבת השיפועים.
-

ב.
.1

.2

.3
.4

.5

הנחיות בנושא בטון שיפועים:
זמן המתנה להתייבשות בטון רגיל הוא  3שבועות ולפחות 4
ימים לאחר גשם.
סוג הבטון ב30-
שיפוע מינימלי 1%
ביצוע השיפועים בעזרת שבלונות ,החלקה ויישור בסרגלי
אלומיניום.
שכבות השיפועים יתחילו מעובי  4ס"מ במקרים רגילים .במקרים
שיש בעיית גובה ,עובי השיפועים יתחיל מ  1ס"מ לכל היותר ,ע"י
שימוש במלט חרושתי מתאים לעוביים המבוצעים.

עבודות הכנה
התשתית לאיטום חייבת להיות יציבה ויבשה בכל עובייה .פני
התשתית יהיו חלקים ,ללא בליטות ,שקעים ,חורים או סדקים
ובעלי שיפועים תקינים ורציפים .סביר להניח כי פני הבטון אינם
חלקים ויהיה צורך להחליקם.
יש למרוח פריימר וביטומן חם מסוג  105/25עד לקבלת פני תשתית
חלקה.
ניקוי שטחי הבטון לאיטום יכללו הסרת כתמים (שמן ,צבע וכד'),
סילוק חלקים רופפים וחומרים זרים ,שיוף בליטות וניקוי יסודי
מאבק ע"י שואבי אבק תעשייתיים.
שכבות בטון חלשות יסולקו באמצעים מכאניים להבטחת הדבקות
היריעות שלא תפחת מ  0.2מגפ"ס
בטון מוחלק הליקופטר יבוצע תוך הפעלת מספר סיבובים מינימלי
הדרוש להחלקת הבליטות .החלקת יתר גורמת ליצירת קרום אטום
ולפעמים חלש ,המפריע להדבקות מערכת האיטום .במקרה של
היווצרות קרום כזה ,יש לסלק את שכבת הבטון העליונה באמצעים
מכאניים.
תיקון סדקים בבטון ,הנראים לעין ,יעשה עם יריעה מקומית בנוסף
ליריעת הגג והיא תהיה מאותו סוג כמו איטום הגג ,בעובי  4מ"מ,
רוחב  33ס"מ ואורכה יהיה גדול ב –  20ס"מ מאורך הסדק לכל
כיוון.

ג .שקעים בתשתית
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.1

.2

שקעים שימצאו בתשתית האופקית והאנכית ימולאו כדי להגיע
לתשתית חלקה ונקיה לאיטום.
התיקונים יעשו באמצעות מלט צמנט בלתי מתכווץ ,מוכן ממפעל,
המיועד לשימושו באתר (מלט לתיקוני בטון כגון בטון פולימרי).
השימוש בחומר לפי הוראות היצרן.
לפני התיקון יש לנקות את המקום ולהספיגו במים .יש למרוח
פריימר (שמנת הדבקה) בחומר שימליץ היצרן
אשפרת התיקונים תחל ביום התיקון ע"י ריסוס במים ולמחרת
יכוסו בשקי יוטה לחים ,שיוחזקו במצב לח במשך  3ימים.

ד".רולקות"
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ה.

יבוצעו לאורך המפגש בין מישורים שונים ,אופקי ואנכי.
מידות משולש ה"רולקה"  5X5ס"מ או לפי האמור בתוכניות.
המשולש יעשה בטון פולימרי המובא לאתר בשקים ,מסוג R-4
בהתאם לתקני שיקום בטון.
את השכבה יש לשפשף ולהחליק .יש לסלק שיירי חומר מפני הבטון
בסמוך לרולקה .הסילוק ע"י שיוף בדיסק.
האשפרה כאמור לעיל.
פינה המיועדת לאיטום תהיה קטומה .קיטום פינות יעשה במידות
 3X3ס"מ לפחות.
בפינות אנכיות ובכל מקום שיידרש ,כולל בפינות אופקיות אם
יידרש ,יהיו הרולקות עשויות ממשולשים ביטומניים מוכנים מראש
ממפעל ,במידות  3x3ס"מ ,כגון המשווק ע"י חב' דבטק או חב' מלגול
או שו"ע .המשולשים יולחמו בכל שטחם לתשתית.

שכבת יסוד (פריימר) כתשתית ליריעות ביטומניות
לאחר גמר הכנת התשתית ואישור תקינותה יש לנקות יסודית את
.1
השטח המיועד לאיטום.
.2

שכבת היסוד תהיה על בסיס תמיסה ביטומנית ,בכמות 250300
גרם/מ"ר.
שכבת הפריימר תמרח בשכבה אחידה על פני התשתית :משטח הגג,
הקירות או הרצפה" ,רולקות" ,פתחי המרזבים ,הצינורות הבולטים
וכד' עד לכיסויים המלא והספגתם בחומר .זמן היבוש  2-4שעות ולא
יותר מ -24שעות.

ו.

ביצוע האיטום ע"י מריחות חמות
חומר האיטום יהיה ביטומן המיושם בחם מסוג  , 105/25או אלסטוגום 795
(פזקר) או שו"ע מאושר ,בהתאם לאמור בתכניות.
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ז .חימום והמסת הביטומן
בכדי לשמור על התכונות המקוריות של הביטומן יש להקפיד על חימום אחיד
של כל מסת הביטומן לטמפ' שמתחייבת מהוראות היצרן.
החימום יעשה בעזרת מכונה לחימום ביטומנים ,מבוקרת טמפרטורה .הכל
על פי דרישות המפרט הכללי פרק .5
לביטומן אלסטומרי יש לעבוד עם מכונה המיועדת לסוג זה של ביטומנים.
ח.

"יריעות חיזוק"
יריעות חיזוק מעל רולקות ,הגבהות ,מישקים וכד'.
תעשה ברצועת יריעה ,זהה ליריעת האיטום ,ברוחב מינימלי
.1
של  33ס"מ.
תולחם במלוא שטחה לתשתית מינימום  10ס"מ על דופן
.2
ההגבהה ו 10 -ס"מ על מישור הגג .היריעה תולחם ישרה ללא
כפלים ,לא ישארו חללי אויר בין היריעה לרולקה.

ט.

היישום של היריעות הביטומניות
ניתן להתחיל בביצוע האיטום אך ורק לאחר שבוצעו כל עבודות
.1
ההכנה הדרושות כולל "רולקות" בטון ,מריחת שכבת היסוד,
הלחמת "יריעות חיזוק" ,הכנת פרט המרזב וכד' ,ניקוי יסודי של
התשתית ומריחת שכבת הביטומן ,בכמות של  2ק"ג/מ"ר.
לפני ההלחמה יש לפרוש את גלילי היריעות ,לתת להם "לנוח" על
.2
משטח הבטון לפחות חצי שעה ולגלגלם חזרה מצד אחד עד למרכז.
מלחימים את הצד המגולגל תוך כדי גלגולו למצב הפרוש ואח"כ
מגלגלים את החצי השני ומלחימים באותו אופן .ההלחמה בכל שטח
היריעה ללא חללים.
סדר הנחת היריעות יהיה תמיד מהצד הנמוך אל הצד הגבוה ,כנהוג
.3
בגג רעפים.
הנחת היריעות תהיה בקו ישר ובצורת "שח מט" כדי שלא ייווצר
.4
מפגש של ארבע יריעות בצומת אחת .היריעות תסתיימנה על פני
הרולקה.
א .החפיפה בין היריעות תהיה  10ס"מ בשני הכיוונים.
ב .בכל מקום בו מתבצעות שתי שכבות איטום ,אחת על גבי
השנייה ,יהיה כיוון היריעות בשתי השכבות באותו כיוון.
ג .החפיות של השכבה העליונה תוזזנה כלפי התחתונה למרחק
 50ס"מ מהן ובמקביל להן.
היריעות תולחמנה במלוא שטחן לתשתית:
.5
א .זמן ועוצמת החימום יהיו תואמים לסוג היריעה ותנאי
האקלים בעת היישום ויהיו המינימליים הדרושים להמסת
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ב.
ג.

הביטומן באופן אחיד לרוחב היריעה בהתאם להנחיות יצרן
היריעות .על כל החפיות המולחמות יש לעבור עם מרית
(שפכטל) מחוממת היטב ו"לגהץ" את קצה היריעה ואת
הביטומן שיצא ממנה .יש להקפיד מאוד לא לפצוע את היריעה
בעת פעולה זו.
על כל פגם שיתגלה ,יש להלחים רצועה מוארכת אשר תעבור
את הפגם ב -20ס"מ לפחות מכל צד.
כאשר היריעה מצופה בשבבי אבן (אגרגט) צריך תחילה לחמם
את היריעות באזור החפיה ולשקע את האגרגטים על מנת
להבטיח הדבקה בין היריעות.

י .יריעת חיפוי מעל "רולקות" הגבהות ,מישקים וכד'
תעשה ברצועות יריעות ,הזהות ליריעת האיטום העיקרית עם אגרגט
.1
מלמעלה .תמיד ברולקות יהיה מספר היריעות גדול ממספר יריעות
האטום בכלל בשטח (כאמור בתקן).
תולחם במלוא שטחה החל מתחתית אף המים ותחפוף  15ס"מ את
.2
יריעת האיטום העיקרית.
בהעדר אף מים ,היריעה תסתיים לפחות  5ס"מ מעל ל"יריעת
.3
חיזוק" .הקצה העליון יקובע למעקה או לקיר בפרופיל אלומיניום
ויסתם במסטיק.
יוקפד על עיבוד הפינות של איטום הרולקות .הביצוע " -מעשה
.4
חייטות" בהתאם לכללי הביצוע הנדרשים בעבודה ביריעות
ביטומניות.
יא.

סרגל אלומיניום להידוק וסרגל אלומיניום אף מים
יריעות האיטום יחוזקו אל קיר המרתף או קיר הבניין בעזרת סרגל
אלומיניום סטנדרטי מסוג כאמור בתקן  ,1752עם שוליים מכופפים ב45-
בשני צידיו ,גובה הכיפוף  9ממ' לפחות .הסרגל יקובע כך שהכיפוף העליון
שלו ימצא מעל לקצה היריעה לאפשר איטום במסטיק בין הבטון לסרגל מעל
לקצה היריעה.
קיבוע הסרגל כל  20ס"מ ,ע"י דיבלים מטיפוס מוחדר בהברגה ,בקוטר 5
מ"מ לפחות ,בחומר עמיד בשיתוך למשך  15שנה לפחות ,מחברה מוכרת
כדוגמת הילטי או פישר או שו"ע.
המרחק בין הדיבלים  20ס"מ.
הקידוח  5/35מ"מ.
המרווח בין סרגל אלומיניום לקיר בחלק העליון של הסרגל יאטם בעזרת
מסטיק מסוג "סיקפלקס ( " FC11חב' גילאר) או שווה ערך מאושר .ציפוי
הקירות ירד ויכסה את האיטום וסרגל הקיבוע ,במידה ויידרש.
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לאחר קיבוע קצה היריעות בסרגל ההידוק יש להתקין סרגל אף מים
מאלומיניום כדוגמת סרגל סטנדרטי של "יגאל בלכר" ,לרבות עיגון בברגים
כל  30ס"מ ומילוי מסטיק עמיד קרינה בקצה המכופף.
קצה יריעות באזורים בתוך הקרקע יחוזקו לקירות בעזרת סרגל אלומיניום
מכופף בחלקו העליון" ,מקל סבא" בעובי  6מ"מ ,מעוגן לבטון.

_______________________________________________________________________
עמוד  73מתוך 555
-LOGISTIC-#21649-v16מפרט_טכני_מיוחד_-ג__-_2מרכז_אנרגיה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מכרז מס' 206/2021

פרק  - 06נגרות אומן ומסגרות פלדה
06.01
06.01.1
06.01.2

06.01.3

06.01.4

06.01.5
06.01.6
06.01.7
06.01.8
06.01.9
06.01.10

כללי
ההנחיות להלן נכנות הן לעבודות המסגרות והן לעבודות הנגרות.
עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה תבוצענה על פי התוכניות ,על פי ההנחיות הרלוונטיות
שבמפרט הכללי ,על פי התקנים הישראליים הרלוונטים ,על פי מפרט מיוחד זה ,על פי
הנחיות המתכננים ועל פי הןראות המפקח.
הקבלן יבחן את חוקי הנגישות לאנשים בעלי מוגבלויות ויקפיד על ביצוע פתח אור נטו
ברוחב של  80ס"מ לפחות בכל הדלתות והמעברים .הקבלן יבחן את התכניות והרשימות
וייודא שלאחר ביטון המשקופים ישמרו מידות הפתח הנ"ל .הנחייה זאת גוברת על כל
דרישה ו/או הנחייה ו/או הוראה אחרת הנוגדת את האמור לעיל ואשר קיבלו ביטוי במסמכי
המכרז.
משקופי כל הדלתות יהיו מפח מגולוון בעובי של  1.5מ"מ וצבוע אבקה בגוון  RALלפי
בחירת האדריכל .המשקוף יהיה מצור מתועש בלבד כדוגמת דגם  800של רב-בריח או דגם
 254של חברת רשפים או שו"ע ויבוטן בדיס צמנטי ללא מרווחים ו/או חללים.
הקבלן ירכוש את כל המצורים במפעלים מוכרים והחזקים תו תקן ליצור המוצרים .לא ניתן
יהיה לשלב בין שני יצרנים באותו הפריט (משקוף מחברה א' וכנף מחברה ב').
הקבלן יהיה אחראי הבלעדי להתאמת מידות הפריטים למידות הפתחים ויודיע על כל אי
התאמה.
הקבלן ימציא לאישור המפקח תכניות עבודה מפורטות ופרטי ייצור (קנ"מ  .)1:10רק לאחר
אישור כתוב של המפקח הקבלן רשאי להתחיל בייצור הפריטים.
כיוון פתיחת הדלתות יהיה כפי שמסומן בתוכניות העבודה וברשימה .במקרה של סתירה על
המבצע להודיע מיד למתכנן.
הקבלן יתקין את משקופי כל הדלתות בעובי כל המחיצה  /קיר לרבות התגמירים.
שינוי של עד  10%במידות הפתחים לא ימדד בנפרד.

 06.02דוגמאות
 06.02.1הקבלן ידאג לייצר ולהתקין דוגמה של כ"א מטיפוסי הפריטים המאושרים .אישור הדוגמה
ע"י המפקח הינה תנאי לייצר והזמנת יתר הפרטים הטיפוסיים.
 06.02.2כל דוגמאות הפרזול ,הציפוי ,הגוונים ,הפורמאיקות ,הלוחות ,הדיקטאות וכד' יובאו
לאישור המפקח טרם תחילת הביצוע.
 06.02.3הקבלן יבצע בדוגמאות כל השינויים ,התיקונים והשלמות שהמפקח ידרוש עד לאישורה
הסופי של הדוגמה המוצעת.
 06.03מסגרות
 06.03.1המשקופים וכל אלמנט אחר עשוי פח מכופף ייעשו מפח מגולוון מכופף בעובי  1.5מ"מ
לפחות .כל המשקופים יותאמו לעובי הקיר (כולל חיפויים ככל וישנם).
 06.03.2החיבורים למבנה ייעשו בעזרת זנביונים מברזל שטוח מגולוון בעובי  3מ"מ ,לכל מטר אורך
מכל צד ,המרותכים למשקוף ומוכנסים בתוך המזוזות בקירות בנויים או קשורים לבטון.
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 06.03.3כל מוצרי המסגרות והפלדה יובאו לאתר ויורכבו כשהם צבועים .כל החיבורים יבוצעו
באמצעות ברגים (לא בריתוך).
 06.03.4כל המשקופים יכללו חריץ ניתוק ברוחב  15מ"מ ובעובי גמר הקיר.
 06.04דלתות אש
 06.04.1כל דלתות האש ייצורו ויבוצעו בהתאם לת"י  .1212תווית האישור תתומע ע"ג הדלת בצורה
תקינה ותיקנית.
 06.04.2מחזרי השמן ההידראולים ,הפרזול ,המנעולים ,מחזרי השמן וכו' ייסופקו ויותקנו בצורה
תיקנית ,ע"י ספק הדלת בלבד (בכל מקרה לא ייסופקו בנפרד ע"י הקבלן).
 06.05פרזול
 06.05.1כל חלקי הפירזול יהיו מאיכות מעולה ויתאימו לגודל ולמשקל הכנפיים וזה על פי הוראות
היצרן.
 06.05.2מרכבי הפרזול יהיו כמצויין ברשימות האדריכל וכללו:
 06.05.2.1מנעול צילנדר :רגיל או פרפר ו 3מפתחות (דגם TESA :או ש"וע מאושר).
 06.05.2.2צירי פרפר דגם "טיווני" מפלדה מגולוונת עם לגרים ."4/4.5
 06.05.2.3ידיות כמצויין ברשימות.
 06.05.2.4מחזיר שמן הידראולי (דגם ECO TS20 :או שו"ע מאושר)
 06.05.2.5בדלתות דו כנפיות  -מנגנוני החזרת כנף ראשונה ואח"כ הכנף השנייה (דגם:
 ROCKWOOD 1,600או שו"ע מאושר).
 06.05.2.6מחזיקי רוח.
06.05.3
06.05.4
06.05.5
06.05.6
06.06
06.06.1
06.06.2
06.06.3
06.06.4

 06.05.2.7רוזטות.
מפתחות מסטר יוכנו לכול חלקי הבניין בנפרד ולבניין כולו בהתאם לדרישות האוניברסיטה.
דלתות כפולות יסופקו בריחים פנימיים עליון ותחתון מפליז מצופה כרום בחזית.
דלתות המרחבים מוגנים יסופקו בריחים אופקיים.
מחזירי שמן לדלתות לא יהיו מחוברים לתחתית משקוף ,אלא לחזית המשקוף.
ארונות פח
סגירת חזיתות של פירי מערכות ו/או פירים איכסון יבוצע באמצעות מוצר מתועש
מפח מגולוון וצבוע בעובי של  1.5מ"מ לפחות וכמפורט ברשימות האדריכל.
הפרזול יהיה ע"י ידיות לחיצה ,צרים סומיים ,מנעולי צילנדר.
על הדלתות יותקנו שלטים צרובים ע"ג לוח אלומיניום .גודל השלט ומידותיו יובאו לאישור
המפקח.

 06.07מזוזות
 06.07.1הקבלן יתקין בכל משקוף דלת מזוזה כשרה.
 06.07.2בית המזוזה יהיה כדוגמת דגם  008של חב' פרידנזון עשוי אלומיניום צבוע בגוון לבחירת
האדריכל.
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 06.07.3כל מזוזה תכלול קלף כשר.
06.08
06.08.1
06.08.2
06.08.3
06.08.4
06.08.5
06.08.6

סולם עליה לגג  M113וגם  M117ברשימת המסגרת
הקבלן יתכנן ויבצע בשיטת "תכנון וביצוע" סולמות עליה לקצה הארובה אשר מורכב
מארבעה חלקים (סגמנטים) – פריט  M113ברשימת המסגרות.
החלוקה לסגמנטים ואופן פריסתם מסומנים בתכניות האדריכל.
כל סגמנט וסגמנט יכלול קורות ראשיות ומשניות ,שלבי טיפוס ,כלוב הגנה ,אביזרי הקשחה,
אביזרי עיגון וכל הדרוש לקבלת סולם עליה לגג כנדרש וכמפורט.
הקבלן יתכנן ויבצע בשיטת "תכנון וביצוע" סולם עליה מקומה  -102המצויין כפריט .M117
בעבור שני הפירטים ( M113וגם  )M117הקבלן יכין תכניות ייצור ( )S.Dמאושרות וחתומות
ע"י מהנדס מבנים רשום ורשוי לאישור המפקח.
רק לאחר תיקון הערות המפקח ,הגשת תכניות מתוקנות (ללא הערות) ואישור המפקח יוכל
הקבלן להתחיל ביצור האלמנט.

 06.09אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים
 06.09.1פרטי מסגרות הפלדה ונגרות האומן נמדדים ביח'/קומפלט או במ"א בהתאם לתכניות
ורשימות האדריכל .מחיר היחידה מתייחס לביצוע מושלם ומלא של כל הפריטים לסוגם
וכולל בין היתר :הכנת תכניות ייצור ,ייצור ,הובלה ,איחסון ,התאמות אקוסטיות ,עמידה
בכל תקני האש והעשן (למשך הזמן שמצויין בתכניות/רשימות) ,הכנה והצבת דוגמאות,
זוויתנים  5/5ס"מ מברל מגולוון ביציקה (כהכנה לקבלת המכסים) ,גילוון כל הפרטים,
הפרזול ,ידיות בהלה ,הצביעה ,הבדיקות ,האטמים ,המזוזות כמתואר בסעיף ,06.07
המנעולים הצילנדר (רגיל או פרפר או חשמלי) ,מפתחות המאסטר ,פרופילי  RHSמגולוונים
בחתך  70/70/3מ"מ אנכיים בצידי הדלתות לכל גובה הקומה ,מחזרי שמן התואמים לסוג
הדלת ולמשקלה ,מחזירים קפיציים ,צירים הידראוליים ,מעצורי דלתות ,רוזטות ,וכל פרט,
אביזר או מלאכה הנדרשת לקבלת מוצר מושלם לשביעות רצון המפקח .למען הסר כל ספק
– כל המצויין בסעיף זה כלול במחירי היחידה ולא ימדד בנפרד.
 06.09.2סולם עליה לגג פריט  M113ברשימת המסגרת ימדד וישולם לפי מ"א .מחיר הסולם כולל
את כל המצויין בסעיף . 06.08
 06.09.3פריט  M136סבכת דריכה ממסגרות תימדד ותשולם במ"ר ע"פ ביצוע בפועל .מחיר היחידה
מתיחס לביצוע מושלם ומלא של כל המצויין בתכנית ובפרטי האדריכל וכולל בין היתר:
תיכנון וביצוע מלא ,הכנת תכניות ייצור ,חישובים סטטיים ,פרופילי הנשיאה כפי שיתוכנן
ויאושר ע"י מהנדס מבנים רשוי ,קורות פלדה לאורך ולרוחב ,סבכות הדריכה ,זוויתנים
בהיקף הפתח ,פינויים בסבכות ע"פ דרישת האדריכל ,ידיות הרמה וכל הדרוש עד לקבלת
מוצר מושלם לשביעות רצון המפקח.
 06.09.4פריט  M137כיסוי בפח מרוג של תעלה לצנרת מול חדרי גנרטור תימדד ותשולם במ"ר ע"פ
ביצוע בפועל .מחיר היחידה מתיחס לביצוע מושלם ומלא של כל המצויין בתכנית ובפרטי
האדריכל וכולל בין היתר :תכנון וביצוע מלא ,הכנת תכניות ייצור ,חישובים סטטיים,
פרופילי הנשיאה כפי שיתוכנן ויאושר ע"י מהנדס מבנים רשוי ,קורות פלדה לאורך ולרוחב,
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פח מרוג מפלדה מגולוונת בעובי מינימאלי של  5מ"מ ,זוויתנים  50/50/5מ"מ בהיקף הפתח,
פינויים ושקעים במכסה ע"פ דרישת האדריכל ,ידיות הרמה וכל הדרוש עד לקבלת מוצר
מושלם לשביעות רצון המפקח.
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פרק  – 07מתקני תברואה
 07.01כללי
 07.01.01מפרט מיוחד זה מתייחס לביצוע מתקן התברואה במרכז האנרגיה .העבודה כוללת:
 07.01.01.1חדר מכונות
ציוד אלקטרומכני לאספקת אוויר דחוס ונוזלים מסוגים שונים למבנים בעלי
יעודים שונים בקמפוס צפוני שבהקמה .הציוד המותקן בשלב זה מתאים לשלב
הראשון וכולל גיבוי למקרה של תקלה בכל מערך אספקה.
 07.01.01.1.1מערך לאספקת אוויר דחוס כולל שני מדחסים נטולי שמן עם
שינוי תדר לאספקת אוויר דחוס ,שני מייבשי קירור אוויר ,שני
מייבשי ספיחה ,מיכל אוויר ,מערך מסננים לטיפול באוויר ,לוח
חשמל ובקרה ייעודי להפעלת המערכת וכו'.
 07.01.01.1.2מערך של שתי משאבות הגברת לחץ מים לצרכים שוטפים
(מתאים לשלב הראשון של הקמת הקמפוס) כולל אביזרים,
מגופים ,אל חוזרים ,אביזרי פיקוד ובקרה ,לוח חשמל ובקרה
עם משני תדר כולל בקר מתוכנת וכו'
 07.01.01.1.3מערך של שלוש משאבות לאספקת מים לכיבוי אש קונבנציונלי
במנהרות ולמבנים העתידיים כולל גיבוי למערכת ההידרנטים
בשטח הקמפוס ,אביזרים ,אביזרי פיקוד ובקרה ,לוח חשמל
ובקרה עם משני תדר כולל בקר מתוכנת וכו'
 07.01.01.1.4ציוד הגברת לחץ לכיבוי אש אוטומטי כולל משאבה חשמלית
מתאימה ל ,FM/UL -משאבת  ,JOKEYלוחות חשמל להפעלת
המשאבות ,לוח חשמל להעברה אוטומטית מחברת החשמל
לגנרטור חירום ( ,)A.T.T.צנרת ,אביזרים ,אביזרי בקרה וכו'.
 07.01.01.1.5מערך טיפול במים לשימוש במעבדות בשיטת האוסמוזה
הפוכה ( ,)R.Oכולל מערכת טיפול קדם ,הזנת כימיקלים ,מתקן
טיפול במים מבוסס ממברנות ,מכל איסוף תמלחות ,מיכל מים
מטופלים ,משאבות להגברת לחץ המים להולכה לצרכנים,
צנרת ,אביזרים ,אביזרי בקרה ופיקוד ,לוח חשמל ובקרה
הכולל בקר מתוכנת ,משאבות לאספקת מים לצרכנים כולל
לוח פיקוד ובקרה עם משני תדר וכו'.
 07.01.01.1.6מערך חשמל הכולל חווט כוח ובקרה בין הלוחות הייעודיים של
הציוד בחדר המכונות ולוח החשמל הראשי של מרכז האנרגיה
הכלול בפרק החשמל כולל חווט מכל הסוגים ,אביזרים ,אביזרי
פיקוד וכל הנדרש.
 07.01.01.1.7פרטי מסגרות עשויים נירוסטה  ,SS316לארבעה מאגרי מים
לשימושים שונים :כיבוי אש ,מים לצריכה שוטפת ,מים
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למגדלי הקירור כולל מכסים ,פתחים לכניסה למכלים ,מעברי
צנרת בקירות ,צינורות אוורור ,סולמות וכו'
 07.01.01.1.8מערך צנרת בחדר המכונות המשמים את כל המתקנים
האלקטרו מכניים כולל קטעי צנרת וספחים מסוגים שונים,
אביזרים כגון :מגופים ,אל חוזרים ,שסתומי אוויר ,מז"חים,
מגופים הידראוליים ,מגופים חשמליים ,אביזרי פיקוד ובקרה
וכו'.
 07.01.01.1.9מערכת ניקוז רצפה בחדר המכונות כולל תעלות עם סבכות,
צנרת תת קרקעית ,תאים וכו' מתנקזת לת"ש תת קרקעית
בחדר המכונות.
 07.01.01.1.10תחנת שאיבה תת קרקעית במפלס התחתון של חדר המכונות
לניקוז רצפות תת קרקעיות של מרכז האנרגיה הכולל שתי
משאבות טבולות ,צנרת ,אביזרי צנרת :מגופים ,אל חוזרים ,
שסתומיי אוויר ,אביזרי פיקוד ובקרה ,לוח חשמל ייעודי
למשאבות הכולל בקר ,מכסים עשויים אלומיניום אביזרי
מסגרות וכו'.
 07.01.01.1.11מערכת כיבוי אש אוטומטי רטובה בחדרי המכונות ומערכת
יבשה בחדרי חשמל.
 07.01.01.1.12מערכת לוחות חשמל ובקרה לכל יחידות הציוד עם לוחות
ייעודיים אינטגרליים ולוחות חדשים ליחדות ציוד או מתקנים
ללא לוחות אינטגרליים כולל לוח חלוקה ראשי לכל הלוחות
ויחידות הציוד.
 07.01.01.1.13כתיבת תוכנה ייעודית שתציג במרכז הבקרה מסכים כפי
שנדרש לכל מערכי הציוד כולל כתיבת התכנה ,הכנת המסכים,
העברת המידע מלוחות הפיקוד ובקרה של הציוד אל מרכז
הבקרה של מרכז האנרגיה שמעביר את המידע למרכז הבקרה
של האוניברסיטה ,הוספת אביזרי פיקוד ובקרה כנדרש
להעברת המידע שאינו מועבר מהלוחות הייעודיים כולל כל
המפורט במפרט הטכני.
 07.01.01.1.14ביצוע הכנות תשתיתיות להקמת מערך של שני מכלי גז גפ"מ
תת קרקעיים לגיבוי מערכת אספקת הגז הטבעי למרכז
האנרגיה כולל מבנה לשני מאיידים ,מבנה לתנור חימום ,צנרת
שטח בין מכלים ,חדר מאיידים ותנורים במרכז האנרגיה ,ציוד
איוד ,צנרת ,אביזרי פיקוד ובקרה פניאומטיים ,מדחס לתפעול
המערכת ,תנור חימום למחליפי החום לחימום הגז וכל הנדרש.
 07.01.01.1.15עבודות שונות כמפורט במפרטים הטכניים ,תכניות וכתבי
הכמויות.
 07.01.01.1.16תברואה במבנה
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שירותים
בחדרי
 07.01.01.1.16.1מערכת תברואה
קבועות
כולל
במבנה
ומטבחונים
סניטאריות; אסלות ,כיורים ,ארמטורות
מסוגים שונים ,וכו'.
 07.01.01.1.16.2צנרת מים לצריכה שוטפת ולכיבוי אש
קונבנציונאלי במבנה.
 07.01.01.1.16.3צינורות מי גשם כולל אביזרי קליטה
מסוגים שונים.
 07.01.01.1.16.4צנרת ביוב ,דלוחין וניקוז מזגנים במבנה.
 07.01.01.1.16.5אביזרים שונים במערכות הצנרת כגון:
מגופים ,ווסתי לחץ וכו'.
 07.01.01.1.16.6מערך לניקוז יסודות המבנה כולל צנרת
שרשורית ,תאים וכו'.
 07.01.01.1.16.7מערכת כיבוי אש אוטומטית (מתזים) כולל
ברז שליטה ראשי ,צנרת ,מתזים ,חיווט
והתחברות למערכת הבקרה הראשית של
מרכז האנרגיה.
 07.01.01.1.16.8תשתיות חוץ סביב המבנה :ביוב ,מים,
ניקוז.
 07.01.01.1.16.9צנרת מים להזנת המבנה והקמפוס כולו
מהכנה שהוכנה ע"י תאגיד מי שבע ,צנרת
סביב המבנה ובחניות כולל מגופים,
הידרנטים ,מערכי מגופים עיליים או תת
קרקעיים ,מז"ח ,צנרת הזנת מים להשקייה,
התחברות למערכת מדידה ראשית שהוכנה
ע"י תאגיד מי שבע ,וכו'.
 07.01.01.1.16.10עבודות שונות כמפורט בתכניות ,מפרטים
וכתבי הכמויות.
 07.01.01.1.17צנרת במנהרות
 07.01.01.1.17.1צנרת ראשית במנהרות לאספקה למבנים
עתידיים בקמפוס כולל:
 07.01.01.1.17.1.1צנרת מים ראשית עשויה פלדה
עם ציפוי מלט פנימי מחוברת בריתוך
כולל ספחים והנחת הצנרת על תמיכות
שהוכנו כחלק מהמנהרות.
 07.01.01.1.17.1.2צנרת כיבוי אש קונבנצינאלי
כנ"ל.
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 07.01.01.1.17.1.3צנרת לאספקת אוויר דחוס
עשויה פלדה מגולוונת מחוברת
בהברגה.
 07.01.01.1.17.1.4צנרת לאספקת מים מטופלים
עשויה סי.פי.וי.סי בהדבקה.
שונים
ואביזרים
 07.01.01.1.17.1.5מגופים
מתאימים לסוגי הצנרת במנהרות על
הצנרת הראשית.
 07.01.01.1.17.1.6הכנות להזנה למבנים בעתיד,
במסעפים מהמנהרה הראשית כולל
חדירה לתוך ההכנות לעתיד עד קצה
ההכנות ,כ 5.0-מ' כולל התקנת מגוף על
כל הזנה.
 07.01.01.1.17.1.7ביצוע מערכת כיבוי אש
אוטומטית במנהרות כולל צנרת
לספרינקלרים במנהרות ,ספרינקלרים
ומגופי שליטה אזוריים כמפורט
בתכניות.
התראות
להעברת
 07.01.01.1.17.1.8חווט
ממערכת הכיבוי האוטומטית למרכז
הבקרה של מרכז האנרגיה שמעביר את
של
הבקרה
למרכז
המידע
האוניברסיטה.
 07.01.01.1.17.1.9מערך של עמדות כיבוי מלאות
במנהרות ,במרחקים כ 50 -מ' אחת
מהשנייה כולל גלגלון ,הידרנט " ,2ציוד
נלווה לעמדה מלאה ,הכל מותקן
בארונות מתאימים
 07.01.01.1.17.1.10מערכת ניקוז של תחתית
המנהרות הכוללת תעלות רוחב
במנהרות עם סבכות יצקת ,צנרת
מתחת לרצפת המנהרות שמנקזת את
התעלות ,תאי ביקורת ,תאים סיפונים
וכו'
 07.01.01.1.17.1.11שתי תחנות שאיבה עם משאבות
טבולות לאיסוף מי הניקוז מהמנהרות
כולל שתי משאבות טבולות בכל תחנה,
צנרת ,אביזרים ,מכסים ,סולמות ,לוח
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חשמל ,חווט וכל המפורט במפרטים
ותכניות.
 07.01.01.1.17.1.12עבודות שונות.
 07.02טיב החומרים והמלאכה
 07.02.01הקבלן ישתמש בחומרים ובמוצרים תקניים .כל החומרים יעמדו בדרישות המפורטות
בממיוחד זה.
 07.03קבועות תברואיות
 07.03.01כללי
הקבועות הסניטאריות תהיינה מחרס לבן סוג א' תוצרת "" ,"IDEAL STANDARDחרסה",
או ש.ע .מאושר ,בדגמים וגדלים כמפורט בכתב הכמויות .כשלא מפורט דגם או גודל ,יביא
הקבלן את הקבועה לאישורו של המפקח ורק עם אישורו ,תותקן הקבועה.
 07.03.02כיורי רחצה
יהיו דגם "נורית" במידות  56×42ס"מ או  52×39ס"מ דגם "נופר" (אוולי שקוע בשייש)
בהתאם למפרט ויכללו סיפון מפלסטיק תוצרת "ליפסקי" "¼ 1או ש.ע ,.פקק ושרשרת ,וכו'
הכל כמפורט בכתב הכמויות או בתוכניות .הכיורים יותקנו בגובה אחיד מעל הרצפה בתוך
אריח הקרמיקה או מתחת למשטחי שיש על זיזים מצינורות "½ עשויים נירוסטה מבוטנים
בקיר .קצה הצינור יהיה סגור ברוזטת נירוסטה.
קיימת אופציה שניתנה בכתב הכמויות לאספקה והתקנת שוקת עשויה קוורץ כדוגמת אבן
קיסר בגוון וצורה לפי תכנית האדריכל .השוקת מהווה תחליף למשטח שיש סטנדרטי עם
כיורים מתחת למשטח .השוקת תכלול את כל המפורט בתכניות האדריכל ,התקן לחיזוק
השוקת לקיר עשוי נירוסטה  ,316SSאביק עשוי נירוסטה ,סיפון בקבוק עשוי פליז עם ציפוי
ניקל הכל כנדרש לקבלת שוקת מושלמת לפי תכנית האדריכל.
עבור הברזים והסוללות ישולם בנפרד.
 07.03.03אסלות
תהיינה מחרס לבן סוג א' תלויות בהתאם למפורט.
האסלות התלויות תהינה תוצרת "חרסה" או ש.ע .או " ,"IDEAL STANDARDעם כניסה
אחורית לצינור השטיפה.
האסלה ומיכל ההדחה יותקנו על מבנה קשיח עשוי פלדה שמסופק על ידי יצרן האסלה דוגמת
" ."SUNBLOCKהמבנה ישמש כתבנית (שבלונה) לקביעה מדויקת של מיקום צינור
השופכין ,צינור המים וברגי חיזוק האסלה וכן להעמדת מיכל ההדחה.
בקירות שאינם נושאים (גבס ,בלוקים ,וכו') המבנה יחוזק כנדרש כך ישמש גם להעברת
עומסי האסלה לקירות ולרצפה.
המערך כולו כולל :אסלה ,מיכל הדחה ומבנה כמפורט לעיל יובאו לאישור המתכנן ,כולל
התקנה מושלמת של יחידה לדוגמא בשטח .רק לאחר אישור המתכנן יוזמנו כל המתקנים
ויותקנו בשטח.
ברגי החיזוק של האסלה לקיר יהיו עשויים נירוסטה.
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החיבור בין האסלה לאביזר יאטם באופן מוחלט באמצעות אטם גומי מתאים .מיכלי ההדחה
יהיו מטיפוס סיפון בוכנה מוסווה דו כמותי תוצרת " "GEBERITאו ש.ע .בהתאם למפורט
בכתב הכמויות .פנל ההפעלה יהיה עשוי נירוסטה (מודגש – לא פלסטיק צבוע בצבע כסף).
המושב יהיה עשוי פלסטיק דגם כבד עם צירי נירוסטה.
 07.03.04ברזים וסוללות
הברזים והסוללות למערכות תברואה יהיו תוצרת "חמת""IDEAL ,"STERN" ,

" STANDARDכמפורט בכתב הכמויות .במידה והדגם לא מפורט בכתב הכמויות או
בתכניות ,הדגם המוצע יובא לאישור המפקח .כל הברזים יותקנו בצורה סימטרית ומרכזית
לכיור .בכל הברזים והסוללות הרגילות (לא אלקטרוניות) יותקנו ווסתי ספיקה דוגמת תוצרת
יוניטרול" להקטנת ספיקת המים בברז .הווסתים יותקנו על פיות הסוללות והסוללות או
בחיבור לקיר לפי הנחית המזמין.
מחירי היחידה לברזים וסוללות יכללו ווסתים כאמור לעיל ולא ישולם עבורם בנפרד.
 07.03.05עמדות כיבוי אש
תותקנה בנישות או בארון כיבוי אש סטנדרטי ותכלולנה ברז שריפה " 2דגם  7תוצרת
" פומס" או ש.ע .עם חצי מצמד טיפוס "שטורץ" ,גלילון רב כווני על ציר מסתובב עם צינור
גומי משוריין "¾ באורך  30.0מ' עם מזנק ריסוס מופעל באמצעות ברז מהיר פתיחה תוצרת
"להבות" או שווה ערך ,ברז כדורי תוצרת "הבונים" 1" ,או ש.ע .בחיבור הגלגלון למערכת
המים וכו'.
עמדות כיבוי האש מחוברות למערכת הכיבוי האוטומטית עשויים לעמוד בלחצים של עד 12
אטמוספירות .הגלגלון כולל הצינור המשוריין ,החיבור לגלגלון ,ברז הניתוק " ,1אביזרי
החיבור השונים וברז הכיבוי " 2יעמדו כולם בלחץ  12אטמוספירות.
במקומות כמצוין בתכנית יותקן ציוד נלווה לעמדת כיבוי אש:
 2 07.03.05.1זרנוקים עשויים בד משוריין בקוטר " 2באורך  15מ' עם מצמדי "שטורץ"
בקצוות.
 07.03.05.2מזנק דו תכליתי  14מ"מ.
 2 07.03.05.3מטפי כיבוי אבקה יבשה  6.0ק"ג כ"א.
 07.03.06קערות מטבח
תהיינה מחרס לבן סוג א' במידות  62 × 53× 20ס"מ דגם "שף" להתקנה שטוחה תוצרת
"חרסה" או ש.ע ..הכיורים יכללו סיפון פלסטי " 2תוצרת "ליפסקי" או ש.ע פקק ושרשרת,
 2זיזים מצינור נירוסטה "½ חסומים בקצוות וכו'.
07.04

צינורות למים קרים חמים במבנה

 07.04.01כללי
 07.04.01.1התקנת הצינורות הגלויים
כל העבודות הקשורות בהעמסת צינורות ,הובלתם ,פריקתם ,הטיפול
בצינורות ,איחסונם ,השימוש בחומרים שונים ובשיטות עבודה שונות לצורך
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הנחתם תעשנה בהתאם לתקנים ומפרטים המוכרים ,כגון מפרטי מיא"מ
והנחיות היצרנים.
 07.04.01.2קונזולות ,מתלים וכו'
צנרת גלויה תוצמד לקירות ,תקרה ,מבני קונסטרוקציה אחרים תחתית נישות
וכו' ,באמצעות קונזולות ,מזחלות ,חבקים וכו' מיוצרים חרושתית דוגמת
תוצרת " "UNISTRATאו ש.ע .כל הקונזולות ,חבקים וכו' ,יהיו מפלדה
מצופים קדמיום .במידה ויידרש ע"י האדריכל ,הקונזולות יצבעו בגוון לפי
דרישת האדריכל .שטח המגע בין הצינור והחבק או הקונזולה ,ייעטף ברפידת
גומי עשויה  EPDMלצינורות מים ונחושת וניאופרן לצינורות נירוסטה .במידת
האפשר הצינורות יונחו על מבנה תליה ,קונזולה וכו' משותף .הקבלן יתאים
את סוג הקונזולה למספר הצינורות ואופן ההרכבה; צמודה לקיר ,ניצבת,
תלויה לתקרה וכו'.
לפני הרכבת הקונזולות ,חבקים וכו' ,יובאו דוגמאות מכל סוג ומין ,לאישור
המפקח .רק לאחר אישור המפקח לגבי סוג הקונזולה ,אופן השימוש ,מיקום
וכו' ,תבוצע עבודת התקנת הקונזולות.
הצנרת תונח על תמיכות בלי להשפיע על מקומות חיבור הצינור לאביזרים ו/או
מכשירים.
המרחק בין הקונזולות יהיה כלהלן:
 07.04.01.2.1צנרת פלסטית
 07.04.01.2.1.1צינורות אופקיים בקוטר עד "½ יתמכו כל 0.5
מ' או תעלה רציפה לצנרת חשמל
 07.04.01.2.1.2צינורות אופקיים בקוטר –" ¾"-1יתמכו כל
 1.0מ'.
 07.04.01.2.1.3צינורות אופקיים בקוטר –"¼ ¾"-1ומעלה
יתמכו כל  2.0מ'
 07.04.01.2.1.4קוים אנכיים בקוטר עד " 1יתמכו כל  1מ'.
 07.04.01.2.1.5קוים אנכיים בקוטר מ 1½ "-ועד בכלל יתמכו
כל  2מ'.
 07.04.01.2.2צנרת פלדה
 07.04.01.2.2.1צינורות אופקיים בקוטר עד " 1יתמכו כל 1.0
מ'.
 07.04.01.2.2.2צינורות אופקיים בקוטר –"¼ 2"-1יתמכו כל
 2.0מ'.
 07.04.01.2.2.3צינורות אופקיים בקוטר –"  3ומעלה יתמכו
כל  3.0מ'
 07.04.01.2.2.4קוים אנכיים בקוטר עד " 2יתמכו כל  2מ'.
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 07.04.01.2.2.5קוים אנכיים בקוטר מ 3 "-ועד בכלל יתמכו
כל  3מ'.
 07.04.01.2.2.6ליד כל שוני זוית בצנרת תותקן תמיכה.
באזור המגע בין הצינורות לחבקים ,תמיכות
וכו' ,הצינור יעטף ברפידות  EDPMלמניעה
מוחלטת של מגע בין התמיכות/חבקים
והצינור.
 07.04.01.2.2.7עבור אספקת והתקנת הקונזולות ,תמיכות,
תעלות לתמיכת צנרת גמישה בקטרים קטנים,
וכל הנאמר בפרק זה ,לא ישולם בנפרד
והעלויות עבור הנ"ל יהיו כלולות במחירי
היחידה השונים להנחת הצינורות.
 07.04.01.2.3מעבר דרך קירות
המעבר עם צינורות מכל סוג שהוא דרך קירות ,רצפות ,תקרות
וכו' יעשה דרך שרוולים שנוצקו מראש בבטונים או דרך
קידוחים והתקנת שרוולים שייעשו בשלב מאוחר יותר .הרווח
בין השרוול והצינור יאטם בחומר אלסטי דוגמת אלסטוסיל או
ש.ע .עבור התקנת השרוולים ואיטום מעבר דרך שרוולים ,לא
ישולם בנפרד .התקנת השרוולים תחשב ככלולה במחירי
היחידה השונים.
 07.04.01.2.4איטום המעבר דרך קירות אש וקומות
המעבר דרך קירות ,תקרות ,פודסטים בפירים וכו' יאטם
באמצעים מיוחדים חוסמי אש כדוגמת  KBSתוצרת
" ,"GRUNUאביזר סטנדרטי מונע מעבר אש ועשן או ש.ע.
במעבר צינורות פלסטיים דרך קירות יותקנו אביזרים ייעודיים
למניעת מעבר אש בצי נורות פלסטיים כגון קולר ייעודי של חב'
גבריט שתפקידו לחסום את המעבר דרך התקרה/קיר בעת
שריפת/המסת הצינור ע"י חום.
עבור איטום המעברים לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב
ככלולה במחירי היחידה השונים.
 07.04.01.2.5שמירת נקיון פנים הצינור
הקבלן ינקוט בכל האמצעים המתקבלים על הדעת על מנת
לשמור על הצינורות מחדירת לכלוך או כל חומר זר אחר
לתוכם .לפני הרכבת הצינורות יש לנקות היטב את הקצוות של
כל צינור .אופן הניקוי יהיה טעון אישורו של המהנדס .על
הקבלן לשמור על כך שלא ישארו גופים זרים בצינורות.
 07.04.01.2.6צביעת הצנרת המתכתית
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כל הצינורות ללא יוצא מן הכלל (כולל צינורות מגולבנים
וצינורות עם בידוד טרמי) ,יצבעו כלהלן:
צינורות מגולבנים
יצבעו בשתי שכבות צבע מגן "מגנול" ושתי שכבות צבע סינטטי
עליון.
צינורות מים חמים מגולבנים
צינורות שייעטפו בבידוד טרמי ייצבעו בשתי שכבות צבע מגן
עשיר אבץ עמיד בטמפרטורות גבוהות.
 07.04.01.2.6.1צביעה לזיהוי צנרת
 07.04.01.2.6.1.1צבע ראשי (רקע)
כל הצנרת המתכתית תצבע בשתי
שכבות וסוד ושתי שכבות צבע
גמר בגוון לפי הוראות המזמין
לצורך זיהוי המערכות.
אם הצנרת מוגנת מפני קורוזיה
ולא נדרשת צביעה (צינור מגולוון
למשל שלא נדרש לצבעו בצבע
יסוד וגמר) ,הסימון יתבצע ע"י
טבעות סימון ברוחב  15ס"מ.
 07.04.01.2.6.1.2טבעות זיהוי
 07.04.01.2.6.1.2.1טבעות הזיהוי בגוון
שנקבע מסומן מעל הצבע הראשי של
הצנרת.
 07.04.01.2.6.1.2.2במקרה שסימון הצבע
הראשי יעשה ע"י טבעות ראשיות ,יסומנו
טבעות הזיהוי על גבי הטבעות הראשיות.
 07.04.01.2.6.1.2.3טבעות הזיהוי יסומנו
במקומות כמפורט להלן.
 07.04.01.2.6.1.2.4רוחב טבעות הזיהוי
יהיה  5ס"מ.
 07.04.01.2.6.1.2.5ניתן לסמן את טבעות
הזיהוי בסרטים מודבקים במקום צבע.
הסרטים יהיו מחומר פלסטי בגוון
המתאים ,ההדבקה תעשה כך שטבעת
שתווצר תהיה ניצבת לציר הצינור .חפיפת
קצות הסרט תהיה מאחורי הצינור בצד
הלא נראה לעין.
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 07.04.01.2.6.1.2.6עבור צביעת הצנרת
כמפורט לעיל לא ישולם בנפרד והתמורה
תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.
 07.04.01.2.6.1.3שילוט וזיהוי צינורות ומגופים
 07.04.01.2.6.1.3.1ליד כל שסתום,
מתקן ,ציוד ,לוח וכו' יותקן שלט מתוצרת
" "MUPROאו ש.ע .תוכן השלט שיבוצע
בחריטה יציין את סוג האספקה ומספרי
החדרים או האזורים או המתקנים עליהם
הוא פוקד .ליד כל שסתום ניתוק במערכת
מי כיבוי אש יסודר שלט שבו יצוין:
"מי כיבוי אש  -יש להודיע למנהל על
סגירת השסתום" .כל שלט יחוזק עם 2
ברגים לחבק שיורכב על הצינור או על
האביזר או לשלדת פלדה מחוזקת לקיר
ליד הצינור או על יד השסתום .לפני הכנת
השלטים ,יכין הקבלן רשימה של שלטים
עם התוכן המוצע על ידו ותכנית מיקום
השלטים לאישור המפקח.
לזיהוי
 07.04.01.2.6.1.3.2בנוסף
הצינורות עפ"י גוונם כאמור לעיל ,יזוהו כל
הצינורות על ידי מדבקות מודבקות בדבק
מגע על הצינורות ,במרחקים שלא יותר מ -
 6מטר בצינורות ישרים וליד כל חדירה
לקיר או תקרה ,פיר ,רצפה ,הסתעפות וכו'.
על המדבקות ירשם סוג הזרם וחץ המורה
על כיוון הזרימה .גודל המדבקות יתאים
לקוטרי הצינורות.
 07.04.01.2.6.1.3.3בחדר המכונות יתלה
על הקיר במקום בולט לוח מקרא שעליו
יהיה המפתח לסימון הצנרת .לוח יכול
להשתלב עם לוח תרשים חדר המכונות.
(ראה להלן) .הלוח יהיה עשוי פרספקס
וגודלו יתאים לכתיבת המקרא באותיות
שגודלן  3.0ס"מ לפחות .עבור עבודות זיהוי
צינורות ועבודות עזר כולל מדבקות
שילוט ,חבקים ,לוח מקרא ,וכו' לא ישולם
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בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי
היחידה השונים.
 07.04.01.2.6.1.4פעולות למניעת קורוזיה
תוך תקופת ביצוע העבודות על
הקבלן לבצע את הפעולות למניעת
קורוזיה כדלהלן:
 07.04.01.2.6.1.4.1שכבת צבע יסוד
ראשונה יש לבצע מיד לאחר הכנת
המוצרים או הרכבת הצינורות.
 07.04.01.2.6.1.4.2מוצרי פלדה שיוכנו
בבתי מלאכה של הקבלן או אצל יצרנים,
יסופקו עם צבע יסוד.
 07.04.01.2.6.1.4.3יש למנוע מגע ישיר בין
צינורות אל ברזליים וצינורות פלדה או
חובק פלדה ,על ידי ליפוף הצינור במקום
המגע בסרט  E.P.D.Mמודבק או על ידי
השחלתו בתוך שרוול מצינור פלסטיק.
קורוזיה
 07.04.01.2.6.1.4.4למניעת
פנימית בצינורות כתוצאה משאריות מים
מהמבחנים ,יש להוסיף למי המבחנים
חומרים אקלים מאושרים על ידי המפקח,
כך שהמים יהיו בעלי  P.Hבין  8עד .9
 07.04.01.2.6.1.4.5לאחר גמר המבחנים
יש לנקז את הקווים.
בפני

שיתוך

 07.04.01.2.6.1.4.6הגנה
(חיוץ)
יש להשתמש באמצעים טכניים נכונים
ומקובלים למניעת תופעות השיתוך .צירוף
המתכות וחיבורם במעגלי מים שונים,
ייעשו בצורה המונעת שיתוך אלקטרוכימי.
לדוגמא :בכל מעבר מצינור " 3שחור
לצינור מגולבן יותקן אביזר חיוץ.
בצינורות שקוטרם עד " 2יעשה החיוץ
באמצעות "רקורד חיוץ" (עם טבעת בידוד)
מיוחד למטרה זו.
בצינורות מעל " 3כולל ,יעשה החיוץ
באמצעות "דרסר חיוץ" (דרסר עם אטם
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בין שני האוגנים ומעברי הברגים)  ,או
אמצעי דומה מאושר.
עבור חיוץ לא ישולם בנפרד ומחיר אביזר
החיוץ יהיה כלול במחירי היחידה השונים.
 07.04.02סוג הצינורות
צינורות ראשיים בקוטר " 2" -3כולל יהיו מפלדה ללא תפר ,SCH40 ,לפי תקן ASTM A53

מגולבנים מחוברים בהברגה .ספחי הצנרת ,כגון :זוויות ,מסעפים ,היצרויות ,רקורדים וכו',
יהיו מאותו סוג ותקן של הצינור.
צינורות משניים לאספקת מים יהיו עשויים פוליאתילן ( )P.P.Rתוצרת ""AQVATHERM
או ש.ע .כמפורט בכתב הכמויות.
 07.04.03בדיקת לחץ הידרוסטטי לצנרת
לאחר השלמת הצנרת והתקנת כל האביזרים ,תיבדק הצנרת בדיקת לחץ הידרוסטטי.
הבדיקה תבוצע בצנרת כולה או בקטעים .במקרה והבדיקה תעשה בקטעים ,תעשה בדיקה
נוספת עם השלמת כל העבודה ,על כל המערכת כולה.
לא יוחל במילוי הצנרת אלא לאחר מתן אישור לכך בכתב מהמהנדס .הקו ימולא בהדרגה
ובאיטיות כדי למנוע הלם או רעידת הצינורות ובכדי לאפשר את יציאת כל האוויר
מהצינורות .מהירות מילוי הקו במים תיקבע ע"י המהנדס.
אחרי גמר המילוי ,אך טרם יועלה הלחץ ,יבדקו כל האביזרים לאטימותם וייעשו כל
התיקונים הדרושים במקרה ויתגלו דליפות באטמי האביזרים .אם יתגלו בבדיקה זו דליפות
בחיבורים או פגמים באביזרים שאין לתקנם כשהצנרת מלאה מים .ינוקזו הצינורות ויבצעו
התיקונים הדרושים ,יש לחזור על הבדיקה הזו עד אשר יתוקנו כל הדליפות בדיקת הלחץ
תבוצע אך ורק בנוכחות המפקח .לחץ הבדיקה יקבע ע"י המפקח אך לא יהיה פחות מ 12.0-
אטמ' .הלחץ הדרוש יושג ע"י משאבת לחץ מיוחדת .כל הציוד ,האביזרים והמכשירים
המשמשים לבדיקת הלחץ ,יהיו טעונים אישור המפקח.
עבור בדיקת הלחץ לא ישולם בנפרד והתשלום ייחשב ככלול במחירי היחידה להנחת צנרת.
 07.04.04חיטוי הקווים
 07.04.04.1כללי
כל הצינורות המיועדים להובלת מי שתייה ,יישטפו ויחוטאו לפני הכנסתם
לשרות ע"י כלורינציה .חיטוי הצנרת תעשה אחרי בדיקת לחץ ,אלא אם קיימות
או ניתנו הוראות אחרות .החיטוי ייעשה בהתאם להוראות משרד הבריאות
ובהתאם למפורט להלן .עם גמר החיטוי ,על הקבלן להמציא אישור ממשרד
הבריאות שאכן הקו חוטא ומאושר לשימוש.
עבור שטיפת וחיטוי הקווים כמפורט להלן ,לא ישולם בנפרד והמחיר עבור כל
המפורט כולל חיטוי חוזר במידת הצורך ,ייחשב ככלול במחירי הנחת הצנרת.
 07.04.04.2שטיפת הצינורות לפני החיטוי
לפני החיטוי ישטפו הצינורות היטב במים נקיים כדי להוציא כל לכלוך וגופים
זרים העלולים להישאר בצינורות.
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מי השטיפה יוזרמו במהירות של מטר אחד לשניה לפחות ,אך רצויה מהירות
גדולה מזו .בעת שטיפת הקו ,יישטפו גם נקודות הניקוז ומוצאים אחרים.
השטיפה צריכה להמשך עד שהמים הנאספים ליד כל מוצא במיכל זכוכית שקוף,
ייראו נקיים ושקופים .עם התחלת השטיפה ,יש להתחיל בהוספת כלור ,כאמור
להלן.
 07.04.04.3חיטוי הצינורות
חיטוי הצינורות ייעשה ע"י הוספת כלור למים בשיעור של  50מיליגרם לליטר.
הוספת הכלור תתחיל עם השטיפה ,באופן שמי הכלור ישטפו גם את כל המגופים
של המוצאים .בחומר כלורינציה יש להעדיף תמיסה או טבליות של היפוכלוריד.
בתום תקופת  24שעות ,חייבת שארית הכלור החופשי בסוף הקו (המרוחק
מנקודת הכנסת הכלור) להיות לפחות  10מיליגרם לליטר .אם השארית היא בין
 1מ"ג לל' ו  10 -מ"ג לל' ,יש להשאיר את מי הכלור בקו לתקופה נוספת של 24
שעות .אם שארית בכלור החופשי בתום  24שעות היא קטנה מ  1 -מ"ג לל' ,יש
לשטוף ולחטא את הקו מחדש.
כאשר אין אפשרות להשאיר את מי הכלור בצינורות במשך  24שעות ,יש להגדיל
את שעור הכלור ל  75 -מ"ג לל' ולהשאיר את מי הכלור בקו למשך  6שעות
לפחות .הדרישות לשעורי הכלור בסוף הקו ישארו בעינם גם במקרה זה.
 07.04.05בידוד צנרת
בידוד צנרת מים חמים יעשה ע"י קליפות גומי סינטטי תוצרת "ענביד".
העוביים המזעריים של הבידוד יהיו כדלהלן אם לא צוין אחרת:
קוטר צינור

"½ ¾ -
14

"1¼" - 1
30

"½2" -1
35

 07.04.06אביזרים למים חמים וקרים
 07.04.06.1המגופים מעל " 3כולל יהיו ,תוצרת "רפאל" עם ציפוי אמאיל פנים וחוץ או ש.ע.
 07.04.06.2המגופים למים חמים ,מים קרים ,וכו' עד " 2כולל יהיו מגופים כדוריים תוצרת
"שגיב"  200או "הבונים" עשויים פליז סידרה .42
 07.04.06.3שסתומים אל-חוזרים יהיו תוצרת "סוקלה" דגם .231
 07.04.06.4מקטיני לחץ יהיו תוצרת "בראוקמן" עם מסנן ומד לחץ.
 07.04.06.5ברזי בטחון ושחרור לחץ יהיו תוצרת "בראוקמן" עם דיאפרגמה וידית (משיכה
או סיבוב) מכוילים ללחץ פתיחה של  3.0אטמ' (אלא אם צויין אחרת).
 07.04.06.6מסננים יהיו תוצרת "קים" דגם  4113או .4123
 07.04.06.7שסתומי שחרור אויר אוטומטיים יהיו תוצרת "בראוקמן" מתאימים לעבודה
בטמפ' של  100מעלות צלזיוס.
אחרי כל אביזר מגוף וכו' שאינו מאוגן מכיוון הזרימה ובחיבור למכשירים יש להרכיב רקורד.
כל האביזרים יתאימו ללחץ  16אטמ'.
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מערכת הדלוחין ,ניקוז ושופכין

 07.05.01צינורות דלוחין
צינורות הדלוחין גלויים יהיו עשויים מפלדה  SCH40ללא תפר מגולבנים ,מחוברים בספחי
דרנז' עשויים פליז עם או בלי עיני ביקורת או עשויים פוליאטילן בצפיפות גבוהה H.D.P.E

בהתאם למפרט מ.ת.י .מפמ"כ  349חלק  1דוגמת "גבריט" או ש.ע .כמפורט בתכניות.
צינורות ברצפה ,בקירות ,בחללים טכניים ,בתקרות דקורטיביות ,בפירים וכו' יהיו HDPE

כנ"ל .צינורות פלדה מותקנים חיצונית יהיו צבועים בשתי שכבות צבע מגן "מגנול" ושתי
שכבות צבע עליון .הצינורות יחוזקו לקירות ,תקרות וכו' באמצעות חבקים ,קונזולות וכו'.
כל הקונזולות ,חבקים ,גשרים וכו' יהיו תוצרת " "UNISTRUTכמפורט בפרק .01.02.01
מחיר היחידה עבוד צינורות הדלוחין יכלול הכנת תכניות ביצוע ()SHOP DRAWINGSע"י
יצרן הצינורות ,אחריות ל 10 -שנים על ההתקנה והחומר ,קבלת היתר ממכון התקנים כולל
התקנת פתחי ביקורת כפי שידרשו בקירות ,רצפות וכו' וספחים עם או בלי ע.ב .כגון זוויות,
מסעפים ,מופות ואביזרי ריתוך חשמליים לפי הצורך ,מחברי התפשטות ,נקודות קבע וכו',
צביעה כנדרש ,חיזוק הצינורות לקירות תקרות וכו' ,קונזולות ,חבקים גשרי צנרת וכו'
כמפורט בסעיף  ,01.02.01מעבר דרך רצפות ,תקרות וכו' שרוולים ,איטום חוסם אש,
חריצים ,בקירות וברצפות וביטון בקירות או ברצפה וכו' וכל הנדרש להתקנה בהתאם
לתכניות ומפרטים.
 07.05.02צינורות השופכין וניקוז
צינורות השופכין והניקוז מתחת לרצפת המרתף וגלויים מתחת לתקרות המרתפים ועל
הקירות במרתפים יהיו עשויים .HDPE
צינורות השופכין הגלויים בתקרות אקוסטיות ,פירים וכו' יהיו עשויים .HDPE
הצינורות והאביזרים  HDPEיתאימו למפרט מת"י מפמ"כ  349חלק .1
הצינורות יהיו על הקירות ,צמודים לתקרות בחללי תקרה אקוסטית וכו' צמודים לקירות,
לתקרה ,או בחלקי מבנה אחרים באמצעות חבקים ,קונזולות ,מתלים וכו' .הקונזולות וכו'
יהיו כמפורט בפרק  01.02.01לעיל.
כל הצינורות יסומנו באמצעות מדבקות עמידות לתנאי מזג אוויר עם כיתוב סוג הנוזל
וחיצים ,אביזרים ישלטו באמצעות שלטים כמפורט בפרק .01.02
 07.05.03ניקוז המזגנים
מערכת ניקוז המזגנים מורכבת מצינורות פוליאטילן מצולב וצנרת  H.D.P.Eכדוגמת צנרת
הדלוחין בהתאם למפורט בתוכניות .ניקוז המזגנים יעשה בתוך מחסומי ריצפה או דרך
קולטני ניקוז אופקים שמתנקזים אל תחנת השאיבה במרתף התחתון.
 07.05.04הנחיות לביצוע צנרת H.P.D.E

התקנת המערכת תעשה לפי מפמ"כ  349חלק  ,2ובכפוף להוראות ההתקנה המפורטות של
היצרן ותחת פיקוח שרות השדה של היצרן.
על הקבלן המבצע להיות מוסמך להרכבת מערכות ביוב  H.D.P.Eובעל תעודת הסמכה מאת
נציגו המורשה של יצרן הצנרת והאביזרים.
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תהליך הייצור והרכבת המערכת יהיה כפוף למפמ"כ  349חלק  ,2לרבות אחריות היצרן
לתפקודה התקין של המערכת ,לתקופה של  10שנים.
על הקבלן המבצע להמציא כתב אחריות הנושא את שם העבודה ,מאת נציגו הרשמי של
היצרן.
הרכבת המערכת תעשה לפי תוכניות ביצוע מפורטות ,שיסופקו לקבלן המבצע ע"י נציג היצרן,
כחלק מאספקת הצנרת והאביזרים .על הקבלן המבצע להמציא את תכניות הבצוע
המפורטות לאישור המתכנן לפני תחילת עבודות הייצור וההרכבה.
חיבור הצנרת וספחי הצנרת תעשה בריתוך פנים  WELDING BUTTבמכונת ריתוך ,עם ראשי
ריתוך חשמליים ,עם מחברי שקוע לרבות מחברי התפשטות או מחברי הברגה ,הכל לפי
דרישות התכנון המפורט.
החיזוקים ,התמיכות ותליות הצנרת יהיו במיקום ובחוזק הדרוש לפי מפמ"כ  349חלק 2
והוראות היצרן ,תוך ציונם ע"ג תוכניות הביצוע המפורטות.
שימוש בספחים ובאביזרי צנרת שאינם מתוצרת היצרן הנושא באחריות לטיב העבודה ,יעשה
באחריותו הישיר של היצרן האחראי.
הקבלן המבצע אינו רשאי להרכיב צנרת ,ספחים ואביזרי צנרת של יצרנים שונים ללא אישור
היצרן הנושא באחריות וכן באישור המפורש של המתכנן.
בכל מהלך העבודה יעשה שימוש בראשי חיבור חשמליים מסוג אחד בלבד .להחלפת סוג
ראשי החיבור החשמליים במהלך העבודה ,יש לקבל אישור מפורש של המתכנן.
הרכבת מחברי התפשטות תעשה במיקום ובכמות הדרושה לפי מפמ"כ  349חלק  2הוראות
היצרן ותוכניות הביצוע המפורטות .כמו כן מיקומם ,כמותם וחוזקם של נקודות הקבע
לאורך הצנרת .כל סטיה מתכניות הביצוע המפורטות שאושרו ע"י המתכנן ,יש להביא
לידיעתו ואישורו של המתכנן.
נציגו של היצרן ,ספק הצנרת ,הספחים ואביזרי הצנרת ,חייב לעמוד לרשותו של המתכנן או
הקבלן בכל בעיה טכנית ולתת פתרון לכל שאלה מקצועית בכל שלב הרכבת המערכת .הקבלן
המבצע אחראי להגן על כל פתחי הצנרת בכל שלבי ביצוע ההרכבה ,בפני סתימת הצנרת ע"י
פקקי קצה מרותכים ופקקי קצה פריקים לפי הצורך.
 07.05.05מחירי היחידה לצנרת דלוחין ,שופכין וניקוז
מחיר היחידה עבוד צינורות הדלוחין יכלול הכנת תכניות ביצוע ( )SHOP DRAWINGSע"י
יצרן הצינורות ,אחריות ל 10 -שנים על ההתקנה והחומר ,קבלת היתר ממכון התקנים,
ספחים עם או בלי ע.ב .כגון זוויות ,מסעפים ,מופות ואביזרי ריתוך חשמליים לפי הצורך,
נקודות קבע ,מחברי התפשטות ,וכו' עם או בלי ע.ב ,צביעה כנדרש ,חיזוק הצינורות לקירות
תקרות וכו' ,קונזולות ,חבקים ,גשרי צנרת ,סימון הצנרת במדבקות ,שלטים ,וכו' כמפורט
בסעיף  ,01.02וכו' ,מעבר דרך רצפות ,תקרות וכו' בשרוולים ,איטום עמיד אש ,חריצים,
בקירות וברצפות וביטון בקירות או ברצפה וכו' ,וכל הנדרש להתקנה בהתאם לתכניות
ומפרטים.
 07.05.06קופסאות ביקורת
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קופסאות ביקורת ,קופסאות ביקורת נופלות ,מאריכים ושרוולים יהיו עשויים .HDPE
מכסים ומסגרות יהיו עשויים נירוסטה  .SS316דגם כבד .הקופסאות ,המאריכים וכו',
ייקבעו במקומם ע"י עטיפת בטון.
מסגרות תהינה מרובעות.
מחסומי רצפה  200/100מ"מ (" )8"×4ו )4"×2"( 110/63 -מ"מ יהיו עשויים  HDPEכמפורט
בתכנית ויקבעו בבטון בהתאם לפרטים .מודגש במיוחד שלא יאושר שימוש באביזרי .P.P
מחיר היחידה למחסום כולל רשת נירוסטה  SS316דגם כבד עם מסגרת מרובעת סל
נירוסטה במחסום " ,8/4וכן את השרוול לפי הפרטים ,איטום המרווח בין המחסום והשרוול
ואיטום המרווח בין השרוול והתקרה ,ביטון המחסום וכו'.
07.06

אביזרים ועבודות מסגרות במכלי מים

 07.06.01כללי
בחדר המשאבות מתוכננים ארבע מכלי מים בנפחים שונים ולייעודים שונים:
07.06.01.1

מיכל מים לצריכה שוטפת וכיבוי אש קונבנציונאלי בנפח  750מ"ק.

07.06.01.2

מיכל מים לכיבוי אש אוטומטי בנפח  500מ"ק מחולק שני מכלים נפרדים.

 07.06.01.3מיכל מים למי אספקה למגדלי הקירור המכיל מים עם כימיקלים שונים.
במכלי המים מותקנים אביזרי צנרת מסוגים שונים שחוצים את קירות המכל,
פתחי כניסה למכלים ,פתחי אוויר וכו' .כל אביזרי הצנרת המותקנים במכלים
יהיו עשויים נירוסטה יהיו  .SS316פתחי הכניסה למכלים יהיו עשויים
אלומיניום.
פתח הכניסה למכל המספק מים למגדלי הקירור יהיה פתח אטום ,עשוי אוגן
(פלנג') בקורט " 30בהתאם לפרט .להלן מפורטים האביזרים במיכל וציוד
השאיבה שיותקן בחדר משאבות.
 07.06.01.4פתחי הכניסה למיכלי מים לצריכה וכיבוי אש
פתחי הכניסה למיכל יהיו עשויים אלומיניום תוצרת " PRODUCTS

 " HALLIDAYהמכסים יכלולו מסגרות ,סגר ומנעול.
 07.06.01.5פתח כניסה למכל מים למגדלי הקירור
יהיה עגול ,מורכב מאוגן מותקן על צינור בקוטר " ,30ע.ד ½" .עשוי פלדה
מגולוונת סגור באוגן עוור ואטם כך שיוכל להיות מוצף כאשר פני המים עולים
מעל סף פתח הכניסה למכל המים.
 07.06.01.6סולמות עליה וירידה למיכל
במיכלים יותקנו סולמות עשויים נירוסטה  .SS316סולם אחד לעליה עד פתח
המיכל וסולם נוסף לירידה למיכל .הסולמות יהיו עשויים נירוסטה 316SS
יבוצעו לפי פרטים בתכניות.
 07.06.01.7מעברי כבלים
יהיו שרוולים שיקבעו בתבניות לפני יציקת הבטון ויאטמו באלסטוסיל לאחר
העבר הכבלים .המעברים יהיו בגודל כזה שיאפשרו תוספת כבלים בעתיד.
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 07.06.01.8מעברי צנרת דרך דופן המיכל
כל מעברי הצנרת דרך דופן המיכל (מילוי ,הרקה ,אספקה למשאבות ,אוורור
וכו') יהיו עשויים נירוסטה  316SSבעובי דופן  6מ"מ.
הספחים יהיו מאוגנים במרכזם למניעת מעבר מים בין הבטון והספח ויותקנו
מראש בעת יציקת הקירות .החלק החיצוני יהיה מאוגן ,אוגן נירוסטה מתאים
לצינורות הפלדה שיחוברו למכל.
 07.06.01.9מגופים
כל מגופי השליטה יהיו טריז קצרים תוצרת "רפאל" או ה"כוכב" עם ציפוי
אמאיל פנים וחוץ.
כל האביזרים ההידראוליים לפיקוד; מגוף בריכה ,שסתום ביטחון וכו' יהיו
תעשייתיים תוצרת "ברמד" או תוצרת "דורות"
 07.06.01.10מתמר לחץ
על צינורות ההורקה מהמיכלים  ,לפני מגוף ההורקה יותקן מתמרי לחץ דוגמת
תוצרת " "ROSMOUNDשמראה את מפלסי המים במיכלים .המתמר יכלול
התקן תצוגה אשר יותקן במקום עליו יורה המפקח.
 07.06.01.11מערך פיקוד להפעלה
בנוסף למתמרי הלחץ במיכלים יותקנו  3מצופי אגס לפיקוד בכל מיכל.
תפקוד המצופים:
 07.06.01.11.1מצוף התראה על גובה נמוך במיכל
 07.06.01.11.2מצוף הדממת משאבות
 07.06.01.11.3מצוף התראה על גלישה
07.07

מפרט מיוחד לתחנות שאיבה לניקוז בחדר המכונות ובמנהרות

 07.07.01כללי
ברצפת חדר המכונות ובמנהרות תבוצענה שלוש תחנות שאיבה ,אחת בחדר המכונות ושתים
במנהרות .בכל תחנת שאיבה תותקנה לשתי משאבות טבולות
להלן מפרט טכני מיוחד לשתי התחנות:
 07.07.02מבנה התחנה
יבוצע ע"י אחרים.
 07.07.03חפירה ומילוי
יעשו בהתאם לפרק  01של המפרט הכללי .החפירה תכלול נקיטת כל האמצעים לעבודה במי
תהום ולא ישולם בנפרד עבור שאיבה ,או כל אמצעי אחר שנדרש .המילוי סביב מבנה התחנה
יעשה בחול דיונות נק'  A1או .A3
 07.07.04בדיקות מבנה תחנת השאיבה לאטימות
לפני איטום הקירות כמפורט לעיל הקבלן יבצע בדיקת אטימות כמפורט להלן.
הקבלן ימלא מים נקיים את בור השאיבה עד תחתית התקרה תוך כדי חסימת צינור הכניסה
בפקק גומי אטום לחלוטין .כל המקומות בקירות החיצוניים בהם יחדרו מים ,יסומנו ,הקבלן
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ירוקן את המים בשאיבה ויתקן את כל מקומות החדירה ע"י סיתות ומילוי ב"קונבקס" (או
חומר שווה ערך) ויערוך בדיקה חוזרת ע"י מילוי כנ"ל לבדיקת התיקונים וחוזר חלילה עד
לקבלת קירות אטומים לחלוטין .עם גמר הבדיקות ישאב הקבלן את המים לקבלת מבנה יבש
להמשך העבודה טיח צמנט ,איטום פנים ואיטום חוץ כמפורט .מחיר היחידה למבנה התחנה
כולל הבדיקות הנ"ל וכל התיקונים הנדרשים .
 07.07.05המכסים
המכסים יהיו עשויים אלומיניום תוצרת " "HOLLIDAY PRODUCTSבהתאם למפורט
בכתב הכמויות ובתכניות עם צירים סגרים מוסווים .מודגש במיוחד שהמכסים הנ"ל
מיובאים ויבוא המכסים עשוי להמשך כ 4-חודשים .לא יורשה שימוש בסוג מכסה אחר
ובמידה והקבלן יבצע מכסה מסוג אחר  ,יופחת מהחשבון הסופי של הקבלן  ₪ 10,000לכל
מכסה ,סכום שיאפשר לאוניברסיטה להזמין מכסים באופן ישיר ולהחליף את המכסים
שהותקנו ע"י הקבלן.
 07.07.06מעברי כבלים
יהיו בתוך שרוולים שיקבעו בתכניות לפני יציקת הבטון ויאטמו באלסטוסיל לאחר העברת
הכבלים .המעברים יהיו בגודל כזה שיאפשרו תוספת כבלים בעתיד.
התקנת שרוולים ,הן המצוינים בתכניות והן שרוולים נוספים שידרשו במידה וידרשו ,לא
ישולם בנפרד ועלותם תחשב ככלולה במחיר היחידה לתחנת השאיבה.
 07.07.07קביעת חלקי המסגרות ושרוולים בבטון
כל חלקי המסגרות והשרוולים הקבועים בבטון ייקבעו במקום לפני יציקת הבטון .הסולם
ייקבע כנ"ל לפני יציקת הבטון בעומק  15ס"מ בתוך הבטון.
 07.07.08קטעי צנרת וספחים
הצנרת בתחנת השאיבה ובקרקע תהיה עשויה פוליאטילן מצולב ,פקסגול במוטות עם אביזרי
ריתוך חשמלי .החיבורים יעשו באמצעות אוגנים כך שיאפשרו פירוק כל אביזר או קטע צנרת
במערכת .האביזרים (ברכים ,מסעפים וכו') יהיו כנ"ל לחיבור חשמל.
הצנרת תתמך ,תחובר לקירות באמצעות חבקים או לתקרה באמצעות מתלים עשויים .55316
המתלים ,חבקים ,וכו' יהיו כלולים במחירי היחידה השונים לצנרת ואביזרים ולא ישולם
עבורם בנפרד.
 07.07.09משאבות ואביזרים
 07.07.09.1משאבות טבולות
המשאבות תהינה מטיפוס משאבה ומנוע טבולים ) (Submersible pumpדוגמת
תוצרת "פליגט" שוודיה בהתאם למפורט בתכניות וכתבי הכמויות המתאימות
לשאיבת שפכים .המשאבות תהינה בעלות מעבר חופשי  100מ"מ .מהירות סיבוב
מנוע תהיה  1450סל"ד .מנועי המשאבות יהיו מותאמים להתנעה באמצעות
מתנע מתאים .הספק המנוע יכסה את כל תחום פעולת המשאבות .המנועים יהיו
בעלי בידוד מדרג Fויוגנו לפי תקן . IP68

המנוע החשמלי יכלול שלושה אלמנטי הגנה המחוברים בטור ומותקנים בליפופי
המנוע שמתפקדים להגן על המנוע מפני התחממות יתר .המנוע יכיל אלמנט
חימום נפרד ל -220וולט שמתפקידו לחמם את ליפופי המנוע ולוודא אי יצירת
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התעבות .יחד עם המנוע תסופק יחידה אלקטרונית המגינה מפני התחממות יתר
של ליפופי המנוע .יחידה זו תותקן ע"י קבלן החשמל בלוח החשמל .כמו כן
יסופק עם המנוע סנסור להתראה בפני חדירת מים לאגן השמן מעל לריכוז 30%
מים .על מנת לגלות תקלות אלו יסופק עם המשאבה בקרים אלקטרונים
שיותקנו בלוח החשמל.
שרשרת ההרמה של המשאבה תהיה מפלב"מ  ,316מתאימה למשאות לפי תקן
דין  5684דרגה  8ובאורך מתאים .יושאר עודף  3.0מטרים בשרשרת ויותקנו
ויסופקו אמצעים מיוחדים להרמת משאבות מבור עמוק כדוגמת .FLYGT LIFT
רגל סניקה של המשאבה תותקן לפי תכניות הרכבה של היצרן על מדרגת בטון
בגובה  5ס"מ .הרגל תורכב על פלטת פלב"מ בעובי  10מ"מ .הפלטה תהיה שקועה
בגובה פני מדרגת הבטון.
הרגל תהיה מעוגנת באמצעות ארבעה ברגים בקוטר  20מ"מ עשויים פלב"מ.
מוט ההברגה יבלוט לפחות  10ס"מ מעל פני מדרגת הבטון.
השקעים לשם הכנסת מוטות הברגה יהיו בעומק  20ס"מ מפני מדרגת הבטון.
על מנת להדק אחיזת הרגל ולמנוע חדירת האום הסוגר לחריץ הבורג ברגל
הסניקה יש להכניס בין הרגל לאומי ההברגה פלטות פלב"ם במידות  4×4ס"מ
ובעובי  10מ"מ עם חור במרכז בקוטר  22מ"מ ולאחר מכן להדק את האומים.
מחיר יחידת השאיבה יכלול אספקה ,הרכבה והרצה למשך  14יום של המשאבה
עם המנוע ,כבל חשמל מקורי העומד בשפכים ,רצוף עד הלוח עם עודף של  3.0מ'
לפחות עם מחזקי כבל מיוחד ,כולל התקנת שסתום שטיפה ,רגל סניקה ,צינורות
מובילים מפלב"ם  316כולל גומיות למירכזו הצינורות ,חיבור מהיר ,שרשרת
פלב"ם להרמת המשאבה ,מתקן הרמה מבורות עמוקים ,וכל החלקים הדרושים
להעמדת המשאבה וצביעתם בשלמות ,כולל אספקה והתקנת כל יתר קטעי
צינורות ואביזרים הידראולים וחשמליים עד להפעלת ההתקנה של המערכת .
כל חלקי המשאבות והגנותיהן יהיו מקוריים של יצרן המשאבות.
המשאבות יופעלו אוטומטית באמצעות מדי מפלס אולטרה סוניים שיותקן בתא
השאיבה וגיבוי מצופים .הפעלת המשאבות תבוצע לפי מפלסים או תכנית
מוגדרת ומבוקרת זמן או פרמטרים אחרים על ידי הבקרים בלוחות .תורנות
המשאבות תוחלף ביניהן לסרוגין .הלוח יהיה מוגן בפני מים לפחות לפי תקן 55
 IPבתוך מבנים  I .P 65-1מחוץ למבנים.
האביזרים יהיו כמפורט בתכניות ובכתב הכמויות או ש.ע .אישור לשינוי דגם
ויצרן יינתן מראש ובכתב ע"י המתכנן .שינויים בציוד שיגררו שינויים במבנה
התחנה או ציוד אחר יהיו על חשבון הקבלן .המגופים יהיו מטיפוס טריז עם
ציפוי פנים וחוץ רילסן.
 07.07.09.2הרצת המתקן
הרצת המתקן תעשה ע"י הקבלן עד סילוק כל התקלות .לאחר סילוק כל
התקלות ,הקבלן יפעיל את המתקן למשך  -48שעות רצוף ע"י פתיחת הידרנט
אשר יפעיל את התחנה כשהמים יגיעו למפלסי ההפעלה בתחנה .במהלך הבדיקה
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יבדקו תקלות ,כגון :חוסר פעילות של משאבות ,גלישה ,אזעקה וכו' .רק לאחר
בדיקה זו ללא תקלות תחשב התחנה שעברה הרצה .עלות הבדיקה יהיה כלול
במחירי היחידה השונים ולא ישולם עבורה בנפרד.
 07.07.09.3עבודות חשמל לתחנת השאיבה למשאבות טבולות
 07.07.09.3.1רשימת ציוד ואביזרים חשמליים
מייד עם קבלת צו התחלת עבודה  -יגיש הקבלן רשימת ציוד
ואביזרים מלאה ומפורטת להתקנה באתר .על הקבלן למסור
למתכנן קטלוגים ודוגמת ציוד לצורך אישורו -לפני רכשית
הציוד.
 07.07.09.3.2חומרים
על הקבלן לספק חומרים ומוצרים חדשים ובטיב מעולה
מאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי ו/או הבינלאומי וכן
מאושרים ע"י היועץ ו/או המזמין לפני תקנתם .היועץ או
המזמים רשאי לדרוש מהקבלן כל מידה ו/או תיאור טכני ו/או
גימה של חומרים ,אביזרים ,ציוד חשמלי וכד' לפני מתן אישור
להשתמש בהם אף לדרוש תעודת אשור מכון התקנים לאביזרים
השונים .ציוד שלא יאושר יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו באם
ידרש .אישור כנ"ל אינו גורע במאומה מאחריותו מלאה
והבלעדית של הקבלן לטיב החומרים המסופקים על ידו,
לתקינותם הפעלתם כפי שמוגדר במפרט זה ו/או תקנים אחרים.
מודגש בזאת על הקבלן להמציא דוגמת ציוד ואביזרי תאורה
לאשור המתכנן והאדריכל ,לפני רכישת כמויות כמשתמע
מהתכניות ו/או כתב הכמויות.
המתכנן שומר לעצמו הזכות לשנות ציוד לסוג אחר שווה ערך ,או
ציוד אחר שכלול בחוזה זה ומופיע בסעיפי כתב הכמויות.
 07.07.09.3.3אישור לפני ביצוע
לפני ביצוע העבודה יבקש הקבלן אישורו הסופי של היועץ או
המפקח על התכניות שברשותו וכן הקשורות לפרטי הביצוע .אין
לבצע כל שינוי ללא אישור של היועץ או המפקח.
 07.07.09.3.4ציוד שווה ערך או אלטרנטיבי
בכל מקום בו מופיעה ההערה שווה ערך ליד אביזר או ציוד ,יספק
הקבלן הדגם המצוין .אם ברצונו לספק יוד שונה המדגם המצוין,
עליו להציג בפני המתכנן דגם מהציוד האחר המוצע עם נתונים
טכניים שווים באיכותם ובערכם הכספי לדגם המצוין  -כולל
הקטלוגים של היצרן .רק לאחר קבלת אשור לכך רשאי הקבלן
להתקינם .במקרה של התקנה של ציוד אלטרנטיבי או אחר
שהותקן ע"י הקבלן ללא אשור המתכנן ,יפרק זאת הקבלן על
חשבונו באם יידרש ,ללא כל תמורה כספית ויתקין כפי שנדרש.
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ציוד אחר המוצע ע"י הקבלן כציוד שווה ערך לדגם הנדרש נתון
להחלטתו הבלעדית של המתכנן ושיקולו בלבד אם אכן הציוד
המוצע הינו שווה ערך.
 07.07.09.3.5שילוט מוליכים וכבלים
כל קבוצת מהדקים תסומן באמצעות שלט סנדויץ' חרוט .כל
מהדק יסומן בהתאם למספור המופיע בתכנית  -סימון ע"י
מספרי פלסטיק עליהם חרוטים המספרים.
כל גיד יסומן באמצעות מספור פלסטי סטנדרטי.
כל כבל המותקן בתעלות ,או על סולמות ,או בצינורות  -ישולט
כל  10מטר לפחות ,בכל חדר ,וביציאה מלוח חשמל .השילוט
יהיה עשוי סנדויץ'' בצבע שחור  -ועליו חרוט מספר המעגל ,ושם
לוח החשמל המזין כבל זה.
כבלים המותקנים בחפירות  -ישולטו ביציאה מלוח החשמל,
בתעלות בטון ובכל שוחה.
בתוך שוחות יישלטו הכבלים ע"י דסקיות אלומיניום בהן יוטבע
מספר המעגל ,שם הלוח המזין ,חתם וסוג הכבל.
השילוט כלול במחירה כבל או הלוח או אביזר כלשהוא ולא
תשלום כל תוספת כספית עבור תוספת שלטים בהתאם לדרישות
המתכנן לפי העניין.
שילוט לוחות חשמל ייעשה משלטי סנדוויץ' פלסטיים חרוטים
ויכללו מספר מעל שם החדר או האזור .סוג המעגל בהתאם
לתכנית.
 07.07.09.3.6אופן ביצוע התקנת חשמל
ההתקנות יבוצעו לפי לוח החשמל ,המפרט הטכני ,מפרטים
שאינם מצורפים ,תקנות ותוכניות.
 07.07.09.3.7קופסאות הסתעפות
קופסאות ההתפצלות בהתקנה סמויה תה"ט עם מיכסה הנסגר
ע"י ברגים .קופסאות התפצלות להתקנה גלויה עה"ט יהיו עם
מכסה נסגר ע"י ברגים .ראה דרישות מיוחדות בתכניות.
בהזנה מגוף תאורה אחד למשנהו יש לבצע קופסאות הסתעפות.
אין לבצע הסתעפות בתוך גו התאורה.
 07.07.09.3.8לוחות החשמל
לוח החשמל ייבנה בארון מפח ברזל בעובי  2מ"מ צבוע מבפנים
ומבחוץ בצבע יסוד וצבע עליון קלוי בתנור וסגור מכל הצדדים
עם גישה מהחזית בלבד .הלוח יבנה עם דלת כפולה :דלת חיצונית
אטומה ונעולה ודלת פנימית עליה מותקנים המונים  ,נוריות וכו'.
בניית הלוחות וצביעתם יענו לדרישות והנחיות של המפרט
הכללי .08.05
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על היצרן להיות בעל נסיון ומתן יעוץ לייצור לוחות חשמל ,והינו
תחת ביקורת שוטפת של המחלקה לבקרת איכות של מכון
התקנים הישראלי.
לפני ייצור הלוחות על היצרן להגיש תכניות ייצור מפורטות
לאשור המתכנן ולנציג מח' האחזקה של האוניברסיטה .ללא
אישור בכתב מאת מח' האחזקה של האוניברסיטה אין להתחיל
בייצור הלוח.
שיטת הסימון בתכניות תהיה לפי תקן ישראל או  E.D.Vאו .IEC
התכניות יכללו מראה פני הלוח עם דלתות/פנלים סגוים ,וכן
מראה תנוחת הציוד בלוח ללא פנלים/דלתות כולל חתכים.
התכניות יכללו רשימת אביזרים מלאה עם ציוד ,דגם המוצר ,שם
היצרן ,נתונים טכניים וכן פירוט וסימון פסי צבירה ,מהדקים
ומספורם וכד'.
רק לאחר שאותן תוכניות ייצור אושרו ע"י נציגי האחזקה של
האוניברסיטה והמתכנן ואישור הציוד בלוחות תוך הכנסת
שינויים ותיקונים במידה וידרשו ,רשאי הקבלן לגשת לביצוע
הלוחות.
המוליכים שבתוך הלוחות יושחלו בצינורות בידוד צבועים
בצבעים שונים
בהתאם לתפקידיהם (פאזה ,אפס ,הארקה) .הצבעים לפי התקן
העדכני ביותר.
מוליכים הוא  10ממ"ר ומעלה יחוברו אל פסי צבירה ,מפסיקי
זרם וכד' באמצעות נעלי כבל ודיסקיות נחושת .כל חיבור נעל כבל
לכל סוג כבל וחתם  -יבוצע עם בידוד מסוג שרוול מתכוץ.
יש להקפיד על כך שהמוליכים ייקבעו בקבוצות בצורה מסודרת
ללא צפיפות והצטלבות ביניהם ,על מנת לאפשר התמצאות נוחה
של חיבורי המוליכים בין האביזרים השונים בלוח.
האביזרים והמכשירים על הלוחות וכן המעגלים השונים יסומנו
באמצעות שלטים בגודל מתאים ורצופים ,הכל לפי הענין,
כשהכתיב חרוט בתוך גוף השטח כדוגמת סנדויץ' פלסטי בעל שני
גוונים.
כמו כן יש לסמן גם את האביזרים בתוך הלוח ,כל אביזר במספרו
ו/או ייעודו .המוליכים ישולטו ע"י שרוולי סימון .כל שלט על
הפנלים או על קונסטרוקציה יחוזק ע"י ברגים ודבק.
הציוד החשמלי יחוזק לקונסטרוקציה פנימית מברזל מגולוון
מנוקה באופן שרק ידיות המפסיקים ,רשאי מאמת"ים ,נתיכים
ומכשירי מדידה ייראו מבחוץ .יש לדאוג לגישה נוחה אל כל חלק
או אביזר בלוח באופן שאפשר לפרקו או לטפל בו בלא לפרק
אביזר אחר ,או מוליכים שאינם שייכים לאותו אביזר.
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הלוח יכלול פסי צבירה לפאזות ,אפס והארקה לזרם הנקוב
בתכנית ובמרווחים ע"י מבודדים בהתאם לטבלאות היצרן
המקורי או לפי תקן  ,DIN - 43671ובלבד שיתאימו מכנית
לכוחות הדינמיים בזרמי קצר בהתאם לתכנית .פסי צבירה יהיו
מדורגים בכדי לאפשר נוחות גישה.
כל החיבורים בין פסי הצבירה לבין המפסיקים ו/או
המתאמת"ים יהיו מבודדים( .יצבעו בצבע אפוקסי ועליו יבוצע
בידוד מסוג שרוול מתכווץ) .כל החיבורים של כבלים חיצוניים
ללוח שיבוצעו באמצעות מהדקים.
פסי הצבירה יהיו צבועים לכל אורכם ויסומנו בסמון ברור של
 R.S.T.Nוהארקה .כמו כן על פסי צבירה ומהדקי כניסה יש
להתקין לוח פרספקט שקוף מגע מקרי.
כניסות ויציאות מהלוח יהיו מלמעלה דרך פתחים מתאימים.
בתחתית הלוח תותקן רשת למניעת חדירת מכרסמים .על יצרן
הלוח להכין הכנות מתאימות לחבור כל כבלי הכניסה ויציאה לפי
המפורט בתכניות ו/או לפי המעגלים הקיימים והנוספים ,וכן
לכניסות ויציאות כבלים מלמטה ו/או מלמעלה בהתאם למקרה.
בנפרד עבור חציבה .החפירה  -כל אביזרי הלוח יהיו בעלי תו תקן
של אחד מהרשומים להלן:
 UL ,VDE ,IECאו תקן ישראלי .הם יתאימו לזרמי קצר לפי
 VDEכפי שנדרש בתכנית.
ציוד תלת פאזי יתאים לעבודה במתח  500וולט לפחות וציוד חד
פאזי יצאים לעבודה במתח  250וולט לפחות.
מפסיקים חצי אוטומטים מעל  50אמפר יהיו מהסוג שניתן
להוסיף אביזרי עזר כגון :סליל הפסקה ,סליל הפעלה ,מגעי עזר,
אפשרות ויסות וכוון יתרת זרם תרמית ומגנטית.
מנתקים ומפסיקים מחליפים יתאימו לניתוק בעומס מלא.
המפסיק יהיה מסוגל לבצע לפחות  500פעולות בעומס הנקוב וכן
 10,000פעולות מכניות )C.R.H( .עם תנאי כבוי קשת.
מגענים  -יהיו מהסוג שבהם ניתן להחליף סליל ללא פירוק המגען
מהלוח .מגני המגן יהיו מסומנים .ליצרן יהיו טבלאות וקטלוגים
של התאמת המגען לסוג העומס הנדרש.
מכשירי מדידה  -יהיו בגודל סטנדרטי  96*96מ"מ או 144*144
מ"מ.
המכשיר יתאים לעבודה בתחום טמפ' שעד  40מעלות צלסיוס עם
דיוק  ,%1.5ויתן קריאה מדויקת ואחידה גם בשינוי טמפ'.
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לחצנים ונורות סימון  -יהיו בקוטר סטנדרטי של  22או  30מ"מ.
נוריות יהיו עם אפשרות להחלפת עדשות .נורות שרופות ניתן
להחליפן מלפנים.
מתנעים רכים  -יהיו מתוצרת הנדסת הספק או ש.ע .אספקת
המתנעים כוללת חיבור ,וויסות וסידור התנעה.
מהדקים  -יורכבו על מסילה ,החיבור למהדק יתבצע ע"י פחית
מצופה ניקל ,או כסף או אבץ (ולא ע"י בורג) .ניתן יהיה להפריד
כל מהדק ובקלות וכן מהדק יהיה עם סדור מיוחד וקבוע לסימון,
שילוט ,ומספור .המהדקים יהיו מסוג ווידמילר.
כל הברגים יהיו אל חלד מצופים כרום או ניקל .על הקבלן לקחת
במקום מידות של הגומחות המיועדות ללוחות חשמל לפני
התחלת התכנון המפורט של הלוחות.
הקבלן אחראי להתאמת מידות הלוחות לניעשות בקירות.
הפנלים ייסגרו באמצעות אומי כתר עם אפשרות פתיחתם גם ע"י
מברג.
מחיר הלוחות כולל השארת מקום רזרבי עבור ציוד נוסף בשעור
 25 %מתכולת הציוד הקיים ,אלא אם נדרש יותר בתכניות.
מחיר הלוח כולל תכנון מפורט של הלוח ע"י מהנדס הקבלן,
ההובלה ,פריקה והעברה עד למקום המיועד לו  -וחבור
המעגלים.
התכנון יהיה בהתאם למפרט טכני לתכנון המופיע בהמשך.
הכבלים בין מקור ההזנה עד לצרכנים יהיו מחתיכה אחת רצופה
ולא מופות לכל אורך הכבל.
מעל חתך  6ממ"ר יהיו הכבלים עם מוליכים שזורים ובעלי חתך
עגול (לא יתקבל כבל בחתך סקטוראלי) .הכבלים יהיו
טרמופלסטיים.
הכבל יעמוד בדרישות התקן הישראלי או בהעדרו לתקנים
הגרמניים ו/או למשך  10דקות  -הכל בהתאם לתקן ישראלי 547
הוצאה עדכנית.
על הכבל יסומן לכל אורכו שם היצרן ותאריך הייצור .לא יתקבל
כבל מתאריך יצור ישן.
נעלי הכבל לכבלי אלומיניום יהיו מסוג "נעלי כבל אלומיניום
מובדל" (מצופה בדיל)  -ולא יותר שימוש בנעל כבל עם דיסקיות
דו-מתכתיות.
כבלים המותקנים בחפירה משותפת יותקנו במרחקים (אחד
משנה) כמפורט להלן:
 07.07.09.3.8.1מרחק בין כבלי מתח נמוך  10 -ס"מ.
 07.07.09.3.8.2מרחק בין כבל מתח נמוך לבין כבל פיקוד נמוך מאד 30
ס"מ.
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 07.07.09.3.8.3לפני כיסוי הכבלים על הקבלן לבקש אישור המפקח
בכתב להתקנת הכבלים כמפורט לעיל.
 07.07.09.3.9התראות בלוח החשמל
בנוסף להתראה מקומית ליד תחנות השאיבה ,פנס מהבהב וצופר
אזעקה לכל לוח ,תועברנה ההתראות בכבל אל חדר הבקרה של
המבנה ומשם לחדר הבקרה המרכזי של האוניברסיטה.
רשימת ההתראות והמידע להעברה לחדר הבקרה המרכזי
תועברנה לקבלן במהלך הביצוע ותכלול עד  8נתונים.
 07.07.09.3.10מפרט טכני לתכנון לוח ומתקן חשמל
 07.07.09.3.10.1כללי
לוח פיקוד ומתקן החשמל מיועדים להפעלת שתי
משאבות בתחנת השאיבה לביוב ,שתופעלנה לפי תפ"ם
כפי שיימסר בהמשך ע"י מתכנן התברואה של המבנה.
מחיר היחידה ללוח כולל את תכנון הלוח ,תכנות הבקר,
וכל המפורט לעיל ללא מדידה מפורטת של כל אביזר
בלוח החשמל.
 07.07.09.3.10.2מקור מתח
הזנה מלוח החשמל הראשי של המבנה משדה חיוני עד
אל החדר בו מותקנת תחנת השאיבה בהספק מתאים
להפעלת שתי המשאבות בו זמנית.
 07.07.09.3.10.3הלוח יצויד ב:
 07.07.09.3.10.3.1מפסק ראשי עם הגנות מתאימות.
 07.07.09.3.10.3.2מפסק לכל משאבה עם הגנה מתאימה
ונעילה.
 07.07.09.3.10.3.3מפסק פיקוד.
 07.07.09.3.10.3.4בורר פעולת המשאבות (לכל משאבה).
 07.07.09.3.10.3.5מד מתח  500וולט  +בורר פאזות.
 07.07.09.3.10.3.6מד זרם לכל משאבה.
 07.07.09.3.10.3.7מד שעות פעולה לכל משאבה.
 07.07.09.3.10.3.8לחצנים.
 07.07.09.3.10.3.9נוריות סימון.
 07.07.09.3.10.3.10שילוט מתאים.
 07.07.09.3.10.3.11לחצן RESET

 07.07.09.3.10.3.12בקר מתוכנת -אפשרי בקר ייעודי מתוכנת
דוגמת תוצרת אמדר לשתי משאבות וכל
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שאר אביזרי הבקרה באישור בכתב של נציג
האוניברסיטה.
 07.07.09.3.10.4בורר פעולה
 07.07.09.3.10.4.1אוטו - 0 -יד
מצב עבודה רגיל " -אוטו"
המשאבות תעבודנה לסירוגין ,דהיינו כל
הפעלה תופעל משאבה אחרת .במידה
ויופסק מפסיק של המשאבה ,תעבוד
משאבה שנייה בכל הפעלה ,הדמיית מים
בגובה מצוף הפעלה והפסקת פעולת
המשאבה בכל מקרה בגובה מים נמוך .
 07.07.09.3.10.4.2מצב עבודה – ידני
הפעלת המשאבות ידנית ,לא דרך הבקר
הפסקה בכל מקרה כאשר גובה המים
במפלס ההדממה
 07.07.09.3.10.5הגנות
 -O/L 07.07.09.3.10.5.1במידה ותעבוד הגנה עומס יתר
תדומם המשאבה ותדלק נורית בקרה
 RESETיעשה ידנית.
לאחר הפסקת פעולת המשאבה עקב עומס
יתר תכנס לפעולה יחידה שניה אוטומטית.
" 07.07.09.3.10.5.2מים באגן שמן"
בלוח הפיקוד תהיה אפשרות לחבר גשש
מתאים במידה ותופעל הגנה זו ,תדומם
המשאבה ותודלק נורית בקרה ,ותכנס
לפעולה משאבה שנייה.
" 07.07.09.3.10.5.3חוסר זרימה"
על שסתום האל  -חוזר יורכב מפסיק זרימה
סטנדרטי .אם תוך כדי פעולות המשאבה
יוצר מצב של "חוסר זרימה" ,תדלק נורית
בקרה ויכנס לפעולה טיימר השהייה מ" 60
 0שניות ,ניתן לכיוונון אם מצב זה לא
ישתנה עד תום ההשהיה תדומם המשאבה
 RESETיעשה ידנית בלבד.
" 07.07.09.3.10.5.4פיקוד על הפעלת המשאבות":
הפיקוד על פעולת התחנה יעשה באמצעות
מד גובה אולטרה סוני ,עם גיבוי מצופי אגס
ונקודות ההפעלה:
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 07.07.09.3.10.5.5הדממה.
 07.07.09.3.10.5.6הפעלה של משאבה תורנית.
 07.07.09.3.10.5.7הפעלה של משאבה מס' +( 2אזעקה).
 07.07.09.3.10.6אזעקה "גלישה"
יותקנו ארבעה מצופים אשר יכוונו כנ"ל בפיקוד
אולטרסוני ב 10-ס"מ יותר גבוה ממפלסי ההתראה של
המתקן האולטרסוני.
 07.07.09.3.10.7השהייה התחלתית
כל משאבה תצויד בטיימר  60שניות שניתן לכיוונון,
אשר יאפשר הפעלת המשאבה אך ורק לאחר ההשהיה.
 07.07.09.3.10.8מתח פיקוד  24וולט
 07.07.09.3.10.9מתנעים
יהיו מטיפוס כוכב משולש או משנה חדר ,שיאפשרו
הפעלה רכה של המשאבות.
 07.07.09.3.10.10בקר מתוכנת
בכדי להגיע לאחידות ציוד בכל המבנה תסופק
למערכות האינסטלציה מערכת בקרה אשר תכלול
בקרים נפרדים לכל מערכת.
ציוד הבקרה יפעל בשיטת DIRECT DIGITAL

 CONTROL - DDCויעבוד בפרוטוקול פתוח
מתוצרת חברת " "CSIאו "יישומי בקרה" או
"רדיון" או "בינת" .הבקר יכלול פרוטוקול
תקשורת  TCP/IPאינטגראלי או חיצוני ללא
תוספת תשלום כולל כתיבת התוכנה על פי תפ"מ
שיועבר לקבלן ע"י מהנדס האינסטלציה.
כל המידע על מצב המערכת יועבר למרכז הקרה של
המבנה ומשם למרכז הבקרה של האוניברסיטה.
 07.07.09.3.10.11בדיקת הלוח במפעל
הלוח ייבדק תחת מתח במפעל של היצרן רק לאחר
אישור המתכנן הלוח יובא לשטח.
 07.07.09.3.10.12בודק מוסמך
הלוחות וכל המערכת החשמלית תיבדק ע"י בודק
מוסמך לפני מסירת המערכת למזמין .עבור
הבדיקה לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה
במחירי היחידה השונים.
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מערכת כיבוי אש אוטומטית במבנים ,חדר מכונות ומנהרות (מתזים)

 07.08.01כללי
פרק זה של המפרט דן בהתקנת מערכות לכיבוי אש אוטומטי במבנה מרכז האנרגיה ומנהרות
המסתעפות ממרכז האנרגיה כולל צנרת ומתזי מים אוטומטיים אוטומטיים לכיבוי אש
(ספרינקלרים) מסוג רטוב או יבש בהתאם לאזורי הכיסוי של המערכות.
העבודה תבוצע בהתאם למפרטים העדכניים כדלהלן:
 07.08.01.1המפרט הכללי של הוועדה הבין משרדית  -הפרקים ,המפרטים ברשימת
המסמכים וכל פרק רלוונטי אחר.
 07.08.01.2תקן ישראל 1596
 07.08.01.3תקן NFPA13
 07.08.01.4תקן NFPA 20

 07.08.01.5כל התקנים הישראלים העדכניים החלים על הציוד והחומרים הנדרשים.
 07.08.01.6תקנים ומפמ"כים רלבנטיים אחרים ישראליים או זרים.
 07.08.02העבודות שתבוצענה על ידי הקבלן
העבודות במסגרת ביצוע מערכת הכיבוי כוללות בין היתר:
 07.08.02.1אספקת המים למערכת ממערכת המים הקיימת במנהרת האוניברסיטה.
 07.08.02.2אספקת כל הציוד ,האביזרים ,הכלים ,העובדים וכל אלמנט אחר השייך לביצוע.
 07.08.02.3שיקום אזורים שנפגעו כתוצאה מהעבודה ,לרבות תיקונים ,סתימת חורים,
טיח ,צבע ,ריצוף ,הגנה על אזורים בהם המזמין מבצע עבודת ו/או התיקונים
לשביעות רצון המזמין.
 07.08.02.4סילוק כל העודפים הקשורים בעבודה ופינוי אזור ההתארגנות ,כשהוא נקי.
 07.08.02.5הכנת חורים בתקרות ,קירות וכו'.
 07.08.02.6קידוח חורים במקומות שלא הוכנו עבור מערכות כבוי אש( .באישור
הקונסטרוקטור).
 07.08.02.7שינוי או תוספת כל פרט במבנה הקשור במערכת המתזים ו/או כבוי האש.
 07.08.02.8סילוק כל פסולת הנוצרת ע"י הקבלן במכרז/חוזה זה במשך עבודתו אל מחוץ
לאתר מיד עם דרישתו של המפקח.
 07.08.02.9חיבורי חשמל/כח במשך ההרכבה עד למקום הציוד או העבודה והסדרת כל
חיבורי החשמל הנ"ל הדרושים לעבודה זו מלוח הראשי במבנה או ממקום אחר,
כפי שיקבע המפקח.
 07.08.02.10אספקת פיגומים ,פיגומי עזר לצורך ביצוע עבודתו.
עבור כל הנ"ל לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.
 07.08.03הנחיות כלליים לביצוע העבודה
 07.08.03.1כל המערכות על כל חלקיהן תהיינה מוגנות ומצוידות באמצעים אשר ימנעו
הפרעות או הפעלת שווא.
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 07.08.03.2המערכות יותקנו בצורה מושלמת ,מחוברות לשימוש .המערכות יכללו את כל
החומרים והעבודות הדרושים ,אף אם לא פורטו במפורש בסעיפי כתב הכמויות.
 07.08.03.3כל החומרים וכל המוצרים והאביזרים שיסופקו ו/או אשר הקבלן ישתמש בהם
בעבודה יהיו חדשים ומשובחים וצריכים להתאים לדרישות התקנים
הישראליים העדכניים והמתאימים למערכות ספרינקלרים ,ובהעדרם של
תקנים ישראליים יתאימו החומרים לתקנים האמריקאים ומאושרים  U.Lו/או
 F.Mו/או לתקנים הנדרשים במפרט ו/או בכתב הכמויות.
 07.08.03.4עם הגשת המכרז יציג הקבלן תעודות המעידות על טיב החומרים :כל המערכות,
צנרת ,אביזרים כו' יישאו תו תקן או תו יצרן (אשר מעיד בכתובים כי עמד
בתקן) .הקבלן חייב לקבל את אישור המפקח הן ביחס למקורות החומרים בהם
יש לדעתנו להשתמש והן ביחס לטיב החומרים ,אולם מוסכם בזה במפורש כי
בשום פנים אין אישור מקור החומרים משמש אישור לטיב החומרים המובאים
מאותו מקור.
 07.08.03.5הרשות בידי המפקח לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר ,אם אין אותם
חומרים מתאימים לצרכי העבודה .בכל מקרה בו ימסרו לבדיקה מוצרים,
אביזרים מכלולים וכו' .הדבר יבוצע על חשבונו של הקבלן.
 07.08.03.6הקבלן יהיה אחראי לבדוק את תוכניות ,המפרטים הטכניים ,תכניות החשמל,
המים ,ביוב ,מיזוג אויר וכו'.הקבלן יתאם עם יתר הגורמים וקבלני המשנה את
התקנת המערכות.
 07.08.03.7הקבלן יהיה האחראי לכך שהספקת והתקנת המערכות המופיעות בכתב
והכמויות ובהתאם לתוכניות ,לרבות הציוד שהוא מתעתד לספק ,מותאמות
לבנין ולצרכיו ו/או לאותם אזורים המיועדים לכבוי ,וכי הן תפעלנה באופן תקין
ומשביע רצון.
 07.08.03.8עבור כל העבודות המפורטות לעיל הן אם הן מפורטות בכתב הכמויות או
בתכניות והן אם לא אך נדרשות על פי תקנים ולא ישולם בנפרד והתמורה תחשב
ככלולה במחירי היחידה השונים.
 07.08.04תנאי עבודה מיוחדים
לפני התחלת היצור המוקדם או התקנת הצנרת ,על הקבלן לבצע את הפעולות הבאות:
 07.08.04.1לבדוק את התוכניות שקיבל.
 07.08.04.2לתאם עם המהנדס את מקום התקנת עוגני הצנרת וכל שינויים שברצונו של
הקבלן להציע בעניין מקום הצנרת כמתואר בתוכניות.
 07.08.04.3להכין סקיצות דרושות ליצור מוקדם של צנרת מתועשת (בעיקר .)HDPE
 07.08.04.4לבדוק תכניות קונסטרוקציה ולוודא שכל החורים ,מעברי צנרת ,חריצים וכו'
הנדרשים לעבודה מופעיים בתכניות.
הקבלן יבצע יצור מוקדם של צנרת ויאחסן חומרים גדולים במפעלו ,מחוץ לאתר .הקבל יביא
את הצנרת הגמורה לאתר מיד לפני שהיא דרושה להתקנה.
 07.08.05מתזים (ספרנקלרים)
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 07.08.05.1המתזים שיורכבו יהיו מדגמים שונים כמפורט בכתב הכמויות .המתזים יהיו
מסוג  SIDEWALL ,UPRIGHT,PENDENTלהתקנה רגילה  74 Q.R.מעלות
צלסיוס עם נחיר בקוטר "½ ותבריג בקוטר "½ .NPT -
 07.08.05.2כל המתזים יהיו חדשים ,משנת ייצור אחרונה ,בעלי אישור .FM /UL
 07.08.05.3המתזים יורכבו באופן קבוע לתוך ההתאמות שלהם רק לאחר שהצינורות
יורכבו במקומם הסופי .מיקום המתז יותאם לאלמנטים קונסטרוקטיביים
(קורות וכו') ואלמנטים אדריכליים בבנין  -תקרות אקוסטיות וכו'.
 07.08.05.4המתזים חייבים להיבדק לפני ואחרי ההתקנה כדי להבטיח שלא נגרם להם נזק.
יש להסיר כל נחיר פגוע ולהחליפו באביזר תקין.
 07.08.05.5חיבורים בין המתזים והתאמות הצנרת שלהם ( )NPTייעשו תוך שימוש בסרט
או במשחת טפלון.
 07.08.05.6אין לחזק את המתזים ביד אלא אך ורק בעזרת מפתח מיוחד המסופק לשם
ביצוע מיצרן המתזים.
 07.08.05.7יש להבטיח שהמתזים לא ייצבעו.
 07.08.05.8המתזים יהיו מטיפוס ( Q.Rאלא אם צויין אחרת בכתב הכמויות ו/או בתכניות)
כמפורט בתכניות באזורים השונים.
 07.08.06התקנת מתזים בתקרות אקוסטיות
רוב המתזים יותקנו בתקרות דקורטיביות במקומות מדויקים מוכתבים ע"י האדריכל.
הקבלן ישתמש באמצעים מתאימים להתאמה מדויקת של המתזים לפי תכניות התקרות כגון
מתאם סטנדרטי רב-כיווני או מערך קטעי צנרת קצרים בקוטר " 1שמאפשרים סיבוב
והתאמת המתז במרחב .עבור חיבורים גמישים להתאמה לתקרה דקורטיבית לא ישולם
בנפרד ומחירם כלול במחיר היחידה.
עבור כל העבודה והחומרים ,התאמים ,קטעי הצנרת וכו' הנדרשים למיקום מדויק של
המתזים ,כולל פירוק התקרה ומיקום מחדש של המתז במידה ומיקומו אינו תואם
לתכניות האדריכליות ,לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה
השונים.
 07.08.07צנרת
 07.08.07.1סוג הצנרת/הספחים
צינורות בקוטר " 1תהיה מגולבנת  SCH.40ללא תפר לפי תקן /AST M A - 53
 ASMIותחובר בחיבורי הברגה מסוג .N.P.T
צנרת בקוטר "½ 1עד " 4במבנים להזנה למתזים תהיה צנרת שחורה ללא תפר
 SCH .10ותחובר בחיבורי  ROLL – GROOVEעם מחברי . QUICK UP
צנרת מעל " 4כולל בחדר המכונות ובמנהרות תהיה צנרת שחורה לריתוך ע.ד".
 .5/32חל איסור להשתמש בבושינגים .בשינוי קוטר הצנרת יש להשתמש
במקטיני קוטר .יותר שימוש בבושינגים בהסתעפויות רק אם אין אביזר מתאים
ובאישור מפורש בכתב של המתכנן.
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צינורות ההברגה יחוברו לאביזרים בהברגה שלמה כך שיהיה ממלא בין קצה
הצינור ותושבת האביזר .יש לנקות כל תבריג באופן קפדני לפני חיבור הצינורות.
חיתוך צינורות הפלדה ייעשה ע"י משור או סכין לחיתוך צינורות ,ולאחר
החיתוך יש להרחיק כל יתרה הבולטת לתוך הצינור ,ע"י פצירה או גייצת.
אין להבריג ישירות מתזים בבעלי תברוגת  NPTלאביזרים בעלי תברוגת .BSP
יש להשתמש באביזרים מיוחדים ו/או באביזרי מעבר.
על הקבלן לנקות היטב את כל הצינורות מבפנים לפני הרכבתם ,וכמו כן לאחוז
בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע חדירת לכלוך או פסולת לתוכם במשך
מהלך העבודה.
הסתעפות צנרת בקטרים זהים או בקטרים שונים בהפרש של קוטר אחד
(לדוגמא :מ  3"-ל )2"-תבוצע באמצעות אביזיר "."T
בהסתעפות מהצנרת הראשית לצנרת הקטנה ממנה בשני קוטרים ומעלה
(לדוגמא :מ  3" -ל )1"-החיבור יבוצע בריתוך או הברגה.
הצנרת הראשית בתחום התקרות הדקורטיביות תותקן לפני התקרה
הדקורטיבית ויושארו מסעפים להתקנת המתזים .לאחר התקנת התקרה,
יותקנו המתזים באמצעות צינור וספחים למקום המדויק בהתאם לתכניות
האדריכל או הנחיותיו.
עבור התקנת המתזים בשלבים כנ"ל כולל כל התאומים וקטעי הצנרת והספחים
הנדרשים לצורך התאמת המתזים למקומו המדויק בתקרה לא ישולם בנפרד
והתמורה תחשב ככלולה במחיר היחידה למתז.
 07.08.08עיגון הצנרת לתקרות הבטון
 07.08.08.1הצינורות הראשיים יותקנו על מערכת תמיכות שמבוצעת על ידי הקבלן במסגרת
עבודות צנרת מיזוג אוויר .הקבלן ישלים תמיכות כנדרש במפרט.
 07.08.08.2צנרת המשנית עם מתזים למרתף תעוגן לתקרות המרתף בהתאם לנדרש ע"פ ה-
.NFPA 13
 07.08.08.3כל המתלים לצנרת יהיו מפלדה מגולוונת .כל מתלה יעמוד בעומס של  115ק"ג
ועוד חמש פעמים משקל קטע הצינור הנתמך ,כשהוא מלא במים.
 07.08.08.4המתלים יהיו צבועים כמוגדר בסעיף להלן .המתלים יותקנו במרחקים בין אחד
לשני כפי שמוגדר בקוד  NFPA - 13ולא יותר מאשר  3.00מ' לצנרת בקוטר " 1/2
 1" 1ו 4.50 -מ' לצנרת בקוטר מעל ".2
 07.08.08.5הקבלן יביא לאישור המפקח את דגמי המתלים בהם הוא ישתמש בהתקנת
המערכת.
 07.08.08.6המתלים יהיו מאושרים  ULאו .FM
 07.08.08.7העיגון והחיזוק יעשה כנדרש ע"פ .NFPA 13
 07.08.09ברזים ומגופים
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 07.08.09.1כל הברזים והמגופים יתאימו ללחץ עבודה של  16באר לפחות ,מאושרים U.L

ו/או  F.Mלמערכות מתזים.
 07.08.09.2יותקנו שני מגופי אזעקה למבנה הכוללים פעמון עם מנוע מים ,מגוף ראשי,
שסתום אל -חוזר ,שעוני בדיקה ,מפסק לחץ חשמלי ,תא בילום ,מערכת ניקוז,
כמפורט בתכנית ו/או בכתב הכמויות.
 07.08.09.3בכל אזור או וקומה תותקן מערכת מגופי שליטה הכוללת :מגופים ,שעונים ,ברז
ניקוז וברז ביקורת ,הכל כמפורט בתוכניות.
 07.08.09.4בכל איזור בקצה הרחוק יותקן ברז ביקורת כדורי בקוטר " 1עם הפחתה ל .½" -
 07.08.09.5במידה ולא הותקן בניקוז של מערכת מגופי השליטה האזורי).
 07.08.10מתגי זרימה והתראה
 07.08.10.1בכניסה לכל אזור יותקן מתג זרימה חשמלי( .המתג יהיה מאושר לשימוש ע"י ה
 /U.Lאו ה  ) F.M -בקוטר המפורט בתכנית. 07.08.10.2על כל מגוף סגירה (שער או פרפר) יותקן מתג התראה  TAMPER SWICHבקוטר
המפורט.
 07.08.10.3תכנית (המתג יהיה מאושר ע"י  U.Lו/או  .)F.Mהמתג יחובר ללוח ההתראות
הראשי וסגירתו תעביר התראה בלוח "מגוף כיבוי ראשי סגור" או כדומה.
 07.08.10.4הקבלן יחבר את המתגים לאזור בלוח הבקרה הקרוב של מערכת גלוי כיבוי
האש.
 07.08.10.5מחיר היחידה למגוף ממוען כולל את כרטיס הכתובת וכל האביזרים הדרושים
להעברת ההתראות ללוח ההתראות.
 07.08.11צביעה
 07.08.11.1הקבלן יצבע את כל הצנרת ,מתלי הצנרת ,הציוד ,הברזים ,מסגרות ועבודות
פלדה וכל ציוד אחר ,בהתאם למפרט הבין משרדי פרק .1106
 07.08.11.2הכנת השטח
צינור מגולוון יש לנקות משמנים ,חלודה וכל חומר אחר בממיס מתאים.
צינור שחור יש לנקות היטב מכנית להסרת חלודה ,שמנים וכל לכלוך אחר.
 07.08.11.3צבע יסוד
לצינור מגולוון  -טמבור אפיטמרין  :ZNבעובי  30מיקרון בהתזה או  2שכבות
בהברשה .לצינור שחור טמבור בזק :בעובי  50מיקרון בהתזה או  2שכבות
בהברשה.
 07.08.11.4צבע עליון
טמבור סופרלק בעובי  40מיקרון בהתזה או  2שכבות בהברשה.
גוון הצבע יהיה סגול לוהט .51
לאחר סיום העבודה הקבלן יבצע תיקוני צבע (כולל צבע יסוד או פריימר) בכל
חלקי הצנרת והאביזרים שנפגעו במהלך העבודה.

_______________________________________________________________________
עמוד  109מתוך 555
-LOGISTIC-#21649-v16מפרט_טכני_מיוחד_-ג__-_2מרכז_אנרגיה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מכרז מס' 206/2021

עבור הצביעה לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה
השונים.
 07.08.12שילוט
 07.08.12.1הקבלן יספק את כל השילוט במקומות ,בגודל ובצורה כפי שיקבעו ע"י המתכנן.
 07.08.12.2השילוט כלול במחיר היחידה השונים ולא ישולם עבורו בנפרד.
 07.08.13בדיקה וביקורת לצנרת ולמתזים
לאחר השלמת העבודה יבדוק הקבלן את המתקן בהתאם למפורט להלן:
כל העבודות ,החומרים ,הציוד והמכשור הנדרשים לבדיקה יסופקו ע"י הקבלן.
עם גמר התקנת עבודת צנרת המתזים ,כולל שטיפה ,על הקבלן לבדוק בקפדנות את כל
מערכות המתזים כדי להבטיח:
שכל ראשי המתזים הותקנו והרכבו כנדרש.
שאף אחד מראשי המתזים לא ניזוק.
שכל חיבורי הצנרת והתמכים אובטחו.
שהמגופים הותקנו בהתאם לפירוט הנדרש ע"י היצרן.
שמגופי המערכת סגורים.
עם סיום בדיקה זו ,יש לבצע בדיקת לחץ במתקן בלחץ אויר של  2.0באר למשך זמן של
שעתיים ולתקן את כל הדליפות המתגלות בזמן הבדיקה.
הערה - :יש להתאים ברז שחרור לחץ במערכת כדי להבטיח שהמערכת על כל חלקיה לא
יהיו נתונים בכל נסיבות שהן ללחץ הגדול מ  2.8 -באר.
עם סיום מוצלח של בדיקת הלחץ הפניאומטית ,תבדק צנרת המערכת בצורה הידראולית,
בלחץ של  2אטמוספירות ,למשך זמן של  8שעות.
יש לתקן את כל הדליפות המתגלות בזמן הבדיקה ,ולחזור שנית על בדיקה הידראולית.
עם סיום מוצלח של הבדיקה ההידראולית ב  2 -אטמספירות יחזור הקבלן על הבדיקה
הידראולית בלחץ של  16באר למשך זמן של  8שעות.
הבדיקות ההידראוליות הנ"ל תבוצענה בעזרת אספקת מים זמנית ,ובטרם תחובר המערכת
למערכת אספקת המים מהקו הראשי.
עם גמר בדיקת מערכת המתזים כנ"ל ,תכוון המערכת ללחץ העבודה המתוכנן ותשאר בו.
אין לרוקן את המים מהמערכת.
לאחר חיבור המערכת למקור אספקת המים יש לפתוח את מגוף הסגירה הראשי של המערכת
בזהירות ,כדי למנוע הלם מים.
07.09

משאבות הגברת לחץ לכיבוי אש אוטומטי בחדר המכונות

 07.09.01כללי
התקנת המשאבות שתבחרנה תכלול את עבודות הביסוס הנדרשות וכן כל חיבורי החשמל,
הצנרת וכן את כל האביזרים ,המגופים ,מסננים ,לוחות פיקוד כרטיסי תקשורת וכו' לפי
הסכמה שבתוכניות ובהתאמות הנדרשות לפי טיפוסי המשאבות שיבחרו ,הכל לפי דרישות
.NFPA - 20
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לפני הביצוע על הקבלן להעביר לאישור המתכנן תוכנית מפורטת של התקנת המשאבות כולל
פרטי ביצוע של הצנרת על כל אביזריה ,של מערכת החשמל והפיקוד ,ושל פרטי היסודות.
הפעלה ניסיונית של המשאבות תבוצע לפי הוראות היצרן ו  .NFPA -יערך רישום ביומן
העבודה לכל תהליך ההפעלה כנדרש .ההפעלה תבוצע בנוכחות המפקח.
 07.09.02משאבות הכיבוי
המשאבה לכיבוי אש תהיה משאבה מופעלת ע"י מנוע חשמל מסוג צנטריפוגליות אופקית חד
הדרגתית ותענה לדרישות התקן  NFPA-20בעלת אישורי .FM/UL
עקומת המשאבה תענה לדרישות התקן אשר בספיקה של  150%מהספיקה הנומינלית הלחץ
לא ירד מתחת ל -65%מהלחץ בספיקה .100%
במצב של ספיקה ( 0ברז סגור) לחץ העבודה לא יעלה על  120%מהלחץ הנומינלי.
כל החלקים הנעים והבאים במגע עם המים יהיו עשויים מברונזה או מפלמ"ב .גוף המשאבה
עשוי ברזל יצוקה.
לגוף המשאבות תוצמד תווית מתכת ועליה יפורטו נתוני המשאבה ,ספיקה ,לחץ ומספר
סיבובים לדקה ( .)R.P.Mהספק יציג אישורי יצרן המאשרים בדיקה ושמישות המשאבה וגרף
ביצועים.
נתוני המשאבה:
ספיקה1500 GPM :
לחץ 120 PSI :
 07.09.03מנוע חשמלי למשאבת מים לכיבוי אש
מנוע החשמל להפעלת המשאבה יהיה מותאם ומאושר להפעלת משאבות מים ולכיבוי אש.
המנוע יהיה בנוי בהתאם לתקן  ,NFPA-20המנוע יהיה עם תו תקן  ULומאושר ע"י FM
ויכלול את כל האביזרים ,אלמנטים פיקוד ומדידה ,חיווט וכו' כפי שמפורטים בתקן NFPA-

.20
המנוע יהיה בעל הספק כוחות סוס בכדי להפעיל את משאבת המים במקסימום ,ספיקה
לעבודה בתנאי סביבה של  400מטר מעל פני הים ובטמפ' מקסימאלית של  45מעלות צלזיוס.
חיבור המנוע לציר המשאבה יהיה בעזרת מחברים גמישים ויאפשר פירוק המנוע או
המשאבה ללא הפרעה ליתר המרכיבים.
המנוע והמשאבה יסופקו כיחידה אחת על בסיס משותף .פילוס המשאבה והמנוע יבוצעו
במפעל המספק את המשאבה.
 07.09.04אביזרים למשאבות
המשאבה תצויד באביזרים הבאים:
מד לחץ ביניקה ,מד לחץ בסניקה ,שסתום שחרור אוויר אוטומטי בגוף המשאבה ,שסתום
פריקת לחץ וקונוס לשפיכת עודפי המים לניקוז ,שסתום הפריקה יהיה תוצרת "ברמד" דגם
 730או שווה ערך ,כל האביזרים המפורטים בפרק זה יהיו בהתאם לתקן N.F.P.A.20

ומאושרים לכיבוי אש .FM/UL
 07.09.05משאבת מים לשמירת לחץ ()JOCKEY

_______________________________________________________________________
עמוד  111מתוך 555
-LOGISTIC-#21649-v16מפרט_טכני_מיוחד_-ג__-_2מרכז_אנרגיה

מכרז מס' 206/2021

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

משאבת המים לשמירת הלחץ במערכת הכיבוי תהיה משאבה צנטריפוגלית אנכית רב
הדרגתית ,עם עקומה שטוחה מאוד.
גוף המשאבה עשוי ברזל יציקה ,מאיץ עשוי נירוסטה.
משאבה עם מנוע חשמלי  2900סל"ד תלת פזי  50NZמיועד לעבודה בחוץ .הספק המנוע גדול
ב -20%מההספק הדרוש על ציר המשאבה.
נתוני המשאבה:
ספיקה25 G.P.M. :
לחץ:

130 P.S.I

 07.09.06לוחות פיקוד והפעלה
כללי
לוחות הפיקוד מיועדים להפעיל את המשאבות לאספקת מים לכיבוי אש ואת המשאבה
לשמירת הלחץ בקווי המים יותקן לוח פיקוד נפרד לכל משאבה.
לוחות הפיקוד יהיו מסוג העונה לסטנדרטים הנדרשים ב NFPA-20-פרק  7עבור משאבות עם
מנוע חשמלי ופרק  9משאבות עם מנוע דיזל .לוחות הפיקוד יהיו בעלי אישור מתאים  ULו-
.FM
לוח הפיקוד יכיל את כל האביזרים והמכלולים הנדרשים בהתאם למפורט בדרישות NFPA-

20ו .FM -יבנה ,יחווט וייבדק בשלמותו במפעל המייצר טרם העברתו לאתר .כל השילוט,
וראות הפעלה והאזהרות יהיו בנוסף לשפת האנגלית גם בשפה העברית.
הלוח יכלול בקר מסוג  SAIAעם יציאה  PCD- 1 ,TCPIPשל חב'  LCSעם כרטיס W-340

וכרטיסים דיגיטליים  W-110בכמות לפי הצורך  +רזרבה של  25%להתראות/מידע.
כל המגעים בלוח יהיו .DC ,24V
כל לוח יצויד באלמנטים הבאים:
 לחצן הפעלה ידני חיצוני לחצן הפסקת פעולת המנוע חיצוניהלוח יהיה מסוג אוטומטי והפעלת המשאבה תבוצע על ידי מפסק לחץ (פרסוסטט) מותקן
בתוך הלוח ,המפעיל את המשאבה במקרה של ירידת הלחץ בקו אספקת המים למערכת.
 07.09.06.1להלן תיאור פונקציונלי של כל לוח פיקוד
 07.09.06.1.1לוח פיקוד להפעלת המשאבה
 07.09.06.1.1.1לוח פיקוד זה מפעיל את המשאבה לפי פיקוד לחץ
(פרסוסטט) או לפי פיקוד מרחוק ע"י מפסק זרימה.
הפסקת פעולת המשאבה לאחר פיקוד הפרוסטט או
מפסק זרימה תהיה בכל אחת מהדרכים כמפורט
שלהלן:
 07.09.06.1.1.2ידנית על ידי לחצן הפסקה או מפסק ידני.
 07.09.06.1.1.3אוטומטית ע"י פרסוסטט גבול עליון וטיימר (שעון).
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ההפסקה האוטומטית של המשאבה תתאפשר אך ורק במקרה שלחץ
רשת הספרינקלרים מגיע לגבול העליון (קבוע מראש) ולאחר זמן עבודה
של  30דקות.
 07.09.06.1.2מרכיבי הלוח העיקריים (נוסף לנדרש בתקן )NFPA-20
נורות סימון למצבים:
 07.09.06.1.2.1חוסר מתח חברת החשמל
 07.09.06.1.2.2הזנה מגנרטור
 07.09.06.1.2.3לוח במצב הפעלה אוטומטי
 07.09.06.1.2.4משאבה פועלת
 07.09.06.1.2.5הפעלה אוטומטית במצב סגור
 07.09.06.1.2.6חוסר מים במיכל האגירה
 07.09.06.1.2.7בקרת הסיבובים נפלה
 07.09.06.1.2.8תקלה כללית במשאבות
 07.09.06.1.2.9חוסר מים במיכל
 07.09.06.1.2.10לחץ נמוך במערכת
 07.09.06.1.2.11לכל ההתראות יהיו מגעים יבשים  24Vלהעברתן ללוח
בקרה ראשי.
07.09.06.1.3

לחצן הפעלה ידנית

07.09.06.1.4

מונה שעות פעולת מנוע

07.09.06.1.5

מפסק בטול מצב אוטומטי – מוגן בזכוכית שבירה

07.09.06.1.6

מראה גובה המים במאגר המים ( ע"י מתמר לחץ מותקן בצינור
ההרקה של מאגר המים)

 07.09.06.1.7הפעלה שבועית של המנוע דרך הבקר במרכז הבקרה של
האוניברסיטה
07.09.06.1.8

התראה על ניסיון הפעלה ללא הצלחה

 07.09.06.1.9שעון טיימר לזמן עבודה מינימאלי ( 30דקות)
לוח הפיקוד יכיל את כל המרכיבים הנדרשים לתפקוד הלוח בכדי לאפשר הפעלה
אוטומטית של מנוע המשאבה ,ויתוכנן כך שיאפשר שש ניסיונות התנעת מנוע במקרה
של התנעת נפל ,משך כל התנועה יהיה  15שניות במרווחים של  5שניות בין ניסיון
לניסיון.
כל ההתראות והנתונים יועברו למרכז הבקרה של האוניברסיטה ויוצגו על מסך אחד
של חדר המכונות המציג את המשאבות ,הברזים וכל מרכיבי חדר המכונות ומצב
במתקנים :משאבה עובד ,לחץ נמוך במערכת ,חוסר סולר במיכל ,הפעלה שבועית של
המשאבה ,שעות העבודה של המנועים וכו' .המסך שיוצג כולל כל הנתונים וההתראות
יועברו לאישור המתכנן.
 07.09.07לוח העברה מח"ח לגנרטור חרום ()A.T.P
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לוח

החשמל
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למשאבה

החשמלית

יכלול

מערכת

להעברת

מתח

אוטומטית

( )A.T.P-AutomaticTransfer Switchמאספקת החשמל השוטפת של האוניברסיטה לגנרטור
החירום של האוניברסיטה הנמצא קרוב למרכז האנרגיה .
כבל החשמל בין הגנרטור ולוח המעבר יהיה כבל חסין אש תקני .לא יורשה התקנת כל אביזר
במערכת שימנע באופן אוטומטי או ידני את מעבר הזנת המתח מהגנרטור ,דרך לוח המעבר
אל המשאבות.
הלוח יהיה לוח תקני מתאים  FM/ULבהתאם ל NFPA-20

 07.09.08לוח פיקוד להפעלת משאבה לשמירת לחץ
לוח פיקוד זה מפעיל את המשאבה לשמירת הלחץ ( )JOCKEYלפי פיקוד לחץ פרסוסטט.
הפסקת המשאבה לפי פיקוד טיימר לאחר  5דקות פעולה ללא תלות בפרסוסטט.
הלוח מצויד במפסק ראשי לחצן ניסוי משאבה ידני ,נורית סימון פזות (אחת לכל פזה) ונורית
סימון פעולה/תקלה במשאבה.
לוח החשמל לשמירת לחץ במערכת יכלול נוריות סימון והתראות כלהלן:
 07.09.08.1תקלה כללית במשאבה
 07.09.08.2משאבה פועלת
 07.09.08.3לחצן הפעלה ידנית
 07.09.08.4מונה שעות עבודה
הנתונים הנ"ל וההתראות יועברו למרכז הבקרה של האוניברסיטה ויקבלו ביטוי במסך
הראשי של חדר המכונות.
 07.09.09מערכת העברת התראות מברזי שליטה במרכז האנרגיה ,מנהרות ,מבנים וכו' למרכז הבקרה
של הקמפוס
במרכז האנרגיה ,חדרי מכונות ומנהרות תותקן מערכת מתזים וחלוקה לאזורי אש ע"י ברזי
שליטה מחווטים .כל הברזים וכל אביזרי הבקרה יחוברו למערכת הבקרה בחדר הבקרה
המרכזית.
במסגרת מכרז זה ,יותקנו הכנות להזנה למבנים בעתיד ,כולל ברזי שליטה והכנות להזנה
למנהרות עתידיות שיזינו מבנים שיוקמו בקמפוס בעתיד.
במסגרת עבודות מכרז זה ,תבוצע צנרת ראשית להזנה למבנים בעתיד ומערכת כיבוי אש
לאורך המנהרות אשר תעביר התראות למרכז הבקרה של האוניברסיטה.
העבודה תבוצע בתאום עם מח' האחזקה של האוניברסיטה וחב' אפקון שמפעילה את מערת
הבקרה באוניברסיטה.
כל הנתונים שיועברו מאביזרי הבקרה במנהרות שמייצגות את מרכז האנרגיה ,המנהרות ואת
המבנים העתידים יוצגו במחשב במרכז הבקרה בשניים שלושה מסכים (לפי תכנית המנהרות
והמבנים העתידיים שמצורפים למכרז) .התכנית תציג אזורי מנהרות ממוספרים לפי מבנים
או כל שיטה אחרת שתאושר ע"י האוניברסיטה ,מבנים לפי מספור וכו'.
ההתראות המתפרצות שתועברנה ,בין היתר:
 07.09.09.1ברז שליטה סגור
 07.09.09.2לחץ נמוך בכניסה למנהרה/אזור/מבנה
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 07.09.09.3הפעלת תג זרימה (שריפה)
עבור כל הנ"ל ישולם לפי מחיר קומפלו בכתב הכמויות ללא מדידה מפורטת של כל אביזרי
הבקרה שיחוברו ,החווט הנדרש ,התכנות וערכת המסכים במרכז הבקרה של האוניברסיטה.
 07.09.10אופני מדידה ומחירים
 07.09.10.1כללי
שיטת המדידה והתשלום תהיה כמפורט בסעיף (צנרת מים) במפרט אלא אם צוין
אחרת בכתב הכמויות.
מחירי צינורות מכל הסוגים כוללים את כל הספחים כגון קשתות ,הסתעפויות,
מחברים ,מחברי  QUICKUPאוגנים ,מתלים ,חיזוקים ,זיזים ,שרוולים ,צביעה
וכל האביזרים וחומרי העזר הדרושים להתקנתם המושלמת.
מחירי התקנות הציוד כוללים גם את האביזרים החיזוקים חומרי העזר עבודת
התקנות ביצוע חציבות ו/או יציקות וכל הדרוש להשלמת ההתקנה על מנת
להבטיח הפעלה תקינה ומושלמת של הציוד.
המשאבות ,המנועים והלוחות חשמל נמדדים כיחידות קומפלט כאשר הם
מותקנים במקום .המחיר כולל מגופים ,מנועים ,לוחות חשמל ופיקוד ,אביזרי
פיקוד בכל הסוגים ,סידורי התקנה ,בסיס בטון למשאבות ,צנרת ,חיווט ללוח
לפיקוד עבור כל משאבה ,צנרת פיקוד וכל האביזרים כנדרש עבור כל משאבה וכו'.
 07.09.11תכניות ביצוע
 07.09.11.1מודגש בזאת כי תכניות מערכות הכבוי הן למכרז בלבד .הקבלן יכין בעצמו ועל
חשבונו תכנון לביצוע מפורט ( )SHOP DRAWINGSשל המערכות כולל חישוב
הידראולי (בהתאם לציוד שיאושר לפרויקט ו/או שידרשו עקב התנאים במקום
ומערכות אחרות) .התוכניות שיוכנו ע"י הקבלן ועל חשבונו ,יוגשו לאישור המתכנן
ולאחר מכן לאישור מעבדה מוסמכת.
 07.09.11.2התכנון יכלול תיאום מיקום המתזים במקומות הדרושים עם כל יתר המערכות
שהקבלן מבצע ,כגון :מזיוג אוויר ,חשמל וכו'.
 07.09.11.3תכנון הקבלן יתבסס על התכנון למכרז שנמסר לו ,על כל ההוראות שבמפרט זה
ועל הערות המעבדה שתיבחן את החשובים.
 07.09.11.4לא שולם לקבלן כל תוספת עבור הכנת התוכניות והחישובים הסופיים ,תשלומים
למכון התקנים (לביצוע).
07.10

משאבות להברת לחץ לצריכה שוטפת וכיבוי אש קונבנציונאלי

 07.10.01ציוד השאיבה
משאבות לצריכה שוטפת וכיבוי אש קונבנציונאלי
 07.10.01.1המשאבות תהינה משאבות אופקית רב דרגתית ,במבנה ארוך ()long coupled
שבו המשאבה מחוברת למשאבה על בסיס משותף באמצעות קופלונג גמיש .גוף
המשאבה והמאיצים מיציקת ברזל ,אטם מכני עשוי .תוצרת המשאבות ,מנועי
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המשאבות תוצרת  ,ABS,GRUNFOS,LOWARAמנועים תוצרת יונה אושפיז
בע"מ ABB,WEG ,אוSIEMENS

 07.10.01.2נתוני המשאבות:
 07.10.01.2.1צריכה שוטפת :ספיקה של  120מק"ש לגובה  60מ' ,יעילות .84%
 07.10.01.2.2צריכה לכיבוי אש קונבנציונאלי והידרנטים פנימיים :ספיקה של
 120מק"ש לגובה  60מ' ,יעילות .84%
 07.10.01.3המנועים יהיו שקטים במיוחד  -עוצמת רעש מקסימלית  75דציבל מדודה במרחק
 1.0מ' מהמנוע.
 07.10.01.4המשאבות והמנועים יהיו בעלי  1450סל"ד.
 07.10.01.5המנועים החשמליים יהיו מנועים סגורים לחלוטין TOTAL ENCLOSED ( TEFC

 )FAN COOLEDבדרגת אטימות  ,IP55בידוד .CLASS F
 07.10.01.6אטם מכני מאוזן מסוג קרטריג' עשוי סיליקון קרביד לפי תקן EN12756

( )DIN24960לשעבר ו ISO3069-שניתן להחליפו ללא פירוק המנוע מהמשאבה.
מבנה תא האטם יבטיח אי הצטברות אוויר באזורים הקריטיים הסמוכים לאטם.
 07.10.01.7חומרי המשאבה יתאימו למי שתיה (.)WRAS CERTIFIED
 07.10.01.8המשאבה תתאים לנוזל בטמפרטורות בין  Cº30עד .+Cº120
 07.10.01.9בית המשאבה יכלול הכנות להתקנת מדי לחץ הן בסניקה והן ביניקה.
 07.10.01.10חיבור היניקה והסניקה ע"י אוגנים.
 07.10.02בדיקת רעש
 07.10.02.1הקבלן יבצע בדיקות הרעש תבוצענה כמפורט:
 07.10.02.1.1לכל יחידה בנפרד  -במרחק  1.0מ'
 07.10.02.1.2לשלוש היחידות יחד בתוך המבנה.
 07.10.02.1.3לשלוש היחידות יחד בחצר המבנה מרחק  1.0מ' מול הטריז
בדלת.
 07.10.02.1.4לשלוש היחידות יחד מרחק  20מ' מהמבנה.
 07.10.02.1.5לשלוש היחידות יחד ליד חלון המבנה הקרוב ביותר.
 07.10.02.2אופין המשאבות והמנועים
משאבות לצריכה שוטפת –  2יחידות
 07.10.02.2.1ספיקה בנקודת עבודה

 100מק"ש

 07.10.02.2.2עומד בנקודת עבודה

 70מ'

 07.10.02.2.3יעילות הידראולית בנקודת עבודה

80%

 07.10.02.2.4עומד נגד מגוף סגור

 80מ'

 07.10.02.2.5הספק מנוע

 40כ"ס

 07.10.02.2.6מהירות סיבוב מנוע

 1,450סל"ד

 07.10.02.2.7רמת הרעש במרחק  1.0מ' מהמנוע

 75דציבל

_______________________________________________________________________
עמוד  116מתוך 555
-LOGISTIC-#21649-v16מפרט_טכני_מיוחד_-ג__-_2מרכז_אנרגיה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מכרז מס' 206/2021

 07.10.02.3משאבות לכיבוי אש קונבנציונאלי
משאבה קטנה -יחידה אחת
 07.10.02.3.1ספיקה בנקודת עבודה

 30מק"ש

 07.10.02.3.2עומד בנקודת עבודה

 70מ'

 07.10.02.3.3יעילות הידראולית בנקודת עבודה

80%

 07.10.02.3.4עומד נגד מגוף סגור

 80מ'

 07.10.02.3.5הספק מנוע

 10כ"ס

 07.10.02.3.6מהירות סיבוב מנוע

 1,450סל"ד

 07.10.02.3.7רמת הרעש במרחק  1.0מ' מהמנוע

 75דציבל

 07.10.02.4משאבה גדולה 2 -יחידות
 07.10.02.4.1ספיקה בנקודת עבודה

 120מק"ש

 07.10.02.4.2עומד בנקודת עבודה

 70מ'

 07.10.02.4.3יעילות הידראולית בנקודת עבודה

80%

 07.10.02.4.4עומד נגד מגוף סגור

 80מ'

 07.10.02.4.5הספק מנוע

 45כ"ס

 07.10.02.4.6מהירות סיבוב מנוע

 1,450סל"ד

 07.10.02.4.7רמת הרעש במרחק  1.0מ' מהמנוע

 75דציבל

 07.10.03בדיקת אופיין המשאבה
אופייני המשאבה (ספיקה נגד אומד במהירויות מנוע שונים) ייבדק במעבדה מוסמכת (חב'
המחדש וכו') .הבדיקה תבוצע לפני הבאת המשאבה לשטח בנוכחות ומפקח ונציג המזמין.
עבור בדיקת אופיין המשאבה לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה
השונים בכתב הכמויות.
 07.10.04מנומטרים
המנומטרים יהיו מטיפוס "דנפוס" ללחץ  10אטמ' ויותקנו עם ברז  3דרך "½.
קוטר המנומטר יהיה  10ס"מ עם סקלה של  320מעלות מכוייל ל 16 -אטמוספירות.
 07.10.05בדיקות לחץ
כל מערכת הצנרת תיבדק בדיקת לחץ ב 12.0 -אטמ' .לאחר שטיפת המערכת ניקויה והוצאת
גופים זרים וכו' בצנרת יועלה הלחץ במערכת עד  12.0אטמ' וישמר במשך  6שעות .עבור
בדיקת הלחץ כולל אספקת כל הציוד לבדיקה לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה
במחירי היחידה השונים.
 07.10.06מדי זרימה אלקטרומגנטי
מדי זרימה יותקנו על צהצנרת במקומות המסומנים בתכניות .מדי הלחץ יהיו מאוגנים (לחץ
 16אטמ') בקוטר " ,4"-6לתחום ספיקות  0-200מק"ש ו 400 -0-מק"ש ,ויתאים לזרימת מים
שפירים בפעולה רצופה או לא רצופה בטמפרטורה עד  50מעלות צלסיוס.
גוף המכשיר יהיה עם ציפוי פנימי מגומי קשה .הגששים ( )ELECTRODESיהיו מנירוסטה
 ,316הניתנים להסרה מהמכשיר לצורכי טיפול ואחזקה ללא פירוק המכשיר וכן עם התקן
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לניקוי אולטרסוני ,או אחר ,המאפשר ניקוי הגששים ללא פירוקם והסרתם .המכשיר יכלול
יחידת התמרה אלקטרונית (מיקרופרוססור) משולבת עם מד הזרימה מגנטי רמת אטימות
תהיה  IP 67ל התקנה חיצונית ,עמיד בכל תנאי מזג אויר .מד זרימה יתאים להזנה חשמלית
בזרם חד-פאזי  220וולט 50 ,הרץ.
מד זרימה יותקן ביחד ובמשולב בלוח החשמל והפיקוד .המיכלל יכלול מכשירים לקריאה,
רישום וסיכום של ספיקות המים ויתאים לפעולה משולבת ובתיאום עם מכשיר המדידה
ומקרופרוססור הנ"ל .המידע על ספיקות יועבר דרך בקר מתוכנת למחשב המרכזי של עירית
באר-שבע המרכז את האינפורמציה .כמו כן בלוח חשמל יותקן תיימר עבור מדידת ספיקות
יומיות .בתצוגה מקומית יהיה ניתן לראות את הספיקה הריגעית וסה"כ של הכמות
המצטברת.
 07.10.07הפעלה ואחריות
 07.10.07.1כללי
הקבלן יהיה אחראי להתנעת הציוד ,להפעלתו הנסיונית ,לתיקונים ולהפעלתו
הסדירה של הציוד .אם רשת החשמל וחיבוריה ו/או הצנרת וחיבוריה יותקנו בידי
אחרים ,הקבלן יבצע את התנעת הציוד ,בדיקתו והפעלתו כאמור לאחר
שהקבלנים האחרים השלימו את עבודתם .על הקבלן יהיה לבדוק את החיבורים
שנעשו בידי אחרים ובמיוחד עליו לוודא שחיבורי החשמל נעשו כך שהמנוע
יסתובב בכיוון הנכון.
 07.10.07.2הפעלה נסיונית
 07.10.07.2.1כללי
בגמר הרכבת כל חלקי המערכות ,הקווים והציוד והתקנתם ,יופעל
הציוד הפעלה נסיונית בשלבים ובשלמות ,בנוכחות ספק הציוד
ותוך כדי כך תיבדק תקינות פעולתו .לפני ההפעלה תיבדק סיכת
המסבים ,ובתי הממסרות ימולאו בשמן ממסרות .אם יידרש
הדבר ,ינקה הקבלן ניקוי יסודי כל המסבים ,המיכלים ובתי
הממסרות וימלאם בשמני סיכה מתאימים.
ההפעלה הנסיונית הראשונה תיעשה בנוכחות המהנדס ובנוכחות
נציג היצרן .בעת בדיקת ההפעלה יבוצעו הכיוונונים והוויסותים
הנדרשים ,כולל הרצה לתקופה של לפחות שבועיים כדי לוודא את
תקינות פעולתן של כל המערכות.
 07.10.07.2.2תיחול ( )PRIMINGשל המשאבה
אין להתניע משאבה אלא כשהיא מלאה לגמרי .בית המשאבה
וצינור היניקה חייבים להיות מלאים וכל האוויר יוצא מהם לפני
ההתנעה .ללא תיחול כזה לא תשאב המשאבה כראוי וחלקיה
הפנימיים התלויים בסיכה הנשאב עלולים להנזק אם המשאבה
תופעל ביבש.
 07.10.07.2.3התנעה
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לפני ההתנעה יוודא הקבלן שישנה כמות מספקת של נוזל במקור
ההספקה ולאחר מכן יתחל את המשאבה כאמור לעיל .בהתנעה
הראשונה ובכל המקרים כשאין לחץ מצד הסניקה יש לסגור את
הצינור שבצד זה .עם ההתנעה יבדוק הקבלן שהמנוע מסתובב
בכוון נכון ,אחרי זה יש לפתוח לאט ובהדרגה את המגוף שבצד
הסניקה עד אשר יושגו הספיקה והלחץ הרצויים.
מכפשי גובתות המילוי ייסגרו עד אשר הנוזל הנשאב יטפטף
טיפטוף מתמיד .לאחר שעה ראשונה של הנעת הציוד יבדוק הקבלן
את המיסבים וגובתות המלוי אם לא התחממו יותר מדי.
 07.10.07.2.4קביעה ע"י פינים
אחרי שהיחידה הייתה בפעולה כ 100-שעות ,יש לבקר סופית אם
איזון המשאבה לא נפגם עקב דפרומציות של הצנרת או כל סיבה
שהיא .אם האיזון הוא נכון או אחרי תיקונו ,לפי המקרה ,יש
לקבוע את המשאבה ואת המנוע ע"י פינים לטבלת היסוד .מיקום
הפינים הוא חשוב מאד ויש להשיג את הוראות היצרן בנדון.
במקרה ובתקופת הבדק ,כמוגדר בתנאי החוזה ,תמצאנה שגיאות
ו/או מגרעות אשר לא נתגלו בשעת בדיקות הבקורת וההפעלה
הנסיונית ,ואשר נגרמו כתוצאה מליקוייים בביצוע ו/או משימוש
בחומרים גרועים של הקבלן ,יהיה על הקבלן לתקן את כל
השגיאות והמגרעות ,מיד ועל חשבונו .כן יישא הקבלן באחריות
לכל נזק ישיר ועקיף שייגרם כתוצאה משגיאות ומגרעות בהרכבת
הציוד שבאשמת הקבלן.
07.11

צנרת פלדה ,אביזרים וציוד מכני במרכז האנרגיה

 07.11.01כללי
במרכז האנרגיה יבוצעו מערכות צנרת מסוגים שונים ,פלדה ,פלסטיק וכו' ובגדלים שונים.
התמיכות לצנרת ,הסימון ,הצביעה  ,השילוט ,הבדיקות וכל הדרישות הרלוונטיות האחרות.
 07.11.02צינורות פלדה
 07.11.02.1סוג הצינורות
הצינורות יהיו עשויים פלדה לפי ת.י 530.בעלי ע.ד ¼" .עם פזה חדה לריתוך וציפוי
מלט פנימי.
הצינורות יצבעו מבחוץ כמפורט להלן.
 07.11.02.2חיבורי צנרת
כל חיבורי צנרת בעלי קטרים מעל " 3ייעשו באמצעות ריתוכים ,אוגנים או
מצמדים .האוגנים יתאימו לתקן ) ISO )DINורק אם אביזרים מסוימים יבואו
עם אגנים לפי תקן אחר ,יהיה על הקבלן להתאים האוגנים הנגדיים לתקן
האביזר .לא תשולם שום תוספת מחיר על התאמת האוגנים או מחבר לאוגן לתקן
אחר לפי תקן האביזר .מצמדים לאוגן יהיו עשויים פלדה  ST - 37.2עם ציפוי
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רילסן ואטם  .E.P.D.Mהאוגנים יהיו מדגם אוגן מחליק לריתוך Plane welding

flangeואוגן צוואר  .Welding neck flangeאוגנים יתאימו ללחץ עבודה PN16 ,ו-
 .PN25לא יותקנו אוגנים עומדים בחץ פחות מ 16 -אטמוספירות .במערכת הכיבוי
האוטומטית האוגנים יתאימו ללחץ  .PN25צינורות קטנים מ 2" -כולל יחוברו
באמצעות הברגות .הברגים יהיו מצופים קדמיום.
מחירי היחידה לצינורות יכללו את כל העבודות וחומרי העזר לקבלת צינור מושלם
מונח במקומו לרבות ,ספחים מכל הסוגים ,אוגנים ,ריתוך ,צביעה ,חבקים
וחיזוקים לצינורות שאינם מפורטים בכתב הכמויות ,בדיקות לחץ ,צביעת
כמפורט ,בדיקת  30%מהריתוכים וכו'.
 07.11.02.3קונזולות ,מתלים וכו'
הצנרת תוצמד לקירות ,תקרה ,מבני קונסטרוקציה אחרים וכו' באמצעות
קונזולות ,מזחלות ,חבקים וכו' מיוצרים חרושתית דוגמת תוצרת ""UNISTRUT
או ש.ע .כל הקונזולות ,חבקים וכו' יהיו מפלדה מצופים קדמיום .במידה וידרש
הקונזולות יצבעו בגוון לפי דרישת המהנדס .שטח המגע בין הצינור והחבק או
הקונזולה ,יעטף ברפידת גומי עשויה  EPDMאו ניאופרן .הקבלן יתאים את סוג
הקונזולה ואפן ההרכבה :צמודה לקיר ,ניצבת ,תלויה לתקרה וכו'.
גודל הקונזולות יחשב קונסטרוקטיבית על ידי ספק הקונזולות במידה והקונזולות
המיוצרות חרושתית לא יתאימו לשאת את משקל הצנרת ,ייוצר על ידי הקבלן
קונזולות מפרופיל מתכת לפי תכנית שתאושר על ידי המתכנן .הקונזולות
המיוצרים ע"י הקבלן תגולבנה לאחר ייצורם.
לפני הרכבת הקונזולות ,חבקים וכו' ,יובאו דוגמאות מכל סוג ומין ,לאישור
המפקח .רק לאחר אישור המפקח לגבי סוג הקונזולה ,אופן השימוש מיקום וכו',
תבוצע עבודת התקנת הקונזולות.
עבור אספקת והתקנת הקונזולות וכל הנאמר בפרק זה ,לא ישולם בנפרד והעלויות
עבור הנ"ל יהיו כלולות במחירי היחידה השונים לצינורות.
 07.11.03ריתוך הצינורות
 07.11.03.1כללי
כל הריתוכים יבוצעו ביד לפי שיטת הריתוך של קשת מתכתית מוגנת .פרט נוהל
הריתוך ,כלומר ,מספר המחזורים בתפר ,קוטר האלקטרודה בכל מחזור ,עוצמת
הזרם והמתח וכיוון הריתוך (כלפי מעלה ו/או מטה) יהיו לפי הוראות נוהל
ריתוכים מאושר .אין להשתמש במכונת ריתוך עם שתי יציאות .כל רתך יעבוד
במכונת ריתוך נפרדת .כל הכלים והציוד לריתוך יהיו מטיפוס שאושר ע"י
המהנדס ויוחזק ע"י הקבלן במצב תקין וראוי לשימוש .מהדקי הארקה
המחוברים יהיו כאלה שלא יפגמו בפלדת הצינור .השימוש באלקטרודות ממין
מסוים יהיו טעונים אישור המהנדס בכל מקרה ומקרה.
האלקטרודות תאוחסנה עד לשימוש בהן במיכלי האריזה המקוריים הסגורים
באופן אשר ימנע ספיגת רטיבות ופגיעה מכנית בעטיפתן .אלקטרודות במיכלים
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שנפתחו ,תוגנה נגד רטיבות .אלקטורודות אשר ניזוקו או נרטבו או אשר טיבן
נפגם באופן אחר ,תפסלנה.
האלקטרודות שנפסלו ,יסולקו מן האתר מיד עם דרישת המהנדס לעשות כן.
 07.11.03.2עבודות הכנה לריתוך צינורות
קצות הצינורות יבדקו לפני ריתוכם לשלמותם ולצורתם העגולה הנכונה וכל
הפגמים יתוקנו לשביעות רצונו של המהנדס.
את קצות הצינורות העומדים לריתוך ,יש לנקות היטב מכל לכלוך ,שמן ,שיירי
צבע ואספלט ומכל חומר זר אחר העלול להשפיע לרעה על טיב הריתוך .שיירי צבע
ושמן יש להסיר בנפט או בנזין.
הריתוכים יהיו במישור ניצב לציר הצינור.
 07.11.03.3ביצוע הריתוכים
הריתוכים יבוצעו בסיבוב (כשהצינורות מסובבים בשעת הריתוך) או במצב קבוע
(כשהצינורות עומדים קבועים במקום בשעת הריתוך) .הריתוך בסיבוב יורשה רק
בתנאי שתובטח שמירה על התאמת הצינורות ע"י סידור מתאים של אדנים
וגלגלים המאפשר תמיכה וסיבוב יחד של שני הצינורות או יותר .ריתוך במצב
קבוע יבוצע כשהצינורות נתמכים באופן כזה שמאפשר השלמת תפר הריתוך לכל
היקפו.
מחזור השורש (מחזור הריתוך הראשון) יבוצע בשני מצבים ,כאשר הצינורות
עומדים קבועים במקומם .יש למעט ככל האפשר בהזזת הצינורות עד להשלמת
מחזור השורש כולו.
אחרי השלמת כל מחזור ומחזור ,יש לנקות את התפר היטב מכל סייגים ,קשקשים
ולכלוך ,כמו כן ינוקו כנ"ל המקומות בהם מחליפים את האלקטרודות .את הניקוי
אפשר לעשות ביד ,בעזרת פטיש ריתוך ומברשת פלדה ובלבד שניקוי יבוצע כנדרש
לעיל עד למתכת בריאה ונקייה.
עובי מחזורי המילוי יהיו בערך  3עד  3.5מ"מ ,בכפיפות להוראת נוהל ריתוך
מאושר .גב התפר יבלוט בפני הצינור לא פחות מ 1.0 -מ"מ ולא יותר מ 1.5 -מ"מ.
רוחב המחזור העליון יהיה בערך  4מ"מ גדול מרוחב הנעיץ שלפני הריתוך .כל
חומר ריתוך יותר היטב עם המתכת היסודית עם המחזורים הקודמים .את התפר
הגמור יש לנקות היטב במברשת פלדה.
אין להתחיל בשני מחזורים באותו מקום .בעת ביצוע הריתוך בסיבוב ,יהיה לוע
הריתוך תמיד בגב הצינור או קרוב אליו.
 07.11.03.4עבודות ריתוך שונות
טיב ריתוך האגנים לצינורות יהיה בהתאם לנאמר בסעיף על ריתוך צינורות.
בריתוך אגנים מתלבשים (( ,ON-SLIPירתך הקבלן נוסף לריתוך חיצוני ,גם ריתוך
פנימי בתור פתח האגן .אגנים בעלי צוואר ריתוך ,ירותכו לצינורות למפורט לעיל
"ריתוך צינורות" ,תוך התאמה מדויקת ומרכזית של האוגן כלפי הצינור .בריתוך
האגנים יש להבטיח כי שטחי האטימה מחומר ריתוך או מכל פגיעה אחרת
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העלו לה לקלקל את שטחי האטימה ,כגון טיפות התזה ,לכלוך וכו' .יש לתקן את
כל הפגמים העלולים להפריע לאטימה מוחלטת של האגנים.
ספחים מוכנים כגון זויות וכו' ,ורותכו ע"י ריתוכים ישרים כמפורט לעיל "ריתוך
צינורות" ,תוך הקפדה על התאמה מדויקת ועל מצבו הנכון של הספח.
 30%מהריתוכים יבדקו בדיקה רדיוגרפית ע"י מכון התקנים או מכון אחר מוסמך
אשר יאושר ע"י המפקח .בדיקה זו תהיה כלולה במחיר היחידה של הנחת הצינור
ולא ישולם עבורה בנפרד.
במקרה ובדיקה ראשונית זו לא תיתן תוצאות משביעות רצון ,יערוך המהנדס
בדיקות רדיוגרפיות נוספות או דסטרוקטיביות.
בנוסף לנ"ל ,המפקח יפקח באופן מתמיד על ביצוע עבודות הריתוך .המפקח יהיה
רשאי על סמך בדיקותיו ושיקול דעתו הבלעדי ,לפסול ריתוכים ,לקבוע אופן ביצוע
ריתוכים ,להפסיק עבודת רתכים לא מקצועיים ,לדרוש בדיקות ריתוכים ולהורות
על כל פעולה שיש לעשותה/להימנע ממנה בקשר לריתוך הצינורות.
כל ההוצאות שעשויות להיגרם לקבלן כתוצאה מפיקוח על עבודות הריתוך ,יהיה
על חשבון הקבלן.
כל הבדיקות הרדיוגרפיות ,התיקונים ובדיקות נוספות יהיו על חשבון הקבלן.
 07.11.03.4.1הדרישות לטיב הריתוכים בבדיקות רדיוגרפיות
הפגמים העלולים להופיע בריתוכים הם:
07.11.03.4.1.1

חוסר חדירה וחוסר היתוך.

07.11.03.4.1.2

שריפה.

07.11.03.4.1.3

מובלעות סייגים.

 07.11.03.4.1.4נקבוביות או בועות גז.
חוסר חדירה וחוסר היתוך מותרים במקרים הבאים:
* אורכו של כל פגם מהסוג הזה לא יעלה על  15מ"מ.
* אורכם הכללי של כל הפגמים מהסוג הזה בקטע שאורכו 20
ס"מ ,לא יעלה על  15מ"מ.
* המרחק בין פגמים בודדים יהיה לפחות  10ס"מ.
בכל מקרה שהריתוך אינו עומד בתנאים הנ"ל ,יש לחתוך את
הריתוך ולבצע מחדש .שאר הפגמים מותרים בתנאים מסויימים
וניתן לתקנם .התיקונים ייעשו בהתאם להוראות המהנדס .סדקים
אינם מותרים בשום מקרה.
 07.11.03.4.2בדיקת ריתוכים
 30%מהריתוכים יבדקו בדיקה רדיוגרפית ע"י מכון התקנים או
מכון אחר מוסמך אשר יאושר ע"י המפקח .בדיקה זו תהיה כלולה
במחיר היחידה של הנחת הצינור ולא ישולם עבורה בנפרד.
במקרה ובדיקה ראשונית זו לא תיתן תוצאות משביעות רצון,
יערוך המהנדס בדיקות רדיוגרפיות נוספות או דסטרוקטיביות.
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בנוסף לנ"ל ,המפקח יפקח באופן מתמיד על ביצוע עבודות
הריתוך .המפקח יהיה רשאי על סמך בדיקותיו ושיקול דעתו
הבלעדי ,לפסול ריתוכים לקבוע אופן ביצוע ריתוכים ,להפסיק
עבודת רתכים לא מקצועיים ,לדרוש בדיקות ריתוכים ולהורות על
כל פעולה שיש לעשותה /להימנע ממנה בקשר לריתוך הצינורות.
כל ההוצאות שעשויות להיגרם לקבלן כתוצאה מפיקוח על עבודות
הריתוך ,יהיה על חשבון הקבלן.
 07.11.03.4.3התקנת האביזרים
לפני התקנתם יש לנקות את האביזרים מכל לכלוך שחדר לתוכם.
במיוחד יש לנקות את שטחי האטימה.
בהרכבת האביזרים יש להקפיד על איזונם המדויק לפי פלס מים.
ההתאמה בין האביזרים לבין הצינורות תהיה מדויקת אך לא
מאולצת .לא תורשה התאמה ע"י מתיחות ברגים בכוח או בכל דרך
שתגרום למאמצים פנימיים באביזרים או באגנים.
ריתוך האגנים לצינורות יבוצע בהתאם למפורט למעלה .האגנים
יסודרו כך שחוריהם יהיו סימטריים לגבי ציר אנכי העובר בתוך
הצינור .לפני ההתקנה ינוקו שטחי האטימה מכל לכלוך וחומר
אשר עלול לגרוע מאטימות החיבור.
טיב הברגים ותוצרתם יהיו טעונים אישור המהנדס .הברגים יהיו
מצופים קדמיום .יש להשתמש אך ורק בברגים בקוטר הנכון .אורך
הברגים לכל מגוף יהיה אחיד ומספיק כדי להבטיח שלאחר
סגירתם ,יבלוט קצה הבורג מהאום בשיעור של חוט תבריג אחד
לפחות ,אך לא יותר מ 3 -חוטים .מתיחת הברגים תיעשה במצולב
ותהיה הדרגתית ואחידה.
לאטימה בין האגנים ישמש אוטם אחד בלבד .אם לא תקבע דרישה
אחרת ,יהיו האטמים מהטיפוס הטבעתי ,כלומר היקפם החיצוני
יגיע עד לחורי הברגים וקוטרם הפנימי יהיה זהה לקוטר הפנימי
של הצינור .האטמים יהיו מייצור חרושתי ויתאימו לטמפרטורת
מים עד  120מעלות צלסיוס .אסור בהחלט לחתוך את האטמים
ע"י מכות פטיש על גבי האוגן .בעת ההרכבה יהיו האטמים נקיים
בהחלט .אין להשתמש באטם אלא פעם אחת בלבד.
07.12

אביזרים

 07.12.01דרישות טכניות לאביזרי בקרה
 07.12.01.1גוף יצקת לפי ISO - PN

 07.12.01.2ציפוי פנימי רילסן
 07.12.01.3אוטם EPDM

 07.12.01.4מדף נירוסטה
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 07.12.01.5ציפוי חיצוני אמאיל חרושתי בעובי כולל  400מיקרון.
 07.12.02מגופים
מגופים גדולים מ 3" -כולל ועד " 12יהיו מגופי טריז עם ציפוי אמאיל פנים ואפוקסי קלוי
בתנור מבחוץ מתאימים ללחץ עבודה 16אטמ' לפי ת.י .כדוגמת דגם  RSVתוצרת רפאל ,או
ש.ע.
 07.12.03שסתומים אל-חוזרים
השסתומים יהיו שסתומי אל חוזר קלפה ,דוגמת  NR-030של חברת "ארי" מאוגנים.
 07.12.04שסתומי  -אוויר
כל שסתומי אויר יתאימו למים .האוגן העליון של השסתומים יכלול פתח יציאה עם הברגה,
המתאימה לחיבור צנרת לניקוז ההתזות.
נקודת-אויר תיסתעף מקו הסניקה על -ידי מופה "( ,2או זקף ריתוך בהתאם למפורט
בתכניות) החודרת לחור ומרותכת לצינור מסביב .נקודת האויר תכלול את המופה כנ"ל,
ניפלים כפולים ,הסתעפות "( 2" X 1/2רק לקינטיים עבור מדי  -לחץ) ,מגוף בהברגה "2

מסגסוגת נחושת ,בהתאם לתוכניות ולפרטים העקרוניים שבתוכניות .כל נקודת-אויר תכלול
כמו כן קטעי הצינורות המגולבנים " 2לניקוז מי ההתזה.שינוי כיוון לנ"ל ייעשו ע"י
הסתעפויות " "Tאו "צלב" עם פקקים לצורכי ניקוי .קטעי הצינורות יהיו מגולבנים ,מדרגה
ב' (בינוני)
 07.12.05מד ספיקה אלקטרומגנטי
מדי הספיקה שיותקנו בחדר המכונות יהיו בתחום הספיקות כמפורט בתרשימים
הסכימתיים ,מפרטים ,כתבי הכמויות וכפי שידרש ע"י התזרים .מד הזרימה יכלול שרוול
מגומי קשה ,אלקטרודות מפלב"ם ויהי בעל מבנה וחומרים המתאימים להעברת מי שתייה
ומדידת ספיקתם .האוגנים יתאימו לתקן  ISOמד הזרימה יהי מוגן  ,-18I .P 6מתאים
להתקנה חיצונית .אספקת החשמל תהיה  220וולט  50הרץ.
המתמר יהי מוגן ,מתאים להתקנה חיצונית ויחובר אל מד הזרימה בכבל מסוכך או לחלופין
יהיה משולב בגוף מד הזרימה .המתמר יהפוך את הסיגנל הראשוני לסיגנל בזרם ישר 4-20
מילאמפר.
המונה והמסכם יהיו דיגיטליים וניתנים לאיפוס .הרשם יהיה מלבני ותחומו יהיה מותאם
לתחום המד .הרישום יעשה בצריבה ללא שימוש בדיו.
המונה המסכם והרשם יותקנו בתוך לוח החשמל של משאבות המים ,כיבוי וכו' לפי היישום
כשהם ניראים בחזית הלוח.
מד הזרימה יותקן כנגד אוגנים .הקבלן יספק את כל ברגי החיבור ואת האטמים
( )GASKETSהנדרשים לחיבור האוגנים.
 07.12.06מפעיל חשמלי
הקבלן יספק וירכיב מפעיל חשמלי למגופים חשמליים אשר יוגדרו בתכנית ובכתב הכמויות.
המפעיל החשמלי יהיה דוגמת תוצרת  Rotorkאו שווה ערך.
המפעיל החשמלי יסופק בתאום עם דרישות יצרן המגוף או הסגר.
מפרט למפעילים חשמליים לסגרים ומגופים
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 07.12.06.1כללי
המפעילים החשמליים למגופים ולסגרים ,יהיו מהדגמים המתקדמים המצויים
בשוק ויכילו את כל האופציות להפעלה מקומית ומרחוק ,הגנות סביבתיות,
מכניות וחשמליות וכן יציאות לפיקוד ואינדיקציות ,כמתואר בהמשך.
 07.12.06.2תנאי החשמל
המפעילים החשמליים יתאימו למתח של כ 400 -וולט ,תלת פאזי10% + ,
בתדירות של  50הרץ.
 07.12.06.3הספק
ההספק החשמלי והמכני של המפעיל וכן המומנט שהוא יכול להפעיל ,יהיו בכ-
 50%גבוהים מההספק הנומינלי הנחוץ והמומנט הנומינלי הנחוץ ,להפעלת המגוף
או הסגר ,על פי הנחיות היצרנים.
 07.12.06.4מהירות הפתיחה והסגירה
תהיה אפשרות לווסת את מהירויות הפתיחה והסגירה ,ביחוד על מנת להימנע
מהלמי מים.
תחום הזמנים לוויסות יהיה:
 07.12.06.4.1מהירות מכסימלית לפתיחה או סגירה :במשך  30שניות.
 07.12.06.4.2מהירות מינימלית לפתיחה או סגירה :במשך  300שניות.
 07.12.06.5הגנה חיצונית
המפעילים יהיו מיועדים להתקנה חיצונית ,ללא כל הגנה נוספת בפני התזות ,גשם,
אבק וכו' .הם יהיו בעלי הגנה של  IP68וטרמינל חיבורים בעל הפרדה אטומה
מיתר מערכות החשמל והאלקטרוניקה .כל הברגים והאומים יהיו מפלב"מ .316
 07.12.06.6הגנות חשמליות
המנוע יהיה מוגן כנגד עבודה עם פחות משלוש פאזות(חוסר פאזה).
המנוע יכיל הגנה טרמית.
 07.12.06.7הגנות קצה
המפעיל יהיה מצויד במפסקי קצה ,LIMIT SWITCHES ,ניתנים לכיוון ,לעצירת
המנוע במצב של פתיחה או סגירה מלאה.
 07.12.06.8הגנות מכניות
תהיה הגנה מכנית ,TORQUE ,כך שהמנוע ינותק במקרה של מומנט גבוה ,הנובע
מ"תפיסת" מדף המגוף או הסגר ,או אי פקודת עצירה בתום המהלך.
 07.12.06.9כיוון אוטומטי לפתיחה ולסגירה
המערכת האלקטרונית המסופקת עם המפעיל ,תתקן באופן אוטומטי את כיווני
הפתיחה והסגירה ,גם במקרה של שינוי פאזות ,כך שהפקודה הניתנת מהבקר
תבוצע תמיד נכון ע"י המפעיל.
 07.12.06.10הפעלה ידנית
המערכת תכיל גלגל להפעלה ידנית של המגוף או הסגר .תסופק ידית בוררת
מצבים" ,ידני–אוטומטי" ,ניתנת לנעילה ,לבחירת מצב העבודה.
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בברירת מצב "ידני" ,סיבוב הגלגל עם כיוון השעון יגרום לסגירת המגוף או הסגר
וסיבובה כנגד כיוון השעון ,לפתיחה.
בברירת מצב "אוטומטי" ,הגלגל יהיה מנוטרל.
 07.12.06.11הפעלה אוטומטית (או הפעלה מרחוק)
המפעילים יכילו יציאות וכניסות להפעלה מרחוק ,באמצעות בקר ממוחשב
יעודי למערכת המגופים והסגרים ,או באמצעות הבקר המרכזי של המכון ,על פי
בחירת המזמין .המפעיל יעבוד עם סיגנל של  4 - 20מ"א ,במעגל של ,24 VDC
לכל מצב בין סגירה מלאה לפתיחה מלאה וכולל את מצבי הקצה ,לצורך וויסות
ספיקות ,לחצים או כל פרמטר אחר שעל פיו תידרש הבקרה על המפעיל.
 07.12.06.12בוררים למיקום ההפעלה
המפעילים יכילו בוררים ניתנים לנעילה ,להפעלה מקומית או הפעלה מרחוק.
כמו כן הם יכילו מפסק עצירת חירום מקומית.
 07.12.06.13הפעלה מקומית
המפעילים יכילו כפתורי הפעלה מקומיים בפתיחה  ,סגירה ועצירה .
 07.12.06.14אינדיקציה מקומית
המפעיל יכיל אינדיקציה מקומית דיגיטלית ,לתצוגת מצב המגוף ,או הסגר,
ממצב של פתוח לגמרי ,עד מצב של סגור לגמרי ,כולל שינויים בצבעים לשני
המצבים הקיצוניים ולמצב הביניים.
 07.12.06.15אינדיקציה רחוקה בבקר
המפעיל ישלח לבקר אינפורמציה לתצוגה על גבי מסך המחשב ,של הנתונים
הבאים:
 07.12.06.15.1מצב פתיחה רגעית של המגוף ,או הסגר,
 07.12.06.15.2פקודה אחרונה שניתנה
 07.12.06.15.3מצב תנועה של המגוף או הסגר; נייח ,בפתיחה או בסגירה.
 07.12.06.15.4התרעת תקלה למצבים הבאים:
07.12.06.15.4.1

איבוד פאזה – המפעיל נעול על הפעלה

ידנית
07.12.06.15.4.2

הפסקת פעולה ע"י הטרמוסטט.

 07.12.06.16תנאי העבודה
המפעיל יהיה מתוכנן לעבודה רצופה במשך כל שעות היממה ,בתנאים משתנים
של פתיחה וסגירה ,כולל עד  60הפעלות בשעה ,בכיווני פתיחה וסגירה.
 07.12.06.17תכנת
תסופק תכנת ,שתאפשר הכנסת נתוני תכנון למפעיל .
 07.12.06.18תקשורת
אפשרות לאיתור תקלות בממשק אינפרא -אדום בתקשורת סלולרית.
 07.12.07ספחים
הספחים יהיו מייצור חרושתי בלבד עם ציפוי מלט פנימי ופזה חדה לריתוך.
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בעובי דופן " 1/4מתאימים לעובי הצינורות
07.13

מערכת לטיפול במים בשיטת האוסמוזה ההפוכה ()R.O.

 07.13.01כללי
פרק זה של המכרז כולל אספקה והתקנה של מערכת לטיפול במים בשיטת האוסמוזה
( )R.O.לתפוקה של כ 1.5-מק"ש
 07.13.02מרכיבי המערכת
המערכת תכלול טיפול בדם באמצעות מסמן חול ,סינון פחם ,סינון מקרוני ,מערכת הזנת
כימיקלים ,ממברנות ,משאבות הגברת לחץ המים ,משאבות שטיפה ,מיכל איגום מי רכז,
מיכל איגום מים מטופלים ומשאבות להגברת לחץ המים עם משנה תדר לאספקת המים
לצריכנים
המערכת תכלול את המרכיבים העיקריים שלהלן
 07.13.02.1סינון קדם ,חול.
 07.13.02.2סינון פחם.
 07.13.02.3סינון מיקרוני.
 07.13.02.4מערך טיפול מקדים באנטיסקילנט.
 07.13.02.5מערך ממברנות אוסמוזה הפוכה לספיקה של  1.5מק"ש.
 07.13.02.6לוח פיקוד מרכזי כולל בקר לתפעול וסנכרון של מערך יצור במים המטופלים.
 07.13.02.7מיכל איגום מים מטופלים.
 07.13.02.8מערכת עיקור מים .UV
 07.13.02.9מערך הגברת לחץ מגובה משנה תדר.
 07.13.02.10מיכל איגום מי רכז.
 07.13.02.11צנרת ,אביזרים ואביזרי פיקוד ובקרה בהתאם לתכניות.
 07.13.02.12אביזרי ניטור ,מדידת ספיקה ,מדידת לחצים אלקטרוניים לניטור ,בקרה
ושליטה על המערכת.
 07.13.03סינון חולן
 07.13.03.1מספר עמודות1 :
 07.13.03.2קוטר עמודה24" :
 07.13.03.3גובה עמודה 1,500 :מ"מ
 07.13.03.4חומרי מבנהPP :

 07.13.03.5סוג המצע :חול קוורץ
 07.13.03.6מצע תומך :חצץ בזלת
 07.13.03.7ספיקה 5 :מק"ש
 07.13.03.8ברזי שטיפה :מפוקדים
 07.13.03.9פיקוד :מבקר מרכזי של מתקן RO
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 07.13.04מסנן פחם
מערכת סינון פחם כפולה אשר תשמש לטיפול בשאריות אורגניות וספיחת כלור חופשי.
המתקן תפעל באופן מקבילי .המתקן תהייה מורכבת מהפריטים הבאים:
 07.13.04.1מספר עמודות1 :
 07.13.04.2קוטר עמודה24" :
 07.13.04.3גובה עמודה 1,500 :מ"מ
 07.13.04.4חומרי מבנהPP :

 07.13.04.5סוג פחם פעיל :גרנולארי
 07.13.04.6ספיקה 5 :מק"ש
 07.13.04.7ברזי שטיפה :מפוקדים
 07.13.04.8פיקוד :מבקר מרכזי של מתקן R.O

 07.13.05מערכת מינון אנטיסקלנט
מערכת זו תכלול משאבת מינון מטיפוס דיאפרגמה כדוגמת תוצרת "גרונדפוס" במבנה
 PVC/VTCלספיקה הנדרשת בתהליך ,בלחץ של  7.0בר ותכשיר אנטיסקלנט דוגמת
 .PERMATREATהמינון יבוצע ביחס ישיר לתצרוכת המים  5-10גר' לליטר ,המשאבה תכלול
מפסק בקרה לצורך התראה על מינון לא תקין.
מערך מינון אנטיסקלנט יכלול מיכל תכשיר  PPנפח  50ליטר לפחות ,משאבת מינון ומעצרה
אינטגראלית מפוליאתילן או פלב"ם ,לרבות אנטיסקלנט בסיסי.
מינון באמצעות תכשיר אניסקלנט המאפשר מינון ללא חומצה.
 07.13.06מערכת אוסמוזה הפוכה
המתקן יסופק עם בסיס נושא במבנה פתוח עשוי פרופילי נירוסטה  SS 316מרותכים בארגון
לרבות טיפול בפסיבציה.
המתקן /מערכת /תעמוד בתנאי העבודה הבאים:
 07.13.06.1ספיקה 1.5 :מק"ש
 07.13.06.2יחס השבה75% :
 07.13.06.3דחיית מלחים95-98% :
 07.13.07מערכת סינון מיקרונית
מערכת המורכבת מנורות סינון המסננות את התוצר בהדרגה לרמה של  5מיקרון וכוללת:
 07.13.07.1בתי מסנן :פוליאתילן קשיח
 07.13.07.2אורך בתים20" :
 07.13.07.3כמות בתים2 :
 07.13.07.4פתחי הזנה1.5" :
 07.13.07.5סוג סנן :פוליפרופילן
 07.13.07.6קוטר סנן4" :
 07.13.07.7מספר נורות מינמאלי2 :
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 07.13.07.8דגם הנורה או שווה תכונות (ש"ע) DGD5005-BB ,DGD7525-BB

המתקן יסופר עם פנל מרכזי עשוי נירוסטה  316SSלמערך השעונים ולוח חשמל ,הכולל בקר
 PLCמרכזי לשליטה ובקרה על כך מערך המשאבות ,ברזי הפיקוד ,מתגי זרימה ,מדי מפלס,
בקרי מוליכות ו PH -ומרכיבי המתקן שלא הוזכרו אשר דורשים בקרה.
צנרת לחץ גבוה תבוצע מנירוסטה  316 -Lכולל צנרת פיקוד ודיגום.
צנרת לחץ נמוך תבוצע מ CPVC -בהדבקה כולל אביזרים ,חיבורי הדבקה או הברגה.
קוטר הצנרת יתאים לספיקה ולמפל הלחץ המתוכננים מבלי ליצור מפלי לחץ גבוהים על
המשאבות.
ברז ההזנה בכניסה יהיה מפוקד ובקוטר ".11/2
מדי הספיקה יהיו רוטומטריים לפי תוצרת ,רכז ומיחזור.
מתמרי הלחץ גבוה ונמוך יתאימו ליציאה .4-20mA
מדי לחץ לתצוגת מפל לחצים על הממברנות ,הפרש לחצים במשאבות ,בכניסה וביציאה
למסנן קדם  ,PFמדי לחץ למי רכז ומי תוצר.
ברזי וויסות למשאבות לחץ גבוה ומי הרכז.
ברזי הדגמה.
ממברנות יהיו מתוצרת  TFCאו שווה ערך .מידות הממברנות מינימליות להתקנה ".40"×4
תא הלחץ של הממברנות יבוצע מפלדת אל -חלד ויעמוד בלחץ של  28בר.
המתקן /המערכת תסופק עם לוח חשמל ופיקוד לרבות בקר  PLCכדוגמת "יוניטרוניקס"
כולל תקשורת  TCPIPאשר תתממשק אל בקרת המבנה של רש"ת לצורך ניטור מעקב וקבלת
התראות.
מערכת הבקרה תסופק עם מתאמי תקשורת התואמים למערכת הבקרה הקיימת של
האוניברסיטה הנדרשים לצורך התממשקות אל מערכת הבקרה של האוניברסיטה
בקרת המוליכות ו ,PH -תהיה דיגיטאלית ורציפה .יחידות בקרת מוליכות ו PH -יותקנו
בכניסת מי הרשת אל המתקן וביציאת התוצר.
המתקן /מערכת /י /תסופק עם מערך התראות על חוסר מים ,מיכל מים מלא ,מיכל מים ריק,
לחץ גבוהה ,מוליכות לא תקינה PH ,לא תקין ,תקלה במשאבות  ,ROתקלה במערך מינון
ותקלה כללית ,תקלה במשאבות הזנת מים ממיכל צרכנים אחרי המתקן ,תקלה במשאבת
שילוח למחלק צרכנים ,תצוגת לחץ ותדר עבודת כל משאבה במערכת.
לצורך הבטחת אמינות המערכת ,תותקנה שתי משאבת  ,ROאחת בעבודה ואחת רזרבית.
המשאבות תהינה רב דרגתיות ,אנכית ותתאמנה להתנגדות הכוללת של המתקן עם רזרבה
של כ 20% -לעבודה בתנאים של מערך חסום .המשאבה עם אימפלר פלב"ם וגוף פלב"ם
מתוצרת  GRUNDFOSאו .LOWARA
המערכת תסופק עם מערך  CIPלשטיפת הממברנות מוכנה להפעלה על ידי החלפת ברזים
ומפסק בלבד.
פרקי הזמן לשטיפת הממברנות לא יעלו על  180שניות.
 07.13.08מערכת CIP
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מערכת בקרת  CIPלממברנות סינון קדם ומי אוסמוזה הפוכה תהיה מבוקרת על ידי בקר
המתקן ותהייה אוטומטית במלואה.
 07.13.09מיכל איגום מים מטופלים
המיכל יהיה בנפח  5.0מ"ק עשוי פוליפרופילן ויותקן על מעמד עשוי נירוסטה  SS316שיגביה
את המיכל  50ס"מ מהרצפה.
הצריכה מהמיכל אינה רציפה ויקרה מצבים שהמים עומדים במיכל תקופה ארוכה וגם
פעולת הטיפול במים ןפעולת הממברנות תיפסק ,מצב שעשוי לפגוע בממברנות.
המערכת תכלול מערכת של משאבות סחרור שתסחרר את המים מהמיכל דרך הממברנות על
מנת לשמור על מצב תקין של הממברנות .מערכת הסחרור תכלול גם מערכת של חיטוי
עם  UVהתפתחות חיידקים במיכל כאשר המים עומדים במיכל תקופה ארוכה.
 07.13.10מערכת UV

על קו הזנה הסחרור בין ממיכל איגום המים המטופלים תותקן מערכת  ,UVלצורך שמירה
על איכות מי ההזנה לצרכנים מפני היתפתחות בקטריולוגית .המתקן תבצע עיקור המים על
קו הסחרור .ספיקת המים כ 2 -מק"ש.
 07.13.11מיכל איגום מי רכז
מי הרכז ירוכזו במיכל בנפח  5.0מ"ק  .המיכל יחובר למערכת הניקוז של חדר המכונות
שמחוברת לת"ש שמרכזת את מי הניקוז של המפלס התת קרקעי של חדר המכונות .המיכל
יצויד בברז חשמלי שמווסת את הזרמת המים למערכת הניקוז ומוהל את מי הרכז עם מי
הניקוז ומי הביוב של הקמפוס על מנת להבטיח ריכזו נמוך מהמותר למערכת הביוב
העירונית.
 07.13.12יצרני אביזרים מאושרים:
•

רגשי לחץ-

 DANFOUSאו ש"ע

•

ברזים מפוקדים-

 PRAHERאו ש"ע

•

משאבת לחץ-

 GRUNDFOSאו  LOWARAאנכיות פלב"ם

•

ממברנות-

 HYDRANUTICSאו TFC

•

תאי לחץ-

 BELאו ש"ע פלב"ם ללחץ מירבי של כ400 PSI-

•

רכיבים אלקטרונים /חשמל-

 / TELEMECHANICUE/ MOLERMמרלן גירן.

•

בקר-PLC -

בקר  PLCמתוצרת  VISIO 570 UNITRONICSכולל

•

מדי ספיקה-

 BURKETאו  ,FISHER PORTERאו FLOWTEC

•

משאבת מינון-

GRUNDFOS

•

בקרי מוליכות-

ABB

•

סננים-

US FILTER

מסך מגע צבעוני ,כרטיס תקושרת  ,TCP/IPתוכנה עם
תצוגה גרפית של תהליכים לרבות מערך אגירת נתונים,
תקלות ,ספיקות ומוליכות לרבות ממשק אל מערכת
הבקרה של רש"ת.
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•

מסנני מדיה-

פלדה מצופה אפוקסי

•

משנה תדר-

 ABBאו VACCON

•

ברזים מפוקדים-

DANFOSS

 07.13.13אופני מדידה ומחירים
מחיר המתקן הינו קומפלט בשיטת תכנון ביצוע של הספק והוא כולל את כל הנאמר לעיל
לרבות  3שנים אחריות מוחלטת ומתן שירות תחזוקה טיפול במתקן ואספקת כל החומרים
לפעולה התקינה של המתקן.
 07.13.14לוח חשמל ובקרה
 07.13.14.1כללי
לוח החשמל ייבנה בארון מפח ברזל בעובי  2מ"מ צבוע מבפנים ומבחוץ בצבע
יסוד וצבע עליון קלוי בתנור וסגור מכל הצדדים עם גישה מהחזית בלבד .הלוח
יבנה עם דלת כפולה :דלת חיצונית אטומה ונעולה ודלת פנימית עליה מותקנים
המונים ,נוריות וכו'.
בניית הלוחות וצביעתם יענו לדרישות והנחיות של המפרט הכללי .08.05
על היצרן להיות בעל נסיון ומתן יעוץ לייצור לוחות חשמל ,והינו תחת ביקורת
שוטפת של המחלקה לבקרת איכות של מכון התקנים הישראלי.
לפני ייצור הלוחות על היצרן להגיש תכניות ייצור מפורטות לאשור המתכנן
ולנציג מח' האחזקה של האוניברסיטה .ללא אישור בכתב מאת מח' האחזקה
של האוניברסיטה אין להתחיל בייצור הלוח.
שיטת הסימון בתכניות תהיה לפי תקן ישראל או  E.D.Vאו  .IECהתכניות יכללו
מראה פני הלוח עם דלתות/פנלים סגוים ,וכן מראה תנוחת הציוד בלוח ללא
פנלים/דלתות כולל חתכים .התכניות יכללו רשימת אביזרים מלאה עם ציוד,
דגם המוצר ,שם היצרן ,נתונים טכניים וכן פירוט וסימון פסי צבירה ,מהדקים
ומספורם וכד'.
רק לאחר שאותן תוכניות ייצור אושרו ע"י נציגי האחזקה של האוניברסיטה
והמתכנן ואישור הציוד בלוחות תוך הכנסת שינויים ותיקונים במידה וידרשו,
רשאי הקבלן לגשת לביצוע הלוחות.
המוליכים שבתוך הלוחות יושחלו בצינורות בידוד צבועים בצבעים שונים
בהתאם לתפקידיהם (פאזה ,אפס ,הארקה) .הצבעים לפי התקן העדכני ביותר.
מוליכים הוא  10ממ"ר ומעלה יחוברו אל פסי צבירה ,מפסיקי זרם וכד'
באמצעות נעלי כבל ודיסקיות נחושת .כל חיבור נעל כבל לכל סוג כבל וחתם -
יבוצע עם בידוד מסוג שרוול מתכוץ.
יש להקפיד על כך שהמוליכים ייקבעו בקבוצות בצורה מסודרת ללא צפיפות
והצטלבות ביניהם ,על מנת לאפשר התמצאות נוחה של חיבורי המוליכים בין
האביזרים השונים בלוח.
האביזרים והמכשירים על הלוחות וכן המעגלים השונים יסומנו באמצעות
שלטים בגודל מתאים ורצופים ,הכל לפי הענין ,כשהכתיב חרוט בתוך גוף השטח
כדוגמת סנדויץ' פלסטי בעל שני גוונים.
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כמו כן יש לסמן גם את האביזרים בתוך הלוח ,כל אביזר במספרו ו/או ייעודו.
המוליכים ישולטו ע"י שרוולי סימון .כל שלט על הפנלים או על קונסטרוקציה
יחוזק ע"י ברגים ודבק.
הציוד החשמלי יחוזק לקונסטרוקציה פנימית מברזל מגולוון מנוקה באופן שרק
ידיות המפסיקים ,רשאי מאמת"ים ,נתיכים ומכשירי מדידה ייראו מבחוץ .יש
לדאוג לגישה נוחה אל כל חלק או אביזר בלוח באופן שאפשר לפרקו או לטפל בו
בלא לפרק אביזר אחר ,או מוליכים שאינם שייכים לאותו אביזר.
הלוח יכלול פסי צבירה לפאזות ,אפס והארקה לזרם הנקוב בתכנית ובמרווחים
ע"י מבודדים בהתאם לטבלאות היצרן המקורי או לפי תקן  ,DIN - 43671ובלבד
שיתאימו מכנית לכוחות הדינמיים בזרמי קצר בהתאם לתכנית .פסי צבירה יהיו
מדורגים בכדי לאפשר נוחות גישה.
כל החיבורים בין פסי הצבירה לבין המפסיקים ו/או המתאמת"ים יהיו
מבודדים( .יצבעו בצבע אפוקסי ועליו יבוצע בידוד מסוג שרוול מתכווץ) .כל
החיבורים של כבלים חיצוניים ללוח שיבוצעו באמצעות מהדקים.
פסי הצבירה יהיו צבועים לכל אורכם ויסומנו בסמון ברור של R.S.T.N

והארקה.
כמו כן על פסי צבירה ומהדקי כניסה יש להתקין לוח פרספקט שקוף מגע מקרי.
כניסות ויציאות מהלוח יהיו מלמעלה דרך פתחים מתאימים .בתחתית הלוח
תותקן רשת למניעת חדירת מכרסמים.
על יצרן הלוח להכין הכנות מתאימות לחבור כל כבלי הכניסה ויציאה לפי
המפורט בתכניות ו/או לפי המעגלים הקיימים והנוספים ,וכן לכניסות ויציאות
כבלים מלמטה ו/או מלמעלה בהתאם למקרה .בנפרד עבור חציבה.
החפירה  -כל אביזרי הלוח יהיו בלי תו תקן של אחד מהרשומים להלן:
 UL ,VDE ,IECאו תקן ישראלי .הם יתאימו לזרמי קצר לפי  VDEכפי שנדרש
בתכנית.
ציוד תלת פאזי יתאים לעבודה במתח  500וולט לפחות וציוד חד פאזי יצאים
לעבודה במתח  250וולט לפחות.
מפסיקים חצי אוטומטים מעל  50אמפר יהיו מהסוג שניתן להוסיף אביזרי עזר
כגון :סליל הפסקה ,סליל הפעלה ,מגעי עזר ,אפשרות ויסות וכוון יתרת זרם
תרמית ומגנטית.
מנתקים ומפסיקים מחליפים יתאימו לניתוק בעומס מלא .המפסיק יהיה מסוגל
לבצע לפחות  500פעולות בעומס הנקוב וכן  10,000פעולות מכניות )C.R.H( .עם
תנאי כבוי קשת.
מגענים  -יהיו מהסוג שבהם ניתן להחליף סליל ללא פירוק המגען מהלוח .מגני
המגן יהיו מסומנים .ליצרן יהיו טבלאות וקטלוגים של התאמת המגען לסוג
העומס הנדרש.
מכשירי מדידה  -יהיו בגודל סטנדרטי  96*96מ"מ או  144*144מ"מ.
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המכשיר יתאים לעבודה בתחום טמפ' שעד  40מעלות צלסיוס עם דיוק ,1.5 %
ויתן קריאה מדוייקת ואחידה גם בשינוי טמפ'.
לחצנים ונורות סימון  -יהיו בקוטר סטנדרטי של  22או  30מ"מ .נוריות יהיו עם
אפשרות להחלפת עדשות .נורות שרופות ניתן להחליפן מלפנים.
מתנעים רכים  -יהיו מתוצרת הנדסת הספק או ש.ע .אספקת המתנעים כוללת
חיבור ,וויסות וסידור התנעה.
מהדקים  -יורכבו על מסילה ,החיבור למהדק יתבצע ע"י פחית מצופה ניקל ,או
כסף או אבץ (ולא ע"י בורג) .ניתן יהיה להפריד כל מהדק ובקלות וכן מהדק יהיה
עם סדור מיוחד וקבוע לסימון ,שילוט ,ומספור .המהדקים יהיו מסוג ווידמילר.
כל הברגים יהיו אל חלד מצופים כרום או ניקל .על הקבלן לקחת במקום מידות
של הגומחות המיועדות ללוחות חשמל לפני התחלת התכנון המפורט של
הלוחות.
הקבלן אחראי להתאמת מידות הלוחות לניעשות בקירות .הפנלים ייסגרו
באמצעות אומי כתר עם אפשרות פתיחתם גם ע"י מברג.
מחיר הלוחות כולל השארת מקום רזרבי עבור ציוד נוסף בשעור  25 %מתכולת
הציוד הקיים ,אלא אם נדרש יותר בתכניות.
מחיר הלוח כולל תכנון מפורט של הלוח ע"י מהנדס הקבלן  ,ההובלה ,פריקה
והעברה עד למקום המיועד לו  -וחבור המעגלים.
התכנון יהיה בהתאם למפרט טכני לתכנון המופיע בהמשך.
הכבלים בין מקור ההזנה עד לצרכנים יהיו מחתיכה אחת רצופה ולא מופות לכל
אורך הכבל.
מעל חתך  6ממ"ר יהיו הכבלים עם מוליכים שזורים ובעלי חתך עגול (לא יתקבל
כבל בחתך סקטוראלי) .הכבלים יהיו טרמופלסטיים.
הכבל יעמוד בדרישות התקן הישראלי או בהעדרו לתקנים הגרמניים ו/או למשך
 10דקות  -הכל בהתאם לתקן ישראלי  547הוצאה עדכנית.
על הכבל יסומן לכל אורכו שם היצרן ותאריך הייצור .לא יתקבל כבל מתאריך
יצור ישן.
נעלי הכבל לכבלי אלומיניום יהיו מסוג "נעלי כבל אלומיניום מובדל" (מצופה
בדיל)  -ולא יותר שימוש בנעל כבל עם דיסקיות דו-מתכתיות.
כבלים המותקנים בחפירה משותפת יותקנו במרחקים (אחד משנה) כמפורט
להלן:
 07.13.14.1.1מרחק בין כבלי מתח נמוך  10 -ס"מ.
 07.13.14.1.2מרחק בין כבל מתח נמוך לבין כבל פיקוד נמוך מאד  30ס"מ.
 לפני כיסוי הכבלים על הקבלן לבקש אישור המפקח בכתב להתקנת הכבליםכמפורט לעיל.
רק לאחר אישור המזמין והמתכנן יוכל הספק להתחיל בעבודתו.
 07.13.14.2אביזרים וחומרים:
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עבור פריטים ,ציוד ומערכות שאינם ציוד סטנדרטי (או שלא נקבעו מראש יצרן
ודגם) יגיש הספק לאישור דוגמאות מתאימות ו /או פרטי הציוד כולל שם יצרן
ודגם.
יש לקבל אישור המזמין /מפקח לכל סוגי הציוד שיסופק על ידי הספק.
הכבלים יהיו מונחים בתוך סולם מוביל כבלים מתעלת פח מחורץ מגולוון ,כולל
כל התמיכות ,החיזוקים ואמצעי חיבור.
כל הכבלים יהיו מסוג  N2XY-FR1בעלי מוליכי נחושת עם בידוד עמיד
בטמפרטורה של  °90Cמאושרים ע"י יועץ החשמל של הפרויקט.
למנועים המופעלים באמצעות ווסתי מהירות  ,VSDיותקנו כבלים מסוככים
בחתכים ובסיכוך לפי הוראת יצרן הווסת מהירות.
 07.13.14.3צינורות ומובילים וכבלים:
ירוק -מערכת חשמל
חום -מחשוב
לבן -תקשורת ובקרה
לפי ת"י -61386צינורות (מובלים) פלסטיים למתקני חשמל ותקשורת להתקנה
בבניינים.
אינסטלציה חשמלית לרגשי טמפרטורה ,מתמרי לחץ ,מפסקי פיקוד וכו' תעשה
באמצעות כבלים מסוככים בצבע סגול בלבד גמיש תוצרת חברת טלדור( .כל גיד
בצבע שונה)
כבלי הסיכוך יהיו מוארקים בצד הלוח בלבד.
כבל תקשורת לרשת תקשורת  TCP/IPבצבע סגול בלבד 8 ,גידים סיכוך מיילר
נפרד לכל זוג ,סיכוך של רשת כללי הגידים 4×2×24 ETP ,Cat E5 ,23AWG

 Teldorל.)Giga-Dor( 600MHz -
סולמות מובילים לכבלים יהיו מתעלת פח מחורץ מגולוון ,דוגמת תוצרת
"נידקס" גרמניה -יבואן הנדסה אלקטרו מכנית ,או "נרקמן" גרמניה -יבואן
אינטר אלקטריק ,או " "TOLARTOISצרפת -יבואן אקטה .
עבור הסולמות כולל כל התמיכות ,החיזוקים ואמצעי חיבור לא ישולם בנפרד
והתמורה תחשב ככלולה במחיר הכבלים/מחיר הקומלט לעבודות חווט.
 07.13.14.4מפרט עבודות חיבורים ,הארקות והפעלות:
כל המחירים רואים אותם ככוללים את החיבור החשמלי ,המכאני במידת
הצורך ,הפעלה וכיוון סיבוב .כוון כולל:
 07.13.14.4.1כיוון יתרת זרם ,הגנות מרחק ,בדיקה וביקורת של נתיכים ,גודל,
תחום ורגישות.
 07.13.14.4.2חיבור להזנות חשמל להארקות וכולל התקנת שלטים נאותים
וברורים על כבלים ,מפסקים חיבורי קיר וכו'.
כל הכבלים והחוטים הגמישים בכל קוטר ,כוח ו /או פיקוד יסתיימו בנעלי כבל
או סופיות מחוברים על ידי לחיצה במכשיר מיוחד .לא יאושר חיבור גידים שלא
באמצעות סופיות או נעלי כבל.
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כל הכבלים ישולטו בשני הקצוות על ידי סימניות ויכללו את מספר הכבל וכן
כינוי הלוח ממנו מוזן .כאשר אורך הכבל מעל  50מ' יותקן שילוט נוסף באמצע
הדרך.
 07.13.14.4.3כל הכבלים יסודרו בתעלות כשהם ישירים לכל אורכם ולא
מפותלים זה בזה.
 07.13.14.4.4חיזוק כבלים יעשה במרחקים קצובים של  50ס"מ על ידי חבקים
פלסטיים.
 07.13.14.4.5כל הכבלים מכל  16מ"ר ומעלה יחוזקו באופן נפרד.
 07.13.14.4.6כל הכבלים יחוזקו בחבקים פלסטיים בכניסה וביציאה מלוח
החשמל.
 07.13.14.4.7התחברות לתוך לוחות החשמל תהיה באמצעות חיבורי  PGאו
תעלת  PVCאטומה.
 07.13.14.4.8חיבור מנועים יבוצע באמצעות כבל בתוך צינור גמיש ,צינור
משוריין או צינור שרשורי מחומר בלתי מחליד ,כניסות למנועים
יהיו מלמטה באמצעות חיבור אנטיגרון.
 07.13.14.4.9אורך החיבור לא יעלה על  50ס"מ .בכל מקרה של חיבור אורך
יותר יש לבקש אישור מראש על ידי המזמין.
 07.13.14.4.10בכל מקרה תחובר הארקה על ידי גיד נחושת מבודד בחתך 16
"מ"ר באמצעות בורג הארקה מיוחד .החיבור להדקי היציאה של
המנוע ולהארקה יבוצעו בחתך מעל  6ממ"ר באמצעות נעלי כבל
בלחיצה .מחיר נעלי הכבל כלול במחיר החיבור.
 07.13.14.4.11חיבור מנוע מבחינה חשמלית כולל חיבור להארקה חיצונית.
 07.13.14.4.12במחיר החיבור רואים ככלול הפעלה ראשונית לבדיקת כוון
הסיבוב ותיקונו במידת הצורך.
 07.13.14.4.13כל ההארקות ופס השוואת פוטנציאלים יעשו בהתאם לתקנות.
כל המרכיבים החשמליים חייבים בחיבור הארקה ,ויחוברו
להארקה באמצעות גיד נוסף.
 07.13.14.4.14במחיר מ"א של תעלות רשת וסולמות כבלים ,כלול מוליך
הארקה בחתך של  25ממ"ר לכל אורכם ואת כל אביזרי החיבור
והחיזוק בין חוט ההארקה והסולמות.
 07.13.14.4.15כל הכבלים יהיו מסוג  N2XY-FR1בעלי מוליכי נחושת עם בידוד
עמיד בטמפרטורה של  °90Cמאושרים ע"י יועץ החשמל של
הפרויקט.
 07.13.14.4.16למנועים המופעלים באמצעות ווסתי מהירות  ,VSDיותקנו
כבלים מסוככים בחתכים ובסיכוך לפי הוראת יצרן הווסת
מהירות.
 07.13.14.5התקנת לוח חשמל
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כל חיבורי הכבלים והצינורות יעשו רק בהתאם לתכניות וכל הכניסות ללוח יעשו
רק מלמטה או מלמעלה ,כאשר הכבלים מהודקים ללוח ומסומנים באופן ברור.
במחיר התקנת הלוח רואים ככולל את ביצוע העבודות הבאות:
 07.13.14.5.1הובלה ,הצבה או תליית הלוח בהתאם לנדרש ,כולל כל אביזרי
התליה והעיגון הנדרשים.
 07.13.14.5.2זיהוי חיבור וחיזוק הכבלים וחיבורם כולל כל חומרי העזר
שידרשו.
 07.13.14.5.3סימון הכבלים ,וחיבור הגידים למהדקי הלוח.
 07.13.14.6מפרט טכני לוחות חשמל:
 07.13.14.6.1הספק יכין תכניות מפורטות של הלוחות כולל חלוקה פנימית,
פרטי חזית ,מידות המכשירים כולל תוצרתם ,מיקום פסי צבירה
במידה ויש תעלות וחוטים.
 07.13.14.6.2עם מסירת הלוחות יספק הספק תכניות  AS-MADEויסמן
מספרי מעגלים ,מספרי מהדקים ומספרי מגעים.
 07.13.14.6.3התכניות הסופיות כוללות תכניות מבנה ומיקום אביזרים,
תכניות חשמל חד -קווית ופיקוד.
 07.13.14.6.4הלוחות יבנו בהתאם לתקני הלוחות אשר פורסמו בקובץ
התקנות הממשלתיות ,תקן ישראלי  ,1419תקן ישראלי ,108
והמפרט הטכני הכללי  08בהוצאת משרד הבטחון .מערכת פסי
הצבירה יהיו בהתאם לתקנים .IEC-159 ,IEC-158 ,IEC-157
 07.13.14.6.5כל ציוד המיתוג יהיה מתוצרת "מרלן ג'רן" או "אלן ברדלי" או
"שיינדר" בלבד .המזמין ראשי לפסול או לא לאשר ציוד אחר או
כל הצעה אחרת.
 07.13.14.6.6חיבור מוליכים מעל  10ממ"ר יעשה באמצעות נעלי כבל לחיצה.
חיווט הלוח יעשה באמצעות חוט שזור כולל שרוול סופית בקצה
החוט וסימניה דוגמת "וורדמולר או "פיניקס".
 07.13.14.6.7חיבור מפסקים מעל  60אמפר יבוצע באמצעות פסי נחושת
מבודדים גמישים.
 07.13.14.6.8הלוח ימויד בסרגלי מהדקים מתאימים לשטח החתך של
הכבלים עם תווית סימון פלסטיות.
 07.13.14.6.9כל הכבלים יחוברו בלוח לפסי מהדקים .סיכוכים של כבלי פיקוד
והבקרה יחוברו לפס הארקה נפרד בצד הלוח בלבד.
 07.13.14.6.10לא תאושר התחברות ישירה של כבלים אל הציוד בלוח ,אלא רק
באישור מפורש של המזמין.
 07.13.14.6.11אין להתחיל בהרכבה וחיווט הלוח אלא לאחר קבלת אישור
בכתב מאת המזמין ,על המבנה והציוד המותקן בו.
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 07.13.14.6.12גודל תעלת החיווט יקבע כך שיהיה מקום לכמות כפולה של
חוטים מהכמות המותקנת.
 07.13.14.6.13יש לדאוג לרזרבה כללית של  20%בפסי מהדקים ,נפח בתעלות
חיווט ,פסי ההרכבה של הציוד והדלתות.
 07.13.14.6.14נעילת הדלתות תעשה באמצעות סגרים בצורת ידית ,המותקנת
באופן קבוע ,ללא צורך בשימוש במפתחות מיוחדים לפתיחת
המנעולים.
 07.13.14.6.15במקום שנדרשת נעילת בדלתות ,יסופקו מנעולים מתוצרת
תמח"ש מסטר מס'  ,1או ריטל מסטר .2534E
 07.13.14.7ציוד ללוחות
 07.13.14.7.1תכנון הלוח מותנה בהגדרות של יועץ החשמל של המזמין .הספק
יבצע חישוב ממוחשב עם תוכנת יצרן הציוד לסלקטיביות
וקאורדינציה מלאה ללוח ביחס ללוח ראשי של המבנה ,וזאת
בהתאם להנחיות יועץ החשמל בפרויקט.
 07.13.14.7.2שנאי פיקוד יהיו ביחס השנאה  230/24Vדוגמת "גרשון קליין"
או "שנאי חולדה".
 07.13.14.7.3שנאי זרם יהיו בהספק  10VAאפוקסי יצוק ולזרם משני .0-5A
השנאים יהיו בעלי  .N<5דרגת דיוק  ,CLASS 1-רמת בידוד
.1000V
 07.13.14.7.4מכשירי מדידה יהיו מיועדים להתקנה על פנל ,ויהיו מדגם LT

 Elnetאו  SATECבתקשורת כאמור בפרק  15.8בכתב הכמויות.
 07.13.14.7.5כל המאמתים יהיו תוצרת "מרלן -ז'רן" לזרם קצר של  15ק"א
לפחות( .ראה הערה  5.1לעיל).
 07.13.14.7.6מפסקים יהיו מסוג פקט ומיועד להתקנה על פנל .למפסק תהיה
ידית הפעלה.
 07.13.14.7.7נורות הסימון יהיו מטיפוס  LEDבלבד למתח של  24Vאו .230V
 07.13.14.7.8מהדקי פיקוד יהיו דוגמת "וורמולר" ( 4ממ"ר) לפחות .צבע
החיווט ומהדקים לפי הפירוט הבא:
טבלת צבעים
צבע חוט

צבע מהדק

מתח
230V

פאזה

חום

אפור /חום

230V

אפס

כחול

אפור /חום

24Vdc

פאזה

אדום

אדום

24Vdc

אפס

שחור

שחור

24Vdc

+

סגול

אדום
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לבן

שחור

Input

אפור

ירוק

Input

כתום

כתום

24Vdc

-

 07.13.14.7.9ציוד המיתוג הינו מתוצרת "מרלן ג'רן" או "אלן ברדלי" או
"שניידר" או כל ציוד שווה תכנית.
 07.13.14.7.10לוחות החשמל בתוך המבנה באטימות של  IP32דוגמת "ריטל"
 TS-8או "תמחיש" כולל תא נפרד להתקנת בקרי  ,DDCפסי
מהדקים לכניסות ויציאות ,התקנת הבקרים לפי תכנית ספק
מערכת הבקרה חיווטם בלוח ובפסי המהדקים ,הרצת הלוחות
עם הבקרים במפעל היצרן עד לקבלת מערכת מושלמת.
 07.13.14.7.11לוחות חשמל להצבה מחוץ למבנה יהיו באטימות של IP54

לפחות ,כולל גגון ומפסק תאורה פנימי .נורות סימון ומפסקים
יותקנו בחלק הפנימי של הדלת ע"ג פנל כפול ,ללא תוספת מחיר.
 07.13.14.7.12בעבודות שתידרש ע"י המזמין אטימות מיוחדת  >IP54לוח
החשמל יהיה עם תוספת של דלת כפולה.
 07.13.14.7.13פירוט כל המרכיבים להלן כולל אספקתם ,הרכבתם ,חיבורם
החשמלי והמכנאי וכל חומרי העזר הדרושים להשלמת הלוח.
 07.13.14.7.14במחיר מרכיבי הלוח כלול עריכת תכניות ביצוע ,הגשתם לאישור
וקבלת אישור .אין לבצע ללא אישור.
 07.13.14.7.15הגדרות סוג ,דגם ותוצרת ציוד המיתוג הינם הכתבה של המזמין
והדגמים מפורטים במפרט .לאישורו דגמים שונים מאלו.
 07.13.14.7.16יצרן הלוח יהיה בעל אישור מכון התקנים ,לתקן ישראלי 1419
חלק " 1לוחות פיקוד ובקרה למתח נמוך :לוחות שנבדקו
בבדיקות טיפוס ובדיקות טיפוס חלקיות" וכמו כן אישור ISO-

 9002לתחום תכנון /ייצור לוחות חשמל פיקוד ובקרה למתח
נמוך.
 07.13.14.7.17עפ"י תכולת התקן ,על יצרן הלוח לפרט את הנושאים הבאים:
 07.13.14.7.17.1דרגות מידור
 07.13.14.7.17.2הוראות הרכבה למתקין ,ע"מ לשמור על אטימות
מוצהרת
 07.13.14.7.17.3אמצעים למניעת הווצרות מי עיבוי בהתקנות
חיצוניות
 07.13.14.7.17.4פירוט מקום שמור כולל פסי צבירה
 07.13.14.7.17.5תיעוד שיטת הרכבת הציוד בשטח
 07.13.14.7.17.6עמידות בשדה אלקטרו מגנטי לפי ICE61439
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 07.13.14.7.17.7תכנית חלוקת פסי צבירה  4קוטביים ,להקטנת
השדות המגנטיים
 07.13.14.7.17.8נתונים :דו"ח בדיקת שגרה לפי התקן ,תכניות
עדות ,נתונים חשמליים ואישור שהלוח הותקן לפי
התקן.
 07.13.14.7.17.9הצהרות :הצהרה לדגם הסיסטם בו יוצר הלוח,
חתימה וחותמת של היצרן ,הבודק והמאשר.
 07.13.14.7.18מתנעים יכללו מגעים ראשיים ושני מגעי עזר מכל סוג ()NC/NO
לפחות .מתח סלילי ההפעלה יהיה  .50HZ 230Vהציוד יתאים
לדרגת שימוש  ,AC3אלא אם צוין אחרת.
 07.13.14.7.19ממסרי פיקוד יהיו מטיפוס נשלף  24Vדוגמת "איזומי" כולל
 LEDלסימון פעולה ,כולל נועל פעולה ידני.
 07.13.14.7.20שילוט הלוח יבוצע מסנדוויץ' פלסטי חרוט ויחוזק ללוח על ידי
פינים פלסטיים.
 07.13.14.7.21מפסקי זרם יהיו מדגם חצי סיבוב בלבד ,חצי אוטומטים תלת
קוטביים עם הגנה מגנטית ותרמית ו 2 -זוגות מגעי עזר.
 07.13.14.7.22ספקים מיוצבים  230/24Vdsכדוגמת תוצרת "נמיק למבדא"
סידרת  DPPלזרם מינימלי של  1.6אמפר לפחות.
 07.13.14.8תכנון הלוח
 07.13.14.8.1תכנון הלוח ומערכת הפיקוד יתאים להזנה משני מקורות מתח
נפרדים.
 07.13.14.8.2מתח ההפעלה מרכזת גילוי אש .24Vac
 07.13.14.8.3כל מעגלי המתח נמוך ( )24Vיוגנו באמצעות מאמ"ת דו -קוטבי,
מותאם לזרם הנצרך.
 07.13.14.8.4לוח חשמל יכלול רזרבה של  20%כולל רזרבה במהדקים פנויים
מכל הסוגים :מתח ,בקרה וכו'.
 07.13.14.8.5בכל לוח תתבצע הכנה לחיבור הלוח אל מערכת הבקרה
ממוחשבת .יבוצעו מפסקי פקוד בוררים מופסק ,יד ,אוטו (בקר).
 07.13.14.8.6בלוח יותקן שקע שרות 1×16A
 07.13.14.8.7פיקוד מנוע משאבה יהיה לפי הפירוט הבא:
07.13.14.8.7.1

במצב בקרה VSD :או חשמלי ישיר

07.13.14.8.7.2

במצב ידני :חשמלי ישיר

 07.13.14.9לוחות חשמל למתקן R.O

 07.13.14.9.1לוח החשמל יסופק על ידי יצרן המתקן ,אלא באם צוין אחרת
וניתנה לכך הוראה בכתב על ידי המזמין.
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 07.13.14.9.2הזנת חשמל ראשית עד לכניסה אל הלוח תהיה משני מקורות,
כולל שרוול לכבלי פיקוד.
 07.13.14.9.3בלוחות מעל  63Aיותקן בקר  ELNet-LTלמדידת מתחים ,זרמים
הספקים וחוסר פאזה ,וזאת במקום כל אביזרי מדידה
האנאלוגים ,לחצנים ונורות סימון.
 07.13.14.9.4הלוח יכלול את כל החווט והחיבורים של הבקרים יחידות הקצה,
בוררי פקוד יד אוטו בקר ,פסי מהדקים שילוט חיווט וסימוניות
לכל כבל.
 07.13.14.9.5הלוח יתוכנן בתאום מלא עם הדרישות להפעלת המתקן ,הדלקה
וכיבוי ידני של המתקן .כל הפונקציות בלוח יופעלו בצורה ידנית
או אוטומטית .יש להבטיח כי לא תחסר מערכת הפעלה לציוד
שנרכש או מתוכנן לעתיד.
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פרק  - 08עבודות חשמל ותקשורת
תאור עבודות חשמל ותקשורת
08.01

תיאור כללי של מערכת החשמל

 08.01.01הזנת חשמל לקמפוס צפוני ע"י שני קווי הזנה מחברת חשמל .קו אחד ( )Aפעיל ,וקו שני ()B
בחרום -במקרה של תקלה בקו  . Aהמעבר בין הקווים אוטומטי.
 08.01.02קליטת ההזנות הנ"ל בחדר חשמל ראשי הצמוד לחדר מיתוג של חברת חשמל ,וממנו-
נשלחים שני קווי זינה ל"מרכז אנרגיה".
 08.01.02.1במרכז אנרגיה קולטים את שני קווי הזינה הנ"ל ומתבצע מערך הזנות הכולל:
 08.01.02.1.1שתי לולאות במתח גבוה היוצאים ממרכז אנרגיה דרך מנהרת
כבלים ומזינים תחנות טרנספורמציה (ת"ט) המזינות את
המבנים של הקמפוס.
 08.01.02.1.2הזנת חשמל למערך מיזוג אויר (מכונות קירור) אשר נמצא
במרכז אנרגיה ומשרת את הקמפוס -חלקו במתח  400וולט
וחלקו במתח  KV3.3לצ'ילרים.
 08.01.02.1.3הזנת חשמל למערכות אינסטלציה הנמצאות במרכז אנרגיה.
 08.01.02.2גיבוי גנרטורי
 08.01.02.2.1במצב סופי יותקנו במרכז אנרגיה  4גנרטורים אשר יעבדו
בסינכרון ויזינו שנאים אשר יעלו את המתח מ 400 -וולט ל-
.KV22
 08.01.02.2.2יבוצעו שתי מערכות החלפה שקטה -בין חברת חשמל לבין
הגנרטורים -במתח .KV22
 08.01.02.3מכיוון שהגיבוי הגנרטורי מהווה  30%בלבד מאספקת החשמל -תבוצע השלת
עומסים בתחנות הטרנספורמציה -דבר שיוצר שדה חיוני ושדה בלתי חיוני
בת"ט.
 08.01.02.4המפורט לעיל במצב סופי של הקמפוס.
בשלב א' של הפרויקט יבוצע רק חלק מהמתקן כפי שיפורט בהמשך במפרט זה ובתוכניות.
08.02

תיאור העבודות

 08.02.01מערך מתח גבוה -במסגרת " שלב א' " יבוצעו מפסקי מתח גבוה ושנאים עבודות במרכז
אנרגיה -אשר לידם רשום "שלב א' לביצוע" -בגיליון מס' . 7507-1
 08.02.02מפסקי מתח גבוה . )SECONDARY( METAL ENCLOSED 22KV
 08.02.03שנאים  KV 22/0.4להספק  KVA2000ו – KVA1600 -בהם רשום בתוכניות "לביצוע".
 08.02.04שנאי מסוג  STEP UPלהעלאת מתח הגנרטור מ 0.4 -ל( KV22 -כולל מהדקי " "0במ.ג).
 08.02.05שנאים  KV22/3.3להזנת צ'ילרים.
 08.02.06כבלים מ.ג ופסי צבירה במ.נ לחיבור בין שנאים ,מפסקי מ.ג ולבין לוחות מ.נ.
 08.02.07לוחות חשמל במתח נמוך.
 08.02.08לוח חשמל לאינסטלציה.
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 08.02.09לוח שרות אולם מיזוג אויר מפלס .0
 08.02.10לוח שרות אולם מיזוג אויר במרתף.
 08.02.11לוח שרות קומת מפלס .0
 08.02.12לוח חשמל .UPS
 08.02.13לוח חדר מחשוב.
 08.02.14הארקת יסודות.
 08.02.15צנרת ליציאת /כניסת כבלים למרכז אנרגיה (קבלן חשמל יקפיד לבצע צנרת ביציקת הבטון
במקביל לקבלן הבניין).
 08.02.16סולמות ותעלות לחשמל ותקשורת.
 08.02.17תאורה בכל הבניין (באזורים שאינם לשלב א' יש לבצע תאורה חלקית -כנדרש בתוכניות).
 08.02.18כבלי חשמל מתח נמוך בין לוחות החשמל במרכז אנרגיה לבין לוחות מיזוג אויר ולוחות
אינסטלציה -לרבות כח ופיקוד.
 08.02.19סולמות חשמל בחדר כבלי מתח גבוה.
 08.02.20שתי מערכות החלפה שקטה במתח גבוה בין מפסקי מתח גבוה לבין מפסקי גנרטורים.
 08.02.21מערכת סינכרון לגנרטור שיותקן.
 08.02.22מערך שקעי חשמל ותקשורת.
 08.02.23תשתיות למערכות מחשוב -לרבות צנרת וחוט משיכה לשקעים ותעלות.
 08.02.24ביצוע חישובי סלקטיביות באופן ממוחשב ע"י מהנדס מומחה בתחום ותאומים מול חברת
חשמל לאישור מתקן החשמל.
 08.02.25הגשת תוכניות יצור לביצוע -לרבות כל מערך מתח גבוה ומיקום של מפסקים -גם אם לא
מבוצע בשלב א'.
 08.02.26שני כבלי מתח גבוה מחדר חשמל ראשי צמוד לחדר מיתוג אל מרכז אנרגיה -הכולל בנוסף
לכבלי מתח גבוה גם כבלי פיקוד וסיב אופטי -כולם בחפירה משותפת.
 08.02.27גנרטור .KW1800
 08.02.28מיכל דלק תת -קרקעי  ,מיכל דלק יומי ,צנרת דלק ,כל המערכות האלקטרומכניות.
 08.02.29אישור כל המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הכלכלה למערך הגנרציה.
 08.02.30מיגון בפני קרינה מגנטית.
 08.02.31תשתיות למערכות מנ"מ.
. KVA25 – UPS 08.02.32
08.03

בדיקת המתקן ומסירתו
לפני מסירת המתקן למפקח ,ימסור הקבלן את המתקן לבדיקת בודק חברת חשמל -בנושא
הזנות מ.ג .וכן בודק פנימי לבדיקת המתקן הפנימי .
כל הטפול בהזמנת בודק החשמל לבדיקת המתקן ,וכן כל התיקונים שביצועם יידרש על ידם
יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו .
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רק לאחר שהמתקן עבר את בדיקת בודקי החשמל ונתקבל על ידם ללא הערות /או
הסתייגויות ,לרבות בדיקות זינה צפה והארקות ריצפה אנטי סטטית ,יימסר המתקן למפקח
ולמתכנן לבדיקתם הסופית .המתקן ייחשב כמשולם באופן סופי רק לאחר קבלתו ללא
הסתייגויות ע"י המפקח והמתכנן ומסירת תכנית עדות לנציג המזמין .המזמין רשאי לדרוש
מהקבלן לבצע בדיקות נוספות בשלבים שונים של העבודה.
המזמין רשאי להזמין לבדיקה בודק מטעמו והקבלן מחויב לשתף איתו פעולה ולהשתתף בכל
תהליך הבדיקה.
 08.03.01המזמין רשאי לפסול את בודק החשמל ללא מתן כל הסבר ולקבלן לא תהיה כל תביעה בדבר
החלטה זאת.
08.04

מסמכים ותוכניות עדות ( ) AS – MADE
עם סיום העבודה ימסור הקבלן את המבנה  ,חלקיו ומערכותיו  ,ואת המסמכים ותכניות
העדות הבאים:

 08.04.01בסיום העבודה יקבל הקבלן מהמתכנן דיסקט ועליו התכנון המקורי בתוכנת אוטוקד
עדכנית .הקבלן יבצע את כל התיקונים ע"ג הדיסקט  ,ימסור למזמין  4סטים של תוכנית
ודיסקט  .AS – MADEעבודות העדכון והעתקות יבוצעו ע"ח הקבלן וכלולים במחיר הכולל
של המתקן.
 08.04.02הוראות הפעלה ואחזקה לרבות טבלת תקלות  ,הוראות לטיפול מונע ולאחזקה כפי שנמסרו
לו ע"י יצרן הציוד וכפי שהוכנו על ידו לצורך אחזקתה התקינה של המערכת.
 08.04.03רשימת חלקי חילוף כולל מספרים קטלוגים ,שם וכתובת היצרן על כל חלקיו.
 08.04.04קטלוג של הציוד אשר סופק  ,כולל מפרטי התקנה ואחזקה .
 08.04.05רשימת הציוד המותקן בה יצוין מספרו הקטלוגי של כל פריט בצד מספרו הסידורי במערכת
ופרטי הפעלתו .קבלת המבנה מותנית בין היתר בביצועו של סעיף זה.
 08.04.06לוחות חשמל -הקבלן יגיש תוכניות  AS MADEשל המתכנן ושל יצרן הלוחות.
 08.04.07בנוסף למפורט לעיל -על הקבלן למסור תוכנית מודל בתוכנת  – REVITמעודכנת בנוסף
לתוכנת האוטוקד .תוכנית תכנון מקורית תימסר לקבלן אשר יבצע את העדכונים שעשה ע"ג
המודל בתוכנית ה.REVIT -
מפרט טכני מיוחד לעבודות חשמל
08.05

אופן ביצוע התקנות חשמל

 08.05.01ההתקנות יבוצעו לפי חוק החשמל ,המפרט הטכני ,מפרטים שאינם מצורפים ,תקנות,
והתכניות .עדיפות למפרט הטכני ולתוכניות.
 08.05.02בהתקנה סמויה  -יותקנו כבלים מסוג  N2XY - FR3בצינורות פלסטי כפיף כבד כבה מאליו
 .לא יתקבלו צינורות שרשוריים .הזנה לשקעים ,מפסקי תאורה ואביזרים שונים יבוצעו
בהתקנה סמויה.
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 08.05.03בהתקנות גלויות עה"ט  -יותקנו כבלים מסוג  N2XY - FR3בתוך צינורות פלסטי קשיח כבד
(אלא אם נדרש אחרת בגוף התכנית) בפינות  -יש לבצע קשתות בצינור  -עם מופות –ולא
כבלים חשופים.
 08.05.04קופסאות הסתעפות
קופסאות התפצלות בהתקנה סמויה תה"ט יהיו עם מיכסה הנסגר ע"י  4ברגים עם דיבלים.
 08.05.04.1קופסאות התפצלות להתקנה גלויה עה"ט יהיו עם מכסה נסגר ע"י ברגים.
 08.05.04.2קופסאות הסתעפות יהיו מסוג כבה מאליו ,וכל החורים שלהם יאטמו.
 08.05.04.3יש לבצע שילוט מיספור מעגל על כל קופסה בעט שחור לא מחיק.
 08.05.04.4כל הצינורות והקופסאות ישאו תו תקן של מכון התקנים הישראלי.
 08.05.05ראה דרישות מיוחדות בתכנית.בהזנה מגוף תאורה אחד למשנהו יש לבצע קופסאות
הסתעפות .אין לבצע הסתעפות בתוך גוף התאורה.
 08.05.06בהתקנת מ"ז ,שקעים וכדומה שהם בגובה זהה  -יש להקפיד שיותקנו בקו אחד  -ללא הפרש
גבהים ביניהם.
 08.05.07צבעי צינורות
הצינורות אשר יותקנו לחשמל ,תקשורת ומתח נמוך  -יהיו בצבעים שונים כמפורט להלן:
ירוק
 08.05.07.1חשמל
כחול
 08.05.07.2טלפון
 08.05.07.3גילוי אש אדום
 08.05.07.4מחשבים צהוב
לבן
 08.05.07.5בקרה
לבן
 08.05.07.6כריזה
 08.05.07.7ביטחון חום
 הצבעים השונים  -ללא תוספת כספית. הצינורות יהיו מסוג פלסטי כפיף כבד כבה מאליו. 08.05.08בחדרים בהם קיימת תקרת גבס מונמכת -יש לבצע קופסאות הסתעפות בדופן סולמות
המותקנים באזורי תקרה פריקים -להזנה ישירה של שקעים ואביזרי חשמל .הצינורות בין
הקופסה מעל תקרה מונמכת לבין האביזר יהיו ישירים ללא מופות -על מנת לאפשר השחלת
כבלים ותחזוקה( .סולמות -הכוונה לסולמות המותקנים באזור תקרה פריקה).ללא תוספת
מחיר.
08.06

שילוט מוליכים וכבלים

 08.06.01כל קבוצת מהדקים תסומן באמצעות שלט סנדוויץ חרוט.
 08.06.02כל מהדק יסומן בהתאם למיספור המופיע בתכנית  -סימון ע"י מספרי פלסטיק עליהם
חרוטים המספרים.
 08.06.03כל גיד יסומן באמצעות מיספור פלסטי סטנדרטי.
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 08.06.04כל כבל המותקן בתעלות ,או על סולמות ,או בצינורות  -ישולט כל  7מטר ,לפחות בכל חדר,
וביציאה מלוח חשמל  .השילוט יהיה עשוי סנביץ בצבע שחור ועליו חרוט מספר המעגל ,ושם
לוח החשמל המזין כבל זה.
 08.06.05כבלים המותקנים בחפירות  -ישולטו ביציאה מלוח החשמל ,בתעלות בטון ,ובכל שוחה.בתוך
השוחות ישולטו הכבלים ע"י דיסקיות אלומניום בהן יוטבע מספר המעגל ,שם הלוח המזין,
חתך וסוג הכבל.
 08.06.06השלוט כלול במחיר הכבל או הלוח או אביזר כלשהוא ,ולא תשולם כל תוספת כספית עבור
תוספת שלטים בהתאם לדרישות המתכנן לפי העניין.
 08.06.07שילוט לוחות חשמל ייעשה משלטי סנדויץ פלסטיים חרוטים ויכללו מספר מעגל שם החדר
או האזור  .סוג המעגל בהתאם לתכנית השלטים יחוזקו ע"י דבק וניטים.
 08.06.08שילוט אביזרים
 08.06.08.1בלתי חיוני
 08.06.08.2חיוני
UPS 08.06.08.3

רקע שחור -כיתוב לבן
רקע אדום -כיתוב לבן
רקע לבן -כיתוב שחור

08.07

איזון פאזות
תוך חודש מהשלמת המתקן ,יבדוק הקבלן את העומס על הפאזות ויאזנן ,במידה ואינן
מאוזנות ,ע"י שנוי החבורים בלוחות .עבור בדיקה ואיזון לא תשולם כל תוספת כספית.

08.08

לוחות חשמל

 08.08.01פרק  - 1כללי
הלוחות ייוצרו לפי תקן ת"י  ,61439על ידי יצרן לוחות עם תו תקן ,מאושר ISO 9001-2000

עם תעודה עדכנית.
 08.08.01.1הגדרות
לוח שיטה Assembly System -

סידרה שלמה של אביזרים מכניים ,חשמליים ,כפי שהוגדרו על ידי היצרן
המקורי (מבנה ,פסים ,יחידות תפקוד וכו') אשר ניתנים להרכבה בהתאם
להוראות היצרן המקורי על מנת לקבל לוחות חשמל שונים.
יצרן מקורי Original Manufacturer

ארגון אשר תכנן את השיטה ובדק בהתאם לתקנים.
יצרן מרכיב Assembly Manufacturer

ארגון האחראי על ביצוע הלוח .יצרן מרכיב יהיה בעל הסכם ידע עם יצרן מקורי
או שהוסמך מטעמו להעביר את הידע הנ"ל.
 08.08.01.1.1דרגת המידור המינימלית בלוחות החשמל תהיה - FORM 2B
אלא אם צוין אחרת בתוכניות.
 08.08.01.2דרגת המידור בלוחות בת"ט תהיה  - 3Bאלא אם צוין אחרת בתוכניות.
 08.08.01.2.1דרגת המידור של לוח סינכרון גנרטורים יהיה .FORM4B
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 08.08.01.2.2לוחות יהיו (כ )SYSTEM -מאושרים ע"י מכון התקנים לסימון

08.08.01.2.3

08.08.01.2.4

08.08.01.2.5

08.08.01.2.6

בתו -תקן .על הקבלן להגיש אישור מכון התקנים לתו -תקן לפני
התחלת יצור הלוחות .בסיום ההתקנה -יותקן על לוחות אלו תו-
תקן מכון התקנים .דרישה זאת תקפה לכל לוחות החשמל -
במסגרת הצעת מחיר זו.
יצרן מרכיב יעסיק חשמלאי בעל רשיון מתאים לגודל הלוחות
אשר מייצר לוחות בעלי אמפר מעל הרשיון יהיה בפיקוח יצרן
נותן הידע.
העבודה תתבצע לפי סטנדרטים מקצועיים גבוהים .העבודה
המקצועית תתבצע על ידי עובדים מיומנים אשר מועסקים
בקביעות בשטח מומחיותם.
רק מהנדס היועץ נציג הלקוח והמזמין באמצעות המפקח ,רשאי
לאשר יצרן לוחות מסוים ,זאת לאחר בדיקה של היצרן המוצע,
התאמתו לתנאי המפרט ובדיקת המלצות לגביו.
היצרן יהיה "יצרן מקורי" או "יצרן מרכיב" בעל הסמכה בתוקף
של יצרן מקורי .יצרן מרכיב יעבוד לפי "שיטה" של היצרן
המקורי .שינויים מה"שיטה" מותרים רק באישור היצרן
המקורי.

 08.08.02פרק  - 2תקנים
הלוחות יבנו לפי חוק החשמל ויעמדו בכל התקנים אשר רשומים בתקן ת"י :61439
 - IEC 61921קבלי הספק ולוחות תיקון כופל ההספק.
 - IEC 60216חומרי בידוד  -עמידות טרמית.
 - IEC 60332בדיקות כבלי חשמל בתנאי שריפה.
 - IEC 61140הגנה מפני התחשמלות.
 - IEC 61201מתח נמוך מאוד.
 - IEC 62262דרגת הגנה .Ik
על הקבלן להציג אישור מכון התקנים להתאמה לת"י . 61439
 08.08.03פרק  - 3קטלוג יצרן מקורי
ברשות היצרן המרכיב יהיה קטלוג מפורט על המוצר שמתכוון לספק .הקטלוג יכלול
אינפורמציה טכנית על סוג החומרים ,שיטת ההרכבה ,הוראות הרכבה ,חיווט ,התאמה
לתקנים ,הוראות טיפול לאחר המכירה .כמו כן רשימת בדיקות ואישורים .ראה נספח א' -
קטלוג יצרן.
 08.08.04פרק  - 4הגשת תוכניות לאישור
התוכניות שקיבל הקבלן שזכה בעבודה הן תוכניות ברמת "תוכנית ביצוע" .על היצרן המרכיב
שיאושר על ידי היועץ יהיה להכין תוכניות ייצור מפורטות .כמו כן יגיש היצרן כל אינפורמציה
טכנית בהתאם לנספח ב'.
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חובה שתהיה בידי היצרן מערכת שרטוט ממוחשבת לשימוש בתוכנת ההרכבה של הציוד בו
הוא משתמש.
התוכניות יוגשו בגליונות  A4בקנה מידה סטנדרטי .רק לאחר אישור היועץ או המפקח בכתב
לתוכניות הנ"ל רשאי היצרן להתחיל בביצוע הלוחות.
האחריות למידות הלוחות והתאמתם לשטח חלה על קבלן החשמל ,בכל מקרה העמידה
בתקן תקבע את גודל הלוחות.
 08.08.05פרק  - 5גמר הלוח והגשת מסמכים עם אספקת הלוח
יצרן המרכיב יגיש את המסמכים הבאים עם אספקת הלוח:
מסמך על ביצוע בדיקות שיגרה לפי התקן.
דרישות של אחסנה ,הובלה והרכבה.
הוראות התקנה ,טבלאות מומנטים לסגירת ברגים .בהוראות ההתקנה יהיה מידע מדויק
למרכיב על מנת לשמור על דרגת ההגנה  IPגם לאחר ההרכבה.
ספר הוראות הפעלה והתקנה של הלוחות.
תוכניות סופיות (.)As Made
מכתב התחייבות להתאמה לתקן  -הצהרת יצרן .ראה נספח ג'.
רשימת חלקים מומלצת לתחזוקה.
נתונים טרמיים לאפשרות להגדלה עתידית.
נתונים חשמליים
עם גמר העבודה במפעל יזמין יצרן המרכיב את המפקח ואת היועץ לבדיקת הלוח .במעמד
זה יעביר היצרן מסמך של ביצוע בדיקות שיגרה לפי תקן ת"י -161439ומכתב התחייבות
להתאמה לתקן .ראה נספח ג'.
לאחר אישור המפקח רשאי היצרן להוציא את הלוח מהמפעל.
היצרן יגיש את המסמכים המוזכרים לעיל עם הספקת הלוח.
 08.08.06פרק  - 6בניית הלוח
מבנה ,חומרים ,הרכבה
הלוח יהיה בנוי מחומרים אשר יכולים לעמוד בפני מאמצים מכניים ,טרמיים ,חשמליים
וסביבתיים .מבנה הלוח יהיה עמיד בפני קורוזיה ,כולל חלקים חיצוניים ופנימיים.
כל המבנים כולל אמצעי נעילה ,צירים ,דלתות וכו' ,יהיו בעלי חוזק מכני מספיק על מנת
לעמוד בפני מאמצים אשר נוצרים בזמן זרם קצר.
הלוח "שיטה" יהיה מודולרי .כל יחידות התפקוד ,בעלות אותה המודולריות ,יהיו ניתנות
להחלפה .הגישה לכל יחידות הציוד תהיה מלפנים אלא אם יש גישה מאחור .הציוד יחובר
למגשי ההתקנה בעזרת ברגים אך ללא אומים בכדי למנוע נפילה מקרית של האומים לתוך
הציוד.
מבנה הלוח יעמוד בתקן ת"י .61439
הגנה מפני קורוזיה
מבנה הלוח יעמוד בפני קורוזיה בתנאי עבודה ותחזוקה רגילים.
 08.08.06.1בדיקת דגם:
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בדיקת חום ,לחות לפי  IEC 60068-2-30בדיקה מחזורית 6 ,מחזורים של 24
שעות בטמפרטורה של  40ºCולחות יחסית .95%
בדיקת ערפולי מלח לפי  2 ,IEC60068-2-11מחזורים של  24שעות ב.35ºC-
בלוחות להרכבה חיצונית יבדק המבנה החיצוני וחלקים חיצוניים של הלוח לפי
דרגת חומרה .B
בדיקה של פעמיים  12יום:
 5מחזורים של  24שעות  -חום ,לחות בהתאם לתקן IEC 60068-2-30

בטמפרטורה של  40ºCולחות יחסית .95%
 7מחזורים של  24שעות ערפולי מלח בהתאם לתקן .IEC60068-2-11
חומרים מבודדים בלוח יעמדו בבדיקות הבאות:
יציבות טרמית בהתאם ל IEC 60028-2-2-בטמפרטורה של  ,70ºCמשך הזמן
 168שעות.
עמידה בטמפרטורות רגילות בהתאם ל IEC 60695-2-10-חלקים נושאי זרם
 125ºCחלקים אחרים .70ºC
עמידה בחום חריג בדיקת תייל להט לפי תקן :IEC 60695-2-10
 חלקים נושאים זרם יבדקו ב960ºC- -לוחות לנישות בקיר יבדקו ב850ºC-

 חלקים אחרים .650ºCלוחות חיצוניים מחומר סינטטי או מתכת מצופה חומר סינטטי יבדקו לעמידה
ב.UV-
בדיקת הנפה .כושר ההנפה של חלק של לוח המיועד להובלה יהיה  1.25משקל
הלוח.
 08.08.06.2תנאי סביבה
הלוח יתוכנן לתנאי סביבה רגילים אלא אם צוין אחרת .טמפרטורה ממוצעת ל-
 24שעות  35°Cמקסימלית  40°Cרגעית.
לחות יחסית לא תעבור את  50%ב 40°C -עבור לוחות להרכבה פנימית .עבור
לחות יחסית גבוהה יותר נדרשת טמפרטורה נמוכה יותר.
לחות יחסית יכולה להגיע רגעית ל 100% -ב 25°C -עבור לוחות להרכבה
חיצונית.
דרגת הזיהום .3
גובה ההתקנה מתחת ל 2000-מטר.
בכל מקרה הלוח יעמוד בתנאי הסביבה הנדרשים על פי מפרט היועץ.
 08.08.06.3דרגת ההגנה
דרגת ההגנה בפני הלם ( )Impactמכני יעשה לפי  ,IEC 62262יעמוד ב IK=5-אלא
אם צויין אחרת .בלוחות לעמידה חיצונית .IK=7
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דרגת ההגנה בפני מגע עם חלקים חיים ,חדירה של חלקים זרים ,נוזלים  -תסומן
בדרגת  IPבהתאם לתקן  .IEC 60529דרגת ההגנה המינימלית תהיה  ,IP2Xדרגת
ההגנה המינימלית בחזית הלוח תהיה .IPXXB
לוחות המיועדים להרכבה חיצונית ,דרגת הגנה מינימלית תהיה .IPX3B
היצרן יתן הוראות הרכבה למרכיב הלוח בשטח על מנת לשמור על דרגת
האטימות המוצהרת.
לוחות להרכבה חיצונית יצויידו באמצעים למניעת היווצרות מי קונדנס.
 08.08.06.4מרחקי זחילה ומרחקי בידוד (מרווחי אוויר)
מרחקי זחילה ומרחקי בידוד יהיו בהתאם ל IEC 60664-1-ונועד לתת
קואורדינציה של הבידוד  .Insulation Coordinationהבדיקה תעשה לפי המתח
המקסימלי בלוח.
סיווג מתח יתר בלוח ראשי .IV
סיווג מתח יתר בלוח משני .III
 08.08.06.5הגנה בפני התחשמלות
הציוד והאביזרים יסודרו כך שתהיה גישה נוחה להפעלה ותחזוקה ובו זמנית
יתנו בטיחות מירבית.
 08.08.06.6הגנה בסיסית (מגע ישיר)
הגנה בסיסית מינימלית תהיה  IPXXBותהיה בעזרת בידוד מלא על החלקים או
על ידי מחיצות או מחסום (כיסוי ,דלת) .דרגת ההגנה המינימלית הנדרשת
תהיה.
פתיחת מחיצות ,דלתות במקרה שנותנים הגנה לחלקים חיים תעשה בעזרת כלי
או מפתח או באמצעות אינטרלוק או על ידי הפסקת מקור המתח.
 08.08.06.7הגנה בזמן תקלה (מגע עקיף)
דלת עם ציר אשר נושאת ציוד תהיה מוארקת בעזרת מוליך מותאם לזרם
הפאזות אבל לא פחות מ 6 -מ"מ.2
המבנה יכלול אמצעי הגנה מתוכננים בהתאם ל .IEC 60364-4-41-המבנה יכלול
מעגל הגנה (הארקה) .כל חלקי המתכת הנגישים יחוברו ביניהם ולמקור הארקה
של הלוח .תהיה רציפות הארקה אשר תיבדק בבדיקת דגם ובבדיקות שיגרה.
במידה ופורק חלק של לוח רציפות ההארקה לא תיפגע.
מוליך הארקה יעמוד במאמצים טרמיים ומכניים בזמן קצר ,לפי התקן
בהתאמה לזרם קצר של הלוח.
 08.08.06.8הגנה על ידי הארקה
פירוק חיבור בין שני מוליכי הארקה יהיה אפשרי רק בעזרת כלי.
מוליך הארקה יהיה מותאם למוליכי הפאזות לפי טבלה בתקן.
הגנה על ידי בידוד כפול יסומן בסימן תקני.
בלוחות אשר כוללים אביזרים אשר יוצרים מתח סטטי לאחר הניתוק יהיה
שילוט אזהרה מתאימים.
 08.08.06.9תנאי הפעלה ושירות
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בלוחות בהם אביזרים מופעלים או מוחלפים על ידי אנשים רגילים (לא מיומנים)
תהיה הגנה בפני כל מגע עם חלקים חיים .דרגת ההגנה המינימלית  .IPXXCפתח
גדול יותר מותר כאשר מחליפים מנורות סימון או נתיכים.
בלוחות בהם אביזרים מופעלים או מוחלפים על ידי אנשים מורשים:
דרישות לגבי גישה לבדיקה והחלפה:
 08.08.06.9.1הלוח יתוכנן כך שיהיה ניתן לעשות בדיקה ויזואלית של
מפסקים ,כיוונון ממסרים והגנות ,חיבור וסימון חוטים ,כיוונון
וריסט של ממסרים ,הגנות ומיכשור אלקטרוני.
 08.08.06.9.2החלפת נתיכים.
 08.08.06.9.3החלפת נורות.
 08.08.06.9.4מהדקים מיוחדים לבדיקת זרם מתח.
 08.08.06.10דרישות לגבי גישה לתחזוקה
 08.08.06.10.1הלוח יהיה בנוי כך שתהיה גישה נוחה בין יחידות
הפונקציונליות ,החלקים יהיו מורכבים בעזרת אום שבוי.
 08.08.06.10.2יהיו מחיצות שיסודרו כך שתהיה אפשרות לעבוד בחלק של
הלוח.
 08.08.06.10.3יהיה שימוש בכיסויים למהדקי אביזרים.
 08.08.06.10.4במידת הצורך יתוכננו מחיצות.
 08.08.06.10.5יהיה שימוש בדרגות מידור (בהתאם לדרישות היועץ).
 08.08.06.10.6תהיה אפשרות לבצע בדיקה טרמוגרפית .במקרים שאין אפשרות
לבצע בדיקה טרמוגרפית יסוכם הדבר עם הלקוח ומראש.
 08.08.06.11הגדלה עתידית של הלוח
הלוח יהיה בנוי כך שתהיה רזרבה של  25%מקום שמור בלבד.
מקום שמור מוגדר:
 08.08.06.11.1מקום לאביזרים עתידיים ללא הכנה של פסי צבירה 10%
מינימום.
 08.08.06.11.2מקום לאביזרים כולל הכנה של פסי צבירה וחיבור קל ומהיר
בעתיד  15%מינימום.
היצרן יתעד את שיטת ההרכבה של הציוד בשטח ויספק מספרים
קטלוגיים של מפסקים ,חיבורים וחלקי הרכבה .תוספת עתידית
של תאים תעשה על ידי אביזרים סטנדרטים מקוטלגים .חיבורי
פסי צבירה יהיו מסוג אשר עברו בדיקות דגם.
היצרן יספק נתונים טרמיים לאפשרות של תוספת ציוד בעתיד.
 08.08.06.12דרגת המידור
דרגת המידור המינימלית תהיה  .FORM -2Bלוחות החשמל (בת"ט) יהיו -3B
 FORMוכמפורט בתוכניות (המצוין בתוכניות קובע בכל מקרה).
 08.08.06.13התקנת פסי צבירה ,חיבורים וחיווט הלוח
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פסי צבירה ,חוטים וחיבורים יותקנו בהתאם להנחיות היצרן המקורי .פסי
צבירה יסודרו כך שזרם קצר פנימי לא יווצר .הפסים יעמדו בכושר ניתוק
המוצהר על ידי היצרן (זרם קצר לשניה).
מוליכים וחיבורים לא ינזקו מעליית טמפרטורה רגילה ,מהתיישנות הבידוד,
וויברציות שבעבודה רגילה.
היצרן ישתמש במערכות פסי צבירה ,מוליכים וחיבורים שהדגמים שלהם עברו
בדיקת זרם קצר ובדיקת עליית טמפרטורה במבנה היצרן .במקרים חריגים בהם
יש צורך להשתמש בדגם שלא עבר בדיקת עליית טמפרטורה חתך המוליכים
יהיה בהתאם לטבלה המופיעה ב .IEC 60890-היצרן יחשב את עליית
הטמפרטורה בלוח בהתאם ל .IEC 60890-בכל מקרה הדגמים מעל  1600אמפר
יהיו אך ורק עם בדיקת דגם במעבדה.
מוליכים אשר מחוברים לפני מ"ז ראשי יוכנסו לתוך צינור או תעלה נפרדת
ויסומנו בשלט אזהרה .המוליכים יהיו בעלי בידוד כפול.
 08.08.06.14מוליכים מבודדים
רמת הבידוד תהיה לפחות בערך של מתח הבידוד המוצהר .המוליכים יהיו
שלמים ולא עם חיבור ביניים .מוליכים בעלי בידוד בסיסי לא יבואו במגע עם
חלקים חשופים .הלחמת מוליכים אסורה אלא במקרים שיש דרישה מפורשת.
לכל מהדק יחובר מוליך אחד אלא אם המהדק בנוי במיוחד לכניסת יותר
מוליכים.
 08.08.06.15מעגלים לא מוגנים
הגדרה :מעגל לא מוגן מוגדר כמוליך המחובר בין פסי הצבירה ראשיים או
חלוקה ולמפסק זרם.
 08.08.06.15.1שימוש במוליכים עם הגנה בסיסית.
המוליכים והפסים יורכבו על התקנים מבודדים אשר ירחיקו את
המוליכים אחד מהשני ומגוף הלוח.
 08.08.06.15.2שימוש במוליכים עם בידוד מחוזק כדוגמת :
 08.08.06.15.2.1חוט 3KV

 08.08.06.15.2.2בידוד כפול
 08.08.06.15.2.3חוט בתוך צינור מבודד נוסף
 08.08.06.15.2.4ההצמדה של המוליכים האלה מותרת
 08.08.06.15.3שימוש במוליכים בעלי בידוד עמידים ל:90ºC-
המוליכים האלה לא יוצמדו אלא באישור היועץ ואז יש להוריד
את ההעמסה של המוליך ל.80%-
בכל מקרה כל המוליכים הלא מוגנים יעברו בדיקות דגם.
 08.08.06.15.4סימון החוטים לפי  IEC 60445ו IEC 60446-אלא אם צויין
אחרת.
 08.08.06.15.5כל מוליך יסומן.
מוליך הארקה יסומן בצבע צהוב ירוק.
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מוליך האפס יסומן בסימן או בצבע כחול.
 08.08.06.16מקדם הבו זמניות
מקדם הבו זמניות של הלוח או חלק של הלוח ינתן על ידי היועץ.
במידה והיועץ לא נתן את הנתון הזה ,היצרן יקבע את מקדם הבו זמניות לפי
הטבלה בתקן.
מספר מעגלים

 RDFמקדם הבו זמניות

3-2

0.9

5-4

0.8

9-6

0.7

מעל 10

0.6

 08.08.06.17זיהוי קומפוננטים
בתוך המבנה יהיה ניתן לזהות מעגלים בודדים ואת ההגנות שלהם.
הזיהוי של תוכנית החיווט לפי .IEC 61082-1
 08.08.06.18מהדקים וכניסות כבלים
היצרן יציין ע"ג המהדק אם מיועד לחיבור נחושת או אלומיניום או שניהם.
המהדקים יהיו מותאמים לגודל כבלי הכניסה ולפי הטבלה המופיעה בתקן.
שטח החיבור צריך להיות כך שהחיבור יהיה נוח וישמר רדיוס כיפוף אשר לא
יפגע בכבל .חתך מהדק האפס יהיה כחתך הפאזות עד  16מ"מ 2וחתך מוליך
והאפס מעל  16מ"מ 2יהיה  50%לפחות מחתך הפאזות .מהדק האפס יהיה צמוד
למהדקי הפאזות על מנת להקטין את השדה המגנטי .כניסת הכבלים תהיה
כזאת שדרגת ההגנה תשמר גם לאחר הרכבת הלוח .סימון המוליכים יעשה לפי
.IEC 60445
חתך הארקה  -מ"מ2

חתך פאזות -
מ"מ2

S

S ≤ 16

16

16 < S ≤ 35

S/2

35 < S ≤ 400

200

400 < S ≤ 800

S/4

800 < S

 08.08.07פרק  - 7ציוד ואביזרים
 08.08.07.1ציוד מיתוג
ציוד מיתוג יהיה בהתאם לתקני  IECהרלוונטיים ויבחר בהתאם לדרישות
מפרט היועץ ,אשר יגדיר מתח נומינלי ,זרם נומינלי ,תדירות מחזור שרות ,כושר
ניתוק ,מספר פעולות .תהיה קואורדינציה כדוגמת מגען וההגנה שלו ויתאים
לתקן  IECהרלוונטי .ציוד מיתוג יבחר בהתאם לתרשים החד קוי ,יכולת המיתוג
הנדרשת בצד העומס .היצרן ישתמש בציוד מקורי ואשר מופיע בקטלוג היצרן
המקורי .הציוד יורכב על מגשים .הגישה לציוד תהיה מלפנים .הציוד יחובר
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למגשים בעזרת ברגים ללא אומים כדוגמת אום צפה .עמודת היציאה של ציוד
המיתוג תאפשר ורסטיליות (אפשרות לתוספת מפסקים בגדלים שונים) של
הרכבת ציוד עתידי.
 08.08.07.2מעגל ראשי
מעגל ראשי אשר מחובר לפס ראשי או חלוקה יהיה מסוג שעבר בדיקת דגם עם
המבנה.
אין להשתמש בציוד אחר מאשר ציוד שעבר בדיקת דגם בלוח .שימוש של מפסק
אחר מותר רק אם מיוצר על ידי אותו היצרן וביכולתו להוכיח שהמפסק החדש
אינו נופל בביצועים מהמפסק שנבדק.
* המפסקים יהיו מתוצרת שניידר או  ABBאו  EATONאו סימנס.
 08.08.07.3גישה לציוד
תהיה גישה נוחה להפעלה חוזרת של המכשירים ולהחלפה מהירה.
מהדקים יהיו מורכבים במרחק מינימלי של  0.2מ' מהבסיס.
ידיות מפסקים בהתאם לחוק החשמל  0.5מ' מהרצפה ולא יותר מ 2-מ' מרצפת
החדר.
מכשירי מדידה בין  0.2מ' ל 2.2-מרצפת החדר.
לחצני חירום בין  0.8מ' ל1.6-מ' מהבסיס.
 08.08.07.4כיוון והפעלה
כיוון והפעלה יהיו בהתאם לחוק החשמל ותקן  - IEC 60447כיוון הפעלה וסימן
ברור.
 08.08.07.5צבע מנורות סימון
אם לא צויין אחרת יהיה לפי .IEC 60073
 08.08.07.6מנורה לטיפול
בכל תא תותקן מנורה המחוברת לפס סופר חיוני אשר תדלק עם פתיחת דלת
התא לצורך הטיפול בתא.
 08.08.08פרק  - 8בדיקות דגם
את הבדיקות יבצע יצרן מקורי .יצרן מרכיב לא צריך לחזור על הבדיקות.
בלוח מוכן יעשו בדיקות שיגרה.
 הציוד אשר יותקן בלוחות חשמל יהיה מתוצרת  , ABBאו סימנס ,או  EATONאו שניידר. 08.08.08.1בדיקות דגם מבנה
 08.08.08.1.1חוזק חומרים וחלקים.
 08.08.08.1.2דרגת ההגנה של המבנה.
 08.08.08.1.3מרחקי זחילה ומרחקי בידוד.
 08.08.08.1.4הגנה מפני התחשמלות ושלמות אביזרי ההגנה.
 08.08.08.1.5שילוב ציוד המיתוג.
 08.08.08.1.6מעגלים וחיבורים.
 08.08.08.1.7מהדקים לחיבור כבלי כניסה.
 08.08.08.2בדיקות דגם להוכחת ביצועים
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 08.08.08.2.1דיאלקטרי.
 08.08.08.2.2עליית טמפרטורה.
 08.08.08.2.3כושר עמידה בזרם קצר.
 08.08.08.2.4תאימות אלקטרומגנטית.
 08.08.08.2.5פעולות מכניות.
מספר הבדיקות יהיה כזה שיכסה את מגוון האפשרויות לבניית לוחות שונים,
כפי שמופיעים בקטלוג היצרן המקורי.
היצרן יציג תעודות בדיקה לפי בקשת היועץ.
 08.08.08.3בדיקות שיגרה
לפי התקן.

_______________________________________________________________________
עמוד  154מתוך 555
-LOGISTIC-#21649-v16מפרט_טכני_מיוחד_-ג__-_2מרכז_אנרגיה

מכרז מס' 206/2021

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

נספח א'  -קטלוג יצרן
מבנה
-

תוכנית מבנה ,מידות ומשקל.

-

סידור לתפיסת כבלים.

-

סידור לכניסת כבלים ופלנג'ים.

-

שיטת המידור .Forms

-

איוורור.

-

דלתות ואביזרי סגירת דלתות.

-

חיבור מכני בין התאים.

-

צורת ההרכבה על הרצפה או על הקיר.

-

דרגת ההגנה האפשרית.

-

עומס מירבי על הדלתות.

-

צבע  -שיטת הניקוי ,שיטת הצביעה.

-

הגנה בפני קורוזיה  -בדיקות.

תנאי שירות
-

דרגת הזיהום.

-

תנאי שרות חריגים.

פסי צבירה וחוטים
-

טבלת חתך פסים ראשיים וחלוקה כפונקציה של הזרם בטמפרטורת סביבה  .ºC35כמו

כן הטבלה תהיה בהתאם לדרגת ההגנה  IPשל הלוח (לוח סגור או מאוורר).טבלת תיקון ()KT
בהתאם לטמפרטורת סביבה שונה מ .35ºC-הטבלה תכלול חתכים שונים ומיקומם בלוח.
-

צורת התחברות הפסים והאביזרים השונים.

-

צורת התחברות הפסים למפסקים.

-

טבלת מרחקי מבודדים בהתאם לזרם קצר לשניה.

-

חתכי מוליכים בהתאם לזרם.

-

צורת ההתחברות בין חלקי הלוח שהופרדו לצורך הובלה.

-

סוגי מבודדים.

-

טבלאות זרמי קצר.

-

שיטת חיבור של כל המוליכים.

-

טבלת מומנטים לסגירת ברגים של פסי הצבירה.
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מערכת ההגנה
-

שיטות הרכבה של הארקה.

-

חתכים של הארקה.

-

מוליכים לדלתות.

-

עמידה בזרם קצר.

-

רציפות ההארקה.

-

שיטות ההגנה הבסיסיות (מגע ישיר).

-

שיטות ההגנה בפני תקלה (מגע עקיף).

יחידות תפקוד Functional Units

דוגמא ליחידת תפקוד :מ"ז כולל חיבורים לפסים ומהדקים.
-

שיטת ההרכבה.

-

סוגי ציוד שעברו בדיקות דגם.

-

התחברות מוליכים.

עליית טמפרטורה
-

טבלאות מבוססות על בדיקות דגם ,או תוכנה של היצרן.

-

גבולות עליית הטמפרטורה.

-

טבלאות לתוספת או שידרוג עתידי של הלוח.

הובלה ,אחסנה ,הפעלה ,הרכבה ותחזוקה
-

הוראות הובלה ,הרמה.

-

הוראות אחסנה.

-

הוראות הרכבה.

-

הוראות תחזוקה.
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נספח ב'  -הגשת תוכניות לאישור
היצרן המרכיב יגיש לאישור היועץ את הנתונים הבאים:
דיאגרמה חד קוית.
תוכניות מעגלי משנה ,פיקוד וכו'.
מבט מחזית הלוח עם דלתות.
מבט מחזית הלוח ללא דלתות.
תוכנית העמדה על הרצפה.
מבט מלמעלה.
תוכנית מהדקים.
שילוט.
רשימת ציוד כולל מספר קטלוגי ודגם יצרן ,נתונים טכניים.
סימון חוטים.
כניסת כבלים.
מידע שיש לצרף עם התוכניות:
כושר עמידה בזרם קצר  Icuאו .Icc
▪
מתח עבודה ותדירות.
▪
מתח אימפולס ( Uimpמתח הלם).
▪
מתח בידוד .Ui
▪
זרם נומינלי של כל אביזר.
▪
דרגת ההגנה.
▪
מידות.
▪
משקל.
▪
דרגת המידור.
▪
עבודה בסביבת .EMC
▪
חתכי כבלים המתחברים ללוח.
במידה ויש חריגה מהקטלוג ,חישובי אקסטרפולציה :טרמי וזרם קצר ,במידה והוכנס
ציוד חריג אשר אינו מופיע בקטלוג המבנה .החישוב ילווה בהסבר.
חישוב עליית טמפרטורה במקרה של אוורור מאולץ.
קטלוג הציוד או דפי אינפורמציה.
 - RDFמקדם הבו זמניות
דרגת הזיהום.
הלוח מיועד להרכבה פנימית או חיצונית.
דרגת האטימות.
האם הלוח מיועד לשימוש אנשים מיומנים או לא מיומנים.
תנאי שירות מיוחדים ,במידה ויש צורך.
נתונים נוספים שיש להגיש לאישור :
חיבורי פסי צבירה ללוח ותעודות בדיקה.
תאור מפורט של החיבורים בין הלוחות אם מסופקים בחלקים.
תוכנית העמדה על הרצפה של החלקים השונים.
תעודת הסמכה בתוקף של היצרן המקורי.
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נספח ג'  -הצהרת יצרן (על הקבלן לחתום על הצהרה כמפורט להלן)
הצהרת יצרן
אנו החתומים מטה
שם היצרן ______________________________
מצהירים ,על אחריותנו לכך שלוחות חשמל
שם ודגם המוצר________________________ :
אשר סופקו בפרוייקט ______________________ מספר העבודה ________
יוצרו לפי תקן ת"י  61439ו.IEC62208 -
המסמך נכתב ב (מקום) ___________________ תאריך ______________
תפקיד החותם_________________________ :
שם החותם___________________________ :
מורשה חתימה מטעם החברה
חתימה_____________________________ :
נספח ד'  -שילוט וסימון
שילוט על הלוח
שם היצרן___________________ :
דגם הלוח___________________ :
תקן :ת"י 1-61439
לוח מספר__________________ :
מוזן מ__________________ :
סוג הזרם___________________ :
מעגלים ראשיים מתח עבודה______ :
דרגת ההגנהIP :

זרם נומינלי__________________ :
זרם קצרIcw :
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כבלים

 08.09.01כבלים למתח נמוך
 08.09.01.1הכבלים בין מקור ההזנה עד לצרכנים יהיו מחתיכה אחת רצופה וללא מופות
לכל אורך הכבל
 08.09.01.2מעל חתך  6ממ"ר יהיו הכבלים עם מוליכים שזורים ובעלי חתך עגול (לא יתקבל
כבל בחתך סקטוראלי ).
 הכבלים יהיו בעלי בידוד .N2XY - FR308.09.01.3

08.09.01.4
08.09.01.5

08.09.01.6

הכבל יעמוד בדרישות התקן הישראלי או בהעדרו לתקנים הגרמניים ו/או
בריטיים בגמר ההתקנות יבצע הקבלן בדיקת בידוד הכבלים ע"י מכשיר מגר
 1000וולט  .באם יידרש – יבצע גם בדיקה במתח  3.4ק"ו חילופין למשך 10
דקות – הכל בהתאם לתקן ישראלי  547הוצאה עדכנית.
על הכבל יסומן לכל אורכו שם היצרן ותאריך הייצור .לא יתקבל כבל מתאריך
יצור ישן.
נעלי כבל לכבלי אלומניום יהיו מסוג " נעלי כבל אלומניום מובדל" (מצופה
בדיל) ולא יותר שימוש בנעל כבל עם דיסקיות דו מתכתיות.
כבלים המותקנים בחפירה משותפת יותקנו במרחקים (אחד מהשני) כמפורט
להלן:
 08.09.01.5.1מרחק בין כבלי מתח נמוך –  10ס"מ.
 08.09.01.5.2מרחק בין כבל מתח נמוך לבין כבל פיקוד למתח נמוך מאוד –
 30ס"מ לפני כיסוי הכבלים על הקבלן לבקש אישור המפקח
בכתב להתקנת הכבלים כמפורט לעיל.
מוליכי הארקה יהיו גמישים (לא תשולם כל תוספת כספית).

 08.09.01.7כל הכבלים  , N2YXלרבות לנקודות ,יהיו מסוג ( FR3אלא אם נדרש כבלים
חסיני אש).
 08.09.02כבלים בלתי בעירים
 08.09.02.1כבלים בלתי בעירים יענו לדרישות הבאות:
VDE 472/804 08.09.02.1.1
IEC 331 – 332/1 – 332/3 08.09.02.1.2
DIN 4102 08.09.02.1.3

 08.09.02.2הכבלים יהיו בעלי תכונות הבאות:
 08.09.02.2.1אינם פולטים גזים רעילים בשעת שריפה.
 08.09.02.2.2אינם מוליכים את האש.
 08.09.02.2.3אינם פולטים עשן בעת שריפה.
 08.09.02.2.4אין התחמצנות (החלדה) מואצת לאחר כיבוי עם מים.
 08.09.02.2.5ממשיכים לתפקד בטמפרטורת סביבה גבוהה (בעת שריפה)
במשך זמן מוגדר לפי סוג הכבל.
 08.09.02.3כבלי הזנה בלתי בעירים יהיו עמידים בחום של  800מעלות למשך  180דקות
לפחות סימון הכבל .NHXHX FE 180-90
_______________________________________________________________________
עמוד  159מתוך 555
-LOGISTIC-#21649-v16מפרט_טכני_מיוחד_-ג__-_2מרכז_אנרגיה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מכרז מס' 206/2021

 08.09.02.4על הקבלן להגיש מסמכי בדיקה לעמידת הכבל לדרישות התקנים ולקבל אישור
מראש לפני התקנתו או בחירת סוג ותוצרת הכבל.
08.10

חישובי סלקטיביות

 08.10.01קבלן החשמל יבצע חישובי סלקטיביות של כל מתקן החשמל במתח גבוה ומתח נמוך.
 08.10.02לצורך ביצוע חישובי סלקטיביות ישתמש הקבלן בשירותים של מהנדס חשמל בעל רישיון
וניסיון של  7שנים לפחות בחישובי סלקטיביות באמצעות תוכנה ייחודית המאפשרת ביצוע
חישובי סלקטיביות במתח גבוה ובמתח נמוך והצגת סלקטיביות מלאה בכל המתקן.
 08.10.03הגשת דו"חות וקיום דיונים לאישור התכנון.
 08.10.04פניה לחברת חשמל ,הצגת הסלקטיביות קבלת וקביעת הפרמטרים של אספקת החשמל
מחברת החשמל והשתתפות בדיונים ובבדיקות עם חברת החשמל -עד לאישור מתקן החשמל
ע"י חברת החשמל והבודק.
 08.10.05לוח מתח גבוה בחדר הסמוך לחדר מיתוג מבוצע ע"י אחרים במסגרת מכרז אחר .באחריות
הקבלן ללמוד את לוח מתח גבוה קיים ולבצע את הסלקטיביות בהתייחסות ללוח זה ,למרות
שלא בוצע על ידו .לוח חדר מיתוג יהיה חלק מחישובי הסלקטיביות הנ"ל.
08.11

סולמות  /תעלות פח /תעלות רשת

 08.11.01הערות כלליות
 08.11.01.1יבוצעו רק סולמות /תעלות הדרושות לכבלים בשלב א' בלבד.
 08.11.01.2במסגרת החישובים יגיש הקבלן לאישור המתכנן חומר טכני וחישובים
לעומסים ע"י מהנדס קונסטרוקטור.
 08.11.01.3רק לאחר האישור הטכני יוכל הקבלן לבצע דוגמת התקנה ולאחר אישורה יוכל
הקבלן להתקין את הסולמות עפ"י הנדרש בתוכנית.
 08.11.01.4הספק יהיה מולק לפידות או יקיר תעשיות או ותקן חברה המייצרת מוצרי
מתכת כנ"ל לתעשייה המייצרת לפחות  10שנים ,בעלת תו תקן ישראלי IEC

.61537
 08.11.01.5מחיר ההתקנה כולל אספקה ,הובלה ,אחסנה והתקנה בכל גובה שיידרש במבנה
או במנהרה.
 08.11.02תומך אנכי כבד
ת ומך אנכי כבד יהיה מגולוון באבץ חם מחורץ להתקנה על קיר בטון או לתקרה ,יהיה עפ"י
תקן  .IEC 61537התומך יהיה בעובי של לפחות  4מ"מ ובאורך כפי שיקבע בתוכנית ,עומס ל-
 500ק"ג ,עובי ציפוי גלוון באבץ חם בין  50-80מיקרון .התקנת התומך לקיר תעשה ע"י ברגי
עוגן (ג'מבו) " 3/8מגולוון או " 1/2מגולוון .המיפתח של התומך האנכי יהיה כזה שיאפשר
הכנסת הג'מבו במפתח הרחב שיהיה בגודל של  70מ"מ לפחות .התקנת ברגיי העיגון תהיה כל
 40ס"מ וכך שהדופן הנגדית של התומך תאפשר התקנת זרועות מדגם כבד או קל עפ"י הנדרש
בתוכנית .הקבלן המתקין יפלס את התומך האנכי לפני חיזוק ברגיי העיגון .מרחק ההתקנה
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של התומך האנכי לא יעלה על  1.2מ' .חריצי התומך יהיו כאלה שיאפשרו התקנת בורג עיגון
של עד " 1/2מגולוון.
 08.11.03פלטת ראש כבדה
פלטת ראש כבדה מגולוונת אבץ חם מיוצרת עפ"י תקן  , IEC 61537בעובי של לפחות  8מ"מ,
הפלטה תעוגן ע"י ברגיי עוגן (ג'מבו) לתקרה בגודל " 3/8מגולוון או " 1/2מגולוון .הפלטה
תתאים לעומס של 500 -ק"ג ,עובי ציפוי גלוון באבץ חם בין  50-80מיקרון .פלטת הראש תהיה
כזו שתתאים להתקנת התומך האנכי ותהיה מאותו יצרן .לא תותר אספקה של חברות שונות
לתומך האנכי ולפלטת הראש .חיבור פלטת הראש לתומך האנכי תעשה ע"י ברגים ,דסקיות
ואומים אורגינליים של אותו יצרן .מרחק ההתקנה של פלטת הראש לא יעלה על  1.2מ'.
 08.11.04סולמות כבדים
סולם כבד יהיה מיוצר עפ"י תקן  , IEC 61537גודל עפ"י תוכנית .בעובי דופן  2.5מ"מ ,גובה
 98מ"מ .הסולמות יהיו מגולוונים באבץ חם ,עובי ציפוי גלוון באבץ חם בין  50-80מיקרון .כל
המחברים לסולמות בין מחבר ישר או זווית או ציר יהיו כנ"ל עפ"י תקן  IEC 61537בגלוון
חם .מסוג של אותו יצרן .הברגים ,האומים והדסקיות למחברים יהיו תוצרת אותו יצרן
ויעמדו בתקן הנ"ל.
 08.11.05זרועות וסולמות
זרועות כבדות או קלות יהיו עפ"י תקן  IEC 61537ועפ"י תקן ישראלי.
 08.11.05.1זרועות כבדות -יהיו בגלוון אבץ חם בעובי של  50-80מיקרון ,הזרועות יהיו
בנויות לעומס של 500 -ק"ג במרחק של  1.2מ' .הזרועות יהיו מאותו ספק של
התומך האנכי .חיבור הזרוע לתומך האנכי או לקיר בטון יהיה עם בורג ,אום
ודסקית תוצרת אותו יצרן .קשתות הסתעפות וחיבורי  Tיהיו אורגינליים.
 08.11.05.2זרועות קלות -יותקנו במקום המפורט בתוכנית .זרוע קלה תותאם להתקנה
בתומך אנכי.
 08.11.06תעלות פח מחורצות מגולוונות
תעלות פח מחורצות מגולוונות ייוצרו עפ"י תקן  .IEC 61537מידות התעלות עפ"י התוכנית.
עובי תעלת פח מחורצת עם מכסה למ"ג 2 :מ"מ.
עובי תעלת פח מחורצת עם מכסה למ"נ או תקשורת 1.5 :מ"מ.
הסתעפויות ,פיצולים או זוויות פינתיות יהיו אורגינליים.
שיטת החיבור יכולה להיות זכר -נקבה ע"י ברגים ,אומים ודסקיות מספק התעלות.
 08.11.07תעלות רשת
תעלות רשת ייוצרו עפ"י תקן  .IEC 61537יהיו מגולוונים באבץ חם וללא גרדים.
קוטר התיל הבונה את התעלה יהיה בין  4.8-5מ"מ .גודל התעלה עפ"י תוכנית  ,גובה  85מ"מ.
התעלה תסופק עם מחברי רשת אורגינליים של היצרן.
 08.11.08תעלת תאורה
תעלת התאורה תיוצר עפ"י תקן  .IEC 61537תעלה מחורצת מגולוונת .גודל התעלה עפ"י
התוכנית .התעלה תעוגן לתקרה ע"י מוט הברגה  +ג'מבו שיביא בחשבון את העמסת התעלה,
עובי  1.5מ"מ .התעלה תסופק עם מחברים אורגינליים וכן ברגים ,אומים ודסקיות מהיצרן.
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08.12

ברגים
כל הברגים  ,האומים והדיסקיות השונות המותקנים באביזרים השונים כגון :סולמות
תעלות ,חיזוקים ,מפסקים בלוחות וכו' יהיו מגולבנים או מצופים קדמיום  .מחיר ברגים כלול
במחירי האביזרים השונים בהם הם מורכבים או אותם מחזיקים.

08.13

צביעה
מחיר כל האביזרים כוללים את צביעתם  .אלמנטים מגולבנים ייצבעו רק לפי דרישה מפורטת
כדלקמן ( :לפי טמבור) .נקוי שומן מדלל  ,1 -32שכבה ווש פריימר ויבוש 2 ( .חלקים) ,שכבת
אנטי רוסט אדום וייבושה  .צבע סופי מיובש בתנור בגוון דרוש הצביעה תבוצע ע"י
קומפרסור ואקדח או ע"י טבילה מלאה.
חלקי ברזל שאינם מגולבנים ינוקו מחלודה בניקוי חול  +מברשת ברזל  ,הסרת שומן ,מדלל
 ,1 -32בשכבת צבע ראשונה צבע יסוד צינכרומט  + 3צהוב וייבושה במשך יום שכבת ביניים
אנטי רוסט אדום  .צבע סופי מיובש בתנור  .הגוון הרצוי.

08.14

גופי תאורת LED

גופי תאורת  LEDיעמדו בדרישות המפורטות להלן כמינימום .אם בתוכניות או בכתב
הכמויות יהיו דרישות יותר מחמירות -יש לעמוד בדרישות המחמירות.
 08.14.01כל גופי התאורה יהיו עם נצילות אורית לפחות ( %75אלא אם צויין אחרת) .לא יאושר גוף
תאורה בעל נצילות אורית נמוכה מהנדרש -גם אם מופיע בכתב הכמויות.
 08.14.02הגופים יסופקו שקועים או גלויים -לפי דרישת המזמין וללא הבדל מחיר .גוף שקוע יסופק עם
שוליים.
 08.14.03כל גוף תאורה יסופק עם דרייבר מיוחד עבורו ,גם גופי תאורה רציפים בפרוזדור -יסופקו עם
דרייבר לכל כ 1.17 -מטר של ג.ת .LED
 08.14.04הדרייבר יהיה תוצרת פיליפס או אוסרם בלבד וכלול במחיר גוף התאורה.
 08.14.05הגוף מתאים לדרישות תקן פוטוביולוגי וכן מאושר  ZAGAועמידה בתקנים  LM79ו.LM80 -
 08.14.06על מנת לשמור על אחידות בגוון האור ובאיכות ה LED -יש לעמוד בדרישות גרף האיכות
 .MACADAM ALLPSENבמקרה של אי אחידות האור ,יחליף הקבלן את הנורות ללא
תשלום נוסף.
 08.14.07גופי תאורה יסופקו בצבע וגוון שיקבע ע"י האדריכל .הצביעה תבוצע במפעל בלבד -לפי
הנחיות האדריכל .מחיר הצביעה כלול במחיר גוף התאורה.
 08.14.08ספק גופי התאורה יבצע חישובי עוצמות תאורה בחלקי המבנה השונים -ויתחייב לעמידה
בתוצאות החישובים .הנושא כלול במחיר גופי התאורה .במקרה שקבלן מציע ג.ת .ש"ע -עליו
להגיש חישובי תאורה ולהוכיח קבלת עוצמת תאורה כמתקבל מגוף מקורי מתוכנן.
 08.14.09לא יתקבלו גופי תאורה עם ריצוד בעת בדיקת צילום.
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 08.14.10מחיר גופי התאורה כולל אספקת גוף התאורה ,נורות  ,דרייבר ,חיווט מושלם ,חישובי תאורה,
הפעלה ,הובלה לשטח ,חיזוקם ישירות לתקרת בטון והגשת דוגמאות לאישור ,התקנה וכל
ציוד עזר .במרחבים מוגנים -התקנה לפי דרישות פקע"ר.
 08.14.11כל גופי התאורה בפרויקט יעמדו בדרישות המפרט הכללי הבין משרדי פרק  08במהדורתו
העדכנית ביותר.
 08.14.12מקדם מסירת צבע של הגוף יהיה  90ודירוג סינוור .19 = UGRL
 08.14.12.1מקדם החזרה  80%לפחות.
 08.14.12.2כל הברגים יהיו מגולוונים או מצופים קדמיום או מפליז .כל האביזרים יהיו
מחוזקים לחלק הקבוע של הגוף.
 08.14.12.3אישור גופי תאורה וגופי תאורה שווי ערך
במידה והקבלן מבקש לאשר גוף תאורה שווה ערך לגוף שהוגדר בתכנון עליו
להודיע על כך למפקח.
לצורך כך יגיש הקבלן טבלה של כל הגופים המוצעים כשווה ערך.
 08.14.12.3.1הטבלה תכלול את הנתונים של כל אחד מהגופים שהם שווה ערך
לאחד הגופים.
 08.14.12.3.2גוף שווה ערך יוגדר לפי:
 08.14.12.3.2.1צורתו החיצונית וממדיו.
 08.14.12.3.2.2צבע הגוף והרפלקטור.
 08.14.12.3.2.3עובי פח או חומר אחר של גוף ,אישור מכון
התקנים.
 08.14.12.3.2.4ציוד ההפעלה  ,החווט ובתי הנורה.
 08.14.12.3.2.5הפוטומטריה /אופטיקה ( באשור מעבדה).
 08.14.12.3.2.6הלובר  -החומר  ,עובי החומר ,הליטוש ,צורת
הרשת ,רפלקטור עזר נדרש.
 08.14.12.3.2.7צורת ההתקנה.
 08.14.12.3.2.8חישוב עוצמת תאורה והבהיקות במקום
ההתקנה באמצעותתוכנת היצרן.
 08.14.12.3.2.9נורות -לפי הדרישה המקורית של המתכנן.
 08.14.12.3.2.10הקבלן חייב להציג את הגוף המקורי הנדרש–
ביחד עם גוף ש"ע שבכוונתו להציג.
 08.14.12.3.2.11המפקח יהיה הבורר והקובע אם ג.ת .מוצע הינו
ש"ע -והקבלן מתחייב לקבל את פסיקתו ללא
עוררין.
 08.14.12.3.2.12הצגת אישור מכון התקנים הישראלי או תקן
רשמי ומוכר של ארץ מוצא הציוד.
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 08.14.12.3.2.13לכל גוף תאורה יש לצרף תעודה של מהנדס
חשמל שהגוף עומד בדרישות חוק החשמל
ומכון התקנים.
 08.14.12.3.2.14על הקבלן להוכיח למזמין ,כי תכונות הגוף שוות
ערך למפרט ולקטלוגים של הגוף הנדרש
מבחינה פוטומטרית  /אופטית חשמלית ,מכנית
וארכיטקטונית ,כל דפי הנתונים יהיו חתומים
ע"י יצרן גוף התאורה .
 08.14.12.3.2.15אישור או אי אישור דגם השווה ערך יהיה על ידי
המתכננים והמזמין יחד ,ולקבלן לא תהיה
זכות עוררין כלשהי בנדון.
 08.14.12.3.2.16יש לספק את כל הנתונים הקטלוגים הנדרשים
במקור ( לא צילומים ו/או פקסים) עם כל
הפרטים הנדרשים לעיל  .יש לבצע ולספק את
כל החישובים והסימולציות הנדרשות לחללים
הרלוונטים בהם מוצעות החלופות.

08.14.12.4

08.14.12.5

08.14.12.6

08.14.12.7

 08.14.12.3.2.17הקבלן אחראי לקבל בסיום העבודה את
התוצאות הפוטומטריות הנדרשות.
אחריות לגופי התאורה
הקבלן ימציא למזמין כתב אחריות לגופי התאורה ,לציוד ההפעלה שלהם
ולנורות בהתאם לאחריות הנדרשת במפרט הכללי .אחריות לגופים הינה באתר.
 08.14.12.4.1לגוף תאורה –  7שנים.
 08.14.12.4.2לדרייברים –  7שנים.
 08.14.12.4.3שנות העבודה יהיו קלנדריות מיום מסירת כל העבודה למזמין.
 08.14.12.4.4מחיר האחריות כלול במחיר גוף התאורה.
דוגמאות
 08.14.12.5.1על הספק להמציא מראש (ולפני ההזמנה) דוגמאות תקינות
ופועלות של כל גופי התאורה לאישור המזמין ,לפני רכישתם.
 08.14.12.5.2מחיר הגופים יכלול ניסוי תאורה באתר לפי דרישות המנהלת.
התאמת הגופים למקום התקנתם
 08.14.12.6.1כל מקורות האור יהיו חדשים ולא משומשים אם נעשה שימוש
במערכת תאורה קבועה ( או חלק ממנה) לצורכי עבודת הבניה או
להדגמה ,מקורות האור יוחלפו בעת מסירת המבנה.
 08.14.12.6.2כל החיבורים יצופו בג'ל סיליקון וכל המגעים יצופו בספריי
סיליקון .יש לדאוג לניקוז הגופים השקועים.
 08.14.12.6.3כיוון הגופים יתבצע בהנחיית המפקח לפי תוכניות התאורה.
רמות איכות תאורה (רא"ת)
 08.14.12.7.1דרישות כלליות לתכנון תאורת פנים:
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 08.14.12.7.1.1רא"ת בתוך המבנים השונים יתוכננו בהתאם
למפורט תקן " 8995תאורה במקומות עבודה
שבתוך המבנים" .במקומות בהם לא מופיעה
דרישה לרמת תאורה מסוימת בתקן ,8995
יבוצע תכנון בהתאם לתקן:
EN 12464-1 Lighting of work places.
Indoor work place

 08.14.12.7.1.2בכל חישובי התאורה יש להשתמש במקדם
תחזוקה .0.9
 08.14.12.7.1.3רמת האחידות הנדרשת תהיה גם היא בהתאם
לדרישות התקן ומסמך זה.
 08.14.12.7.1.4דרישות כמותיות לרמות תאורת חרום תהיינה
בהתאם לתקן  1838ותקן 2.22
 08.14.12.7.1.5רמות התאורה תענינה לדרישות הנחיות
הבטיחות שבמסמך  11בכרך ב'.
 08.14.12.7.1.6מתקני תאורת הפנים יתוכננו ויבוצעו בהתאם
לדרישות המינימום במפרט הכללי פרק ,08
ובהתאם למתואר להלן.
 08.14.12.7.1.7תכנון מערך התאורה יבוצע באמצעות תוכנה
לחישוב תאורה ייעודית כגון .AGI32
בתהליך החישוב יילקחו בחשבון כל הפרמטרים
הסביבתיים כגון:
החזרי אור של קירות תקרה ורצפה ,תחזוקה,
גובה התקנה וכו'.
08.15

אספקת ציוד או עבודה ע"י המזמין
זכות המזמין לספק חלק מהציוד כגון גופי תאורה  ,לוחות חשמל וכד' או להזמין אצל אחרים
ציוד ועבודות מיוחדות כמו מערכות קשר מערכות מתח נמוך ,יו.פי.אס ,.גנרטורים וכו'
הקבלן חייב לספק מידע כפי שיידרש אם יידרש ,מידות ,תאורים ,הדרכה וכל הדרוש לתאום
העבודה ו/או להשתלבות מערכות כנ"ל או אחרות.

08.16

בדיקת המתקן ומסירתו
לפני מסירת המתקן למפקח ,ימסור הקבלן את המתקן לבדיקת בודק חשמל כל הטפול
בהזמנת בודק החשמל לבדיקת המתקן ,וכן כל התיקונים שבצועם יידרש על ידם יבוצעו ע"י
הקבלן ועל חשבונו.
רק לאחר שהמתקן עבר את בדיקת בודק החשמל ונתקבל על ידם ללא הערות/או הסתייגויות
יימסר המתקן למפקח ו/או למתכנן לבדיקתם הסופית המתקן ייחשב כמשולם באופן סופי
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רק לאחר קבלתו ללא הסתייגויות ע"י המפקח והמתכנן ומסירת תכנית עדות לנציג המזמין
המזמין רשאי לדרוש מהקבלן לבצע בדיקות נוספות בשלבים שונים של העבודה.
המזמין רשאי להזמין לבדיקה בודק מטעמו.
08.17

עבודות מתח גבוה

 08.17.01תיאור עבודות במתח גבוה
 08.17.01.1כללי
 08.17.01.1.1במסגרת פרויקט זה מבצעים את עבודות מתח גבוה במרכז
אנרגיה שלב א' בלבד.
 08.17.01.1.2עבודות בחדר חשמל ראשי אשר ליד חדר מיתוג מתבצעות
במסגרת מכרז נפרד וכוללות מפסקים לקליטת שני חיבורי
החשמל ,מפסק מקשר בין שתי ההזנות ,שתי הזנות למרכז
אנרגיה ושתי הזנות למבנה מגורי סטודנטים.
 08.17.01.1.3מפסקי מתח גבוה במרכז אנרגיה -יהיו  SECONDARYמסוג -

 METAL ENCLOSEDמודולרי.
 08.17.01.2במרכז אנרגיה קיימים שלושה מודולים של לוחות מתח גבוה:
 08.17.01.2.1לוח מ.ג – חיבור חשמל . A
 08.17.01.2.2לוח מ.ג – חיבור חשמל . B
 08.17.01.2.3לוח גנרטורים.
 08.17.01.3בכל אחד ממודולים  )1ו -)2 -מתוכננות שתי מערכות.
העברה בין חברת חשמל לבין גנרטורים:
 08.17.01.3.1מערכת העברה שקטה.
 08.17.01.3.2מערכת העברה ידנית.
 08.17.01.4מערכת העברה שקטה -מפסקים  A11-A10בחיבור A

בחיבור  Bבין מפסקים .B10 -B11
 08.17.01.4.1בעת הפסקת חשמל מחברת חשמל ,מופעלים הגנרטורים באופן
אוטומטי ,מסתנכרנים ביניהם ומבצעים העברה מול חברת
חשמל.
 08.17.01.4.2עם חזרת חברת חשמל לתקינות -מתבצעת העברה שקטה-
להזנת הצרכנים מחברת חשמל (תוך השהייה ניתנת לכיול)
 08.17.01.4.3במקרה של תקלה או אחזקה במערכת המפסקים של העברה
שקטה -ניתן לעקוף את המערכת ע"י מפסקים מחליפים ידניים-
המחוברים ביניהם ע"י חיגור חשמלי משולש.
 08.17.01.4.4ההעברה השקטה מתבצעת במתח  KV22של הגנרטורים-
המתקבל ע"י שנאים  STEP UPהמעלים את מתח הגנרטורים מ-
 KV0.4למתח .KV22
 08.17.01.5במרכז אנרגיה מתוכננים שנאים המשמשים להזנת צרכני מיזוג אויר,
אינסטלציה ושונות.
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 08.17.01.5.1לצורך הזנת צ'ילרים מתוכננים שנאים למתח .KV22/3.3
 08.17.01.5.2לצורך הזנת מערכות אינסטלציה ושונות מתוכננים שנאים
.KV22/0.4
 08.17.02עבודות וציוד מתח גבוה
 08.17.02.1הציוד ייבנה וייבדק על פי דרישות בתוכנית ולפי תקנים כגון,DIN ,VDE ,IEC :

או  BSבהתאם למדינה בה יוצר הציוד .כמו כן ,הציוד על כל פרטיו והתקנתו,
יתאימו ויעמדו בדרישות חברת החשמל הישראלית.
 08.17.02.1.1הציוד יעמוד בדרישות הטכניות של מתקנים ו/או המלצות
הבאות:
 08.17.02.1.1.1מפסיקי זרם מ.ג.

IEC 56.

 08.17.02.1.1.2מנתקי מ.ג.

IEC 265.

 08.17.02.1.1.3בדיקת לוחות מ.ג.

IEC 298.

 08.17.02.1.1.4מבדדים

IEC 137.

 08.17.02.1.1.5כבלים

IEC 502/83.

 08.17.02.1.1.6שנאים

IEC 74.

 08.17.02.1.1.7מגיני ברק

IEC 99.

 08.17.02.1.1.8מנתקי הארקה

IEC 129.

 08.17.02.1.1.9נתיכים מ.ג.

IEC 1-252

 08.17.02.1.1.10תאים

IEC 62271-200

 08.17.02.1.2אין להקטין מרחקי אוויר במתקני מתח גבוה ע"י שימוש
במחיצות מבודדים.
 08.17.03הגנות משניות
 08.17.03.1הגנות במפסקים יהיו תוצרת סימנס  ABBאו שניידר או סימנס וכמפורט
בתוכניות.
ההגנות יעבדו עם פרוטוקול תקשורת . IEC61850
 08.17.03.2תיאור ממסר ההגנות – תכונות כלליות
 08.17.03.2.1ממסר ההגנות יבוסס על מיקרופרוססור ויותקן על דלתות תאי
הפיקוד.
 08.17.03.2.2הממסר יכלול מערכת ניטור עצמית .במקרה של תקלה פנימית
בממסר ,תינתן התראת תקלה תוך ציון מהותה.
 08.17.03.2.3חזית הממסר תכלול תצוגה מספרית של הנתונים הבאים:
 08.17.03.2.3.1ערכי כיול
 08.17.03.2.3.2מדידות זרם עבודה
 08.17.03.2.3.3ערכי זרם בתקלה ()RMS
 08.17.03.2.3.4זיכרון תקלות
 08.17.03.2.4הממסר יכלול את מגעי היציאה הבאים:
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 08.17.03.2.4.1עבור תקלה 2 NO + 2 NC
 08.17.03.2.4.2עבור התראה 2 NO + 2 NC

 08.17.03.2.5הממסר יכלול שני סטים של כיולים.
 08.17.03.2.6כל מכשיר הגנה יאפשר תכנות (בקר אינטגרלי).
 08.17.03.2.7כל מכשירי ההגנה של המפסקים יתאימו לעבודה עם פרוטוקול
תקשורת  61850עפ"י תפ"מ נדרש במפרט ובתוכניות .ביצוע
מיתוגים אוטומטיים בזמן תקלה כיוונית יבוצעו באמצעות
פרוטוקול .61850
 08.17.03.2.8בכל מכשיר הגנה תהיה אפשרות לחיבור  ,TCP/IPוכן .RS485
 08.17.04הגנות למפסקי מתח גבוה
במסגרת הפרויקט יספק הקבלן הגנות במפסקי מתח גבוה מהדגם הנדרש .כל ההגנות יכללו
בין היתר גם הגנה ואטמטרית כיוונית אלקטרונית ( ,)LOGIC SELECTIVITYעם פונקציה
של  – OCKINGבמטרה לאפשר סלקטיביות בין המפסקים במקרה של קצר בין פאזה
לאדמה ,וקצר בין פאזות <<I</I

 08.17.05פונקציות הגנה
 – ANSI 50/51הגנת קצר.
 – ANSI 51N/50Nהגנת פחת.
 - ANSI 49תרמית.
 – ANSI 67 NCהגנת זליגה ואטמטרית כיוונית.
 08.17.06הגנות במפסקי מ.ג.
הגנות אלו כוללות גם מערכת לבדיקת מתח הרשת ( )N.Vומאפשרת:
 08.17.06.1בחוסר פאזה – ניתוק מ"ז ראשי והתראה למרכז בקרה.
 08.17.06.2בירידת מתח – שליחת הודעה למרכז בקרה.
 08.17.07מכשירי מדידה
מכשירי מדידה דיגיטאליים מבוססים מיקרופרוססור.
המכשיר יכלול תצוגה בעלת לפחות  11פרמטרים ויציאת תקשורת להתחברות ב ,Modbus+
וכן  ,RS 485ו.TCP/IP-
המכשיר יאפשר את המדידות הבאות:
 08.17.07.1זרם בכל פאזה
 08.17.07.2מתח בכל פאזה
 08.17.07.3הספק אקטיבי ב KW
 08.17.07.4הספק ב MVA

 08.17.07.5מקדם הספק
 08.17.07.6הספק מצטבר ב MWH

 08.17.07.7ניטור איכות ההספקה
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 08.17.07.8מכשירי המדידה יכללו בקר פנימי אשר ייתן לפחות  3יציאות לשלוש דרגות
עומס – לצורך הורדת עומסים .המכשיר תוצרת יישומי בקרה או  SATECאו
ש"ע.
כל המכשירים יחוברו באמצעות פרוטוקול תקשורת .TCP/IP Modbus RS485
 08.17.08משני זרם
 08.17.08.1משני הזרם יהיו יבשים ויתוכננו ,יבנו ויבדקו על פי דרישות תקן .IEC 60185
ויהיו מסוג טבעתי.
 08.17.08.2משני הזרם יכללו שתי יציאות משניות  5Aאו ( , 1Aעל פי הדרישות המפורטות).
כל מהדק יאפשר חיבור  2חוטים בחתך .4mm2
 08.17.08.3נתוני משני הזרם:
תקן IEC 60185
עמידה בזרם קצר (1 sec.) 25KA
עמידה בזרם קצר , peak

63KA

 08.17.08.4יחס ומספר הסלילים יהיו על פי התוכניות.
כל סליל משנה ידורג ביכולות הבאים:
להגנה class 5P10
למדידה class 0.5 FS3

 08.17.09משני מתח
 08.17.09.1משני המתח יהיו יבשים יצוקים באפוקסי ויתוכננו ,יבנו ויבדקו על פי דרישות
תקן  IEC 60186ויבודדו בהתאם לדרישות לוח מ.ג.
 08.17.09.2משני המתח יבדקו על פי המלצות תקן  IECהרלוונטי.
08.17.09.3
08.17.09.4
08.17.09.5
08.17.09.6

החיבורים המשניים ימוקמו בקופסת חיבורים מתאימה.
מהדקי וחיבורי מתח נמוך לתא הפיקוד יכללו בידוד נוסף ויוגנו באמצעות
מאמת"ים.
משני המתח שיחוברו לפסי הצבירה יהיו תלת קוטביים ומחוברים בחיבור כוכב.
משני המתח ישמשו למדידה.

 08.17.09.7הספק משני המתח יהיה לפחות כפול מההספק הנדרש הצפוי( .לפחות )30VA
 08.17.09.8משני המתח המותקנים על פסי הצבירה בתא הכניסה יחוברו באמצעות מנתק
– סגור/פתוח-מאורק עם מנעול תליה.
 08.17.09.9נתוני משני המתח
תקן IEC Publication 60186
עמידה במתח יתר ,לפחות 70kV rms
עמידה במתח הלם ב  1.2/50לפחות 170kV
מספר סלילים משניים 1

 08.17.09.10סלילים ראשוניים
 08.17.09.10.1חיבורים :כוכב
 08.17.09.10.2מתח(22 : 3) kV :
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 08.17.09.10.3נקודת האפס :מאורקת
 08.17.09.11סליל משני
 08.17.09.11.1חיבורים :כוכב
 08.17.09.11.2מתח(0.11:3) kV :

 08.17.09.11.3נקודת האפס :מאורקת
 08.17.09.11.4הספק נקוב30VA :

 08.17.10ארון ציוד בטיחות
הקבלן יספק ארון ציוד בטיחות הכולל את הציוד הבא:
 08.17.10.1מערכת מקצרים ומוט
 08.17.10.2כפפות מבודדות כולל בודק כפפות
 08.17.10.3שטיח מבודד למתח .36KV
 08.17.10.4קסדת בטיחות ומשקפי מגן.
 08.17.10.5מערכת שלטי אזהרה לחדר מתח גבוה
ארון ציוד הבטיחות יבנה ממתכת בעובי של  2מ"מ וצבוע.
08.18

מסדר למתח גבוה  22ק"ו – מסוג  -METAL ENCLOSEDמודולרי

 08.18.01מבנה הלוח
 08.18.01.1מסדר מתח גבוה יבנה עם מפסקים עם בידוד  . SF6כל מפסק יותקן בתא נפרד
עם מיכל גאז נפרד .לא יתקבל מיכל גאז משותף למספר מפסקים  .הלוח יהיה
דגם  METAL ENCLOSEDמודולרי .חיבור בין התאים יבוצע ע"י פסי צבירה
מבודדים וסגורים בתא.
 08.18.01.2הלוח יתאים לת"י  1516חלק  1ו )IEC 60502-2/4( 2 -בגרסתו העדכנית והתאמה
לתקן  IEC62271בגרסתו העדכנית.
 08.18.01.3הלוח יתוכנן לעמידה ללא תמיכות כלשהן ויבוסס על חלקי פח קשים ודלתות
מפח .הפח יהיה בעובי של  2.5מ"מ .ובכל דלת שבחזית הלוח יהיה פתח
הסתכלות בתוספת פלטת מגן פנימית שקופה .בבסיס הלוח תבוצע מסגרת
מפרופיל מקצועי צבוע U-100.

הלוח יבנה עם גישה מהחזית .לכל תא יהיו טבעות הרמה מתפרקות .הלוח ייבנה
עם אפשרות נוחה להרחבתו בעתיד.
מכסה נע (יחובר בברגים רק בצד אחד) ויורכב על גג כל תא וישמש כפתח לשחרור
לחץ גזים שעלולים להווצר במקרה של קצר .כמו כן יותקנו חריצי אוורור
בצדדים.
כל תא יצוייד בגופי חימום בהספק 120וואט ,שיפעלו על ידי מאמ"ת הממוקם
באחד מתאי מ"נ הנמצאים בחלק העליון שבכל תא ,כולל טרמוסטט ורגש לחות
בעל  2מגע פיקוד .אחד לאזהרה ואחד להפסקה עם פיקוד אוטומטי וידני
לפעולת כל גופי החימום ביחד וכן מד זרם משותף לכולם.
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 08.18.01.4הארקה לכל הלוח וחלקיו תיעשה על ידי פסי נחושת בחתך  150ממ"ר צבועים
בצהוב  -ירוק לכל אורך הלוח .לשוניות הארקה בחתך  250ממ"ר יותקנו לחבור
מקצרים.
 08.18.01.5מרחק אויר מינימלי בין פאזה לפאזה ובין פאזה להארקה וכן מרחקי זחילה
יהיה בהתאם לדרישות חברת החשמל.
 08.18.01.6טיפול וצביעת המתכת יתאימו לדרישות המפורטות בפרק  08052של המפרט
הכללי ,גוון הצבע הסופי של הלוחות יהיה אפור .כמו כן ייצבע הצד הפנימי של
גג הלוח בשכבה נוספת של צבע המשמש למניעת עיבוי.
הלוח ייצבע בשיטה אלקטרוסטטית ,סוג TAPבצידו הפנימי והחיצוני ,עובי כל
השכבות יהיה  80מיקרון לפחות.
 08.18.01.7שלטי הסימון בלוח יתאימו לדרישות המפורטות בפרק  09055של המפרט
הכללי ,לאביזרים שילוט  10X30מ"מ ולדלתות  20X30ס"מ.
 08.18.01.8הלוח יצוייד בתאור גרפי (דיאגרמת מימיק) של המעגל החד  -קווי שייעשה
מרצועות אלומיניום צבועות בשחור אשר יורכבו בחלק העליון של חזית הלוח.
לתאור הגרפי ישובצו מראה מצב של מזד"ש (חשמלי) ושל מפסקים בעומס
מגשרי הארקה (מכניים).
 08.18.01.9תכניות ביצוע הלוח חייבות לקבל אישור מוקדם של חברת חשמל ושל המתכנן
לפני הביצוע.
 08.18.01.10על חזית התא יותקנו 3מנורות סימון ל  22 -ק"ו מטיפוס קיבולו.
 08.18.01.11כל מגעי העזר של הציוד בלוח יש להוציא לסרגל מהדקי פקוד .לחיווט יהיה
מספור זיהויי ,ריכוז המהדקים יהיה לפי כבלי הפיקוד המתוכננים.
 08.18.01.12כל תא יצויד בדלת כפולה עשויה מפח חזיתי ובצידו .הדלת תסגר על ידי מנעול
זרועות והסגירה תהיה אטומה והאוטם ייעשה מפסי גומי סינטטי .כל תא יכלול
דלת הגנה פנימית אשר תמנע מגע מקרי עם חלקי הציוד הנמצאים מתחת למתח,
גם כאשר הדלתות החיצוניות תהיינה פתוחות .לא תיתכן פתיחת דלתות כאשר
המפסיק בתא במצב  ON,כל הידיות של המנתקים והמפסקים בלוח יצוידו
במנעולי תליה ,עם הידיות לנעילה במצב מופסק ובמצב מחובר כל המנעולים
יהיו ניתנים לפתיחה על ידי מפתח אב ( .(MASTER
בתוך התא יש להכין חיזוקים לכבלים הנכנסים והיוצאים.
 08.18.02נתוני הלוח
הלוח ייבנה לעמידה בתנאים הבאים:
24קילו  -וולט.
 08.18.02.1מתח תכנון
24קילו  -וולט.
 08.18.02.2מתח נקוב
 22קילו  -וולט
 08.18.02.3מתח עבודה
 50הרץ
 08.18.02.4תדירות
 24קילו  -וולט
 08.18.02.5מתח רמת בידוד
 600אמפר
 08.18.02.6הזרם הנקוב של פסי הצבירה
 220וולט ז"ח
 08.18.02.7מתח פיקוד
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 08.18.02.8בדיקת בידוד בתדירות הרשת

 55קילו  -וולט אפקטיבי 50
במשך דקה אחת כלפי הארקה

 08.18.02.9בדיקת אימפולס ( ) BIL

 125קילו  -וולט מתח פיסגה
כלפי הארקה

 08.18.02.10עמידה בהספק קצר (במתח 24ק"ו) MVA 500

 08.18.02.11טמפרטורה סביבה בחדר עד  45מעלות צלזיום.
 08.18.03מגיני ברק
מגיני הברק יהיו בהתאם למפורט בתוכניות.
נתונים חשמליים
מתח נומינלי  24קילו  -וולט
מתח עבודה  22קילו  -וולט
 50הרץ
תדירות
 08.18.04המפסק בעומס עם מגשר הארקה
יתאים לדרישות הבאות:
 08.18.04.1מתח נומינלי 24ק"ו.
 08.18.04.2מתח בדיקה למשך 1דקה55 :ק"ו בין פזה לאדמה.
 08.18.04.3מתח בדיקה BIL) 1.2/5 OMS( : 125ק"ו.
 08.18.04.4זרם נומינלי 600אמפר.
 08.18.04.5זרם קצר טרמי למשך 1שנייה14 :ק"א לפחות.
 08.18.04.6המפסק יתאים ל 10,000 -פעולות.
 08.18.04.7המאמ"תים יכללו הגנות מגנטיות וטרמיות מהסוג הנדרש בתוכנית .
 08.18.04.8כמו כן יכלול כל מאמ"ת  – :מנוע ,סליל הפעלה ,סליל הפסקה ומגעי עזר.
 08.18.04.9מפסק הארקה.
 08.18.04.10המנתקים יהיו בעלי מערכת קפיצים לפעולה בחיבור המפסק ובהפסקתו כל
מפסק ומגשר הארקה יצויד ב 4 -זוגות של מגעי עזר  N.C .N.O.לחיבורי פיקוד
חשמלי ,וכן מראה מצב מכני על חזית הדלת.
 08.18.04.11בין מנתק הכח למנתק הארקה  -יותקן חיגור מכני אשר אינו מאפשר מצב בו
שני המפסקים מחוברים.
 08.18.05תוכניות לאישור
תוכנית ביצוע מפורטת של התאים כולל תרשימי חיבורים ,פיקוד וכד' וכן טבלאות עם פירוט
הציוד ,תוגש למפקח ו/או לנציגי חברת החשמל לאישור לפני התחלת הביצוע .רק לאחר
שהתוכניות תאושרנה על ידי המפקח ועל ידי נציגי חברת החשמל ויוכנסו בה השינויים
שיידרשו על ידי המפקח וחברת החשמל במידה ויידרשו יוכל הקבלן לגשת ליצור התאים.
בגמר הייצור ,ייבדקו התאים בהתאם לנתונים ובהתאם לדרישות המזמין על ידי חברת
החשמל לישראל בע"מ על חשבון הקבלן .רק לאחר אישור ביצוע המתאים על ידי המפקח
וחברת החשמל וביצוע התיקונים במידה ויידרשו על ידי המפקח ,רשאי יהיה הקבלן להוביל
ולהתקין את התאים באתר.
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 08.18.06הציוד המאושר במסגרת הפרויקט יהיה אחד משלושת החלופות שלהלן -וזאת מהסיבות
הבאות:
 08.18.06.1ניסיון טוב באחזקה ויכולת טיפול ותפעול מיידים .הדבר נדרש בשטח הקמפוס
כדי לאפשר פעולה מהירה בעת תקלה להצלת חיי אדם.
 08.18.06.2אחידות ציוד הקמפוס
 08.18.06.3רשימת ציוד
יצרן

דגם

ORMAZABEL
SIEMENS
ABB

COSMOS-V
8DJH
UNISEC
6M6

שניידר
 08.18.07המזמין שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לרכוש בעצמו את מפסקי המתח גבוה ולמסור
לקבלן להתקנה בלבד.
 08.18.08כבלים למתח גבוה  22ק"ו
הכבלים יתאימו לדרישות הבאות:
 08.18.08.1הבידוד יהיה מסוג פוליאטילן מוצלב מותאם למתח מכסימלי 36ק"ו  50 -הרץ.
 08.18.08.2הבידוד נומינלי 18/30 :ק"ו בדיקות לפי IEC - 502/83.

.COSSONAY ,PIRELLI ,SIEMENS ,F&G 08.18.08.3הכבלים יהיו מתוצרת כבל מטל
08.18.08.4
08.18.08.5
08.18.08.6
08.18.08.7
08.18.08.8

הכבלים שיותקנו ע"י הקבלן יהיו חד  -גידים.
לא תותר התקנת מופות בכבלי מתח גבוה.
במשך העבודה יכוסו קצוות הכבלים בפקקים אורגינליים כדי למנוע חדירת
לחות.
סכוך כבלים יוארק בשני הקצוות.
על הקבלן להגיש לאישור את כל הפרטים הטכניים של הכבלים ,כולל דוח"ות
בדיקה.

 08.18.09סגירות סופיות למתח גבוה
 08.18.09.1סגירות הכבלים יעמדו בדירושת חברת החשמל ובתנאים הנובעים מחיבור
המתקן לרשת מתח גבוה 22ק"ו ,המוארקת על ידי סליל "פטרסן".
 08.18.09.2הסופיות הפנימיות יהיו למתח 24ק"ו תוצרת אלסטימולד או ש"ע.
 08.18.09.3לאחר ביצוע סופיות  -תבדק המערכת ע"י מעבדת בדיקה למתח גבוה כדוגמת
.EMC

מחיר הבדיקה כלול במחיר הכבלים והסופיות.

 08.18.10גדרות הגנה למתח גבוה
גדרות הגנה למתקני מתח גבוה וביניים יבנו מרשתות נוירט מגולוונות בעלות חורים 20X20
מ"מ מחוט מפותל בקוטר  2מ"מ לפחות .הגדרות תהיינה בגובה  2.5מ' ,הגדרות תבוצענה
בקטעים בעלי אורך מרבי של  2מ' ,לכל הגובה.
כל קטע כזה יהיה עשוי ממסגרת קשיחה מזויתן מגולוון  50מ"מ עשוי ברזל מקצועי ,עם
אלכסוני חיזוק עשויים מזויתון דומה ,כמו כן זויתון כנ"ל יחצה את המסגרת לרוחבה באמצע
הגובה.
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בין כל קטע למשנהו יותקן עמוד עשוי פרופילי Uמרותכים יחד לצינור מרובע ,מעוגן לרצפת
החדר ע"י פלטת ברזל  8מ"מ עובי וברגים-באופן ניתן לפרקו בשעת הצורך .פרופילי העמודים
יהיו מברזל מקצועי.
בנוסף לקטעים הקבועים תצוידנה הרשתות בדלתות גישה לכל הגובה ,לפתיחה מלאה ע"י
צירים בעלי פטמת סיכה (לפחות 3בכל דלת) .לכל דלת יותקן סגר – בריח עם סידור למנעול
תליה .הדלתות תיוצרנה בדומה לקטעי הרשת הקבועים.
על כל קטע רשת ודלת יותקן שלט אזהרה תיקני מפח מגולוון במידות כ – 20X30ס"מ .כל
חלקי הגדרות יוארקו יחד ע"י מוליך נחושת גלוי משותף בחתך  10ממ"ר ומהדקים מיוחדים
לכך ,וכן ע"י סרטי נחושת גמישה לדלתות .הקבלן חייב להגיש לאישור המפקח את תוכניות
הייצור של הגדרות על חלקיהן לפני תחילת יצורן .כל האמור לעיל כלול במחירי הגדרות אשר
ימדדו לפי מטר מרובע.
 08.18.11שנאי הספק יצוק אפוקסי
במסגרת ההצעה יסופקו שנאים להספק  KVA1600ו.KVA 2000 -
שנאי חלוקה עם בדוד יצוק אפוקסי 22/04ק"ו להתקנה פנימית
השנאי יהיה בעל יעילות אנרגתית גבוהה דל הפסדים לפי  AOAKלפי התקנים הרלוונטים.
 08.18.11.1כללי
ההצעה הינה עבור אספקה ,הובלה ,והתקנת  -שנאים יצוקים באפוקסי
מותאמים לרשת תלת  -פאזיים.
 08.18.11.2התאמה לתקנים
השנאים יהיו מותאים לתקן בנלאומי  IEC-60076או לתקן גרמני VDE-0532

העדכני ביותר .כמו כן יעמדו השנאים בהצעת  .DIN 42523במידה ובמפרט זה
קיימות דרישות השונות מהתקנים ,תחייבנה דרישות מפרט זה.
 08.18.11.3דרישות טכניות
 08.18.11.3.1השנאי יבנה מפחי שנאים משובחים ומבודדים בשני צידיהם.
מורכבים שתי וערב ומודבקים יחד על מנת להקטין את עוצמת
הרעש ולמנוע קורוזיה.
פחי השנאי יחוזקו בעזרת סרט שרף זכוכית ,בעל תכונות כיבוי
עצמי.
מוליכי הסלילים  -מ"ג ומ"נ  -מאלומניום ומבודדים בשרף יצוק
בואקום.
סלילי המתח הגבוה מחוברים במשולש בעזרת גשר יצוק בשרף
מיחידה אחת ,ללא חלקים חשיפים למתח .בין סלילי המ"ג
והמ"נ ובתוך הסלילים עצמם ישמרו מרווחי אויר על מנת
להבטיח קרור מתאים.
 08.18.11.3.2כל שנאי יצויד בצד המ"ג שלו ,במחלף דרגות שיאפשר כוונון
לדרגות מתח  )-5( )-2.5( )0( )+2.5( )+5( %חמש דרגות מתח.
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08.18.11.3.3

08.18.11.3.4

08.18.11.3.5
08.18.11.3.6

מחלף הדרגות יהיה ניתן לתפעול כשהנשאי אינו מוזן ,כוונון
לדרגות מתח הסגורים בקופסה יצוקת אפוקסי (להגנת נגיעה
מקרית).
גששי טמפרטורה:
כל סליל מ"נ יצויד בשני גששי טמפרטורה  -האחד להפעלת
התראה והשני להפעלת מנגנון הפסקה..גששי טמפרטורה ניתנים
להוצאה ולבדיקה.
שיטת קירור:
מערכת קירור מאולץ אינטגרלית.
עמידה מפני קורוזיה בתנאי לחות ורטיבות.
רמת רעש לא תעבור את הערך בהתאם ל  DIN 42540 -או
בהתאם ל  NEMA TR1 1947 -רמת רעש מכסימלית נדרשת –
 DB 55למרחק  1מטר.
הפסדים מינימליים בריקם ובעומס .ללא חלקים חשופים למתח
מצד מ"ג .קוטבי מ"ג ומ"נ מצדדים מנוגדים ,בהתאם לצורך לכל
צד.
אפשרות קלה להחלפת סלילים 4 .גלגלים הניתנים להתקנה בכל
כוון רצוי .יש לספק הגלגלים .ווי הרמה ,להרמה ע"י מנוף .כל
החיבורים יהיו מחוברים ע"י ברגים (מוגנים ומבודדים) ולא
מרותכים הניתנים לשנות את מיקום חיבורי כניסות כבלי מ"ג.

 08.18.11.3.7השנאים יתאימו לדרישות  AKAOוכמפורט להלן:
הפסדים נדרשים לשנאי KVA 1600
הפסדים בריקםW 2,200 -
הפסדים בעומסW 13,000 -
הפסדים נדרשים לשנאי KVA 2000
הפסדים בריקםW 2,600 -
הפסדים בעומסW 16,000 -

* הנ"ל לפי תקן ישראלי .5484
 08.18.11.3.8שילוט וסימונים
 08.18.11.3.8.1השנאי יצויד בשלט שיכלול את הפריטים הנדרשים
בתקן  IECבשפה העברית.
 08.18.11.3.8.2משקל השנאי ברוטו בק"ג.
 08.18.11.3.8.3רמת הרעש ( DB 55נדרש).
 08.18.11.3.8.4השלט יהיה מאלומיניום שעבר תהליך "אנודיזציה".
 08.18.11.3.8.5ליד כל חיבור תסומן הפאזה שיש לחבר אליו.
 08.18.11.3.9אישור מוקדם
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היצרן ימציא אישור מוקדם למזמין ,שרטוטים של המידות
החיצוניות הכלליות ,מידות להרכבה ומשקל ברוטו של כל שנאי.
 08.18.11.3.10בדיקות
 08.18.11.3.10.1השנאי יעבור בדיקת ריקם לקביעת הפסדים במצב
ריקם.
 08.18.11.3.10.2השנאי יעבור בדיקת קצר לקביעת הפסדים במצב
קצר.
 08.18.11.3.10.3השנאי יעבור בדיקת עוצמת רעש.
 08.18.11.3.10.4השנאי יעבור בדיקת רמת הבידוד במתח יתר.
 08.18.11.3.10.5השנאי יעבור בדיקת יחס מתחים.
 08.18.11.3.10.6היצרן יספק עם השנאי תעודת בדיקה בה יצוינו כל
התוצאות של הבדיקות הנ"ל.
 08.18.11.3.10.7המפקח רשאי לדרוש בדיקה נוספת של השנאי
באתר  -ללא תוספת תשלום.
 08.18.11.3.11אחריות
היצרן אחראי לעבודה תקינה של השנאי .הקבלן ייתן אחריות
לשנאי ל 4 -שנים ,במשך תקופה זאת יתקן הקבלן כל תקלה
ויחליף כל חלק פגום  -ללא תמורה כספית .במקרה הצורך -
יחליף את השנאי  -לפי החלטת המתכנן.
 08.18.11.3.12על היצרן לצרף את הנתונים הבאים:
 08.18.11.3.12.1תוכניות עם מידות השנאי.
 08.18.11.3.12.2טופס בדיקת השנאי.
 08.18.11.3.12.3דוגמא של שלט.
 08.18.11.3.12.4הפסדים בריקם ובעומס.
 08.18.11.3.13נתונים חשמליים נדרשים
 08.18.11.3.13.1מתח 24/0.4 -ק"ו.
 08.18.11.3.13.2הספק –  /KVA 1600ו.KVA 2000 -
 08.18.11.3.13.3תדר 50הרץ.
 08.18.11.3.13.4להלן נתונים טכניים שימולאו ע"י היצרן:
הספק נקוב..................................................:
מתח נקוב...................................................:
קבוצת חיבורים..............................................:
דרגות מתח..................................................:
גשר יצוק לחיבור
משולש......................................:
מספר הפאזות................................................:
תדירות.....................................................:
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כניסות מתח.................................................:
מתח קצר....................................................:
הפסדים בריקם...............................................:
הפסדים בעומס...............................................:
שיטת הגנה מפני
התחממות………………………
עוצמת
רעש…………………………………….
שיטת קרור …………………………………
משקל שנאי…………………………………..
קטלוגים
מצורפים…………………………….
השנאי שיסופק יהיה מתוצרת מי קריסטי ,או
STARKSTROM

או

סימנס

FRANCE

) TRANSFO (TRIHALאו  UNIONאו TESAR

או
08.19

HOLEC

או

.TMC

מערכת סינכרון והחלפה שקטה בין חברת חשמל לבין גנרטורים
במסגרת הפרויקט יבוצעו  2מערכות סינכרון והעברה שקטה במתח גבוה  , KV22וכן סנכרון
לרשת גנרטורים עם גנרטור אחד.

 08.19.01כללי
מפרט זה מגדיר דרישות טכניות ללוח פיקוד להחלפה שקטה בין תחנת דיזל  -גנרטורים
לרשת ח"ח.
הקבלן יגיש תוכניות פיקוד ובקרה מפורטות לביצוע הדרישות של מפרט זה ,ויקיים דיונים
בנושא עם המזמין ,עד לאישור התוכנית.
מערכת פיקוד אוטומטית להחלפה שקטה ועם חברת חשמל צריכה לכלול את כל המערכות
הדרושות להפעלת דיזל  -גנרטורים ,סינכרונן לרשת ,העברת העומס מרשת חשמל לגנרטורים
ובחזרה וההגנות הדרושות כפי שיפורט בהמשך.
חשוב!! כל ציוד הסינכרון  -מסנכרנים אלקטרונים ,יחידת חלוקת עומסים ,יחידת
הוספה/הורדה של עומס ,יהיו מתוצרת  DEIFאו ש"ע.
המערכת תתוכנן ותבוצע בהתאם לדרישות חברת חשמל .לפני ביצוע המערכת על הקבלן
לבקש אישור חברת חשמל.
המערכות יבוצעו ע"י אחד הקבלנים הבאים:
 טלמניע שמרלינג ברק 08.19.02מבנה לוח החלפה שקטה
אופן הפעולה
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במשטר עבודה אוטומטי לאחר קבלת פקודה יזומה להפעלת גנרטורים ,מערכת החלפה
שקטה תגרום להפעלת כל הגנרטורים הזמינים וסינכרונם לפס משותף.
לאחר שכל הגנרטורים הזמינים מחוברים לפס סינכרון  ,מערכת פיקוד להחלפה שקטה תבצע
סינכרון בין כל הגנרטורים לרשת ח"ח דרך מפסק מחליף צד גנרטורים.
 08.19.02.1בשלב א' של העבודה מותקן גנרטור אחד בלבד .המערכת תתוכנן למצב שכל
הגנרטורים פועלים ולא יהיה צורך בשינויים כאשר יתווסף גנרטור.
עם קבלת תנאי סינכרון ,מפסק זה יתחבר ומערכת החלפה שקטה תדאג להעברת
עומס הדרגתית מח"ח לגנרטורים .לפני העברת צרכנים להזנה מגנרטורים -יש
לבצע השלת עומסים בת"ט של הקמפוס ובמרכז אנרגיה.
עם העברת כ  90% -מהעומס ,מפסק מחליף ח"ח מתנתק והגנרטורים יספקו את
כל האנרגיה הדרושה למתקן.
עם ביטול הדרישה היזומה להפעלת הגנרטורים או חזרת חברת חשמל -מערכת
החלפה שקטה תבצע סינכרון גנרטורים לרשת ח"ח ותבוצע העברה שקטה
להזנה מגנרטורים להזנה מחח"י.
עם קבלת תנאי סינכרון מפסק מחליף ח"ח יתחבר ,מערכת הפיקוד תעביר
אוטומטית עומס מדיזל  -גנרטורים לחברת חשמל ומפסק מחליף גנרטורים
יתנתק.
 08.19.02.2בחזית הלוח יותקן פנל אלומיניום -עליו מותקנים מפסקי ההפעלה וכתוב ע"י
חריטה.
 08.19.02.3בחזית הלוח יותקן צג דיגיטלי מסוג  TOUCH SCREENלאחר מכן ,דיזל
גנרטורים יכנסו לתהליך קירור והדממה.
דרישה יזומה להחלפה שקטה בין דיזל  -גנרטורים לרשת  ,יכולה להיות מקומית
מתחנת הכח או מרחק ,לפי תנאי השטח (יש לבצע מערכת מפסקי פיקוד
המאפשרים גם החלפה מקומית).
במשטר עבודה רגיל דיזל  -גנרטורים נמצאים במצב אוטומטי ומוכנים להפסקת
חשמל בכל רגע .במקרה של הפסקת חשמל ,דיזל  -גנרטורים יכנסו אוטומטית
ויספקו אנרגיה לצרכנים.
עם חזרת ח"ח ,העברה מדיזל גנרטורים תבוצע בסינכרון עם החלפה שקטה.
 08.19.02.3.1ההעברה השקטה תבוצע בכל מערכת בנפרד ,רק לאחר
שהושלמה ההעברה השקטה מול מערכת אחת -תתחיל העברה
שקטה במערכת שניה.
 08.19.02.3.2שתי מערכות העברה שקטה יפעלו באופן הדרגתי .קודם יש
לסיים מעבר מע' אחת ורק בסיומה יש להפעיל מע' שנייה.
 08.19.02.3.3העברה שקטה תבוצע בשני מצבים:
 08.19.02.3.3.1אם תהיה נפילת חברת חשמל ,המעבר להזנה
מגנרטורים יבוצע ללא העברה שקטה.
 08.19.02.3.3.2אם חזרת חברת חשמל לתקינות – תבוצע העברה
שקטה תוך סינכרון בין חברת חשמל לגנרטורים.
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 08.19.02.3.3.3במקרה של בדיקה יזומה של המערכת -תבוצע
העברה שקטה גם בעת מעבר מחברת חשמל
לגנרטורים.
 08.19.03לוח החלפה שקטה כולל את המערכות הבאות:
 08.19.03.1מערכת פיקוד להחלפה רגילה של מפסיקים מחליפים
המערכת כוללת  - :פקוד לחיבור וניתוק מפסיקים מחליפים.
 השהייה להפעלת גנרטורים בהפסקת חשמל. השהייה בחזרת מתח ח.חשמל. השהייה בהחלפה מגנרטור לח.חשמל. השהייה בהחלפה מח.חשמל לגנרטור. 08.19.03.2מערכת פקוד להחלפה שקטה של מפסיקים מחליפים .המערכת כוללת:
 08.19.03.2.1פקוד לחיבור וניתוק מפסיקים מחליפים.
 08.19.03.2.2מסנכרן אוטומטי ליצירת תנאי סינכרון וחיבור מפסק מתאים
בסינכרון.
 08.19.03.2.3מערכת פקוד לסינכרון ,כולל הגבלת זמן והפעלת "תקלה
בסינכרון".
 08.19.03.3מערכת להעברת עומס אוטומטית שקיים באותה עת מהזנה פעילה אל ההזנה
שאותה רוצים לחבר .המערכת כוללת:
 08.19.03.3.1בקרי מדידת עומס.
 08.19.03.3.2יחידת וויסות מהירות אוטומטית/אלקטרונית שמתאימה
לווסתי מהירות לביצוע שינויי עומס על הדיזל.
 08.19.03.3.3הגנות מתאימות בפני העמסת יתר.
 08.19.03.4יחידת הגנה בפני הספק חוזר לח.חשמל  ,RPRכולל התראה אור קולית ובתאום
מלא עם חברת חשמל.
 08.19.03.5מערכת הגנות להגבלת זמן של עבודה במקביל עם ח.חשמל ,כולל התראה אור
קולית.
 08.19.03.6מערכת פקוד להפעלה יזומה של גנרטורים
המערכת כוללת:
 08.19.03.6.1פקוד להפעלה אוטומטית של הגנרטורים.
 08.19.03.6.2פקוד להחלפה שקטה יזומה (להעברת צרכנים אל הגנרטורים
כאשר מתח ח.חשמל תקין).
 08.19.03.6.3פקוד להחזרה אוטומטית של הזנת ח.חשמל במקרה של תקלה
באחד הגנרטורים.
 08.19.03.7בקר מתוכנת מתוצרת מודיקון ,סימנס או שווה ערך עם תקשורת עבור בקרת
מבנים לביצוע כל המשטרים המתוארים לעיל.
 08.19.04מכשירי מדידה
 1 08.19.04.1מד סינכרון  -סינכרונוסקופ.
 1 08.19.04.2מד זרם על קו הזנה מח.חשמל.
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 1מד זרם על קו הזנה מגנרטור.
 1מד מתח עם בורר לשדה גנרטור
 1מד מתח עם בורר לשדה ח.חשמל
 1מד תדירות לשדה גנרטור
 1מד תדירות לשדה ח.חשמל
 1מד מתח מצברים.

 08.19.05בוררים ולחצנים
 08.19.05.1מפסק בורר משטר מערכת החלפה בעל  2מצבים:
א .החלפה שקטה בסינכרון.
ב .החלפה רגילה.
 08.19.05.2מפסק בורר להפעלה יזומה של גנרטורים בעומס בעל  2מצבים:
א .הפעלה.
ב .הפסקה.
 08.19.05.3לחצן ביטול תקלה.
 08.19.05.4לחצן בדיקת מנורות.
 08.19.06מנורות סימון (כל הנורות מסוג ) MULTILED
08.19.06.1
08.19.06.2
08.19.06.3
08.19.06.4
08.19.06.5
08.19.06.6
08.19.06.7
08.19.06.8
08.19.06.9

מתח ח.חשמל תקין.
מפסק מחליף ח.חשמל מחובר.
מפסק מחליף גנרטורים מחובר.
תהליך סינכרון לח.חשמל.
תהליך סינכרון לגנרטור.
תקלה בסינכרון.
הספק חוזר לח.חשמל.
הספק חוזר לגנרטור (במערכת עם גנרטור בודד).
מפסק גנרטור מחובר בהתאם למספר הגנרטורים שפועלים בסינכרון

 08.19.07מנורות סימון
 08.19.07.1מתח ח.חשמל תקין.
 08.19.07.2מפסק מחליף ח.חשמל מחובר.
 08.19.07.3מפסק מחליף גנרטורים מחובר.
 08.19.07.4תהליך סינכרון לח.חשמל.
 08.19.07.5תהליך סינכרון לגנרטור.
 08.19.07.6תקלה בסינכרון.
 08.19.07.7הספק חוזר לח.חשמל.
 08.19.07.8הספק חוזר לגנרטור (במערכת עם גנרטור בודד).
 08.19.07.9מפסק גנרטור מחובר בהתאם למספר הגנרטורים שפועלים בסינכרון.
 08.19.08עבודות באתר
 08.19.08.1הובלה והתקנה של הלוח באתר.
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הספקה והתקנה של כבלי פקוד בין לוח החלפה שקטה ללוח ראשי וללוחות
גנרטורים.
ביצוע הפעלות כוונים וניסוי בכל המשטרים.
ביצוע תוכניות כפי שבוצע.
הדרכת מפעילים.

אופני מדידה למערכת סינכרון והעברה שקטה
סעיף זה בכתב הכמויות מתיחס לביצוע מערכת סינכרון והעברה שקטה בין חברת
חשמל לבין גנרטורים במתח  ,KV22וכולל:

 08.20.01תכנון מערכת פיקוד ובקרה ומסירת תוכניות לאישור המזמין וחברת חשמל לרבות קיום
דיונים עם מזמין וחברת חשמל עד לסיום התוכנית.
 08.20.02אספקת כל חומרי הפיקוד  ,הבקרה והמיכשור הדרושים לביצוע סינכרון והעברה שקטה ,כל
משטרי העבודה המפורטים במפרט לעיל -לרבות ממסרים  ,מפסקי הגנה ,מסנכרן
אלקטרוני ,יח' חלוקת עומסים ,יחידת הוספת/הורדת עומס ,יח' הגנה בפני הספק חוזר,
הגנה להגבלת זמן עבודה במקביל  ,בקר מתוכנת לביצוע משטרי העבודה השונים ,כל ציוד
הממסרים ,הגנות ,יח' אמדר וכל הציוד והעבודות הדרושים.
כולל ביצוע הדמייה במפעל ,הדמיית גנרטורים – ח"ח וכל משטרי
העבודה – עד לאישור המתכנן  .כולל גם את מבנה הלוח העצמי ,התקנה בשטח והפעלה.
08.21

מערכת השלת עומסים

 08.21.01הקבלן יתכנן ויבצע מערכת השלת עומסים העונה לדרישות שלהלן.
המערכת מבצעת השלת עומסים בעת הפסקת חשמל מחברת חשמל ועבודה עם גנרטורים.
 08.21.02השליטה על מערכת השלת עומסים תהייה ממע' בקרה שתותקן במרכז אנרגיה.
 08.21.03המקומות בהם תבוצע השלת עומסים:
 08.21.03.1תחנות טרנספורמציה בקמפוס.
 08.21.03.2מרכז אנרגיה.
 08.21.04השלת עומסים בתחנות טרנספורמציה בקמפוס
 08.21.04.1בקמפוס מתוכננות תחנות טרנספורמציה להזנת המבנים השונים.
 08.21.04.2בכל תחנה קיים שדה חיוני ושדה בלתי חיוני .השדה החיוני מתקבל ע"י מתן
פקודה למפסק ראשי של שדה בלתי חיוני -דבר המשאיר את השדה החיוני
בלבד.
 08.21.04.3הפקודה נשלחת ע"י סיב אופטי המותקן במקביל לכבל מתח גבוה המזין את
הת"ט.
 08.21.05השלת עומסים במרכז אנרגיה
 08.21.05.1במרכז אנרגיה קיימים שנאים  KV22/0.4הכוללים שדה חיוני ובלתי חיוני במ.נ.
 08.21.05.2בעת הפסקת חברת חשמל יש לנתק את הצרכנים הבלתי חיוניים .הפקודה
תימסר ישירות מבקר השלת עומסים שבמרכז אנרגיה.
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 08.21.06אופן פעולת מערכת השלת עומסים
 08.21.06.1בעת הפסקת חברת חשמל וכניסת גנרטורים יתחיל תהליך של השלת עומסים.
 08.21.06.2בעת הפסקת חברת חשמל נכנסים הגנרטורים לפעולה ומסתנכרנים ביניהם.
כאשר הגנרטורים הסתנכרנו ולפני התחלת תהליך העברה שקטה מול חברת
חשמל -נשלחת פקודה לניתוק צרכנים בלתי חיוני בתחנות הטרנספורמציה
בקמפוס ובמרכז אנרגיה .הפקודה מועברת דרך סיב אופטי לכל התחנות.
בהתחלת עבודה עם גנרטורים ניתנת פקודה להפלת כל הצרכנים הבלתי
חיוניים -ללא תלות בהספק.
 08.21.06.3הבקר של מע' סינכרון ובקרת הגנרטור שולח פולסים לבקר של מערכת השלת
עומסים  -לצורך שליטה על מערכת השלת עומסים .פולסים אלו יקבעו ארבע
דרגות הספק של צרכנים בלתי חיוניים .בקר הסינכרון מודד את צריכת החשמל
בעת עבודה עם גנרטורים ושולח לבקר השלת עומסים את ההספקים לפי 4
דרגות הספק.
 08.21.06.4הצרכנים הבלתי חיוניים יוכנסו לטבלה הכוללת  4דרגות -לפי חשיבות הצרכן.
לדוגמה  -אם ההספק הנצרך מגנרטורים הינו  - 50%אזי ניתן לספק חשמל
מגנרטורים לצרכנים הנמצאים בדרגה  2עפ"י סדר שיקבע מראש.
 08.21.06.5ניתן לשנות את הדרגה של צרכנים בלתי חיוניים ולהעבירו לדרגה אחרת -ע"י
תכנות בבקר.
 08.21.06.6יש לקחת החשבון גם את מספר הגנרטורים העובדים .
 08.21.06.7יש לקחת בחשבון אם מקשר גנרטורים מחובר או מנותק.
 08.21.06.8לצורך ביצוע בקרת השלת העומסים המפורטת לעיל -יש לספק בקר המסוגל
לעבוד מול  4גנרטורים ולבצע את כל הפעולות הנדרשות.
 08.21.06.9הבקר יהיה מתוצרת זהה לבקרים המסופקים ע"י קבלן הבקרה הראשי -כמוגדר
במפרט חברת הרוואק.
 08.21.06.10הפקודה למערכת השלת עומסים נשלחת ע"י סיב אופטי בין כל התחנות.
 08.21.06.11שליחת אינפורמציה מתחנות הטרנספורמציה אל מרכז הבקרה -על סטטוס
מערכת השלת עומסים.
 08.21.07עם חזרת חברת החשמל לתקינות -וכעבור  5דקות (ניתן לכיוון) תבוטל פקודת השלת עומסים
ותינתן פקודה להזנת כל הצרכנים הבלתי חיוניים -לאחר שבוצעה העברת מפסקים מחליפים
להזנה מחברת חשמל.
 08.21.08הקבלן יבצע תכנון מלא להשלת עומסים של  20צרכנים והמערכת -בקר ותוכנה -יאפשרו
להוסיף צרכנים מעבר ל 20 -בעתיד .כמו כן יספק הקבלן מערכת מושלמת להשלת 20
עומסים -לרבות לוח ,בקר ,תכנות וכל המפורט לעיל -גם אם אלו לא קיימים עדיין.
 08.21.09אופני מדידה למערכת השלת עומסים
 08.21.09.1אספקה ,חיווט והפעלה של לוח פוליאסטר משוריין למע' בקרה ,הכולל
מהדקים ,שילוט ,חיווט וכל ציוד העזר.
 08.21.09.2אספקת והתקנת בקר מתוכנת לביצוע כל מערכת השלת עומסים המפורטת
לעיל -המתאים לפעולת  4גנרטורים ורזרבה של . 20%
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 08.21.09.3אספקה ,חיווט ,הבקרים לשליטה וביצוע כל הפונקציות הנדרשות לעיל ,לרבות
כל ה ,HMI , O/I -צג דיגיטלי ,ספקים וכל ציוד ותוכנות דרושות.
 08.21.09.4ביצוע התכנות ע"י מהנדס בקרה בעל ניסיון של  5שנים לפחות בתחום זה ,לרבות
קיום דיונים עם המזמין והמתכנן ,הצגת התכנות ,טבלאות ,מסכים ,גרפים כפי
שיידרש ע"י המזמין -שינוי פרמטרים ,שינוי ושדרוג טבלאות וכל שיידרש ע"י
המזמין עד להפעלת המערכת באופן מושלם.
 08.21.09.5הצגת פקודות וסטטוס מפסקים ותקשורת עם תחנות טרנספורמציה.
 08.21.09.6כל החומרים ,ציוד עזר ,תוכנות לביצוע הפונקציות הנדרשות במפרט זה.
 08.21.09.7תאום בין קבלן הבקרה לקבלן מע' הסינכרון לצורך קבלת נתוני ההספק בכל
הדרגות המפורטות לעיל -כולל גם ביצוע כבלים בין בקר הסינכרון לבין בקר
השלת עומסים.
 08.21.09.8ביצוע השלת עומסים במרכז אנרגיה להשלת צרכנים בלתי חיוניים לרבות תכנון,
חיווט  ,תכנות וכל הדרוש לביצוע השלת עומסים.
 08.21.09.9המדידה תהיה קומפלט ל"מערכת השלת עומסים" -ולא תהיה כל תוספת כספית
עקב נושאים ש/לא נלקחו בחשבון ע"י הקבלן.
 08.21.09.10הבקר יהיה מתוצרת זהה לבקרים המותקנים במסגרת פרויקט זה בקמפוס -לפי
מפרט של מיזוג אויר.
08.22

מערכת סינכרון בין גנרטורים ובין גנרטורים לבין חברת חשמל בהעברה שקטה

 08.22.01כללי
מכיוון שבשלב א' יותקן גנרטור אחד בלבד ,יבוצע סינכרון הגנרטור היחיד לרשת -כך שכאשר
יותקן גנרטור נוסף -ניתן יהיה לבצע סינכרון בין גנרטורים לבין חח"י לצורך העברה שקטה.
יש לבצע הכנות לסינכרון גנרטורים בעתיד.
הלוח מיועד להתניע ,לבקר ולסנכרן באופן אוטומטי דיזל גנרטור לפי דרישה של מערכת
הבקרה.
כמו כן ,תהיה אפשרות גם להפעלה ידנית יזומה ע"י המפעיל במשטר ריקם ובעומס.
כל גנרטור יזין שנאי  STEP UPלמתח .KV22
הכנסת הגנרטורים לפעולה יכולה להתבצע מפקודה אוטומטית המתקבלת בהיעדר מתח
חברת חשמל מקו כניסת ההזנה או מדרישה יזומה.
 08.22.02מבנה הלוח
 08.22.02.1הלוח יבנה מארון פח בעובי  2מ"מ לפחות .
 08.22.02.2בחזית הלוח יותקן פנל אלומניום – עליו מותקנים מפסקי ההפעלה  ,וכתוב ע"י
חרוטה.
 08.22.03בחזית הלוח יותקן צג דיגיטלי מסוג .TOUCH SCREEN
 08.22.03.1חלקו העליון של הלוח יעשה מפחים מתברגים לצורך נוחיות בקדיחת חורים
לכבלי פיקוד וכח בעת הצורך.
 08.22.03.2על היצרן לתכנן ולבנות את הלוח בצורה כזו שאפשר יהיה להכניסו למבנה
(בשלמותו או בחלקים) דרך הפתח המיועד לכך ,ובהתאם לשטח הקיים.
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בחלקו העליון של הלוח יותקנו לפחות  2אזני הרמה.
הלוח ייבנה בצורה שתאפשר גישה נוחה לכל אחד ממרכיבי הציוד לצרכי תיקון
ואחזקה.
הגישה לציוד בלוח תעשה ע"י פתיחת דלת קדמית יותקן גובל מתאים שיאפשר
פתיחת הדלת עד  150מעלות.
סגירת דלתות הלוח תעשה ע"י סגרים מהירים שלא מחייבים שימוש בכלים.

 08.22.04שילוט וסימון הלוח
השילוט יהיה בעברית.
 08.22.04.1השילוט בלוח יבוצע בשיטת האנודייז.
 08.22.04.2סימון ציוד הבקרה בתוך הלוח  ,יבוצע באמצעות מדבקות מתאימות.
 08.22.04.3חוטי החשמל יסומנו בהתאם לתכנית החשמל .כל מוליך ישולט ע"י שלט פלסטי
– לרבות מוליכי פאזות ,הארקה אפס  ,פיקוד ובקרה.
 08.22.04.4על יד הנתיכים יסומן הזרם הנומינלי.ציוד אשר יורכב בלוח
 08.22.04.5ציוד המותקן ע"ג הלוח ונושא מתח של  65וולט ומעלה יוגן בפני מגע מקרי.
 08.22.04.6ממסרי הפיקוד שבלוח יתאימו ל –  8מליון פעולות חשמליות לפחות ,כאשר
במגעי הממסרים עוברים כמחצית הזרם הנומינלי – עבורן נועדו המגעים ,
הממסרים יהיו בשיטת "ניקוי עצמי".
 08.22.04.7הממסרים יהיו אחידים ככל האפשר  ,על מנת לאפשר תחזוקה נוחה.
 08.22.04.8המוליכים יהיו גמישים מבודדים בהתאם לתקן ישראלי – " – "473גמיש.
 08.22.04.9חוטי הפיקוד יהיו בצבעים המתאימים לתפקידם  ,חיבורי חוטי הפיקוד יהיו
באמצעות סופיות מיוחדות לברגים ומהדקים כל מוליך ישולט ע"י שלט פלסטי.
 08.22.04.10נורות הסימון יתאימו ממושך חיים ממשוך (כל בתי הנוריות יהיו מאותו דגם
וגודל  ,על מנת לאפשר אחזקה נוחה) מסוג .MULTILE
 08.22.05מערכות שיכללו בלוח (מערכת זהה לכל תא גנרטור):
 08.22.05.1מפסקים ראשיים מסופקים ע"י הקבלן אך במסגרת סעיפים נפרדים של כתב
הכמויות.
 08.22.05.2מערכת סינכרון אוטומטית דיגטילית מסדרת  ( WOOD WARDדגם אחרון)
או תוצרת  CREאו ש"ע.
 08.22.05.3מערכת פיקוד לסינכרון ומיתוג מפסק גנרטור.
 08.22.05.4בקר  PLCלביצוע הלוגיקה.
 08.22.05.5מערכת חלוקת עומסים דיגיטלית מסדרת

 ,WOOD WARDאו PLUS

 UNIGENאו ש"ע.
 08.22.05.6ממסרי הגנה לפעולה בסינכרון והעברה שקטה כגון:
 08.22.05.7ממסר להספק חוזר – לממסר תהיה אפשרות כוון רגישותו בתחום של – 10%
שניות)
מהספק הגנרטור וכן זמן תגובה בהתאם לגודל ההספק החוזר (כ10-
וכו' .מאושרת ע"י חברת חשמל.
 08.22.05.8מערכת פיקוד עבור הגנות מנוע ומחולל.
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 08.22.05.9מערכת פיקוד עבור אינדיקציה מרחוק האינדיקציה תועבר בעזרת מגעים
יבשים.
 08.22.05.10ותכלול את הסימונים הבאים – גנרטור בפעולה ,הזנה מגנרטור ותקלה בגנרטור,
מפסק גנרטור מחובר.
 08.22.05.11ממסר לבקרת מתח יתר.
 08.22.05.12הממסר יעבוד בגבולות של עד  75-125%מהמתח הנומינלי.
 08.22.05.13נוריות מסוג  LEDלאורך חיים ממושך.
 08.22.05.14מכשירי מדידה
 08.22.05.14.1רב מודד דיגיטלי מסדרת .POW-R-CON
 08.22.05.14.2מד מתח מצברי פיקוד 0-40V
 08.22.05.15צג דיגיטלי צבעוני
בחזית לוח כל פנל סינכרון של גנרטור – יותקן "מסך מגע"-אשר יוצג עליו
תרשים הגנרטור וזרימת החשמל ,מצב בוררים ,אפשרות הפעלה ,תקלות,
סטטוס המערכת וכדומה.
 08.22.05.16מפסקים ,בוררים ולחצנים
 08.22.05.16.1מפסק בורר הפעלת גנרטור בעל  3מצבים יד-אוטו.0-
 08.22.05.16.2מפסק בורר מפסק גנרטור ,בעל  2מצבים ()0-1
 08.22.05.16.3לחצן השתקת צופר (יבטל את הצופר באופן חד-פעמי עם איתור
התקלה).
 08.22.05.16.4לחצן ביטול תקלה ובדיקת מנורות
 08.22.05.16.5לחצן לעצירות חרום של הדיזל גנרטור (עם ראש פטרייה אדום).
 08.22.05.17מנורות סימון
 08.22.05.17.1גנרטור בפעולה.
 08.22.05.17.2גנרטור בתקלה.
 08.22.05.17.3עצירת חרום.
 08.22.05.17.4מפסק גנרטור מחובר.
 08.22.05.17.5הפעלה אוטומטית.
 08.22.05.17.6בוררים במצב חריג.
 08.22.05.17.7מא"זים/מאמ"תים מחוברים ובקר תקין.
 08.22.05.17.8תקלה במערכות עזר.
 08.22.05.17.9תקלה – הספק חוזר.
 08.22.05.17.10תקלה – עומס יתר/קצר.
 08.22.05.17.11תקלה -מתח/תדר לא תקין.
 08.22.05.17.12תקלה – כשלון בסינכרון.
 08.22.06משטר הפעלת גנרטור
כללי
הפעלת הגנרטור מתבצעת באמצעות מפסק "בורר הפעלת גנרטור" .
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פקודת ההפעלה מועברת מלוח הסינכרון אל לוח "הפעלת גנרטור " באמצעות הלוגיקה
ומפסק "בורר הפעלת גנרטור" שנמצא בלוח סניכרון .ע"מ להפעיל את הגנרטור מלוח
הסינכרון בורר הפעלת גנרטור "שבלוח הפעלת גנרטור " צריך להימצא במצב
"אוטו/מרחוק".
 08.22.06.1תיאור פעולה (הפעלת גנרטור מלוח סינכרון)
 08.22.06.1.1בורר הפעלת גנרטור במצב ""0
במצב זה ניתן להפעיל את הגנרטור רק מלוח הפעלה מקומי
לצורכי שירות ,מכניות וכד'.
 08.22.06.1.2בורר הפעלת גנרטור במצב "אוטו"
במצב זה כאשר מתקבלת דרישה להפעלת גנרטור ממערכת
הלוגיקה ,יתבצע כדלקמן:
הגנרטור יופעל אוטומטית.
לאחר שהגנרטור התניע והתקיימו התנאים המתאימים (כמפורט
בהמשך) יתחבר מפסק גנרטור בתנאים המתאימים .כאשר
מופסקת הדרישה להפעלת גנרטור ,מפסק גנרטור יתנתק
אוטומטית ולאחר השהייה של כ –  4דקות לקרור המנוע יודמם
המנוע.
במידה ורוצים לעצור את הגנרטור מיידית ניתן לעשות זאת ע"י
לחיצה על לחצן עצירת חרום.
 08.22.06.1.3בורר הפעלת גנרטור במצב "יד"
העברת הבורר למצב "יד" גורמת להפעלה מיידית של הגנרטור,
ללא תלות בלוגיקה הכללית.
גם במצב זה מפסק גנרטור יתחבר בתנאים המתאימים .הפסקת
הגנרטור תיעשה ע"י החזרת הבורר למצב "אוטו" או מצב ""0
בשני המקרים הגנרטור יודמם לאחר השהיית קירור.
 08.22.07לוח סינכרון גנרטורים – פיקוד מפסק גנרטור
 08.22.07.1תיאור הפעולה – כללי
 08.22.07.1.1לוח הסינכרון שולט על פעולת מפסקי הגנרטור.
 08.22.07.1.2לוח הסינכרון מעביר את פקודות הפעלת הגנרטור שמתקבלת
מהלוגיקה הכללית ו/או מהמפעיל אל לוח הפעלת הגנרטור.
 08.22.07.1.3לוח הסינכרון נותן אישור לחיבור מחליף הגנרטור (באם קיים).
 08.22.07.1.4במערכת זו הסינכרון בין הגנרטורים מתבצע תחת עומס וכל
מפסיקי הגנרטור מתחברים לפס הסינכרון .הגנרטור הראשון
מתחבר ללא סינכרון לפס נקי ממתח .הגנרטורים האחרים
מתחברים בתנאי סינכרון.
 08.22.07.1.5זמן הסינכרון לא יעלה על  7שניות.
 08.22.07.2תיאור פעולת מפסק גנרטור
השליטה על מיתוג מפסק גנרטור נעשית ע"י מפסק בורר "פיקוד מפסק גנרטור"
בעל שני מצבים:
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מצב " "0מנותק
מצב " "1מחובר.
 08.22.07.2.1מצב " – "0במצב זה ,אין אפשרות לחבר את מפסק גנרטור .אם
המפסק מחובר ,העברת הבורר למצב " "0תנתק את המפסק.
 08.22.07.2.2מצב " – "1במצב זה  ,מפסק הגנרטור יתחבר בתנאים הבאים:
תנאים מוקדמים:
 08.22.07.2.3גנרטור בפעולה.
 08.22.07.2.4מתח ותדירות הגיעו לערך נומינלי.
 08.22.07.2.5אין תקלת זרם יתר/קצר במפסק הגנרטור
 08.22.07.2.6אין תקלת הספק חוזר
תנאים נוספים קיימים בהתאם למשטרי העבודה השונים.
 08.22.07.3משטר רגיל
 08.22.07.3.1כאשר הגנרטור פועל בתנאים מוקדמים מתבצעות הפעולות
הבאות:
גנרטור ראשון :אם הגנרטור הוא הראשון שעומד להתחבר לפס
הסינכרון מפסק הגנרטור יתחבר לפס נקי ממתח ללא סינכרון.
לאחר שמפסק הגנרטור מתחבר מנורת הסימון "מפסק גנרטור
מחובר" דולקת.
 08.22.07.3.2הגנרטור אינו ראשון :אם אחד מהגנרטורים האחרים מחובר
לפס הסינכרון ,חיבור מפסק הגנרטור נעשה באופן הבא :
 08.22.07.3.2.1מערכת הסינכרון של הגנרטור מתחברת.
 08.22.07.3.2.2מנורת סימון "מפסק גנרטור מחובר" מהבהבת.
כאשר נוצרים תנאי סינכרון ,מתחבר מפסק
הגנרטור ,חיווי תנאי סינכרון מופעים ע"י LED

ירוק שדולק קבוע בשעה  12:00שבמד סינכרון.
מנורת סימון "מפסק גנרטור מחובר" דולקת קבוע,
מערכת הסינכרון מתנתקת.
 08.22.07.4חלוקת עומסים בין הגנרטורים כאשר  2או  3מהגנרטורים פועלים בסינכרון,
מערכת חלוקת העומסים של אותם גנרטורים פועלת  .חלוקת העומס בין
הגנרטורים תהיה יחסית להספק הגנרטורים.
 08.22.07.5מערכת תקלות שמנתקות מפסק גנרטור
 08.22.07.5.1מנורת סימון "מתח לא תקין" מהבהבת.
תקלת מתח לא תקין תופיע במקרים הבאים:
 08.22.07.5.1.1גנרטור נמצא בפעולה  30שניות והמתח לא נכנס
לתחום נומינלי.
 08.22.07.5.1.2מתח יתר:
חשוב! במקרה של תקלת מתח יתר הגנרטור יודמם
מיידית ומנורת הסימון "מתח יתר" בלוח הפעלת
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הגנרטור תידלק .ביטול תקלה אפשרי רק במקרה
שהמתח חזר לתחום התקין או כאשר הדיזל הופסק.
 08.22.07.5.2מנורת סימון "תדר לא תקין" מהבהבת.
תקלת תדר לא תקין תופיע במקרים הבאים:
 08.22.07.5.2.1גנרטור נמצא בפעולה  30שניות והתדר לא נכנס
לתחום נומינלי.
 08.22.07.5.2.2תדר נמוך במשך זמן של כ 5-שניות לאחר כניסה
לתחום נומינלי.
 08.22.07.5.2.3תדירות גבוהה במשך זמן של כ 3-שניות.
ביטול התקלה רק כאשר התדר חזר לתחום התקין
אז כאשר הדיזל דומם.
 08.22.07.5.3מנורת סימון "הגנות מפ"ז פעלו" מהבהבת.
כאשר הגנת זרם יתר או קצר במפסק גנרטור פועלת,המפסק
מתנתק מיידית ולא נותן פיקוד לחיבור מחדש.
חשוב! יש צורך לאתר את הסיבה לפעולת הגנות מפסק ע"י דרג
מוסמך.
ביטול תקלה יעשה בשלבים הבאים:
 08.22.07.5.3.1לחיצה על לחצן  RESETשבמפסק גנרטור.
 08.22.07.5.3.2לחיצה על לחצן ביטול תקלה בלוח הסינכרון.
 08.22.07.5.4מנורת סימון "הספק חוזר לגנרטור" מהבהבת .תקלה זו מנתקת
את מפסק גנרטור בלבד כאשר מופיע הספק חוזר של כ10% -
במשך זמן של  8שניות.
ביטול התקלה יעשה ידנית ע"י לחצן ביטול תקלה או
אוטומטית כאשר הדיזל מודמם.
 08.22.07.6תקלה בסינכרון
מנורת סימון "תקלה בסינכרון" מהבהבת.
כאשר מערכת הסינכרון פועלת .מנורת הסימון של המפסק שיתחבר בתנאי
סינכרון מהבהבת.
חשוב! תקלה בסינכרון אינה מנתקת את המפסק שכבר מחובר וגם אינה
מונעת חיבור מפסק במשטר מבודד.
כאשר תהליך הסינכרון נמשך מעבר לזמן שהוקצב כ 3-דקות ניתן לכיוון ,
"תקלה בסינכרון" מופעלת ומערכת הסינכרון מופסקת.
במצב זה ,אין אפשרות לחבר את מפסק הגנרטור בתנאי סינכרון אם קיים
מתח בפס הסינכרון.
 במצב של תקלה בסינכרון כמפורט לעיל ,תינתן פקודה למפסק המקשר ביןהגנרטורים להפתח – וכל גנרטור יופעל על העומס שלו.
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 עם חזרת חברת חשמל – והפסקת פעולות הגנרטורים -יחובר המקשר באופןאוטומטי.
 08.22.07.7בדיקת הלוח במפעל
בגמר יצור הלוח ,הלוח יבדק על מתקן הדמייה ,בכל משטרי העבודה שנדרשו
במפרט .במעמד זה תינתן אפשרות למפעילים לקבל הדרכה על אופן פעולת הלוח
ומערכותיו.
הקבלן מתחייב שברשותו מערכת המאפשרת הדמייה מוחלטת וכוללת של כל
מרכיבי המערכת .עלות ביצוע ההדמייה כלול במחיר הכולל של מערכת
הסינכרון.
 08.22.07.8הדרכה
 08.22.07.8.1הקבלן ימסור  3ספרי הדרכה הכוללים תוכניות ,אופן פעולה,
אופן
הפעלה ,אחזקה ,קטלוגים של ציוד( .ספרות בעברית)
 08.22.07.8.2הקבלן יתן הדרכה לנציגי המזמין בשטח ובמפעל במשך  8שעות.
 08.22.07.9אחריות
הקבלן יתן אחריות של שנתים לתקינות מערכת הסינכרון וההפעלה של
הגנרטורים ,ויתקן כל תקלה ויחליף כל פריט – ללא כל תשלום.
 08.22.07.10תנאים כלליים
 08.22.07.10.1על הקבלן לתכנן לייצר ,לספק ציוד ולבדוק את המערכת לעמידה
בתקנים וסטנדרטים הבאים:
- RELAY SYSTEMS ASSOCIATED

ANSI/IEEE C37.90

WITH ELECTRICAL POWER APPARTUS.
- R.F. INTERFERENCE.

ANSI/IEEE C37.90.2

- R.F. INTERFERENCE.

BS.261

- INSULATION TESTS FOR ELECTRICAL RELAYS.

IEC 255-5

- MEASURING RELAYS AND PROTECTION EQUIPMENT.

IEC 255-6

- PROTECTION (PROTECTIVE) SYSTEM.

IEC 255-20

 08.22.07.10.2הציוד והמערכת יתאימו לעבודה בטמפ' סביבה של עד ,50º C
ולחות יחסית  95אחוז.
 08.22.07.11ציוד מומלץ
בחירת הציוד תותאם לסוג בקר המהירות המותקן על הגנרטור ,ובכל מקרה
יהיה שווה ערך למפורט להלן:
- REVERS POWER RELAY – BASLER BE4-32 OR CROMPTHON

RPR

- LOAD SHARING CONTROL – WOODWARD OR CRE

LSC

– ELECTRONIC MULTI METER – SATEC OF IESUMEI BACKARA.

EMM

– UNDER VOLTAGE RELAY – SYRELEC OR CROMPTHON

UVR

– AUTOSUNCHNRONIZER – WOODWARD OR CRE

ASC
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LOAD COMMANDER: BARBER COLMAN/ AGLC WOODWARD

LC

GCR+CPA-CRE
WOODWARD

CROMPTHON

SPEED

SC

CONTROLLER:

OVER/ UNDER VOLTAGE CONTROLLER: BASLER BE4 27/59.

OUV

OVER/ UNDER FREQUENCY CONTROLLER: BASLE BE481

OUF.C

DIGITAL VOLTAGE REGULATOR

DVR

VAR/PF VOLT AMPER REACTIVE POWER FACTOR CONTROLLER.
GENERATOR CONTROL PANEL.

GCP

KOYO, DL 250 (OR SIEMENS OR G.E.) OR MODICON.

PLC

VOLTMETER SELECTOR SWITCH (7 POSITIONS).

S.V

BUS SYNCHRONOSCOP (OPTION).

BSC

 08.22.07.12סינכרון והעברה שקטה בין גנרטורים לבין חברת חשמל
באחריות הקבלן לתאם עם חברת החשמל את ביצוע הסינכרון לצורך העברה
שקטה -ולבצע כל הנדרש על ידם .מחיר התאום עם חח"י וביצוע כל הנדרש ע"י
חח"י כלול במחיר מערכת העברה שקטה -ולא יבוצע כל תשלום נוסף לקבלן.
 08.22.07.13בעת עבודה בסינכרון בין חברת חשמל וגנרטורים – ייתכן מצב של הפסקת
חשמל וחזרת חברת חשמל .בחזרת חברת חשמל-אסור שמפסק מחליף
גנרטורים יהיה מחובר .לצורך כך יותקנו ממסרי LOSS OF MAIN - L.O.M.R

 RELLAYו REVERSE POWER RELLAY -RPR-כחלק מהבקרים של מע'
העברה שקטה .באחריות ספק מע' העברה שקטה לקבל אישור מחברת חשמל
בנושא  L.O.M.Rו.R.P.R -
 08.22.07.14מחיר הממסרים הנ"ל כלול במחיר הכולל של מע' העברה שקטה ולא ישולם
עבורם תשלום נוסף.
08.23

אופני מדידה למערכת סינכרון והעברה שקטה

 08.23.01מחיר המערכת כולל
 08.23.01.1אספקה ,חיווט והפעלה של לוח פח למע' בקרה ,הכולל מהדקים ,שילוט ,חיווט
וכל ציוד העזר.
 08.23.01.2אספקה ,חיווט ,בקרים מתוכנתים לשליטה וביצוע כל הפונקציות הנדרשות
לעיל ,לרבות כל ה ,HMI , O/I -צד דיגיטלי ,ספקים וכל ציוד ותוכנות דרושות.
 08.23.01.3כל הממסרים המפורטים לעיל ,לרבות  LOMRו RPR -וכל הממסרים הדרושים
להפעלת המערכת.
 08.23.01.4ביצוע התכנות ע"י מהנדס בקרה בעל ניסיון של  10שנים לפחות בתחום זה,
לרבות קיום דיונים עם המזמין והמתכנן ,הצגת התכנות ,טבלאות ,מסכים,
גרפים כפי שיידרש ע"י המזמין -שינוי פרמטרים ,שינוי ושדרוג טבלאות וכל
שיידרש ע"י המזמין עד להפעלת המערכת באופן מושלם.
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08.23.01.5
08.23.01.6
08.23.01.7
08.23.01.8

08.24
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הצגת פקודות וסטטוס מפסקים ותקשורת עם תחנות טרנספורמציה.
כל החומרים ,ציוד עזר ,תוכנות לביצוע הפונקציות הנדרשות במפרט זה.
המדידה תהיה קומפלט ל"מערכת סינכרון והעברה שקטה" -ולא תהיה כל
תוספת כספית עקב נושאים ש/לא נלקחו בחשבון ע"י הקבלן.
המערכת תבוצע ע"י אחד הקבלנים הבאים:
 08.23.01.8.1טלמניע (אלקטרה).
 08.23.01.8.2שמרלינג.
 08.23.01.8.3ברק פחימה.

לוח סינכרון גנרטורים -בקרת מערכת הגנרציה

 08.24.01כללי
 08.24.01.1לוח סינכרון גנרטורים יותקן בחדר לוח מ.ג של גנרטורים.
 08.24.01.2הלוח יוזן מארבעה גנרטורים בהספק  ,KW 1800כל גנרטור .בשלב א' של
העבודה מותקן גנרטור אחד בלבד.
 08.24.02משטר עבודה של הלוח
 08.24.02.1בהפסקת חשמל נכנסים הגנרטורים לפעולה.
 08.24.02.2לפני שהגנרטורים מזינים את פס הסינכרון -כל גנרטור מזין את השנאי אותו
הוא מזין ישירות .רק לאחר שהגנרטור מזין את השנאי ייסגר המפסק המזין את
פס הסינכרון.
 08.24.02.3מכוון שבשלב א' יותקן גנרטור אחד בלבד -לא תבוצע מע' סינכרון בין גנרטורים.
מפסק מקשר בין שני זוגות גנרטורים יהיה במצב סגור.
08.25

אופני מדידה מיוחדים

 08.25.01התחשבות עם תנאי החוזה:
רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאים והדרישות המפורטים
(כתובים ומשורטטים) במפרט טכני ,כתב הכמויות ובתכניות .המחירים המוצגים להלן
ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים באותם
המסמכים על כל פרטיהם ,וכן בכל התנאים המעשיים באתר ,לרבות תנאי חברת חשמל
וחברת בזק .אי הבנת תנאי כל שהוא או אי התחשבות בו לא תוכר על ידי המזמין כסיבה
לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.
 08.25.02מחירי היחידה
מחירי היחידה המוצגים בסעיפי כתב הכמויות ייחשבו ככוללים בנוסף למפורט באופני
מדידה מפרט כללי למתקני חשמל  08את ערך:
 08.25.02.1כל החומרים (ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה והפחת
שלהם.
 08.25.02.2כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי ותיאורי המפרט הטכני ,כתב
כמויות ותכניות.
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השימוש בכלי עבודה ,מכשירים ,מכונות ,פיגומים וכד'.
הובלת חומרים ,כלי עבודה וכו' המפורטים בסעיפים דלעיל ,אל מקום העבודה
ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הובלת עובדים למקום העבודה וממנו.
אחסנת החומרים ,הכלים ,המכונות וכו' ושמירתם וכן שמירת העבודות שבוצעו
עד לקבלת המתקן ואישורו הסופי ע"י המזמין.
המיסים הסוציאלים ,הוצאות הביטוח וכו'.
הוצאותיו הכלליות של הקבלן (הן הישירות והן העקיפות) ובכלל זה הוצאותיו
המוקדמות והמקריות.
ההוצאות האחרות ,מאיזה סוג שהוא ,אשר התנאים וההוראות של המפרט,
התכניות וההזמנה מחייבים אותן.
ביצוע חורים ,חריצים ,מעברים בכל גודל נדרש בקירות ותקרות בכל העוביים
להעברת צינורות וכבלים בניסור בלבד.

 08.25.03בסעיפים בהם התיאור מצויין "קומפלט" ,יכלול הסעיף את אספקת הציוד ואת כל עבודות
הלוואי ,החומרים וציוד העזר הדרושים לביצוע העבודה ,לרבות הבדיקות השונות ,חיבורחשמלי ,הפעלה והרצה ,לרבות הדלק הדרוש לבדיקת הפרדה שח הדיזל גנרטור.
 08.25.04עבודות בשיטת רג'י יובאו בחשבון רק אם ניתנה לכך הנחיה בכתב ע"י המזמין או בא-כוחו.
 08.25.05כמויות  -כל הכמויות ניתנו באומדנה .הכמויות המעשיות תהיינה לפי המדידה בשטח והקבלן
יהיה אחראי לגבי כמויות החומרים והציוד שיזמין לצורך ביצוע העבודה.
 08.25.06מדידה  -כל עבודה תימדד מדידת נטו (אלא אם כן צויין אחרת להלן) בהתאם לפרטי התכנית,
כשהיא גמורה ,מושלמת ו/או קבועה במקומה ,ללא כל תוספת עבור פחת וכד' ומחירה כולל
את ערך כל חומרי העזר ועבודות הלוואי הנזכרות במפרט והמשתמעות ממנו ,במידה ואותם
חומרים ו/או עבודות אינם נמדדים בסעיפים נפרדים.
 08.25.07רואים את הקבלן כמי שהביא בחשבון במחירי היחידה שהציג את הנושאים הבאים:
 08.25.07.1תכניות לאישור ותוכניות עדות.
 08.25.07.2כל הבדיקות לרבות  :מכשירי בדיקה ומדידה ,יומן הבדיקות ,הפעלת המתקנים,
בדיקת המתקן.
 08.25.07.3התקנות עזר ואמצעים למיניהם ,הדרושים לאבטחת העבודה השוטפת.
 08.25.07.4סימון זיהוי לכבילים ,שילוט לוחות ,גופי תאורה ,תעלות ,סולמות ,מפסיקי זרם,
בתי תקע ,לוחות שרות וכו'.
 08.25.07.5חיזוק חוזר של כל הברגים והחיבורים החשמליים בלוחות החשמל כעבור ששה
חודשים לאחר הפעלת המתקן.
 08.25.08תכולת המחירים
פרט אם צויין אחרת במפורש ,כוללים המחירים הספקה לאתר ,התקנה וחבור וכן בדיקת
והפעלת כל חלקי המתקן השונים גם אם סופקו ע"י אחרים (ובתנאי שהותקנו ע"י הקבלן).
תאור העבודה בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד .המחיר המוצע יתיחס לגבי כל המצוין
במסמכי החוזה והתוכניות.
 08.25.09תיאומים
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מחירי העבודות בחוזה זה כוללים גם את התשלום עבור כל התיאומים השונים הנחוצים
לשם ביצוע המתקן ולא תשולם כל תוספת כספית בגין פעולות תיאום אילו ללא הבדל באם
התאום הוא עם קבלנים אחרים או עם גורם מתכנן או רשות כלשהיא.
 08.25.10תוכניות ופרטים
אותן תכניות שתתווספנה במשך העבודה לשם הבהרות ופרטי ביצוע תיחשבנה כאילו הופיעו
בהצעת המחיר והינן כלולות במחירי היחידה שעליהם התחייב הקבלן .לוחות החשמל
במסגרת הפרויקט יתוכננו כמפורט במהלך הביצוע .עקב שינויים בתכנון לא יקבל הקבלן כל
תשלום נוסף ולא יהיה שינוי במחירי היחידות שבכתב הכמויות ,ולקבלן לא תהיה כל תביעה
כספית.
 08.25.11אביזרי עזר
מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות כוללים גם את :
כל חיזוקי הברזל הדרושים לקביעת והתקנת האביזרים הנזכרים בסעיפים השונים של כתב
הכמויות ,כולל מתקן התליה לסולמות כבלים ,לתעלות כבלים ,לגופי התאורה ,לתעלות פסי
צבירה וכד' ,כולל פרופילי ברזל מגולוונים להתקנה משותפת של צנורות או כבלים במתקן.
המחיר כולל גם את כל החבקים ,חיזוקים ,מהדקים ,סגירות ,חומרי בידוד ,וכן את כל שאר
חומרי העזר ועבודות הלואי אשר לא פורטו במפורש ואשר נחוצים להשלמת המתקן ,הפעלתו
ועבודתו התקינה של המתקן .כמו כן כלולות תיבות הסתעפות מסוג כבה מאליו  ,עם מכסה
נסגר ע"י ברגים ועם מהדקים ,בולצים ,פ"צ ,וכד' עבור כבלים בחתך עד  16ממ"ר.
 08.25.12דוגמאות
הכנת דוגמאות למיניהן כלולה במחירי היחידה של אותם אביזרים שבגינם יש להכין
דוגמאות לאישור .על הקבלן לספק דוגמאות ולהתקינן באתר -ללא תוספת כספית.
 08.25.13צנורות
 08.25.13.1צינורות פלסטיים כפיפים שימדדו בנפרד (שלא במסגרת נקודות) כוללים גם:
קופסאות הסתעפות ומעבר וכן חוטי השחלה מניילון בקוטר  4ממ"ר באותם
מקומות שלא מושחלים בהם מוליכים.בצינורות בקוטר  36מ"מ ומעלה המחיר
כולל חבל השחלה בקוטר  8מ"מ.
 08.25.13.2צינורות פלסטיים קשיחים מסוג "כ" (קשיח כבד) כוללים במחיריהם גם :
קופסאות הסתעפות ומעבר משוריינות מגולבנות ,חוטי השחלה ,קשתות
סטנדרטיות ומיוחדות לפי הצורך.
 08.25.13.3צינורות מגולבנים כוללים גם:
 08.25.13.4תיקוני צבע עשיר אבץ ,קופסאות כנ"ל ,תרמילים סופיים ,חוטי השחלה,
קשתות ,מופות ,ניפלים וכו'.
 08.25.13.5צנורות פלסטיים גדולים מעל " 3ופלדה כוללים גם :חבלי ניילון  8מ"מ קוטר
בכל צינור עם רזרבה בקצוות ,וכן איטום קצוות ע"י יריעות גומי בעובי  2מ"מ
מתוחות ומחוזקות ע"י חבקים לקצות הצנרת.
 08.25.13.6מחיר המעברים ,חורים ,חריצים כלול במחירי הצנרת והסולמות לרבות סגירות
מגן אטומות ותרמילים סופיים וכן פתחי מעבר ושרוולים בקירות.
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 08.25.13.7מחירי מעברים ובריכות לכבלים וכן אביזרים בקרקע כוללים גם את כל עבודות
החפירה ,הכיסוי (שאר עבודות הלואי הנחוצות לשם כך).
 08.25.13.8עטיפת בטון לצנרת כוללת גם  :בטון ב 20 -רשת זיון בקוטר  6מ"מ כל  15ס"מ,
העמקת החפירה מתחת לצנרת ובצדדים.
 08.25.13.9הצנרת כוללת גם קופסאות הסתעפות מסוג כבה מאליו – עם מיכסה הנסגר ע"י
 4ברגים.
 08.25.13.10הצינורות המופיעים בכתב הכמויות הינם עבור מקומות שלא כלולים במחיר
הנקודות.
 08.25.13.11צינורות בהתקנה סמויה כוללים גם פתיחת חריצים בקירות בטון ותיקון בטיט
צמנט לאחר הנחת הצנרת.
 08.25.14הארקות
ביצוע גשרי הארקה בחיבורים השונים כלול במחירי היחידה של אותו אביזר.
מוליכי הארקה יהיו מנחושת עם מעטה  PVCוכוללים גם חיבורים בקצוות לרבות נעלי כבל.
 08.25.15כבלים ומוליכים
כבלים ומוליכים כוללים במחיריהם גם :חיבורם בקצותיהם ,נעלי כבל רגילים ומיוחדים
(למוליכי אלומיניום) ,תגיות סמון ,חבקים ,חיזוקים סגירות מגן ,קופסאות הסתעפות
אטומות ,מהדקי הסתעפות עד חתך 16ממ"ר ,השחלה ,הנחה ,חזוק וכד' .אורך הכבלים
והמוליכים יקבע עפ"י אורך התעלות והמוליכים בהם הם מונחים או מושחלים .התקנה על
סולמות /השחלה בצינורות /התקנה בקרקע /או אחר -ללא הבדל מחיר.
 08.25.15.1כבלים חסיני אש כוללים במחירם גם את כל האביזרים הדרושים להתקנת
כבלים עפ"י תקן.
 08.25.15.2כבלים מסוג  N2XYיהיו .F.R
 08.25.15.3כבלי אלומיניום כוללים במחירם נעלי כבל ומהדקים מתאימים לחיבורים
לאביזרי נחושת.
 08.25.15.4שילוט הכבל ביציאה מלוח החשמל ולאורך התוואי -ע"י דגלונים פלסטיים.
 08.25.16תעלות וסולמות כבלים
תעלות כבלים כוללות במחיריהן גם :מכסים מכופפים ,מתלים ותמיכות מגולבנים כל 1.5
מטר ,הארקתן ,ביצוע בצורת שקע  -תקע בקטעים ,צביעה /גילוון לפי הדרישה בפנים ובחוץ,
פניות בגירונג ,זויות ,שינוי רוחב מדורגים ,מחזיקי כבלים ,פתחי חיבור לתעלות המסתעפות,
פלנשים סופיים פרופילי  Zנקובים מגולוונים בתעלות אנכיות .המתלים לתעלות/סולמות
הכבלים יבוצעו מזויתנים או פרופילים בעלי צלע של  5ס"מ לפחות .תעלות  PVCכוללות
מכסים קפיציים ועוביין 3מ"מ.
התומכים יהיו אורגינליים של חברות המתמחות בתחום זה.
התעלות כוללות במחירן גם פתיחת חורים בקירות וחגורות בטון לצורך מעבר התעלות ,
ותיקוני הפתח בטיט צמנט .כמו כן כולל מחיר התעלות תאום עם קבלני מערכות אחרות
העובדים באתר ,הזזות של תעלות לפי צורך לרבות העבודות והחומרים.
 08.25.17לוחות חשמל
 08.25.17.1אספקת המבנה ,הובלה והתקנה באתר.
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לקיחת מידות בשטח והגשת תוכניות יצור לאישור המזמין ( .מידות באחריות
הקבלן – גם אם אושרו ע"י המזמין).
פסי צבירה  ,מבודדים ,קונסטרוקציות ברזל ,מחיצות ,פתחים ,חיזוקים.
שילוט סנדוויץ לכל אביזרים בלוח.
שילוט פלסטי לכל המוליכים לרבות פאזות ,אפס ,הארקה פיקוד.
הכנסת הלוח בחלקים למבנה -באם תנאי השטח דורשים זאת.
ביצוע מחיצות בין השדות השונים של הלוח  .מחיצות שלמות.

 08.25.17.8ביצוע פס מהדקים לריכוז כל נקודות  I/Oלתא בקרה נפרד בלוח ,עם מקום
לבקר ,לרבות התקנת הבקר ,וביצוע חיווט בין אביזר מבוקר בלוח כגון ממסר,
או מפסק ,או אביזר אחר -לבין פס מהדקי בקרה ,וכן בין פס מהדקי הבקרה
לבין הבקר לרבות שילוט מהדקים ומוליכים ,ביצוע תוכניות ביצוע מפורטות וכל
ציוד העזר.
 08.25.17.9כל הדרישות המפורטות במפרט הטכני ובתוכניות.
 08.25.18צביעה
צביעה ותיקוני צבע לאחר ההתקנה כלולים במחירי האביזרים.
 08.25.19חומרי עזר
חומרי עזר בגין קטעי כבילים ,מוליכים ,צינורות ,הדרושים לחבור האביזרים כלולים
במחיריהם ,לרבות ברגים ,אומים ,דיסקיות וכו'.
 08.25.20סימון אביזרים
מחירי האביזרים כולל גם :סימון כל מ"ז ,לחצן ,בית תקע ,וכן ע"י סרט סימון "דיימו" בגוון
שיבחר המזמין בו טבוע מס' המעגל בלוח .הסרטים יודבקו ע"י דבק מגע .לאביזרים גדולים
כגון ארגזי שקעים יותקנו שלטים מסנדויץ פלסטי חרוט.
 08.25.21פירוק מתקנים קיימים
פירוק של מתקנים קיימים כוללים את בצועם בשלבים עפ"י החלטות המזמין וקביעתו.
 08.25.22נקודות
כללי
כל הנקודות לחשמל ותקשורת כוללות אספקת והתקנת הצנרת ,המוליכים והכבלים בין לוח
החשמל לבין הנקודה ,לרבות קופסאות הסתעפות והאביזר הסופי בקצה ,חיווט וחיבור
בקצוות.
 08.25.23נקודת מאור להתקנה גלויה
כוללת את העבודות ואספקת הציוד כמפורט להלן :
 08.25.23.1כבלים מסוג  N2XYעם מוליכים מנחושת  Φ1.5ממ"ר כנדרש מושחלים בצנרת
ומחוברים בלוח חשמל ,בג.ת .ובמ"ז.
 08.25.23.2צינור פלסטי כפיף כבד כבה מאליו בקוטר  19מ"מ ,או  25מ"מ ,מותקן בהתקנה
סמויה ,לרבות חציבות בקירות ,אטימה ,וקופסאות מעבר פלסטיות ,עם מיכסה
הנסגר ע"י  Φ 4ברגים וסיום בקופסת "גוויס" כנדרש לפי סוג הקיר.
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 08.25.23.3מפסק זרם  1 x 10אמפר מהדגם המפורט בתכנית מותקן בהתקנה סמויה.
 08.25.23.4כל ציוד עזר ושילוט.
 08.25.23.5כבל יהיה ( )3 x1.5או (  )3 x 2.5או ( ,)4 x1.5או ( )4X2.5
 , N2YX ) 5X2.5( N2YXללא הבדל במחיר הנקודה.
הערה - :עבור מ"ז מחליף שני  -ישולם לקבלן מחיר מחצית נקודת מאור.
במקומות בהם קיים ג.ת .דו תכליתי לחרום  -לא תשולם לקבלן כל תוספת
כספית בגין תוספת מוליך.
 08.25.24נקודת כוח חד פאזית לזרם  16X1אמפר להתקנה סמויה
את העבודות ואספקת הציוד כמפורט להלן:
 08.25.24.1כמו נקודת מאור ,אום עם כבל .3 X 2.5 N2XY
 08.25.24.2בית תקע חד פאזי עם שלושה קטבים מהדגם המפורט בתוכנית ,מותקן תה"ט.
 08.25.24.3כל ציוד עזר ושילוט סנדוויץ.
 08.25.25נקודת כוח חד פאזית להתקנה סמויה ,עם שקע לזרם שונה מ 16X1 -אמפר
הנקודה כוללת את כל המפורט עבור נקודת כוח חד פאזית  16X1אמפר ,אך המוליכים ,השקע
והצינורות יהיו בחתך המתאים לפי חוק חשמל וכמפורט בתוכנית.
 08.25.26נקודת כוח פאזית לזרם  16X1אמפר להתקנה גלויה
כוללת את העבודות ואספקת הציוד כמפורט להלן:
 08.25.26.1כבל מסוג  N2XYעם מוליכים בחתך  2.5ממ"ר מושחלים בצינורות או בתעלות
ומחוברים בלוח חשמל ובשקע.
 08.25.26.2צינור פלסטי קשיח כבד בהתקנה גלויה ,או צינורות פלסטיים כפיף כבד כבה
מאליו מעל תקרות ביניים ,מחזיק כבלים וקופסאות הסתעפות עם מכסה הנסגר
ע"י  4ברגים.
 08.25.26.3אם נדרש בתוכנית – כוללת הנקודה גם תעלות  P.V.Cבמידות ( )1.5X1.5ס"מ
או ( )3X1.5ס"מ במעבר הכבלים במקומות גלויים.
 08.25.26.4שקע חד פאזי לזרם  16X1אמפר ,מהדגם הנדרש בתוכנית ,מותקן עה"ט.
 08.25.27אטימת פיר כבלים ב – KBS -כולל:

 08.25.27.1אספקה והתקנת טיט  KBSלרבות הכנת משטחים ומסגרות וכל העבודות
וציוד העזר.
 08.25.27.2העובי והחומר יתאימו לחסימת מעבר אש למשך  3שעות .יש למסור קטלוג
וחישובים.
 08.25.27.3מחיר המשטחים כולל בתוכו ציפוי הכבלים בשני צידי הפיר -בחומר מעכב אש
– לאורך של  100ס"מ מכל צד של המעבר.
 08.25.27.4החומר יתאים לדרישות תקן  BS 476וכן  DIN 4102ותקן ישראלי.
 08.25.27.5המדידה לפי מ"ר – גודל הפתח.
 08.25.28נקודת הזנת כח אל פס אספקה
 08.25.28.1מעגל הזנת כח מלוח חשמל אל פס אספקה ע"י כבל ( ,N2XY )3X2.5צינור
פלסטי כפיף כבד כבה מאליו  23מ"מ.
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08.25.28.2
08.25.28.3
08.25.28.4
08.25.28.5

מכרז מס' 206/2021

חיבור בלוח חשמל.
חיבור בפס אספקה – בפס המהדקים בכניסה לפס ( לא כולל שקע).
שילוט וציוד העזר.
המדידה - :מעגל אחד משמש אומנם מספר שקעים -אך כל מעגל המגיע לפס –
ימדד כנקודה אחת – ללא תלות במספר השקעים בפס.

 08.25.29ביצוע כיבוי אש בלוח חשמל כולל
 08.25.29.1אספקת מיכל עם גז . FM200
 08.25.29.2ביצוע חישוב ע"י מחשב לחישוב גודל מיכל הגז ,חתך הצנרת ,וחישוב זמן
הפריקה של הגז ,לבדיקת התאמה לתקן ,הגשת החישובים לאישור המזמין.
 08.25.29.3אספקת וביצוע צנרת הגז מנחושת או סקדיול  40צבוע אדום ,וכן הנחירים וכל
החומרים וציוד העזר -להתקנה בגג הלוח.
 08.25.29.4כל הציוד יתאים לתקן הישראלי וה.NFPA -
 08.25.29.5בלון הגז כולל גם שעון  ,ידית הפעלה ידנית.
 08.25.29.6ציוד בקרה לקבלת אינדיקציה ממיכל הגז למקרה שהמיכל התרוקן .האביזר
מותקן על המיכל.
 08.25.30ציוד וחומרי עזר
מחיר האביזרים המערכות שבכתב הכמויות כוללות את כל ציוד העזר ,החומרים  ,והעבודות
הדרושים להתקנתם והפעלתם המושלמת.
 08.25.31שילוט
מחיר השילוט כלול במחיר הציוד המופיע בכתב הכמויות הציוד יהיה סנדויץ מחוזק עם
ניתים כנדרש במפרט הטכני והתוכניות.
 08.25.32תו תקן מכון התקנים הישראלי
 08.25.32.1כל הציוד המסופק במסגרת החוזה יהיה מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי.
 08.25.32.2אם ציוד שנרשם ע"י המתכנן בכתב הכמויות -אינו נושא אישור מכון התקנים-
אסור לספק ציוד זה -גם אם מופיע בכתב הכמויות.
 08.25.32.3לקבלן לא תהיה כל עילה לתביעה כספית עקב כך ,והקבלן מתחייב לספק ציוד
מסוג אחר לפי החלופות הקיימות בכתב הכמויות לגבי אותו פריט או מתוך
סעיפים אחרים -לפי החלטת המזמין.
 08.25.32.4אישורים של מכון התקנים יוגשו לגבי כל פריט ויהיו תקפים בעת ביצוע העבודה.
 08.25.33הדרישה להצגת הציוד המוצע ע"י הקבלן ביחד עם הצעת הקבלן -לפי המפורט לעיל -חלה
על הציוד כמפורט להלן:
 08.25.33.1לוחות מתח גבוה.
 08.25.33.2שנאים.
 08.25.33.3ציוד לוחות חשמל.
 08.25.33.4מע' קריאת אחות.
 08.25.33.5גנרטורים.
 08.25.33.6גופי תאורה.
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 08.25.34סלקטיביות מפסקי מתח גבוה ומתח נמוך כוללים במחירם גם ביצוע סלקטיביות באמצעות
תוכנה מיוחדת .הסלקטיביות תבוצע במתח גבוה תוך תאום מלא מול חברת חשמל ,וכן בין
מתח גבוה למתח נמוך ,וכל מערך מתח נמוך.
 08.25.35קופסאות שקעים
קופסאות שקעים כוללות אספקת הקופסה ,שקעי חשמל ,שקעי הארקה (אם נדרש) ,פס
הארקה ( )6 X 4מ"מ אם נדרש ,חיווט לפי פרט "חא"  ,מקום לשקעי תקשורת ומקום שמור.
דגם הקופסה נקבע בכתב הכמויות ואין להקטין הקופסה .כמו כן כוללת הקופסה גם פרופיל
תעלה בחלק התחתון לצורך חיזוק הקופסה וכן חיתוך פרופילים בצדדים אם יש צורך.
השקעים עם נורת  ,LEDותריס פנימי בטיצ'ינו או גוויס ,לרבות צבע גוף השקע לפי הנדרש.
הקופסאות יהיו להתקנה סמויה (או גלויה ללא הבדל מחיר) וכוללות גם בסיס מתאם לשקעי
בטיצ'ינו וגויס עבור כל המודולים כולל מודולים שמורים ומודולים לתקשורת .כולל גם
מכסה דמה לכל המקומות שבהן אין אביזרים.
 08.25.36אופני מדידה ל" -בקרת מערך הגנרציה ולוח הסינכרון"
התשלום עבור ביצוע "בקרת מערך גנרציה ולוח סינכרון" – כולל בתוכו את כל המפורט בפרק
 , 49לרבות אספקת כל החומרים ,תכנון ,תוכנות ,תיכנות ,ציוד עזר ,חומרים ועבודות דרושות
לרבות:
 08.25.36.1תכנות כל הפונקציות הנדרשות למשטרי הפעלת הגנרטורים ,בקרת שלבי
הסינכרון ,בקרת מקשר פסי סינכרון ,בקרת גנרטור חירום ,השלת עומסים.
 08.25.36.2שני בקרים העובדים ב ,HOT REDUNDANCY -התכנון שלהם ,HMI ,חיווט
הבקרה.
 08.25.36.3דיונים עם המזמין לקבלת הנחיות במהלך העבודה ,בדיקות ,הפעלה ומתן
הסברים לנציג המזמין.
* ארון הבקרה יסופק במסגרת סעיף נפרד ,ויכלול בתוכו גם מהדקים ,ממסרים
וכדומה
 08.25.36.4עבודה זאת תבוצע ע"י קבלן הבקרה בתאום עם קבלן החשמל ויצרן מערכות
הסינכרון .על קבלן החשמל לבקש הצעת מחיר מקבלן הבקרה.
 08.25.37מערכת חיסכון באנרגיה לחדר תמ /1או תמ2
 08.25.37.1מערכת חיסכון באנרגיה לחדר מבצעת ניתוק תאורה ו F.C. -או מזגן כאשר אין
נוכחות של אנשים בחדר.
 08.25.37.2מחיר מערכת חיסכון באנרגיה לחדר לפי תמ -2עם שני מעגלי תאורה ומעגל F.C.

 /מזגן כוללת את המרכיבים הבאים:
 08.25.37.2.1שלוש קופסאות  CIנפרדות -כבה מאליו.
 08.25.37.2.2קופסה אחת מהווה יחידת מיתוג ראשית דגם

ALFA-12-1M-2

וכוללת בין השאר כרטיס אלקטרוני ,מגען  20אמפר ,ספק מתח 12
 VDCמיוצב עבור גלאי בידוד ,הדקים לחיבור הזנות וכל ציוד
אלקטרוני דרוש.
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 08.25.37.2.3קופסה שנייה הכוללת יחידת מיתוג משנית דגם ALFA-12-1S-2

למיתוג מעגל מאור שני ,וכוללת כרטיס אלקטרוני ,מגען  20אמפר,
מהדקים להזנות ,וכל הציוד האלקטרוני הדרוש.
 08.25.37.2.4קופסא שלישית הכוללת יחידת מיתוג משנית דגם ALFA-12-1S-2

למיתוג יח'  / F.C.מזגן -וכוללת כרטיס אלקטרוני ,מגען  20אמפר ,
מהדקים לחיבור הזנות וכל ציוד אלקטרוני דרוש.
 08.25.37.2.5גלאי נוכחות  ALFA-12-MDN-24עם מתח הזנה מיוצב VDC12

הכולל:
 08.25.37.2.5.1נורית חיווי ירוקה הנדלקת בעת זיהוי התנועה.
 08.25.37.2.5.2נורית חיווי אדומה -כאשר הגלאי לא מזהה תנועה
בחדר.
 08.25.37.2.5.3הפעלת הגלאי כוללת השהייה לכיבוי בין 30÷ 0
דקות.
 08.25.37.2.5.4פוטנציומטר לכיוון רגישות גילוי הנוכחות.
 6 08.25.37.2.5.5מפסיקים זעירים לביצוע כיווני זמני השהייה
ורגישות.
 08.25.37.2.6ביחד עם הגלאי יסופק כבל בקרה מסוכך ( 0.5 X 4ממ"ר) בצבעים
שונים של הגידים -מותקן בתוך צינור -לרבות הצינור  23מ"מ .הכבל
יחובר לקופסת המיתוג הראשית.
אורך הכבל היה עד  10מטר לפי החלטת המתכנן למיקום הגלאי.
 08.25.37.2.7כמו כן כוללת מערכת חיסכון לחדר את הכבלים והצנרת הבאים:
08.25.37.2.7.1

הזנה בין קופסת הבקרה לבין מפסק זרם מאור של
החדר -ע"י כבל עד ( ,N2XY)4 X 1.5וצנרת  23מ"מ
כבה מאליו בהתקנה סמויה.

08.25.37.2.7.2

הזנה בין קופסת הבקרה לבין שקע ה / F.C -מזגן-
ע"י כבל ( N2XY)3 X 2.5וצינור  23מ"מ כבה
מאליו.

08.25.37.2.7.3

כבל בקרה מסוכך לחיבור בין שלושת הקופסאות.

08.25.37.2.7.4

מפסקי פקט מוגני מים( – A(16X2מותקנים מחוץ
לקופסה-מוזנים מלוח החשמל ומזינים את
הקופסה -משמשים כמפסק ביטחון.

08.25.37.2.7.5

כל ציוד עזר ,שילוט ,ועבודות דרושות.

08.25.37.2.7.6

מתן הבהרות והנחיות לקבלן החשמל והפעלת
המערכת.
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08.25.37.2.7.7

אחריות ל 3 -שנים -הכוללת החלפת כל אביזר
מקולקל בתוך  48שעות -ללא תשלום במשך
תקופת האחריות.

08.25.37.2.7.8

חיווט לעקיפת גלאי נוכחות בשבת /וחגים ע"י
קבלת מגע סגור (בשבת) ממערכת הבקרה של
הבניין.
כל המפורט לעיל כלול במחיר הכללי של מערכת
חיסכון באנרגיה לחדר.

 08.25.38מחיר מערכת חיסכון באנרגיה לחדר לפי פרט תמ -1עם מעגל
מאור אחד ומעגל  / F.Cמזגן
 08.25.38.1המערכת משמשת לניתוק מעגל מאור אחד ומעגל  / F.Cמזגן.
 08.25.38.2מחיר המערכת כולל את כל המפורט לעיל אך פחות קופסת בקרה אחת למעגל
תאורה.
 08.25.39ציוד מאושר ע"י המזמין למערכת חיסכון באנרגיה ,הינו תוצרת החברות הבאות:
. LEVITON 08.25.39.1
.WATTSTOPPR 08.25.39.2
 08.25.40בדיקת מתקן חשמל ע"י בודק חשמל כולל:
 08.25.40.1הזמנת בודק חשמל המתאים בדרגתו למתקן הנבדק עפ"י חוק חשמל.
 08.25.40.2הבודק חייב לקבל אישור המזמין מראש לפני התחלת הבדיקות.
 08.25.40.3על הבודק להביא עמו את כל מכשירי הבדיקה הדרושים.
 08.25.40.4הבדיקה כוללת את כל מערכות החשמל הקיימות והדורשות בדיקה לפני
הפעלה -ללא יוצא מהכלל .לא יבוצע תשלום נפרד עבור מערכות מיוחדות.
 08.25.40.5התשלום יהיה קומפלט אחד עד לאישור המתקן ע"י הבודק .לא יבוצעו
תשלומים נוספים בגין ביצוע מספר בדיקות עקב ליקויים שהתגלו ע"י הבודק.
 08.25.40.6סיום הבדיקה ואישור המתקן ע"י הבודק -יחשב עם מסירת דו"ח בודק ללא כל
ליקויים.
 08.25.41אופני מדידה לבקרת לוחות חשמל
בקרת לוח חשמל מתח נמוך ומתח גבוה  – Xכוללת
 08.25.41.1אספקת והתקנת בקרים מתוכנתים הכוללים נקודות  I/Oבכמות כמפורט בכתב
הכמויות .הבקר יהיה מדגם  SAIAאו ישומי בקרה -לפי סטנדרט המזמין.
 08.25.41.2הנקודות אנלוגיות או דיגיטליות לפי דרישה והחלוקה בין נקודות כניסה או
יציאה  ,הינם ללא הבדל מחיר.
 08.25.41.3הבקר מסוג  STAND ALONEניתן לתכנות ולעבודה ללא צורך במרכז בקרה.
 08.25.41.4הבקר כולל תקשורת  TCP IPאינטגרלית .הבקר מאפשר תקשורת בין כל
הבקרים וכן תקשורת למרכז הבקרה.
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 08.25.41.5ביצוע חיווט בלוח החשמל של כל הנקודות המבוקרות בלוח החשמל -לרבות
שילוט ,מהדקים ,תאום עם יצרן לוח החשמל וכל העבודות וציוד העזר .התקנה
וחיווט של הבקרים.
 08.25.41.6הבקר יכלול כל ציוד פריפרי וציוד עזר הדרוש להפעלה מלאה.
 08.25.41.7תכנות כל נקודות הבקרה בבקרים לפי תפ"מ שיאושר ע"י היועץ וכן תכנות
נקודות מכל סוג שהוא בתוכנת  HMIולפי דרישת היועץ /מזמין ,לרבות ערכי סף
משתנים והצגתם על מסך במחשב ,תכנות גרף משולב של מספר משתנים ,הגדרת
 DATA BASEלפי פרוגרמה שתימסר לקבלן בזמן העבודה ,לרבות דיונים בין
מהנדס בקרה מטעם הקבלן והמזמין לקבלת מערך בקרה אשר יהיה מקובל על
המזמין -לרבות שינויים שידרשו ע"י במזמין במהלך העבודה.
 08.25.41.8הבקרים יכללו רזרבה של .I/O 30%
 08.25.41.9המחיר הינו קומפלט ללוח חשמל ולא תהיה כל תוספת כספית.
 08.25.41.10בלוחות מתח גבוה מתייחס סעיף זה למערך של כל מפסקי מתח גבוה ושנאים
בהתאם למפורט בתוכנית "מרכז אנרגיה -מערך מתח גבוה בקמפוס" -מס' /E01

 7507וכנדרש במפרט הטכני.
כל המפורט לעיל הינו קומפלט לכל מערך מתח גבוה בפרויקט לרבות כל מפסקי
מתח גבוה ,כל השנאים וכל הציוד -כפי שמופיע בתוכניות ובמפרט הטכני.
08.26

אספקת והתקנת מערכת 25 KVA UPS

 08.26.01מערכת אל פסק ()UPS
כללי
 08.26.01.1פרק זה מתייחס לאספקה ,התקנה והפעלה של מערכת  UPSבהספק KVA25

לקמפוס צפוני.
 08.26.01.2היחידה תהיה עם כניסה תלת פאזית ויציאה תלת פאזית ,עוקף סטטי ,בנק
מצברים ושנאי מבדל .בנק מצברים יהיה לחצי שעה.
 08.26.01.3המערכות יעבדו בשיטת .ON LINE
 08.26.01.4יצרני  UPSמאושרים לפרויקט זה
 – EATON 08.26.01.4.1חב' יונירום תוצרת ארה"ב בלבד.
 -EMERSON 08.26.01.4.2חב' טנסור.
 -SOCOMEC 08.26.01.4.3חב' טנסור.
 -ABB 08.26.01.4.4חב' אביאם.
 -RIELLO 08.26.01.4.5חב' אביאם.
 08.26.01.4.5.1ה UPS -יהיה מיוצר בארה"ב ,מערב אירופה ,או
ישראל בלבד.
 08.26.01.4.5.2המצברים יהיו מיוצרים בארה"ב מערב אירופה או
יפן.
 08.26.01.5תאור העבודה
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 08.26.01.5.1אספקת מערכת  ,UPSשנאי מבדל ומצברים עם כונניות ,הובלתם
לאתר והכנסתם לחדר ה UPS -בבניין.
 08.26.01.5.2הגשת תוכנית התקנת מע' ה UPS -והמצברים בחדר ,בתאום עם
הקונסטרוקטור של הבניין.
 08.26.01.5.3חיבור בין  UPSלבין מצברים.
 08.26.01.5.4אספקת מדפים/ארונות למצברים ,התקנת המצברים על
המדפים ,ביצוע גישור בין תאי המצברים ,מספורם ,מנתק
מצברים וכל הנדרש במפרט זה.
 08.26.01.5.5מתן הנחיות לקבלן החשמל לחיבור ,כבלי כח ,הפיקוד
והתקשורת ל.UPS -
 08.26.01.5.6אספקת והפעלת פנל התראות מרחוק ( , )RMPוכן כבל מקשר בין
 RMPלבין UPS

 08.26.01.5.7לאחר חיבור המערכת לחשמל -הפעלה של המערכת במשטרי
העבודה השונים.
 08.26.01.5.8מתן הדרכה למזמין בהפעלת המערכת.
 08.26.01.5.9אספקת כרטיס וכבל תקשורת עד שקע תקשורת קרוב (עד 20
מטר) כדוגמת  CS-121כולל  TCP/IP MODBUSכולל  SNMPב-
 X- SLOTאחד וכן תוכנה אשר תאפשר לתת ל UPS -כתובת
 TCP/IPולראות במחשב שבחדר הבקרה (המחובר לרשת) -את
כל נתוני ה , UPS -התראות וסטיות או תקלות בעבודה הרגילה.
 08.26.01.5.10ה UPS -יכלול מגע יבש פנימי אשר ייתן אינדיקציה על "תקלה
כללית ב ."UPS -מגע זה יחובר גם אל בקרת המבנה.
 08.26.01.6דרישות מספק המערכת
 08.26.01.6.1לספק יש מעבדה עם מיכשור מתאים וצוות טכנאים מומחים
בתחום מערכות  – UPSעם ניסיון של  8שנים לפחות -בארץ.
 08.26.01.6.2הספק מתחייב להחזיק במחסניו בארץ -מלאי חלפים למערכת
ה – UPS -במשך  10שנים לפחות.
 08.26.01.6.3הספק מתחייב לתקן כל תקלה בתוך פרק זמן של  8שעות.
 08.26.01.6.4חוזה שרות אחרי תום תקופת אחריות -מחיר השרות לא ישתנה
לאורך השנים.
 08.26.01.6.5ספק ה UPS -בארץ הינו ספק מורשה ע"י היצרן של ה. UPS -
 08.26.01.6.6הספק הינו בעל ניסיון של  10שנים לפחות בתחום אחזקת
מערכות .UPS
 08.26.01.7סינכרון לרשת לצורך תחזוקה
לצורך העברת צרכן ה UPS -להזנה מרשת החשמל ללא הפסקת חשמל -תאפשר
המערכת סינכרון ה UPS -לרשת החשמל באופן יזום וסגירת מגען המאפשר
סגירתו רק לאחר שה UPS -הסתנכרן – ע"י שהוא נותן מגע המאפשר סגירת
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המגען .לא יאושר  UPSשאינו מאפשר את פעולת הסיכרון הידנית לרשת -לצורכי
תחזוקה.
 08.26.01.8לוח זמנים (לו"ז) לאספקת מערכות  UPSמצברים
 08.26.01.8.1מערכות ה UPS -והמצברים יסופקו לשטח בתוך חודשיים.
 08.26.01.8.2על מנת למנוע מצב שמערכות  UPSומצברים יסופקו לשטח לפני
המועד הדרוש למזמין -מתחייב הקבלן לספק את המערכות
במועד אשר יקבע ע"י המזמין .מחיר המערכות כולל בתוכו גם
אספקת המערכות במועדים שיקבעו ע"י המזמין ולא תשולם
לקבלן כל תוספת כספית או התייקרות.
 08.26.01.9חדרי UPS

 08.26.01.9.1שטחי חדרי ה ,UPS -מצברים ,שנאי ולוח חשמל -מוגבלים

08.26.01.9.2
08.26.01.9.3
08.26.01.9.4

08.26.01.9.5

לשטחים המופיעים בסקיצות המצורפות למכרז זה .הקבלן
מתחייב שהציוד המוצע על ידו -נכנסים לחדרים אלו באופן
שמאפשרים נוחות טיפול ועמידה בחוק חשמל.
על הקבלן לצרף ביחד עם הצעתו התחייבות שהציוד המוצע על
ידו עונה לדרישה זאת .אחרת הצעתו תיפסל.
הקבלן יגיש תוכניות העמדת הציוד כולל בנק המצברים.
גודל ארונות מצברים יהיה זהה לגודל המופיע בסקיצות המצ"ב.
לא יורשה לשנות את גודל הארונות -עקב חישובי
הקונסטרוקטור לעומס המצברים .הקבלן מתחייב לעמוד
בדרישה זאת כתנאי הכרחי להשתתפות במכרז.
עם קבלת צו התחלת עבודה -על הקבלן להתחיל בתהליך של
תכנון חדר ה UPS -והמצברים ביחד עם מתכנן החשמל
והקונסטרוקטור .תהליך תכנון זה כלול במחיר מערכות הUPS -

ולא ישולם עבורם תשלום נוסף.
 08.26.01.9.6הקבלן יתאים את הכונניות לריצפת החדר.
 08.26.02מפרט למערכות אל פסק
המערכת תהיה מסוג .ON - LINE
המערכת תבטיח רציפות אספקה לצרכן ללא הפסקה כתוצאה מתקלה במקור ההזנה.
המערכת תהיה מבוססת על רכיבי  , RGBTמפוקדת מיקרופרוססור ובעלת מהפך מסוג
 .PWM RGBTה UPS -יהיה עם המרה כפולה.
 08.26.03משטרי עבודה
מערכת אל פסק תעבוד במשטרים הבאים:
 08.26.03.1מצב עבודה רגיל (מתח הזנה קיים)
הספק /מטען יספק מתח  DCלמהפך תוך כדי טעינת ציפה של המצברים.
המהפך יזין את הצרכן במתח  ACמיוצב ונקי מהרמוניות.
 08.26.03.2עבודה על מצברים (מתח הרשת נעלם או מחוץ לגבולות)
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במקרה של תקלה או חריגת מתח  ,ימשיך המהפך להזין את הצרכנים ללא
הפסקה או הפרעה למשך זמן הגיבוי המוגדר.
 08.26.03.3טעינת מצברים (החזרת מקור ההזנה)
עם החזרת מקור ההזנה – יזין הממיר את הצרכן וכן יבצע טעינת מצברים
הממיר יהיה בהספק המאפשר ביצוע שתי הפעולות בו זמנית.
 08.26.03.4מעבר לעוקף סטטי
במקרה של עומס יתר העובר את יכולות המערכת (קצר ,זרמי התנעה גבוהים)
או במקרה של כיבוי הממיר בין אם יזום על ידי המשתמש או כתוצאה מתקלה,
יעביר העוקף הסטטי את העומס למקור הזינה ללא כל הפסקה שהיא .העומס
יוחזר להיות מוזן מהמהפך כאשר המהפך סונכרן למקור הזינה בצורה
אוטומטית או ידנית ללא הפסקה או הפרעה.
 פיקוד פנימי להעברה לעוקף ידני בלי הפסקה. 08.26.03.5עוקף תחזוקה ידני
מערכות אל פסק יכללו עוקף ידני לצורכי תחזוקה .לבטיחות אישית בזמן שירות
או בדיקה  ,יתוכנן העוקף לבודד את הספק/מטען מהפך ומפסק סטטי תוך הזנת
הצרכן דרך הזנת העוקף.
מעבר לעוקף התחזוקה ובחזרה יתאפשר ללא כל הפרעה לצרכן זאת ע"י מגע
עזר ב –  UPSשיאפשר הכנסת מגען חיצוני – המוזן מח"ח – במקביל ליציאת ה-
 .UPSהספק יספק מגע  N.Oשייסגר עם העברת ה UPS-לעוקף.
 08.26.03.5.1מערכת האל פסק גם תכלול אמצעי לניתוק הספק/מטען ממקור
ההזנה שלו ויכולת פעולה ללא מצברים עוקף תחזוקה ידני
ימוקם במסד עוקף סטטי.
 08.26.03.5.2מערכת מאפשרת פעילות הצרכנים גם אחרי ניתוק  UPSלצרכי
תיקון ואחזקה.
 08.26.04שנאי מבדל ביציאת ה – UPS

ביציאה המשותפת של עוקף סטטי ויציאת ה –  ,UPSיותקן שנאי מבדל יבש.
מתח זינה
מבנה
הזזות פאזה זינה/תפוקה
תחום מתח זינה
תדר זינה
תחום תדר זינה

 230/400וולט
כוכב לכוכב
קטן מ 5-מעלות
+/-10%
 50הרץ
-/+5%

*הספק תפוקה

לפי הספק UPS

זרם התנעה ()inrush Current

< 8פעמים הזרם הנומינלי של השנאי

מתח תפוקה
זרם תפוקה נומינלי
נצילות
הפסדי ריקם

 400וולט
 20אמפר
>98%
<2%
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קונפיגורציה

שנאי בידוד עם סיכוך מאורק בין ראשוני למשני

ליפופים

חוט נחושת ,בידוד Class H

חומרי בידוד

 Class Hעל בסיס נומקס או סיבי זכוכית

רעש אקוסטי

< 55d BAלמרחק  3מטר

טמפ' סביבה
עליית טמפ' מכס' בליפופים
מארז

 0עד  40מעלות צלזיוס
 75מעלות מעל טמפ' הסביבה
ארגז מתכת עם חריצי אוורור מכל צדדיו ודלת
נפתחת עלצירים

צביעה

אפוקסי אלקטרוסטטי בתנור גוון RAL 7035

תקנים

ת"י ISO9001 ,IEC726 ,899

סימונים (על שנאי)

תוית עם שם יצרן ,הספק ,מתח,זרם ,מבנה

 08.26.05עבודה ללא מצברים
לצורכי תחזוקת המצברים המערכת תכלול מפסק זרם לניתוק המצברים מהספק/מטען
ומהמהפך .כאשר המצברים מנותקים מהמערכת ,ימשיך האל פסק להזין את העומס ללא
הפסקה או הפרעה ,למעט במקרה של תקלה במקור הזינה.
המפסק יהיה חיצוני -בנוסף למפסק הקיים ב UPS -עצמו.
 08.26.06הרמוניות בכניסה
בכניסה ל –  UPSיהיה פילטר אקטיבי בנוי עם  RGBTשמקטין את הרמוניות הזרם בחזרה
אל הרשת ל –  THD 3%באחריות הקבלן לבצע מדידה במקרה של אי התאמה – יוסיף הקבלן
פילטרים – לתיקון ההרמוניות.
הרמוניות המתח המוחזרות לרשת עקב ה UPS -לא יעלו על  1אחוז ( תוספת הרמוניות).
(מכשירי מדידה יסופקו ע"י הספק)
 08.26.07נתונים חשמליים
 08.26.07.1הגבלת זרם
להגדלת אורך החיים של המצברים תהיה אפשרות להגביל את זרם הטעינה
לערך מקסימלי .כמו כן יהיה ניתן להגביל את הזרם הכולל של הספק/מטען על
מנת למנוע עומס יתר על מקורות חלשים כגון גנרטורים.
 08.26.07.2מתח DC

על מנת להאריך את אורך חיי המצברים ללא הפחתה בביצועיהם יאפשר
הספק/מטען ארבעה משטרי עבודה.
 08.26.07.3טעינת ציפה
במשטר זה מתח טעינת המצברים יכויל כך שהמתח לתא יהיה 2.2 VDC
במצב טעינה אוטומטית של ציפה.
 08.26.08טעינה אוטומטית
במקרה של הפסקת זינה ליותר מ  30 -שניות יוחל במשטר טעינה בצורה אוטומטית ,מיד עם
חזרת מקור הזינה.
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לצורך טעינה מהירה ללא הפחתה בביצוע המצברים יורכב משטר זה משני פרקי טעינה :
טעינה בזרם קבוע ואחר כך טעינה במתח קבוע.
המתח לטעינה במצב טעינה אוטומטי יהיה  2.25 VPCוולט לתא.
הטעינה האוטומטית תמשך  24שעות .עם סיום הטעינה המתח ישתנה אוטומטית לטעינת
ציפה.
 08.26.09טעינה ידנית
משטר זה יאפשר טעינה בפקודה ידנית במחזור של  24שעות  .עם סיום הטעינה יחזור מתח
ה  DC -אוטומטית למשטר טעינת ציפה.
 08.26.10טעינת השוואה
לצורך טעינה ראשונית של מצברים אטומים או לצורך השוואת מצבריה קיימת בה קיימים
הבדלים ניכרים בין התאים ,תאפשר מערכת אל -פסק טעינת השוואה במתח של  2.25וולט
לתא  .טעינת השוואה תתבצע כאשר המהפך מנותק.
 08.26.11ויסות מתח
הספק מטען יאפשר מתח  DCקבוע עם גליות הקטנה מ  1% -ללא תלות בעומס או בשינוי
מתח כניסה.
 08.26.12ממיר
ממיר יהיה מסוגל לספק את העומס הנומינלי במקדם הספק של  0.92ויעמוד בנתונים
הבאים :מתח מוצא400 V :
חיבור 3 :פאזות  +אפס +הארקה.
 08.26.13ויסות מתח מצב יציב
 - /+ 1%לעומס סימטרי בין  0ל  100% -עומס ללא תלות במתח מקור ההזנה או מתח ה -
 DCבגבולות שהוגדרו לעיל.
 08.26.14ויסות מתח מוצא בזמני מעבר
שינוי במתח המוצא מהממיר לא יעלה על ( ) -/+2%במקרים הבאים:
מדרגת עומס מ 0 -ל 100% -
מדרגת עומס מ  100% -ל 0% -
בכל מקרה המתח יתייצב תוך חצי מחזור.
 08.26.15יצוב מתח בעומס לא סימטרי
מתח לא יעלה על ( 3% )-- ,+למקרה של עומס לא מאוזן ב – .100%
 08.26.16עיוות הרמוני
ממיר יצויד במערכת להגבלת עיוות המתח לפי הפירוט הבא:
 08.26.16.1עיוות כולל THDU PH / PH > 2%

עיוות מתח להרמוניה בודדת קטן מ .1.5% -
 08.26.16.2הרמוניות זרם ביציאה לא יעלו על .5%
 08.26.17תדר מוצא
תדר נומינלי50 HZ :
יתאפשרו שני מצבי עבודה:
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במצב רגיל תדר המוצא של המהפך יסונכרן לתדר הזנת העוקף בתחום + 0.5 HZאם מקור
הזנת העוקף הוא גנרטור ,יהיה ניתן לסנכרן את תחום חלון התדר ל .)-,+( 2 HZ -
 08.26.18עומסי יתר
מערכת ה  UPS -תעמוד בעומסי היתר הבאים ללא מעבר ל .BYPASS -
 125%מזרם נומינלי ל  10 -דקות לפחות.
 150%מזרם נומינלי לדקה אחת.
 165%רגעי
 300%למשך  10מחזורים.
 08.26.19עוקף סטטי
עוקף סטטי יאפשר העברת עומס מיידית מהמהפך למקור הזנת העוקף ובחזרה ללא כל
הפסקה או הפרעה שהם  ,וזאת בתנאי שמקור הזנת העוקף נמצא בתחום חלונות המתח
והתדר שהוגדרו  .המעבר יתרחש אוטומטית במקרה של עומסי יתר החורגים מיכולת המהפך
או במקרה של תקלה במהפך .
ניתן יהיה לאתחל פקודת העברה לעוקף בצורה ידנית.
עוקף סטטי יהיה מסוגל לעמוד בזרמי יתר כמפורט להלן:
 - 125%למשך  10דקות.
 - 150%למשך  1דקה.
 - 700%למשך .M.S 600
 08.26.20רמת רעש
רמת רעש לא תעלה על  55 DBAבמרחק  3מטר.
08.27

מבנה

 08.27.01מבנה מכני
מערכת האל פסק תבוסס על שלדת פלדה המסוגלת לעמוד בפני כל טלטולי ההובלה
וההתקנה.
הגישה למכלולי המערכת תהיה חזיתית פנלים אחוריים יהיו ניתנים להסרה.
לוחות המתכת יוגנו בפני שיחוך ע"י תהליך מתאים כגון גלוון או צביעה
באפוקסי.
גישה לציוד תהיה לאחר פתיחת דלתות .הגישה תהיה בטחותית  ,ויהיה שילוט המתריע על
מתח גבוה.
 08.27.02מידות
מערכת ה –  UPSוהמצברים יתאימו להתקנה בחדר המתוכנן.
 08.27.03חיבורים ופסי צבירה
מהדקים יהיו מסומנים בבירור להקלה על ההתקנה.
כל החיבורים יעשו מחזית המערכת  .המערכת תצודד בחיבור כמתואר
בסעיף בטיחות.
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פסי הצבירה יהיו מנחושת אלקטרוליטית .כבלים יעמדו בתקנים המפורטים בסעיף בטיחות
חתך מוליך האפס יהיה  150%מחתך מוליך הפאזה כדי לעמוד בזרמי הרמוניות.
 08.27.04אוורור
המערכת תהיה בעלת אוורור מאולץ על מנת למנוע הפסקה כתוצאה מתקלה במאווררים,
תהיה יתירות במאווררים ותקלה במאוורר תפעיל אתראה.
 08.27.05מודולריות
מערכת אל פסק תהיה במבנה מודולרי על מנת לאפשר הגדלת המערכת על ידי התקנת
מערכות מקביליות נוספות לצורכי הספק או יתירות.
השינוי מתצורת מערכת בודדת לתצורה מקבילית או יתירה יעשה בשטח ללא החזרת
היחידה למפעל.
 המערכת תאפשר הגדלה של  25%בהספק לפחות. 08.27.06בטיחות
כל המערכת תהיה בעלת דרגת הגנה  IP20להגנה בפני מגע מקרי  .המערכת תצויד במפסק
עוקף תחזוקה ידני לשם בידוד הספק/מטען  ,המהפך הסטטי תוך המשך הזנת הצרכן ללא
הפסקה מהמקור החליפי.
מעגלי הפיקוד יבודדו גלוונית ממעגלי הכוח.
חלקים חיים יוגנו בעזרת כיסויים מבודדים  .כל ציוד יתוכנן ויבנה לפי דרישות תקן 439,146
.IEC
08.28

תנאי סביבה

 08.28.01תנאי עבודה
טמפרטורת סביבה + )5 ÷40 ( ° C :
לחות מקסימלית:

 95 %ב + 25 ° C

גובה מקסימלי:

1000 M

 08.28.02תנאי אחסנה
טמפרטורה

+) 25 ÷ 70( ° C

לחות מקסימלית:

 95%ב +25 ° C

גובה מקסימלי:

3000M

 08.28.03מצברים
תנאי עבודה:
טמפרטורת סביבה:
לחות יחסית:
גובה:
08.29

+ )15 C ÷ 40( ° C
 95%ב + 25 ° C
1000M

תחזוקתיות
כל תת מכלולי המערכת יהיו נגישים מהחזית .המערכת תתוכנן לאמינות מקסימלית
ומינמום  .MTTRהמערכת תכלול פונקצית בדיקה עצמית שתאפשר איתור תת מכלול תקול
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לפיכך פיקוד ה UPS -יהיה אלקטרוני  -דיגיטלי לחלוטין (לא אנלוגי) מבוסס מיקרו מעבד
וללא כל פוטנציומטרים כתוצאה מכך יתאפשר:
 08.29.01קיזוז אוטומטי של שינוי בפרמטרים של רכיבים.
 08.29.02כיול אוטומטי של מכלולים מוחלפים.
 08.29.03איסוף נתונים נרחב לצורך מערכת שליטה מרחוק.
 08.29.04יציאה לתקשורת נתונים.
מערכת אל פסק תהיה ניתנת לתיקון ע"י החלפת מכלולים ללא כל כוונון או כיול .למערכת
יהיה זיכרון פנימי מחיק לזיכרון כל שינוי הסטטוס  ,תקלות או הכרעות כולל מידע על
מכלולים תקולים ,מידע זה ייאסף בעזרת תכנת בדיקה ושירות ויוצג ללקוח במקרה הצורך.
08.30

הגנות

 08.30.01מערכת אל פסק
מערכת האל פסק תכלול הגנה בפני מתח יתר (לפי תקן  ) IEC 146טמפרטורת יתר מטען יצויד
במעגל שיאפשר התרעה חיצונית לכיבוי אוטומטי ופתיחת מפסק המצברים במקרה של כיבוי
חירום.
הספק גם יתנתק במקרה שמתח ה  DC -מגיע למקסימום המותר עפ"י הוראות
יצרן המצברים.
העומס יוגן נגד מתחי יתר הנובעים בתקלות בויסות המתח במוצא המהפך
המהפך יתנתק אוטומטית אם מתח ה  DC -יגיע למינימום המוגדר על ידי יצרן
המצברים .המהפך יצויד במערכת לכיבוי אוטומטי  ,כדי להגן על מעגלי הכוח במקרה של
עומס יתר העוברים את יכולתו כאשר מקור העוקף לא קיים ספציפית קצר במוצא המהפך
יגרום לכיבויו ללא שרפת נתיכים.
מערכת כוללת גם הגנה נגד קצר ע"י מפסק עם הגנות מגנטיות ותרמיות.
 08.30.02הגנות מצברים
אמצעי הגנה יגביל את זמן פריקת המצברים לפי  3מזמן הגיבוי הנקוב בעומס נומינלי וזאת
על מנת למנוע פריקת יתר בעומס נמוך.
אמצעי נוסף ימנע פריקה אוטומטית של מצברים דרך מעגלי הפיקוד ,במקרה של הפסקה
ארוכה בפעולת המערכת (יותר משעתיים).
האל פסק יכלול מערכת לניטור זמן הגיבוי האמיתי לפי העומס האמיתי ,טמפרטורת
המצברים  ,גיל המצברים וסכימת התמורה שלהם.
 08.30.03פיקוד
האל פסק יצויד בכפתור הפעלה וניתוק שיאפשרו גם את הפעולות הבאות.
מעבר מאולץ לעוקף (או כיבוי המהפך אם מקור ההזנה חורג מהגבולות).
בדיקה עצמאית של המערכת והפעלת מחזור טעינת מצברים.
 08.30.04חיוויים
הנתונים להלן ינוטרו ויוצגו על חזית פנל המערכת:
ספק  /מטען פועל.
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עומס מתן ממהפך
התראה כללית  -ההתראה תשולב בזמזם כולל השתקה
זמן גיבוי שנשאר
תקלת מאוורר פנימי
התרעת מצברים חלשה
הזנת עוקף מחוץ לגבולות
 08.30.05מדידות
על פנל בחזית המערכת יוצגו המדידות הבאות:
מתחים שלובים במוצא המהפך.
זרמים במוצא המהפך.
תדר במוצא המהפך
מתח מצברים
מתחים שלובים של מקור ההזנה
זרמי כניסה למיישר  CREST FACTORבמוצא המהפך
הספק אקטיבי וריאקטיבי
מקדם הספק של העומס.
 08.30.06לוח התראות מרחוק () RMP
ביחד עם ה –  UPSיסופק גם לוח התראות מרחוק – עם פנל תצוגה דיגיטלי – אשר יציג את
החיוויים המפורטים להלן.
 UPS 08.30.06.1תקין ומספק חשמל.
08.30.06.2
08.30.06.3
08.30.06.4
08.30.06.5

תקלה כללית.
זמן גיבוי שנשאר
התרעת מצברים חלשה.
הזנה דרך עוקף סטטי.

 08.30.07תקשורת
מערכות  UPSתסופקנה עם כרטיסים ( MPDBUS+SNMPמשולבים בכרטיס אחד או בשני
כרטיסים נפרדים) ומעבירים את הנתונים בפרוטוקול  .TCP/IPבמידה וכרטיס MODBUS
מעביר נתונים לא דרך פרוטוקול  TCP/IPיסופק מתאם תקשורת מ RS 485 -לTCP/IP -

דוגמת  -NETCOM 113 PROללא תוספת מחיר .המחיר של  UPSכולל אספקת הכרטיסים
והגדרתם .בדיקה ווידוי עבודה תקינה של כל הכרטיסים .כמו כן מערכת  UPSתסופק עם פנל
התראות דיגיטלי אורגינלי .התוכנה תאפשר לראות במחשב הבקרה בחשמליה את כל נתוני
ה.UPS-
 08.30.08מגע יבש
ב UPS -יוכן מגע  .N.Oהמודיע על כך שצרכן מוזן מעוקף סטטי וניתן לבצע העברה לרשת
בשיטת .MAKE BEFORE BAEAK
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08.31

מכרז מס' 206/2021

דרישות מיוחדות למערכת הUPS -

הדרישות בפרק זה הינן בנוסף למפורט לעיל.
 08.31.01דרישות כלליות
מערכת האל-פסק תתוכנן לספק מתח מיוצב וקבוע לצרכנים קריטיים ,ללא השפעת שינויים
במתח הרשת כגון תנודות וקפיצות מתח ,תנודות בתדר ,הפסקות חשמל
 08.31.01.1תחזוקה למערכת תתאפשר ללא כל הפרעה לאספקת המתח לצרכנים הקריטיים
של הלקוח .לצורך כך ,יחידות המודולים יהיו ברות-החלפה ללא צורך להעביר
את האל פסק למצב מעקף (.)BYPASS
 08.31.01.2על מערכת בשלמותה להיות מתוכננת ,מפותחת ,ומיוצרת באופן מלא בישראל,
או מערב אירופה או בארה"ב או ביפן.
 08.31.01.3מערכת האל פסק תענה על הדרישות הבאות:
 08.31.01.3.1מערכת המרה כפולה אמיתית ,לא תתקבל מערכת עם מנתקים
בין מצבר/מישר/ממירTrue online battery double conversion .

.UPS topology
 08.31.01.3.2תפוקת גל סינוס אמיתי .True Sine Wave Output
 08.31.01.3.3מערכת האל-פסק המודולארית תפחית את העיוות ההרמוניות
) Total Harmonic Distortion (THDלפחות מ  ,5%באמצעות
טכניקות תיקון גורם ההספק באופן אקטיבי שוטף ורציף .גורם
ההספק בכניסה ) (Input Power Factorיהיה .0.99
 08.31.01.3.4המערכת תבצע בדיקת מצברים אוטומטית כולל הוצאת התראה
במידת הצורך  -למערכת בקרה ובמקביל להוציא דיווח
באמצעות סמס או במייל .הבדיקה תהיה לכל סט בנפרד
 08.31.01.3.5אגירת נתונים לפחות של  50תקלות /ארועים לפי תאריך ושעה.
 08.31.02תקנים
המערכת תתוכנן ותיוצר בהתאם לתקנים הבאים:
EN50091-2: Electromagnetic Compliance (EMC) requirements )a
EN 55022 Class A: Radiated Emission )b
EN 60555-2: Low Frequency Current Harmonics )c
EN 50091-2 Level 2 & 3 of IEC 1000-4-3: 1984: Immunity to Radiated Emission )d
EN 50091-2 Level 3 & 4 of IEC 1000-4-2: 1991: Immunity to Electrostatic Discharge )e
EN 50091-2 Level 2 & 4 of IEC 1000-4-4: 1991: Immunity to Fast Transients )f
EN 50091-2 of IEC 1000-2-2: Immunity to Low Frequency Signals )g
ANSI C62.41 (IEEE 587), IEC 801-5: Immunity to Surges. )h
Low magnetic radiation acc. ICNIRP recommendations. )i
IEC6240-1: General and safety requirements. )j
EN50091-1: General and safety requirements. )k
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ENV50091-3: Performance requirements and test methods. )l

)m

IEC62040-3: Method of specifying the performance and test requirements.

UPS classification: VFI-SS-111. )n
האל פסק ייוצר תחת מערכת אבטחת איכות מאושרת לפי תקן ISO 9001:2000

 08.31.03מפרט חשמלי
 08.31.03.1כניסה:
 08.31.03.1.1מתח.Three Phases + Neutral 400 Vac :
 08.31.03.1.2תחום מתחים-20% - +15% :
 08.31.03.1.3תחום תדרים47 - 63 Hz :
 08.31.03.1.4כופל ההספק0.99 :
 08.31.03.1.5עיוותי הרמוניות בזרם )Less than 5% :(THDI

08.31.03.1.6
 08.31.03.1.7עמידות למתח-יתר :עמידה בדרישות לפי התקנים הבאים
)Power walk-in <60 sec (Generator Friendly

IEC 801-5 Immunity to surge 08.31.03.1.8
IEC 801-4 Immunity to transient 08.31.03.1.9

 08.31.03.2מוצא:
 08.31.03.2.1כופל ההספק1 :
 08.31.03.2.2מתח מוצאThree Phases + Neutral 400 Vac :
 08.31.03.2.3מתח מיוצב±1% :
 08.31.03.2.4תחום תדרים50 Hz ± 0.1% :
 08.31.03.2.5סנכרון תדר למתח הרשת בכניסה±1 Hz, ±2 Hz, ±3Hz :
)(Selectable
 08.31.03.2.6מהירות העקיבה1 Hz/sec :

 08.31.03.2.7נצילות ממיר ) 98% : (DC-ACבעומס מלא
 08.31.03.2.8נצילות המערכת )97 : (AC-AC
 08.31.03.2.9תגובה דינמית למדרגת עומס ±2% :100%
 08.31.03.2.10ייצוב עבור עומס לא מאוזן±2% :

 08.31.03.3ממיר:
נצילות ממיר:)DC AC):
 08.31.03.3.1בעומס של >97% : 50%
 08.31.03.3.2עומס >97.5% :75%
 08.31.03.3.3בעומס של >98% :100%

 08.31.03.4זמן מיתוג ביתירות מקבילית 0 :שניות
 08.31.04לוח התראות מרחוק () RMP
ביחד עם ה –  UPSיסופק גם לוח התראות מרחוק – עם פנל תצוגה דיגיטלי – אשר יציג את
החיוויים המפורטים להלן.
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08.31.04.1

 UPSתקין ומספק חשמל.

08.31.04.2
08.31.04.3
08.31.04.4
08.31.04.5

תקלה כללית.
זמן גיבוי שנשאר.
התרעת מצברים חלשה.
הזנה דרך עוקף סטטי.

 08.31.05מגע יבש
ב UPS -יוכן מגע  .N.Oהמודיע על כך שצרכן מוזן מעוקף סטטי וניתן לבצע העברה לרשת
בשיטת MAKE BEFORE BAEAK

 08.31.06מצברים
אספקת והתקנת בנק מצברים ל UPS-בהספק המפורט בכתב הכמויות.
08.31.06.1
08.31.06.2
08.31.06.3
08.31.06.4
08.31.06.5
08.31.06.6

אספקת ,התקנת ,חיווט ,והפעלה של מצברים.
אספקת כונניות (סטנד).
חיווט אורגינלי בין המצברים ובין קומות מצברים.
מנתקים בעומס למצברים.
מיספור המצברים.
הגשת חישובים להתאמת הספק מצברים מוצע ע"י הקבלן.

 08.31.06.7בדיקה בשטח של מתח מצברים נדרש בכניסה ל UPS -ואספקת בנק מצברים
מתאים.
 08.31.06.8ביצוע מנתק מצברים בחדר מצברים  ,כבל בין מצברים למנתק ,וכבלים בין
מנתק בחדר מצברים לבין מנתק בחדר .UPS
 08.31.07תאור המצברים
 08.31.07.1מערכת המצברים
 08.31.07.1.1מערכת המצברים תספק אנרגיה לממיר במקרה של הפרעה
באספקת החשמל או בתקלה בממיר .מערכת המצברים תהיה
מתאימה לאספקת מתח  D.Cלממיר ה UPS -בעומס כנדרש
בכתב הכמויות לסף פריקה של  1.67וולט /לתא.
 08.31.07.1.2מערכת המצברים תורכב ממצברים עופרת עם אלקטרוליט GEL

או מוספג  AGMמסוג .)ׂVRLA( VALVE- REGULATED
המצברים יהיו  MAINTENANCE FREEאטומים ,ויפעלו
בטכנולוגית  .GAS RECOMBINATIONבמצב פעולה נורמלי
יתחברו המימן והחמצן הנפלטים מהפלטות השליליות
והחיוביות בתוך המצבר ליצירה מחודשת של האלקטרוליט
בנצילות של  95%לפחות ()RECOMBINATION EFFICIENCY
.
במקרה של טעינת יתר והיווצרות עודף לחץ גזים בתוך המצבר,
ישוחרר הלחץ באופן מבוקר ע"י שסתומי ביטחון קבועים
במכסה.
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 08.31.07.1.3מערכת המצברים תותקן על כונניות חדשות.
 08.31.07.1.4המצברים יעמדו בהגדרת  EUROBATל )12÷10(-שנים לפחות.
 08.31.07.1.5המצברים יעמדו בתקן  /מעקב בעירה  , UL94-VOועמידות באש
.FV1
 08.31.07.1.6המצברים יעמדו בתקן ( IEC60896פרק .)22
 08.31.07.1.7המיכל והמכסה יהיו מסוג חסין אש על פי תקן .UL
 08.31.07.1.8הפסים /חוטים המחברים בין המצברים יהיו מנחושת ,מבודדים
ויסופקו עם כיסוי מגן לקטבים .הברגים לחיבור יהיו כולם
מנירוסטה ,מומנט הסגירה יוגדר ע"י היצרן.
 08.31.07.1.9הקבלן יסמן את מערכות המצברים במספרים ברי קיימא ,לפי
סדר חיבור מתאים של כל מערכת.
 08.31.07.1.10חומר המיכל יהיה כדוגמת  ABSבעל צלעות חיזוק .מכסה המיכל

08.31.07.1.11

08.31.07.1.12
08.31.07.1.13
08.31.07.1.14

יחובר למיכל באמצעות הלחמה בחום או הדבקה באופן אשר
ימנע דליפת גזים ו /או חומצה לאורך כל חיי המצברים .החיבור
יבטיח עמידות בלחץ פנימי של לפחות  4פעמים הלחץ הנורמלי
הקיים בתוך התא בעת פעולה רגילה.
במכסה המיכל יקבעו שסתומי בטחון חד-כיוונים אשר יאפשרו
שחרור גזים מתוך המצבר וימנעו כניסת אויר אל המצבר.
שסתומי הביטחון יקבעו במצבר כך שלא יינתנו להסרה.
כל החומצה תהיה ספוגה במבודדים ,לא תהיה אפשרות ולא
יהיה צורך להוסיף מים כל חיי המצברים.
המצבר בנוי ל 10 -שנים לפחות.
הקטבים וחיבורי הביניים יתוכננו כך ,שהמצבר יוכל לעמוד
בקצר קיצוני של לפחות  3.5פעמים "הזרם הנקוב של מצבר ל5-
דקות" " " 5 MINUTE RATEלמשך  1דקה ועד למתח פריקה

סופי של  1.70וולט לתא .היצרן יציג תוצאות ניסוי בפועל אשר
יוכיחו כי לאחר גמר הניסוי המצבר נטען שנית וסיפק את מלוא
הקיבול בפריקה בזרם של פי .3
 08.31.07.1.15הרווח בין הקטבים למכסה המצבר יאטם באמצעות טבעות גומי
עמידות בחומצה ואומים פלסטיים כך ,שכל מערכת האיטום
תעמוד בלחץ פנימי של לפחות  4פעמים לחץ העבודה הנורמלי
בתוך המצבר.
 08.31.07.2ביצועים חשמליים של המצבריה
 08.31.07.2.1המתח הנומינלי של כל תא

2V

 08.31.07.2.2מתח טעינה המרבי

2.27V

 08.31.07.2.3מתח פריקה סופי מינימלי

1.67V

 08.31.07.2.4קיבול המצברים יוגדר בווט ליחידת זמן עד למתח פריקה סופי
של  1.67וולט לתא ,כל זאת בטמפרטורת סביבה של .°25C
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 08.31.07.2.5מתח ציפה נומינאלי לתא יהיה  2.27וולט לתא ויהיה מיועד ל-
 500פריקות מלאות עד למתח של  1.67Vלתא.
הערה :לחישובי בחירת גודל המצבריה יילקח בחשבון מתח
פריקה מינימלי של  1.67וולט לתא.
 08.31.07.3נתונים למצברים
 08.31.07.3.1תנאי סביבה
 08.31.07.3.1.1תחום טמפרטורה .10C -35C
 08.31.07.3.1.2לחות יחסית עד . 70%
 08.31.07.4נתונים פיזיים של המצבר
ביחד עם הצעתו יגיש הקבלן גם מידות בנק המצברים לבדיקת התאמה לשטח
החדר הקיים.
 08.31.07.5מסמכים נלווים
קטלוג יצרן המכיל את כל הפרטים הטכניים של המצברים המוצעים .אישור
עמידה בתקן .אישור ל DESING LIFE -של המצבר.
 08.31.07.6יצרן המצברים
היצרן צריך להיות מוכר ומספק מצברים בארץ לפחות ב 7 -השנים האחרונות.
המציע צריך להיות נציג רשמי של היצרן (לצרף מסמכים) .יצרן :חברה יפנית,
או ארופאית ,או אמריקאית  DESING LIFEעשר שנים לפחות .עומד בתקן
. IEC60896
 08.31.07.7תאריך ייצור המצברים
המצברים שיסופקו יהיו מתאריך ייצור של פחות מ 4 -חודשים מתאריך אספקת
המצברים.
 08.31.07.8כללי
החומר הטכני שיצורף למסמכי המכרז ייבחן ע"י יועץ טכני מתחום המצברים,
במקרה של חילוקי דעות על טיב המצברים המוצעים ,יוכל המציע להזמין
בדיקה על חשבונו ,במעבדת המצברים באוניברסיטת בר אילן.
יש לצרף למסמכי המכרז שמות וטלפונים של חברות או גופים המשתמשים בסוג
המצברים המוצעים במכרז .המצברים יהיו מתוצרת ארה"ב ,או אירופה או יפן
בלבד.
 08.31.07.9התקנת המצברים
 08.31.07.9.1הקבלן יספק ויתקין עבור המצברים מערכת כונניות חדשה,
צבועה באפוקסי עמיד בפני חומצה .על הקבלן להציג חישוב
עומס ובדיקת התאמת הכונניות למצבריה החדשה למידות
החדר המיועד .כמו כן הקבלן יספק אישור קונסטרוקטור לשיטת
ההתקנה המוצעת .בחזית הכונניות יותקן כיסוי פרספק שקוף
הניתן לפירוק ע"י ברגי פרפר .הסטנדים יתאימו לפרופילי ברזל
שיותקנו ע"י המזמין בריצפת החדר במטרה לפתור את בעיית
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יתאם

ויתאים

את

הסטנדרטים

עם

העומס .הקבלן
הקונסטרוקטור.
 08.31.07.9.2הקבלן יספק את כל גישורי הכבלים והסופיות /נעלי כבל
הדרושים לגישורים בין המצברים בשורות ובעמודות ,בהתאם

לזרם הגבוה ביותר שעלול להתפתח ובחתך מינימלי של ,50mm
כאשר שורה אחת מתנתקת בעומס מלא .כל החיבורים בין תא
לתא וכן קטבי המצברים יהיו מבודדים חשמלית ,לא יאושרו
חיבורים בהלחמה.
באחריות היצרן להציג כי הקטבים מתאימים לזרם הדרוש
בקונפיגורציה של שורה אחת בלבד ,כפי שהוגדר במקרה לעיל.
 08.31.07.9.3מערכת המצברים תכלול מנתקים ( מותאמים לזרם) בין השורות
המקבילות וביציאה מהמצבריה .המנתקים יותקנו בלוח נפרד
שיאושר ע"י המזמין והמתכנן.
 08.31.07.9.4כל הפעולות הדרושות להשבתת ה UPS -או העברתו למצב BY

 PASSיבוצע בתאום מלא עם המפקח והמזמין.
 08.31.07.9.5במקומות שבהם יידרש הקבלן לספק מצברים עם גישה
לחיבורים מהחזית מסוג " ."FRONT TERMINALהקבלן יציין
בכתב הכמויות את התוספת הכספית.
 08.31.07.10הפעלה ראשונית ובדיקות קבלה
 08.31.07.10.1על הקבלן יהיה לטעון את הצברים טעינה ראשונית .הטעינה
הראשונית תתבצע בהתאם להנחיות מדויקות בכתב של היצרן .
על הקבלן יהיה לטעון את המצברים עד להבאתם למצב מוכן
לעבודה קבועה כ BACK UP -ל.UPS-
 08.31.07.10.2חיבור המצברים למערכות ה UPS-וההפעלה הראשונית יתבצעו
בנוכחות ספק ה.UPS-
 08.31.07.11בדיקות קבלה
לאחר הפעלה ראשונית יבצע הקבלן בנוכחות המזמין ניסוי פריקה למערכת
המצברים.
 08.31.07.11.1ניסוי פריקה
 08.31.07.11.1.1הבאת עומס דמה של נגדים לאתר .העומס יהיה
תלת פזי בהספק המפורט לעיל למתח של 440V
וחיבור העומס ליציאת ה.UPS-
 08.31.07.11.1.2הכנת דו"ח מסכם על כל הניסוי ותוצאותיו.
 08.31.07.11.2בדיקת טמפ' חיבורים
בזמן ניסוי הפריקה יבצע הקבלן בדיקת טמפ' של חיבורי
המצברים ,בעזרת מכשיר טרמוגרפי .הבדיקה תעשה ב10-
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נקודות מדגמיות .הבדיקה תעשה כל שתי דקות במשך כל זמן
הניסוי.
 08.31.07.12המצברים יהיו תוצרת ארה"ב או מערב אירופה או יפן ויתאימו לתקן
 EUROBATל )12÷ 10(-שנים לפחות.
 08.31.07.13אחריות למערכת המצברים
הקבלן ייתן אחריות של  36חודשים לתקינות המצברים .תחילת האחריות רק
לאחר קבלת המערכת ללא הסתייגויות ע"י המזמין (אחריות מלאה לא
פרורטה).
במשך תקופת האחריות יחליף הקבלן כל מצבר לא תקין ללא תשלום נוסף .כל
המפורט לעיל כלול במחיר המערכת הראשוני -ולא ישולם לקבלן כל תשלום
נוסף.
 08.31.08אחריות/תחזוקה למערכת הU.P.S-

08.31.08.1
08.31.08.2

הקבלן יתן אחריות של  48חודשים לתקינות המערכת .תחילת האחריות רק
לאחר קבלת המערכת ללא הסתייגות ע"י המזמין.
במסגרת האחריות/אחזקה:
 08.31.08.2.1יבצע הקבלן אחזקה מונעת לפי הנחיות היצרן לU.P.S-

ולמצברים.
 08.31.08.2.2הקבלן יתקן כל תקלה במערכת ויחליף כל חלק פגום .הקבלן
מתחייב לתקן כל תקלה בתוך פרק זמן של עד  8שעות.
 08.31.08.2.3מחיר מערכות
08.31.08.3

הU.P.S-

והמצברים

כולל בתוכו את

האחריות/אחזקה – ולא יבוצע כל תשלום נוסף לקבלן.
"במקרה שיתעורר צורך לרכוש בנק מצברים חדש לאחר תום תקופת
מתחייב הקבלן לספק בנק מצברים זה במחיר המוצע
האחריות-
הנוכחי – וזאת לפי החלטת המזמין בלבד.
על ידו במסגרת המכרז
המזמין רשאי לבצע מכרז נפרד בנושא ואינו מחוייב לרכוש את בנק המצברים
מהספק".

 08.31.09הפעלת המערכת
 08.31.09.1הקבלן יבצע את החיבור של כבלי הכוח והפיקוד אל היו.פי.אס.
 08.31.09.2הקבלן ינחה את קבלן החשמל לגבי סוג הכבלים והעבודות הדרושות.
 08.31.09.3הפעלת המערכת באתר  -במשטרי העבודה השונים.
 08.31.09.4הקבלן יעביר לחברת הבקרה את פרוטוקול התקשורת ללא עלות.
 08.31.10ספרות טכנית
 08.31.10.1הספק ימסור למזמין ספרות טכנית של היו.פי.אס .והמצברים.
 08.31.10.2הספרות תהיה בעברית ותכלול:
 08.31.10.3תאור המערכת והסבר המערכות.
 08.31.10.4הוראות אחזקה.
 08.31.10.5הנחיות לתיקון תקלות.
 08.31.10.6תוכנית חשמלית של מע' יו.פי.אס.
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08.31.10.7

מכרז מס' 206/2021

ימסרו  3סטים שלמים.

 08.31.11עמידה בדרישות להרמוניות
 08.31.11.1הקבלן מתחייב לעמוד בדרישות להרמוניות בכניסה וביציאה לפי מפרט טכני
זה.
 08.31.11.2בסיום העבודה – יזמין הקבלן את בדיקת ההרמונ יות ע"י מהנדס בודק על
חשבונו -.אם לא עמד בדרישות – יספק הקבלן לוח עם פילטר הרמוניות
לשיפור ההרמוניות כנדרש.
 08.31.11.3עמידה בדרישות ההרמוניות הינו תנאי הכרחי לתשלום.
 08.31.12ריכוז מפרטי ביצועים
על הספק למלא בטור המתאים את התאמת המערכת המוצעת למפרטי הלקוח או לציין את
ביצועי המערכת המוצעת על ידו .אי מילוי של הסעיפים או חלק מהם עלול לגרום לפסילת
המציע.
מפרט ביצועים
6.1

נדרש

קונפיגורציה  -מערכת בודדת עם
מפסק סטטי ,המרה כפולה

התחייבות הספק
כן  /לא

(Single stand alone, on-line,
double conversion UPS with
)static & service bypass

אפשרות להרחבה מקבילית נדרש
בשטח בפעולת תכנות פשוטה
וללא תוספות או שינויי חומרה
6.2

כן  /לא

זינה
מתח ותדר

230/400V 50Hz

______________

תחום מתח

+15% / -20%

______________

תחום תדר

20%

______________

זמן הפעלה רכה ( 15 -10 )SOFT STARTשניות

________שניות

מקדם הספק כניסה (מ 50% -עד > 0.98השראי
 100%עומס)

>___________

מקדם הספק כניסה השראי בכל נדרש
מצב עבודה ובכל עומס של
המערכת

כן/לא

המיישר במערכת הינו:

הקף/הקיפי בעיגול את  .1מערכת PFC

הטכנולוגיה בהצעתך:

 .2מיישר תיריסטורי
עם פילטר אקטיבי
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נדרש

מפרט ביצועים

התחייבות הספק

המסננת במיישר הכניסה אינה נדרש
כוללת קונטקטורים

כן/לא

עיוות ( )THDשל זרם הכניסה ב3%< -

כן/לא

 100%עומס
6.3
*

תפוקה
כנדרש במפרט וכתב כן  /לא
כמויות

הספק מוצא נדרש

עומס יתר

 125%ל 10 -דקות
 150%ל 60 -שניות

כן  /לא

תחום מקדם הספק עומס

 0.5עד  1.0השראי

כן  /לא

מתח מוצא

230/400V 50Hz

______________

ייצוב מתח מוצא

1%

כן/לא

ייצוב מתח ופאזת מוצא (2° 2% 100%

______°______%

אי איזון פאזות)
נצילות כוללת ( )AC-ACבעומס >97%

>_________%

מלא (לפי )EN50091-3
תגובה דינמית למדרגת עומס 4%

_________%

100%
זמן תגובה להתאוששות מלאה < 20מילישניות
במדרגת עומס 100%

<______מילישניות

עיוות הרמוני במוצא בעומס <2%

<_______%

ליניארי (לפי )EN-50091-3
עיוות במוצא בעומס לא לינארי <4%

<_______%

מלא (עם )CF=3
6.4

6.5

מהיר ללא הפסקה

מפסק סטטי

כן/לא

קו האפס מגושר מכניסה ליציאה נדרש

כן/לא

לא מתבצע ניתוק של קו האפס נדרש
בין הכניסה ליציאה בשום מצב
עבודה של המערכת

כן/לא

מפסק עוקף לשרות

חיצוני  /פנימי

מאפשר עקיפה ללא הפסקת כן
העומס

כן  /לא

את כן

כן  /לא

הפעלתו
המערכת

אינה

מסכנת
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מפרט ביצועים
6.6
*

נדרש

התחייבות הספק

* מצברים (למילוי ע"י הספק)
זמן גיבוי נדרש בעומס מלא כמפורט בכתב הכמויות
במוצא המערכת

כן/לא

מצברים אטומים ללא טיפול נדרש
בטכנולוגית רקומבינציה

כן  /לא

מודל
קיבול באמפר שעות

__________AH

אורך חיי המצבר (לצרף קטלוג ( )10 ÷12שנים לפחות
המוכיח זאת)

כן/לא

מספר תאים בטור

_________תאים

מספר טורי מצברים במקביל נדרש
(לפחות  2ולא יותר מ)4-

___________

מתח ציפה

__________V

זרם טעינה

לפחות  5%מקיבול _________ A
המצבריםXמס' טורים
נדרש

מצורף :כן  /לא

הספק יצרף חישוב מפורט
המוכיח את זמן הגיבוי
משקל כללי נטו של המצברים
(ללא ארון)
המצברים יסופקו בכונן

_________ק"ג
נדרש

מידות כונן המצברים (אורך-
רוחב-גובה)
6.7

כן  /לא
___________ס"מ

נתונים נוספים
מידות מערכת אל פסק לא כולל
מצברים (אורך  -רוחב  -גובה)

____________ס"
מ

משקל מערכת אל פסק לא כולל
מצברים

_________ק"ג

רעש אקוסטי של המערכת < 55dBA
בעומס מלא ,

<_______dBA

תוספת אפשרות לחיבור מקבילי

נדרש

כן/לא

מימשק תיקשורת RS232

נדרש

כן/לא

תקשורת נדרש

כן/לא

אופציה

למתאם

SNMP
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מפרט ביצועים

6.8

מכרז מס' 206/2021

נדרש

מגעי התראה יבשים :עומס מוזן נדרש
מעוקף ,התראה כללית ,עומס
מוזן ממצבר ,מתח מצבר נמוך
(התראה לפני גמר פריקת
מצברים).

כן/לא

מגעי ההתראה הינם מגעי נדרש
מימסר מחליפים 30 ,וולט 0.1
אמפר לפחות

כן/לא

שרות שנתי
על המציע לצרף נוסח סטנדרטי
של חוזה שרות שנתי
מחיר חוזה שרות שנתי לאחר
תום האחריות באחוזים ממחיר
המערכת( .זמן תגובה  24שעות
מקסימום ,בימי העבודה ,כולל
כל החלפים למעט מצברים).
מחיר זה מהווה התחייבות של
הספק.

6.9

התחייבות הספק

מצורף  -כן  /לא

__________%

הספק מתחייב לאפשר מתן נדרש
שרות על פי קריאה ברמה סבירה
במידה
ובמחירים סבירים
והלקוח יבחר שלא לרכוש חוזה
שרות

כן/לא

המציע מצהיר כי ברשותו
טכנאים ומהנדסים מיומנים
אשר מוסמכים לתקן ולתחזק
מערכות אל פסק

כן  /לא

הסתייגויות והערות
בסעיף זה ירשום המציע את כל
הסתייגויותיו והערותיו בקשר
למפרט .אם לא הסתייג המציע
מסעיף כל שהוא ייחשב כאילו
המערכת שהציע עונה או עולה על
הנדרש במפרט.
(במידת הצורך ניתן לצרף דף
נספח עם הסברים)

______________
______________
______________
______
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אופני מדידה

 08.32.01מחיר  UPSכולל:
08.32.01.1

אספקת מערכת  UPSושנאי לאתר קמפוס צפוני -אונ' בן גוריון ,הכנסתו
לחדר ,התקנתו והפעלתו.

08.32.01.2

הגשת תוכניות העמדת  ,UPSמצברים ושנאי בחדרים.

08.32.01.3
08.32.01.4

מתן הנחיות חיבור לקבלן החשמל.
הפעלת המערכת בנוכחות המזמין לפי כל משטרי העבודה והוצאת דו"ח
מסירה.

08.32.01.5

הובלת עומס דמה לשטח וביצוע בדיקות ב .UPS-העומס יהיה בהספק ה.UPS -

08.32.01.6

כל העבודות ,הדרישות הטכניות והחומרים המפורטים בתיאור העבודה
ובמפרט זה.
אחריות לפי מפרט.

08.32.01.8

אחזקת מערכת ה UPS -לתקופה כנדרש במפרט זה.

08.32.01.7

 08.32.02מחיר מערכת המצברים יכלול:
 08.32.02.1אספקה והתקנת המצברים והכונניות כמפורט במפרט.
08.32.02.2

אספקה התקנה של כל החיבורים בין התאים בכל בנק המצברים מפסקי D.C

08.32.02.3
08.32.02.4
08.32.02.5
08.32.02.6

כולל מיספור חדש של כל המצבריה .כל הכבלים הדרושים יסופקו ע"י הספק.
טעינת המצברים וביצוע פריקת מצברים.
הפעלת המערכת בנוכחות המזמין ,והוצאת דו"ח מסירה.
כל העבודות והחומרים המפורטים בתיאור העבודה ובמפרט זה.
תכנון העמדת המצברים בחדר מצברים -תוך לקיחה בחשבון של משקל
המצברים ,ה UPS-והשנאי ,וכן יכולת העמסה של הריצפה -לרבות תיאום עם

08.32.02.7

הקונסטרוקטור.
אחזקת בנק המצברים לתקופה כנדרש במפרט זה.

08.32.02.8

המזמין רשאי לרכוש מצברים ו UPS -נוסף ומצברים בהספק שיקבע על ידו-
והקבלן מתחייב לספק את ה UPS -הנדרש ע"י תוספת /החסרה ובמחירי חוזה.

08.32.02.9

בהגשת הצעתו -על הקבלן להגיש את מידות הציוד והמצברים המוצע על ידו
והתאמתו לחדר  UPSומצברים קיים.

 08.32.02.10ציוד שלא יוכל להיכנס לחדר זה באופן שמאפשר גישה לטיפול -לא יאושר.
 08.32.02.11המזמין רשאי לדרוש אספקת בנק מצברים חדש לאחר סיום תקופת האחריות,
והקבלן מתחייב בזה לספק את בנק המצברים במחיר המוצע על ידו במסגרת
חוזה זה.
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הגבלת החשיפה לקרינה של שדה מגנטי
מיגון הקרינה המגנטית

 .1כללי ותכולה
במבנה מרכז אנרגיה קיימת תחנת השנאה וגנראטורים המשמשת את מתחם הקמפוס.
במרכז זה יהיו  14שנאי הספק ולוחות מתח נמוך ראשיים.
מערכות חשמל אלו מהוות מקור קרינה לשדה מגנטי בפעולתם .על פי חוק הקרינה הבלתי מייננת 2006
חייב מרכז האנרגיה הזה בהגבלת חשיפת אדם במקום שהות קבע לשדות המגנטים על פי עקרון
ההיזהרות וכן חייב הוא בהיתרי הקמה והפעלה.
הסף המוצע לחשיפת אדם במקום שהות קבע לשדה מגנטי על ידי המשרד להגנ"ס הוא  4mGבמוצע
ביממה או  10mGבממוצע במשך  8שעות ביממה ,בתנאי עומס חשמלי אופייני
אומדן קרינה שנעשה בתאריך  24.7.17צופה קרינה החורגת מהסף בחדרים מאוכלסים
מטרת דוח זה לפרט את הממצאים של אומדן הקרינה ממרכז האנרגיה למקומות שהיית קבע של אדם
ואת המיגון הנדרש להגבלתה לסף הרצוי.
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 .2נתוני מיקום ומידות
 .2.1מרכז האנרגיה
 .2.1.1חתך

 .2.1.2קומת קרקע במפלס 0
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 .2.1.3ריכוז השנאים ולוחות מתח נמוך

P1
P2

ק.מ1:167 .
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 .2.2קומה א במפלס +5.6
בקומה זו אזורים מאוכלסים
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 .3אומדן השדה המגנטי בקומה א ממרכז האנרגיה
השדה המגנטי התלת צירי מחושב בגובה  1מטר מהמפלס בתנאי זרם אופייני מכסימאלי .התוצאות
ניתנות במונחי צפיפות השטף המגנטי ומוצגות ביחידות  .mGaussערכים החורגים מהסף 10nGauss
צבועים באדום .האזור בו קיימת חריגה זו מוקף בקו מנוקד והאזור בו קיימת חריגה מ 4mGauss
מוקף בקו מקווקו.

 .3.1מכל המקורות במרכז האנרגיה

 34מ

האזור המסומן כמאוכלס בחשיפה לקרינה מגנטית החורגת מהסף  .10mGמקור הקרינה העיקרי הם
לוחות מ.נ.
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 .3.2מהשנאים בלבד

השנאים הקרובים לחדרים המאוכלסים בצד מערב גורמים שם בחדר  205שהוא שירותים ,לקרינה
חריגה.
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 .3.3מהלוחות במתח נמוך בלבד

מקור הקרינה העיקרי בחדרים המאוכלסים  201-204הם לוחות המתח הנמוך
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 .4סיכום אומדן השדה המגנטי
בקומה א של מרכז האנרגיה בחדרים שיש בהם שהות קבע הקרינה חורגת מהסף .10mG
מקור הקרינה בחדרים אלו הם לוחות המתח הנמוך.
להגבלת הקרינה לסף הרצוי יידרש מיגון המפורט בהמשך

 .5מיגון להגבלת החשיפה לקרינה של שדה מגנטי
 .5.1היקף המיגון
המיגון יבוצע על קירות (מלבד הימני שליד הדלת) חדר לוחות המתח הנמוך ,מ  10ס"מ מעל רצפת
הבטון ועד התקרה ,וכן על התקרה של החדר ,כמסומן בשרטוט:
פתחי אוורור ,דלתות וכניסות צנרת או כבלים יושארו ללא מיגון.
גובה הקומה  5.4מטר
מיגון התקרה

ק.מ1:90 .

מיגון הקירות

שטח מיגון מוערך:
תקרה  90מ"ר
קירות  195מ"ר
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 .5.2מפרט הרכב המיגון
על בטון הקירות והתקרה תותקן שכבת איטום לחות
על האיטום תותקן שכבת פלדת שנאים בעובי  1מ"מ לפחות
על פלדת השנאים תותקן שכבת איטום לחות.
על האיטום תותקן שכבת אלומיניום בעובי  3מ"מ לפחות
האיור הבא מדגים את סדר השכבות:
בטון התקרה והקירות

פלדת שנאים
אלומיניום

איטום לחות
ניתן להחליף בים פלדת השנאים לאלומיניום ,לנוחיות ההתקנה.
רצפה

 10ס"מ
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 .5.3מפרט חומרי המיגון
שכבת איטום לחות מ  ,PVCקל קר ,או צבע אטים לחות למשל אפוקסי או  FILLERשל טמבור
העומדים בת"י  921לבטיחות אש ובת"י  755לתגובה בשריפה של חומרי בנייה.
פלדת שנאים/סיליקון  Non Oriented Silicon Steelמסוג  M15או  M47או  RMאו שווה ערך
מבחינת החדירות המגנטית היחסית ,בעלות חדירות מגנטית גבוהה מ  ,5000עם ציפוי לכה משני
הצדדים ,שעברה תהליך שלם . fully processed
אלומיניום בעלת מוליכות גבוהה (התנגדות לא יותר מאשר  . )4*10 -8- Ω-mסגסוגות הבאות בחשבון:
,1350-O ,1199-O ,1145-H18 ,1145-O ,1100-H18 ,1100-O ,1100 ,1060-H18 ,1060-O ,1050-0
1350-Hx
הקבלן יציג תיעוד המאשר כי אכן החומרים שישמשו למיגון עומדים בדרישות אלו.

 .5.4מפרט התקנת המיגון
החיבור בין פלטות אלומיניום סמוכות יהיה על ידי מסמרות פלדה בעלות שרוול אלומיניום ,כל 15
ס"מ מכסימום כאשר הפלטות חופפות ב  10ס"מ מינימום .שטחי החפיפה יהיו מוליכים ,נקיים מצבע
ובידוד כל שהוא.
יש להניח את הפלטות כך שלא תהיה פינה של  4פלטות ,ושהחיבור בין פלטות בשכבה אחת לא יהיה
קרוב מ  50ס"מ מהחיבור של פלטות שמעליהן.
החיבור בין פלטות פלדת שנאים יהיה בהדבקה בלחץ עם דבק מסוג ורוסטיק שאינו נדלק באש,
למשל ,להבטיח צמידות ,בחפיפה של  20ס"מ מינימום .כאשר נעשה שימוש במספר שכבות פלדה כדי
להשיג את העובי הנדרש ,יש להפריד בין פאות חפיפה של שכבה אחת מהפאות של שכבה שמעליה
בלפחות  0.5מטרים .יש לסדר את הפלטות בשכבה כך שלא תיווצר פאת חיבור בצומת בין  4פלטות.
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הפינות בין התקרה לקירות ובינן יעשו בכיפוף ,כאשר צלע הכיפוף לא תהיה קטנה מ  0.5מטר.
החיבור בין המיגון לבטון או לקיר גבס יהיה בבורג דרך דיבל פלסטי העובר דרך המיגון ,כך שלא
ייווצר מגע חשמלי בין המיגון לבורג.
קיר בטון

בדיקת איכות התקנת מיגון אלומיניום נעשית באמצעות דף נייר המושחל
בין הפלטות בנקודת החיבור של מסמרה .אם הוא נכנס ,החיבור לא תקין
ויש להדקו
צינורית פלסטית
טוב
בורג

לא טוב

מיגון

את המיגון יש להאריק בנקודה אחת לארקת הבטיחות.
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פרק  - 09עבודות טיח
09.01

כללי

 09.01.01עבודות טיח פנים וחוץ יבוצעו ע"פ ההנחיות של המפרט הכללי ,ע"פ מפרט מיוחד זה וע"פ
הנחיות המפקח.
 09.01.02טיח הפנים יהיה טיח גבס בשתי שכבות כמפורט להלן.
 09.01.03טיח חוץ יהיה טיח צמנטי הכולל שכבת הרבצה ללא סיד ,שכבה מישרת ושכבת שליכטה
צמנטית בלבד.
 09.01.04במרחבים המוגנים יבוצע טיח בגר כמפורט להלן וע"פ תקן הג"א.
 09.01.05הקבלן יכין בעוד מועד דוגמאות במידות של  2.0מ'  2.0 /מ' של כל אחד ממיני הטיח השונים
(במקומות שיסומנו על-ידי המפקח) לאישור המזמין לפני התחלת העבודה.
09.02

הכנת השטחים

 09.02.01לפני תחילת ביצוע עבודות הטיח יש לבצע את כל ההכנות והתיקנים ליצירת משטחים
חלקים לקבלת הטיח.
 09.02.02המפגש בין שני חומרים שונים (כגון בטון ובניה) יכוסה ברשת אקספנדיטת מגולוונת (לולים)
מחוזקת במסמרי פלדה .רוחב הרשת יהיה  15ס"מ לפחות.
 09.02.03החריצים לצנרת סמויה (מים ,חשמל וכו') יסתמו בטיט צמנט מסוג מהיר התקשות כדוגמת
סיקה רפ פאוור או שו"ע  .שטח החריץ יכוסה ברצועת רשת אקספנדיט כנ"ל.
 09.02.04השטחים לביצוע עבודות טיח יורטבו היטב לפני ביצוע הטיח.
 09.03פינות וחריצי הפרדה
 01.09.01הפינות בין קיר לקיר ובין קיר לתקרה יהיו חדות .הקנטים והגיליפים יהיו חדים וישרים
לחלוטין לפי סרגל בשני הכיוונים.
 01.09.02בין קירות והתקרה ,יש לעבד חריץ בעומק  10מ"מ וברוחב  5-10מ"מ.
09.04

טיח פנים

 09.04.01טיח פנים יהיה טיח גבס בעובי  15מ"מ לפחות .הטיח יבוצע לפי סרגל ישר בשני כיוונים.
 09.04.02הקבלן יבצע טיח פנים בכל מקום בתוך הבנין לרבות פירי המערכות וארונות השירות.
 09.04.03יש לאשפר את השכבה התחתונה  2ימים ורק אח"כ ליישם את השכבה השניה .את הטיח
הגמור יש להחזיק במצב לח במשך  3ימים לפחות ,יש לראות דרישה זו כעקרונית והמפקח
רשאי לפסול את העבודה במידה והקבלן לא עומד בדרישות.
09.05

טיח חוץ

 09.05.01טיח יבוצע בכל מקום שיורה המפקח לרבות בחלק הפנימי של מעקות הגג.
 09.05.02טיח חוץ יהיה מורכב משלוש שכבות :שכבת הרבצה צמנטית בלבד ,שכבה מישרת ושכבת
שליכטה צמנטית.
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פינות מתכת

 09.06.01פינות מתכת יהיו מזויתני רשת מגולוונים מסוג פינות גרמניות עם ציפוי  PVCלבן .פינות
מתכת יבוצעו בכל פינה אופקית ואנכית פנימית וחיצונית (לכל הגובה ולכל האורך הנראה
לעיל).
09.07

אפי מים

 09.07.01בכל המפגשים בין משטחים אופקיים למשטחים אנכיים יוכנו אפי מים בסמוך לשפת הטיח.
אפי המים יעוצבו באמצעות סרגלים במידות  1.5/1.5/2ס"מ.
09.08

תיקונים

 09.08.01תיקוני טיח לאחר ביצוע עבודות גמר שונות (כגון :נגרות ,מסגרות ,ריצוף ,חשמל ,תברואה,
מיזוג אויר וכוד') ,יבוצעו ע"י הקבלן כחלק מהעבודות הטיח ועל חשבונו.
 09.08.02התיקונים יהיו במישור הקיר ללא התנפחיות וכו' כך שלא יובחן מיקום התיקון.
 09.08.03תיקוני טיח מעל פנלים ומעל קרמיקה יהיו במישור הטיח ללא העגלות.
09.09

אשפרת הטיח
בכל שכבה תבוצע אשפרה על-ידי הרטבה בצינור מים  3פעמים ביום במשך  3ימים לפחות.
האשפרה תחל בסוף יום הטיוח ,ותעשה על-ידי מים ניגרים מלמעלה למטה.
יש להציג בפני המפקח את ביצוע האשפרה ולקבל אישורו בכתב ביומן העבודה לאיכות
הביצוע מדי יום.

09.10

עיבוד שולי פתחים (גליפים)

 09.10.01שולי הפתחים בקירות פנימיים שלהם גמר טיח – יעובדו גם הם בטיח בכל היקפם הפנימי
ובכל עובי הקיר.
 09.10.02שולי הפתחים בקירות ללא גמר טיח – יעובדו בעזרת טיט-צמנט בכל היקפם הפנימי ובכל
עובי הקיר ,באופן שיתקבל פתח מלבני (או ריבועי) נקי.
09.11

אופני מדידה ותשלום מיוחדים

 09.11.01עבודות טיח פנים ,טיח חוץ וטיח בגר ימדדו וישולמו במ"ר לפי ביצוע בפועל בהפחתת שטח
של החורים והפתחים מכל סוג ,מין וגודל (בניגוד לכתוב במפרט הכללי).
 09.11.02המחיר למ"ר טיח יהיה אחיד ללא התחשבות בשטח המטיוח ,סוגו ,צורתו ,גודלו ,מורכבותו,
גובהו וכו'.
 09.11.03בניגוד לכתוב במפרט הכללי הגליפים סביב כל הפתחים (חלונות ,דלתות ,ארונות מערכות וכו')
לא ימדדו ולא ישולמו בנפרד ומחירם כלל במחיר מ"ר טיח.
09.12

תכולת המחירים
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 09.12.01בנוסף לכתוב במפרט הכללי מחיר למ"ר טיח כולל :הכנת השטחים ,פיגומים לכל גובה שהוא
(פנימיים וחיצונויים) ,פינות רשת אנכיות ואופקיות ,חריצים ,אפי מים ,אשפרה ,מוספים,
תיקוני טיח ומילוי חריצי צנרת עם סיקה רפ פאוור או ש"ע ,רשת אקספנדיטת וכל המפורט
במפרט מיוחד זה עד לקבלת עבודות טיח מושלמות לשביעות רצון המפקח.
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פרק  - 10עבודות ריצוף וחיפוי
10.01

כללי

 10.01.01עבודות הריצוף והחיפוי יבוצעו ע"פ המפורט במפרט הכללי ,ע"פ כל התקנים הישראלים
הרלוונטיים (ת"י  1555חלק  ,3ת"י  ,)2279ע"פ הנחיות יועץ האקוסטיקה ,ע"פ ההנחיות של
יועץ הנגישות ,עפ"י המפורט במפרט מיוחד זה ,ע"פ הנחיות האדריכל ויצרני חומרי החיפוי
וע"פ הוראות המפקח.
 10.01.02לפני התחלת העבודה ,יספק הקבלן דוגמאות של כל חומרי וסוגי הריצוף והחיפוי .ויבצע
דוגמאות של קטעי ריצוף וחיפוי בגודל ,מיקום וצורה ע"פ הנחיות המפקח.
 10.01.03הדוגמאות שיאושרו ע"י המפקח יישארו בידו עד לאחר קבלת העבודה .הקבלן מתחייב לספק
חומרי ריצוף וחיפוי שזהים בדיוק נמרץ לדוגמאות המאושרות  .כמו כן ,הקבלן יבצע העבודה
על פי הדוגמאות שאושרו ע"י המפקח ואם אין כאלו ,על פי הנחיוחיו.
 10.01.04חיתוך וניסור אריחי ריצוף וחיפוי ייעשה לכל מידה ולכל צורה גיאומטרית באמצעות כלים
מכניים מתאימים.
 10.01.05באחריות הקבלן לדאוג ולוודא כי דרגת ההתנגדות להחלקה של הריצוף והחיפוי באזורים
השונים עומדת בדרישות התקנים הישראליים והוראות הנגישות ,גם אם הדבר לא צוין
במפורט בתוכניות.
 10.01.06בכל הפרש מפלסים ו/או מפגש חומרי ריצוף יסתיים הריצוף בפרופיל פליז מעוגן היטב.
10.02

ריצוף וחיפוי רצפה קומת המרתף במפלס :-6.58

 10.02.01מסדרון מערכות (מס'  ,)-194Aחדר מכונות מיזוג אוויר (מס'  ,)-103חדר משאבות ומדחסים
(מס'  ,)102-וחדר אחסנה לכימיכלים (מס' :)-101A
 10.02.01.1רצפת הבטון תחופה בציפוי אפוקסי רב שכבתי בעובי כולל של  2200מיקרון,
בעל חוזק מכני גבוה במיוחד לעמידות ארוכת שנים לשחיקה ולכימיקלים.
הציפוי יהיה בעל מראה מחוספס עדין ובגוון לפי בחירת האדריכל .הציפוי יהיה
בעל תקן אש ע"פ הנחיית יועץ בטיחות האש ובדרגת החלקה  R10לפחות.
 10.02.01.2הקבלן יבצע את העבודה הציפוי באמצעות קבלן משנה מורשה ומאושר ע"י
ספק החומר ובעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות דומות.
 10.02.01.3בטרם ביצוע הציפוי האפוקסי ,הקבלן יבצע את כל ההכנות הדרושות ע"פ
ההנחיות והוראות השימוש של יצרן החומר האפוקסי ובכלל זה :חספוס ,הסרת
פני הבטון באמצעות מכונת  SHOTBLASTלרמה של  CPS4לפי התקן האירופי,
ניקוי של משטח הבטון ע"י שאיבת האבק ושטיפתו ,טיפול בסדקים נימיים
ואחרים ויתר הנחיות היצרן.
 10.02.01.4עבודות החיפוי כוללת ביצוע רולקה אפוקסי ופנל אפוקסי בגובה  10ס"מ
בשיפולי הריצוף וסביב בסיסי המכונות מאותו הטיב וסוג של חומרי החיפוי
 10.02.01.5חומרי הציפוי יהיו מתוצרת חברת סיקה המשווק ע"י חברת גילאר בע"מ או
שו"ע מאושר וימלא אחר ההנחיות והדרישות המפורטות להלן:
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שלב

תיאור

שם המוצר

ביצוע/תצרוכת

עובי נומינאלי

א'

שכבת
יסוד

ב'

שכבת
ציפוי
ופיזור

פריימר אפוקסי בעל 100%
מוצקים של חברת סיקה  161או
שו"ע מאושר.
סיקפלור  1 263ק"ג/מ"ר
אפוקסי  0.7 +ק"ג/מ"ר
סיקפלור  504לכל 1מ"מ עובי.
זריעה עודפת עם חול קוורץ 0.4
 0.7מ"מ

בגלילה ובכמות של 350
גר'/מ"ר

250מיקרון

 1.3ק"ג/מ"ר אפוקסי  1+ק"ג
סיקדור  4 + 504ק"ג/מ"ר
זריעה עודפת עם חול קוורץ
 0.4-0.7מ"מ.

 1600מיקרון

ג'

שכבת
סגירה

סיקפלור  381 +מדולל  5%טינר
C

 800ג"ר/מ"ר

 400מיקרון

 3שכבות

 2200מקרון

סה"כ

 10.02.02מבואה (מס'  -190Aוגם )-190B :וחדר אחזקה (מס' :)-101
 10.02.02.1ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות  60/60ס"מ ,FULL BODY ,לא מזוגג בגוון
אנטרציטה כדוגמת "שורני"  B55CYA35 CITYאו שו"ע מאושר.
 10.02.02.2עבודות הריצוף בגרניט פורצלן כוללות ביצוע פנלים (שיפולים) בגובה  10ס"מ
(בחדרי המקלחת  20ס"מ) באותו סוג הריצוף.
 10.02.02.3דרגת ההחלקה של הריצוף תהיה  R9לפחות בכל המקומות למעט בחדי
השירותים ,במלתחות ובמטבחונים

בהם דרגת ההחלקה תהיה R11-R12

לפחות.
 10.02.02.4הריצוף יבוצע ע"ג שכבת חול מיוצב בכמות  200ק"ג צמנט למ"ק חול ,ושכבת
טיט צמנטי .גמר הריצוף יכלול פוגות ברוחב  3מ"מ ומילויין ברובה אקרילית
של " "MAPEIאו שו"ע בגוון לבחירת האדריכל.
10.03

ריצוף וחיפוי כל חדרי המדרגות:
 10.03.01.1חיפוי המדרגות (רום ושלח) יעשה בלוחות אבן שלמים ללא חיתוכים והדבקות,
בגוון אפור כהה מסוג  SARDO G633Bהמשווק ע"י "גני ירושלים" או שו"ע
מאושר ,כולל פס אנטי סליפ תקני ע"פ דרישות יועץ הנגישות למניעת החלקה.
עובי הרום יהיה  3ס"מ ועובי שלח  4ס"מ.
 10.03.01.2ריצוף הפודסטים יעשה באריחי אבן מאתו סוג אבן של לוחות חיפוי המדרגות,
במידות  60/30/4ס"מ ,ללא פוגות ובדרגת החלקה תקנית.
 10.03.01.3עבודות חיפוי המדרגות וריצוף הפודסטים כוללות ביצוע שיפולים (פנלים)
טרפזיים וישרים מאותו סוג אבן חיפוי המדרגות ובעובי של  2ס"מ.

10.04

ריצוף וחיפוי קומת הקרקע במפלס :0.00

 10.04.01חדר מכונות מיזוג אוויר (מס' , )022מסדרון זמני (מס'  )023Aומסדרון (מס' )090
 10.04.01.1רצפת הבטון תחופה בציפוי מסוג  DURACON BC ANTISLIP MMAבעובי
של עד  5,000מיקרון ,המשווק ע"י חברת "כרמית מסטר פיקס" או שו"ע
וכמפורט להלן:
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10.04.01.1.1
10.04.01.1.2
10.04.01.1.3

10.04.01.1.4

10.04.01.1.5

10.04.01.1.6

10.04.01.1.7

10.04.01.1.8

10.04.01.1.9
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הכנת תשתית פני הבטון כמפורט בפרק  02ו 05של המפרט הטכני
המיוחד.
מילוי חורים ותיקון שברים יבוצע עם דייס מהיר ייבוש
 DURACON® 205בתוספת קוורץ נקי ביחס של  1ל.3 -
טיפול בסדקים ותפרים לא פעילים עד  1.5מ"מ רוחב ,יבוצע ע"י
שימוש ב .POWERFIX PU40-אופן היישום ע"י מריחה (בדומה
לשפכטל) ,של  5ס"מ מכל צד של הסדק ו/או התפר ולהטביע
בפנים רשת שריון שתאושר ע"י כרמית מיסטר פיקס או שו"ע
מאושר.
טיפול בסדקים ותפרים פעילים מעל  1.5מ"מ רוחב יבוצע כאמור
לגבי סדקים שרוחבם קטן מ  1.5מ"מ ,בתוספת חיתוך הסדק
ושאיבת אבק ,ומילוי הסדק עם מסטיק דומה.
טיפול בשיני עיגון – יש לבצע חרוץ בדיסק לשיני עיגון שנועדו
לעיגון מכאני לפני תפרים ,תעלות ניקוז ,קירות ,קצה האיטום
בהגבהות ,עמודים ,אלמנטים אחרים:
 10.04.01.1.5.1יש לבצע חרוץ ברוחב ובעומק  5מ"מ.
 10.04.01.1.5.2רק שכבת הבסיס תיכנס אל השן לצורך נעילה.
 10.04.01.1.5.3החרוץ צריך להיעשות בצורה ישרה ","U
בניסור ולא בצורת " "Vותמיד ברוחב ועומק
כפולים מהציפוי הסופי.
 10.04.01.1.5.4אין לאפשר לפריימר להיכנס לשיני העיגון.
ביצוע רולקות אופקיות במידות מינימום של  15X15מ"מ מבטון
פולימרי חרושתי ,דרגה  R-4בהתאם לתקני שיקום בטון או
בהתאם לאמור בסעיף קטן ב' .רולקות אנכיות יש לבנות עם
 DURACON® COVE MIXייעודי לרולקות .בשלב הכנת
השטח יד להקפיד ולבצע פעולה אגרסיבית אל הפינה על מנת
"לפתוח" את הסגרגציות ברולקות.
בכל המשטחים האנכיים ומקומות בהם התשתית לחה או לא
מספיק מישורית יש לבצע תחילה מריחת שכבת אפוקסי צמנט
(אפוסם) מסוג "סיקה ( "720גילאר) או שו"ע ,בעובי  3 – 1מ"מ.
מריחה של פריימר על בסיס  ,MMAדו רכיבי ,מסוג Durocon
 101או שו"ע ,בכמות של  500גר' למ"ר .המריחה ברולר עם שיער
קצר .ייתכן צורך בשימוש שכבת פריימר כפולה על שכבות
פורוזיביות ,הכל לקבלת שכבה שלמה ,ללא חורים בכלל .חוזק
המתיחה – מעל  10מגפ"ס ב  20מעלות ,התארכות מעל  240%ב
 20מעלות.
מריחה/התזה שכבת האיטום מפוליאוריתן דו רכיבי ,גמיש,
שאינו מכיל פלסטיסייזרים ,המיועד לאיטום המגשר על סדקים,
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מסוג ) Matacryl LM (WLאו שו"ע ,בעובי גדול מ  2מ"מ (2.6
ק"ג למ"ר).
 10.04.01.1.10מריחה של סילר/שכבה מקשרת על בסיס  MMAלמערכת
האיטום  Matacrylהפוליאוריתנית ,מסוג .Matacryl STC
החומר יהיה דו רכיבי ,גמיש ,עמיד קרינה .חוזק המתיחה מעל 6
מגפ"ס ,התארכות מעל  ,120%השחיקה ב  500סיבובים 51
מיליגרם .לפני יישום שכבת הסילר יש להמתין להתייבשות
מלאה של שכבת האיטום הפוליאוריתנית וכן יש לנקות כל
שארית אבק או אגרגטים קטנים או כל חומר זר מפני השכבה.
היישום בכמויות קטנות לכל מקטע ,בעזרת שפכטל גומי ורולר,
בכמות של  0.4ק"ג למ"ר (עובי  1.25מ"מ) ועד  1ק"ג למ"ר.
 10.04.01.1.11יש לבזוק גרגרי קוורץ במידות  0.3-1.0מ"מ ,לתוך השכבה
המקשרת טרם התחזקות השכבה ,לשיפור האדהזיה עם השכבה
הבאה.
 10.04.01.1.12שכבת קישור לשכבת השחיקה מחומר דו רכיבי על בסיס ,MMA
מסוג  Durocon 205או שו"ע ,בכמות של  1.2ק"ג למ"ר ,בתוספת
 ,SNL Powderבכמות של  2.4ק"ג למ"ר .חוזק מתיחה  8מגפ"ס
לפחות ,התארכות בכל מקסימלי  6%לפחות .יש לנקות לפני
יישום השכבה כל שארית אבק או אגרגטים קטנים או כל חומר
זר מפני השכבה.
 2 10.04.01.1.13שכבות סילר סוגר עליון על בסיס  ,MMAדו רכיבי ,עמיד
קרינה ,מתפלס מעצמו ,מתאים לסביבת שחיקה ,כימיקלים
וחשיפה לטמפרטורה גבוהה ,מסוג  .Durocon 304כמות החומר
לשכבה  0.4ק"ג למ"ר ,סה"כ  0.80ק"ג למ"ר .חוזר המתיחה מעל
 30מגפ"ס ,התארכות בכח מקסימלי מעל  .2.5%שופכים את
החומר בכמות הרצויה על השכבה הקודמת בפסים ומפזרים
ברולר מתאים עם שיער קצר.
 10.04.01.1.14התנגדות להחלקה  R-10עד  R-12בהתאם להנחיות יועץ
הבטיחות.
 10.04.01.2הקבלן יבצע את עבודות הציפוי באמצעות קבלן משנה מורשה ומאושר ע"י ספק
החומר ובעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות דומות.
 10.04.01.3עבודות החיפוי כוללת ביצוע רולקה ופנל  MMAבגובה  10ס"מ בשיפולי הריצוף
וסביב בסיסי המכונות ,מאותו הטיב וסוג של חומרי החיפוי.
 10.04.02בחדרי :מחסן (מס'  ,)025ממ"מ ( ,)024חדר תקשורת ( ,)021אחזקה/ציוד בקרה (UPS ,)019

( )018ו אחזקה/חשמליה ()016
 10.04.02.1ריצוף באריחי גרניט פורצלן כמפורט בסעיף  10.02.02לעיל.
 10.04.03חדר גנרטורים (מס'  ,)26מתח גבוה (מס'  ,)017מתח נמוך (מס'  ,)020חדרי שנאים (מס' -1
 ,)15Aחדר סינכרון (מס'  )08ומסדרונות (מס' :)93 ,92 ,91
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 10.04.03.1יבוצע ציפוי במערכת אפוקסי כמפורט בסעיף10.02.01לעיל.
 10.04.04חדר גנרטורים (מס'  ,)027מחסנים זמניים ( 023Bו )023C -ובארובה (מס' :)155
 10.04.04.1שכבת בטון מוחלק בהליקופטר כמפורט בפרק .02
10.05

ריצוף וחיפוי קומת המשרדים

 10.05.01כל הקומה תרוצף באריחי גרניט פורצלן כמפורט בסעיף  10.02.02לעיל.
 10.05.02חיפוי המדרגות וריצוף הפודסטים ייעשה כמפורט בסעיף  10.03לעיל.
 10.05.03חיפוי קירות הפנים יעשה באריחי קרמיקה במידות של  60/30ס"מ ובגוון פנינה מבריק
כדוגמת דגם" :ס.טג קליר" של חרש או שו"ע מאושר.
 10.05.04הדבקת האריחים הארחים בדבק כדוגמת "פיקס  "109של חברת כרמית.
 10.05.05הביצוע כולל שכבת טיח מיישרת ,פוגות ברוחב  3מ"מ ומילויין ברובה אקרילית של חברת
" "MAPEIאו שו"ע מאושר ,בגוון לבחירת האדריכל.
10.06

אופני מדידה ותשלום מיוחדים

 10.06.01עבודות הריצוף ,חיפוי רצפות בחומרים מיוחדים (אפוקסי ו )MMA-וחיפוי קירות (באריחי
קרמיקה וגרניט פורצלן) ימדדו וישולמו לפי מ"ר מחושב תיאורטי ע"פ התוכניות לביצוע,
חישוב נטו ללא תוספת חישובי פחת ,חיתוכים וכד' .מחיר היחדה כולל ביצוע הפנלים
(שיפולים) והרולקות מכל הסוגים ,שלא ימדדו ולא ישולמו בנפרד ומחירם (של
הפנלים/שיפולים) כלול במחיר מ"ר ריצוף או חיפוי.
 10.06.02מחיר היחדיה לחיפוי ה  MMAכולל את כל המתואר בסעיף  .10.04.01כל האמור ומצויין
בסעיף זה ,על כל שכבותיו לא ימדד ולא ישולם בנפרד ומחיר כל הסעיפים הקטנים כלולים
במחיר מ"ר חיפוי.
 10.06.03המחיר למ"ר יהיה אחיד ללא התחשבות באופי השטח המרוצף ו/או המחופה ,בגודלו ,בצורתו
ובמיקומו בבניין .וללא התחשבות באופן ביצוע הריצוף ,בשילוב אריחים או חומרים מסוגים
שונים ,בצורות שונות ,בקווים ישרים או מעוגלים ,וצבעים שונים וכדו'.
 10.06.04חיפוי המדרגות יימדד וישולם לפי יחידת מדרגה קומפלט הכוללת רום ,שלח ושיפולים
טרפזים ואחרים .מחיר היחדה כולל ביצוע כל ההנחיות הנגישות ע"פ התקנים ועל פי ההנחיות
של האדריכל ושל יועץ הנגישות.
 10.06.05ריצוף הפודסטים בחדרי המדרגות יימדד וישולם לפי מ"ר נטו מחושב תיאורטי ע"פ התכניות.
מחיר היחידה כולל ביצוע הפנלים (שיפולים) מחומר זהה לאריחי הריצוף.
 10.06.06בנוסף למפורט במפרט הכללי המחיר לעבודות הריצוף ,הציפוי והחיפוי כולל :את כל
החומרים והמלאכות המפורטות לעיל במפרט מיוחד זה ,את האספקת והביצוע של כל
הדוגמאות והחומרים לצורך בדיקתם ואישורם ע"י המפקח ,את כל החיתוכים ,העיבודים
וההתאמות סביב אביזרי ניקוז ,הבסיסים ויתר פרטי הבניין ,את כל פרופילי הגמר למיניהם
(מאלומיניום/פליז) אופקיים ואנכיים לרבות כל פרופילי ההפרדה בין ריצופים שונים( ,שיהיו
כדוגמת הפרופילים המשווקים ע"י "אייל-ציפויים" ,תוצרת "שלוטר" או ש"ע בגוון לבחירת
האדריכל) ,את כל ההכנות המפורטות במפרט ובהנחיות יצרני החומרים לביצוע ציפוי אפוקסי
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ו -ציפוי  ,MMAאת מילוי החריצים ברובה האקרילית תוצרת " "MAPEIאת ביצוע כל
הרולקות והשיפולים מכול גודל וצורה בגמר הריצופים ,החיפויים  ,והמדרגות ,ואת כל יתר
העבודות ,החומרים וחומרי העזר הנדרשים על מנת לקבל ריצוף וחיפוי מושלם לשביעות רצון
האדריכל והמפקח .כל אלו לא ימדדו ולא ישולמו בנפרד ומחירם כלול במחיר היחידה (אלה
אם כן ,בכ"כ צוין אחרת ולפריט זה או אחר מחיר בנפרד).
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פרק  - 11עבודות צביעה
11.01

כללי

 11.01.01עבודות הצביעה תבוצענה לפי המפרט הכללי  -פרק  11לעבודות צביעה אם לא צויין אחרת
במפרט המיוחד בכתב הכמויות.
 11.01.02הקבלן ישתמש בקופסאות צבע חתומות ומסומנות.
 11.01.03צביעת הקירות והתקרות יעשו אך ורק לאחר קבלת הוראות מפורשות בכתב מהמפקח
לביצוע צביעה ,ובמקומות שיורה המפקח במפורש.
 11.01.04עבודות הצביעה יעשו לפי הוראות יצרן הצבע.
 11.01.05צביעת אלמנטי פלדה ועץ יבוצעו כמפורט במפרט הכללי.
 11.01.06מספר השכבות יהיה שלוש לפחות ועד לקבלת כיסוי מלא וגוון אחיד.
11.02

הכנת שטחים לצביעה

 11.02.01ניקיון שטחים
 11.02.01.1יש לנקות את השטחים המיועדים לצביעה היטב מגרגירי חול ,זנבות ,מלט,
פריחות ,אבק ,לכלוך וכיו"ב ,לסתום חורים ,סדקים ופגמים אחרים ,ולנקות את
השטחים מכל חומר רופף ,הכל מושלם כהכנה לקבלת צבע.
 11.02.02הכנת קירות פנים לצביעה ,קירות מחופים בטיח ,או קירות גבס
 11.02.02.1גירוד וסילוק כל שכבות הצבע והסיד הרופפות ,הסדוקות והפגומות במרית
(שפכטל).
 11.02.02.2שפשוף כל השטח ,לרבות שכבות צבע יציבות והסרת הלכלוך.
 11.02.02.3תיקון סדקים ,חורים וגומחות בטיח בחומר מילוי כדוגמת "פוליפילה"
"צלוטיט" או ש"ע ושיוף לאחר ייבוש.
 11.02.02.4ניקוי מאבק.
 11.02.02.5שכבת שפכטל עפ"י הצורך על כל פני השטח עד קבלת פנים חלקות.
 11.02.02.6במחיר הצבע כלולה ההכנה לצבע במלואה כמפורט לעיל.
 11.02.03הכנת קירות המנהרה ומשטחי בטון חשוף לקבלת צבע
 11.02.03.1גירוד וסילוק כל שכבות הצבע והסיד הרופפות ,הסדוקות והפגומות במרית
(שפכטל).
 11.02.03.2שפשוף כל השטח ,לרבות שכבות צבע יציבות והסרת הלכלוך.
 11.02.03.3תיקון סדקים ,חורים ,גומחות ,סגרגציה באמצעות חומר שיקום בטונים סיקה
רפ פאוור או שו"ע מאושר.
 11.02.03.4שטיפת כל שטח האלמנט בתמיסת מים עם חומצה מלחית  .5%לאחר מכן,
שטיפת האלמנט במים נקיים להסרת שאריות החומצה וייבוש למשך  48שעות
לפחות.
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 11.02.04צביעה בסופרקריל
 11.02.04.1הכנת השטח כמתואר לעיל.
 11.02.04.2ניקוי השטח מלכלוך ,שומנים ואבק.
 11.02.04.3צביעת שכבה אחת של בונדרול מדולל ב 30%-טרפנטין ,או לחילופין שכבת
"טמבורפיל".
 11.02.04.4המתנה לייבוש  24שעות.
 11.02.04.5צביעת שלוש שכבות של סופרקריל בגוון לפי בחירת האדריכל בעובי כל שכבה
של כ 25-מיקרון.
 11.02.04.6מובהר בזאת שצביעת תקרות גבס מחורר תעשה ע"י רולר בלבד ע"מ למנוע
סתימת החירור.
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פרק  - 12עבודות אלומיניום
12.01

כללי

 12.01.01מפרט מיוחד זה מתיחס לביצוע עבודות האלומיניום במרכז האנרגיה הכוללות :חלונות
(לרבות חלונות לשחרור עשן) ,קירות מסך ,חיפוי מרחבי באמצעות קסטות מפח אלומיניום
(לרבות חיפוי אקוסטי במקומות המסומנים בתכניות) ,מחיצות מקלחונים וכוד'.
 12.01.02תכולת העבודה בפרק זה כוללת:
 12.01.02.1הכנת תכניות בית מלאכה ,Shop Drawing ,הכוללות תכנון מפורט לביצוע של
כל עבודות האלומניום והזיגוג.
 12.01.02.2ייצור פרטי האלומניום במפעל בעל תו תקן ,הובלתם לאתר ,איחסונם והרכבת
בבנין.
 12.01.02.3הצגת דוגמאות ודגמים לכל סוגי החומרים ומוצרים וביצוע דגמים לכל סוגי
המוצרים בשטח לאישור המפקח.
 12.01.02.4ביצוע מושלם ומלא של כל העבודות הדרושות להתקנת הפריטים ,לאיטומם
ולחיזוקם למבנה.
 12.01.02.5ניקוי מסירה ותחזוקה בשנות הבדק המוגדרות בחוזה ,ותקופת האחריות הנקובה
בחוק.
 12.01.02.6ביצוע בדיקות התאמה לתקנים במעבדה מוסמכת ככול שידרוש המתכנן או
המפקח לרבות בדיקת אטימות לחדירת מים.
12.02

תכניות ומסמכים שעל הקבלן להמציא לפני תחילת ביצוע העבודות

12.02
 12.02.01הקבלן יגיש תכניות ייצור והרכבה ( )WORKSHOP DRAWINGSשיתארו את כל הנדרש
לייצור והתקנה של הפריטים בשלמותם בבניין כמתואר:
 12.02.01.1תכניות ,חתכים וחזיתות ע"פ תכניות אדריכלות ,בקנה מידה  1:50 ,עם סימוני
כלל הפריטים ומידות כלליות של הפריטים ,לצורך איתור פריטי האלומיניום
במבנים.
 12.02.01.2תכניות בקנה מידה של  1:20לפחות ,לכל פריט המהווה יחידה שלמה ,עם סימון
פרטי הייצור לכל פרט והפניה לגיליון הפרטים המתאים.
 12.02.01.3תכניות של פרטי ייצור והרכבה לפריטים ,בקנ"מ של  1:2לפחות ,המתארים את
כל מרכיבי הפריטים ,לרבות כל האביזרים ,החיבורים השונים של הפריטים
לבניין ואיטומם למבנה .הפרטים יציינו מק"ט לכל רכיב וכן מידות מפורטות של
רכיבי הפריטים.
 12.02.01.4כצרופות לתכניות הייצור ( )S.Wיגיש הקבלן גם:
 12.02.01.4.1חישובים סטטיים של הפריטים שנערכו ונחתמו ע"י מהנדס מבנים
רשום ורשוי ,רבות פרופילים ,זיגוג ופרטי החיבור והעיגון למבנה,
קורות ועמודים תומכים ,עוגנים ומיתדים ,שייערכו ע"י מהנדס
רשוי וייבדקו ע"י מהנדס הפרויקט והיועץ.
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 12.02.01.4.2רשימות של אביזרים ,חומרים ורכיבים שבהם ייעשה שימוש
לצורך ביצוע העבודות ,לרבות חומרי איטום ,פרזול ומערכות
אחרות .רשימות כאמור יפרטו את הדגמים והמק"ט של כל
המוצרים ,וכן את שמות היצרנים והספקים של האביזרים
והחומרים והרכיבים השונים.
 12.02.01.4.3דוגמאות של חומרים ודגמים של מוצרים להדגמת השיטה
והחומרים ,דוגמאות של אביזרים לאישור האדריכל והיועץ
ודוגמאות של גימורים כגון אילגון וצביעה לאישור המפקח.
 12.02.01.4.4אישור שווה ערך שהוצע על ידי הקבלן יהיה נתון לשיקול דעתם
הבלעדי של המפקח .השימוש בשווה ערך יותנה באישור מוקדם
בכתב.
 12.02.01.5קודם לעריכת תכניות הייצור יבצע הקבלן מדידה מרחבית של שלד הבניין
והפתחים ,ע"י סריקה תלת ממדית של הבניין .הקבלן יהיה אחראי בלעדית
להתאמת מוצריו לבניין.
 12.02.01.6כל תכניות העבודה ופרטי הייצור וההרכבה של הקבלן יבדקו ע"י המפקח ומתכנני
הפרויקט .הקבלן יתקן את התכניות ככל שיידרש ע"פ הערות לתכנון עד קבלת
אישורו בכתב של המפקח.
 12.02.01.7למען הסר ספק ,תוכנית מאושרת לביצוע פירושה תוכנית חתומה ע"י המפקח
"מאושר לביצוע" .העבודות שיבוצעו שלא ע"פ התכניות הנ"ל יפורקו לאלתר.
12.03

תקנים נדרשים

 12.03.01כל הפריטים והמוצרים המוצעים במפרט זה כולל באביזרי הפרזול ,חומרי האיטום ,הזיגוג
והפחים ,יתאמו את ת"י ,מפמ"כ או תקן זר במקרים בהם אין תקן ישראלי ,דרישות התקנים
ומפרטים אלו הינם דרישות יסוד למוצרים המוצגים במפרט ,בכל מקרה בו נזכרת במפרט
דרישה מחמירה יותר מהתקנים יכלול הקבלן בהצעתו דרישות אלו ויציינם בכתב.
רשימת תקנים:
ת"י  – 0325ציפויים אנודיים על אלומיניום (אילגון)
ת"י  – 0412עומסים במבנים עומסים אופייניים
ת"י  -413תכן עמידות מבנים לרעידות אדמה
ת"י  – 0414עומסים אופייניים בבניינים – עומס רוח(תקן החדש)
ת"י  – 0755תגובות בשריפה של חומרי בנייה – שיטת בדיקה וסיווג
ת"י  – 0918ציפוי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ויציקות ברזל
ת"י – 0938על חלקיו –לוח זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים
ת"י  – 1068על חלקיו -חלונות
ת"י  – 1099על חלקיו –זיגוג בבניינים
ת"י  – 1042מעקים ומסעדים
ת"י  – 1542אטמים גמישים לחלונות ולדלתות
ת"י  – 1045בידוד תרמי של בניינים
ת"י  – 1568קירות מסך – תכן ותפקוד
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ת"י  – 4001דלתות אלומיניום
ת"י  – 4402פרופילי אלומיניום
ת"י  – 4068על חלקיו -חלונות ותריסים התקנה
ת"י  – 4402פרופילי אלומיניום – גימור הפרופילים
ת"י  – 1225על חלקיו -חוקת הפלדה
מפרט כללי לעבודות אלומיניום ,פרק 12
כל תקן אחר הדרוש לביצוע מושלם של העבודה גם אם לא הוזכר ברשימה זו.
או תקנים אירופיים במקרים בהם אין תקן ישראלי קיים.
12.04

דוגמאות ,דגמים ובדיקות

 12.04.01עם הגשת תכניות הביצוע יציג הקבלן דוגמאות של החומרים לאלמנטים השונים לאישורו
המוקדם של המפקח.
 12.04.02בין היתר יציג הקבלן :דוגמאות של פרופילים ,דוגמאות של סוגי זכוכית ,דוגמאות גימור של
האלומיניום ,קטעי חלונות ,דוגמאות לחיפוי האלומיניום המוצע ,אביזרי פרזול וכו'.
 12.04.03הקבלן יבצע דגמים מושלמים בגודל מלא ,FULL-SIZE MOCK UP ,מכל יחידת מוצר
הפרויקט .הדגמים כאמור יורכבו באתר הפרויקט ,ע"ג הבניין ו/או בכל מקום אחר שיורה
המפקח .הקבלן ירכיב את הדגמים ,במדויק ועל פי הנדרש בתכניות ובמפרט ,לפני ייצור
הפרטים.
 12.04.04הקבלן יתחיל ביצור פריטים רק לאחר השלמת הדגמים בדיקתם ואישורם ע"י המפקח.
 12.04.05בדיקות:
 12.04.05.1המפקי רשאי להורות לקבלן לבצע בדיקות מעבדה או תקינה ,המטרה או כל
בדיקה שנדרשת לדעתו של המפקח (ע"ח הקבלן).
 12.04.05.2בדיקות תרמיות ואקוסטיות אם ידרשו יעשו על חשבון הקבלן ביחידת הדגם
החזותי שיורכב באתר.
 12.04.05.3בדיקת אב טיפוס תכלול בדיקה מעבדתית בהתאם לתקן ת"י  1568או 1068
בחלונות ,לדגם הזהה לפרטי המבנה והפרטים ההנדסיים שהבדיקה תעשה לפי
המתאים לעומס שרות של .pa2000
 12.04.05.4עם סיום העבודות ימציא הקבלן אישורי מעבדה מוסמכת לעמידות הפריטים
לבדיקת שדה ( )FIELD CHECK OF METAL CURTAIN WALLויכין את
המעטפת לבדיקות מעטפת של מעבדה מוסמכת.
 12.04.05.5מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יספק הקבלן אישורים על ביצוע הבדיקות
הבאות:
 12.04.05.5.1בדיקות מדגמיות של זכוכיות בטחון מחוסמות.
 12.04.05.5.2בדיקת  HSTלזכוכיות מחוסמות.
 12.04.05.5.3בדיקות מדגמיות של שליפת ברגים המשמשים לעיגון קירות מסך.
 12.04.05.5.4בדיקות העמסה למעקים טיפוסיים בבניינים.
 12.04.05.5.5בדיקות מדגמיות של טיב ואיכות הצביעה של פרופילי אלומיניום
ופחי חיפוי מאלומיניום.
_______________________________________________________________________
עמוד  247מתוך 555
-LOGISTIC-#21649-v16מפרט_טכני_מיוחד_-ג__-_2מרכז_אנרגיה

מכרז מס' 206/2021

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הפריטים
12.05
 12.05.01כללי
 12.05.01.1חלונות ודלתות מאלומיניום יתוכננו לעמידה בעומסי רוח ובחדירות אוויר ומים
ע"פ ת"י  1068על כל חלקיו.
 12.05.01.2קירות מסך יתוכננו לעמידות בעומסי רוח וחדירות אוויר ומים ,ע"פ ת"י .1568
 12.05.01.3כל האביזרים למערכות האלומיניום השונות ,דלתות וחלונות ,לרבות אטמים,
אטמי זיגוג ,מחברים ,צירים ,ידיות ,,מסבים ,מספריים מקבילים ,מגבילי
פתיחה ,תפסים ומנעולים וכל אביזרי הפרזול האחרים ,יהיו כולם על פי הנחיות
יצרן המערכת ,מדגם ומספק המאושרים ע"י יצרן המערכת.
 12.05.01.4כל הפרזול יהיה מפלב"מ לא מגנטית ובגוון האלומיניום.
 12.05.01.5זיגוג
 12.05.01.5.1יהיה ע"פ הגדרות הזיגוג כמפורט להלן ו/או בתיאור הפריטים ,מבלי
לגרוע מהגדרות הזיגוג כנ"ל יהיה הזיגוג בכל הפריטים ע"פ ת"י
1099ות"י  ,938וע"פ המחמיר שביניהם.
 12.05.01.5.2מבהר ומודגש שבמסגת הכנת תכניות הייצור שמכין הקבלן עליו
יהיה לבחון את עובי הזיגוג בהתאם לתקן  1099חלק  1.1ולהתאמו
למילוי הדרישות הנ"ל .ככל ויידרש הקבלן יתאים כם את סוג
הפרופיל.
 12.05.01.5.3זכוכיות מחוסמות יעברו כולן תהליך  heat soakלמניעת שבר
ספונטני .הקבלן יציג לאישור המפקח ,את מסמכי הספק המקורי
המאשרים כי הזכוכית עברה תהליך זה ,כשהם חתומים ע"י הקבלן
הראשי.
 12.05.01.6חלונות ודלתות
 12.05.01.6.1חלונות קיפ יסופקו עם אטם מרכזי ,מספריים מקבילים ,מגבילי
פתיחה ונעילה רב נקודתית עם מעביר תנועה .מגביל הפתיחה יהיה
עם ניצרה הניתנת לפתיחה לצורך נקיון ללא צורך לפירוק החלון.
ידית הפעלה תהיה בצד החלון בגובה  1.8מ'.
 12.05.01.6.2חלונות לפתיחה דריי-קיפ וחלונות ציר יסופקו עם אטם מרכזי,
מנגנון פתיחה דרה-קיפ לוגי עם צירי צד ומגביל פתיחה ,נקודות
נעילה ,מעביר תנועה וידית הפעלה בצד החלון בגובה 1.8מ'.
 12.05.01.6.3ביצוע חלונות כולל הלבשות טריקה פנימיות וחיצוניות ,לרבות
סגירת חריצי הלבשה חיצוניים לסגירת מרווחים גלויים וכיסוי
משקופי עזר .חיבור הפינות בהלבשות פנימיות ייעשה בזווית 45

מעלות.
 12.05.01.6.4ניקוז מים בפריטי אלומיניום ייעשה ע"י חרירי ניקוז במידות
ובצפיפות ע"פ הנחיות יצרן השיטה .בחרירי ניקוז במסילות
_______________________________________________________________________
עמוד  248מתוך 555
-LOGISTIC-#21649-v16מפרט_טכני_מיוחד_-ג__-_2מרכז_אנרגיה

מכרז מס' 206/2021

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

תחתונות יותקנו נקזי פלסטיק .בחרירי ניקוז בחזית יותקנו
שסתומים חד כיווניים ייעודיים.
 12.05.01.7משקופים סמויים
 12.05.01.7.1התקנת פריטי האלומיניום תבוצע על גבי משקופי עזר סמויים מפח
מגולוון בעובי של  2מ"מ .ובהתאמה לשיטת הבנייה של קירות החוץ.
המשקופים יבוטנו בבטון מסוג "סיקה גראוט" או שו"ע.
 12.05.01.7.2חיבור משקופי עזר סמויים לבניין יבוצע אך ורק באמצעות ברגים
ומיתדים (לא ניתן להשתמש במסמרים).
 12.05.01.7.3איטום המשקוף – ע"פ יועץ איטום.
 12.05.01.7.4בדלתות /וטרינות/פריטם מעל רוחב של  200ס"מ ללא יוצא מן הכלל
תותקן קורת פלדה מפח מגולוון בעובי  3מ"מ ,אופקית סמויה כחלק
ממבנה המשקוף.
 12.05.02פריט 02-AL
 12.05.02.1תאור :חלון הממ"מ .חלון דרי קיפ מדגם  4583של קליל
 12.05.02.2מידות :כמצויין ברשימות האדריכל.
 12.05.02.3מאפיינים :חלון דרי קיפ מדגם  4583של קליל .פרופילי האלומיניום יצופו באבקה
בעובי ממוצע של  60מיקרון ולא תעלה בשום מקום על  160מיקרון ,כולל גווני
 IRONמחוספסים .הצביעה תעשה על ידי צבע  D2000של  INTERPONעל פי
התנאים של חברת  AKSO_NOBELאו  Super Durable 20מסדרת  7700מתוצרת
אוניברקול .לאחריות של  20שנה ,הצביעה תכלול את כל הטיפולים הכימיים
הנדרשים למניעת קורוזיה והיצמדות הצבע לפני השטח ,בעובי מינימאלי של 20
מיקרון.
 12.05.02.4זיגוג :השמשות תהינה תקניות ומתאימות למפרטי הג"א ויכללו לפחות שמשת
שכבות אחת עם יריעת  P.V.Bאו  S.G.Pבעובי מינימאלי של  1.52הנדרש על ידי
צרכי הביטחון.
 12.05.03פריטים AL-11,AL-12, AL-13, AL-14, AL-16, AL-17

 12.05.03.1תאור :סטריפ אופקי המורכב מחלונות קיפ לפתיחה פנימה וחלונות קבועים.
 12.05.03.2מידות :כמצויין ברשימות האלומיניום ותכניות האדריכלות.
 12.05.03.3מאפיינים :החלון כדוגמת קליל  5500או שווה ערך .פרופילי האלומניום יתאימו
לעובי הזיגוג .הלבשות רחבות בפנים והלבשות בחוץ כולל סף אלומיניום רחב
בחלק התחתון .בחלון יותקן מנגנון נעילה רב נקודתי ומגבילי פתיחה .פרופילי
האלומיניום ,בגוון ראל .9005
 12.05.03.4זיגוג :זכוכית בידודית מחוסמת ( 8+12+8מ"מ) .זכוכית חיצונית בעובי  8מ"מ
לפחות מסוג  LOW IRONו ,LOW-E -כמפורט בסעיף  .12.05.03.4.1הזכוכית
הפנמית שקופה מחוסמת בעובי  8מ"מ לפחות .מרווח אויר בין השמשות  12מ"מ
לפחות .שני לוחות זכוכית רבודה מחוסמות ) ) FULLY TEMPEREDמסומנות
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סימן בילתי מחיק .הקבלן ידאג לביצוע של תהליך הרפיה מבוקר ()heat shock
למניעת שבר ספונטני הנובע מזיהום של ניקל סולפיד.
 12.05.03.4.1מאפיינים טכניים :
מעבר אור64% -
רפלקטיביות החוצה12% -
רפלקטיביות פנימה13% -
מקדם הצללה40% -
כושר בידוד חורףU VALUE-1.67 -
כושר בידוד קיץ – U VALUE - 1.5

 12.05.03.5פרזול :לבחירת האדריכל ובגוון האלומיניום.
 12.05.04פריט AL-01, AL-21,AL-22,AL-23,AL-24

 12.05.04.1תאור :קירות מסך מפרופילי אלומניום וזכוכית ,כולל שילוב של דלתות (לפתיחה
רגילה) דו כנפיות (בחלק מהפריטים).
 12.05.04.2מידות :כמצויין ברשימות האלומיניום ובתכניות האדריכל.
 12.05.04.3מאפיינים :פרופילי האלומניום של קיר המסך יהיו כדוגמת קליל  R8300או
מטריקס  50או שווה ערך מאושר בגוון לבחירת האדריכל .חתך העמודים יהיה
באורך מינימאלי של  170מ"מ וברוחב כנדרש ע"פ החישוב הסטטי .הדלתות הדו
כנפיות לפתיחה רגילה שישולבו בחלק מהפריטים יהיו מפרופילים כדוגמת 4900
של קליל או שו"ע.
 12.05.04.4פרזול :יהיה לבחירת האדריכל בגוון האלומיניום כולל ידיות בהלה דגם WSS
כולל מנעול נטרק ננעל סמוי .פרזול הדלת יכלול שלושה צירי צד דגם SUMA

 SAVIOמתאים למשקל הדלת .מחזיר שמן כדוגמת  TS 5000עם זרוע מחוזקת
 T stopשל  GEZEכולל ביטנה לחיבור בתוך הפרופיל .מנעול נגדי חשמלי עבור
ידיות בהלה  WSSלדלת שתי כנפיים ,כולל חיווט לקופסת חשמל קרובה ,החיווט
יהיה בתוך צינור מוליך באופן שיאפשר החלפת החיווט גם לאחר התקנת הדלת,
החיווט יעבור בצינורית פלדה גמישה בחלק הנע של הדלת מהכנף למשקוף ,קידוח
פתחים במשקוף ובכנפיים להתקנת חיישנים מגנטיים במשקוף הדלת בתיאום עם
תכניות הבקרה והביטחון .ידיות בהלה מסוג  PUSH BARלכנף פעילה ולכנף
פסיבית לעבודה עם מנעול נטקר ננעל .מתאם סגירה בין הכנפיים.
 12.05.04.5זיגוג :זכוכית בידודית מחוסמת ( 10+12+10מ"מ) .הזכוכית החיצונית מסוג
 LOW IRONו ,LOW E -כמפורט בסעיף ,12.05.04.4.1 :בעובי של  10מ"מ
לפחות .הזכוכית הפנמית שקופה בעובי  10מ"מ לפחות .מרווח האויר בין
השמשות  12מ"מ לפחות .שמשות הזכוכית יהיו מלוטשות בהיקפם בליטוש
סרט ,בעלות פאות ישרות מקבילות זו לזו בפאות ההדבקה .השמשות יחוברו
לכנף בסיליקון מבני ,לאחר כיוון הדלת.
מובהר ומודגש ולמען הסר כל ספק ,הקבלן ידרש לתכנן ולספק את עובי הזיגוג
בהתאם לת"י ( 1099בהתאם לכך להתאים גם את סוג הפרופיל) .עובי הזיגוג
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המצויין ברישמות האדריכל הינן מינמאליות ובאחריות הקבלן להתאים עובי
הזיגוג לדרישות התקן.
השמשה בחלק השקוף מסוג בידודית של שני לוחות זכוכית שאחת מהם רבודה
מחוסמות ) )FULLY TEMPEREDמסומנות סימן ביילתי מחיק .הקבלן ידאג
לביצוע של תהליך הרפיה מבוקר ( )heat shockלמניעת שבר ספונטני הנובע מזיהום
של ניקל סולפיד.
 12.05.04.5.1מאפיינים טכניים :
מעבר אור64% -
רפלקטיביות החוצה12% -
רפלקטיביות פנימה13% -
מקדם הצללה40% -
כושר בידוד חורףU VALUE-1.67 -
כושר בידוד קיץ – U VALUE - 1.5
 12.05.05פריט AL-31

 12.05.05.1תאור :דלתות למקלחונים וקבועים.
 12.05.05.2מידות :כמצויין ברשימות האדריכל.
 12.05.05.3מאפיינים :שתי דלתות ולוחות הפרדה תלויים על גבי קונסטרוקציה מפרופילי
פלב"מ  RHSבגודל של  2*40*40מלוטשים בליטוש משי .הדלתות יכללו צירים
קפיציים והלוחות יעוגנו בעזרת תפסני זכוכית .בכל הלוחות יהיו חורים לאחיזת
השמשה בצורה מכנית ולא רק בחיכוך ,עם צירים כדוגמת  1815-3060-36של
 MODEAבגוון נירוסטה וידיות כפתור כדוגמת  1834-6699-25של MODEA

בדלתות ומחזיק כדוגמת  1411-0110-26ורגל כדוגמת  1430-0120-65בגימור
נירוסטה בלוחות ההפרדה.
 12.05.05.4זיגוג:שמשות הזכוכית יהיו מלוטשות בהיקפם בליטוש יהלום ,השמשות תהיינה
עשויות לוחות זכוכית מחוסמת חלבית אסיד ( )FULLY TEMPEREDמסומנות
סימן בלתי מחיק ,בעובי מינימאלי של  12מ"מ .הקבלן ידאג לביצוע של תהליך
הרפיה מבוקר ( )heat shockלמניעת שבר ספונטני הנובע מזיהום של ניקל סולפיד
במידה.
 12.05.06פריט 94-AL
 12.05.06.1תאור :חלון קיפ לשחרור עשן לפתיחה החוצה ,כדוגמת קליל  4500או שו"ע
מאושר.
 12.05.06.2מידות :כמצויין ברשימות האלומניום ובתכנית האדריכלות.
 12.05.06.3מאפיינים :בכל חלון יותקנו שני מנועים בורגיים (כולל מתאם פתיחה) מסוג EA-

 L/Sתוצרת  SIMON PROtecהמשווקים ע"י  metalpressאו שו"ע .המנועים יעמדו
בדרישות התקן האירופאי חדש .EN-12101/2
 12.05.06.4העבודה כוללת פריסת חיווט מלא להפעלת המנועים ומערכת שחרור העשן עד
לרכזת ההפעלה.
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 12.05.06.5הזיגוג :זכוכית בידודית מחוסמת ( )6+12+6שקופה עם ציפוי . LOW-E
 12.05.07חיפוי מרחבי של קירות בטון בקסטות אלומניום
 12.05.07.1במקומות המסומנים בתכניות ,קירות החוץ עשויים בטון מזויין יחופו במעטפת
מרחבית עשויה מקסטות אלומניום .החיפוי יבוצע ע"י הקבלן בשיטת "תכנון
וביצע" מלא.
 12.05.07.2תכנון קונסטרוקציה הפלדה לנשיאת הקסטות יעשה בהתאם למפורט בפרק 19
במפרט מיוחד זה .תכניות הביצוע יכללו ,בין היתר ,את חיבורי הקסטות
לקונסטרוקציה ,את התפרים ,את הפוגת ,את הסגירות העליונות (פלשונג) ואת
פחי הסגירה התחתונים ,את פרופילי הגמר בחיבורים האופקיים והאנכיים (סכין
בשבירת מישור) ,את פרופילי הגמר סביב החלונות ,הדלתות ויתר הפתחים
(גליפים) ,את פחי הקופינג וכל פרט נוסף הנדרש לביצוע מושלם של החיפוי.
 12.05.07.3הקסטות יהיו מפח אלומניום מכופף בעובי  2מ"מ ללא חיזוקים וברוחב  30ס"מ
בהתאם להנחיות האדריכל וכמפורט בתכניות.
 12.05.07.4הרכבת הקסטות תעשה בתליה באמצעות פרופילי תליה מחוברים בברגים סמויים
עשויים מפלב"מ הכל ע"פ הנחיות היצרן וע"ג שכבת פח איסכורית בעובי  0.7מ"מ.
ההרכבה כוללת ביצוע של פוגות אופקיות ואנכיות ברוחב  2ס"מ במקומות
המסומנים בתכניות .ביתר המקומות הקסטות יוצמדו זו לזו ,ללא פוגות.
 12.05.07.5הקסטות יצבעו במערכת צבע  ,P.V.D.Fבגוון לפי בחירת האדריכל .עובי הצבע
יהיה  25מיקרון בחזית ו 5-מיקרון בגב הקסטה .תקן הצביעה יהיה ע"פ DIN-

.ASTM.BS.ECCA
 12.05.08קיר אקוסטי מרחבי מקסטות אלומניום
 12.05.08.1במקומות המסומנים בתכניות הקבלן יתכנן ויבצע קיר אקוסטי מרחבי להשלמת
חזיתות המבנה ,לההסתרת המכונות המורכבות בגג הבניין ולהגנה אקוסטית
מרעשי המכונות .החיפוי יבוצע ע"י הקבלן בשיטת "תכנון וביצע" מלא.
 12.05.08.2קונסטרוקציה הפלדה לנשיאת הקיר האקוסטי תכלול קונסטרוקציה ראשית
וקונסטרוקציה משנית .תכנון הקונס' יבוצע בהתאם למפורט בפרק  19במפרט
מיוחד זה .תכניות הביצוע יכללו ,בין היתר ,את כל חיבורי הפנל האקוסטי
לקונסטרוקציה ,את התפרים ,את הפוגת ,את הסגירות העליונות (פלשונג) ואת
פחי הסגירה התחתונים ,את פרופילי הגמר בחיבורים האופקיים והאנכיים (סכין
בשבירת מישור) ,את פרופילי הגמר סביב החלונות ,הדלתות ויתר הפתחים
(גליפים) ,את פחי הקופינג וכל פרט נוסף הנדרש לביצוע מושלם של החיפוי.
 12.05.08.2.1הקיר האקוסטי יהיה קיר עשוי פנלים תעשיתיים הכוללים קסטות
מפח אלומיניום שיבוצעו ע"פ המפורט בסעיף 12.05.07לעיל ,אולם
ברוחב  40ס"מ ובתוספת :כיסוי תחתון עשוי פח מחורר ע"פ
התכניות ,פח אסכורית בעובי  0.7מ"מ ,שכבת צמר סלעים בעובי 50
מ"מ לפחות ובמשקל סגולי של  80ק"ג/מ"ק ,עטופה נילון כבה
מאליו"( ,פלאב") ,בעובי  30מקרון לפחות ושכבת פח מגולוון מחורר
ב  30% -חירור ובעובי  0.7מ"מ.
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 12.05.08.2.2הקיר האקוסטי יעניק כיסוי אקוסטי מלא ( )100%בכל שטח הקיר.
הקיר בכללותו יאושר ע"י היועץ האקוסטי של הפרויקט ויעמוד
בדרישות האקוסטיות המפורטות בדו"ח הנחיות אקוסטיות
המצורף למסמכי המכרז ובהתאם לדרישות התקנים הישראלים.
 12.05.08.2.3הקיר בכללותו יאושר ע"י יועץ בטיחות האש של הפרויקט ויעמוד
בדרישות כב"א והתקנים הישראלים.
 12.05.09חיפוי קירות בטון בקסטות אלומניום
 12.05.09.1בארובת הבטון יש לתכנן ולבצע חיפוי חלקי בקסטות אלומניום שקועות בחלקן
בקירות הבטון של הארובה ,במידות שונות ,הכל כמפורט בתכניות האדריכלות.
 12.05.09.2כל הדרישות והמאפיינים הטכניים המפורטים בסעיף  12.05.07יחולו על ביצוע
עבודה זאת.
 12.05.10הבהרה:
הפריטים המפורטים להלן יהיו במסגרת תכנון מלא וביצוע מלא של הקבלן לרבות עריכת
כל החישובים הקונסטרוקטיבים (שיעשו על ידי מהנדס מבנים רשום ורשוי בעל ידע וניסיון
בחישובים סטטיים לקירות מסך ופרטי אלומיניום) ,בחינה והתאמה לתקנים הרלוונטיים
(בכלל זה עובי הזיגוג והתאמת הפרופיל לעובי המתוכנן).
הנתונים המפרוטים במסמכי המכרז בננוגע לפרטי האלומיניום ובכלל זה :מימדי הפלדה,
קוטר הכבלים ,עובי הזיגוג וכד' הם נתוני מינימום שלא יופחתו אפילו אם חישובי הקבלן
יראו שניתן להפחיתם.
הקבלן אחראי לביצוע כל ההכנות הדרושות בקורות הבטון ובעמודי הבטון סביב קירות
המסך על מנת לאפשר התקנת הפריטים ע"פ התוכניות.
אופני מדידה ותכולת מחירים מיוחדים
12.06
 12.06.01חיפוי קירות מבטון מזויין בקסטות אלומיניום ימדד וישולם במ"ר ,בחישוב תיאורטי
בפריסה אופקית ע"פ התכניות לביצוע .מחיר היחידה כולל ביצוע גיליפים סביב הפתחים,
פחי סגירה עליון (פלשונג) ותחתון ,פרופילי סכין לסגירת פינות ושינוי מישור ,פח האיסכורית,
ברגי העיגון ופרופילי התליה ,מערכת הצבע וכל המפורט בסעיף  12.05.07ו 12.05.10 -לעיל.
כל אלו – לא ימדדו ולא ישולמו בנפרד ומחירם כלול במחירי היחידה של הפרטים השונים.
 12.06.02הקיר האקוסטי ימדד וישולם במ"ר ,בחישוב תיאורטי בפריסה אופקית ע"פ התכניות
לביצוע .מחיר היחידה יכלול את כל המפורט בסעיף  12.06.01לעיל ובנוסף את הפנל
האקוסטי וכל המפורט בסעיף  12.05.09לעיל .כל אלו – לא ימדדו ולא ישולמו בנפרד ומחירם
כלול במחירי היחידה של הקיר האקוסטי.
 12.06.03חלונות ,דלתות וקירות מסך מאלומיניום וזכוכית ,ימדדו וישולמו ביחידות ,ביצוע קומפלט
ומושלם ,מורכב במקום ,ללא מדידת שטח של קירות המסך ,של החלונות ,של הדלתות ,ו/א
הפתחים האחרים.
 12.06.04בנוסף לכתוב במפרט הכללי ,מחיר היחידה כולל :הכנת תוכניות ייצור וביצוע של הפריטים
והחיפויים ( ,)Shop Drawingsיצור ,הובלה ,אספקה ,אחסון והתקנה במקום ,הטמעה
וביצוע של כל ההנחיות התרמיות והאקוסטיות הנדרשות במסמכי המכרז ,ייצור והתקנת
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משקופים עיוורים ,טיפול במעברי אש על פי התקנים ,הכנת דוגמאות ,הגלוון של המרכיבי
הפלדה ,הצביעה ,הפרזול ,הבדיקות ע"י מעבדה מוסמכת לרבות בדיקות המטרה ,בדיקות
אקוסטיות ושליפה ,אספקה של אביזרי פלב"מ הנדרשים ,הפחת ,מדידת המבנה לרבות
מדידה מרחבית ,כל החישובים הסטטיים הנדרשים ערוכים ע"י מהנדס רשום ורשוי,
החיזוקים (כולל פרופלי פלדה מגולוונים להקשחה וחיזוק) ,מחברים ועוגנים ,חומרי אטימה
ואיטום הפריטים ככל שידרש ,מזרני בידוד ,הזיגוג ,הפרזול לרבות ידיות בהלה ,ידיות מנוף,
מנעולים חשמליים ומכניים ,גימור מוצרי האלומיניום בצבע ו/או אילגון כמפורט ,פרופיל
ניתוק או פרט ניתוק במפגש בין אלמנט אלומינים (זכוכית) לבין חומר אחר ,הפיגומים
הנדרשים לביצוע העבודה (מכל סוג ולכל גובה) ,הכנת תכניות עדות (בתוכנת רוויט ,)3D
ההגנה על המוצרים מפני לכלוך ,אבק ,פגיעות מכניות ומזג האוויר והניקוי הסופי של כל
המוצרים ,האחריות המלאה והכוללת וכל פרט או מלאכה אחרת או נוספת על מנת לקבל
מוצרים מושלמים ומורכבים במבנה לשביעות רצון המפקח .כל אלו – לא ימדדו ולא ישולמו
בנפרד ומחירם כלול במחירי היחידה של הפרטים השונים.
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פרק  - 15מערכות אוורור ומיזוג אויר
 15.01תכולת העבודה
 15.01.01מפרט טכני מיוחד זה מתייחס לביצוע מערכות מזוג אוויר ,אוורור ושחרור עשן מאולץ בבניין
מרכז האנרגיה אשר יוקם בקמפוס הצפוני של א.ב.ג.
 15.01.02העבודה כוללת בין היתר ,השלמת התכון המפורט לביצוע על ידי הקבלן ואספקה ,התקנה
וחיבור של את כל המרכיבים המפורטים להלן לרבות כול האביזרים והציודים הנלווים עד
להפעלתם המושלמת:
העבודה כוללת בין היתר את המרכיבים הבאים:
 15.01.01.1תכניות ביצוע מפורטות של כל המערכות
 15.01.01.2מכונות קירור מים
 15.01.01.3מגדלי קירור
 15.01.01.4דוודי חימום מים מוסקים בגפ"מ או בגז טבעי
 15.01.01.5משאבות מים
 15.01.01.6מערכות מיזוג אוויר מסוג VRF
 15.01.01.7מפוחים
 15.01.01.8צנרת מים – כולל ביו היתר תכניות ביצוע של הצנרת במנהרות ותמיכותיה
 15.01.01.9בידוד תרמי
 15.01.01.10פיקוד ובקרה של מערכות HVAC
 15.01.01.11עבודות חשמל של מערכת האויר ומיזוג האויר
 15.01.01.12בדיקות הזרמת מים עד למבנים בקמפוס
 15.01.01.13ויסותים והפעלה ראשונה
 15.01.01.14הדרכה
 15.01.01.15שרות ואחריות בתקופת הבדק
 15.02תיאור העבודה
 15.02.01מבוא
אוניברסיטת בן גוריון בנגב מתחילה בפיתוח הקמפוס בשטח שמעבר לפסי הרכבת וככזה הוא
יהיה נפרד בתשתיותיו מהקמפוס הקיים.
המבנים בקמפוס החדש יהיו ממוזגים ויוזנו ברובם ממרכז אנרגיה חדש שממוקם בהתאם
לתכנית האב בפינה המערבית – דרומית של השטח.
ממרכז האנרגיה תצא מנהרה תת קרקעית שתוביל את התשתיות אל מרתפי המבנים השונים.
מיקום מרכז האנרגיה והמבנים שיוזנו ממנו בכל שלבי הפיתוח ממנו נראה בתכניות האב.
התשתיות נשואות מפרט זה הן:
מערכת צנרת והזרמת מים מקוררים °6C / °12C
מערכת צנרת להזרמת מים חמים °80C / °60C
צנרות אלה יותקנו במנהרת תשתיות.
מקור המערכות הללו בקומת הקרקע של מבנה מרכז האנרגיה וסיומן בהסתעפות לכל אחד
ממבני הקמפוס.
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מבנה אגף הקרור והחימום במרכז האנרגיה יכלול:
 15.02.01.1בקומת קרקע:
מכונות קרור מים  -בשלב ראשון  2מכונות ובהמשך יותקנו עוד  3דוודי הסקה -
בשלב ראשון  2דוודים ובהמשך עוד  2לוחות חשמל ובקרה של מערכות הקרור
והחימום האלה.
 15.02.01.2בקומת המרתף:
צנרת מים מקוררים
צנרת מים חמים
כל המשאבות
לוחות חשמל ובקרה
מערכות טיפול במים – מי מגדל ומערכות סגורות – קרים וחמים
 15.02.01.3על הגג:
מגדלי קירור  2מול כל מכונת קירור– בשלב ראשון יותקנו  4ובהמשך עוד 5
מפוחי אוורור והוצאת עשן  2 -לכל קומה
במנהרה תותקן צנרת חלוקת מים קרים ומים חמים .לכל קטע מנהרה באורך  100מ' תהייה
מערכת יניקת עשן המורכבת מתעלה עגולה ,מפוח יניקה מתאים ל °400 -צ' ,לוח חשמל בנישה
מוגנת אש ,מכלול פיקוד וחווטי כוח ופיקוד מוגני אש.
 15.02.02תנאי תכנון חיצוניים
 15.02.02.1טמפרטורות
בקיץ טמפרטורות לתכנון:
תרמומטר יבש °38C
תרמומטר לח °25C
בחורף – טמפרטורות לתכנון:
תרמומטר יבש °4C
תרמומטר לח °3C
 15.02.02.2המערכות יתוכננו לתנאי תכנון ( )DESIGN CONDITIONSואולם:
בימים של טמפרטורות קיצוניות (עד כ 6 -ימים בשנה):
בקיץ עולות עד °44C
בחורף יורדות ל °0C
תנאי הפנים לא בהכרח ישמרו ואולם ציוד מיזוג האויר ייבחר כך שהמערכות
יפעלו ללא תקלה גם בתנאים אלה.
 15.02.03תנאי תכנון למתקני הקרור והחימום
 15.02.03.1מתקן הקרור
טמפרטורת מים מקוררים ( )CHWSביציאה ממכונת קרור המים +°6C
טמפרטורת מים מקוררים ( )CHWRבהחזרה בעומס מלא +°12C
לחץ במיכלי ההתפשטות  4אטמ'
הפרשי לחץ בצנרות הראשיות במנהרות בספיקת שיא  50מטר עמוד מים
לחץ מירבי – לבחירת צנרת ואביזריה (אלא אם צוין אחרת)  16אטמ'
הזנות חשמל (כולל למכונות הקירור) 400 volt
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 15.02.03.2מתקן החימום
טמפרטורת מים חמים  HWSביציאה  HWSמהדוודים °80C
טמפרטורת מים חמים  HWRבחזרה לדוודים בעומס מלא °60C
לחץ במיכלי ההתפשטות  4אטמ'
הפרשי לחץ בצנרת הראשית במנהרות בספיקת שיא  50מ' עמוד מים
לחץ מירבי –לבחירת צנרת ואביזריה (אלא אם צוין אחרת)  16אטמ'
הזנות חשמל  400וולט
הזנות חשמל למכונות קירור  3,300וולט
 15.02.03.3תנאי פנים בחדרי לוחות חשמל וחדרי שנאים
בקיץ לא יותר מ – °27C
בחורף ללא חימום
 15.02.03.4תנאי פנים בחדרי מכונות מאווררים
בקיץ לא יותר מ °5C -מעל לטמפ' הסביבה
בחורף לא פחות מטמפ' הסביבה
תנאי פנים בחדרי בקרה ומשרדים
כל השנה  °23C ± °2Cללא בקרת לחות.
 15.02.03.5רמת רעש – בחדרי המכונות כתוצאה מפעולת המערכות תהיה מקסימום:
בחדר הבקרה רמת הרעש תהיה 50 dBA
בחדרי מכונות עד .72 dBA
על הגג 75 dBA
 15.02.04מערכת החשמל של מיזוג האויר ,פעולת המערכת בהיעדר הזנת חברת חשמל
ליד כל מקבץ ציוד יותקנו לוחות חשמל שיזינו את מכלול יחידות הציוד הסמוכות אליהם.
הלוחות יותקנו תחת קירוי ויוגנו ממזג האויר החיצוני .מערכות בעלות יתרות  2Nיוזנו מלוחות
נפרדים – כ"א .מערכות האוורור יוזנו משני מקורות הזנה .מערכות הבקרה והניטור יהיו
מוזנות בזרם אל פסק.
 15.02.05תפעול ובקרה אוטומטית
המערכת תתוכנן לפעול כל השנה אך בימים ובשעות הפעילות של האוניברסיטה .הכוונה היא
שהמתקן ישרת את יעודו למשך מספר עשרות שנים ולכן פריטי הציוד והמערכות יהיו ברמה
תעשייתית וייבחרו בהתאמה .הפסקות בפעולה לצרכי תחזוקה יהיו בתקופת השבתה מתוכננת
מראש.
ציוד הבקרה והבקרים ימוקמו בלוח עצמאי ליד לוח החשמל של מיזוג האויר אבל יהיו
מחוברים גם לבקרה כללית באתר (לפי שיטת תקשורת שתסוכם עם מתכנן בקרה המבנה).
הלוחות יהיו מצויידים במסכים ממוחשבים שיציגו את פעולת המערכת בשיגרה ובתקלה ויהיו
מוגנים ממזג האויר .על המסכים יופיעו בזמן אמיתי על פי קריאת המפעיל כל המערכות
והפרמטרים החיוניים שלהם .במקביל לבקרה האוטומטית תהיה אפשרות להתערבות ידנית
במצב השסתומים המפוקדים של מערכת האויר מחזית הלוח ו/או ממיקום אחר באתר ע"י
 HARD - WIREבעקיפת הבקרה האוטומטית.
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15.03

עבודות שאינן כלולות בהיקף העבודה של פרק 15
להלן רשימת העבודות שיבוצעו במסגרת פרקים אחרים ואינן כלולות בהכרח בכתבי הכמויות
של פרק :15
 15.03.01עבודות בנין וקונסטרוקציות פלדה.
 15.03.02הזנת חשמל  3-400-50קו אפס והארקה ללוחות החשמל למיזוג-אוויר.
 15.03.03מחסומי רצפה וזקפי ניקוז בחדרי מכונות למיזוג-אוויר ועבור יחידות טיפול באויר
ומפוח נחשון.
 15.03.04מקור מים למילוי מערכות המים ,וכן לבדיקות לחץ ולשטיפת צנרת בעת ההקמה.
 15.03.05יציקת בסיסים לציוד בחדרי מכונות וביצוע פתחים בקירות ותקרות כמתבקש
מהתוכניות "לביצוע".
משטחים מדרגות ופלטפורמות עבור ציוד מזוג ואוורור העשויים מקונסטרוקצית
פלדה.

15.04

תחום הפרק והתקנים
פרק זה מתייחס לעבודות אוורור ,סינון ,חמום ,קרור ומזוג אויר הנקראים להלן בשם הכולל
"עבודות מזוג אויר".
כל העבודות ,החומרים והמוצרים יתאימו לפחות לדרישות כל התקנים הישראליים העדכניים
(ובעיקר התקנים המתייחסים לעמידות חומרים ומערכות באש  ;1001 ;755בהתאמה
והשייכים לבטיחות ולביצוע עבודות אלה) וכמו כן לדרישות הבאות:
 15.04.01מדריך האגודה האמריקאית של מהנדסי חמום ,קרור ומזוג אויר ( )ASHRAEעל
כל פרקיו.
 15.04.02מדריך האגודה האמריקאית של קבלני עבודות פח (.)SMACNA
 15.04.03הוראות האגודה האמריקאית להגנה בפני אש (.)NFPA
 15.04.04הוראות רשויות הכיבוי של המזמין ושל רשויות הכיבוי הארציות.
 15.04.05תקנות משרדי הממשלה ובעיקר משרד העבודה ומשרד הבריאות.
 15.04.06הוראות ותקני פיקוד העורף .
הכוונה היא לדרישות המופיעות בהוצאה ( )REVISIONהאחרונה של כל תקן.

15.05

בדיקות איזון ,ויסות ,הפעלה והרצות
העבודות יחשבו כגמורות כאשר המתקנים שהם נשוא חוזה זה יבדקו ,יאוזנו ,יווסתו ,יופעלו
ויורצו לשביעות רצון המהנדס  ,הספיקות ,התפוקות ,הטמפרטורות והזרמים יושגו כמתוכנן
וכמאושר .בכל אחד ממצבי הפעולה.
 15.05.01בדיקות איזון וויסות
סעיף זה יש לקרוא יחד עם הדרישות הכלליות במסמכי החוזה.
עם גמר התקנת המתקן יערוך הקבלן את כל הבדיקות והוויסותים הנדרשים
בהתאם לנדרש במפרטים.
הקבלן ימנה נציג מטעמו שיהיה אחראי בפני המפקח על בצוע הבדיקות.
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סוג הבדיקות ,סידרן ומועדי ביצוען יאושרו מראש על ידי המפקח .תוצאות
הבדיקות ירשמו בטפסים ובטבלאות מסודרות שיכין הקבלן וימסור למפקח עם
סיום הבדיקות .המפקח יאשר את הבדיקות בחתימתו.
כל הבדיקות הן על חשבון הקבלן וכלולות במחיריו.
במסגרת הבדיקות והוויסותים יעשה הקבלן את הפעולות הבאות:
 15.05.02בדיקות לחץ בצנרת ,שטיפות
צנרת המים תיבדק לפני בידודה בלחץ הידרוסטטי  X 1.5מלחץ העבודה
במערכת ,אך לא פחות מאשר  16אטמוספירות .כל הנזילות יאותרו ויתוקנו.
הבדיקה תוכר כמוצלחת אם לא תובחן ירידה בלחץ כעבור שעה מגמר הפעלת
משאבת הדיחוס .המערכת תישאר תחת לחץ למשך  24שעות לפחות.
עם גמר הבדיקות תישטף במים להוצאת שיירי לכלוך .השטיפה תיעשה בתוך
הצינורות בלבד .מכונות  ,מחליפי חום וחלקי ציוד יאטמו ויעקפו כדי למנוע כניסת
לכלוך לתוכם .הצנרת תמולא במים נקיים שינוקזו לאחר השטיפה מנקודה נמוכה
בצנרת אל מיכלית איסוף שתסלק את מי השטיפה מהאתר או באופן אחר בהתאם
להנחיות המפקח .הצנרת תחשב לנקייה רק לאחר שהמפקח בדק את המים בכל
אחד
מברזי הניקוז במערכת כולל כל הברזים בפקקי המסננים ( )strainersבצנרת ומצא
כי הם נקיים לחלוטין ,ללא לכלוך ,חול ,סיגים וכיו"ב.
לאחר השטיפות ,כל קטע לחוד  -תמולא הצנרת פעם נוספת ותסוחרר ע"י
המשאבות .על פי הצורך הקבלן יתקין בייפסים זמניים לאפשר את הסחרור.
בסיומו של תהליך ,רשתות המסננים יבדקו ונדרש שימצאו נקיות.
 15.05.03ציוד טיפול באוויר מסוג VRF
מערכות  VRFיבדקו ,יאוזנו ויווסתו ובין היתר יבצע הקבלן:
 15.05.03.1בדיקת אטימות דליפות ונזילות במערכת הגז.
 15.05.03.2מדידה ואיזון של ספיקת האויר של היחידה.
 15.05.03.3מדידה של סיבובי מנוע(י) המפוח(ים) של המפוח(ים) עצמו(מם) ושל
הזרם(ים) בפעולה תקינה והשוואה לזרם הנומינלי של המנוע ולכיול מגן
יתרת זרם שעל קו ההזנה שלו.
 15.05.03.4מדידת הלחצים הסטטיים ביחידות במצב פעולה יציב.
 15.05.03.5מדידה ואיזון של כמויות אויר חיצוני ביחידות לטיפול באוויר חיצוני של
מערכת  VRFואויר מסוחרר בשאר היחידות והשוואתן לכמות הכוללת.
 15.05.03.6בדיקה חזותית של גשרי קור  /חום במבנה היחידה.
 15.05.04מערכות מים מקוררים ,מי מגדל ,מים חמים
לאחר שהמערכת נשטפה ,הקבלן יבצע בדיקות ואיזון בכל מערכות המים .מסגרת
עבודה זו יאוזנו כל כמויות המים לצרכנים שיהיו במערכת באותו שלב .לצורך
בדיקות אלה יכין הקבלן מראש בכל חיבורי הצנרת לכל הנחשונים ומחליפי החום
"שטוצרים" בקוטר "½ המצוידים בברזים כדוריים אחד מכל צד של האלמנט.
חיבורים אילו יאפשרו למדוד מפלי לחץ על פני האלמנטים השונים.
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בחיבורים שבהם יותקנו על פי התכנון ברזי ויסות כדוגמת  ,T-Aהספיקות ימדדו
באמצעות האביזרים האינטגרליים של ברזים אלה .הקבלן יכין "שטוצרים" כנ"ל
אך בקוטר "½ משני צידיו של כל שסתום בקרה אוטומטי וגם על פני כל מסנן
בצנרת .תוצאות המדידות יערכו בצורת דו"חות מפורטים שיוגשו כחלק מסיכום
עבודות האיזון לאישור המהנדס.
 15.05.05מפוחים
 15.05.05.1מדידה ואיזון של ספיקות האויר של המפוח.
 15.05.05.2מדידה של סיבובי המנוע של סיבובי המפוח (בהינע רצועות) ושל
הזרם הנצרך והשוואה לזרם הנומינלי של המנוע ולכיול מגן יתר
הזרם שלו.
 15.05.05.3מדידת הלחצים הסטטיים בכניסה וביציאה למפוח במצבי פעולה
שונים.
 15.05.05.4מדידת הרעש שנוצר ליד המפוח וכן בצד הפליטה וצד היניקה
כנדרש.
 15.05.05.5מדידת רעידות " "IN – SITUבמצבי עבודה שונים.
 15.05.06מערכות אויר  -תעלות ,גרילים ומפזרים
 15.05.06.1בדיקה ואיזון של כל הספיקות בכל התעלות ,כל המפזרים ,כל
הגרילים ,כל הפתחים ,כל המסננים ,כל החדרים וכל האלמנטים
בהם או דרכם זורם אויר.
 15.05.06.2הקבלן יכין מבעוד מועד נקבים מיוחדים למטרת המדידות
שישמשו להכנסת צינורות פיטו ו/או רגשי מדידה אחרים ו/או רגש
לחץ סטטי.
לאחר השלמת העבודות כל הנקבים האלה שלא יותקנו בהם
מכשירי מדידה יהיו סגורים ואטומים בסידורי אטימה מאושרים.
 15.05.06.3בסוף האיזון יימדד הרעש שיוצרת במערכת בחדר ממוזג  /מאוורר.
 15.05.07אישור המהנדס להשלמת הבדיקות
לאחר השלמת סידור הבדיקות ,האיזון ,הכיול והויסות כנדרש וכמפורט בפרק זה
ובמפרט הטכני כולו בכלל והגשת כל המסמכים הדרושים להוכחת השלמה כזו
לשביעות רצון המהנדס ,יחשבו העבודות האלה כגמורות בכפיפות לאישורו של
המהנדס המתכנן.
15.06

הרצה והדגמה
 15.06.01הקבלן יריץ את המערכות והמתקנים כאשר עבודת ההתקנה וההרכבה שלהן
הסתיימו בהתאם לאשור המפקח .כהרצה מוצלחת תיחשב פעולה שוטפת מסביב
לשעון של המתקנים במשך  5ימים.
במידת הצורך וכפי שיתחייב מתאריכי סיום קטעי העבודה (כפי שבא לידי ביטוי
בלוחות הזמנים של הפרוייקט) ,יבצע הקבלן הרצות של חלקי מערכות .הפיצול
לחלקי מערכות יהיה רק באשור המפקח .בשום מקרה לא תיחשב הרצה של רכיבים
בודדים כהרצה של המערכת.
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 15.06.02הדגמה והדרכה הדגמת פעולתם של המתקנים תיעשה ע"י צוות מקצועי
של הקבלן שיכלול בכל עת לפחות מהנדס מנוסה ,טכנאי בכיר מיומן
ועוזר .במהלך ההדגמה ידגים צוות הקבלן לפני צוות התפעול של המזמין
וידריך אותו בהפעלת המתקנים ,התגברות על התקלות ובצוע פעולות
שרות שוטפות .תחילת תקופת ההדגמה וההדרכה הזו תקבע רק באשור המפקח
ואחרי שההרצה הסתיימה!
הטכנאי המדריך יהיה חייב להיות מומחה בתפעול אותו מתקן שאת פעולתו הוא
מדגים ומדריך .ההדרכה תיעשה בהסתמך על הרשום בטיוטת ספר המתקן .לצורך
ההרצה וההדגמה יוזמן צוות מטעם המזמין כחלק מצוות הקבלה.
15.07

מסירת המערכות
מסירת המערכות תיעשה בשלב שבו נגמרו כל העבודות שהן נשוא חוזה
זה .התנאים למסירת המערכות הן:
הקבלן הגיש מסמך רשמי ובו הוא מאשר כי כל המערכות שהותקנו על ידו עונות על התקנים
הישראלים השייכים עם דגש על תקני בטיחות ובין היתר ת"י  755ת"י  1001ועל הנחיות פיקוד
העורף ורשויות הכיבוי .הקבלן סיים את בצוע כל העבודות במערכת הנדונה עד לשלב הנ"ל.
הקבלן סיים את הבדיקות והויסות של המערכת והכין מסמכים מתאימים עם תוצאות
הבדיקות.
הקבלן בצע את הרצת המתקנים .הקבלן מסר דו"חות מפורטים של ויסות ואיזון כל אחד
מהמבנים וכל המבנן בשלמותו .הקבלן מילא את ההוראות בנושאי הדגמה והדרכה כדלעיל.
הקבלן הכין ומסר את ספרי המתקן כנדרש במפרט  ,ראה להלן.
הסתיימו הבדיקות ההרצות והאיזונים .המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך בדיקות
חלקיות או כוללות של המערכות תוך הסתייעות בטכנאי הקבלן.
בעת המסירה יהיו במקום מטעם הקבלן מהנדס הפרויקט וטכנאים שעסקו בהתקנת והרצת
המתקנים בהתאם למערכות הנמסרות.

15.08

מסמכים ותכניות עדות
ראה גם בפרק מוקדמות הכללי ובמסמך ג.1-
מערכות המסמכים שתוגש על ידי הקבלן תכלול :
 15.08.01סט מלא של תכניות התקנה מעודכנות "כמבוצע" שבהם סומנו כל השינויים,
התוספות והסטיות שנעשו בבצוע ביחס לתכניות המקוריות ולתכניות של הציוד
הקיים.
 15.08.02ספר המתקן
ספר זה יכלול בין היתר:
 15.08.02.1תאור המתקנים  -כולל תיאור פעולת המערכות (תפ"מ)
והתוכנה לישום תפ"מ אלה בכל מצבי הפעולה במבנה.
 15.08.02.2רשימה של כל פרטי הציוד המרכיבים את המערכת.
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 15.08.02.3רשימת מנועים ואלמנטים חשמליים עם סימון השתייכות כל אלמנט
ועם כל הפרטים הנוגעים כמו תוצרת ,סוג ,מודל ,זרמים ,מתחים,
בדוד וכו' כמופיע בשלט ,כוון אוברלואד וכו' כנדרש.
 15.08.02.4הוראות הפעלה שוטפת בצורה ברורה ומובנת עם רשימת תקלות
אפשריות והטפול בהן.
 15.08.02.5הוראות אחזקה .הוראות אלה יחולקו לפי קבוצות:
אחזקה יומית ,שבועית ,חודשית ועונתית כנדרש.
 15.08.02.6קטלוגים וספרי מכונה שבהם יצוינו כל הפרטים השייכים לציוד
המסוים שסופק.
 15.08.02.7רשימת חלקי חלוף מומלצים לרכישה ע"י המזמין כולל מסננים,
אביזרי צנרת ,רצועות הינע וכו'.
 15.08.02.8תעודות כיול של המכשור והבקרה (היכן שנדרש במפרט).
לאחר בצוע התיקונים במסמכים אלה לפי הערות המפקח ואשור המסמכים ע"י
המהנדס ,ימסור הקבלן את כל החומר שיקרא  -ספר המתקן  -לידי המפקח כשהוא
ערוך בצורה נאה בתוך אוגדנים מתאימים ,מחולקים לפי המבנים השונים סה"כ
שלושה סטים.
כפי שכבר נאמר לעיל תהיה מסירת ספר המתקן המסודר  -תנאי לקבלת המתקן.
בתהליך המסירה/קבלה יערוך הצוות חלק מהביקורות על פי מה שרשום במסמכים
שבספר המתקן ובעיקר הוראות ההפעלה והתחזוקה.
כל שרטוטי הייצור יכללו בספר המתקן כאשר הם מעודכנים " "AS MADEוימסרו
גם בעותקי נייר וגם בקבצי  ACADראה גם מסמך ג' .1
15.09

מתקני קירור וחימום
תת פרק זה עוסק בתיאור מתקני הקירור והחימום הראשיים.
 15.09.01מכונות קירור מקוררות מים
המכונות יהיו בעלות מדחסים צנטריפוגליים יעילים במיוחד בתפוקות ובנתונים
כמפורט בדף הציוד .כל המכונות יהיו מתוצרת אותו יצרן.
המכונות יהיו מתוצרת מערבית מוכרת פועלת בקרר "ירוק" כדוגמת R - 134a
ויכללו מדחסים ,מעבים ,מאיידים יחידות מתנע  VSDנפרדות שיותקנו בקרבת
המכונה.
המכונה תהיה כדוגמת תוצרת קרייר או  TRANEאו  YORKמדגמים מאושרים
ע"י המפקח וכפי שמופיע בדף הציוד.
המכונה כוללת בין היתר:
 15.09.01.1מדחסים צנטריפוגליים.
 15.09.01.2מאייד מבודד מטיפוס מעטפת וצינורות במבנה ,MARINE TYPE
ללחץ נומינלי  16בר.
 15.09.01.3מעבה מקורר מים עם צינורות מעבה חלקים.
 15.09.01.4צנרת קירור ואביזרים.
 15.09.01.5לוח מחוונים.
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 15.09.01.6לוח "שעונים"  -שעוני לחץ וכו'.
 15.09.01.7לוח חשמל – כח פקוד ובקרה אינטגרלי וכולל בין היתר קבלים
לתיקון מקדם כופל הספק.
 15.09.01.8מתאם תקשורת תואם עם מערכת הבקרה באתר.
המכונות יהיו מוצבות על בולמי רעידות קפיצים עם מעצורים סייסמיים.
שטח מעבר החום של המאייד יתאים למקדם זהום  0.00025ביחידות בריטיות.
המאייד יבודד באמצעות "קליפת" גומי סינתטי (ארמפלקס) בעובי "½ 1לפחות מודבקת
למעטפת ולראשים וצפוי פח מגולוון מתאים בעובי  0.6מ"מ לפחות וצבוע.
שטח מעבר החום של המעבה יתאים למקדם זיהום  0.0005ביחידות בריטיות.
חיבורי צנרת המים למאייד ולמעבה יהיו באמצעות אוגנים.
המכונה תכלול לוח מחוונים ,צגים ומערכות פיקוד אינטגרליות מושלמות ,וכן ברזי ניתוק
מערכת הגז המיועדים לניתוק כל חלק ביחידה לצרכי שירות.
ניתן יהיה לחבר את לוח המכונה למערכת הבקרה  ,חיבור מושלם ולשם כך תסופק עם מתאם
תקשורת אינטגרלי כלול במחירה.
התנעת המדחסים תהיה באמצעות  VSDאשר יסופקו מטעם היצרן.
 15.09.02הגנות המדחסים והמכונה בכל מעגל גז יכללו בין היתר:
 15.09.02.1הגנות לחץ גז נמוך ,אחת ב RESET-אוטומטי והשניה ידנית.
 15.09.02.2הגנת לחץ גז גבוה.
 15.09.02.3הגנת לחץ שמן נמוך.
 15.09.02.4הגנת טמפ' ליפופי מנוע גבוהה!
 15.09.02.5הגנת זרם יתר ( (OVER-LOADלמנוע המדחס.
 15.09.02.6הגנת טמפ' מים מקוררים יוצאים נמוכה מידי.
 15.09.02.7הגנת טמפ' מים מקוררים נכנסים גבוהה (יפסיק את פעולת משאבת
הסחרור).
 15.09.02.8הגנת חוסר זרימה במקרר ובמעבה.
 15.09.02.9הגבלת הזרם הכללי הנצרך ע"י המכונה.
הגנות ואינדיקציות אלה ישולבו ע"י הקבלן במערכת הפקוד של המכונה אפילו אם ביחידה
מיובאת הן חסרות.
כל ההגנות כלולות במחיר המכונה.
בכל מעגל גז קרור יותקנו מדי לחץ גז ושמן אינטגרליים.
מערכת הפקוד של המכונה תכלול בין היתר מערכות בקרת טמפרטורה של המים הקרים
ביציאה שתפעיל את מדחסי המכונה פרופורציונלית  ,בהתאם לרמת התפוקה הנדרשת.
מערכת הפקוד של המכונה תכלול בקרת לחץ ראש.
המכונה תהיה מצוידת ומלאה בגז קירור ,שמן וכד' ומוכנה להפעלה עם השלמת החבורים.
בנוסף יספק הקבלן על חשבונו מלאי נוסף של קרר ושמן עבור שימוש במשך כל תקופת
האחריות.
בקר המכונה יצויד באמצעי תקשורת  RS485עם פרוטוקול  MODBUSאו  LONאו
 BACKNETלחיבור לבקרה הכללית של מרכז האנרגיה.
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המכונה תוכל לפעול ללא תקלות גם בתנאי מזג אויר קיצוניים כמפורט בסעיף תנאי תכנון.
לצורך זה תכלול המכונה פקוד לחץ ראש ופיקוד  /הגנה נגד קיפאון בהתאמה מתאים בדגש
על כל ההגנות לבקרה טמפרטורת חוץ נמוכה (כלול במחיר היחידה).
כל התראה על תקלה תגדיר באופן חד משמעי את מקור ואופיין התקלה .הצנרת האינטגרלית,
גז ומים מקוררים והאביזרים במכונה יהיו מבודדים והבידוד יהיה מוגן בעיטוי פח צבוע .גם
אם הצנרת הזו של המכונה אינה מגיעה מבודדת ,יכלול הקבלן בידוד זה במחיר המכונה גם
כל האמור בסעיף זה כלול במחיר המכונה.
לאחר גמר ההתקנה באתר תופעל המכונה ותיבדק ע"י טכנאי מוסמך על ידי היצרן.
לאחר קבלת אישור היצרן והמפקח תופעל המכונה להרצה למשך שבועיים לפחות ,שבמהלכן
ירשמו כל נתוני ההפעלה של המכונה (הגנות  ,לחצים ,טמפרטורות ,ספיקות) .הקבלן יגיש את
דוחות ההפעלה ,ההרצה והבדיקות במפעל ויכלול אותן בתיק המתקן.
 15.09.03מגדלי קרור
מגדלי הקרור המודולוריים יותקנו על גג מרכז האנרגיה וישרתו את מכונות הקירור
שבאולם המכונות במפלס קומת הקרקע.
המגדלים יהיו מטיפוס זרימה צולבת עם כניסת אויר משני צדדים ויציאתו מלמעלה
ע"י מפוחים (מניפות) מושכים.
המגדלים יהיו מתוצרת הארץ כדוגמת מגדלי קרור ירושלמי במידות שלא ישתנו
ביותר מ –  10%לכל צד מהמשורטט  /מוצג בתכניות ובדפי הציוד.
המגדלים יכללו בכיוון זרימה אויר ובין היתר:
 15.09.03.1תריסי הכנסת אויר עשויים מפיברגלס משוריין ()FRP
 15.09.03.2מילוי ( )FILLעשויים  PVCעם תמיכות מקורות FRP
 15.09.03.3מערכת חלוקת המים תבוצע מצינורות ומאביזרי חלוקה מפוליפרופילן
ותפעל לחלוקה שווה של המים כך שכל המילוי יהיה מורטב במידה
שווה.
 15.09.03.4מפרידי טיפות ( )MIST ELIMINATORSעשויים  PVCעמיד ב –
 UVעם תמיכות FRP
 15.09.03.5מפוחים (מניפות) בהינע מנועים חשמליים  IP-66וממסרת גלגלי
שיניים מותאמת ל –  50,000שעות פעולה ועומדת בתקני
(AMERICAN
GEAR
MANUFACTURERS
) ASSOCIATIONעם הגנות נגד חוסר שמן .בתי מפוחים FRP
משוריין מחוזק למניעת רעידות ורשת מגן לבטיחות בפליטת האויר,
וכמו כן:
מעטפת המגדל דלתות וגישה – מלוחות פיברגלס משוריין בעובי אחיד.
בריכת המגדל – תהיה בעומק  1.20לפחות מ' מעל לקו עליון של צינור
היניקה.
יש למסור את המשקל הכולל של המגדל בפעולה יחד עם ההגשה
לאישור ולציין קורות חלוקת עומס בגג.
מערכת מילוי המים תכלול בין היתר:
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צינור מילוי בקוטר המתאים לספיקת המים למילוי בעומס מלא
ובתנאי קיצון .שסתום מילוי חשמלי תעשייתי ,עם שסתום מילוי ידני
לידו .מערכת אוטומטית להפעלת המילוי – בכל מגדל בפני עצמו.
הערה:
בריכות המגדלים יהיו מחוברות ביניהן ע"י צינור השוואה אבל עם
אפשרות ניתוק האחד מהשני.
שוקת השאיבה תכלול רשתות פלב"מ  316Lבשתי דרגות ניתנות
לשליפה
ולניקוי קלים.
יש לפרט את מבנה השוקת והמסננים ולהראות את המרווחים סביב
הרשתות במצב השליפה.
המגדלים יכללו (כ"א לחוד) סולמות עלייה בטיחותיים למשטח העליון
ומעקה בטיחות סביב המשטח כולם עשויים מחומרים בלתי מחלידים
כגון פלב"מ  FRP 316 Lופוליפרופילן.
הגשת המגדל לאישור תכלול בין היתר:
 15.09.03.5.1כל נתוני הביצועים של המגדלים.
 15.09.03.5.2תכניות הבסיסים
 15.09.03.5.3תכנית הרכבה כללית עם מידות ומשתיקים בפעולה.
 15.09.03.5.4נתונים מפורטים על המנוע ,הספק נצרך ,הממסרת,
הציר.
 15.09.03.5.5הפסדים :איוד בתנאי תכנון קיצוניים.
 15.09.03.5.6סחיפה.
 15.09.03.5.7חומרי מבנה לפרטי פרטים.
 15.09.04מאגר מי מגדל
מאגר מי מגדל יותקן בקומת הקרקע ,יבנה מבטון ונפחו יהיה  300מ"ק.
למבנה הבטון ואטימות ראה בתכניות ובמפרט הקונסטרוקטור.
לפרטי ותצורת הצינורות לאספקת מים מטופלים ולחיבורים למשאבות המילוי ראה
בתכניות .כל התמיכות החיזוקים וקונסטרוקצית עזר יהיו מפלב"ם .316L
חדירת הצינורות דרך דפנות המיכל תיעשה ע"י שרוולים מצנרת פלבם 316L
בסקדיול  40עם אוגנים משני צידיהם.
הקבלן יגיש פרטי ושרוולי ההתחברות לאישור.
 15.09.05דוודי הסקה
בקומת הקרקע יותקנו  2דוודי הסקה לשלב ראשון ועוד שניים בעתיד.
הדוודים יהיו בהתאם לדף הציוד מסוג חלל מים גדול ,יהיו דו תכליתיים הניתנים
לתפעול בג טבעי או גפ"מ.
הקבלן יספק דודי הסקה מסוג צינורות עשן בעל  3מהלכים כדוגמת "אקונומיק"
תוצרת המיכל תעשיית דוודים או שווה ערך ויתקינם בחדר הדוודים במבנה מרכז
האנרגיה.
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הדוד יהיה בעל מבנה מחושב ללחץ עבודה של  12אטמ' בטמפרטורה של  °90צ' ולחץ
בקרה  16אטמ' ותפוקה של  ,2,520,000קקל"ש .דוד ההסקה ייבנה בהתאם לתקן
הישראלי של דודי קיטור מס 4280/1 .ולפי ההוראות הגרמניות  .TRDהפחים של
הדוד יתאימו ל ,EN-10028 -הצינורות של הדוד יתאימו ל ,DIN -17175-דוד
ההסקה יספק  2,250,000קקל"ש בטמפרטורה של  90מ"מ ויסופק עם הציוד
והאביזרים כדלקמן:
 15.09.05.1בניית דוד הסקה
 15.09.05.1.1דוד ההסקה ייבנה עם צינור להבה ,תא אחורי מוקף מים
ושני מהלכים של צינורות עשן .דוד הקיטור ייחשב וייבנה
בהתאם להוצאה האחרונה של ההוראות הגרמניות
"."TRD
 15.09.05.1.2פחי הדוד יתאימו לטיב  P265GHלפי תקן ,EN-10028
עם אישור בכתב של יצרן הפחים מס'  , 3.1 Bלפי תקן EN-
.10204
 15.09.05.1.3צינור להבה יהיה גלי בחלקו ,מדגם  FOXובנוי בצורה
המאפשרת התפשטותו לכל אורך הדוד.
 15.09.05.1.4צינורות העשן ללא תפר יהיו מטיב  ,ST 35.8לפי תקן
 DIN-17175לצינורות יהיה אישור בכתב של היצרן.
 15.09.05.1.5אוגני החיזוק של התא האחורי יהיו מטיב .S235 JRG2
 15.09.05.2דוד ההסקה יכלול את הציוד כדלקמן
 15.09.05.2.1פתח אדם בגודל  300/400מ"מ (בחלק העליון של הדוד).
 15.09.05.2.2בסיס מפרופילי ברזל ,עליו יורכב דוד – ההסקה.
 15.09.05.2.3פתח כניסה אל התא האחורי עם מכסה הבנוי משמוט
בקוטר  450מ"מ.
 15.09.05.2.4פתח הסתכלות אחורי עם סידור פתיחה וזכוכית פיירקס.
 15.09.05.2.5ארגז קדמי אטום נגד גזים ,עם דלתות כפולות מבודדות
בעובי  80מ"מ ,סידור תלייה להקלת פתיחת כל דלת.
 15.09.05.2.6ארגז אחורי לאיסוף הגזים לפני כניסתם לארובה עם
דלתות לפתיחה וניקוי .בתחתית הארגז יסודר מופה "½1
עם פקק לשם ניקוז המים בעת שטיפת הצינורות.
 15.09.05.2.7ארגז למבער ,בהתאם לדרישת יצרן המבער וכן בניית לבני
שמוט בהתאם.
 15.09.05.3בידוד דוד הסקה במזרוני צמר סלעים בעובי  100מ"מ .הבידוד כולל
עטיפה בפח מגולבן בעובי  1מ"מ ,כמו כן יבודדו הצדדים של ארגזי העשן
הקדמי והאחורי
 15.09.05.4וכן החלקים החופשיים של מכסאות הדוד.
 15.09.05.5מבער מתוצרת " וויסהופט" דו תכליתי לפעולה בגפ"מ או בגז טבעי,
המבער מתאים לפעולה מודולרית וכולל את הציוד והאביזרים
כדלקמן:
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אביזרי גפ"מ:
 15.09.05.5.1ברז כניסת גז
 15.09.05.5.2מסנן לגז
 15.09.05.5.3ווסת לחץ לגז ,מקס .כניסת גז  1000מב"ר
 15.09.05.5.4ברז מולטי בלוק סולונוידי
 15.09.05.5.5קומפנסטור  /מפחית לחץ
 15.09.05.6אביזרי גז טבעי:
 15.09.05.6.1ברז כניסת גז
 15.09.05.6.2מסנן לגז
 15.09.05.6.3מונה לגז
 15.09.05.6.4ווסת לחץ לגז ,מקס .כניסת גז  2000מב"ר
 15.09.05.6.5ברז מולטי בלוק סולונטידי
 15.09.05.6.6קומפנסטור  /מפחית לחץ
נתונים טכניים ובין היתר  -יעילות השריפה ,אחוזי גזי  NOXונצילות הדוד ימסרו עם הגשת
הדוד והמבער לאישור ויגובו על ידי מסמכים מתאימים המוכרים ע"י רשויות כגון  ULארה"ב
או שווי ערך מערב אירופאיים.
ערכים אלה יוטבעו על גבי שלט –  NAME PLATEשיוצמד לדוד.
תפוקת המקסימום הנומינלי של המבער תהיה גבוהה בכ 25% -מעל לתפוקת הדוד.
הנצילות הכוללת של הדוד לא תפחת מ.85% -
הדוד יהיה מכלול הכולל בין היתר מבנה תומך מפלדה ,מבער גז פרופורציונלי אביזרי בטיחות
אביזרי משנה ולוח פקוד אוטומטי.
מכלול הדוד המבער יהיה מאושר ע"י מכון תקנים מארץ מערבית – ארה"ב או מערב אירופה.
מכלול הדוד יצויד ב"אזנים" שיאפשרו הרמתו בשלמות ע"י כבלים.
הדוד יהיה מצויד בפתחי גישה הנפתחים על צירים כבדים שיאפשרו גישה לחלל העשן .
בדוד גוף הדוד יהיה עשוי ממזרוני סיבי זכוכית מותאמים לטמפרטורה גבוהה ועטופים
במעטפת פח צבוע .הגוון החיצוני יתואם עם המזמין.
כל חלקי הפלדה הגלויים יהיו צבועים במערכת צבע סטנדרטית של היצרן.
חיבורי הצנרת החזרה ואספקה יהיו כאלה שיאפשרו סחרור המים כך שלא יווצרו מאמצים
תרמיים.
צד המים של הדוד יצויד באמצעי ( )VENTלהוצאת בועות אויר.
קצות הפליטה של ה VENT -יוצאו אל מחוץ לחדר למניעת תקלה בטיחותית.
צד המים של הדוד יצויד באמצעי הגנה אוטומטי מפני גובה נמוך של המים.
הדוד יצויד בתרמומטרים ומנומטרים אינטגרליים.
הדוד יצויד בפתחי הצצה מתאימים לאפשר ביקורת ויזואלית של הלהבה.
הדוד יצויד בזוג שסתומי בטחון כ"א בעל תפוקת שחרור בהתאם לתקןASME
הקבלן יתקין מעל למבער ציוד כיבוי אוטומטי ציוד זה יהיה בעל כושר כיבוי התואם לגודל
השריפה העלולה להתפתח באזור המבער כתוצאה מתקלה בו.
הדוד יצויד ברגשי ומשדרי טמפרטורה שיותקנו ליד צינור היציאה של המים החמים.
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המבער יהיה אוטומטי פרופורציונלי ( )fully modulatedבעל תפוקה של לפחות  25%יותר
מתפוקת הדוד ובעל יכולת לירידה הדרגתית ומבוקרת בתפוקה עד כדי  20%מתפוקת הדוד.
המבער יהיה מותאם לדוד ומסופק יחד איתו והאחריות על פעולתם המשותפת תהיה הן של
ספק מכלול הדוד והן של הקבלן.
המבער יהיה מותאם לשריפת גז  LPGויסופק בהתאמה עם מערכת ויסות מושלמת לשריפת
גז זה.
עם הגשת החומר לאישור תפורט פעולתו האוטומטית של המבער.
הדוד יסופק עם לוח כוח ופקוד אינטגרלי שיותקן על גבי מסגרת הדוד אך יהיה מוגן מרעידות
ומטמפרטורה גבוהה.
מערכת הפקוד והבקרה תכלול בין היתר:
מערכת השהיית הצתה Pre-purge
מערכת אוורור לאחר הדממת המבער Post purge -
בקרת תפוקת המבער בהתאם לטמפרטורת מי האספקה.
תצוגה דיגיטלית של הפרמטרים הראשיים בדוד ובין היתר:
 15.09.06פעולה תקינה.
 15.09.07התרעה על מפלס מים נמוך.
 15.09.08תקלה בלהבה.
 15.09.09אחוזי תפוקה של המבער.
 15.09.10טמפרטורת המים באספקה.
 15.09.11לחץ המים.
להלן ריכוז נתוני הדוד:
תפוקה 2,520,000קקל"ש
 90 ºצ'
טמפרטורה באספקה
 70 ºצ'
טמפרטורה בהחזרה בעומס מלא
 8ק"ג לסמ"ר
לחץ נומינלי
400/3/50
נתונים חשמליים
הקבלן יגיש לאישור מסמכים מפורטים של מבנה הדוד ,פעולתו ,עמידותו בכל הדרישות דלעיל
ותיעוד מתאים ממכון כגון  ULאו שווה ערך אירופאי.
הקבלן יספק עם ההגשה רשימת חלקי חלוף מומלצים.
כל המתואר לעיל כלול במחיר הדוד.
 15.09.12מערכת טיפול במים במערכות הסגורות
הקבלן יספק ויתקין מערכות לטיפול במים קרים ובמים חמים במערכות הסגורות
מתוצרת .NALCO
הוספת כימיקלים למערכות הנ"ל תבוצע על פי אנליזה של המים.
עבור מערכת סגורה – קרה –תותקן מערכת טרזר עם בקר  3D NEXTGENלמעגל
סגור  3 +משאבות מינון  SEKO AKSG03התקנה והפעלה – על בסיס תשלום
חודשי לתקופה מינימאלית של  36חודשים.
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עבור מערכת סגורה – חמה – תותקן מערכת טרזר ל NEXTGENמעגל סגור +
מחליף חום לקירור דוגמה  3 +משאבות מינון התקנה והפעלה -על בסיס תשלום
חודשי לתקופה מינימאלית של  36חודשים.
 15.09.12.1מערכות טיפול במי מגדל הקרור
 15.09.12.1.1טיפול כימי
הקבלן יספק ויתקין מערכות לטיפול במי מגדל מתוצרת
.NALCO
מגדלי קירור יטופלו באמצעות טיפול בכימיקלים – ביוציד
קוטלי בקטריות ואצות על בסיס תשלום שנתי .
מגדל קירור יקבלו גם טיפול בכימיקלים -מונעי קורוזיה
ומשקעים -לפי  20-40מק"ש מי תוספת עם חיוב שנתי תלוי
בעומס ומחושב לפי הפרש טמ"פ של  5מעלות.
 15.09.12.1.2סינון חול
הקבלן יספק ,יתקין ויפעיל מערכת סינון חול לסחרור של %
 5-10מקצב הסחרור הכולל לאמור  150-300מק"ש.
עבור טיפול בכימיקלים למערכת מי מגדל תותקן מערכת
בקרה מסוג "טרזר"  -NEXTGENעל בסיס השכרה
חודשית ,במסגרת חבילת השירות יהיו כלולים מכלולים של
 3משאבות מינון התקנה והפעלה –לתקופה מינימאלית של
 36חודשים.
ציוד טיפול באויר
 15.10.01מפוחים צנטריפוגליים מפלדה
המפוחים יהיו מתוצרת מפעל מוכר ומאושר מהטיפוסים ובעלי נתונים כמתואר
בדפי הציוד ,התכניות וכמפורט להלן:
המפוחים יהיו עשויים מפח שחור בעובי של  2מ"מ לפחות למפוחים בגודל עד "10
ולא פחות מ 3 -מ"מ למפוחים גדולים יותר ,במבנה כבד מחוזק בהתאם לנדרש עם
חבורי ריתוך וברגים.
המיסבים יהיו כדוריים ,מתייצבים מאליהם ,בעלי אורך חיים מחושב של  100אלף
שעות .המיסבים יהיו מסוג שאינו לגירוז.
כל המפוחים יהיו צבועים אפוקסי כמתואר בסעיף צביעה.
התמסורת תהיה ע"י רצועות טריז מחוזקות ע"י סיבי פוליאסטר כדוגמת מגם דגם
 .HCהתמסורת תחושב ל 150% -של הספק המנוע .בכל תמסורת יהיו לפחות שתי
רצועות.
המנועים יהיו  1500סל"ד נומינלי סגורים לחלוטין מתוצרת אושפיז או  ABBאו
סימנס תוצרת אחרת לא מאושרת!
המפוח יהיה מוצר של יצרן מוכר שיאושר מראש ע"י המהנדס.
פעמון הכניסה של מפוחי פליטה יהיה עשוי מפח נחושת משוך בעובי  2מ"מ לפחות
למניעת ניצוצות במקרה חיכוך בינו לבין המאיץ.
מבנה המפוחים וכל הפרטים הדרושים יומצאו לאשור בתכנית ייצור.
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מפלס הרעש כתוצאה מפעולת המפוחים לא יעלה על  76דציבל בסקלה  Aמדוד
במרחק  1מטר מכל כיוון ,אלא אם נדרש אחרת בטבלת הציוד או בתכנית.
הקבלן יערוך במפעל היצרן בדיקת פעולה של המפוחים ,יכין עקומת פעולה מסודרת
לכל המפוחים ויגיש את תוצאות המדידות על גבי טופס כדוגמת תכנית סטנדרד
.STD-307
הבדיקה תהיה כאשר מנוע המפוח מונע באמצעות משנה תדר.
הקבלן יאזן את המפוח סטטית ודינמית .האיזון יעשה עד להשגת אמפליטודה של
פחות מ ,2 mills peak to peak-כלומר  50מיקרון וזאת בתדירות של
.1000 CPMהאיזון יעשה כשהמפוח פועל בלחץ הסטטי המתוכנן .היצרן יספק
תעודה רשמית ובה תוצאות האיזון.
לקראת הוצאת המפוחים ממפעל היצרן ולאחר ביצוע הבדיקות ע"י הקבלן ,יוזמן
המפקח לבדיקת הציוד.
ביצועי המפוח יוטבעו על גבי שלט שיוצמד לציוד בצורה יציבה.
רק לאחר אישור המפקח ניתן יהיה להוביל המפוחים לאתר.
המפוחים יותקנו כ"א בנפרד על מסגרת פלדה משותפת למפוח ולמנוע .הבסיס
והמפוח יותקנו ע"ג מבדדי רעידות באספקת הקבלן כמפורט בסעיף המתאים.
כל מפוחי הפליטה יהיו מותאמים לפעולה בטמפרטורות גבוהות של  °250או °400
צ' למשך שעתיים ללא תקלה כפי שרשום בדף הציוד השייך!
 15.10.02מפוחים ציריים
מפוחים ציריים יהיו מטיפוס  .VANE AXIALבכניסת האויר אל המפוח יהיו
פעמון כניסת אויר  ,INLET BELLלהבי יישור זרימה ,מפחיתי רעש/משתיקים
ורשתות מגן.
בצד הסניקה יותקנו טבעות  !anti-stallבתעלות פליטת האויר מהמפוחים יהיו
מדפים חד כווניים ממונעים מקוריים של יצרן המפוח ,מפחיתי רעש ורשתות מגן.
בית המפוח יהיה עשוי במבנה קשיח  HEAVY CONSTRUCTIONמפלדה בעובי
( 6שישה) מ"מ לפחות ,במבנה אירודינמי ועם גלוון לאחר הייצור.
בית המפוח יכלול פתח גישה מסיבי סגור בברגי מכונה מאובטחים לטובת גישה
לניקוי ולתחזוקת המאיץ והמנוע ללא צורך בפירוק המפוח כולו.
המאיץ יהיה עשוי פלדה ומתאים לעמידה בהדפים בלחץ של  0.34אטמ'.
איזון מכלול המאיץ והמנוע צריך להיות סטטי ודינמי עד להשגת אמפליטודה של
פחות מ 25 -מיקרון מטר (.)1.0– MILLS PEAK TO PEAK
המשתיקים יהיו עם גרעין השתקה ( ) COREעשויים מפלדה מגלוונת לאחר הייצור.
הפחים המחוררים הפנימיים יהיו מפלב"ם .אורך המשתיקים יהיה כמסומן
בתכניות .המנוע יהיה סגור לחלוטין מקורר אויר  , TEFCעם בידוד המתאים
לעמידה בטמפרטורות גבוהות של  º 400 Cבמשך  2שעות ,המפוחים יהיו מאושרים
בהתאם לת"י  1001חלק  7ויידרשו לתעודות הבדיקה המוכיחות זאת .המנוע יכלול
רגש רעידות ומעבד ( ) PROCESSORכחלק מאספקת המפוח וכלול במחירו :מיסבי
המנוע יהיו מחושבים ל 100,000 -ש' .ההנעה תהיה ע"י משנה תדר (.)VSD
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ההתנעה תהיה הדרגתית ותוך בקרה וללא תקלות עומס יתר בעת ההתנעה בכל מצבי
הפעולה .המנוע יתאים להנעה במפל מתח של עד  20%מתחת למתח המינימלי של
הרשת שהוא  ,400 ± 20%כלומר  .320 Vהחלק החיצוני של המפוח יהיה צבוע בשתי
שכבות של צבע אפוקסי לאחר שכבה מקשרת .עובי הצביעה  100מיקרון.

15.11

לכל מפוח תהיה מערכת מדידת רעידות שתכלול רגש עם יחידת עיבוד .processor
המתאימה.
המערכת
של
הבקר
אל
תחובר
העיבוד
יחידת
כל מפוח יבדק במפעל -לספיקה  ,לחץ ,הספק מהירות ומפלס רעש ומרווחי מאיץ
– גוף .הבדיקה תיעשה בנוכחות נציג המזמין או המהנדס .מפלס הרעש של המפוח
הבודד שיבדק במרחק  3מ' בשדה חופשי לא יעלה על  78 DBAכאשר משתיקי קול
מותקנים.
נתונים טכניים של המפוחים הציריים צריכים להיות בהתאם לטבלאות הציוד.
המפוחים יהיו כדוגמת שבח או שגיא או שווה ערך מאושר מיצרן מערבי מוכר.
תמיכות המפוחים יהיו עקרונית כמצוין בתכניות .הייצור יעשה לפי תכניות ייצור
מאושרות .חוזק התמיכות יתאים למשקל המפוחים והמשתיקים .התמיכה תחושב
למשקל זה ועוד לחץ צירי זמני של  0.34ק"ג לסמ"ר .בין המפוח לבין התמיכה יהיו
מבדדי רעידות קפיצים או מבדדי ניאופרן בגזירה בהתאם להמלצות יצרן המפוחים
והמפרט .בחירת המבדדים תוגש לאישור יחד עם המפוח.
החומר שיוגש לאישור יכלול בין היתר:
 15.10.02.1עקומות פעולה המראות :ספיקה ,עומד סטטי ,הספק  -של המפוח
הבודד בסיבובים שונים (ע"י היצרן) .עקומות הפעולה יראו כי לא
מתאפשרת תופעת הזדקרות הלהבים ( )stallבכל הסבובים ובכל מצבי
העבודה.
 15.10.02.2עקומות פעולה של קבוצת המפוחים הפועלים במקביל בהתאם למיקום
הספציפי של כל קבוצת מפוחים ! (ע"י היצרן).
 15.10.02.3אישורי היצרנים לכל הדרישות המפרטיות.
 15.10.02.4שרטוטי הרכבה של כל מכלול המפוח ,שיראה בין היתר פתחי גישה
למאיץ ולמנוע.
 15.10.02.5פרטים מלאים על המנועים והגנותיהם וכולל פירוט תאימותם להתנעות
הדרגתיות ע"י משני תדר.
 15.10.02.6תכנית הרכבה כללית כולל בין היתר אטימות ומשככים.
תת מערכות מיזוג אויר עצמאיות
תת פרק זה עוסק במזגנים שאינם ניזונים ממערכת המים המקוררים המרכזית.
החללים הממוזגים במבנה האנרגיה לרבות חדרי חשמל ,שנאים ,תקשורת ,משרדים וכיו"ב
ימוזגו באמצעות מערכות .VRF
 15.11.01מערכת  VRFבשיטת HEAT RECOVERY
המערכת תהיה כדוגמת תוצרת מיצובישי  ,דייקין  ,LG,פוג'יסו ,טושיבה ,היטאצ'י
וסמסונג .היחידה תהיה מטיפוס יחידת עיבוי בודדת ומספר יחידות איוד,
המחוברות אליה .כל יחידת איוד תכלול שסתום התפשטות אלקטרוני מטיפוס .PID
כל מודול מעבה יכלול לפחות  2מדחסים הרמטיים ,כאשר לפחות אחד מהם יהיה
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מסוג  .INVERTERהמערכת תהיה מיועדת לשימוש לקירור וחימום (Heat
) .Recoveryהמערכת תאפשר פעולה בקירור בטמפרטורה חיצונית של עד -5C
ולחימום בטמפרטורת חוץ של עד  .-10Cהיחידה תהיה בעלת  COPשל  2.8לפחות.
היחידה תסופק עם ציפוי הגנה אנטיקורוזיבי על צלעות סוללת העיבוי .היחידה
תהיה מופעלת בגז "ירוק" .רמת הרעש של יחידת עיבוי בודדת לא תעלה על – 60 dB
מדוד במרחק של מטר אחד מהיחידה ,למעבים תהיה אפשרות לפעולת לילה שקטה
במיוחד בשתי דרגות השתקה עד רמת רעש של ).45dB(A
רמת הרעש של יחידות הפנים לא תעלה על  30 dBבמהירות מפוח נמוכה.
מפוחי המעבה יעמדו בלחץ סטטי של  6 mm H2Oלפחות .המערכת תאפשר דרגת
גמישות (  )Diversityשל עד  30%אך תהיה בגודל כפי שמוגדר .המערכת תסופק עם
אחריות יצרן של  3שנים .כל ההנחיות להלן לגבי מערכת ה –  VRFהינן הנחיות יצרן
כלליות .הקבלן אחראי להתקנת המערכת שיבחר לפי הנחיות היצרן .על הקבלן
לוודא הנחיות היצרן המעודכנות לציוד שיאושר וכן בכל מקרה ובמידה ויחול שינוי
כלשהו בהנחיות היצרן בעתיד .האחריות להתקנה מושלמת לפי הוראות היצרן גם
אם הן שונות מהרשום להלן הינה בכל מקרה על הקבלן .במידה ומצא הקבלן סתירה
בהנחיות יעלה אותה להתייחסות /אישור המתכנן לאחר בדיקה שלו אל מול היצרן
מה הנחייתו הנכונה והמעודכנת.
התקנת  VRFתאושר בכתב על ידי נציג ספק הציוד בגמר העבודה.
 15.11.02עבודות צנרת גז במערכת  - VRFכללי
צנרת הגז ,תבוצע מצנרת נחושת דרג “ ”Lלפי תקן  .ASTM B-280בחירת קטרי
הצנרת וגודל המפצלים תבוצע בהתאם להנחיות היצרן בלבד .כמו כן ,הקבלן
ישתמש במפצלי צנרת מקוריים של יצרן הציוד.
כל חיבורי הצנרת ואבזריה יבוצעו בהלחמה ע"י "סילפוס" עם  %כסף ,ללא ניקוי
מוקדם וללא משחת הלחמה ) (Fluxאו חמרים אחרים .טרם ביצוע ההלחמות ,יוודא
הקבלן ניקיון פנימי של הצנרת מגרדים וגופים זרים .במקרה של לכלוך או גופים
זרים בצנרת ,הצנרת תנוקה בעזרת פיסת בד כותנה יבשה ונקייה ,אשר תועבר בתוך
הצינור (חוטר) .במהלך העבודה ,יהיו כל קצוות הצנרת במערכת אטומים ,למעט
נקודות בהן מתבצעת עבודת הלחמה ו\או חיבור וכן נקודות דרכן אמור להשתחרר
החנקן.
תהליך ההלחמה –
במהלך כל הלחמה בצנרת ,יוזרם חנקן נקי 99.95%-בלחץ נמוך ) ,0.4 Bar(6 psiדרך
הצנרת באמצעות וסת לחץ וצינורית גמישה ,תוך בקרה שהחנקן אכן זורם דרך
הצנרת ולא מתנדף מיד מהקצה ממנו הוא מוזרם .החנקן חייב לזרום בתוך הקטע
המולחם בצנרת .פתח יציאת החנקן מהצנרת יהיה במרחק של לפחות מטר אחד
מנקודת ההלחמה .בסיום הליך ההחלמה ,יקורר הקטע המולחם עם פיסת בד ספוגה
במים .הזרמת החנקן בצנרת תופסק רק לאחר קירור מלא של הקטע המולחם.
למערכת תהיה אפשרות של מילוי גז אוטומטי לקבלת מצב פעולה אופטימאלי
בהתאם לנתוני המערכת ,אורך הצנרת כמות וסוג המאיידים.
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לכל יחידת מעבה תהיה אפשרות של בדיקת כמות הגז במערכת ללא ריקון הגז.
הבדיקה תיעשה ע"י התכנה המובנית בלוח הפיקוד.
 15.11.03התקנת צנרת ומפצלים במערכת ה VRF
עובי צנרת הנחושת יקבע ע"י הקוטר בהתאם לטבלה בסעיף  .15.1.4צנרת בקוטר
עד "¾ (כולל) תהיה גמישה ,ואילו צנרת בקוטר מעל "¾ תהיה בצורת מוטות.
קשתות בצנרת יהיו מטיפוס "( "Longרדיוס ארוך) בלבד .מפצלי הצנרת יורכבו
בצורה אופקית או אנכית בלבד בסטייה שלא תעלה על  . 15צנרת חיצונית חשופה
לתנאי הסביבה תוגן בתוך תעלות פח ו\או צנרת פלסטיק קשיחה .צנרת פנימית תוגן
באמצעות לפלף .כל הכיפופים בצנרת יבוצעו בעזרת מכופף צנרת תקני בלבד .יש
לתוכנית.
ובהתאם
מינימאלי
כיפופים
למספר
לשאוף
בכל מקום של חדירת צנרת דרך קיר או גג יותקן שרוול מתאים למעבר הצנרת ,אשר
יאטם בהתאם בסיום העבודה באופן שתמנע לחלוטין כניסת גשם דרך מקום
החדירה .כמו כן יותקנו מתלים לתמיכת הצנרת .בצנרת אופקית -כל  2.5מטר,
בצנרת אנכית -כל  3.5מטר .במקום המגע של הצנרת עם המתלה יורכב פח מגולוון
בעובי  1.5מ"מ לצורך הגנת הבידוד של הצנרת .הפח יותקן בצורה כזאת שימנע
התכווצות הבידוד.
 15.11.04בידוד צנרת במערכת ה – VRF
הבידוד יעשה ע"י שרוולי ארמפלקס גמישים בעלי עובי דופן מינימאלי כמצוין
בטבלה מצ"ב .כל קצוות הבידוד יודבקו בעזרת דבק מתאים .כל צנרת חיצונית
תלופף בתחבושת ותמרח בשכבת סילפוס לבן בנוסף ,הצנרת תונח בתוך תעלות פח
מגולבן ,צבוע .עבודות הבידוד יושלמו רק לאחר קבלת אישור המזמין על סיום הליך
בדיקת הנזילות.
קוטר
חיצוני
(אינטש)

סוג צינור

עובי דופן
מינימאלי
(מ"מ)

בידוד
מינימאלי
(באזור ממוזג)

"1/4

רך

0.8

9

בידוד
מינימאלי
(באזור לא
ממוזג)
13

"3/8

רך

0.8

9

13

"1/2

רך

0.8

9

13

"5/8

רך

1.0

9

13

"3/4

רך/קשה

1.0

13

13

"7/8

רך /קשה

1.1

13

13

"1-1/8

קשה

1.2

13

19

 15.11.05בדיקת נזילות בצנרת ה – VRF
בדיקת נזילות תעשה בסיום כל עבודות הצנרת .ניתן לבצע בדיקה עם יחידות
מורכבות או לחילופין ,עם קצוות צנרת סגורים ע"י מחברי פלר ו\או מולחמים .לחץ
בדיקה יהיה ) .38 Bar (550 psiהבדיקה תבוצע ע"י החדרת חנקן נקי .99.95% -
הצנרת תושאר תחת לחץ זה ,לפחות  48שעות .בזמן שהצנרת תחת לחץ יבדוק
הקבלן נזילות מכל חיבור והלחמה בצנרת.
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 15.11.06שלבי ביצוע של מערכת ה – VRV
 15.11.06.1בשלב הראשון הקבלן יתקין את הצנרת לרבות המפצלים בהתאם
לתוכנית.
 15.11.06.2לאחר התקנת הצנרת תתבצע בדיקת נזילות (לפי סעיף  .)15.1.5בזמן
שהמערכת תחת לחץ ,הקבלן יודיע על כך ליצרן הציוד ויזמינו לבדיקה.
כל נקודת הלחמה/חיבור אביזרים בצנרת תישאר חשופה בשלב זה .לא
ניתן לעבור לשלב הבא של העבודה ללא מתן אישור יצרן הציוד על
בדיקת הנזילות וחיבור נכון של מפצלים.
 15.11.06.3בשלב הבא ישלים הקבלן את בידוד הצנרת ויחבר את יחידות האיוד
והעיבוי .לאחר חיבור כל היחידות תתבצע בדיקת נזילות נוספת (לפי
סעיף  .)15.1.5כמו כן ,יכין הקבלן תוכנית צנרת (או ישתמש בתוכנית
היצרן) בה יציין את כל מרחקי הצנרת ,וזאת לצורך חישוב תוספת הגז,
שיבוצע ע"י היצרן לפני ההפעלה.
 15.11.06.4לאחר סיום השלבים הנ"ל יתאם הקבלן מועד הפעלה עם יצרן הציוד.
 15.11.06.5ההפעלה לא תתבצע בשום אופן ללא נוכחות יצרן הציוד במקום.
 15.11.06.6הבקר המרכזי יהיה מוצר מקורי של יצרן מיזוג האוויר ויהיה חלק
איטגראלי ממערכת מיזוג האוויר .הבקר יאפשר הדלקה וכיבוי של כל
יחידת הפנים בנפרד ,או את כל המאיידים ביחד כקבוצה .לבקר תהיה
האפשרות להתחבר למערכת בקרת המבנה לצורך הצגת כל הנתונים על
גבי מסכי הבקרה המתאימים.
 15.11.06.7הקבלן יתקן לולאת תקשורת של יחידות  .VRFכל לולאה לא תעלה על
 25יח'  VRFולכל יחידה תסופק בתקשורת  BacNet/IPהלולאות
והמתאמים יסופקו ע"י קבלן מ"א.
 15.11.06.8בקר המקורי של כל יחידה  VRFיכלול מגע יבש לצורך הרשאה ,מבקר
חדר (אשר יותקן ע"י קבלן בקרת המבנה) לצורך ביצוע חיסכון אנרגטי
בחדר.
ליחידות ה VRF-תהיה מערכת בקרה עצמאית אינטגרלית.
לכל יחידה פנימית (מאייד) יותקן טרמוסטט דיגיטלי באוויר חוזר הכולל אפשרות
להפעלה/הפסקה של היחידה ,כיוון טמפ' ,תצוגת טמפ' בחדר .הטרמוסטט יחובר אל
המעבה באמצעות כבל פיקוד עשוי מנחושת שזור .לכל מערכת  VRFיהיה מתאם
תקשורת בפרוטוקול פתוח שיותקן לכל ריכוז מעבים ויאפשר חיבור אל מערכת
הבקרה המרכזית להעברת כל נתוני הפעולה של המעבים והמאיידים כולל טמפ' בכל
אחד מהאזורים .כאמור לעיל ,התקנת  VRFתאושר בכתב על ידי נציג ספק הציוד
בגמר העבודה .ביחידות המאייד יהיה אלמנט פיקודי אשר ימנע את נפילת המעבה
כאשר גלאי נפח בחדר מפסיק פעולה של מאייד בודד.
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צנרת ואביזריה
פרק זה עוסק במערכות צנרת ואביזריה .הצנרת תבוצע כללית על פי הנדרש במפרט הבינמשרדי
וכמפורט להלן .תמיכות ותליות הצנרת בכל הקמפוס יותאמו לעמידה בתנודות כתוצאה
מרעשים סייסמיים בדרגה כמצוין במסמך ג' .1
 15.12.01צנרת מים למערכות מים בסחרור וצנרת למי מגדל קרור
צנרת זו תהיה עשויה מצינורות שחורים המיוצרים לפי תקן ASTM Spec. A-53,
 Aויסופקו ממקור מערבי מזוהה ומאושר ,עם מסמכים אוטנטיים של בקרת טיב.
במחיר הצנרת יהיו כלולים כל התמיכות הדרושות להתקנה (אלא אם נרשם אחרת)
וכן שטוצרים ומופות עד וכולל ".2
הצינורות יהיו עם או בלי תפר ,בטיב ,דופן ותקן כמצוין בטבלה בסעיף זה.
צינורות עד " 2יחוברו בחבורי הברגות או ריתוך 3" ,ומעלה בחבורי ריתוך או אוגנים.
חבורי הריתוך ישמשו במהלך הצנרת וחבורי ההברגה והאוגנים בהתאמה
בהתחברות לברזים וציוד.
הצינורות יהיו חדשים וללא חלודה והם יסופקו לאתר כשהם מנוקים משכבת
הקשקשת .לפני ההרכבה ינוקו הצינורות מבפנים ע"י אמצעים טכניים כמו מברשת
פלדה שיושחלו לאורך כל צינור .לפני ובעת ההרכבה יש להקפיד על ניקיון ולמנוע
ככל האפשר כניסת לכלוך אל תוך הצינורות .כל קטע ייבדק לפני ההתקנה ורק לאחר
מכן יותקן במקומו .הצביעה החיצונית של הצנרת תבוצע בהתאם לנדרש.
חבורי הברגות יהיו עם הברגות קוניות ת"י וחומר האטימה יהיה טפלון .הריתוכים
בצינורות יבוצעו ע"י בעלי מקצוע מעולים באיכות צילום אשר יצטרכו במידה
וידרשו להמציא תעודות סוג א-א של משרד העבודה או מוסד מוכר אחר ויאושרו
מראש לעבודה ע"י המפקח .המפקח גם רשאי לדרוש בחינת הרתכים במקום כדי
לוודא רמתם המקצועית ,הכל לפי שקול דעתו הבלעדי .תשומת לב הקבלן מופנית
לבדיקות הריתוכים כמפורט להלן.
הקשתות וההסתעפויות יבוצעו באמצעות קשתות מוכנות ברדיוס של לפחות 1.5
פעמים הקוטר.
ביצוע העבודה ,ריתוכים בקו ,חדירת הריתוכים ,הסתעפויות ,שטוצרים ,תמיכות,
תליות וכו' יבוצעו בהתאם לנדרש בתכניות הסטנדרד המתאימות המצורפות למפרט
זה .על הקבלן להקפיד בבחירת בעלי המקצוע ובהדרכתם לקראת ביצוע העבודה
ולוודא שההוראות דלעיל ברורות ומוכרות למנהל
העבודה ולצנרים.
צנרים ורתכים שלא יעמדו בדרישות לא יורשו לבצע העבודה בפרויקט זה.
הקבלן יבצע את הריתוכים ברמה המתאימה לבדיקות ע"י צילום לפי סטנדרד
 .ANSI 31.2המפקח יוכל לבצע בדיקות מדגמיות של הריתוכים על חשבונו ואולם
אם יתברר שהריתוכים נפסלו הבדיקה ,החיתוך והתיקון יהיו כולם על חשבון
הקבלן.
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לפרטי חבורים בצנרת ראה בתכניות ובתכניות הסטנדרד (הרואק)
טיב הצינורות והאוגנים יהיו כמצוין בטבלת האוגנים וצינורות כדלהלן:
עובי דופן  -מינימלי
מ"מ
סקדיול

קוטרIN 
"½

3.73

()80

"3/4

3.91

()80

"1

3.38

()40

"¼1

3.56

()40

"½1

3.68

()40

"2

3.91

()40

"3

5.49

()40

"4

6.02

()40

"6

7.11

()40

"8

8.18

()40

עם /
בלי
תפר
בלי
תפר
בלי
תפר
בלי
תפר
בלי
תפר
בלי
תפר
בלי
תפר
בלי
תפר
בלי
תפר
בלי
תפר
בלי
תפר

"12
"10

9.27

()40

בלי
תפר

"12

9.53

()30

בלי
תפר

"14

9.53

()30

בלי
תפר

"16

9.53

()30

בלי
תפר

"18

11.10

()30

בלי
תפר

"20

12.70

()30

בלי
תפר

הערות
ראה הערה בתחתית
הטבלה

אוגנים מגודל " 3ומעלה:
 SLIP-ONלפי תקן
אירופאי
ללחץ של  16בר
או שווה ערך לפי תקן
ANSI
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"24

14.30

()30

עם
תפר

"30

15.88

()30

עם
תפר

האטמים יהיו:
 ניאופרן בעובי  4מ"מ מינימום למים מקוררים.  VITONבעובי  4מ"מ למים חמים  °30צ'הקבלן רשאי להציע שווי ערך.
הקבלן יגיש תכניות ביצוע של כל הצנרת.
לצורך זה הקבלן יהיה רשאי לקבל קבצים של תכניות המכרז ולהכניס בהם
התאמות לפי הפרטים שהוא מגיש לאישור.
התכניות יכללו בין היתר:
 15.12.01.1תמיכות ומיקומן – גם במבנה מרכז האנרגיה וגם במנהרות.
 15.12.01.2מחברי התפשטות מסוג  bellowsואחרים כולל בחירה ומיקום.
 15.12.01.3אוגנים ואוגני עוורים כנדרש.
 15.12.01.4התקנת שסתומים ואביזרי צנרת אחרים.
 15.12.01.5פרטי הסתעפויות מהצנרת העיקרית במנהרות אל המבנים המוזנים
ממנה הן מבנים שמתוכננים בשלב הזה שהצינורות אליהם יסתיימו
בשסתומי פרפר והן למבנים עתידיים שההסתעפויות אליהם נמצאות
בתחום המנהרה העכשווי.
כל הסתעפות כזו תפורט בנפרד לפרטי פרטים כולל התמיכות.
 15.12.02צנרת ניקוז
צנרת הנקוז תהיה עשויה מצינורות פלדה מגולוונים דרג ב' או א' ת"י  103עם תפר
ועם חבורי הברגות .הצינורות יונחו בשיפוע יורד לכוון נקודות הניקוז בהתאם
לרשום בתכניות אך לא פחות מ .1/2%ההברגות תהיינה לפי תקן ת"י עם אטימות
טפלון .הקשתות וההסתעפויות יהיו עשויות אביזרים מגולוונים סטנדרדיים מפלדה
חשילה או ברונזה .הקשתות תהיינה ארוכות בכל מקום שהדבר ניתן .בנקודות
המתאימות יש להשאיר פקקים והסתעפויות כדי לאפשר ניקוי הצינורות.
יציאות הנקוז מאגני הטפטוף של יחידת המזוג יובילו עד אל מעל זקפי הנקוז או
למחסומי הרצפה כפי הנראה בתכנית הסטנדרד .אסור שבין זקף הנקוז לקצה
הצינור היוצא מהיחידה יהיה חיבור .יש לשמור על רווח אויר של  3ס"מ לפחות כ-
.Atmospheric Air Break
הקבלן יוודא שבקווי הניקוז יהיו פתחי ביקורת .זקפי הניקוז יעשו עם "סיפונים"
למניעת מעבר ריחות וזיהומים.
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אביזרים
כל אביזרי הצנרת יהיו מותאמים לחיבורים ,לערכי לחץ וטמפ' כמפורט בסעיף המתאים.
בהעדר פרוט  -הלחץ המינימלי יהיה  10אטמ' .150 psig
 15.13.01שסתומים
כל השסתומים למים קרים ,מים מקוררים ,מי מגדלי קירור מים חמים ולמים
מטופלים יהיו עבור לחץ עבודה  16אטמ' ( )psig 227ומותאמים לטמפ' של עד .90C
הם יהיו כדוגמת תוצרת ודגם כדלהלן:
"½" - 2

ברזים

כדוריים

(רבע

סבוב)

עם

גוף

מברונזה,

( 3שלושה) חלקים ,כדור פלב"מ אטימת טפלון עם חבורי הברגה
ת"י או שווה ערך ,מותאמים לעבודה עד  100 Cכדוגמת
"הבונים".
" 30

" 3רפאל ,שסתום פרפר דגם  B - 7 Mמברזל יציקה עם תמסורת

חלזונית וחבורים בין אוגנים ,הכוכב דגם  107או שווה ערך.
יש להרכיב את השסתום כך שהקו אחריו יהיה ניתן לפרוק ללא
צורך בפרוק השסתום וזאת ע"י תוספת דרסר או אוגן כנדרש.
האוגנים לשסתומים אלה יהיו לפי  ASA 150 lbs/in 2או ND 10
.DIN
 15.13.01.1שסתומים לרגלי נקוז ,לפקקי מסננים יהיו ברזים כדוריים כדוגמת
תוצרת "הבונים" עם גוף מברונזה ,כדור מפלב"מ ואטימת טפלון
ללחץ עבודה  16אטמ' ( )227 PSIGומותאמים לטמפ' של עד 100°צ'.
 15.13.01.2שסתומי בטחון יהיו תקניים עם מבנה גוף מותאם ללחץ עבודה של הקו
מינימום  16אטמ') ,הקפיצים יהיו מפלדת קפיץ בלתי מחלידה .חבור
השסתומים לקוים יהיה בהתאם לחבורי הצנרת ,דהיינו עד " ,2חבורי
הברגה ,והיתר בחבורי אוגנים לפי התקן המצוין בסעיף .15.12.01
 15.13.01.3מפחיתי לחץ לקוי מים יהיו כדוגמת תוצרת GESTRA
 BRAUKMANאו שווה ערך עם מבנה גוף מותאם ללחץ הקו בו הם
מורכבים אך לא פחות מ 16 -אטמ' .הקבלן יגיש את הציוד לאישור,
כולל דפים קטלוגיים.
 15.13.01.4שסתומי איזון יהיו כדוגמת תוצרת (T – A ) TOUR ANDERSON
ללחץ  16אטמ' או שווי ערך מתוצרת .CRANE
חבור השסתומים לקוים יהיה בהתאם לחיבורי הצנרת כנ"ל דהיינו עד
" 2בחיבורי הברגה " 3ומעלה בחיבורי אוגנים לפי התקן בסעיף
.15.12.01
 15.13.02שסתומים חד-כווניים
למים קרים ,מים מקוררים ,ולמים מטופלים ללחץ עבודה  16אטמ'
( )227 PSIGומותאמים לטמפ' עבודה של  90 ºצ'.
הם יהיו כדוגמת תוצרת ודגם כדלהלן:
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עם תושבת ,דיסקה וקפיץ מפלב"מ ,גוף מברונזה עם
חבורי הברגה ת"י .51.2

"2½" - 3

עם תושבת ,דיסקה וקפיץ מפלב"מ ,גוף מברונזה עם חבורי

אוגנים.
"רפאל" דגם  V - 51עם חבורי אוגנים ,מתאים לטמפ'
"4" - 12
הנ"ל .האוגנים כמפורט לעיל בסעיף .15.12.01
 15.13.03מסננים לקוי צנרת
המסננים בכל סוגי הצנרת יהיו ללחץ עבודה  16אטמ' ()227PSIG
הם יהיו כדוגמת תוצרת ודגם כדלהלן:
"½" - 2

גוף מיציקת ברזל עם הברגות  BSPסל סנון מפלב"מ
 ,304Lבתוך הפקק  -שסתום "½.

"רפאל" דגם  V 251גוף מיציקת ברזל ,חבורי אוגנים ,סל
"3" - 12
מפלב"מ  ,304Lבתוך הפקק שסתום " .1האוגנים
סנון
בהתאם לתקן בקו וכמצוין בסעיף .15.12.01
השסתומים שיותקנו בפקקים יהיו כמפורט בתת סעיף א' –  2לעיל.
 15.13.04חיבורים גמישים אל – מתכתיים בצנרת
חיבורים גמישים אל מתכתיים בצנרת מים בחיבוריה למשאבות ולמכונות יהיו
מטפוס המותקן בקו ישר ,כדוגמת תוצרת  MASONדגם MFTFU-TWIN
מתוברגים לצינורות עד וכולל " MFTNC ,2מאוגנים לצנורות " 3ומעלה ומותאמים
ללחץ עבודה  16אטמ'.
על הקבלן לבדוק ולוודא שחיבורי ההתפשטות האלה לא יספגו עומסים ,כוחות
ותזוזות שאינם בנויים לספוג ולהציג זאת בתכניות הביצוע.
 15.13.05חיבורים גמישים מתכתיים מחברי התפשטות בצנרת מים
מתכתיים.
גמישים
חיבורים
יותקנו
בתכניות
שמצוין
היכן
הם יהיו עשויים פלב"ם  316 Lבמבנה של מפוחיות " "BELLOWSכדוגמת תוצרת
 IWKגרמניה או ) WITZENMAN (HYDRAגרמניה שווה ערך מתוצרת מערבית
 ,עם אוגנים צפים ( ) floating flangesללחץ עבודה  16אטמ' !
כל חיבור כזה יוגש לאישור בהתאם למינימום התפשטות הנדרשת בתכניות ,יבחר
ע"י הספק על פי נתוני התזוזות הדרושות האפשריות במיקום הגמיש כמתואר
בתכניות ויוגש לאישור.
הבחירה של מחברי ההתפשטות תתבסס על הפרשי טמפרטורה של :
 15.13.05.1צנרת מים מקוררים לפי  0.5מ"מ למטר ,אורך  100%+רזרבה.
 15.13.05.2צנרת מים מקוררים לפי  1.0מ"מ למטר ,אורך  100%+רזרבה.
התקנת החיבורים הגמישים תהיה על פי כל כללי המקצוע בהתחשב גם בתזוזות
המרחביות ובכוחות הפועלים.
הצנרת בשני צידי החיבורים תהיה מעוגנת בתמיכת נקודת קבע ( ) fix pointומובלות
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צירית ע"י תמיכות מובילות כך שלא תתאפשר תזוזה חריגה מהמותר לגבי כל גמיש
שכזה.
תכניות ביצוע של הצנרת
בתכניות הביצוע של הצנרת שיכין הקבלן יצוינו בין היתר כל הפרמטרים השייכים:
 15.14.01.1משקלים
 15.14.01.2ערכי התפשטויות מקסימליים של קטע הצנרת וכיוון ההתפשטות למניעת נזקים.
 15.14.01.3כוחות על נק' הקבע ( גם משקלים וגם כוחות אופקיים)
 15.14.01.4מיקום וסוגי התמיכות – מחליקה  ,מובילה  ,נקודות קבע
 15.14.01.5התמיכות יהיו מותאמות לעמידה בזעזועים סייסמיים ואחרים כמפורט ע"י יועץ
המיגון ומצויידות במגבילי תנודה סייסמית בהתאמה!

15.15

משאבות
המשאבות תהיינה בהתאם לסעיף המתאים במסמך ג' לפירוט בדף הציוד המתאים מותאמות
ללחץ סטטי של  16אטמ' אלא אם נרשם אחרת וכדלהלן:
המשאבות של המים המקוררים ושל מי המגדל יהיו צנטריפוגליות מטיפוס SPLIT CASE
אופקיות ,בהתאם למצוין בטבלאות הציוד המצורפות למפרט זה .המשאבות של המים החמים
וכמו כן משאבות מילוי ומשאבות עזר יהיו צנטריפוגליות מטיפוס HORIZONTAL END
 SUCTIONבהתאם למצוין בטבלאות הציוד .המשאבות יהיו מתוצרת PEERLESS
,ה"מאיץ"  KSB ,או "המניע" .תוצרת מערבית אחרת דורשת אישור מראש של המהנדס.
גוף המשאבה יהיה עשוי מברזל יציקה .המאיץ יהיה עשוי מברונזה והציר מפלב"מ .!316
האטמים יהיו מכניים מתוצרת ג'והן קריין או שווה ערך מאושר ע"י המהנדס.
לאחר ההתקנה על הקבלן לבדוק ולוודא שהמשאבה אמנם נותנת את הספיקה הדרושה כאשר
היא מורכבת במערכת .האוגנים יקדחו לפי התקן כמפורט בסעיף הצנרת.
כל המשאבות יורכבו על בסיסי בטון שיבוצעו לפי הוראות היצרן ולפי תכניות עבודה שיגיש
קבלן מיזוג האויר ובתוך אגן ניקוז מפלב"מ או סידור ניקוז בבסיס הדף ,הכל באספקת והתקנת
הקבלן .חיבורי הצנרת בכניסות וביציאות של המשאבות ותמיכותיהם יהיו מצויידים בחבורים
גמישים כך שלא יעברו רעידות מהמשאבה לצנרת .כל משאבה תורכב כך שניתן יהיה לפרקה
ע"י סגירת השסתומים המתאימים וללא פגיעה בצנרת ובדוד .אלא אם נאמר אחרת יש לבצע
התחברויות למשאבות באמצעות חיבורים גמישים .במקרה זה יתמכו הצנורות ע"י תמיכות או
תליות מתאימות .בשום מקרה לא יועברו כוחות מהצנרת אל המשאבה .המשאבות לא יבודדו.

15.16

מיכלי התפשטות
במערכות המים המקוררים והמחוממים יותקנו מיכלי התפשטות סגורים ללא דיאפרגמה
בדיחוס ע"י חנקן.
המיכל יהיה בנפח ובמידות המצויינות בתכניות.
מבנה המיכל יהיה בהתאם לתקן .ASME
תכנית ביצוע של המיכל תוגש לאישור.
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מיכל ההתפשטות יהיה מבודד ב 7½ -ס"מ עובי מזרוני סיבי זכוכית ,המיכלים הקיימים
יצופו בסילפס ללחץ  16אטמ' .מהן יהיו עיטויים בפח צבוע בגוון שיאושר ע"י האדריכל.
המיכלים החמים – ללא סילפס.
מבנה המיכל יתאים ללחץ עבודה של  16אטמוספירות .הקבלן יגיש לאישור תכנית ביצוע
מפורטת של המיכל.
הקבלן יגיש תעודה על עמידות המיכל בלחצי בדיקה של  20אטמ'.
כל מיכל יצויד במראה גובה תעשייתי עם ברזי ניתוק בשני צידיו ,מותאמים ללחץ  16אטמ'.
כל מיכל יצויד בפרסוסטטים – האחד להתראה על ירידת לחץ והשני לניתוק המערכת בירידת
לחץ נוספת.
בקו אספקת המים המטופלים למיכל ההתפשטות יותקן (בנוסף למפחית הלחץ ,למסנן
ולשסתום החד כווני) ,שסתום חשמלי שינתק את חיבור המערכת לרשת במקרה שלחץ הרשת
ירד ל 2 -אטמוספירות (ניתן לכוון).
15.17

שקתות ניקוז
באולם מכונות הקירור ובמרתף יותקנו שקתות לאיסוף מים המנוקזים מנק' נמוכות או נק'
הוצאת אויר או משסתום בטחון בצנרת ובציוד .הכוונה היא שכל הניקוזים יוליכו אל השקתות
ולא יהיו טפטופים על הרצפות .השקתות יבוצעו מפח פלבם  ,304Lפרט יוגש לאישור .השקתות
ינוקזו אל נק' ניקוז מתאימות שבביצוע קבלן האינסטלציה.

15.18

מערכות שינוע אויר
פרק זה עוסק בתיאור מערכות של תעלות אויר ,ארובות אויר ,תמיכותיהן ואביזריהן .התעלות
יבוצעו לפי הסעיף המתאים במפרט הבינמשרדי וכדלהלן אך יהיו תלויות /או נתמכות בצורה
שתבטיח את שלמותן גם במהלך זעזועים סייסמיים בדרגה המצויינת במסמך ג' .1
הקבלן יעבור על התכניות והתזרימים ויזהה את סוגי התעלות בכל קטע ובכל מכלול.
 15.18.01תעלות מפחים מגולוונים
תעלות האוויר המגולוונות בחתך מלבני או עגול תהיינה עשויות פח מגולוון מתוצרת
מערבית מאושרת ,מעורגל לאחר הגלוון .התעלות תהיינה מחוברות ומחוזקות ע"י
אביזרים ואוגני פח כדוגמת  METUאו  .MEZמבנה התעלות וצורת החיזוקים
והתליות יהיה בהתאם לנראה בתכניות וללחץ נומינלי " .6בין האוגנים יודבק אטם
ניאופרן.
עובי הפחים יהיה בהתאם לתקני  SMACNAאו תכניות הסטנדרד המחמירות
שביניהן.
התעלות תהיינה קשיחות ואטומות במידה סבירה כמקובל במקצוע ובכפיפות לתקני
 SMACNAו.ASHRAE-
מידות התעלות הן מידות פנים הפח.
בסיום עבודות ההתקנה של קטע תעלות יבוצעו בדיקות לחץ סטטי.
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לצורך ביצוע הבדיקה יבצע הקבלן אוגנים זמניים לאטימת קצוות התעלה ויספק
אוויר ע"י מפוח זמני עד לקבלת לחץ פנימי הגדול לפחות פי  1.5מלחץ העבודה
ולפחות  150מ"מ מים .איתור דליפות יתכן ע"י התזת מי סבון או עשן .הבדיקות
יעשו בנוכחות המפקח.
 15.18.02תעלות יניקת עשן
תעלות הוצאת עשן יהיו עשויות פח מגולוון בעובי  1.25מ"מ לפחות תואמות תקן.
התעלות תיוצרנה עגולות או מלבניות בהתאם לתוכניות.
 15.18.03מפזרי אויר גרילים ותריסי אויר
מפזרים ,גרילים ותריסי אויר עשויים יהיו מאלומיניום (אלא אם צויין אחרת
בתכניות) הם יצויידו במצערת וויסות ויבוצעו על פי פרק  15במפרט הבינמשרדי ועל
פי הפרטים בתכניות (ובאם נדרש עפ"י פרטי ביצוע של הקבלן).
 15.18.04תריסי ויסות "דמפרים"
תריסי הוויסות בתעלות אספקה מגולוונות יהיו עשויים ממסגרות וכנפיים
מאלומיניום משוך כדוגמת תוצרת מטלפרס או ש"ע רוחב הכנף לא יעלה על 20
ס"מ .הצירים יהיו עשויים מפלדת טרנסמיסיה או ש"ע ויחוזקו באופן מהודק לכנף.
תותבי הכנף יהיו פלסטיים "אוקולון" או "טפלון" .הכנפיים ייסגרו באופן נגדי זו
כלפי זו והמנגנון יבוסס על גלגלי שיניים .להבי הכנפיים יצופו מסביב בפרופילי
נאופרן מהודק לקבלת אטימה טובה .הציר המרכזי בכל תריס יבלוט כדי שתחובר
אליו ידית .לידית של תריס ידני יש להתקין קואדרנט עם סידור נעילה ועם סימון
יציב "פתוח -סגור" .כל חלקי המתכת של התריסים יהיו מגולוונים.
 15.18.05חיבורים גמישים בתעלות
חיבורים גמישים בתעלות אויר יותקנו בחיבור ליחידת מזוג האוויר ולמפוחי
אספקה וכן בכל מקום אחר כנדרש.
החיבורים הגמישים לסוגיהם יוגשו לאישור!
החיבורים הגמישים בתעלות מזוג אויר ופח מגולוון יהיו עשויים ארג אטום מטיפוס
שמשונית  ,650בלתי דליק  ,וברוחב שיבטיח אי העברת זעזועים לתעלה ,אך לא פחות
מ  -20 -ס"מ .חיבורי הגמישים יהיו ע"י אוגנים מחוזקים לארג באיכות תעשייתית.
סוג החיבור הגמיש פרטיו והחומר ממנו הוא עשוי טעונים אישור המפקח .החיבור
הגמיש יחובר לתעלות בצורה ברת קיימא .חיבורים גמישים בתעלות יניקה יהיו
אטומים ומחוזקים מבפנים נגד היצרות התעלה.
 15.18.06כנפי כוון
בכל הקשתות בתעלות שמעל רוחב  30ס"מ יצוידו בכנפי כיוון  ,אלא אם יאושר
אחרת.
כנפי הכוון יבוצעו בהתאם לתכניות הסטנדרד ,הוראות  SMACNAוASHRAE- -
 .GUIDEבזויות ישרות יתקין הקבלן כנפי כוון קטנות רדיוס תוצרת מפעל מוכר
שיבוצעו בעיקרון לפי המקורות דלעיל .לפני תחילת ביצוע התעלות ,יגיש הקבלן
לדוגמא קטעי תעלות ובהן מותקנות כנפי כוון כמצוין לעיל.
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בידוד
פרק זה עוסק בבידוד תרמי של צנרת ותעלות במערכות מזוג האוויר ואביזריהן.
הבידוד יעמוד בדרישות ת"י .1001
 15.19.01בידוד תרמי חיצוני לתעלות אויר
בידוד תרמי חיצוני לתעלות אויר יהיה עשוי סיבי זכוכית (פיברגלס) מטיפוס חצי
מוקשה שאינו משיר סיבים ומיוצר בצורת גלילי שמיכות .הצפיפות המזערית של
החומר תהיה  ,1.5 pcfמקדם מעבר החום המירבי  .0.28 [in/BTU/h ft[ Fבצידו
החיצוני של הבידוד יותקן מחסום אדים מרדיד אלומיניום  50מיקרון עוביו ,מחוזק
בסיבי פיברגלס.
הבידוד  -לרבות מחסום האדים  -יהיה מוצר מוגמר של ביח"ר מוכר ,מאושר על ידי
המפקח .הבידוד יודבק לדפנות התעלה בדבק בלתי דליק ,כנדרש להלן .כל הקצוות
יוגנו ע"י עטיפה בסרט הדבקה מתאים או ע"י סרטי פח מגולוון ,בעובי  0.6מ"מ
וברוחב  50מ"מ .הדבקת הקצוות תהיה תוך חפיפה של  1ס"מ לפחות.
כל הפינות יוגנו ע"י פסי פח מגולוון מכופפים לזווית שאורך כל צלע שלה הוא  3ס"מ.
הפסים האלה יהודקו ע"י רצועות פח מגולוון עם מפתח נעילה מתאים כל  40ס"מ.
תעלות מזוג אויר המבודדות בבידוד חיצוני יעוטו בנוסף לחסימת האדים בפח
מגולוון או פח צבוע מראש בצבע עליון לפי קביעת המזמין .עובי הפח יהיה לפחות
 0.6מ"מ  ,דוגמת תעלה מבודדת תוגש לאישור.
 15.19.02בדוד תרמי לצנרת מים
להלן טבלת עוביים וסוגי בדוד לצנרת מים מקוררים וחמים:
הזורם
חומר הבידוד
קוטר צינור
" 2
"3" 8
" 10

מים מקוררים או מחוממים
סיבי
גומי
זכוכית
סינטטי
"1
"3/4
-----

"2
"3

אין לבצע בדוד לצנרת לפני שעברה בהצלחה בדיקת לחץ ולפני אישור המפקח.
הבידוד יוצמד לצנרת בצורה קפדנית שלא תאפשר תזוזה וכיסי אויר ותמנע חדירת
לחות בין הבידוד והצינור.
כל מרכיבי החומרים של בידוד הצנרת ,יתאימו לת"י  ,755לדרישת רשויות הכיבוי
ויאושר וע"י יועץ הבטיחות.
 15.19.03בדוד צנרת באמצעות תרמילים מסיבי זכוכית
הבידוד יעשה בתרמילים מוכנים כדוגמת תוצרת אואנס-קורנינג או שווה ערך בעלי
חסימת אדים אינטגרלית מנייר אלומיניום מחוזק מודבק ביסודיות .לאחר ביצוע
הבידוד עם חסימת האדים שלו ואישור המפקח יבצע הקבלן עטיפה חיצונית של פח
מגולוון בעובי  0.6מ"מ לפחות צבוע מראש בתנור.
הגוון של הצבע יהיה בהתאם לצבעי קוד של המזמין.
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בדוד בתרמילי גומי סינתטי
תרמילי גומי סינתטי (ארמפלקס או וידופלקס) יהיו מוצר מוגמר של ביח"ר מוכר
עומד בדרישות ת"י  ,755מאושר על ידי המפקח.
הקליפות תהיינה מיוצרות מקצף של תערובת אלסטומטרית ,פלסטית ,גמישה
ובצורת צינור ,בנויה תאים זעירים אטומים .החומר יהיה בעל צפיפות ממוצעת של
 72ק"ג למ"ק .מקדם מעבר החום המירבי –  0.28במידות בריטיות.
הקליפות תהיינה שלמות ותושחלנה על הצינורות ללא חתכים והדבקות לאורך
במידת האפשר  ,חיתוך קצה הבידוד יהיה חלק וישר .קטעי הבידוד יודבקו בדבק
מתאים כאמור להלן .הבדוד יהיה מוגן ע"י עטיפת פח מגולוון בעובי  0.5מ"מ לפחות.
בידוד בפוליאוריתן מוקצף יצוק
אין להשתמש בבדוד פוליאוריטן בפרויקט זה.
בידוד אביזרי צנרת
כללית יהיו אביזרי הצנרת מבודדים כך שהבידוד יהיה ניתן לפירוק בקלות לצורך
פירוקים והחלפות.
 15.19.06.1שסתומים למיניהם ומגופים למים מקוררים יבודדו ע"י ארמפלקס או
וידופלקס .בכל מקרה ידית השסתום תהיה חופשית מבידוד.
 15.19.06.2מסננים לקוי צנרת יבודדו כנ"ל אך מעל לתושבת הפקק האוטם את סל
הסינון יעוצב פקק מבידוד עשוי שני חלקים תואמים הניתנים להוצאה
לשם פרוק שסתום העזר ופקק המסנן .פקקי הבידוד יודבקו באמצעות
סרט מדביק פלסטי בצבע קוד.
הגנת בידוד הצנרת
כל הצינורות והאביזרים יוגנו לאחר בידודם בפח מגולוון ,שעוביו לא פחות מאשר
 0.6מ"מ .חיבורי הפח יהיו בחיבורי פחחות .גמר הפח יהיה חלק וללא קצוות בולטים
או פתחים מיותרים ויחפוף בדיוק את תוואי הצינור .הפח ייצבע בצבע גמר מאושר.
כחלופה לפח מגולוון צבוע ניתן להגיש לאישור פח צבוע מראש בצבע תעשייתי שאינו
מתקלף בעת עיבודו בשטח
בדוד תרמי אקוסטי
היכן שמצוין בתכניות תעלות האויר הממוזג ,תהיינה מבודדות מבפנים ע"י בידוד
אקוסטי בעובי " 1בהתאם למצוין בתכניות .חומר הבידוד יהיה מזרוני סיבי זכוכית
כדוגמת "אירופלקס דקט ליינר" כמיוצר ע"י אואנס קורנינג ארה"ב או שווה ערך
מאושר לפי דוגמא .הבידוד יודבק אל פנים התעלה באמצעות דבק כדוגמת 81-51
המיוצר ע"י בנג'מין פוסטר ובתוספת זוויתני פח לכל אורך התעלה וסרטי פח לרוחב
בכל חיבור וכל  40ס"מ לפחות ,מחוזקים ע"י בורגי פח .בקצה כל קטע תעלה יהודק
קצה מזרון הבידוד ע"י פח מכופף מתאים.
מידות התעלות הרשומות בתכניות הן מידות פנים הפח .לפרטי ביצוע נוספים ראה
בתכנית הסטנדרד.
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מערכות שונות ועבודות עזר
פרק זה עוסק במערכות שונות ,עבודות עזר ,צביעה ועבודות שלא נכללו
בפרקים קודמים.
 15.20.01בסיסים
היסודות הנושאים את הציוד יוצקו בטון מזויין והם יובלטו  15ס"מ מעל פני הרצפה
אלא אם צוין אחרת במפורש .מידות הבסיס יאפשרו התקנה נאותה של הציוד.
המקצועות יוגנו במסגרת זויתני פלדה  30/30מ"מ צבועים .הבסיס יהיה בהתאם
לתכנית הסטנדרד השייכת.
 15.20.01.1בסיסים רגילים
הבסיסים הרגילים של ציוד וכן הבסיסים התחתונים עבור בסיסים
"צפים" יהיו עשויים בטון יצוק על גבי לוחות פלציב " 2עובי ויהוו
הגבהות מיושרות המאפשרות הצבת הציוד על פניהן בצורה אופקית
וישרה .פני הבסיסים יהיו מחולקים בסרגל פלדה אלא אם נאמר אחרת.
הפינות תהיינה קטומות עם פאזות  2X2ס"מ.
ביצוע הבסיסים האלה יעשה ע"י קבלן הבניין על פי תכניות שהוא
קיבל מהקונסטרוקטור.
הקונסטרוקטור יכין את התכניות על פי נתונים שקיבל מקבלן
מזוג האוויר באמצעות המהנדס .הקבלן יכלול נתונים אלה
בתכניות הבצוע שהוא יכין מבעוד מועד ובהתאם ללוח הזמנים של
עבודתו.
יחד עם שרטוט הבסיסים הקבלן גם יציין את המיקום הרצוי
לניקוזים מציוד  HVACאותו הוא מתקין על הבסיס.
 15.20.01.2בסיסי בטון "צפים"
בסיסי הבטון הצפים יבוצעו באותו נוהל כפי שהוסבר לעיל לאמור:
קבלן מזוג האוויר יכין תכניות בצוע עם מידות ,משקלים עם הקפיצים
שהקבלן מציע עבור הציוד והבסיס ועם "אזני" התמיכה שלהם.
לאחר אישור המהנדס ,קבלן מזוג האוויר יבצע את מסגרת הפלדה
הדרושה ויעביר אותה לקבלן הבניין שיבצע את יציקת הבטון ,תחת
פיקוח קבלן מזוג האוויר .לאחר בצוע היציקות ירים קבלן מזוג האוויר
את הבסיס הצף ויניחו על גבי מבדדי הרעידות הקפיציים כמפורט
בתכניות וכנדרש מהציוד.
משקל הבטון יהיה בהתאם להנחיות בטבלאות הציוד ,אך אם לא נמסר
נתון אחר ,יהיה המשקל של הבסיס העליון שווה למשקל הציוד המותקן
עליו כפול שתיים.
הבסיס הצף יוגבל בתנועה אופקית לכ –  3מ"מ לכל צד ע"י מעצורים
( )STOPPERSקבועים שיוכלו לשאת כוח אופקי בשיעור של 40%
ממשקל הציוד.
אין לחבר שום חיבור קשיח לציוד המותקן על בסיס צף .כל החבורים-
תעלות וכו' יעשו באמצעות מחברים גמישים
צנרת ,חשמל,
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מתאימים כמפורט בפרק המתאים והמשכיהם יתמכו על מבדדים
קפיציים אך גם יצוידו בתמיכות מתאימות נקודות קבע ,תמיכות
מובילות וכיו"ב כדי שלא יועברו תזוזות או מאמצים כשלהם מהצנרת
לציוד.
 15.20.02מניעת רעש
הקבלן יוודא שכל המערכות שהתקין אינן מעבירות רעש בלתי רצוי במבנה לסביבתו
ולחללים שבתוכו .המערכות יעמדו במגבלות הרעש כנדרש בתקנות ובת"י 1004
והנחיות יועץ האקוסטיקה.
הקבלן יתקין במידת הצורך את כל המשתיקים ,בולמי הרעידות והיסודות
האקוסטיים הנדרשים בתכניות ,בכדי להבטיח את הפעולה התקינה של
המערכות .מפלס הרעש בכל מקרה לא יעלה על המצוין בתכניות ובמפרטים .אם
לדעת המפקח ,גורם הציוד לרעש העובר את הנדרש או המקובל ,יתקין הקבלן לפי
דרישת המפקח ,ובמקומות בהם יורה המפקח ,משתיקי קול ובדוד אקוסטי נוספים
על מנת להוריד את רמת הרעש לרמה שתאושר על ידי המפקח.
 15.20.03מניעת רעידות לציוד ,צנרת ותעלות
 15.20.03.1סוגי המבדדים
מבדדי הרעידות יהיו כמפורט להלן:
 15.20.03.1.1דגם  - Aמבדדי רעידות מטיפוס Double Deflection
 Neoprene Mountכדוגמת  .Mason NDיש להקפיד
שבחירת המבדד תותאם לעומס האמיתי עליו כך שתושג
שקיעה של כ 0.3" -אבל המבדד לא ימעך.
 15.20.03.1.2דגם  - Bמבדדי רעידות קפיציים כדוגמת  Mason SLRאו
שווה ערך של יצרן מאושר .יש לשים לב לדרישה
שבהעמסה נומינלית תהיה עוד אפשרות לשקיעה נוספת
של  25%מהשקיעה הנומינלית.
 15.20.03.2פרוט והתאמת המבדדים לציוד
להלן פרוט אמצעי הרעידות של פריטי הציוד השונים:
תיאור הציוד

מגבילי תנועה
סייסמית

מבדדי רעידות

כן – לכח אופקי
בגודל של 40%
מהמשקל

שקיעה
סטטית

דגם

יחידות מאייד של
מערכות VRF

כן -כנ"ל

"0.3

A

מפוחים

כן -כנ"ל

"1

B

מכונות קרור

כן -כנ"ל

"2

B

משאבות

כן -כנ"ל

"2

 + Bבסיס צף
עם מסגרת
פלדה סביב
הבטון
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יש להקפיד שהציוד יישאר מפולס לאחר ההתקנה וההפעלה .במידת
הצורך יוחלפו המבדדים עד לקבלת פילוס כזה .אסור שקפיצים ילחצו
עד כדי כך שהמרווח בין כריכות הקפיץ בעת פעולה יהיה קטן מ 3 -מ"מ.
אסור שהצורה הגיאומטרית של מבדדי ניאופרן תתעוות מעבר למותר.
 15.20.03.3חיבורים גמישים לתעלות וצנרת בתוך המבנים ובמנהרות
כל הצינורות והתעלות המחוברים לציוד סובב (המותקן על מבדדי
רעידות קפיציים) יותקנו חבורים גמישים למניעת העברת רעידות דרך
חומר הצינור או התעלה.
החבורים הגמישים בתעלות יהיו כמפורט בסעיף המתאים.
החבורים הגמישים בצנרת יהיו כמפורט בסעיף המתאים.
הצינורות והתעלות משני צידי החיבורים הגמישים יתמכו ו/או יעוגנו כך
שלא יועברו מאמצים ותזוזות אסורות אל הציוד.
 15.20.03.4חיבורי חשמל לציוד בתוך המבנים ובמנהרות
חיבורי החשמל לציוד סובב לא יהיו ע"י כבלים מתוחים אלא יהיו
עשויים ע"י לולאה של כבל.
 15.20.03.5תליות ותמיכות עם הגבלה סייסמית
התליות והתמיכות של התעלות והצינורות שבתוך המבנים יותאמו
עמידה בתזוזה סייסמית בעוצמות כמתואר בהנחיות יועץ הרעידות או
הקונסטרוקטור.
כל התליות והתמיכות יהיו בהתאמה במבנה מרחבי כזה שימנע תזוזות
ויהיו בעלות חוזק מתאים ל –  4פעמים משקל הצנרת ו/או התעלות
באותו קטע מערכת.
הקבלן ,לאחר שיקבל אישור המפקח לכל הציודים ,יגיש תכניות ביצוע
של מערכי התעלות והצינורות ובהן ישולבו כל התמיכות והתליות על
פרטיהם.
תכנון הביצוע של התמיכות והתליות יהיה ע"י יצרן תמיכות מוכר
כדוגמת  KINETICS ,VIBRATION MOUNTING ,MASONאו
שווה ערך מערבי (ארה"ב ,גרמניה) מאושר.
 15.20.04מכשירי מדידה קבועים
מכשירי המדידה יותקנו במערכת בכל מקום שנראה בתכניות ו/או בו יש להבטיח
פעולתה התקינה של המערכת ואפשרות מלאה לבקרתה ולויסותה .המכשירים
יכללו את כל האביזרים הנדרשים להרכבתם ולהפעלתם .מיקום המכשירים יאפשר
במידת האפשר קריאתם בצורה נוחה כאשר עומדים על הרצפה .מיקום המכשירים
והתקנתם הסופית יהיה לפי הוראות או באישור המפקח.
הקבלן יספק וירכיב את מכשירי המדידה המצוינים להלן על פי הוראות היצרן
ובמקומות המצוינים בסכמות ובתכניות וכך שקריאתם תהיה נוחה ככל שניתן.
 15.20.04.1מדי טמפרטורה

_______________________________________________________________________
עמוד  287מתוך 555
-LOGISTIC-#21649-v16מפרט_טכני_מיוחד_-ג__-_2מרכז_אנרגיה

מכרז מס' 206/2021

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מדי החום להרכבה על צנרת ותעלות במקומות שנדרשו יהיו כדוגמת
תוצרת  WEKSLERאו שווה ערך .מדי החום עבור צנרת ותעלות
להרכבה על קיר יהיו בעלי קפילרה ,מהתוצרת כנ"ל.
לוח השנתות יהיה בצלזיוס.
הרגש של כל תרמומטר בצנרת יותקן בתוך כיסן מתאים מפליז.
במקומות בהם לא מסומן תרמומטר אלא מקום עבורו ,יותקן הכיסן
בלבד .בתוך הכיסן יש להכניס שמן בעת הכנסת גולת המדידה של
התרמומטר ,כדי לשפר את מעבר החום .התקנת התרמומטר תהיה
בהתאם לתכנית הסטנדרד המתאימה.
התחומים וחלוקת לוחות השנתות יהיו כדלקמן:
בצנרת מים מקוררים

40 C

0-

בצנרת מי מגדל

40 C

0-

בצנרת מים חמים

0 - 100 C

יש להגיש הציוד המוצע לאישור.
 15.20.04.2מדי לחץ
מדי לחץ למים להרכבה על הצנרת במקומות שנדרשו יהיו ממולאים
בגליצרין לשיכוך תנודות כדוגמת תוצרת מגו-אפק ,קוטר לוח השנתות
 80מ"מ וקוטר צינור ה"בורדון" הפנימי בהתאמה .בין המנומטר צינור
יורכב שסתום מנומטר תוצרת "שגיב" או שווה ערך מאושר .תחומי
המנומטר יהיו  0 - 8אטמ' עבור כל מערכות המים .יש להגיש הציוד
המוצע לאישור.
 15.20.05מכשור עזר
כל המכשור והכלים הדרושים לאיזון מערכות המים ,האויר והפקוד וכן אלה
הדרושים לבצוע בדיקות הציוד במפעלי היצרנים ,יסופקו ע"י הקבלן לצורך בצוע
פעולות אלה .מכשירים אלה יהיו וישארו רכוש הקבלן וישארו ברשותו בתום
העבודה.
 15.20.06גילוון צביעה וגמר שטח
חלקי הציוד ,האביזרים והחומרים המסופקים ע"י הקבלן יטופלו טיפול
מונע נגד קורוזיה ויצבעו בהתאם להוראות המפקח ,למפורט בפרק
" - 11מפרט כללי לעבודות צביעה" ולמתואר בסעיף זה .בכל מקום בו נדרש גילוון
הוא יהיה בשיטת הטבילה החמה .תיקוני גילוון במקומות שנפגעו עקב ריתוך יהיה
ע"י ניקוז יסודי של המקום וצביעה בצבע מגולוון.
 15.20.07צביעת תעלות מגולוונות ופח מגולוון
צביעה של פחים מגולוונים תיעשה רק באישור המפקח .תעלות גלויות מפח מגולוון,
כיסויי צנרת מפח מגולוון אם אינם צבועים מראש וצנרת מגולוונת יצבעו לאחר
ניקוי בממיס שומנים מתאים ,שכבה אחת ושכבה אחת צבע יסוד מתאים (יש להגיש
לאישור) בעובי  40מיקרון מינימום ושכבת צבע עליון לקונסטרוקציה בעובי 25
מיקרון מינימום (הכול בהתאם להוראות היצרן).
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15.20.09

15.20.10

15.20.11

15.20.12
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הגוון יקבע ע"י המפקח.
צביעת צנרת ,מי קרור ומים חמים וחלקים ברזליים וציוד חיצוני למבנה
ציוד מפוחים וחלקים מפח שחור יעברו ניקוי חול לדרגה של "כמעט לבן"  2 1/2לפי
תקן שוודי .לאחר מכן יצבעו בצבע אפוקסי כדלקמן :שתי שכבות צבע יסוד ושתי
שכבות צבע עליון כמיוצר ע"י טמבור או שווה ערך ,העובי הכולל של השכבות יהיה
לפחות  150מיקרון .יש להגיש את מערכת הצבע לאישור.
צנרת מים מקוררים ומים חמים ינוקו במברשת פלדה סובבת ויצבעו בשתי שכבות
צבע יסוד אפוקסי מתאים לטמפרטורה עד  °100צ' לפני ביצוע הבידוד.
תיקוני צבע אחרי ריתוך וכו' יעשו רק אחרי ניקוי יסודי של המקום ע"י מברשת
מכנית.
הגנת ברגים ואביזריהם מקורוזיה
כל הברגים ,הדיסקיות ,המוטות המתוברגים וכו' יהיו מגולוונים בעובי מינימלי של
 25מיקרון או מצופים קדמיום בעובי מינימלי של  12.5מיקרון.
כל המסמרות יהיו מגולוונות בעובי מינימלי של  40מיקרון.
צביעת בסיסי ציוד
בסיסי הציוד ,מכונות הקירור ,המשאבות ,יחידות טיפול באויר וכו' יצבעו במערכת
צבע כדוגמת:
שכבה ראשונה  -צבע אפוקסי יסוד (לבטון).
שכבה שניה  -צבע אפוקסי עליון (לבטון).
יש לקבל אישור היצרן והמפקח לפני היישום.
צביעת ציוד וקונסטרוקציות פלדה
ניקוי בחול לדרגה של "כמעט לבן"  3שכבות צבע אפוקסי בעובי  150מיקרון כל
שכבה צבע אחר .מערכת הצבע תוגש לאישור.
סימון מערכות צנרת ואביזרים
 15.20.12.1סימון אביזרים
הקבלן יספק ויחבר על חשבונו לכל ברז ,מצערת ואביזר פונקציונלי,
דסקית מפלסטיק סנדביץ' בקוטר  50מ"מ ובה מוטבע מספר האביזר
ותפקידו כפי שיופיע בסכמה המתאימה .יש להגיש דסקית לאישור
המפקח.
 15.20.12.2סימון אלמנטים וציוד
כל אלמנט פונקציונלי של המערכת יסומן ע"י שלט סנדביץ' בגדלים של
 100Xמ"מ ועליהם יהיה מוטבע מספר החלק ותפקידו.
עד 50
אותו מספר חלק יסומן על גבי התכניות .יש להגיש שלט לדוגמא לאישור
המפקח.
 15.20.12.3חיצי זרימה
על גבי הצינורות יסומנו חיצים שיראו את כוון הזרימה ובגוף החץ תהיה
כתובת המתארת את החומר הזורם כנדרש בתקן ובתכנית הסטנדרד.
הקבלן יגיש לאישור המפקח דוגמא של כל פרט סימון וכד' כדי להתאימם למקובל
באתרי המזמין ולקבל אישורו.
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עבודות חשמל של מערכות מזוג האוויר
מערכות החשמל המשרתות את מתקני מיזוג האוויר תתאמנה לחוק החשמל ,לדרישות פרק
 - 08במפרט הכללי ובמפרט המיוחד ,לתקנים המתאימים ,לחוקים ולתקנות ויהיו תואמים
את המפרט הטכני המיוחד של פרק .08
כל המערכות ,החשמל ,הציודים ,הכבילה ,האביזרים יהיו (כדרישת מינימום) עשויים
מחומרים שאינם מסייעים לבעירה.
הקבלן יספק וירכיב את כל מערכות החשמל הקשורות לאוורור ומזוג אויר החל מהמקום בו
נגמרת עבודת קבלן החשמל ,לאמור החל מחיבור כבלי ההזנה אל לוחות מזוג האוויר .קבלן
החשמל יניח כבלי הזנה עד ללוחות האוורור ומזוג האוויר .החבורים הסופיים אל הלוח יעשו
על ידי הקבלן.
עבודות הקבלן יכללו בין השאר אספקת והרכבת הלוח והתחברות אליו ,חווט בין הלוח
כנדרש ,קווי זרם אל המנועים והציוד והתחברות אליהם (אלא אם נאמר במפורש להלן שהדבר
יעשה ע"י קבלן אחר) ,קווי פקוד ובקרה והתחברויות ובדיקות ע"י בודק מוסמך.
 15.21.01התקנה
עם תחילת העבודה על הקבלן להכין את תוואי החווט ,המעברים ,השרוולים,
הצינורות ,הפתחים ,השקעים וכו' הדרושים לשם העברת כבלים ,פסי צבירה,
קופסאות הסתעפות בתאום עם שאר המערכות במבנה .האינסטלציה החשמלית
תותקן גלויה או סמויה מעל תקרות פריקות הכל בהתאם לאישורו של המפקח
ולסידור שאר מערכות החשמל במבנה .הקבלן אחראי להתקנת כל הצינורות
והשרוולים הדרושים ביציקות בקירות וברצפות(כגון קוים למכשירי בקרה ,לוחות
הפעלה וכו') במועד המתאים ובשילוב עם יתר המלאכות בבניין.
 15.21.02מובילים מוליכים וכבלים
קווי הכוח מהלוחות למנועים יהיו כבלים מסוג ( N2XHמעכב אש נטולי הלוגן)
שיעברו בתוך תעלות כבלים במבנה כבד ,ו/או בתוך צינורות מתכתיים .צינורות אלה
יסתיימו בזקף מתאים ליד המנוע או הציוד .החבור למנוע יהיה מוגן ע"י צינור
מתכתי משוריין גמיש.
קווי הפקוד יבוצעו כנ"ל .הבידוד יהיה בצבעים שונים בהתאם לתפקידיהם
ובכפיפות לדרישות התקן הישראלי העדכני וזאת על מנת לאפשר הבחנה נוחה
ביניהם.
מוליכים אשר חתכם קטן מ 25 -ממ"ר יחוברו באמצעות מהדקים בגודל תקני
ובאמצעות שרוול מתכתי מתאים לחתך הכבל .אל קצות המוליכים שחתכם שווה
או גדול מ 25 -ממ"ר יש להתקין נעלי כבל מתאימות אשר יחוברו על ידי ברגי פליז
עם דסקיות קפיציות אל פסי צבירה שישבו על מבודדים .
הכבלים המזינים את המפוחים של מערכות הוצאת עשן יהיו חסיני אש מסוג
.FE180/E90
פסי צבירה יהיו בהתאם למפרט המיוחד פרק .08
 15.21.03לוחות חשמל של מערכות מזוג אויר
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הלוחות יבוצעו בהתאם להוראת הסעיף המתאים בפרק  08של יועץ החשמל וגם
בפרק "- 0805עבודות חשמל" ולסעיפים המתאימים בפרק  15של מסמך ג'
וכדלהלן (על הלוחות ואביזריהם להתאים לנדרש במפרט המיוחד לעבודות חשמל.
בכל מקרה של סתירה ,הקובע הוא פרק  08של המפרט המיוחד.
 15.21.03.1טמפרטורות הסביבה עמידות בתנאי סביבה
כל הציוד צריך להיות מותאם לעבודה בטמפרטורות סביבה מכסימליות
 50Cומינימלית  ,0Cאלא אם נאמר אחרת .הלוחות יתאימו לתקני
 TYPE TESTות"י  61439בהוצאתו העדכנית.
 15.21.03.2מתח הרשת
כל הציוד מיועד למתח  400 ± 10%וולט 3 ,פאזות ואפס 50 ,תדירויות
לשניה (אפס מוארק) ,אלא אם מצוין אחרת .ציוד חד פאזי ,אם יאושר,
יתאים למתח  230 ± 10%וולט.
כל הלוחות יצוידו בממסרי חוסר מתח וחוסר פאזה ,שינתקו את מעגלי
הפקוד המתאימים במקרה זה ויפעילו התראה פנימית וחיצונית.
 15.21.03.3השלמת הציוד
כל לוח יהיה מושלם ומוכן להפעלה כולל כל הסימון וכו' ומורכב ומחובר
במקומו .יש לקחת בחשבון בתוך מחירי הלוחות השלמה כזו אפילו אם
כל הציוד הפנימי לא פורט.
 15.21.03.4תכניות לאישור
התרשימים שבתכניות באים לציין את סדור הלוחות בצורה עקרונית
בלבד .התכניות המפורטות ,עם ציון התוצרת של כ"א מהאלמנטים
המורכבים עליהם ,יעובדו על ידי הקבלן ויוגשו לאישורו של המפקח לפני
התחלת ביצוע העבודה .הלוחות יצטרכו להתאים מבחינת החיבור
והציוד לשאר הלוחות בבניין.
לצורך זה ימסרו גם לבדיקת מתכנן החשמל ולאישורו .רק לאחר שאותן
תכניות אושרו על ידו וע"י המפקח  -תוך הכנסת שינויים ותיקונים ,באם
ידרשו  -רשאי הקבלן להתחיל בביצוע הלוחות.
תכניות היצור של הלוח יהיו בק"מ .1:20
 15.21.03.5אוורור הלוחות
מבנה הלוחות יכלול חריצי אוורור במספר ובשטח מספיק וכמו כן
מאווררים לאוורור מאולץ בבקרה תרמוסטטית .הטמפרטורה בלוחות
תנוטר ותחובר למערכת הבקרה של מיזוג האויר.
בלוחות שבהם מותקנת מערכת כיבוי ע"י גז  -תריסי האוורור יסגרו בעת
פעולת הכיבוי.
 15.21.03.6הרכבת סכמות
כל לוח יכלול סכמה מדויקת בתוך כיס מיועד לכך בדופן הפנימית של
הדלת .הסכימה תהיה מעודכנת "כמבוצע".
 15.21.03.7שילוט
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על הקבלן לדאוג לשילוט נכון של כל המעגלים ולהתאים את כל השלטים
למצב המתקן המושלם .בחזית הלוח ,בצד האחורי של הדלתות ובתוכו
על גבי הפנלים יהיו שלטים מלוחות סנדביץ פלסטיים (שחור-לבן-שחור)
מוברגים ומסודרים בצורה כזאת שהזיהוי של כל הרכיבים יהיו חד-
משמעי גם לאחר פרוק מכסי מגן .השלטים יורכבו אחר הצביעה השניה
של הלוח.
 15.21.03.8מספור
כל גיד וכל הדק יהיו ממוספרים .הגיד ע"י שרוול ממוספר וההדק ע"י
מדבקה ברת קיימא.
 15.21.03.9מהדקים
יהיו כדוגמת תוצרת  WEIDMULLERאו שווה ערך מאושר שבהם
ישנו סדור סימון אינטגרלי .כל מהדק הוא נפרד והלחיצה של הבורג היא
על פחית ולא ישירות על גבי המוליך .יש להגיש המהדקים לאישור.
 15.21.03.10התאמה במקום
על הקבלן לבדוק את מקום הרכבת הלוח .כ"כ עליו להבטיח את התאמת
הלוחות לבנין ולמקום הרכבתם ,מבחינת המידות ,השינוע למקום וכווני
ההזנות אל ומהלוח .מפסק הכוח הראשי חייב להיות בצד נוח לגישה.
 15.21.03.11פחים
יהיו דקופירט  2מ"מ עובי .בחלקו הפנימי יהיה הלוח צבוע בצבע עליון,
סופרלק (לאחר ניקוי משומנים בממיס ושכבת יסוד צינכרומט) .יתר
חלקי הלוח יצבעו בהתאם לסעיף הצבע.
 15.21.03.12מנתקי זרם למעגלים סופיים
כל מעגל סופי יצויד באמצעי ניתוק .כאמצעי ניתוק יחשבו:
 מבטיחים חצי אוטומטיים. מפסיקי זרם. 15.21.04ציוד לוחות החשמל
כל הציוד יהיה מאותה התוצרת ואותם הדגמים שישמשו במערכת החשמל
הכללית בפרוייקט זה ויאושרו ע"י המזמין .הם יהיו כדוגמת תוצרת סימנס,ABB ,
 SACEאו מרלן ז'ראן (הסוג שיבחר עבור כל מערכות החשמל יהיה זה שישמש
במערכות מזוג האויר) .אלא אם צוין אחרת .כל הציודים הראשיים יבחרו לזרמי
קצר של .60KA
 15.21.05מפסיקי זרם
מפסיקי זרם יהיו מטיפוס להרכבה מאחורי לוח פח עם ידית בחזית ומתאים
להפעלה וניתוק בזרם הנומינלי לפחות ויעמדו בזרם קצר הנ"ל.
 15.21.06מפסיקים חצי אוטומטיים
מפסיקים ראשיים יעמדו לפחות בזרם קצר של  60קילו אמפר במתח  400וולט.
מפסיקים משניים יתאימו ו/או יוגנו בכל מקרה לזרמי הקצר בפסי הצבירה אליהם
הם מחוברים.
 15.21.07נורות סימון
_______________________________________________________________________
עמוד  292מתוך 555
-LOGISTIC-#21649-v16מפרט_טכני_מיוחד_-ג__-_2מרכז_אנרגיה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מכרז מס' 206/2021

הנורות תהיינה מסוג מולטי-לד בקוטר  20מ"מ .נורות סימון זעירות יהיו בקוטר 12
מ"מ מולטי -לד .נורות סימון לעבודה רגילה יהיו בצבע ירוק .נורות סימון "תקלה"
תהיינה בצבע אדום .נורות המראות זרימה יהיו צהובות עם חץ מסומן על כיפתן.
דיודות למערכת ניסוי נורות יהיו תואמות למתח  2000וולט .נוריות ליבון יהיו
מיועדות למתח של  250וולט .הקבלן יתקין לחצן ניסוי נורות.
 15.21.08מכשור  SATECלמדידות הספק ,מתח זרם
בחזית כל לוח  ACPיותקן מכשור כדוגמת  PM-130-PLUSשיציג ברציפות בין
היתר את הפרמטרים:
מתח ,זרם ,הספק וכן יאפשר השלת עומסים בלוח עפ"י תכנית פעולה שתעובד יחד
עם מתכנן וקבלן החשמל.
 15.21.09לחצנים בלוח
בכל לוח יהיו לחצנים ידניים לבדיקת נורות ,בדיקת צופר ובטול צופר.
 15.21.10מתגים בוררים
כל המתגים הבוררים להפעלת המנועים יהיו מטיפוס סיבובי (רוטטיבי) בעלי 3
מצבים" :אוטו-מופסק-יד" .המצב "אוטו" מיועד לעבודה רגילה כאשר כל החגורים
וההתניות פועלים במערכת .המצב "יד" קיים לצורך הפעלה ביד במקרים בהם
רוצים לעקוף מערכת
חגורים ואולם מצב "יד" לא יעקוף הגנות.
המתגים בחזיתות הלוחות יהיו מטיפוס "פקט" בזויות של  60°או  90°ממצב למצב
ואפס באמצע .מתגים אלה יהיו בצורה חזותית נאה לפי אישור המפקח.
מתנעים (קונטקטורים) וממסרים ליתרת זרם
המתנעים יבחרו לדרגת שימוש  AC – 3ול 1 -מיליון פעולות!
כל המתנעים יכללו לפחות שני מגעי עזר אלא אם צוין אחרת .הממסרים ליתרת זרם
יהיו בעלי שני מגעים נפרדים ,להפסקת הפעולה ולהפעלת נורת סימון.
מתח הפיקוד של המתנעים יהיה  230וולט.
 15.21.11ממסרים
יהיו עם קפיץ שמור ל 8 -שעות לפחות ,ועם פרוגרמה כנדרש .הממסרים יותאמו
להתקנה על גבי פס ויהיו נשלפים .הזנת חשמל לסליל הממסר תהיה בהתאם לנדרש
ולמצויין בתוכניות .לממסרים יהיו מגעים  3 NO + 3 NCנפרדים כל אחד לA -
 10ב.230Vac -
 15.21.12שעוני שעות פעולה
שעות הפעולה של כל המנועים יוצגו בחזית הלוח במכשור מתאים להרכבה בחזית
הלוח ובעלי מידות זעירות.
קבלים – לוחות החשמל של מערכות מיזוג אוויר יכללו קבלים לשיפור כופל הספק
כלול במחירם .כופל ההספק הנדרש הוא .0.92
 15.21.13טרנספורמטור פקוד
יהיה כנדרש בסעיף  080567במפרט הבינמשרדי כדלהלן.
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הטרנספורמטור יהיה מחושב כך ,שכאשר כל אלמנטי הלוח ,נורות ,ממסרים ,סלילי
מתנעים וכו' מחוברים והאלמנט הגדול ביותר בלוח נכנס לפעולה וצורך זרם התנעה
לא יפול המתח אחרי הטרנספורמטור ביותר מ.6% -
דרישות כלליות
תאור העבודה והציוד הם כלליים .הקבלן יבדוק במפרט הטכני של יועץ החשמל וגם
בסעיפי המפרט הבאים להלן ובפרק בסעיף פקוד והפעלה חשמליים ובתכניות איזה
מתוך הציוד המתואר למעלה נדרש לבצוע עבודה זו .הקבלן רשאי להציע ציוד שווה
ערך.
כמפורט לעיל אך חייב להיות מכוסה בתקציבו למקרה שיידרש לספק דווקא את
הציוד המפורט לעיל.
לפרטים נוספים על הלוחות ראה בתכנית סכמה החד-קוית .הקבלן יפרט את המבנה
של כל לוח לפרטיו בעת הגשתו לאישור.
בדיקות לוחות החשמל ומערכת החשמל של ה HVAC -
הקבלן יזמין בודק חשמל מוסמך לעריכת בדיקות קבלה של עבודות ולוחות החשמל
שסופקו על ידו .הקבלן יהיה חייב לתקן כל הנדרש ע"י בודק חשמל מוסמך ללא
תשלום ויהיה אחראי לקבלת המתקן ע"י הבודק המוסמך .המזמין יהיה רשאי
למנות בודק אחר מטעמו אשר יבצע הבדיקות הנ"ל ,אך התחייבות הקבלן כלפי
בדיקות אלה תהיה ללא שינוי .לפרטים נוספים על הלוחות ראה בתכנית סכמה
החד-קוית .הקבלן יפרט את המבנה של כל לוח לפרטיו בעת הגשתו לאישור.
מתנעים
המתנעים שאינם משני תדר יהיו ישר לקו מלבד אם צוין במפורש אחרת.
משני תדר
משני התדר יהיו מתוצרת דנפוס או סימנס או  ABBאו שווה ערך מאושרים הם
יהיו מתאימים להפעלת מכונות צנטריפוגליות  -כמו מפוחים ,ומשאבות.
משני התדר יותקנו ליד הציוד אותו הם מפעילים בתוך לוח חשמל אינטגרלי שלהם.
משני התדר יופעלו לפי סיגנל או של זרם  4-20מיליאמפר או של מתח  0-10וולט
ממערכת הבקרה .משני התדר יצוידו במשנקים לביטול מוחלט של הפרעות RF
(הרמוניקות).
עלות בדיקת הלוח
הלוחות יבדקו ע"י בודק מוסמך .הבדיקות ע"ח הקבלן כלולות במחיריו.
מנועים
כל המנועים יהיו תלת פאזיים  400וולט  TEFCאלא אם צוין אחרת .המנועים יהיו
מתוצרת אושפיז או  ABBאו סימנס .אין להשתמש במנועים של  2900סל"ד אלא
אם צוין במפורש בטבלת הציוד המתאימה .כל המנועים שבאספקת הקבלן יהיו
במידות סטנדרדיות לפי התקן האירופי המאוחד .מנועים בהספק  10כ"ס ומעלה
יצוידו בהגנה תרמית ע"י תרמיסטורים בתוך הלפופים.
המנועים של ציוד סובב בעל מספר סבובים משתנה יהיו מתאימים להפעלה ע"י משני
תדר ויוכלו לפעול בתחום סיבובים של  30 120%מהסיבובים הנומינליים ללא
תקלה ו/או התחממות.
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15.21.20

15.21.21

15.21.22

15.21.23

מכרז מס' 206/2021

יצרני הלוחות
לרשימת יצרני הלוחות ראה במפרט יועץ החשמל.
ביצוע הלוחות בפרויקט זה יהיה על ידי יצרן ישראלי אחיד עבור כל הלוחות
בפרויקט.
השוואת פוטנציאלים
כל מערך ציוד מיזוג האוויר חייב להיות מוארק בערך אקוי-פוטנציאלי של מסת
האדמה .קבלן מזוג האויר יבצע את כל הברגים המהדקים והחיבורים הדרושים
לחיבור חלקי המערכות שלו – להארקה .קטעי תעלות אויר – יחוברו ע"י הקבלן.
קבלן החשמל יחבר את ציוד מיזוג האוויר ,מערך תעלות מיזוג האוויר וצנרת
באמצעות מוליכי הארקה אל פס השוואת פוטנציאלים של המבנה.
מוליכי הארקה שיותקנו ע"י הקבלן יהיו בדרך כלל רציפים .הקשר בין קטעי תעלות
פח ו/או צינורות שבהם מותקנים מחברים גמישים והקשר בין תעלות וצנרת אל
ציוד המותקן על גבי בולמי רעידות יבוצע באמצעות מוליכי נחושת ,נעלי כבל וגישור
מתאים  -כך שתהיה רציפות גלוונית בין כל חלקי המתכת וכל פוטנציאל
אלקטרוסטטי שעלול להיווצר יוארק.
כל מוליך הארקה שיחובר אל פס השוואת פוטנציאלים יצויד בתווית מ P.V.C-עם
חריטה שתציין את האלמנט אותו הוא מאריק.
מערכת ההארקות תהיה מושלמת ותענה על דרישות חוק החשמל ,תקנות החשמל
(הארקות יסוד) בהוצאתן העדכנית נכון ל.2012 -
פירוט לוחות החשמל והזנות הציוד
 15.21.22.1מתקן קירור חימום
לכל מכונה תידרש הזנה של  763קוו"ט ,בשלב ראשון יותקנו  2מכונות
ובשלב סופי .5
משאבות קרים

לוח
ACPCWP-1

סימול
ציוד
CWP1.1
CWP1.2

תיאור
משאבת צ'ילר
משאבת צ'ילר -
עתודה

 MCWPמשאבת מעגלמשני
1

סה"כ
לוח
ACPCWP-2

הספק
))KW
57

הינע

מקור

הערות

VSD

ח"ח

שלב א'

57

VSD

ח"ח

שלב א'

170

VSD

ח"ח

שלב א'

227
סימול
ציוד
CWP2.1

תיאור
משאבת צ'ילר

הספק
))KW
57

הינע

מקור

 VSDח"ח

הערות
שלב א'
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CWP2.2
CWP3.1

משאבת צ'ילר -
עתודה
משאבת צ'ילר

CWP3.2
CWP4.1

משאבת צ'ילר -
עתודה
משאבת צ'ילר

CWP4.2
CWP5.1

משאבת צ'ילר -
עתודה
משאבת צ'ילר

CWP5.2
MCWP
-3

משאבת צ'ילר -
עתודה
משאבת מעגל
משני

MCWP
-4

משאבת מעגל
משני  -עתודה

סה"כ
לוח
ACPCWP-3
EM

57

 VSDח"ח

שלב א'

57

 VSDח"ח

שלב ב'

57

 VSDח"ח

שלב ב'

57

 VSDח"ח

שלב ב'

57

 VSDח"ח

שלב ב'

57

 VSDח"ח

שלב ב'

57

 VSDח"ח

שלב ב'

170

 VSDח"ח

שלב ב'

170

 VSDח"ח

שלב ב'

398
תיאור

סימול
ציוד
 MCWPמשאבת מעגלמשני
2

סה"כ

הספק
))KW
170

הערות

מקור

הערות

VSD

חיוני

שלב א'

170

בלוח  ACP-CWP-3 EMיהיה סידור שיאפשר הזנה של משאבה  MCWP-2במצב הפסקת
זרם ח"ח וכאשר היא תמצא בתקלה במצב זה  ,ניתן יהיה להזין את משאבה  MCWP-1עם
גיבוי גנרטורי.
לוח

סימול
ציוד

תיאור

ACPCWPCONT
סה"כ

זרם
()A

הערות

מקור

הערות

16

 15.21.24משאבות מי מגדל

תיאור

לוח

סימול
ציוד

ACPCTP-1

 CTP-1משאבת מי
מגדל
 CTP-6משאבת מי
מגדל
עתודה

הינע

מקור

הערות

הספק
))KW
94

 VSDח"ח

שלב א'

94

 VSDח"ח

שלב א'
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CTFillPump1
CTמשאבת מילוי
Fillמי מגדל
Pump-

משאבת מילוי
מי מגדל

10

 VSDח"ח

שלב א'

10

 VSDח"ח

שלב א'

2

לוח
ACPCTP-2

תיאור

סימול
ציוד
 CTP-2משאבת מי מגדל

הספק
))KW
94

 VSDח"ח

שלב א'

 CTP-3משאבת מי מגדל

94

 VSDח"ח

שלב ב'

 CTP-4משאבת מי מגדל

94

 VSDח"ח

שלב ב'

 CTP-5משאבת מי מגדל

94

 VSDח"ח

שלב ב'

סה"כ
לוח

הינע

מקור

הערות

376
סימול
ציוד

תיאור

ACPCTPCONT
סה"כ

זרם
()A

הערות

מקור

הערות

16

 15.21.25מפוחי מגדל קירור
לוח
ACPCT-1

תיאור

סימול
ציוד
CT -1

מפוח מגדל

הספק
))KW
40

VSD

CT -2

מפוח מגדל

40

VSD

סה"כ
לוח
ACPCT-2

הינע

מקור

הערות

ח"ח

שלב א'

ח"ח

שלב א'

80
תיאור

סימול
ציוד
CT -3

מפוח מגדל

הינע

מקור

הערות

הספק
))KW
40

 VSDח"ח

שלב א'

CT -4

מפוח מגדל

40

 VSDח"ח

שלב א'

CT -5

מפוח מגדל

40

 VSDח"ח

שלב ב'

CT -6

מפוח מגדל

40

 VSDח"ח

שלב ב'

CT -7

מפוח מגדל

40

 VSDח"ח

שלב ב'

CT -8

מפוח מגדל

40

 VSDח"ח

שלב ב'
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CT -9

מכרז מס' 206/2021

מפוח מגדל

סה"כ
לוח

40

 VSDח"ח

שלב ב'

280
סימול
ציוד

תיאור

ACPCTCONT
סה"כ

זרם
()A

הערות

מקור

הערות

16

 15.21.26מבערי דוודים ומשאבות חמים
לוח
ACPBOIL-1

תיאור

סימול
ציוד
דוד 1

מבער דוד

הספק
))KW
10

HWP-1.1

משאבת דוד

15

VSD

15

VSD

ח"ח

57

VSD

ח"ח

 HWP-1.2משאבת דוד
עתודה
 MHWPמשאבת חמיםמעגל משני
1
סה"כ
לוח
ACPBOIL-2

הינע

מקור

הערות

ח"ח

שלב א'

ח"ח

שלב א'
שלב א'
שלב א'

97
מקור

הערות

סימול
ציוד
דוד 2

תיאור

ח"ח

שלב א'

HWP-2.1
HWP-2.2

משאבת דוד
משאבת דוד
עתודה

15
15

 VSDח"ח
 VSDח"ח

שלב א'
שלב א'

דוד 3

מבער דוד

10

ח"ח

שלב ב'

HWP-3.1
HWP-3.2

משאבת דוד
משאבת דוד
עתודה

15
15

 VSDח"ח
 VSDח"ח

שלב ב'
שלב ב'

דוד 4

מבער דוד

10

ח"ח

שלב ב'

HWP-4.1
HWP-4.2

משאבת דוד
משאבת דוד
עתודה

15
15

 VSDח"ח
 VSDח"ח

שלב ב'
שלב ב'

MHWP2

משאבת חמים
מעגל משני

57

 VSDח"ח

שלב א'

מבער דוד

הספק
))KW
10

הינע
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MHWP3

מכרז מס' 206/2021

משאבת חמים
מעגל משני
עתודה

סה"כ
לוח

57

 VSDח"ח

שלב ב'

132
סימול
ציוד

תיאור

ACPCTCONT
סה"כ

זרם
()A

הערות

מקור

הערות

16

 15.21.27מתקן מיזוג אוויר במרכז האנרגיה  -לוח על הגג
לוח
ACP-SXF

סימול
ציוד
SXF-1
SXF-2
SXF-3
SXF-4
SXF-5
SXF-6
SXF-7
SXF-8

תיאור
מפוח אוורור
ופינוי עשן
מפוח אוורור
ופינוי עשן
מפוח אוורור
ופינוי עשן
מפוח אוורור
ופינוי עשן
מפוח אוורור
ופינוי עשן
מפוח אוורור
ופינוי עשן
מפוח אוורור
ופינוי עשן
מפוח אוורור
ופינוי עשן

סה"כ
לוח
ACPTOILET
סה"כ

הספק
))KW
10

הינע

מקור

הערות

VSD

חירום

שלב א'

10

VSD

חירום

שלב א'

10

VSD

חירום

שלב א'

10

VSD

חירום

שלב א'

10

VSD

חירום

שלב א'

10

VSD

חירום

שלב א'

10

VSD

חירום

שלב א'

10

VSD

חירום

שלב א'

80
סימול
ציוד
XF-1

תיאור
מפוח אוורור
ופינוי עשן

הספק
))KW
10

הינע

מקור

הערות

ח"ח

שלב א'

10

חללים ממוזגים כגון חדרי חשמל ,תקשורת  ,משרדים וכו' ימוזגו על ידי מערכות  VRFכאשר
מאייד כיחידת קצה בכל חלל נדרשת לשקע חד פאזי .על הגג יותקנו מעבים בשני מעגלי קירור
האחד בלתי חיוני למשרדים וכו' הנדרש להזנות בהספק  60קוו"ט והשני חיוני עבור חדרי
תקשורת ,UPS ,הנדרש להספק  20קוו"ט.
 15.21.28פינוי עשן מנהרות
לאורך המנהרה יותקנו מפוחי פינוי עשן שכל אחד יצרוך  7.5קוו"ט – חשמל חירום.
ליד כל מפוח תהייה נישה ללוח חשמל אשר יזין אותו ,הנישה תהייה מופרדת אש
מהמנהרה .לאורך המנהרה יהיו עד  18מפוחים כנ"ל.
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לוח
ACPTUNEL
()TYPE
סה"כ

סימול
ציוד
SXFTUNEL
()TYPE

מכרז מס' 206/2021

תיאור
מפוח אוורור
ופינוי עשן

הספק
))KW
7.5

הינע

מקור

הערות

חירום

שלב א'

7.5

 15.22תפעול פיקוד ובקרה
 15.22.01כללי
הקבלן יספק מערכות פיקוד ובקרה מושלמות עבור מערכות הקרור החימום
המרכזיות .הקבלן ,לאחר שילמד את הנחיות התכנון כפי שבאות לידי ביטוי במפרט,
בתכניות ,בתזרימים  ,P&IDיגיש תפ"מ מפורט לאישור ,יפרט התוכנה יתכנן לביצוע
את המערכות ,יספק ,יתקין ,יכייל יפעיל וימסור מערכות פיקוד ,בקרה והפעלה
אוטומטיות וידניות ,מושלמות ופועלות באופן רציף ותקין בהתאם למתואר
בתכניות ולהלן .ההפעלות והנעילות יהיו חשמליות .הבקרה של מערכות ה-
HVACקירור חימום ומיזוג אוויר תהיה מבוססת על בקרי .DDC
הבקרה תהייה מתוצרת יישומי בקרה או  LCSמבוססת בקרי .SAIA
לכל המנועים והאלמנטים החשמליים יהיו מתגי פיקוד תלת -מצביים אוטו -
מופסק  -יד.
מצב יד ישמש בדרך כלל להפעלות ניסוי ולמטרות אחזקה וטיפולים ולעקיפת
האוטומציה אם יידרש ,אך בדרך כלל המתגים יהיו במצב אוטומטי והמערכת תפעל
בהתאמה תחת בקרה ללא צורך בהתערבות ידנית.
למנועים מרוחקים מהלוח המזין אותם יהיו מנתקי כוח לידם.
הזנות הכוח ללוחות החשמל והבקרה של מערכות הקרור והחימום יהיו מכוסות
בכתב כמויות של פרק החשמל הכללי .כל אחד מהלוחות האלה יכלול את פונקציות
הפיקוד ,הבקרה והתפעול של המערכת אליה הוא קשור.
הקבלן יכלול בכל לוח כניסות ויציאות של נקודות הבקרה הקשורות לפיקוד
המערכת השייכת .כל גיד וכל מהדק ימוספרו בסימון בר קיימא כנדרש לצרכי ביצוע
ובין היתר גם ההתחברות לכבלי התקשורת.
הסימונים גודלם ,תצורתם וצבעיהם יוגשו לאישור וככל הניתן יותאמו למקובל
בקמפוס הקיים .הלוחות יותקנו בחדרי המכונות בסמיכות למערכות אותן הם
משרתים .לכל לוח תהייה נקודת תקשורת שיתקין קבלן בקרה.
למערכת הבקרה של כל לוח תהיה הזנת .UPS
יש לקרוא את סעיפי הבקרה כדלהלן יחד עם סכימות ההפעלה והפיקוד.
 15.22.02תפעול ,פיקוד ובקרה של מערכת המים המקוררים והצנרת הראשית
יש לקרוא סעיף זה יחד עם תכנית סכימת המים ותכניות ה P & ID -השייכות.
מערכת הקרור בגודלה הסופי תהיה מורכבת מהאלמנטים הראשיים הבאים:
•  5מכונות קרור (צ'ילרים) מקוררות מי מגדל .בשלב ראשון יותקנו .2
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• משאבות מים מקוררים מעגל ראשוני  -משאבה לכל צ'ילר כאשר לכל אחת
משאבה רזרבית ,ומשאבות מים מקוררים מעגל משני – בשלב ראשון יותקנו 2
כאשר אחת רזרבית ובשלב סופי יהיו  4כאשר אחת רזרבית.
• משאבות מי מגדל – משאבה לכל צ'ילר ואחת רזרבית.
• צנרת ואביזריה
• מערכות חשמל ובקרה של מערכות הקרור .
מעגלי המים המקוררים והמחוממים יכללו את הצנרת הראשית בבנין מרכז
האנרגיה ,את הצנרת במנהרות התשתיות וההסתעפויות ממנה עד לקו התפר עם
המערכות במבנים בקמפוס בספיקה כוללת שתותאם לספיקה דרך המכונה(ות)
הפועל(ות) באותה עת.
הפעלת כל מכונה תוכל להיעשות ידנית ו/או ע"י מתג פיקוד ראשי בחזית לוח מיזוג
האוויר וע"י מערכת הבקרה הממוחשבת.
כל מכונת קירור תצוייד בלוח כוח ופיקוד אינטגרלי של היצרן ותפעל לפי לוגיקת
הפיקוד כפי שנקבע ע"י היצרן.
בקרת טמפרטורת המים של כל מכונת קירור תיעשה לפי רגש בקו האספקה
מהמכונה.
לכל מכונה יהיה בחזית הלוח מתג פקוד "אוטומטי  -מופסק  -יד" כך שעם העברת
המתג למצב "יד" תפעל המכונה ללא קשר למכונות אחרות.
כאשר מתג הפיקוד יהיה במצב "אוטו" ,המכונה תופעל כחלק ממכלול בהתאם
ללוגיקה של מערכת הפיקוד של המערכת.
בלולאת הצנרת אל ומהמכונה יותקנו רגשי ספיקה אחד בקו המים המקוררים ,אחד
בקו מי מגדל.
בקוי המים הראשיים יותקנו מכלולי מדידת תפוקה.
מערכת מדידת תפוקה תכלול כאלמנטי מדידה ראשוניים זוג רגשי טמפרטורה PT-
 100שיותקנו בקוי האספקה וההחזרה הראשיים( ,הם יהיו בדיוק של  ,)DIN 1/3מד
ספיקה מגנטי בקרים  -משדרים ומעגלי חישוב תפוקה ממוחשבים שיקבלו את
קריאות הטמפרטורה והספיקה ויתרגמו את הנתונים לאינדיקציה על התפוקה.
סיגנל התפוקה ישמש לניטור וכאופציה להפעלת המכונות .התפוקה המחושבת תוצג
במערכת ותשמש לאינדיקציה ולאיסוף נתונים על העומסים האמיתיים במערכת.
מכונות הקירור יפוקדו יחד בסדר פעולה שיקבע ע"י המפעיל.
את סדר הפעולה הזה ניתן יהיה לשנות אחת לתקופה ולצורך זה יש לתכנת את
המערכת לאופציות שונות של סדר כניסה לפעולה.
בקרת הטמפרטורה בצינורות ההחזרה תכניס ותוציא מכונות לפעולה בהתאמה.
בנוסף לכך יותקנו בצנרת הראשית של המים המקוררים בין אספקה והחזרה מד
ספיקה אשר ידגום את ספיקת המים העודפים שהוזרמו במעגל ראשוני ולא נצרכו
על ידי מעגל משני.
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היה וערך זה יפחת מערך שיקבע ,בקר החוג הזה יכניס לפעולה את המכונה הבאה
בתור ב OVER RIDE -על מערכת בקרת הטמפרטורה.
אות להפעלת מכונה יפעיל את משאבת הסחרור שלה ולאחר השהייה מתאימה את
משאבת מי העיבוי ואת המדחס בהתאם ללוגיקת הפיקוד האינטגרלי העצמאי של
המכונה.
בין הפסקת (פעולת מדחס בודד והמכונה כולה) והפעלתן (או להיפך) תהיה השהייה
בהתאם להנחיות יצרן המכונה.
ערכי הזמנים לכניסה ויציאה מפעולה יינתנו לשינוי בתחום רחב.
רגש טמפ' אינטגרלי של המכונה שיותקן בצינור האספקה מהמכונה ,יפעיל את
המדחס הצנטריפוגלי בתפוקה משתנה פרופורציונלית לדרישה כמצוין בחומר
הקטלוגי של המכונות.
טמפ' נקודות הויסות במכונות היא  6מ"צ( .ניתנת לשינוי).
לכל מכונה יהיו בסיום העבודה ולפני מסירתה בין היתר ההגנות הבאות (גם אם אינן
כלולות באופן מקורי במכונה):
 15.22.02.1מגן נגד חוסר זרימת מים (ע"י מפסק מפל לחץ הפרשי) במאייד.
 15.22.02.2תרמוסטט מגן נגד קפאון.
 15.22.02.3תרמוסטט מגן נגד טמפ' מים (מקוררים) גבוהה מידי (בתקלה יפסיק
פעולת משאבת הסחרור)
 15.22.02.4מגן לחץ גבוה עם הפעלה חוזרת ידנית (לכל מדחס בנפרד).
 15.22.02.5מגן לחץ שמן עם הפעלה חוזרת ידנית (לכל מדחס בנפרד).
 15.22.02.6מגן לחץ נמוך עם הפעלה חוזרת אוטומטית (לכל מדחס בנפרד).
 15.22.02.7מגן טמפ' ליפופים עם הפעלה חוזרת ידנית (לכל מדחס בנפרד).
 15.22.02.8לכל מדחס יהיה סידור שיבטיח השהייה בין הדממת מדחס לבין הפעלתו
מחדש בהתאם להוראות היצרן.
אות להפעלת מכונה יפעיל קודם את משאבת סחרור המים המקוררים התורנית
שלה ,היא משאבת מעגל ראשוני ולאחר השהייה של ( 3שניות ניתן לשינוי) את
משאבת מי קירור המעבה התורנית .כל משאבות המעגל הראשוני יופעלו עם משנה
תדר שמצבו יקבע בין מינימום למקסימום בהתאם לתדר העבודה של המדחס.
משאבות מעגל משני יופעלו כדלקמן:
תחילה תכנס משאבה ראשונה לפעולה ותדר העבודה שלה יהיה בהתאם לחוג בקרת
לחץ בין קוי מים קרים אספקה וחזרה .בהגיע תדר העבודה של המשאבה לתדר
מירבי שיקבע ( 50הרץ ניתן לשינוי) תכנס משאבה נוספת תחת פיקוד משנה התדר
שלה עד קבלת ערך הלחץ ההפרשי הדרוש .במסך הבקרה יופיעו התצוגות הבאות:
תצוגת כל מכונה ומצב פעולה שלה.
תצוגת הפרמטרים של כל מכונה בנפרד על מערכות העזר שלה רישום כל ערכי
הטמפ' והלחצים.
תצוגה של מעגלי המים בקמפוס בשלמותם עד למערכת ההזרמה שבבניין( .שאינה
כלולה בשלב זה).
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הכניסה מחדש לפעולה של המכונה תהיה מושהית לפרק זמן בהתאם להנחיות
היצרן של המכונה כדי להימנע מהתנעות תכופות מידי בעומסים נמוכים.
משאבות העתודה יוכנסו לפעולה באופן ידני אם וכאשר משאבה של אחת המכונות
בתקלה או בשיפוץ.
מגדלי הקירור יפעלו בדירוג מול קו מי עיבוי משותף ,לכל מגדל יהיה מפוח בריכה
ובה מופעל משנה תדר אשר יפעל לפי דרישת טמ"פ מי מגדל אספקה.
לכל מגדל תהיה מצוף מילוי אשר ישמור על גובה מפלס מים.
רגש מפלי מים בבריכת המגדל ימדוד את הגובה ויציגו בבקרה
משאבות מי מגדל הינן משאבות המשויכות לכל מכונה ,כל משאבה כזו תכנס
לפעולה יחד עם המכונה השייכת .פיקוד משנה תדר יאפשר לכל משאבה
לפעול בין תחום מינימום למקסימום על פי תדר העבודה של כל מכונה.
 15.22.03מערכות החימום
יש לקרוא סעיף זה יחד עם תכנית סכימת המים ותכניות ה P & ID -השייכות.
מערכת החימום תהיה מורכבת מהאלמנטים הראשיים הבאים:
•  4בגודלה הסופי מכונות דוודי הסקה .בשלב ראשון יותקנו .2
• משאבות מים חמים מעגל ראשוני  -משאבה לכל דוד כאשר לכל אחת משאבה
רזרבית ,ומשאבות מים חמים מעגל משני – בשלב ראשון יותקנו  2כאשר אחת
רזרבית ובשלב סופי יהיו  4כאשר אחת רזרבית.
• צנרת ואביזריה
• מערכות חשמל ובקרה של מערכות החימום .
מעגלי המים יכללו את הצנרת הראשית בבנין מרכז האנרגיה ,את הצנרת במנהרות
התשתיות עד למערכות במבנים בקמפוס בספיקה כוללת שתותאם לספיקה דרך
הדוודים הפועלים.
הפעלת כל מבער דוד תוכל להיעשות ידנית ו/או ע"י מתג פיקוד ראשי בחזית לוח
מיזוג האוויר וע"י מערכת הבקרה הממוחשבת.
בקרת טמפרטורת המים החמים תיעשה לפי רגש בקו האספקה של כל דוד.
לכל דוד יהיה מתג פקוד "אוטומטי  -מופסק  -יד" כך שעם העברת המתג למצב "יד"
יכנס הדוד לפעולה ללא קשר לדוודים האחרים.
כאשר מתג הפיקוד יהיה במצב "אוטו" ,הדוד יופעל כחלק ממכלול בהתאם ללוגיקה
של מערכת הפיקוד של המערכת.
בקוי המים הראשיים יותקנו מכלולי מדידת תפוקה ,מדידת טמפרטורה ולחץ.
מערכת מדידת תפוקה תכלול כאלמנטי מדידה ראשוניים זוג רגשי טמפרטורה PT-
 100שיותקנו בקוי האספקה וההחזרה הראשיים( ,הם יהיו בדיוק של  ,)DIN 1/3מד
ספיקה מגנטי בקריהם ומעגלי חישוב תפוקה ממוחשבים שיקבלו את קריאות
הטמפרטורה והספיקה ויתרגמו את הנתונים לאינדיקציה על התפוקה .סיגנל
התפוקה ישמש לניטור וכאופציה להפעלת המכונות .התפוקה המחושבת תוצג
במערכת ותשמש לאינדיקציה ולאיסוף נתונים על העומסים האמיתיים במערכת.
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המפעיל.
ע"י
שיקבע
פעולה
בסדר
יחד
יפוקדו
הדוודים
את סדר הפעולה הזה ניתן יהיה לשנות אחת לתקופה ולצורך זה יש לתכנת את
המערכת לאופציות שונות של סדר כניסה לפעולה.
בקרת הטמפרטורה בצינורות ההחזרה תכניס ותוציא דוודים לפעולה בהתאמה.
בנוסף לכך יותקנו בצנרת הראשית של המים החמים בין אספקה והחזרה מד ספיקה
אשר ידגום את ספיקת המים העודפים שהוזרמו במעגל ראשוני ולא נצרכו על ידי
מעגל משני.
היה וערך זה יפחת מערך שיקבע ,בקר החוג הזה יכניס לפעולה את הדוד הבא בתור
ב OVER RIDE -על מערכת בקרת הטמפרטורה.
אות להפעלת דוד יפעיל את משאבת הסחרור התורנית שלו.
רגש טמפ' אינטגרלי של כל דוד שיותקן בצינור האספקה ממנו ,יפעיל את הדוד
בתפוקה המשתנה בהתאם לדרישה.
טמפ' נקודות הויסות בדוודים היא  90מ"צ ( ניתנת לשינוי).
במסך הבקרה יופיעו התצוגות הבאות:
תצוגת  MODEמצב העבודה של כל דוד ,כל משאבה.
תצוגת כל הפרמטרים של כל דוד בנפרד על מערכות העזר שלה וברישום כל ערכי
הטמפ' והלחצים.
תצוגה של מעגלי המים בשלמותם עד למערכת ההזרמה שבבניין.
הכניסה מחדש לפעולה של הדוד תהיה מושהית לפרק זמן בהתאם להנחיות היצרן
כדי להימנע מהתנעות תכופות מידי בעומסים נמוכים.
משאבות העתודה יוכנסו לפעולה באופן ידני אם וכאשר משאבה של אחת המכונות
בתקלה או בשיפוץ .כאמור לעיל ,אות להפעלת דוד יפעיל קודם את משאבת הסחרור
שלו שהיא משאבת מעגל ראשוני התורנית .כל משאבות המעגל הראשוני יופעלו עם
משנה תדר שמצבו יקבע בין מינימום למקסימום בהתאם למידת ההעמסת הדוד.
משאבות מעגל משני יופעלו כדלקמן:
ראשית תכנס משאבה ראשונה לפעולה ותדר העבודה שלה יהיה בהתאם לחוג בקרת
לחץ בין קוי מים חמים אספקה וחזרה .בהגיע תדר העבודה של המשאבה לתדר
מירבי שיקבע ( 50הרץ ניתן לשינוי) תכנס משאבה נוספת תחת פיקוד משנה התדר
שלה עד קבלת ערך הלחץ ההפרשי הדרוש.
 15.22.04מערכות האוורור
יש לקרוא סעיף זה יחד עם התכניות השייכות ועם פרוגרמת הבטיחות של יועץ
הבטיחות .מערכת האוורור תהיה מורכבת מהאלמנטים הראשיים הבאים:
לכל מפלס יהיו  2מפוחים לאוורור ופינוי עשן.
במצב אוורור רגיל יפעלו המפוחים לפי פיקוד טמ"פ .רגש טמ"פ בכל חלל רלבנטי
יפעיל באמצעות חוג בקרה את משנה התדר של המפוח השייך.
בהתקבל ממערכת גילוי עשן ( ע"י הקבלן הייעודי לנושא )  -סיגנל פינוי עשן ,כל
המפוחים יכנסו לפעולה מלאה בסל"ד מלא.
 15.22.05תפעול פיקוד ובקרה של יח' VRF
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יחידות מאייד של מערכות  VRFיופעלו מלוחית הפעלה בחדר .הלוחית תכלול חוג
בקרה המורכב מרגש טמפרטורה ובקר ,בורר מהירות ( 3מהירויות) ,בורר טמפ',
לחצני  START-STOPומפסק  ON-OFFלהפעלה וכיבוי היחידה.
המעבר מקרור לחימום יהיה אוטומטי.
 15.22.06פעולת מערכות הבקרה בעת הפסקת זרם חברת חשמל – מתקני אל פסק
לוחות החשמל של הקרור והחימום יוזנו בזרם ח"ח כך שבמצב הפסקת זרם ח"ח,
מערכות קרור והחימום יפסיקו לפעול למעט לוחות /ציוד המוגדר חיוני כגון:
אחת ממשאבת מים מקוררים מעגל משני אשר תמשיך לפעול כדי לספק מים
מקוררים לבניינים תוך ניצול אנרגית הקור האגורה בנפח המים הקמפוסי.
עבור פעולת הבקרה בהפסקות אלה יצוידו מערכות הבקרה של הקירור והחימום
האויר במכשור "אל -פסק".
בכל מקרה – מערכות הבקרה יהיו בעלות "זכרון" ובמקרה של הפסקה הן ישובו
לפעול מנק' הויסות האחרונה שלהן בכפיפות להשהיות ולפעולת חוג הבקרה.
 15.22.07תיאור ציוד הבקרה
בהתאם למצוין דלעיל הבקרה של מערכות האוורור ומיזוג האויר תהיה בקרת
 . DDCבקרת מיזוג האויר תהיה עצמאית  stand-aloneואולם תתחבר למערכת
הבקרה הכללית המפורטת בפרק אחר.
כל בקר יכלול סוללת גיבוי להפעלת שעון הזמן ושמירת התוכנה בהעדר חשמל
למשך  7שנים לפחות .ציוד הבקרה יהיה לפחות כמפורט להלן:
הקבלן יתכנן לביצוע את מערכת הבקרה וזאת על פי ההנחיות והפרטים במפרט
זה ובתוכניות תוך שמירה על  100%רזרבה.
 15.22.07.1עמדת המחשב של בקרת מיזוג האויר בחדר הבקרה
מחשב  PCבעל זיכרון ומהירות המתאים לסה"כ הפעולות במערכת
ובהתאם למפורט להלן.
 15.22.07.2חומרת עמדת מערכות מיזוג אוויר במרכז הבקרה ()TBD
אספקה והתקנת מחשב בקרה "מותג" מאחת החברות המובילות
 DELL ,IBM, HPבעל יכולת מינימלית כמפורט:
 15.22.07.2.1מחשב אישי הכולל זיכרון דינמי בגודל מתאים ,דיסק
קשיח ,כונן דיסקטים  ,צג גרפי צבעוני דק ( ) LCDבגודל
" 26בעל זמן תגובה של מקסימום  ,8 MSשתי יציאות
טוריות  RS232יציאה למדפסת ,מערכת הפעלה 64 bit
 WINDOWS XP Proאו ש"ע ,לוח מקשים ושאר
אביזרים הדרושים להפעלה מושלמת של המחשב.
 15.22.07.2.2עכבר אופטי לשרטוט תמונות גרפיות ותכנות המחשב
בחיבור .USB
 15.22.07.2.3תוכנה להפעלת מרכז הבקרה ותקשורת אל בקרי
ה – PLCשל מערכת המיזוג.
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 15.22.07.2.4מדפסת הזרקת דיו צבעונית במהירות הדפסה של 20
דפים לפחות.
 15.22.07.2.5מתאם תקשורת שיאפשר חיבור כל הבקרים הנדרשים
על פי כתב כמויות זה בתוספת רזרבה עתידית של 200%
תוכנה להפעלת מרכז הבקרה ותקשורת אל בקרי ה -
.PLC
 15.22.07.2.6כרטיס קול ,רמקולים UPS ,מקומי וכיסויים.
כבלי תקשורת מסוככים ומסוג הנדרש ומאושר ע" ספק הבקרה וכמו כן תהיה הגנה
מפני תופעות אלפא בכניסות ויציאות התקשורת .הכבלים יונחו במגשים נפרדים
מאלה של כבלי כח.
 15.22.07.3יחידת I /O
תפקיד יחידה זו לקבל אינדיקציות מרגשים ,מתגים ,מגעים יבשים וכו'
ולבצע פעולות מיתוג ופיקוד על האלמנטים השונים של מערכת הבקרה
לפי התוכנית שתהיה ביחידת ה CPU -ושתענה על אופייני הבקרה כפי
שנדרשים במפרט.יחידת ה I/O -תהיה בעלת התכונות הבאות:
 15.22.07.3.1אפשרות להתחברות כניסות אנלוגיות מכל סוגי הרגשים
הסטנדרטיים (ללא צורך במתאמים נוספים) כגון:
רגשי טמ"פ PT-100
רגשי ניקל 1000
רגשים עם מתמרי זרם 4-20 MA ,0-20 MA
רגשים עם התמרת מתח 0-10 DC
רגשי מדידת לחץ סטטי .4-20 MA
 15.22.07.3.2אפשרות להתחברות כניסות דיגיטליות ממגעים יבשים
של התראות ומצבי פעולה.
 15.22.07.3.3אפשרות להתחברות יציאות דיגיטליות למיתוג ציוד.
 15.22.07.3.4זמן סריקה מירבי של  1.5שניות.
 15.22.07.3.5נורית  LEDליד כל יציאה עם מקום לרישום שם
האלמנט.
 15.22.07.3.6כרטיס ה I/O-יצויד במגע יבש שייסגר בזמן תקלה כדי
להפעיל אלמנט התראה מרכזי.
 15.22.07.4יחידת עיבוד מרכזית CPU
תפקיד יחידת העיבוד להכיל את כל תכניות הבקרה ולוגיקת הפעולה
של הציוד המחובר ליחידות ה I/O-הקשורות ליחידת ה CPU -ולבצע
את פעולות המיתוג ההפעלה ההתנעה והפיקוד בהתאם לאופיינים כפי
שנדרשים במפרט ובתכניות.
יחידות ה CPU -יהיו בעלות התכונות הבאות:
 15.22.07.4.1כושר עבודה עצמאי ובלתי תלוי בשאר חלקי המערכת.
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 15.22.07.4.2גיבוי סוללה לשמירת תכניות הבקרה ,הפרמטרים ושעון
הזמן האמיתי במקרה של תקלה באספקת המתח
ליחידה.
.3 15.22.07.4.3אפשרות לתכנון ,אחסון וביצוע כל תכניות המיתוג,
הפיקוד והבקרה הנדרשות בהתאם לדרישות המפרט.
 15.22.07.4.4אפשרות להטענת התוכנה מהיחידה אל רשם קסטות
וטעינת התוכנה מהרשם אל היחידה למטרות גיבוי.
 15.22.07.4.5יכולת התחברות בתקשורת אל מערכת ניטור ,מידע
ושליטה מרכזית ממוחשבת.
 15.22.07.4.6פעולת התוכנה בזמן אמיתי.
 15.22.07.4.7חוגי בקרה סטנדרטיים לבקרת טמ"פ ,לחות ,לחץ סטטי
וכו' באופייני , FLOATING,ON-OFF, PI, PIDבקרת
דרגות וכו' עם פרמטרים הניתנים לשינוי כגון נקודות
וויסות ,תחום מת וכו'.
 15.22.07.4.8משך ביצוע מחזור אחד של מדידה וביצוע התכנית לא
יעלה על  4שניות.
 15.22.07.4.9היחידה תבחר כך שתטפל בכ -50%-מכמות הI /O-
והיתר ישמשו כרזרבה.
 15.22.07.4.10הציוד יהיה מזווד מתכתית למניעת תקלות .אופן
התקנתן יבטיח גישה נוחה.
 15.22.07.5תוכנת מרכז הבקרה
להלן תאור הדרישות המינימלית הנדרשות מהתוכנה שתותקן במרכז
הבקרה:
 15.22.07.5.1תכנה ידידותית וחכמה .התוכנה תדריך את המפעיל בשפה
העברית לבצע את כל המשימות הדרושות.
 15.22.07.5.2הפעלת המערכת תתאפשר ע"י מפעיל ללא הכשרה
מוקדמת במחשב.
 15.22.07.5.3התוכנה תכיל מערך הרשאות למשתמשים.
 15.22.07.5.4התוכנה תאפשר הצגת נתוני המתקן בזמן אמת.
 15.22.07.5.5הצגת התראות כולל תיאור מפורט בזמן אמת.
 15.22.07.5.6רישום התראות כולל תיאור ,תאריך ושעת האירוע.
 15.22.07.5.7מיון והדפסת דוח התראות היסטורי.
 15.22.07.5.8הצגה גרפית של מערכות הבקרה.
 15.22.07.5.9אפשרות לביצוע  ZOOMגרפי.
 15.22.07.5.10אפשרות לשינוי פרמטרים ממרכז הבקרה.
 15.22.07.5.11אפשרות לשינוי שעות הפעלה בצורה קלה ופשוטה.
 15.22.07.5.12איסוף נתונים של לפחות  1000נקודות ,הצגתם בצורה
גרפית ו/אר טבלתית.
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 15.22.07.5.13תכנות הבקר באמצעות עכבר באופן ידידותי ממרכז
הבקרה.
 15.22.07.5.14בזמן תקלה תוצג במרכז הבקרה תמונה המתייחסת
לתקלה ותיאור מילולי של גורם התקלה.
 15.22.07.5.15התוכנה תאפשר ביצוע סימולציה (דימוי) של ערכי מדידה
שונים לכל מערכות הבקרה ,וכן תציג את התנהגות
המערכת בתנאי המדידה השונים.
 15.22.07.6תצוגה גרפית
המערכת תאפשר הצגת כל המערכות ומרכיביהן בצורה גרפית בצבעים
וברזולוציה גבוהה.
נדרשת תמיכה מלאה של התוכנה כולל תמיכה  32 bitצבעים וברזולוציה
של  1280* 1024פיקסלים.
 15.22.07.7אישור ציוד הבקרה
ציוד הבקרה יוגש לאישור כחלק מהתכניות.
 15.22.07.8להלן רשימה חלקית של מסכים כלליים:
עבור כל יחידות הציוד יהיה מסך מפורט ובנוסף יהיו מסכים מערכתיים
שרשימה חלקית מצביעה עליהם.
 15.22.07.8.1מסכים עבור כל מכונות הקירור ומשאבותיהן  -מסך לכל
צ'ילר  /משאבה.
 15.22.07.8.2מסך עבור כל מגדל קירור ומערכותיו.
 15.22.07.8.3מסך עבור כל דוד הסקה ומערכות העזר שלו.
 15.23אופני המדידה ותשלום מיוחדים ותכולת המחירים
 15.23.01עבודות מזוג אוויר ,אוורור ושחרור עשן מאולץ יימדדו וישולמו על פי המפורט
במפרט הכללי אלא אם כן ,במפרט מיוחד זה ניתנו הנחיות אחרות או נוספות לאלה
המפורטות במפרט הכללי.
 15.23.02צנרת המים לסוגן יימדדו וישולמו לפי מ"א .המדידה לאורך ציר הצנרת לפי ביצוע
בפועל .הבידוד התרמי והספחים לסוגם כגון :קשתות ,ברזים ,שיברים ,שסתומים,
מחברים גמישים ,הסתעפויות וכו' יכללו במדידת אורך הצנרת ולא יימדדו ולא
ישולמו בנפרד ומחירם כלול במחיר מ"א צנרת המים ,אלא אם לספח ,אביזר או ברז
זה או אחר ביטוי נפרד ומפורש בכתב הכמויות.
 15.23.03התעלות לפזור אוויר יימדדו וישולמו לפי מ"ר .חישוב השטח לתשלום ייעשה לפי
מכפלת אורך התעלה באורך פריסת חתך התעלה .אורך התעלה יימדד לפי ציר
התעלה ביצוע בפועל ,ללא תוספות כלשהן בגין קשטות או בגין כל אביזר אחר.
אורך פריסת חתך התעלה יחושב לפי מדידת נטו של ההיקף הפנימי של התעלה ללא
התחשבות בעובי הפח ,במעבר בין גדלים שונים של חתכים או בכול סיבה אחרת.
 15.23.04עטיפת יריעות קרמיות חסינות אש לתעלות ימדדו וישולמו לפי שטח פח התעלה.
המחיר כולל את כל השכבות הנדרשות לקבלת העמידות באש לפי הנחיות בטיחות
אש.
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 15.23.05הציוד והמכונות (משאבות ,מפוחים ,יט"אות ,מכונות לקירור מים -שילרים ,-מגדלי
קירור וכו') יימדדו וישולמו בקומפלט או ביחידות .מחיר הקומפלט ומחיר היחידות
כולל הספקה ,התקנה במקום וחיבור לכול המערכות (מים ,חשמל ,בקרה ,תקשורת
וכו') של הציוד והמכונות עד להפעלתם התקינה והמושלמת.
 15.23.06תכולת המחירים:
בנוסף לכתוב במפרט הכללי ולכתוב לעיל ,מחירי היחידה כוללים :הכנת תוכניות
מפורטות לביצוע של כל המערכות האלקטרומכניות וקבלת אישור המתכנן
לתוכניות אלו; תכנון והתקנת כל האמצעים לשיכוך זעזועים (תמיכות ומגבילי
תנועה סייסמית) אשר יותקנו בכל המערכות האלקטרומכניות ובכל פרטי הציוד
לרבות במכונות קירור מים ,בדוודים ,במשאבות ,בצנרת ,בתעלות ,בכבלים,
במגשים ,בלוחות החשמל ,בלוחות הבקרה וכו' ,בהתאם לרשום בנספח" :שיכוך
זעזועים במערכות"; התמיכות והתליות לצנרת המים ולתעלות לפיזור אוויר;
תכנון לוחות החשמל למערכות מ"א ,אוורור ופינוי עשן; הפעלה ,תיאום ,חיבורי
חשמל ,בדיקה ואישור של מתקן החשמל עבור המערכות הנ"ל ע"י בודק מוסמך;
תאי בקרה נפרדים ללוחות החשמל והפיקוד וחיבורם למערכת הבקרה; תוספת של
לפחות  50%כרזרבות פנויות בכרטיסי ה I/O-ומקומות רזרבה בלוחות החשמל
(ללא התקנות) של עוד  50%כרטיסים כנ"ל .כל אלה לא יימדדו ולא ישולמו בנפרד
ומחירם כלול במחיר הפריטים השונים.
בנוסף לאמור לעיל מובהר שתמיכות ותליות צנרת מים בתוך המבנה ,במנהרה ועל
הגג כלולות במחירי הצנרת.
תמיכות צנרת מים קבועות/תמיכות  FIXבכל הבניין ובמנהרות יישולמו בנפרד לפי
משקל פרופילי התמיכות על פרט שיאושר ובמיקום המופיע בתוכניות.
יש לקחת בחשבון התאמה לתזוזות ססמיות במפורט בגוף המפרט.
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אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מכרז מס' 206/2021

נספחים
נספח א'  -רשימת דפי-ציוד
א .בתת פרק זה כלולים דפי הציוד כדלקמן:
 5500 -EDS- 13דפי ציוד מגדלי קרור
 5500 -EDS- 20דפי ציוד למשאבות
 5500-EDS– 22דפי ציוד למפוחים
 5500 -EDS- 25דפי ציוד למכונת קירור
ב .דפי הציוד מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז  /חוזה זה ויש לקוראם בצמוד
למפרט המיוחד ,בכתב הכמויות ופרטי התכניות.

_______________________________________________________________________
עמוד  310מתוך 555
-LOGISTIC-#21649-v16מפרט_טכני_מיוחד_-ג__-_2מרכז_אנרגיה

מכרז מס' 206/2021

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

דף נתוני ציוד מס' 5500 - EDS - 13/1

המהווה חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני
פרויקט :אב"ג – קמפוס צפוני
מגדל קירור
סימול:

CT-1 ;CT-2;CT-3;CT-4

תאור 4 :מגדלי קירור זהים בזרימה צולבת .כל זוג מגדלים יתאים לקרור מעבה צ'ילר  1,200ט.ק.
תפוקת דחיית חום נומינלי של כל מגדל 2,200,000 :קקל"ש
טיפוס :מגדל קירור במחזור פתוח
כדוגמת  -תוצרת :ירושלמי

דגםSIRG- 800 :

מקום התקנה :גג מרכז אנרגיה על גבי הגבהות בטון (קורות )
ספיקת מים של כל מגדל 295( 1800 gpm :מקל"ש)
טמפ' תרמומטר לח לבחירת מגדל25°C :
טמפ' מים נכנסים למגדל34,5°C :
מים יוצאים מהמגדל29°C :

סוג מפוחים :צירי – פרופלר בסל"ד נמוך
מס' מפוחים1 :
מפלס רעש :מקס'  78.5דציבל  Aבעמידה על הגג במרחק  1מ' מכל צד.
ספיקת אוויר 302,400 :מקל"ש לפחות לכל מגדל או כנדרש.
תוצרת מנוע :אושפיז או סימנס או  ABBאו CMG
מנועים400V; EFF-1; TEFC-IP55; 50 HZ; 3PH; 250 rpm :

הספק מנועי מפוחים :מנוע 50HP
הערות:
 .1מבנה  – FRPמילוי  PVCראה מפרט טכני
 .2בריכת המגדלים בגובה מוגדל ,עומק מים  1.2מ'
 .3יש להגיש לאישור פרטים מלאים טמפרטורות ,תפוקה בתנאי תכנון ,עקומות פעולה
של – המילוי ,המפוח ,התמסורת  ,המנוע והגנותיו ,דפים קטלוגיים מפורטים של כל
אלמטי המבנה והציוד ובין היתר לציין :בסיס בטון על הגג ,מפרט המבנה ,חומרים,
משקלים פרטי המנוע ולהוסיף תרשים עם מידות ,כולל מידות עומק המילוי ועוצרי
הטיפות שוקת האיסוף ומסנניה
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מכרז מס' 206/2021

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

דף נתוני ציוד מס' 5500-EDS-20/1
המהווה חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני

פרויקט :קמפוס צפוני
משאבות
סימולCWP-1.2; CWP-1.1 :
CWP-2.1; CWP-2.2
משאבת סחרור מים קרים
תאור :
SPLIT CASE

טיפוס :
כדוגמת תוצרת:

 PEERLESSדגם 8AE15

מקום התקנה  :קומת צנרת במבנה אנרגיה
ספיקה3,000gpm :
עומד סטטי 20 :מטר
לחצים (אטמ') :עבודה16 -

בדיקה20 -

זורם  :מים
קוטרים -יש להתאים לדגם שיבחר ויאושר
 3 :NPSHמ'
נצילות מינימום79% :
הספק על הציר 63.9 :כ"ס
המשאבה

הספק המנוע 75 :כ"ס .תרמיסטורים בליפופים כלולים במחיר

סיבובים 1450 :לדקה
אטם

 :מכני CRANE

ציר  :פלב"ם
מאיץ  :ברונזה

הנעהVSD :

הערות:
 .1סידור לניקוז מי עיבוי על משאבה כלול במחיר היחידה .ראה תכנית סטנדרד.
 .2פרטים נוספים למשאבה בהתאם למפרט.
 .3בידוד מרעידות  -ראה מפרט.
 .4משאבה על בסיס
 .5מקשר אומגה ומגן
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מכרז מס' 206/2021

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

דף נתוני ציוד מס' 5500-EDS-20/2
המהווה חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני

פרויקט :קמפוס צפוני
משאבות
סימול;:

CTP-1; CTP- 2; CTP- 6

תאור :

משאבת סחרור מי מגדל

טיפוס :

SPLIT CASE

כדוגמת תוצרת:

 PEERLESSדגם 10AE14A

מקום התקנה  :קומת צנרת במבנה אנרגיה
ספיקה3,600gpm :
עומד סטטי 25 :מטר
לחצים (אטמ') :עבודה10 -

בדיקה12 -

זורם  :מי מגדל
קוטרים -יש להתאים לדגם שיבחר ויאושר
 3 :NPSHמ'
נצילות מינימום82% :
הספק על הציר 95 :כ"ס
המשאבה

הספק המנוע 125 :כ"ס עם תרמיסטורים בליפופים כלולים במחיר

סיבובים 1,450 :לדקה
אטם

 :מיכני CRANE

ציר  :פלב"ם
מאיץ  :ברונזה

הנעהVSD :

הערות:
פרטים נוספים למשאבה בהתאם למפרט.
.1
בידוד מרעידות  -ראה מפרט.
.2
משאבה על בסיס
.3
מקשר אומגה ומגן
.4
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מכרז מס' 206/2021

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

דף נתוני ציוד מס' 5500-EDS-20/3
המהווה חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני

פרויקט :קמפוס צפוני
משאבות
סימולMCWP-1; MCWP-2 :
תאור :

משאבת סחרור מים קרים

טיפוס :

SPLIT CASE

כדוגמת תוצרת:

 PEERLESSדגם 1OAEI6

מקום התקנה  :קומת צנרת במבנה אנרגיה
ספיקה5000gm :
עומד סטטי 40 :מטר
לחצים (אטמ') :עבודה16 -

בדיקה20 -

זורם  :מים קרים
קוטרים -יש להתאים לדגם שיבחר ויאושר
 3 :NPSHמ'
נצילות מינימום80% :
הספק על הציר 210 :כ"ס
המשאבה

הספק המנוע 220 :כ"ס ,עם תרמיסטורים בליפופים כלולים במחיר

סיבובים 1450 :לדקה
 :מכני CRANE

אטם

ציר  :פלב"ם
מאיץ  :ברונזה

הנעהVSD :

הערות:
.1

סידור ניקוז מי עיבוי על משאבה כלול במחיר היחידה ראה תכנית סטנדרד

.2
.3
.4
.5

פרטים נוספים למשאבה בהתאם למפרט.
בידוד מרעידות  -ראה מפרט.
משאבה על בסיס
מקשר אומגה ומגן
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מכרז מס' 206/2021

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

דף נתוני ציוד מס' 5500-EDS-20/4
המהווה חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני

פרויקט :קמפוס צפוני
משאבות
סימולHWP 1.1;HWP 1.2;HWP 2.1;HWP 2.2 :
תאור :

משאבת סחרור מים חמים

טיפוס :

אופקי

כדוגמת תוצרת :המניע

TSR 100-26E

-

HORIZONTAL END SUCTION

מקום התקנה  :קומת צנרת במבנה אנרגיה
ספיקה538 gpm :
עומד סטטי 18 :מטר
לחצים (אטמ') :עבודה16 -

בדיקה20 -

זורם  :מים חמים
קוטרים -יש להתאים לדגם שיבחר ויאושר
נצילות מינימום74% :
הספק על הציר 11.0 :כ"ס
כלולים במחיר המשאבה.

הספק המנוע 20 :כ"ס עם תרמיסטורים בליפופים

סיבובים 1450 :לדקה
 :מכני BURGMANN

אטם

ציר  :פלב"ם
מאיץ  :יציקה

הנעהVSD :

הערות:
.1
.2
.3
.4

פרטים נוספים למשאבה בהתאם למפרט.
בידוד מרעידות  -ראה מפרט.
משאבה על בסיס
מקשר גמיש  OMEGAספייסר ומגן
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מכרז מס' 206/2021

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

דף נתוני ציוד מס' 5500-EDS-20/5
המהווה חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני

פרויקט :קמפוס צפוני
משאבות
סימולMHWP-1; MHWP-2 :
תאור :

משאבת סחרור מים חמים

טיפוס :

אופקי

כדוגמת תוצרת :המניע

דגם TSR 125-40E

מקום התקנה  :קומת צנרת במבנה אנרגיה
ספיקה1,076 gpm :
עומד סטטי 40 :מטר
לחצים (אטמ') :עבודה16 -

בדיקה20 -

זורם  :מים חמים
קוטרים -יש להתאים לדגם שיבחר ויאושר
נצילות מינימום73 % :
הספק על הציר 49.6 :כ"ס הספק המנוע 75 :כ"ס עם תרמיסטורים בליפופים
כלולים במחיר היחידה
 :מכני CRANE

אטם

ציר  :פלב"ם
מאיץ  :יציקה

הנעהVSD :

הערות:
.1
.2
.3
.4

פרטים נוספים למשאבה בהתאם למפרט.
בידוד מרעידות  -ראה מפרט.
משאבה על בסיס
מקשר גמיש  OMEGAספייסר ומגן
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מכרז מס' 206/2021

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

דף נתוני ציוד מס' 5500-EDS-20/6
המהווה חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני

פרויקט :קמפוס צפוני
משאבות
סימולCT-FILL PUMP-1; CT-FILL PUMP -2 :
תאור :

משאבת מי מילוי למגדלי קירור

טיפוס :

אופקי

כדוגמת תוצרת :המניע
מקום התקנה  :קומת צנרת במבנה אנרגיה
ספיקה200 gpm :
עומד סטטי 30 :מטר
לחצים (אטמ') :עבודה16 -

בדיקה20 -

זורם  :מים חמים
קוטרים -יש להתאים לדגם שיבחר ויאושר
נצילות מינימום74% :
הספק על הציר 8 :כ"ס
כלולים במחיר המשאבה.

הספק המנוע 10 :קוו"ט עם תרמיסטורים בליפופים

סיבובים 1450 :לדקה
 :מכני BURGMANN

אטם

ציר  :פלב"ם
מאיץ  :יציקה

הנעהVSD :

הערות:
.1
.2
.3
.4

פרטים נוספים למשאבה בהתאם למפרט.
בידוד מרעידות  -ראה מפרט.
משאבה על בסיס
מקשר גמיש  OMEGAספייסר ומגן
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מכרז מס' 206/2021

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

דף נתוני ציוד מס' 5500-EDS-22/1
המהווה חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני

פרויקט :קמפוס צפוני
מפוחים
סימולXF-1 :
תיאור :מפוח יניקת אויר משירותים
טיפוס :צנטריפוגלי כפויות נטויות אחור
כדוגמת תוצרת :שבח
מקום התקנה :גג של המבנה
ספיקה 1,700 :מקל"ש

עומד סטטי500 Pa :
מהירות יציאה 10 :מ' לשניה
סיבובים לדקה :המנוע 1470 :סל"ד
תמסורת :ישירה
הספק על הציר0.5HP :

הספק המנוע1HP :

סוג המנועIP65-F-TEFC :
חיבורים3PH ; 400V ; 50HZ :
מבדדי רעידות :קפיצים "2
 רשת נגד ציפורים בפליטת אוויר. מנוע מותאם לפעולה עם משנה תדר ()VSD משנה תדר ( , )VSDקומפלט -מפוח מתאים לתנאים חוץ
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אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מכרז מס' 206/2021

דף נתוני ציוד מס' 5500-EDS-22/2
המהווה חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני

פרויקט :קמפוס צפוני
מפוחים
סימולSXF-1; SXF-2; SXF-3; SXF-4 :
תיאור :מפוח אוורור ויניקת עשן
טיפוס :צנטריפוגלי כפויות נטויות אחור
כדוגמת תוצרת :שבח
מקום התקנה :גג של המבנה
ספיקה 30,000 :מקל"ש

עומד סטטי500 Pa :
מהירות יציאה 10 :מ' לשניה
סיבובים לדקה :המנוע 1470 :סל"ד
תמסורת :ישירה
הספק המנוע 15 :קוו"ט
סוג המנועIP65-F-TEFC :
חיבורים3PH ; 400V ; 50HZ :
מבדדי רעידות :קפיצים "2
 רשת נגד ציפורים בפליטת אוויר. מנוע מותאם לפעולה עם משנה תדר ()VSD משנה תדר ( , )VSDקומפלט מפוח מתאים לתנאים חוץ -מפוח מותאם לפינוי עשן לפי ת"י  1001חלק  7עמיד לשעתיים
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אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מכרז מס' 206/2021

דף נתוני ציוד מס' 5500-EDS-22/3
המהווה חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני

פרויקט :קמפוס צפוני
מפוחים
סימולSXF-5; SXF-6; SXF-7; SXF-8 :
תיאור :מפוח אוורור ויניקת עשן
טיפוס :מפוח גג /פטריה ליניקת עשן מחדרי חשמל
כדוגמת תוצרת :שבח
מקום התקנה :גג של המבנה
ספיקה 10,000 :מקל"ש
עומד סטטי120 Pa :
מהירות יציאה 10 :מ' לשניה
סיבובים לדקה :המנוע 900 :סל"ד
תמסורת :ישירה
הספק המנוע 3 :קוו"ט
סוג המנועIP65-F-TEFC :
חיבורים3PH ; 400V ; 50HZ :
מבדדי רעידות :קפיצים "2
 רשת נגד ציפורים בפליטת אוויר. מנוע מותאם לפעולה עם משנה תדר ()VSD משנה תדר ( , )VSDקומפלט מפוח מתאים לתנאים חוץ -מפוח מותאם לפינוי עשן לפי ת"י  1001חלק  7עמיד לשעתיים
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דף נתוני ציוד מס' 5500-EDS-22/4
המהווה חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני

פרויקט :קמפוס צפוני
מפוחים
סימולSXF-TUNNEL :
תיאור :מפוח אוורור ויניקת עשן מנהרה
טיפוס :צירי
כדוגמת תוצרת :שבח
מקום התקנה :מנהרה
ספיקה 11,000 :מקל"ש
עומד סטטי750 Pa :
מהירות יציאה 10 :מ' לשניה
סיבובים לדקה :המנוע 2,900 :סל"ד
תמסורת :ישירה
הספק המנוע7.5 :קוו"ט
סוג המנועIP65-F-TEFC :
חיבורים3PH ; 400V ; 50HZ :
מבדדי רעידות :קפיצים "2
 רשת נגד ציפורים בפליטת אוויר. מפוח מתאים לתנאים חוץ -מפוח מותאם לפינוי עשן לפי ת"י  1001חלק  7עמיד ב  400מ"צ
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אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

דף נתוני ציוד מס' 5500-EDS-25-1
המהווה חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני
פרויקט :אב"ג – מרכז אנרגיה צפוני

מכונות קירור מים מקוררת במי מגדל קרור
סימול:

CWM-1 , CWM-2

כמות:

2

תיאור:

מכונת קרור מים צנטריפוגלית עם מנועים מוזנים במתח 3300V

כדוגמת  -תוצרתCarrier :

דגם19XR- 8989E53EN B54 :

מקום התקנה:

בחדר מכונות מקורה

תפוקת קרור :

 1200ט.ק

קרר:

R-134a

מדחס מסוג:

צנטריפוגלי

הספק מושקע בתנאי תכנון  763,5 - :קוו"ט
בקרת תפוקה  /מספר דרגות פריקה  :מדחס צנטריפוגלי בעל תפוקה מודרגת רציפה בתחום בין
 100%עד 10%
הזורם :מים מקוררים במעגל סגור
טמפ' מים מקוררים  :ביציאה ; °6C )°42.8F( :בהחזרה בעומס מלא°12.00C )°53.6F( :
ספיקת מים מקוררים :כ(682 m3/h )3000 GPM
מפל לחץ מירבי במקרר בצד המים( 5 m W.G :מטר עמוד מים)
לחצים סטטיים :עבודה  16 bar :בדיקה20 bar :
מקדם זיהום בצד המים במקרר 0.044 m2 .K / )0.00025 hr .°F .ft2 / BTU( :
מעבה מקורר במי מגדל קרור
הזורם :מי מגדל במעגל פתוח
טמפרטורת המים :בכניסה למעבה (°30C )°86F
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אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

דף נתוני ציוד מס' 5500-EDS-25-2
(המשך עמוד )2

ביציאה מהמעבה (°35C )°95F
ספיקה 682:מקל"ש ()3000 GPM
מפל לחץ מירבי במעבה 5 :מ' עמוד מים
לחצים סטטיים :עבודה  8אטמ' ; בדיקה  12 :אטמ'
מקדם זיהום בצד המים0.088 m2 .K / )0.00050 hr .°F .ft2 / BTU :
הזנת חשמל למכונה( 3300 V ; 50 HZ ; 3 phase :המכונה חייבת לתפקד בסטיות מתח של 10%
)±
נתוני תכנון להזנה 763,2 :קוו"ט
רעש מקסימלי 75:דציבל ,סקלה  ,Aבמרחק  10מטר
מידות :אורך  573ס"מ  ,רוחב  271ס"מ ,גובה  296ס"מ (נא לציין)
משקל בפעולה:

 55115ליברות

הערות:
 .1יש לקרא את המפרט הטכני יחד עם טבלת ציוד זו.
 .2בקרת היחידה חייבת להיעשות על פי טמפרטורות מים באספקה ! הדבר צריך להיות
מפורט בתאור הפעולה של המכונה.
 .3רצויה בדיקת פעולה במפעל לפני העברת המכונה לאתר (לציין מחיר הבדיקה בנפרד)
 .4נא לשלוח עם ההצעה קובץ או תרשימי נייר של המכונה המוצעת ומידותיה.
 .5נדרש שכל כניסות המים וכל היציאות תהיינה מאותו הצד
 .6נדרש מתנע  VSDבארון נפרד
 .7צינורות מעבה חלקים
 .8תפוקה חלקית עד 10%
 2 .9מעברים במאייד
 2 .10מעברים במעבה
 .11ההגשה לאישור דורשת פרטים מלאים של היצרן וכמו כן פרטים על המכונה המוצעת הפועלת
למעלה משנתיים.
נספח ב'  -נספח לעבודות בקרה במכרז מיזוג אוויר (פרק  15בכתב הכמויות):
 .1בקרת מבנה למערכות חשמל – נספח לעבודות בקרה במסגרת פרק מ"א.
הכמויות בפרק  15.14,14.13,15.12בכתב הכמויות מתייחסות לביצוע עבודות בקרת מבנה
משלימות ,לעבודות הבקרה שבמסגרת מערכות מיזוג אוויר .העבודה תבוצע ע"י אותו קבלן
בקרה שמבצע את עבודות הבקרה במסגרת פרק עבודות מ"א.
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העבודה כפופה לכל ההנחיות שבמפרט מערכות מ"א ובנוסף ,לכל ההנחיות שבמפרט המיוחד
לעבודות החשמל  .באחריות קבלן מ"א לספק לקבלן הבקרה את מפרטי מערכות מ"א וחשמל
לצורך תמחור מתאים .בטרם בחירת קבלן בקרה  ,יש להגיש את הספקים המוצעים לאישור
מתכנן החשמל .עבודות הבקרה עבור מערכות חשמל ואינסטלציה ,יבוצעו בתאום מלא מול
קבלני מערכות חשמל ואינסטלציה.
חלוקת העבודה :קבלן החשמל אחראי להתקנה ,חיווט וחיבור הבקרים ו/או
כרטיסי הרחבה בלוחות חשמל או בלוחות בקרה נפרדים  ,שייוצרו ע"י יצרן לוחות החשמל
של הפרויקט .
קבלן הבקרה יספק לקבלן החשמל  ,את הבקרים ,כולל תוכנית בקרה  ,עבור יצרן הלוחות.
קבלן הבקרה יבצע את כל עבודות התוכנה והצגת הנתונים  ,לצורך קבלת מערכת בקרה
מושלמת .באחריות קבלן הבקרה  ,לספק את כל החומר הטכני הדרוש לקבלן החשמל  ,לצורך
הכנת תכנית לוח מושלמת  ,משולבת עם תכנית הבקרה ולצורך ביצוע הלוח במפעל .הבקרים
יסופקו ליצרן הלוחות ישירות ע"י קבלן הבקרה .בכל לוח יותקן לפחות בקר אחד .לא יאושרו
כרטיסי הרחבה המחוברים לבקר בלוח מרוחק.
מחיר הנקודה  /עבודה כולל בנוסף לנ"ל גם את המרכיבים הבאים:
א .הרצה והפעלה של כל מערכת הבקרה כול הפעלות ניסיון יחד עם כל הגורמים
בפרויקט.
ב .מתן הדרכה מקיפה לנציגי המזמין במספר מועדים וכן למפעילי המערכת
במסגרת קורס באתר ככל הנדרש.
ג .תכנות ותיעוד טכני מושלם ,הכולל תכניות מפורטות באוטוקאד ,קטלוגים,
ספרות טכנית של כל מרכיבי הציוד ב 3-עותקים ,כולל גיבוי .CD
הערות:
כתב הכמויות מתייחס לביצוע עבודות בקרת מבנה לעבודות שבמסגרת מערכות חשמל
ואינסטלציה .עבודות הבקרה עבור מערכות חשמל ואינסטלציה יבוצעו בתאום מלא מול קבלני
המערכות  ,באחריות קבלן הבקרה לאסוף את כל הנתונים הנחוצים לצורך ביצוע מערכת בקרה
מושלמת למערכות חשמל ואינסטלציה .חלוקת העבודה :קבלני המערכות אחראים להתקנה,
חיווט וחיבור הבקרים ו/או כרטיסי הרחבה בלוחות חשמל או בלוחות בקרה נפרדים שייוצרו ע"י
יצרני הלוחות שלהם .קבלן הבקרה יספק לקבלן החשמל  ,את הבקרים ,כולל תכנית בקרה ,עבור
יצרן הלוחות .קבלן הבקרה יבצע את כל עבודות התוכנה והצגת הנתונים  ,לצורך קבלת מערכת
בקרה מושלמת .באחריות קבלן הבקרה  ,לספק את כל החומר הטכני הדרוש לקבלן החשמל ,
לצורך הכנת תכנית לוח מושלמת  ,משולבת עם תכנית הבקרה ולצורך ביצוע הלוח במפעל.
הבקרים יסופקו ליצרן הלוחות ישירות ע"י קבלן הבקרה .בכל לוח יותקן לפחות בקר אחד .לא
יאושרו כרטיסי הרחבה המחוברים לבקר בלוח מרוחק .לכל בקר תהיה אפשרות לחיבור תקשורת
 . TCP/IPפרק זה משמש עבור עבודות בקרת מבנה למערכת החשמל ויבוצע ע"י קבלן בקרה של
מערכות מ"א עבור ובשיתוף קבלן החשמל כמפורט במפרט הטכני .כל מערכת הבקרים תחובר
לרשת תקשורת של האוניברסיטה באמצעות נקודות תקשורת IPשיוכנו ע"י קבלן התקשורת כולל
חיבור מכשירי המדידה בלוחות החשמל שיסופקו עם נקודת חיבור .IP
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נספח ג'  -רשימת הסטנדרטים
תאור
מס' סטנדרט
 STD-111בסיס בלתי צף לציוד מזוג אויר
 -113חיצי סימון לתעלות וצנרת
 -114מקרא לסימוני צנרת
 -115בסיס צף מטיפוס בלוק אינרציאלי
 -222התקנת יחידת מפוח נחשון אופקית
 -303חבורי צנרת ליחידת מפוח נחשון חד נחשונית
 -305חבורי צנרת ואביזרים ליחידת מזוג אויר חד אזורית
 -306חבורי ניקוז של יחידת מזוג אויר
 -307טבלת בדיקת מפוח
 -308טבלת בדיקה ליחידת טפול באוויר
 -309אביזר מדידת לחץ או טמפרטורת אויר בתעלה או ביחידה
 -401פרטי ריתוך לצנרת
 -402הסתעפויות בצנרת מרותכת
 -403אוגנים מרותכים בצנרת
 -404שוקת ניקוז ואיסוף
 -411כללי תמיכות צנרת
 -412תמיכות צנרת מבודדת
 -413רגל נושאת לקשת צינור אנכי
 -414תפס לצינור קטן קוטר
 -415שרוול מעבר לצנרת
 -416תמיכה לקבוצת צינורות גז וחשמל
 -417מעבר לצנרת גז וחשמל
 -419תמיכה לקבוצת צינורות
 -420תמיכה קבועה לצינור אופקי ואנכי
 -427מגשים לצינורות נחושת דקי דופן
 -428מעבר אטום של כבל /צינור בקיר או בתקרת בטון
 -429מעבר אטום של צינורות מים בקיר בטון או בתקרת בטון
 -430חיבורים טיפוסיים של משאבות צנטריפוגליות מותקנות על בסיס בטון צף
 -432איטום גמיש לצנרת ותעלות במעבר דרך קיר
 -433מערכת הכנסת כימיקלים במנות למערכות סגורות של מים קרים וחמים
 -501תעלות לחץ נמוך עד (וכולל) ”Max.WG-2
 -502אוגני זוויתן לתעלה מלבנית
 -503חבור גמיש בתעלות ובחבורי ציוד
 -506תריס ויסות
 -508פתחי גישה
 -509תמיכות לתעלות אופקיות
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 -510תמיכות לתעלות אנכיות
 -521צינור מבוטן להכנסת/הוצאת אויר ממבנה מוגן
 -525תעלות מרותכות עגולות
 -553שרוול תעלה מפח שחור מבוטן בעת היציקה
 -610בדוד חיצוני לתעלות ע"י סיבים מינרלים
 -702מראה טיפוסי של חזית לוחות מיזוג אוויר
 -703חבורי חשמל טיפוסיים ליחידת טפול באוויר
 -710פרט חיבור הארקה במערכת מזוג אויר
 -811תרמומטרים בקווי צנרת
 -812מדי לחץ בקווי צנרת
 -911תרמוסטט ולוחית הפעלה
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פרק  - 17מעליות
 17.01כללי
 17.01.01תאור העבודה
העבודה הכלולה במפרט זה היא לתכנון ,אספקה ,הרכבה ,והפעלה של מעלית משא עם ליווי
למרכז האנרגיה בקמפוס הצפוני.
 17.01.02היקף העבודה
התקנת המעלית יכלול את העבודות הבאות.
 17.01.02.1תכנון מושלם ,עיצוב ופתרונות אקוסטיים (בשיתוף עם המתכננים הרלוונטיים)
התקנה והפעלה של המעלית כולל תכניות הרכבה ,תכניות בניה תכניות הריסה
וכל אינפורמציה נוספת הנדרשת לצורך שילוב והתקנת המעלית בבניין.
 17.01.02.2ביצוע בדיקות פנימיות של הספק ,בדיקות עם גורמי רישוי (מכון התקנים)
ומסירה של מערכות המעלית כולל  3סטים של תכניות עדות ( )AS MADEהוראות
הפעלה והוראות אחזקה.
 17.01.03המעלית שתותקן במבנה תענה על הדרישות המופיעות להלן:
 17.01.03.1המפרט הטכני המיוחד:
17.01.03.1.1

כללי.

17.01.03.1.2

תנאים כללים.

17.01.03.1.3

נתונים כללים.

17.01.03.1.4

נתונים טכניים.

17.01.03.1.5

כתב כמויות.

17.01.03.1.6

תיאור הציוד המוצע.

 17.01.03.2חוקי התכנון והבניה המתייחסים למעליות.
 17.01.03.3תקן ישראלי ת.י  2481ותקן  2481חלק  70נגישות למעליות.
 17.01.03.4פקודת בטיחות בעבודה נוסח חדש (( - )1970אינה מצורפת).
 17.01.03.5ת.י  1004פרק רעש ממעליות ( -אינו מצורף).
 17.01.03.6חוק חשמל.
 17.01.03.7תקנות שרותי הכיבוי הארציים והמקומיים.
 17.01.03.8תכניות מס' ( 717147מצורפות).
 17.01.03.9חוזה שרות מצורף.
בכל מקרה עדיפה כל דרישה של המפרט הטכני המיוחד על דרישות המפרטים הכללים.
על הספק להעביר ליועץ  ,בכתב ,כל שינוי בתקנים או בתקנות אשר יחולו או עומדים לחול,
במשך הפרויקט ,ועלולים להשפיע על אישורו של הפרויקט ע"י הרשויות.
 17.02תנאים כללים
 17.02.01תנאי ההצעה
 17.02.01.1על הספקים לציין תוצרת וארץ המוצא של הציוד שיסופק על כל פרטיו .הצעה
שלא תמלא תנאי זה או תנאי אחר של הנתונים הכללים עלולה להידחות.
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 17.02.01.2בעת הגשת ההצעה ,יש להחזיר המסמכים המצורפים למסמך זה מלאים וחתומים
ע"י המציע.
 17.02.01.3בתנאים הכללים שלהלן:
"ספק" פרושו :חברה שתספק ותרכיב את המעלית.
"יזם" :פרושו :אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
"היועץ" פרושו :אוברמן ניב וולנסקי  -אפיק.
"צו התחלת עבודה"  :כמשמעותו בחוזה שיחתם בין היזם לקבלן.
"הקבלן"  :הקבלן המבצע ההתאמה ושיפוץ המבנה.
"מנהל הפרויקט" :א.א .הנדסה.
 17.02.01.4המזמין והיועץ שומרים לעצמם זכות לפסול ,ללא נימוק נוסף ,ספק אשר אינו
עונה על הדרישות במפרט זה או שניסיונו אינו מספק לעבודה בהיקף זה.
 17.02.01.5פרטים טכניים נוספים אפשר לקבל במשרד  :אוברמן ניב וולנסקי מהנדסים
טלפון.03-6488831 :
 17.02.02תכניות ואישורים
תוך  8שבועות מיום קבלת ההודעה על מסירת העבודה לספק ,ולפני ביצוע של כל עבודה על
ידו  ,על הספק להגיש את כל התכניות עבור השלמה מדויקת של הפיר לשם הרכבת המעלית
על חלקיה.
 17.02.02.1תכנית מערך ראש הפיר כוללות :גדלים ומיקום כל הציוד ,קורות נשיאה  ,בסיסי
מכונה ,תפוקת חום ,אוורור נדרש וטמפרטורת מינימום ומקסימום נדרשת,
עומסים ומיקומם.
 17.02.02.2תכנית מערך פיר הכוללת פסים ,תא ,משקל נגדי קורות הפרדה כבלי תילוי ,איזון,
הזנה ,ומיקום אביזרים ועומסים בבור הפיר על הקירות ועל קורות ההפרדה.
 17.02.02.3חתך אנכי של הפיר כולל מיקום חיזוקי הפס ,קורות הפרדה  ,מיקום אביזרים.
 17.02.02.4גובה אביזרים בפיר  ,מרווחים על פי תקן ומרווחים עודפים.
 17.02.02.5תכנית תא ,מסגרת תא ,פריסת קירות ופרטי תא לאישור האדריכל.
 17.02.02.6דלתות ,משקופים  ,מפעיל דלת וכל חלקיהם.
 17.02.02.7תכנית חזית כולל כיסויי כניסה ופתחים בבניה.
 17.02.02.8תכנית סיגנליזציה ,הכנות הנדרשות לצורך התקנת האביזרים  ,קטלוגים של
האביזרים לצורך בחירתם ע"י האדריכל.
 17.02.02.9תכנית חווט.
17.02.02.10

תכנית בור ופגושות.

התכניות יוגשו הן ב HARD COPY -והן על גבי מדיה מגנטית בתכנת  AUTO-CADבוורסיה
 2000ומעלה או .PDF
מכיוון שתכניות בניה ראשוניות כבר נמסרו למתכננים (אדריכל ,וקונסטרוקטור) ע"י היועץ,
יהיה על הספק לאשר תכניות אלה ולשלב את הנתונים בתכניותיו.
באם קיימים שינויים משמ עותיים בין תכניות היועץ לתכניות הספק יתריע על כך הספק
מידית במסגרת הצעתו.
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הספק אחראי לטיב התכנון הנ"ל .הספק מתחייב לבצע את התכנון ע"י מהנדסים ו/או
מומחים בעלי ניסיון בעבודות הנדונות ,ובעלי ידע הנדסי מתאים בעבודות התכנון שיבוצעו
על ידם והמכירים את כללי המקצוע ,הוראות התקנים ,החוק והתקנות ,אף אם לא נזכרו
במפורש במפרט הטכני.
בתוך  4שבועות מיום קבלת ההודעה על מסירת העבודה לספק יהיה על הספק להגיש
דרישותיו הראשוניות לקבלנים אחרים שיבצעו עבודות הקשורות בהתקנת המעלית.
17.02.02.11

אישור על מידות הפירים וחדרי המכונות.

17.02.02.12

עדכון לעומסים המופיעים בתכניות המכרז ומיקומם.

17.02.02.13

עומסי חשמל הנדרשים.

17.02.02.14

טמפ' עבודה ותפוקת חום.

17.02.02.15

חווט נדרש למערכות התצוגה והאינטרקום.

 17.02.02.16כל מידע אחר הנחוץ להשלמת העבודות של קבלנים אחרים ע"מ לאפשר
הרכבה והפעלה נאותה של המעלית.
כל התכניות חייבות לקבל אישור המזמין ,היועץ או בא כוחו.
לאחר בדיקתן ואישורן ע"י המזמין ,ישמשו התכניות אסמכתא לבצוע ,הספק לא יבצע כל
עבודות ,קניות או פעולות אחרות ,אלא לאחר אישור התכניות.
כל החלקים אשר ישמשו במעלית חייבים לקבל אישור בכתב מאת המזמין לפני הרכבתם.
תכניות פרטי הגמר של המעלית יש להגיש לאישור האדריכל תוך  8שבועות מיום צו התחלת
העבודה.
כל התוכניות תשלחנה לאישור היועץ ב -3עותקים  ,היועץ יעיר את הערותיו על גבי התכניות
יאשרן ויעביר עותק אחד לספק.
הספק יכין תכנית חדשה לאישור היועץ שכוללות הערות היועץ ויגישה לאישור סופי .הספק
יעביר את התכניות המאושרות עם הערות היועץ ל:
יזם 1 :עותק.
אדריכל 2 :עותקים.
קבלן ראשי 3 :עותקים.
מנהל הפרויקט  1 :עותק.
הקבלן הראשי יאשר בכתב על גבי  2עותקים של התכניות כי קיבל את התוכניות ויעבירם
למנהל הפרויקט וליועץ.
אישור תכניות העבודה ע"י היועץ ,לא ישחרר את הספק בשום אופן מחובתו להבטיח תכנון
ויצור נאותים  ,הרכבה והתקנה באורח מקצועי נכון .הספק יתקין ,ישנה ויחליף כל פריט או
חלק של עבודה אשר היועץ ימצא אותו פגום ,בעל איכות ירודה או שאינו עומד בדרישות
המפרט והתקנים ,וזאת ללא דיחוי ובאופן אשר לא יהיה בו כדי לגרום להפרעות במהלך
הבצוע ,או כדי לפגוע בקצב התקדמות העבודות .לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע המפורט
לעיל ,הכל כלול במחיר.
 17.02.03דוגמאות
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על הספק להעביר למזמין ולאדריכל דוגמאות של חומרי הגמר (פורמיקה ,עץ פלב"מ ,P.V.C
שיש פחי כיסוי ,פח צבוע ,מראות וכד') לצורך בחירה ואישור של גימור המעלית .דוגמאות
החומרים שיבחרו ישארו אצל המזמין לצורך בדיקת התאמה בעת בדיקות הקבלה הסופית.
 17.02.04על הספק לבדוק ולאשר את תכניות היועץ והתאמתן לציוד אותו הוא מציע .באם ישנה אי
התאמה בין תכניות היועץ לבין תכניות הספק ,יתריע על כך הספק לצורך ביצוע התאמות כבר
בשלבים ראשונים של הבניה .הספק לא יבצע שינויים כלשהם עד אשר יקבל אישור כי
ההתאמות בביצוע הבניה אכן מתבצעות.
 17.02.05דו"ח מהלך העבודה
הספק ימציא למזמין מידע על מהלך העבודה בהתאם לדרישה.
הספק או האחראי עבור ביצוע העבודה ,ינהל יומן ובו תרשמנה העבודות ,התקלות
הנתונים החשובים האחרים בנוגע לבצוע העבודה .ב"כ המזמין רשאי בכל עת לעיין ביומן
הנ"ל.
 17.02.06עבודות בניה
 17.02.06.1מידות:
על הספק ,לבדוק את כל המידות הדרושות במקום ,בהתאם למציאות ולא
להסתמך על תכניות הבניין בלבד ,וכ"כ יודיע למזמין על אי התאמות באם
תהיינה.
על הספק ללמוד את האתר ,דרכי הגישה אליו האחסון ואופן ההרמה .באם
ידרשו שינויים או באם לא תוגשנה תכניות בזמן הנדרש בסעיף  2.2ויהיה צורך
בהריסות ובניה תעשה עבודה זו ע"י הספק ועל חשבונו.
 17.02.06.2עבודות באחריות הקבלן
עבור המעלית
העבודות הבאות יבוצעו ע"י הקבלן בהתאם לתכניות הספק.
17.02.06.2.1

הכנת פיר.

17.02.06.2.2

בנית ראש פיר.

 17.02.06.2.3התקנת ווי נשיאה לעומס המתאים בראש הפיר.
17.02.06.2.4

הכנת פיגום.

 17.02.06.2.5סגירה סביב משקופים לאחר קיבועם באמצעות ברגים או ריתוך
לקונסטרוקציה שיסופקו ע"י הספק.
 17.02.06.2.6יסודות לפגושות.
 17.02.06.2.7בידוד אקוסטי עפ"י פרטי יועץ אקוסטיקה (אם ישנם).
 17.02.06.2.8פרטי מסגרות בראש הפיר (ווי תליה).
מחסן לכל זמן עבודתו של הספק.
17.02.06.2.9
על הספק לבדוק את ביצוע עבודות הבניה במבנה ולהתריע על סטיות גם לפני מועד כניסתו
לעבודה באתר ,לצורך בדיקות אלה יבצע הספק בדיקות תקופתיות של הפיר  ,ויתר עבודות
הקבלן וישלח ליועץ ולמזמין אישור על ביצוע הבדיקות.
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העבודות הנדרשות לביצוע והתקנת המעלית בשלבים השונים יבוצעו ע"י הקבלן הראשי בין
אם הן מפורטות לעיל ובין אם לאו.
 17.02.06.3החשמל
עבור המעלית
הקבלן יספק קו חשמל תלת פאזי  400וולט 50 ,הרץ וכן הארקה אפס וקו חד פאזי
 230וולט לראש הפיר עבור הכח והמאור למעלית .כן יספק המזמין את המפסקים
החצי אוטומטיים המתאימים לאספקות הנ"ל.
כל החיבורים והמכשירים שאחרי המפסיקים הנ"ל ,יבוצעו ע"י ספק המעלית
בהתאם לתקן ולדרישות חברת החשמל .כן יתקין הספק תאורת פיר ע"פ התקן.
הקבלן יספק תאורה ,שקע כוח חד פאזי ,ויחידות תאורת חרום בראש הפיר.
המזמין יספק גנרטור חרום להזנת המעלית ,בהעדר אספקת חשמל של חברת
חשמל .על הספק להגיש דרישותיו לאיכות קו ההזנה מגנרטור חרום.
 קבלן החשמל יעביר זוג גידים מהגנרטור אל כל אחד מחדרי המכונות לחיוויפעולת גנרטור.
-

הקבלן יעביר  20זוגות חוטים מראש הפיר את חדר הבקרה עבור תקשורת
ובקרה.

 17.02.06.4חשמל לצרכי עבודת הספק
הקבלן יספק זרם חשמל לצרכי עבודת הספק בנקודה כל שהיא באתר הבניה.
ההתחברות למקור זרם זה ע"י הספק ובאחריותו.
 17.02.06.5טיב העבודה
הספק מתחייב לבצע את העבודה ברמה גבוהה ובהתאם לכללים ,לחוקים
ולתקנים הקיימים והמקובלים .העבודות תבוצענה ע"י פועלים במספר הדרוש
ממדרגה ראשונה המתאימים לבצוע העבודות.
על הספק לספק החומרים ,המתקנים והמכשירים הדרושים לעבודה .כל
החומרים והחלקים יהיו חדשים ומטיב משובח.
אין למסור עבודה כלשהי לקבלן משנה אלא באישור מוקדם ובכתב ע"י המזמין.
המזמין רשאי לפסול קבלן משנה לספק באם ,לדעתו ,אין הוא מבצע כראוי את
העבודה.
כל ריתוך  ,במרוצת ההרכבה ,יתבצע ע"י רתכים מוסמכים וכל רתך יסמן את
עבודות הריתוך שלו באמצעות קוד אשר יאפשר זיהוי של מבצע הריתוך.
 17.02.06.6נזק לבניין
הספק אחראי לכל נזק שיגרם לבניין ,למכונות ,למתקנים ולבני אדם ,על ידו או
ע"י עובדיו או ע"י פגם בחומרים שמסופקים על ידו או כתוצאה מעבודה בלתי
מקצועית או לקויה ,הן במישרין והן בעקיפין ,.והספק יהיה חייב לפצות את
המזמין על הנזקים הנ"ל בשלמותם.
אין לבצע עבודות או פעולות חיצוב במבנה ,בקורות ,בעמודים או בתקרות ללא
אישור מוקדם מאת המפקח על הבניין.
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הספק יהיה חייב להוציא בטוחים מתאימים המהווים כסוי מלא לנזקים שיגרמו
לבני אדם ,לחומרים ,למתקנים ולמכשירים מסיבות כלשהן כולל רעידת אדמה,
שיטפון ,אש ,קצר או זרם חשמל וכו' בתחום עבודתו .כ"כ עליו להוציא בטוחים
לגבי עובדיו ולצד שלישי כלשהו .על הספק להמציא עותק מהפוליסות למזמין.
 17.02.06.7עבודות נוספות
ביצוע כל עבודה או אספקת חומרים שאינם כלולים ב"כתב הכמויות" או בתיאור
הטכני טעונים אישור מוקדם בכתב של המזמין או בא כוחו.
 17.02.06.8הרכבת המעלית
על הספק לבצע את עבודותיו ע"י עובדים מקצועיים ומעולים.
בהשגחה ישירה של מומחים ומנהלי עבודה .המזמין רשאי לדרוש כי ההפעלה
הסופית ובדיקת הקבלה הפנימית של הספק תבוצע ע"י נציג מוסמך של חברת
האם של ספק המעלית .על הספק לספק נוסף על החלקים העיקרים את כל חומרי
העזר וחומרים נוספים ,את כלי העבודה והמכשירים ,מכשירי הרמה וכל
האבזרים הדרושים לעבודה מקצועית ממדרגה ראשונה.
הספק ידאג להובלה ולעבודות סבלות הדרושות לבצוע העבודות.
על הספק לדאוג לניקיון אתר העבודה ,לכל משך תהליך ההרכבה ,לדאוג לסילוק
פסולת מצטברת ולמנוע שמן וגריז בפיר ,בבור ,ובכניסות המזמין ידאג לסגירה
נאותה ובטוחה של המבואות בכל תחנה.
 17.02.06.9מסירה
לאחר סיום הרכבת המעלית יזמין הספק/קבלן על חשבונו את הבדיקות הבאות
וימסור אישור על בצוע הבדיקות כהוכחה שהבצוע תקין .במידה ובדיקה כלשהיא
תגלה ליקוי ,פגם או דרישה לתקון או השלמה ,על הספק למלא אחר הדרישות
הנ"ל עד כמה שהן בתחום בצוע עבודתו.
 17.02.06.9.1מטעם חברת החשמל.
 17.02.06.9.2מטעם בודק מוסמך של מעליות ממשרד העבודה (במידה ויהיה לכך
אישור מכון התקנים).
 17.02.06.9.3מטעם מכון התקנים.
 17.02.06.9.4מטעם מחלקת בקרת טיב של הספק (כולל רשימת הערות המחלקה).
וכן כל בדיקה נוספת אשר תידרש ע"י הרשויות לצורך מתן אישור
להפעלתה של המעלית.
בנוסף לבדיקות הנדרשות ע"י מכון התקנים ומשרד העבודה יבוצעו
ע"י הספק הבדיקות הבאות:
 המעלית תיבדק ב 110% -עומס בנסיעה אחת רצופה (מעלה ומטה).הערה :מטרת בדיקה זו לוודא כי המנוע  ,בזרם יתר ,מסוגל לטפל בעומס יתר.
 המעלית תעבוד בעומס מלא ( )100%במהירות נומינלית לפחות  20דקותברציפות.
הספק יביא לאתר את כל ציוד הבדיקה והעומסים הנדרשים לצורך בדיקות אלה.
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יש לידע את יועץ המעליות לפחות  7ימים לפני ביצוע הבדיקה (בכתב) על מנת
שיוכל להשתתף בבדיקות.
הערה :לאחר ביצוע הבדיקות הנ"ל יש לכוון את מכשיר עומס היתר ומתקן
השקילה לערכים הנומינלים.
 17.02.06.10הגשת מסמכים ומסירה
לאחר ביצוע הבדיקות ,ימסור הספק את המסמכים הבאים ב 3 -עותקים למזמין.
 17.02.06.10.1תוצאות ואישורי בדיקות
 17.02.06.10.2תכניות עדות " "AS MADEהוראות וקטלוגים.
מערכת תכניות
הספק יספק ב 3-עותקים מערכת מושלמת תכניות עדות סופיות של
המערכת " ,"AS MADEאשר ישורטטו ויעודכנו באמצעות תכנת
 CADAUTOבגירסה  14ומעלה ע"י הספק לאחר סיום כל עבודותיו
במתקן או בחלק מהעבודה כפי שידרש ע"י היועץ  ,ויכללו את כל
השינויים וסטיות שנעשו בבצוע ,ביחס לתכנית המקורית .שרטוטים
אלה יכללו במפורט את מכלל המערכת כולל :מערכת החשמל,
הפיקוד וכו' יופיעו בהם כל ציוד  ,מוצרים ,אביזרי עזר וחיווט
חשמלי אשר יהיו קיימים בבניין בסיום ביצוע המתקן והפעלתו.
שרטוטים אלה חייבים לקבל את אישור היועץ לפני קבלתם הסופית
ע"י המזמין .כמו כן יספק הקבלן סט דיסקטים וHARD COPY -

של כל השרטוטים לעיל .הקבלן יתלה ליד לוחות הפיקוד בתוך
מסגרות קשיחות מצופות זכוכית בצורה נאה ,את הוראות ההפעלה
של המתקן ,הוראות חילוץ וכל הנדרש על פי החוק.
ספר אחזקה
הספק יגיש "ספר אחזקה" ב 3-עותקים בשפה עברית .הספר יהיה
כרוך במעטפה קשה עם סידור מתאים להוצאת דפים והכנסתם.
ספר האחזקה יכלול בין השאר:
 −מערכת תכניות "כפי שבוצע" ,כמפורט לעיל.
 −תיאור המתקן על מערכותיו.
 −הוראות הפעלה אחזקה ,לרבות מערך מיוחד המתאר את סדר
ההפעלה הרגילה היומיומית של המתקן ,טבלת תקלות שכיחות
ואופן הטיפול בהן ,לרבות דיאגרמות או שרטוטים הדרושים לשם
הבנת הפעולות אשר על הטכנאי ועובד התחזוקה לבצע ,הוראות
לטיפול מונע ולאחזקה כפי שנמסרו לספק ע"י יצרני הציוד ,לרבות
מערכי טיפול "חודשי"" ,חצי שנתי" "שנתי" וכו' ,הכוללים כל
פעולה אשר על עובד האחזקה לבצע במועדי הנכון ,על מנת לשמור
על המתקן במצב תחזוקה מעולה במשך כל תקופת קיומו.
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 −רשימת הציוד המותקן בה צויין מספרו הקטלוגי של כל פריט,
בצד מספרו הסידורי במערכת ,ולרבות קטלוגים של כל ציוד כולל
מפרטי התקנה ,הפעלה ואחזקה.
 −רשימת חלקי חילוף מומלצים ע"י הספק כולל מספרים קטלוגים,
שם וכתובת יצרני החלקים ואנשי קשר לאספקתם .כמו כן יכללו
ברשימה זו סוג השמנים ומשחות הסיכה הסטנדרטיים ,המומלצים
לשימוש במתקן וכמויות החומרים הנ"ל אשר על חברת השרות
להחזיק באתר.
 −תעודות אחריות של יצרנים כאשר הם לתקופה שמעבר לתקופת
אחריות.
 −תעודות בדיקה של בודק מוסמך לכל הציוד הנדרש.
 −תעודות בדיקה של בודק מוסמך למערכות החשמל למיניהן.
 −טבלאות ציוד בהן יצוינו נתוני התכנון ובהמשכם נתוני ביצוע
בפועל (זרמים ,ספיקות וכו').
לאחר הגשת המסמכים הנ"ל תיערך מסירת המעלית בהשתתפות
המפקח ,הקבלן ,היועץ ,ונציג המזמין ,שיבדקו התאמת המתקן
למפרט הטכני.
הקבלן/הספק יעמיד לרשות המזמין את כל אמצעי העזר וכוח האדם
הדרושים לביצוע הבדיקות.
יתגלו אי התאמות ,או ליקויים  -יבצעם הספק מיידית.
לאחר ביצועם תערך מסירה סופית של המתקן.
 17.02.06.11הדרכה
במסגרת המסירה ידריך הספק את משתמשי המעלית בשימוש במעלית ובמתן
"עזרה ראשונה" ופעולות חילוץ במקרה של הפסקת זרם או במקרה של קלקולים
אחרים .בתום ההדרכה ומיד לאחר ביצוע בדיקת בודק מוסמך ,תימסר המעלית
לשימוש.
 17.02.06.12שילוט וצביעה
על הספק להתקין את כל השלטים הדרושים בתא ,בכניסות ,שלוט העומס המותר,
בכניסה לחדר המכונות הוראות לשימוש וחילוץ בהתאם לתקן .יש לצבוע את כל
האביזרים הקשורים לפעולת החילוץ (ידית חילוץ ,גלגל חילוץ ,מפסק ראשי וכו')
בצבע אדום .כ"כ יש לסמן את הכבלים לציון עמידת המעלית בכל קומה (קומות
קיצוניות צבע שונה).
 17.02.06.13אחריות
הספק אחראי לכל החלקים ,החומרים ,המתקנים והמכשירים.
כ"כ על טיב העבודה בתקופת האחריות של  24חודשים.
האחריות חלה גם על אביזרים נוספים שיסופקו במסגרת מפרט זה כגון קוראי
כרטיסים וכו'.
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תחילת תקופת והאחריות הנ"ל חלה מיום התחלת השימוש הסדיר במעלית או
מועד המסירה הסופי וזאת ע"פ המאוחר מבין השניים.
האחריות מותנית במתן שרות בתקופת האחריות ע"י הספק.
על הספק ,לבצע מיד ועל חשבונו עם קריאה ראשונה של המזמין או המשתמש את
כל התיקונים ,ההתאמות וכד' במשך תקופת האחריות והבדק בהתאם לדרישות
ב"כ המזמין ובהסכמתו בתקופה הקצרה ביותר ,שלא תעלה על  4שעות מרגע
הקריאה ותיקון התקלה יבוצע ברציפות עד לתיקון הסופי.
הספק חייב להחזיק מלאי סביר של חלקי חילוף מקוריים על מנת לעמוד בתנאי
אחריות אלה.
בתום תקופת האחריות יבצע ב"כ המזמין את בדיקת הקבלה השנייה שלו והספק
חייב לבצע ,בהתאם לתוצאות הבדיקה הנ"ל ,התיקונים ,השינויים והחלפת
החלקים הלקויים והפגומים או הבלתי מתאימים.
לאחר ביצוע התיקונים תערך בדיקה נוספת ,ועבור החלקים העבודות שבוצעו
בתוך תקופת הבדק והאחריות ,תחול אחריות נוספת של  24חודשים ממועד קבלת
התיקון המושלם.
אישור התכניות או קבלת המעלית ע"י המזמין אינם משחררים את הספק
מאחריותו עפ"י סעיף זה.
לאחר  3חודשי הפעלה ושימוש (שיחשבו לתקופת הרצה) מתחייב הספק שמספר
התקלות הגורמות להשבתת המעלית והתלויות בספק לא יעלה על  6תקלות
בשנה.
 17.02.06.14לוח זמנים
על הספק להגיש לוח זמנים מפורט המותאם ללוח הזמנים של הפרויקט ,לוח
הזמנים יהיה מפורט דיו על מנת שניתן יהיה לפקח על התקדמות העבודה של
הספק .לוח הזמנים יכלול בין היתר את הפעולות הבאות:
 תכנון אישור תכניות יצור. הובלה. התקנה (כתלות בהתקדמות עבודות הנדסה אזרחית בפרויקט)= פסים משקופים.
= התקנת ציוד.
= הפעלה.
= מסירה לשימוש
יש לציין בלוחות הזמנים אבני דרך המבוצעות ע"י קבלנים אחרים (כגון בנית פיר,
חדר מכונות ,ריצוף ,ביטון משקופים ,אספקת חשמל) ולציין את הזמנים
הקריטיים להשלמתם וזאת ע"מ שלא לפגוע בלוח הזמנים לאספקה והתקנת
המעלית.
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המזמין רשאי לדרוש פירוט לוח הזמנים בתכנת ניהול פרויקטים שנמצאת
בשימוש של מנהל הפרויקט וזאת ע"מ לשלב לוח הזמנים של הספק בלוח הזמנים
של הפרויקט ,לוח הזמנים יסופק ב HARD COPY -ובמדיה מגנטית.
לוח הזמנים יכלול את כמות שעות העבודה הנדרשת לביצוע כל שלב וזאת על מנת
לאפשר מעקב על יכולתו של הספק לעמוד בלוח זמנים עפ"י כ"א שהוקצה
לפרויקט.
מועד האספקה וההתקנה של המעלית מהווה אבן דרך קריטית לפתיחת
המעבדות ,יועדף ספק אשר יעמוד בלוח הזמנים הנדרש.
 17.02.07נתונים טכניים מעלית משא עם ליווי
 17.02.07.1מעלית
תיאור

מעלית

עומס

 2500ק"ג משא עם ליווי

מהירות נסיעה

 1.0מ/שניה.

סוג הנע.

זרם חילופין מבוקר תדר ללא ממסרה.
עם מכונה מותקנת בראש הפיר

גובה הרמה

 12.07מ' בקירוב

מספר תחנות

3

מספר דלתות בפיר

3כולן באותו צד של הפיר

פיקוד

סימפלקס מאסף מלא

פיר המעלית

בתוך המבנה

מבנה הפירים

פיר יצוק

מיקום חדר מכונות

ללא חדר מכונה (מכונה בראש הפיר)

מידות פנימיות של הפיר

 3200מ"מ רוחב  3300מ"מ עומק

סימונים

עפ"י הנתונים הטכניים

מבנה התא

עפ"י הנתונים הטכניים

כניסות

 1800 X 2700מ"מ רוחב  2500מ"מ עומק

דלתות

אוטומטיות פתיחה מרכזית טלסקופית תחנות ובתא

נעלי תא ומשקל נגדי

נעלי החלקה

תילוי

 2:1עם גלגלים מתחת לתא

דיוק עצירה

 3מ"מ

הזנה חשמלית

 400וולט  50 ,הרץ 3 ,פאזות

פעולת המעלית

שקטה ביותר מותאמת למבנה.

תדירות הפעולה

 180התנעות לשעה  ,ניצול קשה

−

המעלית מתוכננת לנשיאת  60%מהעומס הנומינלי על סף התא.

−

המעלית מותאמת להובלת מטען באמצעות מלגזת "אדם הולך".

_______________________________________________________________________
עמוד  383מתוך 555
-LOGISTIC-#21649-v16מפרט_טכני_מיוחד_-ג__-_2מרכז_אנרגיה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מכרז מס' 206/2021

 17.02.08נתונים טכניים מעלית
 17.02.08.1תא המעלית כללי
מידות מתאימות לעומס העבודה הבטוח ,מידות המעלית ראה להלן.
 −המבנה  -תא איתן נתון במסגרת יציבה פלדה צורתית שחוזקה בהתאם
לעומס ולתנאי העבודה הנ"ל.
התא מבודד ממסגרת התליה ע"י כריות גומי או חומר נאות אחר למניעת העברת
זעזועים .על המסגרת מורכבים מנגנון תלית כבלים ,נעלי תא ,התקן תפיסה,
מנגנון העקומה הנעה ומפעיל הדלת.
יש לספק מתקן שקילה שנותן רזולוציה של לא יותר מ 100 -ק"ג בחלק תחתון לכל
רוחב פתחי התא יותקן סינר אשר גובהו לא יהיה פחות מ 750-מ"מ וישופע לאחור
בחלק התחתון
 −קירות התא מיחידות של פחי פלדה  2מ"מ לפחות עם ציפוי בפח פלב"מ מרוקע
דגם ליינן או דמה  0.8מ"מ ,או פלב"מ מוברש לבחירת המזמין.
מעקה מצינור בקוטר " 1.5מפלב"מ בגובה  900מ"מ מהרצפה וצינור נוסף של
" 1.5בגובה  250מ"מ מהרצפה מסביב הקירות וסרגל דקורטיבי מסביב לרצפה.
בנוסף יותקנו בין צינורות אלה  3צינורות נוספים בקוטר של " ,0.5או סרגלי הגנה
מלבניים מפלב"מ מוברש מעל בסיס גומי.
חזית התא ודלתות התא מפחי פלב"מ מרוקע ליינן או דמה .רצפת תא מפלב"מ
מרוג בעובי  6מ"מ.
התא מבחוץ יצופה בשלמות בשרף מיוחד למניעת רעש בעת נסיעה (ANTI
.)DRUM
 −תאורת התא  6גופי תאורת  LEDמחוברים למתג התאורה בתא ,וכן תאורת
חרום ,עפ"י התקן (חצי מגופי התאורה דולקים קבוע וחציים מחוברים למתג
התאורה בתא).
 −תקרת התא תצבע בצבע לבן שרוף בתקרת התא פתח ליציאת חרום .מאוורר "12
לדחיסה שקט במיוחד עם מפוח צנטרפוגלי ותעלות לכוון התא .עם מפסק צמוד
המוזן למתח השהית הפיקוד .בעת שהמעלית חונה ללא קריאות ,תפסק
אוטומטית פעולת המאוורר ,ותכבה התאורה האוטומטית.
המאוורר יעבוד בצורה שקטה ב 2-מהירויות ועוצמת הרעש לא תעלה ב 2DB -על
הרעש בתא ללא המאורר.
תקרת תא המעלית תהיה בעלת תקרה כפולה מישורית או קשתית מפלב"מ
מוברש .עיצוב ותוכניות תא המעלית חייבים לקבל אישור האדריכל לפני היצור.
כל פרטי התא מתוך המגוון הקטלוגי של ספק המעליות ולבחירת האדריכל.
 17.02.08.2מעלית  2500ק"ג משא עם ליווי
רוחב 1800 :מ"מ
עומק 2700 :מ"מ
גובה  2500 :מ"מ.
דלתות  1800 X 2100 :מ"מ
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 17.02.08.3הערות כלליות
 17.02.08.3.1פח פלב"מ (נירוסטה) יהיה בגמר ליינן או דמה .כאלטרנטיבה פח
פלב"מ מוברש.
 17.02.08.3.2מספר גופי התאורה ,סוג הגופים ואופן שילובם לפי בחירת האדריכל
ואישורו.
 17.02.08.3.3גוון הפחים הצבועים יהיה לפי בחירת האדריכל והיישום לפי
הנחיות יצרן הצבע שיבחר.
 17.02.08.3.4תקרת התא  -צבע לבן .תאורה ישירה ועקיפה תשולב בתקרה
מונמכת מפח פלב"מ מחורר ו/או מלא .לפי דרישות האדריכל.
 17.02.08.3.5כל פרטי התא מתוך המגוון הסטנדרטי של ספק המעליות.
 17.02.09דלתות הפיר והמשקופים-:
דלתות אוטומטיות נגררות לכל פתח( .מידות עפ"י הנתונים הכלליים) .מפח מגולוון  2מ"מ.
הדלתות תצופנה בפח פלב"מ מוברש  0.8מ"מ (לחילופין דלתות מפח פלב"מ מוברש  1.5מ"מ).
כל דלת ניתנת לפתיחה מבחוץ ע"י מפתח מיוחד .הדלתות תצופנה בשרף למניעת רעש
(.(ANTI DRUM
לכל דלת ,משקולת או קפיץ לסגירתה במידה ותא אינו חונה מול התחנה.
המחיר כולל משקופי פלב"מ עמוקים .במידה והמשקופים העמוקים לא מסופקים ע"י היצרן
בחו"ל ,יתקין הספק משקופים עמוקים מתוצרת הארץ.
ניתן לוותר על פחי כיסוי בין קומות רק במידה ולמנגנון דלת התא נעילה כאשר זה אינו חונה
מול התחנה.
סף דלת הפיר יתוכנן לנשיאה של  60%מהעומס הנומינלי.
 17.02.10מנגנון מפעיל דלתות התא והתחנות
יותקן ויסופק למעלית מנגנון פתיחה וסגירה של דלתות התא והתחנות .הציוד יכלול מכונה
המורכבת על תא המעלית אשר תאושר ע"י היועץ .דלת התא ודלתות התחנות ישולבו ויופעלו
כאחת בעת פתיחה וסגירה .דלת התא ודלת הפיר תפתחנה ותסגרנה בהנעה ותבוקרנה
בפתיחה ובסגירה ע"י מנגנון נאות.
דלתות התא והפיר תפתחנה באופן אוטומטי כאשר התא נמצא בתחנה .סגירה של דלתות
התא והפיר צריכה להתבצע לפני שאפשר יהיה להפעיל את התא .פעולתן שקטה בפתיחה
ובסגירה.
תנתן אפשרות להפסיק את פעולת הדלתות ולהפוך כוונן במשך סגירתן .כל דלת תסופק עם
התקן משולב אשר ימנע תזוזת התא מהתחנה כל עוד לא נסגרו וננעלו הדלתות בהתאם
לפקודת הבטיחות בעבודה .מגע חשמלי יותקן בדלתות התא .אשר ימנע תזוזת התא מהתחנה
עד אשר הדלתות תסגרנה.
עפ"י המוגדר בחוק ,יסופקו מפסקים מתאימים כדי לפקד על פעולת הדלתות .מנגנון פתיחת
הדלתות בשלמותו כולל מנוע ,הנע גלגל שיניים ,או הנע חלזוני ,זרועות פרקים ,גלגלים,
מיסבים ,מנעולים ומגעים ,יהיה מתוצרת חברת האם של ספק המעלית .הדלתות תסענה על
מסילות מלוטשות ע"י גלגלים עם מיסבים כדוריים ומסילה תחתונה מפלב"מ המשתלבת עם
רצפת התא המסילה ואזור הכניסה לתא יתוכננו ויבוצעו לקבלה  60%מהעומס הנומינלי.
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המנגנון יכלול ,מערכת פתיחה הכוללת טור תאים פוטו אלקטרים תא פוטו אלקטרי ומתקן
פתיחה .עם חציית קרן האור ,הפעלת טור התאים ,או הפעלת כח העולה על  15ק"ג על דלת
המעלית תסוג הדלת לאחור ולאחר השהיה תסגר מחדש.
(לחיצה על קריאת פנים נוספת תקצר השהית דלת ,וזו תסגר מידית) .הדלתות תוכלנה
להפתח לכל רוחבן ,ידנית( ,במקרה חרום) ללא צורך בהפעלת כח מעל לסביר .נדרש מנגנון
לפעולה מאומצת ( (HEAVY DUTYבזרם ישר או זרם חילופין מבוקר תדר עם טור תאים
פוטו אלקטרי ומהירות הניתנת לכוונון.
מיקום התא הפוטו אלקטרי על מזוזת המשקוף .המעלית תחנה בתחנה עם דלתות סגורות
למעט בתחנות ראשיות .לחיצה על לחיץ קריאת חוץ ,כשהמעלית נמצאת באותה תחנה,
תגרום לפתיחת הדלת.
אם לאחר ביצוע פקודת סגירת דלת לא נוצר מגע מנעול תפתח הדלת מחדש ,לאחר השהיה,
ותנסה לסגור שנית לאחר שלושה ניסיונות תפתח הדלת ותישאר פתוחה ,ותבטל קריאות
קיימות.
 17.02.10.1השהית דלתות
ההשהיה לפתיחת דלתות תהיה שונה לסוגים שונים של קריאות ותהיה ניתנת
לכוון בתחום של  1-20שניות .ברירות המחדל תהינה כדלהלן:
 5שניות לקריאות מהתא או מהתחנות.
חצית טור תאים או תא פוטו אלקטרי תקצר ההשהיה לחצי מהזמן הרגיל.
כאשר מעלית מגיעה לתחנה גם מקריאת תא וגם מקריאת תחנה יהיה זמן
ההשהיה לפי הקריאה מהתחנה וחצית מערכת הגנת הדלת לא תקצר את
ההשהיה.
 17.02.11מכונות ההרמה
 17.02.11.1מנוע ללא ממסרה.
 17.02.11.2גלגל ההנעה המניע יאפשר פירוק לשם תיקונים בנוי בצורה נאותה השומר על חיי
כבל .עשוי ברזל יציקה בחוזק של לפחות  180ברינל ולפי אישור נציג המזמין.
הגלגל מצויד במתקן הגנה בפני יציאת כבלים מהנעיצים .על קוטר הגלגל יהיה
לפחות  40פעם מקוטר הכבל.
 17.02.11.3זווית החביקה של הכבלים על גלגל ההנעה תהיה  160מעלות מינימום (לזווית
חביקה גדולה יותר נדרש אישור יועץ).
 17.02.11.4ניתן להציע מנוע עם מגנט קבוע.
 17.02.12המנוע החשמלי :ומערכת ההנע
 17.02.12.1מנוע מיוחד למעלית לזרם חילופין .מותאם לעומס בעל מומנט התחלתי גבוה.
זרם התנעה מקסימלי פי  3מזרם נומינלי.
זרם ההספקה תלת פאזי  400וולט 50 .הרץ .שינוי מתח מותרים .10%המנועים
מוגנים ע"י מפסיקים לעומסי יתר ,בעלי ניתוק אוטומטי ,המופעל ע"י כל פאזה
וכל ליפוף בנפרד .על הגל החופשי של המנוע יותקן גלגל יד ,עם סימון כווני הסיבוב
של הורדה והעלאת המעלית.

_______________________________________________________________________
עמוד  386מתוך 555
-LOGISTIC-#21649-v16מפרט_טכני_מיוחד_-ג__-_2מרכז_אנרגיה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מכרז מס' 206/2021

גם בעבודה מאומצת ובשיא עונת הקיץ לא יתחמם המנוע מעל למותר .בליפוף
המנוע יותקן צמד תרמי ,אשר ינתק פעולת המנוע במקרה של התחממות יתר של
הליפוף רק לאחר גמר הנסיעה .במידת הצורך יש לספק מנוע עם אוורור מאולץ.
 17.02.12.2במעלית נדרשת מערכת בקרת מהירות אשר תבקר את התאוצות התאוטות
והמהירות הקבועה ע"פ תכנית קבועה מראש.
התאוצות והתאוטות לא תעלנה על  1.2מ/ש בריבוע ותכוונה ל 0.8-מ/שניה
בריבוע .עצירה ובלימת המעלית תהיה חשמלית ללא שימוש בבלם המכני אשר
יפעל ,בפעולה רגילה ,רק לאחר עצירתה המוחלטת של המעלית.
המערכת תעבוד בחוג סגור באמצעות משוב מטכו גנרטור אשר יותקן על ציר
המנוע וביצועיה לא יהיו תלויים בעומס המעלית ,גישת המעלית לתחנה ישירה
וללא מהירות זחילה.
בקרת מהירות תבוצע באמצעות מערכת שינוי תדר ( )VVVFאם ידרשו נגדי
התנעה או בלימה יותקנו אלה מחוץ לחדר המכונות דיוקי העצירה  3מ"מ.
במעלית ללא ממסרה יועדף מנוע עם מגנט קבוע.
בהעדר זינה תפלס המעלית לתחנה הקרובה ותפתח דלתות.
 17.02.12.3למערכת ההנע יותקנו בטחונות מיוחדים אשר יגרמו לעצירת חרום באמצעות
המעצור המכני ,עקב אחת מהסיבות הבאות:
 17.02.12.4היווצרות שגיאה בין מהירות מתוכננת למהירות ממשית.
 17.02.12.5נסיעה בכוון הפוך למתוכנן.
 17.02.12.6אי האטה כ -0.7מ' מתחנה קיצונית.
בטחונות אלה לא יהיו תלויים במערכת הפיקוד הרגילה.
(פרוט ראה להלן).
 17.02.12.7מערכת משוב
כאמור ,תפעל המערכת בחוג סגור עפ"י תכנית קבועה מראש עם שלוש
מערכות משוב:
−

משוב מהירות.

−

משוב דרך אשר יתן את המיקום המדויק של המעלית בפיר.

 −משוב זרם.
המעלית תעצור עצירת חרום מיידית כאשר:
−

יש סטייה של  5%בין המהירות המתוכננת והמהירות הנמדדת.

−

יש סטייה של  15%בין התאוצה המתוכננת לתאוצה הנמדדת.

 −יש סטייה של למעלה מ 12-מ"מ בין מיקום המעלית בפיר אשר נתקבל ממשוב
הדרך לבין המיקום אשר התקבל מאינטגרציה של משוב המהירות.
 −הזמן החולף בן גילוי השגיאה לבין עצירת המעלית לא יעלה על  0.1שניה.
עצירת החרום תהיה ,באמצעות המעצור המכני ועצירה גנרטורית והדרך לא
תעלה על הנדרש בתקן.
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במחשב המערכת תותקן סוללה לצורך שמירה בזיכרון של מיקום מעלית בפיר,
גם במקרה של העדר אספקת זרם ראשית ,כך שגם בעת דליקה והפסקת חשמל
ניתן יהיה לאתר מיקום המעלית לצורך חילוץ אנשים בזמן מצוקה או אסון
באמצעות מערכת התצוגה ומראי הקומות.
 17.02.13בידוד המכונה
המכונה בשלמותה ,על חלקיה השונים תורכב על בסיס מפלדה צורתי או ישירות על גבי
הפסים .מבודדת ע"י כריות גומי מיתר חלקי הבניין .לבידוד למניעת רעידות ,תנודות או רעש
שיעברו לתוך הבניין.
 17.02.13.1פילוס אוטומטי
אם לאחר עצירתה המוחלטת של המעלית ישנה סטייה של מעל  6מ"מ (עקב פילוס
לא נכון או עקב התכווצות או התארכות כבלים) תפלס המעלית מחדש בדלתות
פתוחות ,במהירות נמוכה מאוד עד אשר הסטייה תפחת מ 3-מ"מ.
 17.02.14מסלולים
מסלולי התא והמשקל הנגדי מפרופיל צורתי מיוחד למעלית ,בעלי חוזק מתאים לעומסים
וגדלי התא השונים.
הפסים יהיו מפלדה משוכה או מעובדת מצוידים עם כל החיזוקים במידה מספקת ,כולל
מהדקים ויתר האבזרים (לכל פס שני חיזוקים לפחות).
חיבורי הפסים של התא והמשקל הנגדי יחוברו למבנה בעזרת ברגים ועוגני "פיליפס".
כוון הפסים יהיה כזה שלא תהיה סטייה בכוונם (הן באנכיות והן במקבליות) באזור חיזוקי
הפס (הסטייה לא תעלה על  1מ"מ וזאת בכל הצירים).
פסי תא:

140 X 90 X 16

פסי משקל נגדי:

90 X 90 X 16

מידות הפסים הן הנחיה בלבד .על הספק לחשב באופן מדויק את חתך הפסים הנדרש ולהגיש
למזמין וליועץ את החישובים הנדרשים ,אלה יחושבו לשאת את העומסים המוגדרים בתא.
במחירי המעלית יהיו כלולים כל חיזוקי הפסים ,קורות ההפרדה ורשתות ההפרדה בבור
הפיר (או לכל גובהו אם יידרש) כל חיזוקי הפסים יהיו מגולוונים באבץ חם ועשויים פלדה
מתאימה לגלוון ,כל חלקי הפלדה יחוברו לפיר באמצעות חיבורים בורגיים ,ספק המעלית
יכין תכנית מדויקת עם דרישותיו להכנות בפיר של חיבורים אלה.
במידה ויש (בכל אופן) צורך בריתוך באתר יש לבצע תיקון מקומי ע"י ניקוי יסודי של התפר
וצביעה בשתי שכבות של צבע עשיר אבץ מסוג שיאושר ע"י המפקח.
 17.02.15משקל נגדי
מסגרת מברזל צורתי איתנה ,עם מילוי פריזמות פלדה ע"י הספק .בקצה המשקל הנגדי
יותקנו תותבים ממתכת או עץ  ,ניתנים לפירוק ,כך שניתן יהיה לפרקם במקרה של התארכות
כבלי התילוי.
עומס מאוזן.50% :
 17.02.16נעלי התא והמשקל הנגדי
נעלי החלקה ,עם ציפוי מתאים ,ניתנות לוויסות לפעולה שקטה .בית עם קפיצים וסיכה
אוטומטית.
 17.02.17גלגלי הטיה
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קוטר גלגלי הטיה לא יהיה פחות מ 40 -פעם קוטר הכבל .הגלגלים יצוידו במיסבים גליליים,
בנויים ממבנה חזק ,מוגנים בפני אבק .עם אמצעים נאותים לסיכה.
 17.02.18כבלי תליה
מיוחדים למעלית ,מפלדה בחוזק שלא יעלה על  160ק"ג/ממ"ר .מבנה  ,8X19 SEALמספרם
וקטרם בהתאם לעומס ומשקל התאים.
הקצוות יהיו מצוידים בפעמונים עם יציקת אבץ ,או עם לבבות ומהדקי כבל .תילוי הכבלים
יהיה קפיצי משני הצדדים ניתן לספק במקום כבלים ,חגורות עם גדילי פלדה יצוקים בתוכן.
 17.02.19פיקוד  -מאסף מלא
 17.02.19.1כל קריאה נרשמת בזיכרון המערכת .המעלית תיעצר לפי סדר התחנות ולא ע"פ
סדר קבלת הקריאות כשעצירת המעלית בקומה מבטלת את הקריאה ע"פ כוונה.
 17.02.19.2על הספק להגיש דרישותיו לאופי ,איכות ויציבות אספקת הזרם מגנרטור
החירום .גנרטור החירום יהיה עפ"י האפיון של ספק המעליות .אם ,בעת הפעלת
המעליות בהזנת גנרטור חירום ,לא תפעל המעלית כשורה ואיכות האספקה
תתאים לדרישות הספק ,יהיה על הספק לבצע שינויים במערכות הנע וההגנה
בלוחות בפיקוד שלו על מנת שהמעלית תפעל כהלכה.
 17.02.20אביזרי פיקוד והכוונה
פנלי אביזרי פיקוד והכוונה והלחצנים יהיו מחומר עיצוב וכיתוב כנדרש ע"י האדריכל ויקבלו
את אישור האדריכל על תכניות הספק לפני תחילת ייצורם כל אביזרי הפיקוד יותקנו בתוך
קופסאות מתאימות כל האביזרים מדגם אנטי ונדלי.
כל הסימנים (ספרות על הלחצנים ,חצים ,פתח דלת פעמון וכו') שמיועדים לשימוש הקהל
יהיו בסימנים בולטים המאפשרים לעיוורים להבחין בסימן ע"י מישוש וכן נדרש סימון בכתב
ברייל.
על הספק לקחת בחשבון כי נדרשים אביזרים יוקרתיים ולחצנים לפעולה מאומצת .למזמין
זכות לבחור צורת אביזרים יוקרתיים מתוך מגוון אביזרים שבשימוש הספק (לא יאושרו
אביזרים סטנדרטיים שמשמשים לבניינים מגורים) כל אביזרי הפיקוד עפ"י תקן  2481חלק
 70נגישות למעליות עם אותיות בולטות בצבע קונטרס כתב ברייל וצליל קצר.
 17.02.20.1בכל תחנה זוג לחצני קריאה מוארים לרישום הקריאה.
בכל תחנה חצי כוון עם גונג מעל לדלת תחנה (גונג יופעל רק כאשר מעלית מגיעה
לקריאות חוץ וכ  3-שניות לפני הגעת המעלית וכאשר מופעל לחיץ חוץ והדלת
נפתחת מחדש).
לגונג צליל שונה לעליה וירידה.
 בכל תחנה בנוסף מראה קומות דיגטלי ".2 מפתח כבאים בקומה ראשית בהתאם לתקן. מתח מפתח או קורא כרטיסים לפיקוד סניטר. מתח מפתח ביטול מעלית – בתחנה ראשית. 17.02.20.2בתא המעלית יותקן ,בנוסף ,אמצעי המאפשר לעוורים להבחין בתחנה בה הם
נמצאים השיטה  VOICE GENERATORהמודיע לאיזה קומה הגיעה המעלית,
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ואילו פונקציות קימות באותה קומה וכן הודעות על כיוון הנסיעה ,סגירת דלתות
הכל ע"פ תקן  2481חלק .70
המעלית תחנה בקומות עם דלתות סגורות לחיצה על לחצן קריאות חוץ,
כשהמעלית נמצאת באותה קומה ,תגרום לפתיחת הדלת ,לחיצה על לחיץ חוץ
כאשר דלת במצב בסגירה תגרום גם היא לפתיחה מחדש של הדלת הלחצנים
מדגם לחצני מגע דגם מיקרו מהלך פיצו אלקטרי ,כל מראי קומות בגודל ", 2
מדגם  LCDואורך חיים של לפחות  100,000שעות.
 17.02.21בתא
יותקנו  2טבלאות פיקוד הכוללות:
 17.02.21.1לחצני משלוח לכל התחנות (המוארים לרישום ,עם צליל קצר).
 17.02.21.2לחצן אזעקה מוזן מסוללת תאורת חירום.


מתג למאוורר.



מתג מפתח לפיקוד פנים "ישיר" "עצמאי" (הענות רק לקריאות פנים וביטול
קריאות חוץ) במצב פיקוד זה כשאין קריאות תא ,חונות המעליות בדלתות
פתוחות ולא תענינה בכל מקרה לפיקוד חיצוני .סגירת הדלתות תתבצע ע"י
לחיצה רצופה על לחיץ "סגור דלת" או לחיצה רצופה על לחצן הקריאה.

 17.02.21.3לחצן "פתח דלת" הפותח דלת ומופעל במקביל לתא פוטו אלקטרי ומגביל הכוח
של הדלתות.
 17.02.21.4מערכת אינטרקום ראה להלן.
 17.02.21.5מראה קומות מעל לדלתות.
 17.02.21.6חצי כוון נסיעה (מהבהב בזמן נסיעה)( .צבע שונה לכל כיוון)
 17.02.21.7נורית וזמזם לעומס יתר.
 17.02.21.8מתג מפתח לפיקוד כבאים.
 17.02.21.9לחיץ "סגור דלת" המקצר השהית דלתות ופעיל גם בעת פיקוד "עצמאי" .בעת
פיקוד עצמאי תסגרנה דלתות רק בעת לחיצה רצופה על לחיץ "סגור דלת".
 17.02.22פיקוד כבאים
פיקוד כבאים יהיה עפ"י התקן הישראלי ת.י  555או ת .י ( 24ישן) ולא יותר שימוש בלוגיקת
פיקוד כבאים שונה.
פיקוד הכבאים יופעל ע"י מתג כבאים בתחנה ראשית ,מתג כבאים בעמדת השוער או ע"י
הפעלת שני אזורים לפחות במערכת גילוי העשן ,אם מערכת גילוי העשן גילתה אש בקומת
הכבאים תסע המעלית לקומה אחרת כפי שתקבע ע"י רשויות הכיבוי (חווט ממערכת גילוי
העשן ע"י המזמין חיבור ע"י הספק).
 17.02.23אביזרים על גג התא
טבלת שרות עם כפתורי "לחצן משותף"" ,לחצן מעלה"" ,לחצן מטה" "עצור" מתג העברה
לפיקוד שרות ,מנורה מטלטלת עם מתג הפעלה ופעמון אזעקה מוזן מסוללת תאורת חרום
ע"פ התקן ,מגע דלת פתח חרום ,מתקן רפיון כבלים ושקע כח לביצוע עבודות תחזוקה.
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 17.02.24לחצן מפתח  -שמורה בידי המזמין הזכות להחליף כל לחצן או פקד במתג מפתח (ללא תשלום
נוסף במסגרת הזמנת המעלית) ,או קורא כרטיסים שיסופק ע"י המזמין.
 17.02.25לוח פיקוד
לוח הפיקוד יהיה בנוי ממסגרת או פח מכופף ויציב ללא אפשרות להעברת זעזועים
למכשירים המותקנים בו.
כמו-כן ,יהיה בנוי עם דלתות מתכתיות קדמיות ואחוריות תוך התחשבות באוורור מקסימלי
ללוח .לוח פיקוד על טהרת המצב מוצק (אלקטרוני).
לוח הפיקוד יכלול מיקרופרוססור (מעבד) אליו יחוברו כל הכניסות מהפיר ומהתא (מגעי
דלתות ,מפסקים ,גובלים ,לחצני קריאה וכו') .על סמך האינפורמציה שמתקבלת מהם וע"פ
תכנה המותאמת לפיקוד המעלית (הניתנת לשנוי) יתן המיקרו פרוססור פקודות.
למגעני הדלת ולמגענים הראשיים לסגירת דלת ונסיעת המעלית וכן אינדיקציות למראה
הקומות חיצי הכיוון וכו'.
כל הכניסות ללוח הפיקוד תהינה בעלות אימפדנס כניסה גבוה וקצר חיצוני לא יפגע בפעולתו
התקינה של הלוח .כניסות ממעגלי הבטיחות יבודדו גלוונית מהפיקוד.
הלוח יכלול מעגלים מודפסים סטנדרטיים הניתנים לשליפה ולהחלפה מיידית ללא שימוש
בכלי עבודה.
מיקום מחברי הכרטיס ימנע אפשרות של התקנת כרטיס שאינו מתאים למחבר .כניסות
מעגלי הבטיחות (מגעי דלתות ,מגעי מנעולים ,גובלים וכו') .יהיו מרוחקים אחד מהשני כך
שלא יוכל להיווצר קצר אקראי על מעגל הביטחונות .קו "האפס" של מעגל הביטחונות יהיה
מארק כך שקצר לגוף של אחד מרכיבי קו הביטחונות ימנע נסיעת מעלית ויגרום ל"שריפת"
הנתיך המתאים .במקום בולט בלוח הפיקוד יותקנו דיודות מאירות (נוריות) מטיפוס L.E.D.

אשר תנחינה את המטפל בלוח על מצב המפסיקים בפיר ותאפשרנה איתור תקלות מידי כ"כ,
יותקן בלוח הפיקוד
מראה קומות דיגיטלי המורכב מאלמנט סטנדרטי של  7סגמנטים.
ניתן להציע לוח פיקוד עם מחבר חיצוני אליו ניתן יהיה לחבר מערכת אנליזה שתנתח את
המצבים הלוגיים של הפיקוד ,מתן קריאות חוץ ותא וכו'.
הטרנספורמטורים יהיו מחושבים ובנויים לעבודה תמידית מאומצת עם אפשרויות כיון בצד
ראשוני ומשני.
הטרנספורמטורים שבלוח יהיו בתחתית הלוח .מוגנים בפני מגע יד ,תוך התחשבות באוורורו.
מישרי הזרם יהיו בעלי רמת עומס ,ובלתי רגישים לעליות מתח רגעיות ופתאומיות מיקומם
בלוח במקום מאורר.
מיקומם של מישרים ,יהיו קרוב ככל האפשר למעגל שלהם ויהיו מורכבים כך שיהיו נוחים
לטפול שרות והחלפת חלקים ,ללא צורך בפרוק או הזזת מכשיר אחר סמוך.
המתנעים יהיו מורכבים בפינה אחת נפרדת ,כך שלא יהיה סיכון למטפל בלוח.
מכשיר עומס יתר יהיה מכוון לזרם נומינלי של המנוע עם השהיית בעת ההתנעה .בלוח יהיה
מורכב מכשיר שאינו מאפשר הפעלת המעלית במקרה של פאזות הפוכות ,או חוסר באחת
הפאזות .המהדקים מסומנים בלוחות זיהוי קבועים .מהדקים או ברגי מתח הזנה ראשי ,כח
ומאור יהיו נפרדים ורחוקים ממהדקי מעגלי פיקוד ואיתות .החיווט שבלוח יהיה מסודר,
נאה ומקצועי.
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הסלקטור יהיה אלקטרוני ויופעל ע"י פחיות ואינדוקטור על גג התא לחילופין סלקטור
המופעל ע"י סרט ,או מגע אינפרא אדום המונה פולסים.
כל המכשירים כולל המהדקים או ברגי חיבור יהיו מסומנים בלוחות זיהוי קבועים וסימונם
יהיה זהה לזה שבתכנית הפיקוד .תכניות הרכבה מכנית של המכשירים בלוח ,ותכניות פיקוד
חשמלית תהינה מצורפות בחדר המכונות.
בלוח הפיקוד יותקנו לחצני קריאה לקומות קיצוניות מתג ביטול פתיחת דלתות וכן טבלת
שרות הכוללת מתג מעבר בין פיקוד "שרות" לפיקוד "רגיל" .לחצן השרות "מטה" יעקוף גובל
עליון ,ומגע פגוש לחצן פיקוד שרות "מעלה" יעקוף גובל תחתון ,מגע פגוש ומגע התקן בטחון.
הפעלת פיקוד שרות על גג התא תבטל פיקוד שרות מלוח הפיקוד.
במעלית ללא חדר מכונה יותקן לוח הפיקוד לצד הדלת בתחנה העליונה .לוח הפיקוד יצבור
אינפורמציה כך שניתן יהיה (ע"י מערכות תצוגה) לשלוף את האינפורמציה הבאה:
 17.02.25.1רישום תקלות היסטוריות (התקלות יישארו רשומות גם לאחר הפסקת מתח
ללוח הפיקוד).
 17.02.25.2רישום זמני המתנה לקריאות וניתוח תנועה.
 17.02.25.3תצוגת מצב המעלית הכוללת ,בצורה גרפית ,מיקום מעלית ,כוון ,סגירה או
פתיחת דלת ,רישום קריאות תא וחוץ ,ויעוד כל קריאת חוץ.
 17.02.25.4ניתן יהיה להתחבר למערכת תצוגה באמצעות מערכת חיצונית (התחברות לCPU

נפרד לא של הבקר) ולאפשר הכנסה ידנית של משטרי פעולה שונים של המעלית
וביטול תחנות .יש להבטיח תקשורת  RS 232או  458להתערבות במשטרי העבודה.
הקבלן יעביר את פרוטוקול התקשורת למזמין לצורך התחברות למערכת בקרת
מבנה .הספק יתקין את התכנה ואת הממשק מלוח התצוגה .אל מערכת בקרת
המבנה ,וממערכת בקרת המבנה דרך מערכת התצוגה ללוחות הפיקוד של
המעלית .במסגרת מפרט זה לא נדרשת מערכת תצוגה ואולם על הספק להחזיק
במחסניו ,בכל עת מערכת תצוגה ולהתקינה לצורך איתור תקלות לתקופה מוגבלת
(ללא תשלום ובמסגרת השרות ) .במידה ויזכה הספק בהתקנה של מעליות נוספות
בבית החולים יחבר זה את המעלית למערכת התצוגה שתותקן למעליות הנוספות.
 17.02.26אינסטלציה חשמלית
צנרת או תעלות האינסטלציה חייבות להיות מוגנות ,ומוחזקות היטב כדי שלא תשתחררנה
עקב זעזועים .קופסאות ההסתעפות או המעבר או חיבורים שבאינסטלציה חייבות להיות
מחוזקות בנפרד באופן עצמאי.
כמו-כן ,חייבות להיות סגורות היטב ומותאמות לפתיחה מהירה בעת השרות או הבדיקה.
חיבורים בקופסאות הנ"ל ,יהיו במהדקי חיבורים ומצוינים בתכנית הסימון.
אין להעמיס בחלל הצנרת ,או התעלות שבאינסטלציה יותר מ 70%-חוטים מהחלל הפנימי.
באינסטלציה בין מפסקי בטחונות לא יהיו חיבורים .חיבורי צנרת למפסיקי בטחון ,מנעולים
או כל מכשיר אחר  -יהיו יציבים בצינורות מתאימים מוגנים בפני פגיעה .המכשירים
הטעונים כיוון לאחר בצוע האינסטלציה יהיו מחוברים בצינור גמיש כדי לאפשר כיווני ביניים
וכיוון סופי מפסקי הבטיחות יסומנו .כל מערכת האינסטלציה ,לחצני קומות מראה קומות,
קופסאות ההסתעפות ,מפסיקי בטחונות בפיר ,הבנויים ממתכת חייבים להיות מאורקים.
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אינסטלציית התא תהיה מוגנת ,מעברי האינסטלציה ממסגרת התא ,לגוף התא תהיה גמישה
כדי לאפשר לתא להיות חופשי ומשוחרר מזעזועי המסגרת .הכבלים הכפיפים יהיו מסוג
המיועד למעלית בלבד ,עם לב נושא פלדה או מפשתן .הגידים לא פחות מ 1-מ"מ .כבל הפיקוד
יהיה נפרד מכבל המאור או האיתות.
בכל כבל כפיף יהיה  20%רזרבה יותר מהנחוץ ולא פחות מ 3-גידים רזרביים .יש לבנות
מערכת האינסטלציה ללא אפשרות חדירה ואיסוף מים .אטימות ואביזרי האינסטלציה IP54

אטימות המערכת כולה  .IP23החוטים בקופסאות או בזויות לא יהיו סבוכים מפסקי
הבטיחות כגון-:
מפסק עצור או מפסיק בור וכו' .יהיו על בסיס עם מגעים בטיחותיים חיוביים .החיווט למגעי
הבטיחות יהיה כזה אשר יאפשר אבחנה בין מגעי הבטיחות השונים (גובל עליון ,גובל תחתון,
מגעי הפגוש ,מגעי ווסת מהירות) .המאור שמעל התא יהיה יציב וניתן להפעלה ע"י מפסק
שהגישה אליו נוחה.
מפסק הבור מוגן .התא המשקופים ,וכל חלקי המתכת יהיו מאורקים.
מערכת האינסטלציה תבוצע בהתאם לתקן הישראלי ודרישות חברת חשמל.
 17.02.27חווט והכנות לאינטרקום
מערכת קשר הפנים למעלית תשולב במערכת קשר הפנים של המבנה .על הספק להכין  8גידים
רזרביים בכבל הכפיף לצורך מערכת קשר הפנים בנוסף לגידים הרזרביים שנדרשים במפרט.
הגידים הרזרביים יסתיימו בשני הקצוות (חדר מכונות ותאים) בלוחות חיבורים נפרדים
ויסומנו בהתאם .כ"כ יכין הספק מגע נוסף בלחיץ האזעקה וחורים מתאימים בפנל הלחצנים
ויתקין רמקול אנטי ונדלי בלוח לחצני התא ,הפעלת האינטרקום עם לחיצה על לחיץ
האזעקה.
נדרשת התקנת מערכת אינטרקום ע"י הספק (מערכת האינטרקום תוזן ממצבר נטען) וחיבורו
למערכת האינטרקום הקיימת מתוצרת רמטל בנמצא בשימוש האוניברסיטה במוקד
הביטחון של האוניברסיטה .המערכת המרכזית תאפשר זיהוי של המעלית הקוראת.
בנוסף יתקין הספק קשר דיבור ישיר אל מוקד השרות.
 17.02.28מתקני בטחון
 17.02.28.1התקן תפיסה לתא
מתאים למהירות הנומינלית מופעל ע"י וסת מהירות בראש הפיר .ווסת יפעיל את
התקן התפיסה במידה ומהירות הנסיעה בירידה תעלה על המהירות הנומינלית
עפ"י הנדרש בתקן כניסת התקן התפיסה הדרגתית.
 17.02.28.2פגושות
קפיציות מתחת לתא ולמשקל הנגדי ,בהתאם לתקן הישראלי.
 17.02.28.3מתקן בטיחות
המונע הילחצות במקרה של פגיעה ע"י הדלת האוטומטית בתנועתה .הכח
המפעיל בהתאם לתקן (בנוסף לסרגל הביטחון המתכנס).
 17.02.28.4מגע בטחון
במקרה של הפעלת התקן בטחון או התרופפות של כבלי תילוי.
 17.02.28.5מגע וסת מהירות
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הפועל במהירות העולה ב 15% -על המהירות הנומינלית
הביטחונות.

לניתוק מעגל

 17.02.28.6מגע ביטחון
לרפיון כבלי ווסת מהירות ו/או ירידת משקולת מתיחה לכבל ווסת מהירות.
 17.02.28.7גובלים
יופעלו ע"י התא בעוברו את התחנות הקיצוניות .מפסק גובל יפסיק את קו הזינה
בכל שלשת הפאזות או לחילופין את הקו הראשי של הפיקוד הגורם לניתוק בכל
שלושת הפאזות בהזנה למנוע ובניתוק הזרם לבלם בשני קצוות ההזנה.
 17.02.29מפסיק ראשי
בראש הפיר יותקן מפסק ראשי תלת פאזי (ע"י המזמין) ,ומתקני הגנה לזרם יתר ,לחוסר
פאזה ,ולהפיכת פאזה (ע"י ספק המעליות).
כמו-כן יותקן מפסק פחת לתאורת המעלית ע"י ספק המעליות (במידה ולא יותקן שנאי
מבדל).
 17.02.30צביעה
כל החלקים המתכתיים יצבעו פעמיים בצבע יסוד ואחר בצבע גמר כנדרש .כל שכבה לפחות
בעובי ( M30מיקרון).
 17.02.31רמת רעש
רמת הרעש של המעלית תתאים לנדרש מסוג כזה של מעלית ,רמת הרעש בתא לא תעלה על
רעש הסביבה:
-

ב 4DB -כאשר נמדד בגובה של  1.5מ' באמצע התא כאשר הדלתות נפתחות או נסגרות.

-

ב 6 DB -כאשר המעלית נוסעת במהירות קבועה והמאוורר אינו פועל.

-

ב 8DB -כאשר המעלית נוסעת במהירות קבועה והמאוורר פועל במהירות הגבוהה.

רעש הסביבה הבסיסי .45DB
רמת הרעש בחדר מכונות לא תעלה על  80 DBכאשר כל המעלית בנסיעה.
 17.02.32איכות ונוחות נסיעה
כוון מערכת הנע  ,הפסים הנעליים יהיה כזה שלא תורגשנה רעידות או טלטלות בזמן הנסיעה
בכל נקודות בעת האצה נסיעה במהירות קבועה או האטה.
לאורך כל מסלול הנסיעה עצמת הרעידות הממוצעת תהיה נמוכה מ8 mg-
( )PEAK\TO\PEAKולא תעלה על  25 mgליותר מ -5%מזמן הנסיעה .הבדיקה תבוצע ע"י מד
תאוצה תלת צירי (דגם  PMT EVA - 625או שווה ערך שיאושר ע"י היועץ).

_______________________________________________________________________
עמוד  394מתוך 555
-LOGISTIC-#21649-v16מפרט_טכני_מיוחד_-ג__-_2מרכז_אנרגיה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מכרז מס' 206/2021

תיאור הציוד המוצע
מעלית ללא חדר מכונה  2500ק"ג משא עם ליווי
הפרטים הבאים ימולאו ע"י הספק:
 6.1.10מפעיל דלת תא
 6.1.1מכונת הרמה
גלגל תוצרת........................:דגם...........................
קוטר
הספק מנוע :ישר/חילופי/חילופי מבוקר
הנעה........................................................
 6.1.11הגנת דלת (סרגל)
 6.1.2מנוע חשמלי
תוצרת........................:דגם ..........................תוצרת........................:דגם...........................
ראשית
.
סוג..............................דגם...........................
הספק ..........................
זרם התנעה...................זרם נומינלי ...............משנית
מקדם הספק בעומס מלא ...............................סוג.............................דגם............................
מקדם הספק בעומס קל .................................
התנעות
מס'
בשעה..........................................
מאוורר
דגם.................הספק.........................
טמפ' עבודה בחדר מכונה................................
מהירות המעלית (מ/ש)...................................
 6.1.12לחצנים
 6.1.3מערכת הנע
תוצרת........................:דגם...........................
מתח/תדר
זרם חילופין מבוקר
תוצרת........................:דגם..........................
.
הספק...........................
האם מבוקרת וקטור מלא כן/לא
אנלוגי /דיגיטלי
טכו גנרטור
תוצרת........................:דגם..........................
.
 6.1.13תוצרת דגם
 6.1.4פגושות
תוצרת...................דגם ......................תוצרת........................:דגם...........................
תא
מחושב..........מעשי............
עומס (ק"ג) מ....................-עד ......................-כושר קריעה
משקל נגד תוצרת.............דגם ......................כמות............................קוטר........................
עומס (ק"ג) מ....................-עד......................-
 6.1.14תא
 6.1.5לוח פיקוד
תוצרת........................:דגם ..........................תוצרת........................:דגם...........................
משקל עצמי..................
.
כן/לא הספק מגענים.............
ממוחשב
 6.1.15מנעולים
 6.1.6בורר קומות
כן/לא תוצרת........................:דגם...........................
סרט.............כן/לא..........פולסים
אינדוקטורים כן/לא
 6.1.16פסי תא
 6.1.7ווסת מהירות
תוצרת.................דגם ................תוצרת........................:דגם...........................
תאים
מהירות (מ/ש) נומינלי..............תפיסה ............חתך.............................
תוצרת.................דגם.................................................................... ................
מ.נגדי
מהירות (מ/ש) נומינלי..............תפיסה ............גלגלי נסיעה דגם ..........תוצרת........................
 6.1.17פסי משקל נגד
 6.1.8התקן בטחון
תוצרת.................דגם ................תוצרת........................:דגם...........................
תאים
חתך.............................
סוג..............הדרגתי/הדרגתי עם ריסון/מיידי
.................................................................... ...................................................................
.
.
 ...................................................................גלגלי נסיעה דגם ..........תוצרת........................
.
 6.1.18גובלים
 6.1.9מנגנון דלת פיר
תוצרת........................:דגם ..........................תוצרת........................:דגם...........................
.
 5.2.19אינטרקום
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תוצרת........................:דגם...........................

אישור מידות  /הסתייגויות
האם מידות תכניות מערך פיר במפרט מתאימות לציוד המוצע?

כן/לא

אם לא פרט...........................................................:
האם מידות תכניות חדר מכונות במפרט מתאימות לציוד המוצע?

כן/לא

אם לא פרט...........................................................:
באם תכנית הבור במפרט מתאימה לציוד הספק?

כן/לא

אם לא פרט...........................................................:
האם המהלך עודף בראש הפיר בתכניות המפרט מתאים לציוד המוצע?

כן/לא

אם לא פרט............................................................
הסתייגויות:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ ....
......
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פרק  - 18מערכת תקשורת מחשבים וטלפונים
 18.01כללי
 18.01.01פרויקט קמפוס צפוני מרכז אנרגיה כולל:
 18.01.01.1קומת מרתף – חדרים טכניים
 18.01.01.2קומת קרקע – חדרים טכניים ,חדר תקשורת ,חדר  ,UPSמחסן ,אחזקה
 18.01.01.3קומה  – 5.61משרדם ,גג טכני
 18.01.01.4קומה  – 7.905גג טכני
 18.01.02עבודה של קבלן תקשורת תכלול:
 18.01.02.1אספקה והתקנת ציוד בחדרי תקשורת
 18.01.02.2אספקה והתקנת כבילה קמפוסית – חיבור בין מרכז האנרגיה למרכז החישובים
בכבלים אופטיים וכבל נחושת רב זוגי
 18.01.02.3אספקה והתקנת כבילה אופקית – חיבור נקודות קצה לחדרי תקשורת
 18.01.02.4ביצוע בדיקות והפקת דו"חות
 18.01.02.5אספקה והתקנת שילוטים.
 18.01.02.6כבילה אופטית תתבסס על כבל ) Single mode (SMתוצרת טלדור ואביזרי קצה
של פיברנט.
 18.01.02.7כבילת הנחושת תתבסס על  CAT 7a S/FTPתוצרת טלדור ואביזרי קצה של
18.01.03
18.01.04

18.01.05

18.01.06
18.01.07

פנדויט.
קבלן התקשורת יחויב להתאים את עצמו לשלבי הביצוע של קבלני דיסציפלינות אחרות
ולעמידה בלו"ז המתוכנן.
עבודות קבלן התקשורת יבוצעו תוך הקפדה על כללי בטיחות .מנהל הפרויקט ועובדיו יצוידו
ע"י הקבלן הזוכה בציוד מגן הכולל נעלי עבודה ,כובע מגן ,משקפיים וחגורת בטחון לעבודה
בגובה.
הקבלן הזוכה מתחייב לרכוש את כל הפריטים המופיעים בכתב הכמויות עם קבלת ההזמנה
לביצוע .לא יאושרו פריטים שאינם מופיעים בכתב הכמויות ובמפרט הטכני .דוגמאות
מהפריטים שבכתב הכמויות יוצגו לאישור היועץ לפני תחילת העבודה.
הקבלן יעמיד על חשבונו מכולה לצרכיו באתר בשטח שיוקצה ע"י מנהל הפרויקט.
הקבלן ימנה מנהל פרויקט הנדסאי מוסמך בהכשרתו(עדיפות למהנדס) אשר ימצא באתר בכל
מהלך ביצוע הפרויקט ועד מסירתו ללקוח.

 18.02תאור מרכיבי המערכת
 18.02.01חדר תקשורת יכלול:
 3 18.02.01.1ארונות תקשורת עבור לוחות ניתוב וציוד אקטיבי.
 18.02.01.2תעלות תקשורת (ע"י קבלן החשמל).
 18.02.02כבילה קמפוסית
 18.02.02.1חיבור בין קמפוס צפוני לקמפוס קיים:
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 18.02.02.1.1חדר תקשורת מרכז אנרגיה > קמפוס קיים ,מבנה ( 62מרכז
אופטי) 144 SM :סיבים
 18.02.02.1.2חדר תקשורת מרכז אנרגיה > קמפוס קיים ,מבנה ( 50מתחת לגשר,
חדר מחשב ראשי) 144 SM :סיבים
 18.02.02.2כבילה עבור נקודות תקשורת במנהרת שירות:
 18.02.02.2.1חדר תקשורת מרכז אנרגיה > מפוחי עשן במנהרת שירות (5
כבלים) 4 SM :סיבים (סה"כ  5כבלים)
 18.02.02.2.2חדר תקשורת מרכז אנרגיה > משאבות במנהרת שירות ( 2כבלים):
 4 SMסיבים (סה"כ  2כבלים)
 18.02.02.2.3חדר תקשורת מרכז אנרגיה > לוחות חשמל במנהרת שירות (3
כבלים) 8 SM :סיבים (סה"כ  3כבלים)
 18.02.02.3כבילה אופקית
 18.02.02.3.1כבלי נחושת CAT 7a S/FTP

 18.02.02.4דרישות תקשורת
פונקציה

כמות
תקשורת

עמדת עבודה

2

יחידת גישה WLAN

2

בקרת מבנה

2*2

מצלמת CCTV

2

נקודות הערות

 18.02.03מערכת תקשורת המחשבים
המבנה בכללותו יימסר למזמין עם מערכת תקשורת מחשבים/טלפונים מושלמת לכל
הפונקציות השונות במבנה ,מוכן לשימוש בהתאם לתוכניות שאושרו ע"י המזמין.
 18.02.04בעלי מקצוע וטיב העבודה
 18.02.04.1העבודות המפורטות במפרט זה הינן עבודות המוגדרות "חשמל  -זרם חלש" .אי-
לכך ,כל ההוראות החלות על הקבלן בקשר להעסקת בעלי מקצוע ובעלי רשיונות
מתאימים לעבודות חשמל מטעם הרשויות המוסכמות על-פי חוקי מדינת ישראל
להוציא רשיונות כאלה ,בכלל זה מנהלי עבודה ,עובדים ,פועלים מוסמכים,
עוזרים ,חלים גם לגבי ביצוע מפרט זה .אי-לכך ,יועסקו בביצוע העבודות
המפורטות במפרט זה אך ורק עובדים בעלי מקצוע ובעלי רשיונות לעבודות חשמל
בלבד .המזמין יקבל ,לפני תחילת העבודה ,רשימה של כל פועל ובעל מקצוע
שהקבלן מתכוון להכניס לשטחו .למזמין הסמכות ,על-פי שיקול דעתו הבלעדי
והמוחלט להפסיק עבודתו של פועל ללא כל הודעה מראש ,ומבלי שהדבר יהווה
עילה מצד הקבלן לתביעה כל שהיא.
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 18.02.04.2הקבלן המבצע – העבודה תבוצע ברמה מקצועית גבוהה ביותר ,בכשרון ,מומחיות,
ועל -ידי בעלי מקצוע העוסקים בקביעות במקצועם .על הקבלן להיעזר בקבלני
משנה ובבתי חרושת מתאימים בכל העבודות המיוחדות אשר לדעת המזמין או
המפקח מטעמו אינם בתחום הרגיל של עבודתו .העברת עבודה בקבלנות משנה
תובא לידיעת הלקוח לפני העברתה .ללקוח הסמכות לפסול כל עובד ,יצרן וקבלן
משנה שאינם מתאימים לביצוע העבודה וזאת על-פי שיקול דעתו הבלעדי
והמוחלט.
 18.02.04.3הקבלן ימנה מנהל פרויקט בעל תעודת הנדסאי שימצא באתר ההתקנה בכל עת,
ישמש כנציג הקבלן ויפעל מטעמו בכל התאומים שבין הקבלן למזמין ,או למפקח
מטעמו .גם מנהל הפרויקט ייכלל במסגרת הצעת הקבלן.
 18.02.04.4פיקוח בזמן הביצוע
 18.02.04.4.1המזמין ימנה מטעמו מפקח ומתאם לביצוע העבודה .למפקח מטעמו
תינתן הסמכות לבקר ביצוע העבודה על כל שלביה על-מנת להבטיח
ביצוע בהתאם לתנאי מפרט זה ,התכניות והמפרטים שהוגדרו
ולתקנים הנדרשים.
 18.02.04.4.2למפקח הסמכות להורות על שינויים וביצוע עבודות חריגות בשם
המזמין לאחר תאום ואישור של יועץ התקשורת.
 18.02.04.4.3בהצעתו יציין המציע את שמו של איש הקשר מטעמו ,לכל נושאי
תאום ופיקוח.
 18.02.04.5סדר שטחי עבודה
מחובת הקבלן לדאוג לסידור ,ניקוי והחזרת שטחי עבודתו למצבם שלפני תחילת
העבודה ,בגמר העבודה ,לפני קבלתה ע"י המזמין ואישור החשבונות ,עליו לפנות
את כל השיירים ו/או הפסולת שנגרמו על-ידו ולתקן מפגעים שנגרמו בגין עבודתו
לפני מפרט זה .השטח יושאר נקי ומסודר.
כל עבודה הכרוכה בשינוי מצב האתר  -חפירה ,קידוח ,תליה ,חיבור ,פינוי כבלים,
הורדת ציפויי תיקרה ,חדירות דרך קירות ,רצפות ,תקרות וכו' ,מחייבים תאום
ואישור המזמין.
 18.02.04.6כלי עבודה
הקבלן מצהיר כי ברשותו כל כלי העבודה הנדרשים לביצוע העבודות המפורטות,
הינו משתמש בכלים תקינים ,עומד לרשותו כל ציוד הבדיקה הנדרש לבדיקת
תקינות המערכת המותקנת לפי מפרט זה ,ומתחייב להשתמש בכלים אלה לביצוע
עבודות המזמין .למזמין הסמכות לפסול השימוש בכלי עבודה בלתי תקינים וציוד
בדיקה לא מכויל כנדרש במפרטי היצרן ,על-פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.
הבאת כלי עבודה ,ציוד מכני וכל ציוד אח לאתר העבודה ללא צורך מיידי לשימוש
בו ושמירת הציוד מעבר לשעות העבודה יהיו על אחריותו הבלעדית של הקבלן ועל
חשבונו.
 18.02.04.7מידות בתוכניות
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על הקבלן לבקר את כל התכניות ,המידות והפרטים הנתונים בתכניות .בכל מקרה
שתמצא טעות או סתירה בתכניות ,שרטוטים במפרט הטכני וכתב כמויות ,עליו
להודיע על-כך מייד ליועץ התקשורת ,אשר יחליט לפי איזה נתונים תבוצע
העבודה.
 18.02.04.8סימון ושילוט
 18.02.04.8.1כל הציוד שיותקן ע"י קבלן ,ישולט בהתאמה לתכנית שילוטים של
יועץ התקשורת .ויכלל בתיק תיעוד שיימסר למזמין.
 18.02.04.8.2עם סיום העבודה באתר ,ידריך הקבלן את עובדי המזמין בכל
הנדרש .ההדרכה תבוצע בסבבים בתאום אם המזמין .הקבלן ילווה
את המעבר והפעלת המערכת החדשה ע"י המזמין.
 18.02.04.9אחריות
 18.02.04.9.1הקבלן ישא באחריות על טיב העבודה והחומרים אשר סופקו על-ידו
משך  60חודש מתום סיום העבודה .מועד סיום העבודה ותחילת שנת
האחריות היינו המועד בו השלים הקבלן תיקון כל הליקויים אשר
התגלו במסגרת בדיקות הקבלה ,והמזמין או נציגו חתמו ואישרו כי
הקבלן מילא כל התחיבותיו בהתאם להסכם עם המזמין.
 18.02.04.9.2הקבלן במסגרת תקופת האחריות יבצע על חשבונו (תיקון ,החלפת
אביזרים ,פריטים ,שעות עבודה ונסיעות) את הפעילויות הבאות:
 18.02.04.9.2.1יאתר הסיבות לתקלות וליקויים כפי שיתגלו בעת
הפעלת המערכת.
 18.02.04.9.2.2יאתר הסיבות לתקלות וליקויים כפי שיתגלו בעת
הפעלת המערכת.
 18.02.04.9.2.3יתקן ויחליף פריטים ,אביזרים ,מכלולים ,יחידות,
כלים וכל ציוד אחר שסופק ו/או הותקן על-ידו.
 18.02.04.9.2.4יחליף אביזרים ופריטים לציוד חדש אשר לא היה
בשימוש קודם במידה ואביזרים ופריטים אלה אינם
עומדים במפרטי היצרן.
 18.02.04.9.2.5יבצע בדיקות לאחר תיקון על-מנת לוודא פעולה
תקינה של המערכת לאחר ביצוע התיקון.
 18.02.04.9.2.6יבדוק הסיבות לתקלות שכיחות ותקלות במערכת
שלא היה ניתן לבדוק בבדיקות קבלה ,ולתת פתרון
למניעת תקלות בהמשך הפעלת המערכת.
 18.02.04.9.2.7ישלח בהתאם לצורך בעלי מקצוע לאיתור תקלות.
ימסור וייקח אביזרים/פריטים לתיקון במבנה
המזמין.
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 18.02.04.9.2.8יגיש למזמין דווח אשר יכלול :זמן קבלת ההודעה,
סיבת התקלה ,הפעילויות שבוצעו לתיקון התקלה,
מועד ביצוע התיקון.
 18.02.04.9.2.9לעדכן תיעוד ורישומי המערכת הנובעים מחוסר
מידע שיתגלה בהפעלה ,שינויים בין הקווים בפועל
לתיעוד או שינויים שיוכנסו במערכת בתקופת
האחריות ביוזמת הקבלן.
 18.02.04.9.3זמני התגובה לתיקון ליקויים הקבלן יהיו כדלהלן:
 18.02.04.9.3.1תקלה הגורמת להשבתה חלקית של המערכת  -תוך
 12שעות בשעות העבודה הרגילות .במידה והתקלה
התגלתה בשבתות וחגים  -תוך  12שעות מתחילת
שעות העבודה שלאחר השבת או החג.
 18.02.04.9.3.2כל תקלה אחרת שאינה גורמת להשבתת מערכת -
תוך  48שעות פרט לשבתות וחגים.
 18.02.04.9.3.3כפי שיסוכם בין המזמין לקבלן לגבי כל תקלה
ספציפית.
 18.02.04.9.4תחילת מנין הזמן לתיקון התקלה הינו ממועד מסירת ההודעה על
התקלה ע"י נציג המזמין לקבלן .הקבלן מתחייב למסור למזמין
מספר טלפון בהם ניתן למסור הודעות על תקלות משך  24שעות
ביממה פרט לשבתות ומועדים ,ברציפות.
 18.02.04.9.5אחריות זו הינה כוללת פרט לאותם מקרים בהם יוכח ע"י הקבלן
שהליקוי או התקלה הינם תוצאה ישירה משימוש בלתי נכון או
רשלנות מצד המזמין או נציגיו.
 18.02.04.9.6החלטה על סיבת הליקוי תתקבל בתאום ובהסכמה עם נציגי
המזמין .במקרה של אי-הסכמה ,קביעת נציגי המזמין תהיה
הקביעה הסופית.
 18.02.04.10תוספות
 18.02.04.10.1אחריות היצרן
תקופת האחריות – 20שנה,כפוף לתעודת אחריות מקורית של
היצרן.
האחריות תחל מסיום כל הפרוייקט באתר ,מסירתו בשלמות
והפעלתו ע"י המזמין בהנחה של יכולת עבודה רציפה באתר.
 18.02.04.10.2תחזוקה
הקבלן יארגן ויגיש למזמין את כל הבסיס התיעודי והפיזי לתחזוקה
נאותה של המערכת מעת מסירתה ,עפ"י דרישות התיעוד המפורטות
במפרט זה.
 18.02.04.10.3שילוב ציוד אקטיבי
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מלבד בקשות רגילות מהמזמין לטיפול בתקלות תשתית ,רשאי
המזמין להורות ולשלב את הקבלן בהפעלה משולבת תחת קבלני
ציוד אקטיבי לסוגיו המופעל על התשתיות ,באופן שקריאות
למימוש תיקונים במסגרת האחריות תעשינה לפי צורכיהם
ובפיקוחם.
 18.02.04.10.4אבטחת איכות
עמידה בתקני אבטחת איכות  ISOתהיה מרכיב בשקלול הטכני של
הקבלן.
 18.02.04.10.5הגשת הצעות
מטרת ההגדרה פה להבטיח כי המציע הבין את הנדרש וביכולתו
לממש הצעתו בלו"ז מוגבל כנדרש למזמין.
 18.02.04.10.6תוספות להזמנה
הקבלן לא יבצע כל תוספות על המוזמן ,אלא אם יוזמנו אלו ממנו
בכתב ע"י הזמנה נוספת מהמזמין.
ביצע הקבלן פעולות המהוות לדעתו תוספת להזמנה שלא בהתאם
להנחיה זו אזי שיהיה מנוע מלהעלות כל דרישה לתוספת כספית
כלשהי ,כך שכל תוספת ,במידה ותהיה ,תחול על הקבלן בלבד והוא
ישא לבדו בעלות התוספות הנ"ל.
 18.02.04.10.7טיב ביצוע ואיכות עבודה
הקבלן יהא אחראי לשלמות ביצועי המערכת על פי המפרט הטכני
המוזמן .לפיכך אחראי הקבלן לבחון ולבדוק את התכנון והמפרטים
הטכניים המפורטים הנדרשים ממנו ,להתריע בפני המזמין על כל
דרישה העומדת בניגוד לביצועי המערכת ולמפורט במפרט.
 18.02.04.10.8הקבלן מתחייב לאייש בביצוע העבודות טכנאים מיומנים ,מוסמכים
ומנוסים ביצועה .כמו כן חייב הקבלן להבטיח שכל עבודה המוגדרת
בחוק ו/או בתקנות לביצוע ,תחת רשיון ,כגון :תקנות בטיחות
החשמל ותקנות הבניין  -תיעשנה ו/או תפוקחנה לפי היתרי החוק
ותקנותיו ,על ידי עובד מוסמך ומאושר כחוק והתקנות ע"י הרשויות,
ובמגבלות הוראות החוק ותקנותיו.
 18.02.04.10.9קבלני משנה
המזמין שומר לעצמו את הזכות לא לאשר את קבלני המשנה
המוצעים ע"י הקבלן ,ובפרט כאלה המיועדים לספק ציוד עיקרי או
התקנת מערכת באתר ,ולדרוש את החלפתם כראות עיניו.
 18.02.04.10.10עמידה בתקנים ואישורים
פריטי הציוד המוצעים ואלה שיותקנו יהיו אך ורק כאלה שנבדקו
ואושרו במעבדות בדיקה ציבוריות מוסמכות ובהתאם לתקנים
והדרישות המפורטים במפרט .ובכלל זה בבדיקות מעבדות
המאושרות לבדיקת התקנים המבוקשים בארץ ,בארה"ב ו/או בשוק
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האירופי .כל הציוד המוצע יהיה כזה המיוצר ומזווד בייצור סידרתי
באמינות גבוהה ומבוקרת תחת מערך אבטחת איכות תקני.
כל אי התאמה בין הציוד המובא לאתר לדרישות המפרט ו/או
אישורי היועץ ,תובא ע"י הקבלן ,לפני התקנתו באתר ,לתשומת לב
המפקח בכתב ,תוך בקשה לקבלת הנחיות לביצוע .הקבלן לא יתקין
שום ציוד כנ"ל ללא קבלת הנחיות מתאימות.
 18.02.04.10.11הגדרות מוצרים כשווה-ערך
למען הסר ספק ליועץ ,ורק לו ,שמורה הזכות לקבוע באם ציוד
כלשהו הינו שוו"ע לנדרש במפרט.
הספק לא יתקין מוצר כלשהו שאינו תואם את המספרים הקטלוגים
שבמפרט.
 18.02.05מפרטים טכניים
 18.02.05.1כבל אופטי מסוג  ,SMסיבים  9/125/250 ,144מיקרון ,Loose Tube ,להתקנה
חיצונית  /פנימית תוצרת טלדור (ראה כתב כמויות למק"טים).
 18.02.05.2כבל אופטי מסוג  ,SMסיבים  4ו 9/125/900 ,8-מיקרון להתקנה חיצונית  /פנימית
תוצרת טלדור (ראה כתב כמויות למק"טים).
 18.02.05.3מגירה אופטית  4Uלהתקנת  12מודולים עם  12מתאמי  LCכפולים  ,SMתוצרת
פייברנט (ראה כתב כמויות למק"טים).
 18.02.05.4מודול עבור מגירה אופטית  24 ,UPCפיגטיילים LC ,כפול ,SM ,תוצרת פייברנט
(ראה כתב כמויות למק"טים).
 18.02.05.5שקע אופטי כבול עבור  2מתאמי  LCכפולים ,תוצרת פייברנט (ראה כתב כמויות
למק"טים).
 18.02.05.6שקע אופטי עבור  4מתאמי  LCכפולים ,תוצרת פייברנט (ראה כתב כמויות
למק"טים).
 18.02.05.7כבל נחושת מסוג  , LSZH ,Cat 7a S/FTPצבע לבן ,תוצרת טלדור (ראה כתב
כמויות למק"טים).
 18.02.05.8כבל רב זוגי  100זוג  0.63מ"מ ,תוצרת טלדור (ראה כתב כמויות למק"טים).
 18.02.05.9לוח ניתוב  ,1Uכולל  24מודולים  ,Cat 6a STPתוצרת פנדויט (ראה כתב כמויות
למק"טים).
 18.02.05.10אביזר קצה  RJ-45מסוג  STPלהתקנה בשקעי תקשורת כפולים ,או בקופסאות
משולבות ,תוצרת פנדויט (ראה כתב כמויות למק"טים).
 18.02.05.11שקע תקשורת כפול עם מתאם אחד או שניים ,קופסאת הגבהה עה"ט או תה"ט
תוצרת ( RITראה כתב כמויות למק"טים).
 18.02.05.12ארון תקשורת 800מ"מ רוחב800 ,מ"מ עומק U44 ,גובה ,דלת קדמית ואחורית
מחוררות ,גג עם  2פתחים לכניסת כבלים 2 ,זוגות פרופילי "19עם פס החלקה,
קיט הארקה ,מובילי כבילה אנכיים ,צבע שחור ,תוצרת קונטק
 18.02.05.13פס  6שקעי חשמל ישראלי ,16A ,עם תקע  CEEוכבל 3מ'
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 18.02.05.14תעלות
 18.02.05.14.1תעלות תקשורת במסדרונות ,כניסות לחדרים ,ירידות אנכיות,
תעלות בפירים אנכיים ,תעלות עקיפיות ,צנרת יסופקו ויותקנו ע"י
קבלן חשמל.
 18.02.05.14.2תעלות תקשורת בחדרי תקשורת וחדר שרתים יסופקו ויותקנו עי
קבלן תקשורת.
 18.02.06סימון ,שילוט ותעוד מערכת
 18.02.06.1סימון ושילוט
על הקבלן לסמן את כל רכיבי המערכת עפ"י תכנון שילוטים שיקבל מהיועץ .כל
בקשה לחריגה מנוהל זה ,דורשת אישור היועץ.
 18.02.06.2אמצעי ואביזרי שילוט וסימון:
18.02.06.2.1

שילוט פלסטי חרוט צבעוני בהתאם להגדרות.

18.02.06.2.2

שיטת ההדבקה :הצמדה בעזרת דבק מהיר.

 18.02.06.3אביזרים משולטים:
18.02.06.3.1

ריכוז תקשורת

18.02.06.3.2

ארונות תקשורת (בחזית וגב הארון)

18.02.06.3.3

ארונות שרתים (בחזית וגב הארון)

18.02.06.3.4

לוחות ניתוב

18.02.06.3.5

מגירות אופטיות

18.02.06.3.6

כבלי נחושת ואופטיים (שני צדדים)

18.02.06.3.7

מגשרי נחושת ואופטיים (שני צדדים)

18.02.06.3.8

שקעי קצה

 18.02.06.4שיטת סימון ומספור
לקבלן יסופקו תוכניות שילוט ומספור מפורטות בנפרד.
 18.02.06.5שיטת ייצור שלטים
שלט פלסטי חרוט ישמש לסימון האביזרים לעיל באופן ברור וקריא .השלט יהיה
במידות לפי החלטת היועץ ויותקן ע"י הדבקה במקום המיועד לכך .השלט יהיה
בנוי מחומר פלסטי דו-שכבתי כאשר חריטת המספור תתבצע ע"י מכונת פנטוגרף.
יועדף ציוד בו יהיו מגרעות מתאימות להדבקת שלטים.
 18.02.06.6צבע השלטים
לקבלן יסופקו תוכניות שילוט ומספור מפורטות בנפרד.
 18.02.06.7תיעוד המערכת
בתום הפרוייקט יוגש תיק תיעוד מלא הכולל את כל המידע על הפרוייקט ,החל
משלב התכנון ועד תום הפרוייקט .תיק התיעוד יכיל את כל המסמכים והתכתובת
של הפרוייקט ובמהלכו.
 18.02.06.7.1תכולת התיק:
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 18.02.06.7.1.1הסבר כללי על מתקן בו הותקנה מערכת התקשורת
 18.02.06.7.1.2תאור מערכת התקשורת אשר הותקנה באתר
 18.02.06.7.1.3תאור והסבר על המוצרים המותקנים
 18.02.06.7.1.4הוראות הפעלה לכל האביזרים המותקנים
באתרים פסיבי  /אקטיבי
 18.02.06.7.1.5הסבר איתור תקלות דרג ברמת משתמש
 18.02.06.7.1.6טבלאות ניתוב משתמשים
 18.02.06.7.1.7תרשים לוגי של פריסת המערכת
 18.02.06.7.1.8שרטוטים לביצוע מעודכנים לפי מצב בשטח
 18.02.06.7.1.9טפסי בדיקות הקבלה והאישורים לתקינות
המערכת ,כולל בדיקה לעמידה בדרישות CAT 6a

 18.02.06.7.1.10טפסי מדידות אורך כבלי נחושת
 18.02.06.7.1.11טפסי בדיקות  O.T.D.R.לכבלים אופטיים
 18.02.06.7.1.12טפסי כמויות מאושרים וחתומים
 18.02.06.7.1.13עקרונות סימון ושילוט באתר.
 18.02.06.7.2צורת הגשה
 18.02.06.7.2.1תיק התיעוד יוגש ע"ג מדיום קשיח ומגנטי .התיק
יוגש ב 5 -עותקים לפחות 2 ,מקור  +עותקים.
 18.02.06.7.2.2במהלך ביצוע הפרוייקט יוגש ליועץ תיק תיעוד
טיוטה לשם אישור.
 18.02.06.7.2.3בסוף ביצוע הפרוייקט יוגש ליועץ תיק תיעוד מלא
כולל  CDצרוב.
 18.02.07בדיקות קבלה
 18.02.07.1המזמין יאשר אספקת ,התקנת והפעלת המערכת ע"י בדיקות קבלה שתבוצענה
בסיום העבודה בנוסף לפיקוח שיבוצע תוך כדי ביצוע העבודה עצמה.
 18.02.07.2בגמר העבודה בכל שלב ושלב ,יערכו בדיקות למערכת הכבלים .כל ליקוי שיתגלה,
ירשם בדו"ח מסכם .עפ"י הדו"ח הנ"ל יבוצעו התיקונים הדרושים והמערכת
תיבדק פעם נוספת.
 18.02.07.3בדיקות שיבוצעו יכללו:
 18.02.07.3.1בדיקה ויזואלית  -בדיקת אופן ביצוע העבודה והתאמתה לתכנון,
רמת גימור ,אסטטיקה.
 18.02.07.3.2בדיקה מכנית  -בדיקת חיבור וייצוב כבלים ,מובילי כבלים,
ארונות ,שקעים ,ציוד פסיבי ואקטיבי
 18.02.07.3.3בדיקה חשמלית  -בדיקה עפ"י תאור בהמשך.
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 18.02.07.3.4בדיקת סימון  -בדיקת הסימון על-גבי הפנלים ,שקעי הקצה,
המחיצות ,פנלי הניתוב והמסדים.
 18.02.07.4בדיקות חיווט וכבלי נחושת
 18.02.07.4.1בדיקת חיווט וכל כבלי הנחושת תבוצע באמצעות מכשיר בדיקה
ייעודי המאפשר בדיקת הכבלים לעמידה בדרישות ,Penta ( CAT 6a

. )FLUKE Scanner
 18.02.07.4.2בדיקת כל כבל תישמר במכשיר הבדיקה.
 18.02.07.4.3בדיקת כל כבל תודפס בהדפסה מקורית של מכשיר הבדיקה באופן
שיופיע בדו"ח זיהוי הנקודה לצד כל תוצאות הבדיקה.
 18.02.07.5נוהלי הבדיקה ,טפסי הבדיקה והבדיקות עצמן יבוצעו ע"י הקבלן ,על חשבונו ועם
ציוד בדיקה שיסופק על-ידו .המזמין שומר לעצמו הזכות להעיר הערותיו לגבי
נוהלי הבדיקה ולדרוש הוספת בדיקות באם לדעתו יש בכך הצורך להוכחת ביצועי
המערכת ועמידת הקבלן בהתחייבויותיו .הקבלן ישתמש בביצוע הבדיקות אך ורק
בציוד בדיקה אשר כויל ,נבדק והוא תקין.
 18.02.07.6המזמין או נציגו ישתתפו בבדיקות הקבלה ויפקחו על ביצוען ע"י הקבלן .המפקח
עשוי לדרוש בדיקה חוזרת אם הבדיקה אינה מתבצעת בהתאם לנוהלי הבדיקה
או הבדיקה אינה בהיקף מספק להוכחת תקינות המערכת.
 18.02.07.7המזמין לא יאשר ביצוע בדיקות קבלה אלא אם בוצעו והסתיימו כל העבודות
בהתאם לחוזה.
 18.02.07.8ליקויים אשר יתגלו במהלך בדיקות הקבלה יתוקנו כדלהלן:
 18.02.07.8.1ליקויים המונעים הפעלה תקינה של המערכת -יתוקנו מיידית
 18.02.07.8.2ליקויים בציוד מתפרק  -הציוד יוחלף מיידית
 18.02.07.8.3ליקויים אחרים  -תוך זמן סביר ממועד ביצוע הבדיקה
 18.02.07.8.4בסיום ביצוע תיקון כל הליקויים אשר התגלו בבדיקות הקבלה,
תיערך בדיקת קבלה נוספת
 18.02.07.9התשלום עבור ביצוע בדיקות הקבלה כלול במחירי היחידות ,לא תשולם כל
תוספת עבור בדיקות הקבלה.
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פרק  - 19עבודות מסגרות חרש
19.01

כללי

 19.01.1מפרט מיוחד זה מתייחס לתכנון ולביצוע עבודות מסגרות חרש וקונסטרוקצית פלדה להקמת
קיר אקוסטי דקורטיבי מרחבי (המוגדר בפרק  12לעיל) להסתרת מתקני הקירור שעל גג
המבנה ,לחיפוי קירות בטון במעטפת מרחבית עשויה קסטות מאלומניום (המתוארת בפרק
 12לעיל) ,ביצוע מדרגות מילוט ,סולם עלייה לארובה וכל אלמנטי הפלדה האחרים
המפורטים בפרק זה בכתב הכמויות.
 19.01.2העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות אדריכלות ,להנחיות המפרט הכללי ,הנחיות מפרט
מיוחד זה ,באישור הקונסטרוקטור וע"פ הוראות המפקח.
 19.01.3כל אלמנטי קונס' הפלדה ,ללא יוצא מהכלל ,יהיו מגולוונים במפעל בגילוון חם ע"פ המפורט
במפרט הכללי ,ללא צבע הגנה נוסף .כל החיבורים יהיו באמצעות ברגים ואומים דרך חורים
שתוכננו והוכנו מראש .חיבורים בריתוך יבוצעו אך ורק במפעל הייצור בטרם ביצוע הגילוון.
לא יורשה השימוש ברתכת ו/או מבער (ברנר) באתר .יש לבצע את כל ההכנות לחיבורים בבית
המלאכה.
 19.01.4כל הריתוכים שיעשו במפעל יבוצעו ע"י רתכים מיומנים בעלי הסמכה.
 19.01.5תכניות קונסטרוקציית הפלדה המצורפות למסמכי המכרז הינן תכניות מנחות בלבד ,למעט
מיקום וכמות התמיכות האלכסוניות לתוך הגג הטכני ,הנ"ל מחייב את הקבלן ולא ניתן יהיה
להציע שינויים .לתשומת לב הקבלן ,כל שטח הגג הטכני מיועד להצבת מכונות ויישאר פנוי
למעט האמור בסעיף זה.
 19.01.6קונס' הפלדה תיוצר במפעל בעל תקן ממת"י ותקן איכות  .ISOהמפעל יאושר מראש ע"י
המפקח.
19.02

תקנים ומסמכים מחייבים

 19.02.1העבודות המתוארות בפרק זה יעמדו בכל הדרישות של התקנים הישראלים הרלונטיים
ובהעדר תקן ישראלי בנושא זה או אחר יותאם לעמידה בתקנים הגרמנים או האמריקאים
הרלוונטיים.
19.03

תוכניות בית מלאכה

 19.03.1הקבלן יכין על חשבונו תכניות בית מלאכה ( )WORKSHOP DRAWINGSלכל פרטי מסגרות
החרש בפרויקט .תכניות בית המלאכה יתבססו על תכניות האדריכלות של המבנה ועל
התכניות המנחות של קונסטרוקצית הפלדה.
 19.03.2התכניות יוכנו ע"י מהנדס רשום ורשוי במדור מבנים בעל ותק וניסיון בתכנון קונסטרוקצית
פלדה .התכנון יהיה ברמה של תכנון מפורט לביצוע ויכלול :חישובים סטטים ,תכניות ייצור
וביצוע של כל האלמנטי קונס' הפלדה בבית המלאכה ,תכניות ביצוע מפורטות הכוללות:
פירטי ביצוע ,פרטי ביצוע ,פרטי חיבור ועיגון ,תכנית הרכבת הקונס' באתר ,פירוט ומיקום
התכמיכות הזמניות וכל פרט נוסף שידרש ע"י האדריכל ,הקונסטרוקטור ו/או המפקח.
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 19.03.3תכניות בית המלאכה יועברו לבדיקה ואישור אדריכל המבנה (לבחינת התאמת התכניות
לתכניות האדריכלות) ולמהנדס הקונסטרוקציה של המבנה ,האחראי הסטטוטורי לתכנון
שלד המבנה ,לצורך בחינת עמידת הקונס' .רק לאחר אישור התכניות ע"י האדריכל,
הקונסטרוקטור (לרבות החישובים הסטטים) והמפקח הקבלן יורשה להתחיל בביצוע ייצור
האלמנטים בבית המלאכה .אישור כאמור פירושו חתימת האדריכל ,הקונסטרוקטור
והמפקח על כל תכנית מאושרת.
19.04

ברגים

 19.04.1כל החיבורים באתר יהיו באמצעות ברגים בעלי חוזק גבוה ( )B.Hבהתאם לתקנים
.ISO 4017/4014 ,1 M,.3.2.ANSI B 18 DIN 933/931/961/960
 19.04.2הברגים ,אומים ודיסקיות יהיו מגולוונים ע"י יצרן הברגים .לא יאושר גילוון ברגים ע"י
הקבלן.
סוג הברגים יהיה מ .class .8.8 -כל בורג יורכב עם  2דסקיות קשות (אחת תחת הראש ואחת
תחת האום).
סגירה של הברגים מסוג  8.8יהיה בהתאם לת"י  . 1225בנוסף לכך מומנט הסגירה של הברגים
סוג  8.8יהיה כמפורט בטבלה המצורפת (אין לבצע דריכת ברגים מעבר למצויין בטבלה):
סוג הבורג

מומנט סגירה ק"ג * מ'

M16

19.6

M20

38.5

M24

65

 19.04.3החורים לברגים יהיו נקיים .קוטר החורים יהיה גדול ב 2 -מ"מ מקוטר הבורג.
 19.04.4החורים ייעשו בקדיחה או ניקוב בקוטר קטן והשלמה בקדיחה לפני ביצוע הגילוון.
 19.04.5פני המתכת מסביב לחורים יהיו חלקים ללא פגמים ,דפורמציות ובלי סימונים כלשהם.
 19.04.6חורי החלקים שיש לחברם יחד חייבים להתאים היטב זה לזה כדי לאפשר הכנסה קלה של
הברגים .לא תורשה התאמת חורים ע"י תקיעת מנקב לתוכם .כן אסור להתאים בכח או ע"י
הכנסת הברגים במכות חזקות של פטיש.
 19.04.7האומים יהיו משושים ודיסקיות עגולות -אחת ליד ראש הבורג ואחת ליד האום ומתאימים
לסוג הבורג .בחיבורי שטחים משופעים תותקנה דיסקיות טרפזיות.
 19.04.8במקרים ובתנאי סביבה מיוחדים .לפי דרישת המפקח ,יספק הקבלן ברגים מחומרים
עמידים.
 19.04.9בשום מקרה אין לבצע חורים בעזרת מבער.
19.05

בדיקות

 19.05.1איכות הריתוכים תבדק ע"פ המפורט במפרט הכללי ובתקנים הישראלים.
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 19.05.2בנוסף לבדיקה ויזואלית של כל הריתוכים ע"י הקבלן והמפקח ,הקבלן יבצע בדיקות
רדיוגרפיות ובדיקות אולטרסוניות של ריתוכים נבחרים ,על חשבונו ,ע"פ דרישה וסימון
המפקח.
19.06

סיבולת

 19.06.1סטייה ניצבת
למוטות עמודים ואלכסונים שעומדים בכוחות לחיצה ,הסטייה לציר המוט לא תעלה על
 1:1000מהמרחק בין הנקודות הנתמכות.
 19.06.2סטייה אורכית
סטייה אורכית של אלמנטים שאורכם עד  9.0מ' לא תעלה על  2.0מ"מ.
סטייה אורכית של אלמנטים שאורכם מעל  9.0לא תעלה על  3.0מ"מ.
סטייה בין החורים תהיה בגבולות  0.5מ"מ.
19.07

דיוס

 19.07.1כללי
 19.07.1.1דיוס מתחת לבסיסי עמודים
הדייס יבוצע אחר הצבת שלד המבנה על בסיסי הבטון ופילוסם.
סוג הדייס יהיה עפ"י המוגדר בתוכניות.
יישום הדייס יהיה לפי הוראות היצרן ,לפי מפרט זה ולפי פרטים בתכניות.
 19.07.1.2הכנת השטח
לפני החדרת הדייס יש לנקות את השטח עליו יושם הדייס מכל חומר זר ,אבק
ולכלוך.
יש להוריד מבסיס הבטון או ראש עמוד הבטון כל חלק פגום או רופף ולחספס את
פני השטח בעזרת סיתות ולנקות יסודות הבטון במברשת.
בכל מקרא יש להקפיד על כל הדרישות יצרן דייס .VGM
ביצוע הכנת שטח דיוס תאושר ע"י המפקח.
 19.07.1.3תבניות
יש לבנות תבניות עץ חיצוניות מסביב לפלטת הבסיס לשם החזקת חומר הדיוס
והבטחת עומד מספיק כדי להבטיח את זרימת התערובת אל מתחת לטבלת
הבסיס כולה.
 19.07.1.4דייס V.G.M

דייס  V.G.Mיהיה של חברת "כרמית" סוג "כרמית  "410או ש"ע.
החומר יתקבל בשקים במצב יבש ,ותקין .שימוש בדייס אך ורק לפי הוראות יצרן
הדייס .סוג הדייס להתאים לעובי הדיוס.
 19.07.1.5איכות
בשום מצב לא יבוצע דיוס לפני אישור המפקח ופילוס ואיזון האלמנט שנתמך על
איזור הדיוס.
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אישור המפקח להתחלת הדיוס לא ישחרר את הקבלן מאחריותו לאיכות העבודה
המבוצעת על ידו או נזק שיגרם מסיבה כל שהיא.
 19.07.1.6אשפרה וגמר הדיוס
אשפרת הדייס לפי הוראות היצרן .רק לאחר מכן יש לפרק את התבניות ולוודא
שהדיוס ממלא את כל הנפח בין תחתית פלטת הבסיס ופנ יסוד הבטון .במידה
ונשארו חללים ,יש לחזור ולמלאם עד קבלת דיוס מלא ושלם בין פלטת הבסיס
ויסוד הבטון.
19.08

לוחות מרווח

 19.08.1מידות
הלוחיות תהיינה במידות ובכמויות מספיקות כדי להבטיח שבזמן ההרכבה מאמצי המגע על
עמודי היסוד ו/או בסיסי הבטון יעלו על  27%מחוזק הבטון בגיל  28ימים.
הלוחיות תהיינה קטנות בשיטחן כי שימוקמו בנוחות מתחת לפלטות הבסיס .עובי הלוחות
יהיה לפחות  5מ"מ ולכל היותר  10מ"מ.
 19.08.2מיקום
לוחיות המרווח תהייה ממוקמות רחוק במידה מספקת מקצוות הבטון על מנת למנוע
דסיקה .המרחק המינימלי מהקצה צריך להיות  50מ"מ בכל כיוון .לעמודים קטנים עם
פלטות בסיס במידות  250 * 250מ"מ מספיקה לוחית מרווח אחת באמצע פלטת הבסיס.
מתחת לעמודים כבדים צריכות להיות לפחות ארבע לוחיות שימוקמו ליד ברגי היסוד במרחק
של לפחות  50מ"מ מהם (בשום מצב אין למקם אותן מעל השרוולים מסביב לברגים).
מתחת לבסיסי מכונות צריכות להיות מספיק לוחיות ליד ברגי היסוד.
 19.08.3פילוס
לוחיות המרווח יאוזנו ויפולסו במדוייק בעזרת המאזנת לפני הצבתם של העמודים או הציוד
מעליהן .לוחיות המרווח יעגנו נגד תזוזה ע"י דייס צמנטי או אפוקסי מסביב ללוחיות.
 19.08.4הידוק ברגי היסוד
כאשר הציוד א ו העמוד עומד על לוחיות המרווח ,על האומים של ברגי היסוד לגעת בפלטות
כשהם לא מהודקים.
הידוק סופי של הברגים יעשה לפחות  24שעות לאחר שנגמרה פעולת הדיוס לא יבוצע פילוס
ואיזון ע"י אומים מתחת לפלטות הבסיס.
19.09

מפרט גילוון
ביצוע הגילוון בהתאם לפירוט הבא:

 19.09.1ניקוי בשיטת צריבה ).(PICKLING
 19.09.2ניטרול.
 19.09.3גילוון חם בפעולה אחידה לעובי שכבת גילוון של  77מיקרון בהתאם לתקנים.
 19.09.4לאחר ביצוע פעולת הגילוון ,החלקים חייבים להיות נקיים משאריות.
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 19.09.5תיקוני גילוון יהיו בקר ע"י אבץ.
הערה :לפני ביצוע עבודות הגילוון יש לוודא שאין שאריות של ריתוך .בליטות או גרדים יש
להשחיז ולהחליק שטחי המתכת לפני הגלוון.
19.10

מערכת צבע לקונסטרוקצית פלדה מגולוונת
מערכת צבע לקונסטרוקצית פלדה מגולוונת לדוגמא תהיה כדלקמן:
דופלקס אפוקסי – פוליאוריטן ( ( ISO 12944-5

הכנת שטח לדרגת הניקיון )ISO 8501-1( CSa 2.5
יצרן הצבע :טמבור בע"מ (או ש"ע)
עובי יבש זמן המתנה
בין השכבות

מערכת צבע

תאור
מס' שם צבע
יסוד יסוד
צבע
1
אפוקסי
אפוקסי
לפלדה
לפלדה
מגולוונת,
מגולוונת
"אפוגל"
SBV 45%

(מיקרון) מינ.
16
75
שעות

מקס.
-

זמן
ייבוש
למגע

גוון

ברק

(שעות) RAL

2
שעות

3015
(או ש"ע)

מט

)(649-050

2

3

צבע אפוקסי אפוקסי
פוליאמיד
קופון
פוליכימיקיור רב עובי,
SBV 75%
()649-XXX
עליון עליון
צבע
פוליאוריטן
פוליאוריטן
אליפטי,
טמגלס
SBV 50%
)(39x-xxx

75

16
שעות

30
יום

4
שעות

50

16
שעות

48
שעות

4
שעות

9002
(או ש"ע)
RAL

לפי
בחירת
האדריכל

חצי
מבריק
לפי
בחירת
האדריכל

סה"כ :עובי פילם יבש כולל נומינלי  200מיקרון.
 19.10.1הערות:
 19.10.1.1תיקוני גילוון חם בריתוכים ,יעשו בהברשה של צבע אפוקסי עשיר אבץ בעובי
 2x60מיקרון ,לאחר ניקוי מכני מקומי )ISO8501-1( CSt 3
 19.10.1.2אפוגל הוא צבע .Recoatable
 19.10.1.3כל שכבה תהיה בגוון שונה .גוון וברק שכבה עליונה יקבע על ידי האדריכל.
 19.10.1.4צבע עליון פוליאוריטן ייושם בשכבה אחת או שתיים עד לקבלת גוון אחיד ,עובי
וכיסוי מלא.
 19.10.1.5יישום הצבע העליון יהיה בהתזה רק לאחר הכנה מוזלמת של פני האלמנט בחיבור
בין אלמנטים ילוטש ויעובד באופן שלא ניתן יהיה להבחין לאחר הצביעה .מותנה
באישור האדריכל.
מודגש בזאת שעבודות הצביעה יבוצעו במסגריה ,באתר יבוצעו תיקוני צבע בלבד!
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מפרט טכני לצביעת מוצרים מפלדה מגולוונת

 19.11.1הכנת השטח
בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת האבץ ו/או איתור מוצרים שאינם
מתאימים לצביעה.
במידת הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחליפין באמצעות דטרגנט חם בהתזה.
התזת תערובת גרגירי פלדה ( GRIT ) ANGULARבהרכב  GH 50% + GL 50%בגודל 0.5-
 1.0מ"מ.
ניקוי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק.
בחינה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בשכבת האבץ.
במידת הצורך ליטוש במקומות כשל של ציפוי האבץ באמצעות ניר לטש גרעין  .36לפי הנחיית
הלקוח המוצר יפסל ויוחזר לגלוון.
 19.11.2צביעה
איבוק בשיטת ה ) FRICTION( TRIBO -או לחלופין בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על
בסיס פוליאסטר טהור מסוג  ) HIGH BILD( HBבעלת תכונות  OUT FREE GASINGבעובי
 60מיקרון לפחות בשכבה אחת .האבקה תהייה מתוצרת אוניברקול סידרה  7000מאושרת
לפי תקן  G.S.Bהגרמני לדהייה או שווה ערך .הגוון לפי דרישת המזמין.
 19.11.3קליה
קליה הדרגתית בתנור בהתאם לסוג המוצר ועובי החומר.
טמפרטורת המתכת לא תפחת מ 1850 -למשך  15דקות.
 19.11.4קירור
קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד .אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר בטרם
ירדה הטמפרטורה לרמה של  350 - 400 Cלפחות.
 19.11.5בקרת איכות
בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בצבע.
מדידת עובי הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ אשר נמדד לפני הצביעה.
לפי דרישה תתבצע בדיקת אדהזיה באמצעות משרט במרווחים של  2מ"מ על גבי לוחיות
ביקורת אשר יסופקו על ידי המזמין.
 19.11.6אריזה
בהתאם למוצר ולדרישות המזמין.
 19.11.7הערות
לאפוקול מערכת איכות המאושרת לפי תקן .ISO 9001,2000
מפרט זה אינו מתאים למוצרים העומדים פחות מ 1000 -מטר מהים או באוירה קורוזיבית.
19.12

מפרט לצביעת חלקים מפלדה שחורה בשתי שכבות יסוד+עליון

 19.12.1הכנת השטח
 19.12.1.1במידת הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחליפין ,באמצעות דטרגנט
חם בהתזה .לחליפין ,באמצעות אלקלי חם בהתזה.
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 19.12.1.2התזת תערובת גרגרי פלדה (  50% GRIT ) ANGULARמסוג  50% + GLמסוג
 GHבגודל  0.5-1.0מ"מ להסרת חלודה ולכלוך עד לדרגה  SA 2.5לפי התקן
השוודי.
 19.12.1.3ניקוי באמצעות אוויר דחום של שאריות גרגירים ואבק.
 19.12.2צביעה שיכבה 1
איבוק בשיטת  )FRICTION( TRIBOאו לחילופין בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס
אפוקסי פוליאסטר צבע עשיר אבץ ( )85%בעובי  60מיקרון לפחות.
 19.12.2.1קלייה
קלייה הדרגתית בתנור בהתאם לסוג המוצר ועובי החומר.
טמפרטורת המתכת לא תפחת מ 1800 -למשך  15דקות.
 19.12.2.2הכנת שטח
התזת תערובת גרגרי פלדה ( 50% GRIT )ANGULARמסוג  50% + GLמסוג GH

בגודל  0.5-1.0מ"מ בעוצמה נמוכה לצורך חיספוס פני השטח ושיפור האדהזיה.
ניקוי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגרים ואבק.
 19.12.3צביעה שיכבה 2
איבוק בשיטת ה ) FRICTION ( TRIBO -או לחליפין בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה בעובי
של  80מיקרון לפחות .הגוון לפי דרישת הלקוח(.סוג האבקה יותאם לתנאים הסביבתיים).
 19.12.3.1קלייה
קלייה הדרגתית בתנור בהתאם לסוג המוצר ועובי החומר.
טמפרטורת המתכת לא תפחת מ 1800 -למשך  15דקות.
 19.12.3.2קירור
קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד .אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר
בטרם ירדה הטמפרטורה לרמה של  350 – 400 Cלפחות.
 19.12.3.3בקרת איכות
בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים.
מדידת עובי הצבע (מדגמית).
בבדיקת אדהזיה על גבי לוחיות ביקורת עם מסרט במרווח של  2מ"מ לא יהיה
קילוף.
לאפוקול מערכת איכות המאושרת לפי תקן .ISO9001,2000
19.13

אופני מדידה ומחירים

 19.13.1מסגרות חרש וקונסטרוציית פלדה לא ימדדו ולא ישולמו בנפרד ומחירם כלול במחיר מ"ר
של חיפוי קירות בטון מזויין בקסטות אלומניום כמפורט  12.06.01או במחיר למ"ר של קיר
האקוסטי כמפורט  ,12.06.02אלא אם כן ,בכ"כ צויין אחרת ולפריט זה או אחר נרשם ביטוי
בכתב הכמויות.
 19.13.2לפריטים האחרים הרשומים בכ"כ יכולו ההוראות המפורטות להלן:
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 19.13.2.1הפריטים הנ"ל ימדדו בטון .חישוב המשקל יהיה חישוב תיאורטי ע"פ תכניות
הייצור המאושרות של האלמנטים השונים ,בניקוי ברגים ואומים.
 19.13.2.2חישוב המשקל יעשה ע"פ טבלאות היצרן בהם פירוט משקל הפרופילים ליחידת
אורך .בהעדר נתונים ,לפי משקל מרחבי של  7.85טון/למ"ק פלדה.
 19.13.2.3ברגים ואומים לא ישקלו ומשקלם לא יכלל בחישוב משקל הפלדה.
 19.13.2.4מחיר טון הפלדה יהיה אחיד ללא שינוי עבור אלמטים מסוגים שונים ,ללא
התחשבות בצורתם ,גודלם ,מיקומם במבנה ,גובהם וכד' אלא אם כן ,בכתב
הכמויות צויין אחרת ולפריט זה או אחר מחיר שונה.
19.14

תכולת המחירים

 19.14.1בנוסף לאמור במפרט הכללי ,מחירי הפלדה (אלו המשולמים בטון ואלו הכלולים במחיר
חיפוי קיר בטון בקסטות אלומיניום או במחיר הקיר האקוסטי) יכללו :תכניות בית המלאכה
ואישורן ,הייצור ,ההובלה ,הפחת ,ההרכבה ,כל סוגי הפרופילים והקונסטרוקציה ,פלטקות
החיבור ,פלטקות הקצה ,דיוס מכל סוג ,כל סוגי הברגים ,הריתוכים ,אלקטרודות הריתוך,
הפסדי פחת ,הווים ,ניקוב ו/או קידוח החורים לברגים ו/או לכל מטרה אחרת ,הגילוון ,ערגול
פרופילי הפלדה ,ביטון וחיבור הקונסטרוקציה לחלקי הבטון ,ניקוי חול ,התמיכות הזמניות,
הפיגומים ,אלכסוני ייצוב זמניים וכל אמצעי אחר המוסף לשלב הביניים והסרתם ,הבדיקות
וכל הדרוש לקבלת קונסטרוקציית פלדה מושלמת לשביעות רצון האדריכל ,הקונסטרוקטור
והמפקח .כל אלו לא ימדדו ולא ישולמו בנפרד ומחירם כלול במחיר טון הפלדה ו/או במחיר
מ"ר קסטת אלומניום.
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פרק  - 22רכיבים מתועשים בבנין
22.01

מחיצות וציפויי גבס

 22.01.1כללי
22.01.1.1

כל עבודות אספקת והרכבת מחיצות וציפויי גבס תבוצענה לפי המפרט הכללי
פרק  - 22אלמנטים מתועשים בבנין ובהתאם להוראות היצרן ,המחמיר מבין
המסמכים הוא הקובע.

 22.01.1.2לוחות הגבס יהיו בעובי מזערי של  12.5מ"מ  ,בהתאם לתקן ישראלי  .1490כל
העבודות תבוצענה עפ"י תוכניות ופרטי האדריכל.
 22.01.1.3כל הפרטים יבוצעו בהתאם לחוברת פרטי חיבורים ,מפגשים ואלמנטים שונים
במחיצות הגבס ,של חב' "אורבונד -תעשיות גבס ומוצריו בע"מ" מוצרי בניה
בישראל ,אשר איננה מצורפת אך מהווה חלק בלתי נפרד מהמפרט ,פרטים אלו
כלולים במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ימדדו בנפרד אלא אם
צויין אחרת.
 22.01.1.4העבודה כוללת אספקת והתקנת ציפויים ומחיצות ,את גימורן ואת התאמתן
לפריטים של מסגרות ונגרות (כגון :דלתות ,חלונות או פתחים אחרים),
המורכבים בתוך קירות הגבס או נוגעים (גובלים) בהם או מהווים חלק מהם.
 22.01.2שיטות ופרטי ביצוע
 22.01.2.1שיטות ופרטי הביצוע ,החומרים עצמם וחומרי העזר הדרושים להרכבת
המחיצות  -כולם חייבים באישורו המוקדם של המפקח ובכתב ובהתאם
להוראות יצרן לוחות הגבס.
 22.01.2.2הלוחות יהיו ברוחב  122-120ס"מ.
22.01.2.3

לוחות הגבס שיגיעו לאתר יהיו ללא סדקים ו/או פגמים בפניהם או
במקצועותיהם .לוחות פגומים שיגיעו לאתר יסולקו מהשטח ויוחלפו באחרים
ללא פגמים.

 22.01.3הביצוע
 22.01.3.1מבנה הקונסטרוקציה
 22.01.3.1.1השלד הנושא יהיה מפח פלדה מגולוון מכופף בעובי מזערי של 0.7
מ"מ ,מתאים לתקן אמריקאי .ASTM C645
 22.01.3.1.2המרחקים בין הזקפים האנכיים ייקבע בהתאם לאמור בסעיף
 220356של המפרט הכללי ובהתאם למפרט "אורבונד" אך לא פחות
מ 40-ס"מ.
 22.01.3.1.3הניצבים מצידי פתחים (משקופי פלדה) לדלתות מתכת ודלתות
אקוסטיות יהיו בנויים מפרופילי  RHSמרובעים ברוחב הניצב
ובעובי  3מ"מ (ועם טלסקופ לעיגון בתקרה וברצפה) עפ"י פרטים
המאושרים ע"י המפקח.
לדלתות עץ יהיו  2ניצבים במקום אחד.
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 22.01.3.1.4מודגש בזאת כי אספקת והרכבת חיזוקים בתוך המחיצות בהתאם
לפרטים שבחוברת "אורבונד" או ש"ע ,כלולים במחירי היחידה של
מחיצות הגבס השונות ולא ימדדו בנפרד.
 22.01.3.1.5שלד הקונסטרוקציה יתואם עם קבלנים אחרים שיעבדו באתר עפ"י
הנחיות המפקח.
 22.01.3.1.6פתחים ושרוולים יתואמו עם קבלני משנה אחרים אחרים ,הקבלן
אחראי על פתיחה והתקנת שרוולים ומסגרות למעברים (השרוולים
והמסגרות יסופקו ע"י אחרים) ואיטום לאחר העברת הצנרות.
כל הנ"ל יהיה כלול במחיר היחידה של מחיצות גבס ,אלא אם כן צוין
אחרת במפורש בכתב הכמויות.
 22.01.3.2לוחות גבס
 22.01.3.2.1לוח גבס רגיל יהיה בעובי מינימאלי של  12.5מ"מ בהתאם
לתכניות.
 22.01.3.2.2לוח גבס ירוק יהיה בעובי מינימאלי של  12.5מ"מ מסוג עמיד בלחות
ודוחה מים עם ליבה עמידה בלחות ודוחת מים.
 22.01.3.2.3לוח גבס עמיד אש יהיה בעובי מינימאלי של  12.5מ"מ.
 22.01.3.2.4המחיצות והציפויים יורכבו מלוחות גבס שלמים ,אותם יחתוך
המבצע למידות ולצורות הדרושות .אין להטליא מחיצות וציפויי
גבס ע"י שימוש בשיירי לוחות או איחוי של מספר לוחות קטנים.
ביצוע כנ"ל (טלאים וכדומה) יפסול את המחיצה לאלתר.
מחיצה עד גובה  3.6מ' תורכב מלוחות גבס שלמים (יחידה אחת).
 22.01.3.2.5שיטת היישום של הלוחות תהיה אנכית.
 22.01.3.2.6כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה של מחיצות גבס ,אלא אם צוין
במפורש אחרת ,בכתב הכמויות.
 22.01.3.3בידוד אקוסטי/טרמי
המחיצות תכלולנה במחירי היחידה השונים את הבידוד.
את מזרוני הבידוד יש לחבר לשלד הנושא ע"י ווי תליה ממתכת בדיוק ע"פ מפרט
אורבונד.
 22.01.3.4ביצוע וגימור המחיצות
ביצוע ע"פ פרטי "אורבונד".
ברגי הגבס יהיו עם ראש שטוח וחתך קונוס ,קוטר מינימלי  8מ"מ ,אורך הברגים
 25ו 35-מ"מ.
את המסלולים יש לחבר לרצפה ולתקרה בעזרת ברגים  5X35עם ראש קוני
"פיליפס" ומיתדים (דיבלים) ללא ראש .7X35
כל הפינות החיצוניות יהיו מוגנות בעזרת פינת מתכת שתותקן לפי הנחיות חב'
אורבונד או ש"ע ,מכוסים במרק.
כל מגע בין פרופילי הקונסטרוקציה לבניה קשיחה יופרד ע"י פס "קומפריבנד".
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באזורים בהם ייתלו או יחוזקו אביזרים/כלים/ארונות וכד' ,יש לבצע חיזוקים
ממתכת מגולוונת בהתאם לפרטי "אורבונד" ,כל החיזוקים כלולים במחירי
היחידה של מחיצות הגבס.
קווי החיבור מכל הסוגים והמישקים בין לוחות הגבס יעובדו עם מרק תוצרת
"אורבונד" או מרק "רדיפיקס" של "קנאוף" ,בגמר מוכן לצבע מבלי לראות את
קווי האיחוי ו/או ראשי הברגים וכו'.
עבודת הגבס תהיה בתאום עם עבודת קבלני המערכות השונים ,כאשר האחריות
לפתיחת חורים ופתחים בקירות וציפויי גבס עבור המערכות השונות ,תהיה של
הקבלן ותעשה ע"י הקבלן ללא כל תוספת מחיר שהיא.
פתחים וקידוחים למעבר מערכות ייעשו ע"י מקדח או משור ,ובהתאם להנחיות
מנהל הביצוע.
מאחר וגובה המחיצות הינו מעל  3.0מ' הקבלן יבצע תמיכה אופקית בגובה  2.5מ'
לפחות ,לאורך כל המחיצה ובנוסף ,תמיכות אלכסוניות לתקרת בטון כל  2.0מ'
מהתמיכה האופקית.
 22.01.3.5גימור המחיצות והציפויים
גימור המחיצות והציפויים יעשה בהתאם לסעיף  220358שבמפרט הכללי .גימור
המחיצות והציפויים בצידן החיצוני (פני השטח הגלוי) יעשה באופן שיווצר ויושאר
משטח אנכי רצוף וחלק ,ללא כל סימנים במקומות בהם נעשו תפרים ו/או
חיבורים .כמו כן ,יובטח איטום מלא בין המחיצה  /ציפוי לבין המלבנים,
המשקופים ,הקורות הקשיחות ,בין מחיצה למחיצה ובין מחיצה/ציפוי לתקרה
ו/או רצפה.
האיטום יבוצע בשלושה שלבים:
שלב ראשון :איטום תפרים וחורים במקומות שיקוע הברגים ,בין לוחות גבס
ומשקופי פתחים ובין לוחות והלוחות עצמם ,האיטום יעשה באמצעות מרק
מתוצרת "אורבונד" או שו"ע.
שלב שני :לאחר ביצוע האיטום הנ"ל ,יש לבצע איטום של כל התפרים לסוגיהם
בסרט רציף ( (TYPEמיוחד המותאם לשימוש זה והמומלץ לשימוש ע"י היצרן,
יש לשים לב שבפינות חיצוניות יהיה מותקן מגן פינה ממתכת ,היוצר מעין "פינת
טיח" עם מקצוע ממתכת.
שלב שלישי :ישמש המרק שבשלב ראשון בתור "מרק סיום" .התוצאה הסופית
של ביצוע שלב זה חייב להיות משטח חלק מוכן לקבלת צבע.
מודגש בזה כי כל חומר או פתח ,או מעבר לתעלה יבוצעו בצורה כזו שהם יוקפו
באמצעות ניצבים ומסילות מ 4-צידיהם והרווח לאלמנט העובר בתוך הפתח ,חור
וכו' ללוחות הגבס יהיה מינימלי ויסתם באמצעות מסטיק אלסטי ,כל הנ"ל כלול
במחיר מחיצות הגבס ,ולא ישולם בנפרד.
אופני מדידה למחיצות הגבס:
מחיר מחיצות גבס חד קרומיות בעובי  10ס"מ כולל את כל האמור לעיל וכן:
שפכטל בחיבור בין הלוחות ,קונסטרוקציית נשיאה עם מסלול תחתון ועליון,
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ניצבים כל  40ס"מ מפרופילי פח מגולוונים ברוחב  70מ"מ ובעובי  0.6מ"מ,
סנדלים תחתונים ועליונים ,מגיני פינה אנכיים מפח מגולוון ,תופסני סרט ,מזרוני
צמר זכוכית בעובי " 2ובמשקל מרחבי  24ק"ג למ"ק ,איטומים אקוסטיים,
רצועות קומפריבנד ,עיבוד גליפים וכו' .הכל קומפלט לפי מפרטי חב' "אורבונד"
מושלם ומוכן לצביעה.
22.02

ציפוי קירות בלוחות גבס
ציפוי קירות בלוחות גבס בקיבוע מכני למשטחים פנימיים של קירות בנויים או יצוקים יעשה
בהתאם לפרטים שבתוכניות.
את הניצבים יש לחבר אל המסילות באמצעות ברגי פח אל פח ,ואל קיר הרקע בעזרת זויתני
עיגון המאפשרים פילוס הקיר.
הברגים המשמשים לחיבור לוחות הגבס אל שלד הפח המגולוון יהיו עפ"י ת"י 1490 -חלק .2
לוח הגבס יורם בכ 5-מ"מ מעל פני מפלס הריצוף והרווח ימולא במרק עמיד רטיבות.

22.03

תקרות סינרים מלוחות גבס
תקרה תותבת מלוחות גבס יש לתלות על פרופילי פח מגולוון מחוזק לבטון .מרחקים בין
הפרופילים כנדרש ע"י היצרנים ,אך לא יותר מ 30-ס"מ בין אחד לשני בכל כיוון .בחיבור בין
פלטות יש להקפיד על מרוק (שפכטל) כנדרש בכל השטח והיקף הסינר והתקרה עד לקבלת
משטח מוחלק מוכן לצבע .מודגש בזה שכל התקרות יבוצעו בהתאם להנחיות האדריכל.
מחיר התקרות וסינרי הגבס כוללים את כל האמור לעיל וכן :קונסטרוקציית נשיאה מפרופילי
פח מגולוונים ,האיטומים ,עיבוד פתחים ,ניתוקים ,חריצים/פתחי צד סמויים לאויר חוזר,
קרניזי תאורה נסתרת ,קרניזי וילונות ,פינות מגן וכל חומרי העזר למיניהם .המחיר כולל
שפכטל והכנה לצביעה .המדידה נטו בפרישה לפי השטח הנראה לעין .הכל כמתואר בפרטי
אדריכל.

22.04

תקרות אקוסטיות ו/או תותב

 22.04.1כללי
כל התקרות האקוסטיות יבוצעו כמפורט בתוכניות .כל האלמנטים בתקרות יקבעו בנפרד
ובצורה שתאפשר פירוק של התקרות מבלי שייגרם נזק לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו.
התקרות תהיינה ישרות ומפולסות ללא עיוותים ,גלים ,עקומות וכו' .הקבלן יכין חורים
ופתחים כהכנה להתקנת המערכת החשמלית ומפזרי אויר למיניהם בהתאם להנחיות שיקבל
מקבלן החשמל ומיזוג האויר (באמצעות המפקח) .האחריות הבלעדית לתיאום הנ"ל חלה עלה
קבלן .התעלות יונחו בקוים ישרים נמשכים ללא עיוותים .כל הפתחים והחורים הדרושים
למפזרי מיזוג אויר לגופי תאורה וכו' יבוצעו וימוקמו תמיד במרכז הגיאומטרי של האלמנט,
אלא אם קיבל הקבלן הוראה מפורשת אחרת.
כל התקרות יובאו לאישור האדריכל לרבות ביצוע דוגמאות מכל סוג של תקרה .רק לאחר
אישור האדריכל לדוגמאות יורשה הקבלן לייצר את התקרות.
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הדוגמאות תהיינה במידות ובצורות שייקבעו ע"י האדריכל ו/או המפקח .הדוגמאות תהיינה
מושלמות מכל הבחינות ותשקפנה במדויק את דרישות המפקח או הוראות המפרט הטכני
ו/או את תוכניות העבודה .בנוסף לאמור לעיל יהיה על הקבלן לקבל אישור המפקח לדוגמאות
וכל האביזרים האחרים שיש בדעתו להשתמש בהם בעת ביצוע התקרות ,כגון סרגלי הגמר,
ברגים ,פחים וכד'.
על הקבלן לתקן ללא דחיה כל פגם או נזק אשר יתגלה תוך ביצוע העבודה ו/או לאחריה עד
למסירה של העבודות למזמין באמצעות המפקח.
פגמים ו/או נזקים שלדעת המפקח אינם ניתנים לתיקון לא יתקבלו ועל הקבלן יהיה להחליף
ללא דיחוי את האלמנטים הפגומים באלמנטים חדשים לשביעות רצונו של המפקח.
מודגש בזאת שעל הקבלן למסור את כל העבודות כשהן נקיות מכל לכלוך וללא פגם ונזקים.
הקבלן ינקוט בכל האמצעים על מנת להגן ולשמור על העבודות עד למסירתן הסופית.
התקרות תותקנה על גבי קונסטרוקציה נושאת שתאושר ע"י האדריכל לפני היישום.
מובהר בזאת במפורש כי על הקבלן חלה החובה לאספקת אישור היצרן לעמידות אש של
חומרי התקרות האקוסטיות .הגשת האישורים הינה אחד התנאים להגשת חשבונות .לא
יאושר לתשלום סעיף אשר לא הוגשו האישורים עבורו.
 22.04.2פרופילים
פרופילי חלוקה  Tברוחב כמוגדר בכתב הכמויות יהיו מאלומיניום צבוע בתנור בגוון אריחי
התקרה.
התליות תהיינה ממוט מגולוון בעובי  6מ"מ.
גמר ליד קירות פרופילי גמר  L+Zמאלומיניום צבועים בתנור בגוון לבחירת האדריכל בהיקף
הקירות.
22.05

תקרה אקוסטית מאריחי פח מחוררים DROP-IN
התקרה תהיה עשויה מאריחי פח מגולוון וצבוע בתנור בגוון לבחירת האדריכל מקטלוג RAL

בעובי מינימלי של  0.8מ"מ.
מידות האריחים יהיו  60X60ס"מ.
לתוך האריחים יודבק חומר אקוסטי מסוג "סאונדטקס" " /אקוטקס" ועליו מזרוני צמר
סלעים בעובי " 1ובמשקל  80ק"ג/מ"ק עטופים בשקיות פלא"ב בעובי  30מיקרון (יבוצע רק
בהתאם למפורט בסעיפי כתב הכמויות).
קונסטרוקצית הנשיאה לתקרת האריחים תהיה באמצעות פרופילי . T15
פח האריחים יהיה מחורר בחירור מיקרו בקוטר  1מ"מ ,בשיעור  22%משטחו.
במפגש עם מחיצות ו/או סינורי גבס יבוצע פרט ניתוק ע"י פרופילי  Z+Lבהיקף התקרה
כמתואר בתוכניות ובפרטי האדריכל.
על הקבלן לקבע את המגשים למערכת גילוי אש וספרינקלרים וכל זאת כלול במחיר התקרה.
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תקרה אקוסטית מאריחי פח אטומים DROP-IN

התקרה תהיה עשויה מאריחי פח מגולוון וצבוע בתנור כנ"ל אך מאריחים אטומים (חלקים –
ללא חירור) וללא בידוד אקוסטי.
22.07

אופני מדידה מיוחדים

 22.07.1עבודות גבס ציפויים ,תקרות ,סינורים וכו'
מחירי היחידה של עבודות הגבס כוללים גם את כל האמור להלן:
 קונסטרוקציות נשיאה מפרופילי פח מגולוונים. פרופילי חיזוק מגולוונים בעובי  1מ"מ עבור משקופי דלתות אלומיניום. מתכת. ביצוע ועיבוד פתחים לגופי תאורה ,ספרינקלרים ,רמקולים ,מפזרי מזוג אויר וכו'. עיבוד פתחים כנדרש בתוכניות. כל האיטומים למיניהם. כל הדוגמאות הנדרשות לאישור האדריכל לפי דרישתו. כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן והנובעות מהן. כל התיקונים הנדרשים לפי קביעת המפקח. כל פרופילי האלומיניום ופרופילי פח מגולוון כמפורט בפרטים בתוכניות .הפרופילים יהיוצבועים בצבע אפוי בתנור בגוון לפי בחירת האדריכל.
 הכנה לצבע. כמו כן כוללים מחירי היחידה כל פרט ו/או הוראה המצויינים במפרט ו/או בתוכניותו/או במפרטי חברת "אורבונד" ושלא נמדדו בסעיף נפרד בכתב הכמויות.
 המדידה נטו במ"ר בניכוי כל הפתחים. מחיר סינורי הגבס כולל עיבוד חריצים לאויר חוזר וכן פרט תאורה נסתרת. המחירים כוללים שפכטל והכנת השטח לצבע. 22.07.2תקרות אקוסטיות
המדידה תהיה במ"ר נטו בניכוי כל הפתחים.
מחיר היחידה כולל חומרי עזר וכל המוצרים והאביזרים הדרושים לביצוע העבודה .כן כלולים
במחיר היחידה כל התליות ,פרופילי הנשיאה מפח מגולוון לרבות פרופילי גמר ליד הקירות –
" ,"Z" + "Lופרופילי חלוקה " "Tו/או "אומגה" ,הכל עד לביצוע מושלם של העבודה כפוף
לדרישות התוכניות ו/או האדריכל .מחיר היחידה כולל את כל הבדיקות והדגימות ודוגמאות
שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן והנובעות מהן ,לרבות בדיקות אקוסטיות,
לרבות כל הוצאות תיקון של כל ליקוי שיתגלה בהן ,וכל שינוי שידרש .כמו כן כוללים מחירי
היחידה כל פרט ו/או הוראה המצויינים במפרט ו/או בתוכניות ושלא נמדדו בסעיף נפרד בכתב
הכמויות ,לרבות פתחים לגופי תאורה ,רמקולים ,מפזרי מזוג אויר ,ספרינקלרים וכו'.
התקרות האקוסטיות יימסרו כשהם נקיים לחלוטין מטביעות אצבעות וכתמים שונים,
אפילו אם הם בוצעו ע"י אחרים.
_______________________________________________________________________
עמוד  420מתוך 555
-LOGISTIC-#21649-v16מפרט_טכני_מיוחד_-ג__-_2מרכז_אנרגיה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מכרז מס' 206/2021

 22.07.3כללי
כל האמור במפרט המיוחד ,בפרטים ,בתוכניות ,כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות,
לרבות כל פרט ו/או הוצאה המצויינים במפרט ו/או בתוכניות ושלא נמדדו בסעיף נפרד בכתב
הכמויות.
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פרק  - 23כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר
23.01

כללי

 23.01.1עבודות הביסוס יבוצעו בהתאם לתוכניות ,למפרט הכללי פרק  ,23ת"י  ,940ת"י  ,966הנחיות
יועץ הקרקע והמפרט להלן.
 23.01.2כל האמור במסמכים הנ"ל כלול במחירי היחידה.
 23.01.3הקבלן יעסיק לכל תקופת קידוח ויציקת הכלונסאות מודד מוסמך וגיאולוג הנדסי .הקבלן
יגיש לאישור המפקח את בעלי התפקידים הנ"ל .בכל מקרה לא תאושר תחילת עבודות טרם
אישורם בכתב.
 23.01.4למסמכי המכרז מצורף דו"ח הקרקע ותוצאות קידוחי הנסיון שבוצעו באתר .על הקבלן לבצע
ע"ח את כל הבדיקות הנוספות הדרושות לו לצורך ביצוע העבודות .דוח הקרקע הוכן לצורכי
תכנון בלבד .לא תתקבל כל תביעה לתשלום מצד הקבלן בגין סוג ,אופי וחתך הקרקע.
23.02

שיטת ביצוע הכלונסאות

 23.02.1שיטת ביצוע הכלונסאות המתוכננת בהתאם לנותני הקרקע והנחיות יועץ הקרקע תהיה
בנטוניט .לא תורשה שיטה אחרת לביצוע הכלונסאות אלא באישור יועץ הקרקע והמתכנן.
23.03

בדיקות

 23.03.01בטרם יתחיל הקבלן בקידות ויציקת הכלונסאות ,יקים הקבלן באתר מעבדת שדה שתהיה
פעילה ומאויישת בכל שעות העבודה בהן מתבצע קידוח וייציקת כלונסאות .לא תתאפשר
תחילת עבודות טרם הקמת והפעלת מעבדת השדה.
 23.03.01באחריות הקבלן ,באמצעות מהנדס הביצוע ,לנהל רישום ומעקב אחר ביצוע הכלונסאות
לאישור המפקח .בנוסף לאמור במפרט הכללי ,הקבלן נדרש לבצע בדיקת תכונות וחוזק
הבטון מכול מערבל בטון שיגיע לאתר.
 23.03.01בנוסף לאמור במפרט הכללי ,הקבלן יבצע בדיקות סוניות ואולטראסוניות בכל הכלונסאות
( 100%מהכלונסאות).
 23.03.01ביצוע הכלונסאות יעשה רק בהשגחת המפקח אשר יאשר יציקת כל יסוד.
 23.03.01הקבלן יעסיק ,על חשבונו ,מודד מוסמך .המודד יסמן את הכלונסאות ויבטיח את מיקומם
ואנכיות הקידוחים כנדרש.
23.04

קידוח הכלונסאות

 23.04.01הקבלן לקבל אישור המפקח למכונת הקידוח ,וכל פרטי ציודה וכן לוודא התאמתה לעבודה
הנדרשות ולתקינותה.
 23.04.01קבלן יעשה שימוש במקדחי וידיה לרבות  ,350-Mמחיר שימוש במקדחי וידיה כלול במחירי
היחידה.
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 23.04.01הקבלן יוודא את מרכזיות מכונת הקידוח ואת אנכיותה ,לפני תחילת הקדיחה וכן תוך
מהלכה .ככל וידרש ,יכין הקבלן משטח עבודה שיאפשר ליצב את המכונה אל מישור אופקי.
 23.04.01הקבלן יעשה שימוש בצינור מגן עליון למניעת התמוטטויות בדופן העליונה ,המחיר כלול
במחירי היחידה.
 23.04.01הקבלן ישתמש בצינור מגן עליון למניעת התמוטטויות בדופן העליונה .האחריות לשלמות
הכלונסאות ולאי היווצרות מפולות בקידוח חלה על הקבלן בלבד .יש לנקוט בכל האמצעים
הנדרשים לאבטחת שלימות בור הקידוח והכלונסאות.
 23.04.01אין להשאיר כלונס בלתי יצוק למשך הלילה בשום מקרה.
 23.04.01העומק הסופי של הכלונסאות יקבע ע"י מהנדס הביסוס והגיאולוג בעת קדיחת הכלונסאות
הראשונים .תיתכן אפשרות של הגדלת קוטר הכלונסאות ושינוי בעומק בהתאם להחלטת
המפקח.
23.05

קדיחה באמצעות תרחיף בנטונייט

 23.05.01הקבלן נדרש לתאם המפקח ולקבל את אישור עריית ב"ש ואו כל רשות מוסמכת אחרת
לפינוי וניקוז מהיר של עודפי תרחיף הבנטונייט .אין לשפוך תרחיף בנטונייט למערכות תיעול
וביוב.
 23.05.01המכשור ,הציוד ,הרכב התרחיף ,תכונותיו ,בדיקת טיב התרחיף וצפיפותו בקדח הכלונס וכל
הדרוש לביצוע הקדיחה באמצעות תרחיף הבנטונייט ,יבוצעו עפ"י הוראות המפרט הכללי
ועל חשבון הקבלן.
 23.05.01הקדיחה תבוצע כאמור בסעיף  23021במפרט הכללי ,אך בנוסף ,הקדח לכל אורכו מפני
הקרקע ,יהיה כל הזמן מלא תרחיף בנטוניט ,הן בזמן הקדיחה והן בזמן יציקת הבטון .פני
הקרקע בראש הקידוח יהיו גבוהים ב 2-מטר לפחות מעל מפלס מי התהום ומפלס תרחיף
הבנטוניט במהלך העבודה יהיה בכל זמן גבוה ב 1.5 -מ' לפחות מעל מפלס מי התהום.
23.06

זיון הכלונסאות והכנסתו

 23.06.01ברזל הזיון יהיה מתאים לדרישות ת"י  4466חלקים  4-1ובהתאם לתוכניות
הקונסטרוקטור.
 23.06.01הקבלן יבצע שימוש בכלוב מרותך בלבד מברזל רתיך בלבד.
 23.06.01אורך הזיון יהיה כאורך הכלונס פחות  0.5מ' .קוטר כלוב הזיון יהיה קטן ב 15-ס"מ מקוטר
הכלונס והוא יתלה במרכז הקידוח.
 23.06.01בכלוב יונחו לפחות שלושה שומרי מרחק בכל  1מ'.
 23.06.01הקבלן יכניס בכל קידוח צינורות ברזל קוטר " 2לבדיקת גמה ואולטרה סונית לפי פרטי
תוכניות ,הצינורות יולחמו לטבעות החיזוק .מספר שעות לאחר היציקה יש לפתוח את
הפקק העליון של צינורות הבדיקה ולנקותם ואם צריך לשטוף אותם עד לקצה התחתון
שלהם.
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תערובת הבטון לכלונסאות

 23.07.01הבטון בכלונסאות יהיה ב 30-בעל שקיעת קונוס של " ,7-8גודל אגריגט מקסימלי  20מ"מ,
וכמות הצמנט לא תפחת מ 350-ק"ג למ"ק בטון .הצמנט יהיה מסוג צ.פ.250 .
 23.07.01יציקת הכלונסאות תהיה רציפה ולא יאוחר מ  30דקות לאחר קידוח הבור.
 23.07.01קידוח הכלונסאות יעשה באמצעות משאבה לכל אורך הקידוח ובכל מקרה גובה יציקת
הבטון לא יעלה על  2מ' מתחתית הכלונס ו/או פני הבטון.
23.08

תכנית עדות

 23.08.01עם סיום עבדות הקידוח וייציקת הכלונסאות ,הקבלן יגיש עם תכנית עדות הקשורה לרשת
הקואורדינטות.
 23.08.01התכניות יוכנו ע"י מודד מוסמך בפורמט .PDF ,DWG ,REVIT
23.09

אופני מדידה ,תכולת מחירים ותשלום מיוחדים

 23.09.01הכלונסאות יממדו וישולמו לפי מ"א בהתאם לקוטר הכלונס הרשום בתכניות.
 23.09.01חישוב הכמויות לצורכי התשלום יעשה תיאורטי ע"פ תכניות הביצוע ,לפי האורכים
המצויים בתכנית הקונסטרוקטור .בכל מקרה לצורכי תשלום לא ימדדה כלונס בשטח.
 23.09.01מחיר היחידה כוללים:
 23.09.1.1מחיר היחידה של הכלונסאות כולל סימון ,החפירה לכל עומק שהוא (לרבות
חלקי חפירה שאינם יצוקים) ובכל סוגי הקרקע ,השימוש בתמיסת בנטונייט,
תערובת בטון כמפורט בסעיף  ,23.07כל החומרים והפעולות הנדרשות לביצוע
הקידוח וישציקת הכלונס לרבות פינוי עודפי אדמה (הנחפרת והנקדחת) ,פינוי
פסולת הבנטניט כאמור ,תשלום כל אגרה הנדרשת כתוצאה מהאמור וכדו'.
 23.09.1.2העסקת גיאולוג הנדסי לכל אורך תקופת קידוח ויציקת הכולנסאות .הנ"ל לא
ימדד ,לא ישולם בנפרד ומחיר העסקת הגיאולוג כוללה במחירי היחידה.
 23.09.1.3מדידות ושירותים של מודד מוסמך לא ימדדו בנפרד ויהיו כלולים במחירי
היחידה.
 23.09.1.4סיתות ראש הכלונס עד לקבלת בטון מעולה.
 23.09.1.5השלמת יציקה עד המפלס המתוכנן במקרה של כלונס קצר או סיתותו במקרה
ומפלסו גבוה מהמתוכנן .כל עבודות העפר והשאיבות הדרושות להשלמת
היציקות.
 23.09.1.6שימוש בציוד הדרוש למעבר שכבות אבן קשות לרבות איזמל וקידוחים מכינים
בקטרים שונים ובכלל זה מקדח וידיה .M-350
 23.09.1.7העמקת הכלונסאות כפי שיידרש בשל עומק המילוי שימצא באתר ו/או בשל כל
סיבה אחרת עפ"י הנחיות יועץ הקרקע ו/או הגיאולוג.
 23.09.1.8שימוש בכל מכונת קידוח שתידרש לצורך ביצוע הכלונסאות בשל האילוצים
הקיימים (תנאי גישה קשים ,קידוח בסמוך למבנה ,סוג הקרקע ,תשתיות עליות
ותת-קרקעיות).
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 23.09.1.9לא תוכרנה כל תביעות כספיות ו/או אחרות ו/או הארכת משך ו/אוכל דרישה
אחרת מכול סוג ומין מאת הקבלן ,הנובעות מסוג הקרקע ,אופן ביצוע הקדיחה
והיציקה ,העומק הדרוש וכדו'.
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פרק  - 33עגורן גשר
33.01

תאור העבודה
הקבלן ייצר ויתקין עגורן גשר חד קורתי לעומס  8טון.

33.02

עבודות צבע
צביעת חלקי המתכת למעט צביעה בחדר שטיפה יבוצע כדלקמן:
לאחר ניקוי יסודי של השטח במברשות פלדה יש לצבוע בשתי שכבות של צבע יסוד  HB13כל
אחת מהן בגוון שונה ,ושתי שכבות של צבע עליון סופר עמיד בגוון צהוב "קטרפילר" ,גוון ,91
מסילות ותושבות יצבעו בצבע עליון גוון כחול.
שטחי הצבע שייפגעו תוך הובלה או הרכבה ייצבעו מחדש בהתאם למפורט לעיל.
עובי כל שכבת צבע יהיה  30מיקרון ,לפחות .שכבה חדשה תצבע לאחר שהשכבה הקודמת
עברה תקופת ייבוש של  48שעות ,לפחות.
אין לצבוע את שטחי העבודה של חלקים מכניים כגון פני גלגלי הנסיעה ,שיני גלגלי השיניים,
פני התופים וכיו"ב.

33.03

הנחיות כלליות

 33.03.01כללי
 33.03.01.1הדרישות הכלליות שבמפרט מהווה דרישות מינימום.
 33.03.01.2כל שינוי או חריגה מדרישות המפרט מחייב את אישור המפקח.
 33.03.01.3תקנים ותקנות בטיחות המתייחסים לציוד זה והינם בתוקף במדינת ישראל,
חלים גם על ציוד זה ,אלא אם הוגדר אחרת.
 33.03.01.4על הקבלן להתייחס בהצעתו לכל אחד מסעיפי המפרט.
 33.03.02דרישות יסוד מהיצרן/הספק
 33.03.02.1יכולת למתן שירותי אחזקה ותיקונים ע"י בעלי מקצוע מיומנים תוך זמן סביר
ולמשך תקופה ארוכה.
 33.03.02.2בעל ידע ונכונות לעמוד בדרישות המפרט ,מוסמך לתקן  ISO 9002בתחום זה.
נמצא ברשותו מלאי חלפים לצורך ביצוע אחזקה שוטפת בתקופת האחריות
ואחריה (במידה ויידרש).
 33.03.02.3בחירת יצרן העגורן תהיה מותנית באישור המפקח.
 33.03.03שילוט
לעגורן יוצמד שילוט בעברית .השילוט יהיה ברור ויכלול הוראות הפעלה ,הוראות בטיחות
ושלטים לעומס הרמה מותר.
 33.03.04בדיקות ובחינות
 33.03.04.1הציוד יעבור סדרת בדיקות (חוזק ויציבות).
 33.03.04.2כל הבדיקות תבוצענה ע"י הקבלן ובאמצעותו ובנוכחות המפקח.
 33.03.04.3עגורן חייב לעמוד בבחינת בטיחות שתבוצע ע"י בוחן בטיחות מוסמך מטעם
משרד העבודה.
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 33.03.04.4התשלום לבוחן בטיחות ולאספקת המשקולות לצורך הבדיקה יכלל במחיר
העבודה.
 33.03.05אחריות
 33.03.05.1הקבלן ישא באחריות ביחס לכושרו ומהימנותו של העגורן בתקופת הבדק
ויתקנו ללא תמורה ,בכל מקרה של תקלה או ליקוי.
 33.03.05.2תקלה בעגורן המחייבת מימוש אחריות היצרן ,תחשב כל תקלה אשר כתוצאה
ממנה העגורן כולו או חלק ממרכיביו לא פועלים כשורה וזאת בתנאי תפעול
רגילים.
33.04

תכונות
נתוני עגורן
עומס עבודה בטוח 8-טון
מפתח  6.4מ'
אורך מסלולים כ 32 -מ'
גובה הרמה כ –  5מ'
מהירות הרמה  4מ/ד  1 -מ/ד
מהירות נסיעת עגלת הרמה  5ו -10מ'/ד'
מהירות נסיעת גשר 5ו 10 -מ'/ד'

33.05

פרטי המבנה והעבודות המכניות והחשמליות

 33.05.01גשר העגורן (קורה ראשית)
על הקבלן לוודא לפני ביצוע ,התאמת מידה זו לתנאי המבנה.
קורות הגשר בנויה מפרופיל .400 HEB
בקורות הגשר מותרת שקיעה של  1:1000בעומס מלא דרגת עומס  H2לפי דין  15018קבוצת
מאמצעים  B3-לפי דין  15018פח  RST37-2איכות ריתוך תקן ,AWS 14D 1.85
הקורה תבוצע בדיוק הסטיות המותר של תקן  .FEMתדירות עצמית של קורת הגשר תהיה
גדולה מ  2.7 -הרץ.
הקורה תותקן על שתי עגלות צד.
 33.05.02מערכת נסיעת הגשר
עגלות צד (קורות ראש) שנושאות את קורת הגשר כוללות גלגלים ,מנועים ו תיבות הילוכים
עבור הסעת הגשר.
העגלות הנ"ל מתחברות לקורות הגשר על ידי ברגים ודיסקיות מיוחדות HV ,לפי תקן .DIN
עגלות הצד יהיו מוצר חרושתי קטלוגי.
יש להקפיד על דיוק מירבי בהרכבתם כך שהפרש בין האלכסונים הנמדדים בין כל זוג גלגלים
קדמי ימני ואחורי שמאלי או קדמי שמאלי ואחורי ימני לא יעלה על  5מ"מ.
 33.05.03הזנה חשמלית לעגורן
העגורן יוזן מכבל שטוח נייד שיהיה מותקן על עגלות .העגלות ינועו על מסילה מגולוונת מפח
מכופף.
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העגלות יהיו עם גלגלי מתכת ומסבים אטומים.
 33.05.04לוח הפיקוד
לוח הפיקוד לגלגלת הרמה עגלת הסעה ונסיעת הגשר יכלול שנאי ,ממסרים ,נתיכים חצי
אוטמטיים ,קוצבי זמן ,ממסר זרם ראשי ,מבטיחים חצי אוטומטיים ,הגנות בפני היפוך
פאזה ,חוסר פאזה ועומס יתר ,הארגז יהיה מפח עם דלת צירית עם נעילת מנעול ומפתח.
הארגז יחובר במקום שבו לא יפריע ,על גבי בולמי זעזועים .הלוחות יהיו משולטים מבפנים.
מיקום הלוחות יקבע ע"י המתכנן ויאפשר נוחות טיפול מירבית.
 33.05.05פיקוד
מתח הפיקוד של כל תנועות העגורן יהיה  ,42Vמתח העבודה  .380Vהפיקוד ייעשה מהרצפה
באמצעות תיבה בעלת  7לחצים דו דרגתיים 2 .להורדה והרמה 2 ,להסעת הגלגלת 2 ,להסעת
הגשר ואחד הפסקת חירום ללא מנעול סגירה .תיבת הפיקוד תהיה תלויה על כבל פלדה (בגובה
בערך  100ס"מ מעל הרצפה).
הלחצנים בידית הפיקוד יהיו משולטים.
פיקוד חלופי נוסף שיסופק יהיה אלחוטי,בלוח ישולב מקלט מתאים עם משדר אלחוטי בעל
לחצני הפעלה תואמים לאלה של ידית הפיקוד החוטית.
 33.05.06גובלי התנועה
 2גובלים צלביים דו כיווניים מתוצרת  TELEMCANIQEטיפוס  XC-2-Rיותקנו על קורת
הצד .אחד להפסקת נסיעה במהירות גבוהה ומעבר לנמוכה ,אחד להפסקת נסיעה במהירות
נמוכה.
גובל כנ"ל יהיה מורכב גם על הכננת להפסקת נסיעה בסופי מהלך בכל צד.
אצבעות הפעלת הגובלים ימוקמו ויכוונו כך שהגשר והעגלה יעצרו במהירות גבוהה כ 1.5 -
מטר לפני הפגוש ובמהירות נמוכה כ  10 -ס"מ ,מהפגוש הנ"ל.
הגובלים ימוקמו במקומות שהגישה אליהם נוחה ללא צורך בסולם נוסף או משטח ,ללא סיכון
בטיחותי.
 33.05.07אינסטלציה חשמלית
האינסטלציה הקשיחה על הגשר העגורן תיעשה על ידי כבלים תרמופלסטיים .N.Y.Y
חיבורי הכח והפיקוד אל העגלה וכן החיבור לקופסת לחצני הפיקוד הניידת ייעשו באמצעות
כבלי חשמל גמישים שטוחים ,מיוחדים למטרה זו ,שיתלו על עגלות נעות בתוך מסילה
קשיחה .המסילה תהיה פח מגולוון מכופף .העגלות יבוצעו ללא רכיבי פלסטיק.
המסילות ייתלו על זרועות  NPL 50במרחקים המומלצים על ידי יצרן המסילות .ובמקום נוח
שיאפשר טיפול בעגלות מהגשר עצמו.
33.06

פלדת המבנים
החומר למבנה הפלדה כגון פרופילים ,פחים וכדומה יהיה חדש ,שלם ,ישר ,חופשי מחלודה,
קליפה ופגמים אחרים .הפלדה תהיה מסוג  ST37-פרט אם צוין אחרת להלן .מתוצרת מערב
אירופה ותלווה בתעודות חומר להוכחות.
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חיבורי ברגים
כל הברגים לחיבור אלמנטים של קורות או יחידות הנעה יהיו "ברגי מכונה" בחוזק של 80
ק"ג למ"מ ,ומצופים גלוון בעובי  50מיקרון ,פרט אם צוין אחרת .האומים יובטחו על ידי
דסקיות משוננות או יהיו אומים עם נעילה עצמית.
שטחי מגע של אלמנטים מחוברים ייצבעו פעמיים בצבע יסוד לפני ביצוע החיבור .אין לצבוע
את שטחי המגע באמצעות ברגי  HVואת האזור שמתחת לראשי הברגים והאומים לפני
החיבור .כל חורי הברגים ייעשו על ידי קידוח ולא על ידי ניקוב.
כל הברגים והאומים והדסקיות יהיו מגולוונים .עובי הגלוון  50מיקרון.

33.08

חיבורי ריתוך
הריתוך ייעשה על ידי רתכים מוסמכים בלבד ,בעלי תעודה מאושרת תקפה על ידי מכון
התקנים לסוג ריתוך הנדרש במתקני הרמה.
כל הריתוכים יהיו רצופים ,פרט אם צויין אחרת להלן .בתפרי השקע של האלמנטים שעוביים
עולה על  5מ"מ יש לקטם את המקצועות ("פאזות") .מחברי מילאת יהיו בעובי של  0.7מעובי
החלק הדק יותר מבין החלקים המחוברים אך לא קטן מ -4מ"מ.
כל מקומות הריתוך ינוקו היטב לפני ביצוע תפר הריתוך הנוסף ,ובגמר הריתוכים .שורש ייעשו
ב Z -11או  Z44-ובקוטר  3.25מ"מ וריתוכי מילוי ב  Z 18 -או  4 Z - 62מ"מ.

33.09

מסירת העבודה
המתקנים על כל חלקיהם ואביזריהם ימסרו לידי המזמין כשהם פועלים לשביעות רצונו
הגמורה ,בצירוף תעודת בדיקה של בודק מוסמך .מטעם משרד העבודה הישראלי זהות הבודק
טעונה אישור המזמין.
הקבלן יעמיד לרשות הבודק כל ציוד ועובדים הדרושים לביצוע הבדיקה ,עומס מבחן בשיעור
של  125%מעומס העבודה הבטוח.
בזמן הבדיקה יידרש הקבלן לקבל מהבודק את השקיעה ולציינה בדו"ח .תנועות העגורן יהיו
חלקות ללא רעידות.

33.10

ציוד לעגורן גשר ,ולמונורייל חדר שטיפה
ניתן להציע ציוד מתוצרת אחת החברות הבאות:
וורלנד ,קונה ,דמג  S.W..F ,STAALבתנאי שיהיה שווה ערך וימלא את כל הקריטריונים.
רמת השימוש של הציוד תהיה  1AMעל פי תקן .F.E.M

33.11

ציוד

 33.11.01גלגלת הרמה לעגורן גשר
כננת כבל חשמלית מהלך אונקל 5.מ' ,עגלת נסיעה חשמלית מותאמת לנסיעה על גשר חד
קורתי.
מנוע מעצור  ED 40%מהירות גבוה
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 ED 30%מהירות נמוכה.
גובל עומס יתר
 180התנועת בשעה
הזנת כח חשמל ,50HZ 380V
פיקוד 42V
סידור כבל 4/1
גובל חשמלי פנימי מתכוונן לגבול עליון ותחתון
דרגה  1AMלפי תקן F.E.M

גובה עצמי של הכננת יתאים במידותיו למגבלות המקום המיתחייבות מתקן .FEM
 33.11.02מערכת הסעת עגורן קורות ראש וכננת
מנועי נסיעה יהיו עם שתי מהירויות ,מקדם עמיסה  .ED 40%דרגת ציוד  1AMע"פ דין .15020
תכנון הקורה  DIN 15018דרגת העמסה  ,H2קבוצת העמסה  .B3קורת ראש מוצר סדרתי
סטנדרטי של יצרן ציוד ההרמה ,תיכלול גם (בופרים) בולמים בקצה הקורה.
התחלה רכה בנסיעת גשר וכננת .שקיעה מרבית  1/900לקורת ראש.
לנסיעת העגורן נדרש סנכרון אלקטרוני בן מנועי הנסיעה של קורות הראש כך שכולן יתחילו
נסיעה בו זמנית ויעצרו בו זמנית.
33.12

מסילות ופסי נסיעה
המסילות יותקנו על גבי תמיכות זיז שיחוברו בריתוך לפחים מבוטנים בעמודי הבטון הקבלן
ימקם ויתאים את התמיכות מבחינת התקנת המסילות (קו ישר וגובה אחיד).
המסילות יבוצע מקטעים באורך מכסימלי המאפשר הובלה והתקנה .כל קטע ייתמך על
שלושה עמודים לפחות .חיבור המסילות לזיזים יהיה עם ברגים.
מסלול פס הנסיעה שעל פני המסילה ימשך באחידות לכל אורך המבנה עם חפיפה מעל קטעי
החיבור בין המסילות .פסי הנסיעה ייעשו מפרופיל מרובע  30X50באיכות  RST 52-3וירותכו
לקורות המסלול לסרוגין אך במקביל ,משני צידיו .דיוק פילוס מסילות יתאם לתקן  FEMו
.DIN
הפגושים בקצוות המסילות יורכבו כך שפגיעת העגורן בהם תהיה בו זמנית .ותאפשר כיסוי
שטח מירבי ע"י העגורן.
חיבור בן פסי מסילה יהיה רציף חלק וללא בליטות.
המסילות יהודקו עם מפתח מומנט בצורה מבוקרת לתושבותיהם וישבו על התושבות במלא
שטחם.
לאחר סיום ההתקנה יבוצעו תיקוני צבע ,תמיכות הזיז לחיבור מסילות לעמודים ייוצרו
ויחוברו ע"י יצרן העגורן .קבלן הבניין יבטן את הפחים שאליהם ירותך הזיז.
המסילות ייעשו מפרופיל סטנדרטי רחב אוגנים מסוג  .HEAהשקיעה המירבית המותרת
תהיה  .1:800תיכנון המסילות כפי שמופיעה בשרטוטים אינו מחייב את הקבלן.
הקבלן רשאי להגיש תיכנון וחישוב משלו לצורך אישור ,כך גם באשר לדרך חיבור וקיבוע
מסילות על עמודי המבנה.
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הקונזולית התומכות את המסילות יקושחו עם צלעות פנימיות כך שיהוו ארגז ,למניעת פיתול.
בהרכבת המסילות נדרשת רמת דיוק גבוה שתאפשר נסיעת גשר חופשית ושקטה ,ללא
מאמצים .דרישות הדיוק יקיימו את הנחיות התקן.FEM ,
ברגים אומים ודסקיות יהיו מצופים בגלוון בעובי  50מיקרון.
כל האומים יהיו מאובטחים מפתיחה ע"י אום נוסף.
33.13

שילוט
הקבלן יתקין משני צידי גשר העגורן ,שלטים שיורו את עומס העבודה הבטוח של העגורן.
גודל הספרות בשלט יהיה  15ס"מ לפחות.

33.14

ביקורת
נוסף לביקורת ולבדיקות הרגילות טעונים חלקי העגורן אישור סופי על ידי המפקח והמזמין,
לפני הובלתם למקום ההרכבה .אין להובילם למקום ההרכבה אלא אם כן נבדקו ובוצעו בהם
כל התיקונים שנדרשו בביקורת זו .במפעל יוצג עגורן מושלם מורכב מחווט ומחובר להזנת
חשמל .כאשר כל רכיביו המיסתובבים מתופעלים.

33.15

הפעלה נסיונית
בגמר העבודה וההרכבה ולאחר סיכה ומילוי שמנים כנדרש ,על הקבלן להפעיל את העגורן
הפעלה נסיונית ולבצע בו כיוונונים וויסותים שונים .כל הליקויים שיתגלו בהפעלה נסיונית זו
יתוקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו ,לשביעות רצונו של המפקח.

33.16

הגשת חומר לאישור
הקבלן יגיש לאישור חישובים ותוכניות לביצוע העגורן .החישובים יהיו מפורטים ,ברורים,
ומוסברים ,כל רכיב בנוסחאת החישוב יתורגם מילולית .השרטוטים יהיו שרטוטי ביצוע
מפורטים ,מבוססים על החישובים .החומר יוגש בשני העתקים בתוך תיק מסודר עם חוצצים,
עותק סופי מאושר יוגש פעם נוספת בשני העתקים לאחר התיקונים ,בפעם זו יוגשו גם
דיסקטים עם קבצי השרטוטים.

33.17

אופני מדידה
העגורן יימדד כיחידה אחת קומפלט עובדת ומתפקדת לשביעות רצון המפקח ,המחיר יכלול
אל כל הדרוש כדי שכך יקרה .במחיר יכללו לכל הפחות התכולות הבאות.
תיק מיתקן ,בדיקת בודק מוסמך ,משקולת לבדיקה ,התחברות למפסק הזנת חשמל על קיר
המבנה ,יצור אספקה והתקנה של כל מכלול העגורן עם המסילות הפגושים הזנת החשמל
ניקוי וצביעה ,הדרכה ומסירה.
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פרק  - 34מערכת גילוי ,כיבוי אש וכריזת חרום
דרישות כלליות
34.1
 34.1.1תאור עבודות גילוי וכיבוי אש
 34.1.1.1ביצוע כל מערכות גילוי ,כיבוי אש וכריזת חרום ,במסגרת הפרויקט-
לרבות תכנון מפורט ,הגשת תוכניות ביצוע ,אספקת הציוד ,התקנת הציוד,
הפעלתו ואישור מכון התקנים הישראלי.
 34.1.1.2המערכת תהיה ממוענת ( )ADDRESSABLEאנלוגית -משולבת טלפון
כבאים ,כריזת חרום ,ומערכת שליטה . T.S.W
 34.1.1.3תסופק מרכזיית גילוי אש אחת לרבות ספקים ,מצברים וכל ציוד הדרוש
לפי תקן.
 34.1.1.4בכל קומה יבוצע ארון מהדקים קומתי לפי סקיצה מצורפת .הארון יהיה
מחומר כבה מאליו.
 34.1.1.5לוחות משניים אורגינליים יותקנו בחדר בקרה ובלוח כבאים.
 34.1.1.6מערכת שליטה מרכזית .T.S.W
 34.1.1.7אספקת ,התקנת והפעלת כל אביזרי קצה של מערך גילוי אש ונקודות
הזנה.
 34.1.1.8שקעים לטלפון כבאים המחוברים למרכזיית גילוי אש במקומות הבאים:
 34.1.1.8.1כל גרם מדרגות.
 34.1.1.8.2כל לובי מעליות.
 34.1.1.8.3לוח כבאים.
 34.1.1.8.4חדר בקרה.
 34.1.1.8.5חדרי מכונות.
הנקודה כוללת צנרת ,כבלים ,שקעים מאושרים ע"י מכבי אש.
 34.1.1.9צנרת וכבלים יהיו חסיני אש ויעמדו בדרישות התקן הישראלי והבין
לאומי.
 34.1.1.10בדיקת מערכת גילוי וכיבוי אש ע"י הספק ,הפעלת המערכת ,הזמנת מכון
התקנים לאישור המערכת  ,הפעלה ומסירה למזמין.
 34.1.1.11הקבלן יבצע תכנון מפורט של מערכת גילוי אש  .לצורך ביצוע התכנון יקבל
הקבלן דיסקט הכולל את שטח המבנה בתוכנת . 2016 – AUTOCAD
בנוסף לנ"ל יקבל הקבלן מהמזמין תוכנית בתוכנת  REVITשל מערך גילוי
אש וכריזה -ויבצע את כל העדכונים שעשה ע"ג המודל בתוכנת REVIT

וימסור למזמין.
התוכניות יבוצעו ע"י הקבלן בתוכנה הנ"ל .התכנון יהיה מפורט ויכלול מיקום
מדויק של כל אביזרי הגילוי וכיבוי אש ,לרבות מיקום מדויק ,מספר מוליכים
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חיווט ,חיבורים בקצוות ,ותזרים חד קוי מפורט ברמה של מספור מהדקים בגלאים
ויתר ציוד הגילוי .
 34.1.1.12הקבלן מתחייב שהתכנון והציוד מתאים לדרישות מכון התקנים
הישראלי .התוכניות יוגשו לאישור המזמין.
ספק המערכת ייתן הסברים לקבלן החשמל לגבי אופן ביצוע ההתקנות אופן ביצוע
החיווט ,הנחיות התקנת צנרת וכבלים  ,סוג כבלים ,שילוט ומספור ,דרישות
לעמידה בתקנות.
 34.1.1.12.1ביצוע חיווט הכבלים השונים במרכזיית הגילוי אש –
יבוצע ע"י ספק מערכת גילוי אש.
 34.1.1.12.2הפעלת המערכת תבוצע ע"י הספק – לאחר שבדק את
אופן התקנתה ע"י קבלן החשמל ,ונתן הנחיות לתיקונים.
 34.1.1.12.3כריזת חרום
 34.1.1.12.3.1במסגרת הפרויקט תסופק מערכת גילוי
אש משולבת כריזה וטלפון כבאים.
 34.1.1.12.3.2מערכת הכריזה תאפשר שתי פונקציות:
 34.1.1.12.3.2.1הודעות כריזת חרום
ממרכזיות גילוי אש-
לאזורים.
בחלוקה
המערכת

תהיה ( ULיש

להציג מסמכים).
 34.1.1.12.3.2.2מערכת הכריזה תאפשר גם
כריזה שאינה כריזת חרום-
מיקרופונים
באמצעות
ומערכות אחרות ,כולן
בעלי תקן .UL
 34.1.2דרישות לקבלן מערכות גילוי וכיבוי אש משולבת כריזת חרום וטלפון כבאים -תנאי סף
 34.1.2.1שרות
חברה תהיה בעלת מוקד שרות מאויש  24שעות להיענות לקריאה מיידית.
אישור מרואה חשבון שהחברה מעסיקה לפחות  12טכנאי שרות במהלך  5השנים
האחרונות ,באופן רצוף בתחום גילוי אש.
החברה תהיה בעלת אסמכתא לתו תקן אחזקה על פי התקן  1220חלק .11
אישור רו"ח/עו"ד שטכנאי החברה מוסמכים לבצע שרות ואחזקה למערכות
המוצעות ומיומנים לפחות עם שנתיים ניסיון.
החברה תנהל מערך גיבוי טכני לתמיכה טכנית בכל הנושאים הנדרשים.
 34.1.2.2נציגות היבואן
אישור יצרן ציוד מערכת הגילוי אש והכיבוי בגז כי הינו חברת מורשת ומוסמכת
להפיץ הציוד להתקין הציוד ולתחזק הציוד.
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אישור היצרן כי החברה משתתפת בכל ההשתלמויות לגבי הציוד עם עדכון
לגבי הטכנולוגיה החדישה ביותר ,הנציג יציג אישור לתאריך השתלמות עדכנית.
 34.1.2.3התקנים
החברה בעלת תו תקן ISO 9001 ,ובפרט בתחום מערכות גילוי וכיבוי אש לרבות
התקנה שרות ואחזקה.
הציוד המוצע ישא תקן  ULומכון התקנים הישראלי.
 34.1.2.4התקנות ושרות
החברה התקינה ב –  4שנים האחרונות  4פרוייקטים בהיקף של לפחות  1300גלאים
ומעלה.
בבעלות החברה תחנת מילוי לגז ומחזיקה מלאי של  50%מכמות המיכלים
המוצעים.
החברה המציעה הינה חברה מורשת לבצע תכנון והרצה למערכות כיבוי בגז.
חברה מנהלת ובבעלותה תחנת מילוי בגז מאושרת  ULומכון התקנים הישראלי
למילוי הגז המוצע כולל מילוי חוזר למיכלים שפרקו.
על החברה להציג אישורים על המקור ממנו היא קונה את גז הכיבוי .FM-200
 34.1.2.5דרישות כלליות
החברה עוסקת מעל  7שנים בתחום מערכות גילוי וכיבוי אש כנציג הציוד המוצע.
החברה תנפיק את כל האישורים לעמידות בכל הסעיפים לעיל בנוסף להצהרת רו"ח
או עו"ד לאימות.
 34.1.2.6מסמכים ישימים
על החברה המספקת את הציוד ומתקינה אותו ,לצרף:
 34.1.2.6.1מפרט טכני של רכיבי הציוד המוצע וקטלוגים ,לרבות
הוראות הפעלה ,בדיקה ,ניסוי ואחזקה.
 34.1.2.6.2תעודות בדיקה המעידות כי הציוד עונה לדרישות UL

ומכון התקנים הישראלי.
 34.1.3אחריות הקבלן
הקבלן יתן אחריות לטיב הציוד המסופק על ידו לתקופה של שנתיים מתום העבודה וקבלתה
ע"י המזמין ואישורה ע"י מכון התקנים  .במסגרת האחריות – יתקן או יחליף הספק כל ציוד
אשר אינו תקין – לרבות ביצוע הבדיקות באתר  .כל המפורט לעיל – ללא תשלום נוסף.
 34.1.4ספרות טכנית
הקבלן ימסור למזמין תיק מיתקן הכולל:
 34.1.4.1תוכנית  – AS – MADEהכוללות מיקום מדוייק של האביזרים בשטח,
חיווט ,מיספור מעגלים ,תוואי צנרת וסולמות ,תזרים חד קוי מפורט.
 34.1.4.2הנחיות אחזקה.
 34.1.4.3הנחיות לתיקון תקלות.
 34.1.4.4פרטי ציוד ומספרים קטלוגיים
 34.1.4.5קטלוגים של היצרן.
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 34.1.4.6נתונים טכניים והסבר על אופן פעולת המערכת.
החומר יימסר בשלושה סטים מסודרים .
עלות הספרות הטכנית והמתואר לעיל – כלולים במחיר האביזרים השונים וללא תשלום נוסף.
 34.1.5מלאי ציוד במחסני הקבלן
 34.1.5.1הקבלן מתחייב להחזיק במחסניו ציוד וחלקי חילוף לכל אביזרים
המסופקים על ידו במסגרת מכרז/חוזה זה – לפחות  10%מהכמות
המסופקת על ידו בשלבים שונים.

34.1.6
34.1.7
34.1.8

 34.1.5.2הקבלן מתחייב להחזיק מלאי ולספק ציוד וחלקי חילוף  -לפחות  10שנים
לאחר סיום פרוייקט זה.
תאור כללי של מערכת גילוי,כיבוי אש ,כריזת חרום וטלפון כבאים
מרכזיית גילוי וכיבוי אש
תסופק מרכזית גילוי אש אחת.
מערכות גילוי אש
 34.1.8.1מע' גילוי אש כוללת גלאים ממוענים ,לחצני הפעלה נורות  ,וכו.
 34.1.8.2הפעלת מערכת כיבוי אש בלוחות חשמל מחלקתיים ע"י ממסר.
 34.1.8.3קבלת אינפורמציה ממסר זרימה ( ) .F.Sבמגוף ספרינקלרים קומתי.
 34.1.8.4הפעלת דלתות מגנטיות חשמליות – באמצעות ממסר המקבל גם הזנת
 24 VDCממרכזיית גילוי אש.
 34.1.8.5הפעלת חלונות עשן –ע"י ביצוע פקודות ללוחות בקרת חלונות עשן.
 34.1.8.6אספקת יחידת תצוגה דיגיטלית המורה על מיקום גלאי שהופעל וניזונה
ממרכזיית גילוי אש ראשית.

34.1.9

 34.1.8.7מתן הודעות /סיגנל למערכות שונות ממערכת גילוי אש כל גילוי אש
באזורים השונים.
כללי
מערכת גילוי האש תהיה מערכת ממוענת ( )ADDRESSABLEאנלוגית ותכלול מערכת כריזת
חרום וטלפון כבאים משולבת כחלק אינטגראלי של לוח הבקרה.
לא תתקבל כל מערכת אחרת שאינה מערכת אנלוגית הכוללת מערכת כריזת חרום וטלפון
כבאים  BUILT-INכחלק אינטגראלי של לוח הבקרה.
כל סוגי הגלאים (יוניזציה ,אופטיים ,חום) ,יהיו מסוג אנלוגי ,עם תושבת אחידה שתאפשר
התקנת כל סוג גלאי שהוא באותה התושבת.
על החברה המספקת את הציוד ומתקינה אותו ,לצרף:
 34.1.9.1מפרט טכני של רכיבי הציוד המוצע וקטלוגים ,לרבות הוראות הפעלה,
בדיקה ,ניסוי ואחזקה.
 34.1.9.2תעודות בדיקה המעידות כי הציוד עונה לדרישות  ULומכון התקנים

הישראלי.
 34.1.10לוח פיקוד ובקרה אנלוגי לגילוי אש

_______________________________________________________________________
עמוד  435מתוך 555
-LOGISTIC-#21649-v16מפרט_טכני_מיוחד_-ג__-_2מרכז_אנרגיה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מכרז מס' 206/2021

 34.1.10.1מרכזית גילוי האש המוצעת תהיה מתוצרת חברת  SIMPLEXמשולבת
כריזת חרום וטלפון כבאים או טלפייר או נוטיפייר.
 34.1.10.2מרכזית גילוי האש תהיה בעלת אישור מכון התקנים הישראלי וכן בעלת
תו תקן .UL
המרכזייה תהיה מסוג  ADDRESSABALEאנלוגית .יחידת הבקרה תהיה מבוססת
על עקרון המודולאריות ובכך יהיה ניתן להרחיב את המערכת עד ל 2500 -יח' קצה
ממוענות (גלאים ,לחצנים וכו') .ותכלול עד  10חוגי בקרה ,כאשר בכל חוג ()LOP
יחוברו  64עד  250אביזרי כתובת (גלאים ,לחצנים ,צופרים וכדומה) .החיווט בכל
חוג יהיה בעזרת זוג מוליכים מסוכך בלבד .בנוסף ,ניתן יהיה לחבר אל אותה
מרכזית גילוי אש ,אזורי גילוי קולקטיביים ,כאשר החיווט לכל איזור יבוצע בעזרת
שני מוליכים.
 34.1.11כריזת חרום משולבת
 34.1.11.1לוח הבקרה יכלול מערכת כריזת חרום משולבת עם מערך גילוי האש.
מערכת כריזת החרום תכלול יחידת זיכרון ובקרה ,אשר בה יאוחסנו מספר הודעות
מוקלטות והתראות קוליות .במקרה של התראת אש ,המערכת תאפשר שליפת
ההודעה המתאימה מהזיכרון והפצתה ברשת הרמקולים אל האזור או האזורים
הרלוונטיים.
כמו כן ,תכלול מערכת הכריזה מיתוג ידני ומיקרופון מקומי ,אשר יאפשרו להעביר
התראות והודעות אל כל אחד מהאזורים או לכל האזורים בו זמנית ,בצורה ידנית
וסלקטיבית.
המערכת תכלול את כל ציוד ההגברה הנדרש ,בהספק המתאים לכמות הרמקולים
המפורטת בכתב הכמויות ובתוספת רזרבה של  50%לפחות .חישוב ההספק הנדרש
יועבר לאישורו של המתכנן לפני תחילת הביצוע.
כמו כן ,תכלול המערכת  TONE-GENARATORוגונג שיופעל עם הפעלת
המיקרופון המקומי.
 34.1.11.2המערכת תאפשר השתלבות של מערכת כריזת חרום  -כיחידה אינטגראלית ,לשידור
הודעות חרום והודעות שוטפות אל השטחים הציבוריים והפרוזדורים .המערכת
תאפשר העברת הודעות סלקטיביות לכל אחד מהאזורים בנפרד או לכל האזורים
וכל השטחים הציבוריים יחד .בחירת אזורי הכריזה תתבצע מהרכזת המקומית או
מעמדת ההפעלה המרכזית אשר תותקן בחדר בקרה.
המערכת תכלול  8ערוצים דיגיטאליים (דיבור\הודעות\מוזיקה ) שניתנים לשידור
בו זמנית.
למערכת תהיה אפשרות קיבולת של  6מיקרופונים בכל מרכזיה המיקרופונים יענו
לתקן  . ULהרמקולים יהיו עם תקן  . ULכל רכיבי המערכת יהיו מאושרים UL

ומכון התקנים הישראלי.
המערכת תהיה מיועדת לחרום,אך תופעל גם בעיתות שיגרה לצרכים מנהליים.
בכל קומה יותקנו מס' מיקרופונים לצורך שימוש מקומי של המחלקות השונות
בקומות .ניתן יהיה לכרוז לכל מחלקה בנפרד או לכל הקומה בהתאם לצורך.
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מהעמדה הראשית ניתן יהיה לכרוז לכל מחלקה /למספר מחלקות או לבצע כריזה
כללית ע"י שימוש במחשב הניהול (. (TSW
מערכת הכריזה תחולק לאזורים בהתאם לדרישות המזמין והמתכנן.
בפרויקט יותקנו מס' רכזות שיחוברו ביניהן ברשת עם תקשורת מלאה .התראה
מכל סוג שהוא מכל אביזר במערכת תועבר למחשב ניהול הקריאות  TSWשיהיה
מאושר תקן  ULותקן ישראלי .מערכות גילוי האש משולבות כריזת חרום יאפשרו
לבצע כריזה כללית ,שידור הודעות חרום בהתאם לחלוקת אזורים שיקבע
המתכנן,הודעות פינוי בהתאם ללוגיקת החרום שתיקבע,פינוי קומות,מחלקות
וכולי.
בנוסף לכך תותקן עמדת שליטה ראשית בלובי ותאפשר ביצוע כריזת חרום
לאזורים שונים בהתאם לחלוקה שיקבע המתכנן וכריזת חרום כללית.
בכל קומה יותקנו מס' מיקרופונים בהתאם לתכנון ודרישת המתכנן.
בכל פאנל כבאים יותקן גם מיקרופון לכריזת חרום והודעות קוליות לפי חלוקה
לאזורים וכריזה כללית לכל הקמפוס.
כל כבלי המערכת יותקנו וירוכזו בארון תקשורת קומתי שמיקומו יוחלט ע"י
המתכנן .כל מרכיבי המערכת יבוקרו קצר נתק וכל התראה תועבר למחשב .TSW
המערכת תאפשר צריבת הודעות קוליות יחודיות בהתאם להנחיות המתכנן.
ההודעות מוקלטות באמצעות מיקרופון בכל שפה שתידרש.
וגם ע"י קובץ דיגיטאלי מסוג .WAV
ניתן יהיה לקבל תוצאות של בדיקת טכנאי (  ) WALLK TESTעל גבי
הרמקולים במערכת לדוגמא גלאי שעבר בדיקת עשן ע"י טכנאי ישמע
"בדיקת עשן ערוץ  2גלאי ." 84
המערכת תאפשר להוציא הודעות ייחודיות לתרגולת והודעות רגיעה.
המערכת תאפשר כניסת הודעות של צבע אדום (הודעות של משרד הביטחון) בעת
חרום.
המערכת תהיה בעלת תקן אמריקאי
)UL Std.864 fire detection and control (UOJZ) and smoke control service (UUKL
)UL Std.2017,process management equipment (QVAX
)UL Std.1076,proprietary alarm units-burglar (APOU
)UL Std 1730,smok detector monitor (UULH
UL Std S527-99.

מגברי המערכת יהיו בהספק:
FLEX 35W
FLEX 50W

להספקת  2ערוצי אודיו בו זמנית  ,ומגבר של  100Wלאספקת ערוץ אודיו אחד בו
זמנית עם ספק כח מובנה.
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המגברים יהיו בעלי מתח יציאה של  25V RMSאו  70V RMSבאיבוד תקשורת עם
כרטיס ה CPU -הראשי של מערכת גילוי אש יושמע צליל  500הרץ כברירת מחדל.
בקרה תמידית  ONLINEשל אות המבוא למגברים מבקר האודיו ומתן התראה על
חוסר אות במצב רגיעה.
 ON BORD OVER CARRENTהגנה מובנת על עומס יתר וקצר ביציאות של
הרמקולים.
בצג של מערכת גילוי האש ניתן לצפות בזמן אמת מה מצב המגברים וצריכת הזרם.
בתוכנת המערכת של גילוי האש המשולבת ניתן יהיה להגדיר עוצמות של הגברה
של  -12dbאו .-6db
ניתן יהיה להרכיב כרטיסי הרחבה של מעגלי היציאה המבוקרים ( מעגלי יציאה
מבוקרים קצר\נתק במצב רגיעה).
המערכת תאפשר שילוב של דיבור בטלפון כבאים למערכת כריזת החרום ע"פ
הנדרש בעת אירוע חרום.
הכרטיס של מערכת הכריזה מסוג  AUDIO CONTROLLERיהיה מסוג דיגיטאלי
או אנלוגי ( הכרטיס האנלוגי ישמש לתמיכה במערכות ישנות).
זיכרון ההודעות הצרובות ללא תוספת של כרטיסי זיכרון נוספים יהיה  2דקות
באיכות דיבור נורמאלית או דקה ברזולוציית דיבור גבוהה.
ניתן יהיה לחבר לכרטיס האודיו כרטיסי הרחבה עד לסך הכל  6מיקרופונים ו11-
מקורות אודיו שונים( .המיקרופונים יכללו כניסת .)PTT
הרחבת זיכרון ל 8-או  32דקות באיכות רגילה
או  4עד  16דקות באיכות גבוהה.
צלילים מובנים במערכת 500 HORN :הרץ רציף.
 CHIMצליל דיגיטאלי מוקלט של כניסת פעמון מכאני.
אפקטים קוליים של פעמון.
FAST WHOOP
SLOW WHOOP
 750 HIGH\LOWהרץ ל100MS -
ו 500 -הרץ 400ms
 500 Beepהרץ 0.7s off , 0.7s on

 500 Stutterהרץ  ON\OFFבאינטרוואלים של .100ms
 WAILצליל עולה יורד בין  600-940הרץ.
( GSA TONEהתראת גז)  2000הרץ רציף.
 PRE PROGRAMMED MESSAGESניתן יהיה לתכנת הודעות יחודיות בשילוב
של הודעות המוקלטות מראש .ישנן כ 150-משפטים מובניים הקשורים לנושא
בטיחות כדוגמת.
צליל  HORNלמשך  10שניות
" עקב מצב בטיחותי יש לפנות את הקומה".
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""לקומה
"... ו40"
"2"
""יש להשתמש במדרגות החרום אין להשתמש במעליות
. שניות10  למשךHORN צליל
.וחוזר חלילה עד לביצוע השתקה במערכת
פינוי,כמו כן ניתן יהיה לשלב הודעות מוקלטות כגון הודעת חרום על דליפת גז
.חניונים וכולי
רמקול עבור כריזת חרום מותקן על תקרה\קיר משולב נצנץ
 הרמקול הוא במבנה קשיח עשוי.רמקול נצנץ להודעות חרום משולב נצנץ קסנון
. או תקרה, הרמקול מיועד לתליה על קיר.פלסטיק תרמי בעל התנגדות לחום
.ADA הרמקול מתאים לדרישות
:להלן הנתונים הטכניים לרמקול
הגדרות של רמקול התקנה על קיר
Wall mount S/V features:
Housings are available in red or white with clear lens
with contrasting white or red “FIRE” lettering
Covers are available separately to convert housing color

הגדרות של רמקול התקנה על תקרה
Ceiling mount S/V features:
Housing is white with clear lens
Red “FIRE” lettering is printed on two sides

נתונים טכניים של רמקול כריזת חרום
Audible notification appliance (speaker):
High quality voice and tone reproduction with taps for
¼, ½ , 1, or 2 W, at 25 or 70.7 VRMS
Capacitor input for connection to supervised notification
appliance circuits
Speakers are wired separately from strobe wiring
UL listed to Standard 1480 and ULC-S541*

נתונים טכניים של רמקול משולב נצנץ
Visible notification appliance (strobe):
24 VDC xenon strobe; intensity is selectable as 15, 30,
75, or 110 candela with visible selection jumper secured
behind strobe housing

_______________________________________________________________________
555  מתוך439 עמוד
_מרכז_אנרגיה-_2_ג-_מפרט_טכני_מיוחד-LOGISTIC-#21649-v16

206/2021 'מכרז מס

גוריון בנגב-אוניברסיטת בן
Strobes are activated from NACs selected to provide
strobe synchronization signals or from
separate strobe Synchronization Modules that are
available for Class B or Class A operation
Regulated circuit design ensures consistent flash output
and provides controlled inrush current
UL listed to Standard 1971 and ULC-S526*

רמקול שופר עבור כריזת חרום
:בהתאם לנתונים הטכניים ולתקנים הנ"ל
UL listed for fire alarm voice applications
– To UL Standard 1480, Speakers for Fire
Protective Signaling Systems
Speakers includes in-line capacitor for
compatibility with DC supervised notification
appliance circuits
TYPICAL APPLICATIONS
Suitable for use in:
– High-rise buildings to conform to the UBC,
BOCA, SBC, and NBC building code
requirements
– Motels, hospitals, rest homes, schools, and
hotels
– Apartment complexes
– Town, city county, state, or federal public
buildings, especially those with transient
populations where voice guidance in a fire or
other emergency would be extremely useful
*FM approved for indoor use.
Mechanical features:
– Double re-entrant horn for high quality fire alarm
notification of tones and voice messages
– Weather resistant treated aluminum construction
– Corrosion resistant finish
– Includes armored cable adapter
Electrical features:
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– 15 W high efficiency compression driver
– Built-in DC coupling capacitor and multi-tapped
Transformer
SPECIFICATIONS
Power Taps:
25 Volt Line ................. 0.48, 0.94, 1.8, 7.5, & 15 Watts
70 Volt Line ..................... 0.9, 1.8, 3.8, 7.5, & 15 Watts
Frequency Response:
*UL listed response ..................................400 to 4K Hz
**General signaling response ............400 to 14,000 Hz
Sound Level ..................121 dB @ 4 ft (1.2 m) on-axis with
1 kHz input at 15 W output
Operating Temperature..............................-30° F to 150° F
)(-35° C to 66° C
Sound Dispersion:
110°
160°
Conduit Connection ................................... 1/2” (13 mm) or
5/8” (16 mm) flexible conduit
Dimensions ................................................See illustrations
)Shipping Weight.......................................... 3 1/2 lbs (8 kg
Finish ....................................................Grey, baked epoxy

 34.1.12טלפון כבאים
עמדות מכשירי טלפון כבאים ומקרופני החרום יותקנו במארז יעודי ומשותף להלן "עמדות
כבאים".
יעשה שימוש בשני סוגי עמדות טלפון כבאים עמדה ראשית ועמדה משנית.
עמדה ראשית יותקנו במארז יעודי ננעל הכולל צג לזיהוי השלוחה הקוראת טלפון כבאים
ומיקרופון .
עמדה ראשית תותקן במרכז הבקרה במקום המאויש  24שע'.
עמדות כבאים משניות יותקנו בכל חדרי המדרגות ובלובי המעליות בשני הצדדים.
המערכת שתוצע תותאם במלואה לדרישות NFPA 72

המערכת מיועדת לשמש את כוחות הכיבוי והצלה לתקשורת בין העמדות בזמן חרום.
העמדות יכללו מערכת חיווי מיקום שלוחת הטלפון הקוראת.
השלוחות יותקנו במארז יעודי ננעל במפתח מסטר ומשולבת עם יח' מיקרופון החרום.
 34.1.12.1לוח הבקרה יאפשר חיבור של גלאי גז עצמאיים ללא כל צורך ברכזת גילוי גז
ויכלול את האפשרות לקבל קריאה מגלאי גז המספקים קריאה של  4עד  20מילי
אמפר {} 4-20 MA
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 34.1.12.2לוח הבקרה יהיה מותקן בארון פלדה או חמרן וניתן להתקנה על הקיר בהתאם
למיקום שיקבע ע"י המתכנן או המפקח.
 34.1.12.3יחידות הבקרה יהיו מודולאריות ,בעלות רכיבים מסוג מוליכים למחצה
המורכבים על כרטיסים נשלפים המאפשרים הרחבת המערכת בהתאם לדרישות
המתכנן.
 34.1.12.4כל קווי הקלט והפלט אל לוח הבקרה וממנו ,ורכיבי הבקרה יהיו מבוקרים
בשיטה של "בקרה עצמית" מתמדת למקרה של נתק ,קצר או תקלה אחרת.
 34.1.12.5קיום תקלה כזו יתבטא בצורה קולית-חזותית ברורה על הלוח ,שתבדיל בין
תקלות ברכיבי המערכת השונים :גלאים ,קוים ,טעינה וכו'.
 34.1.12.6קיום תקלה כזו יתבטא בצורה קולית-חזותית ברורה על הלוח ,שתבדיל בין
תקלות ברכיבי המערכת השונים:
 34.1.12.6.1מערכת בפעולה.
 34.1.12.6.2השתקת צופרים.
 34.1.12.6.3הפסקת פעולת נצנצים לאחר RESET

 34.1.12.6.4תקלה במערכת הכריזה .
 34.1.12.6.5תקלת מגבר ,בקרת קו רמקולים.
 34.1.12.6.6תקלת טלפון כבאים.
 34.1.12.6.7תקלה באביזר גילוי אש.
 34.1.12.7הלוח לא מכיל מתגים כלשהם העלולים לאפשר על-ידי מי שלא הוסמך לכך ,את
הפסקת פעולתו של הלוח כולו או אזורים בו ,וכן מטען ,צופר וכו'.
 34.1.12.8למערכת יהיו  4רמות גישה עם קוד כניסה לכל אחת מהרמות .הגישה אל הלוח
לצורך ניתוקו או נטרול חלקים ממנו ,יוכל להתבצע רק ע"י טכנאי מוסמך בעזרת
קוד כניסה מתאים ,וגם אז ,הניתוק יצביע בהתראה קולית על הניתוק הקיים.
 34.1.13פנל פיקוד כבאים
פנל פיקוד כבאים יהיה תוספת אינטגראלית למערכת גילוי האש .הוא יאפשר שליטה מלאה
בהפסקות ,הפעלות ,פיקודים של אביזרי חירום כדוגמת מפוחים ,דאמפרים ,גנרטורים,
משאבות ועוד .התצורה הינה מודולארית של ( LED 24אדום ,ירוק ,צהוב) ו 24-לחצנים
ייעודיים  AUTO/OFF/ONבחלוקה של  8קבוצות .יהיה ניתן להוסיף עד  2,000חיווים או
לחצנים שיהיו חלק ממערכת גילוי האש.
במקביל לכך ניתן יהיה לשלב לחצנים של מערכת כריזת חרום וטלפון כבאים ,כולל מיקרופון,
וטלפון כבאים ראשי מותקן על אותו פאנל כבאים.
ניתן לשלוט ולהפעיל את מערכת כריזת החרום ,טלפון כבאים ופיקוד כבאים ישירות מהפאנל
ובמשטרי הפעלה נדרשים.
מפרט מיוחד לגילוי אש
34.2
 34.2.1מבוא
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 34.2.1.1הציוד הנדרש הינו מתוצרת חברה ידועה בתחום גילוי האש .הציוד חייב להיות
מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי.
 34.2.1.2החברה המציעה תהיה בעלת ידע וניסיון של  10שנים לפחות בתכנון ,התקנה ושרות
של מערכות אוטומטיות לגילוי וכיבוי אש ,ותעסיק לפחות  15עובדים מיומנים
בנושאים אלה .אישור רו"ח או עו"ד יצורף להצעה.
 34.2.1.3כל הציוד הינו מתוצרת חברה אחת.
 34.2.1.4כל הציוד הבסיסי מאושר על ידי לפחות  4מכוני בדיקה מוכרים מתוך הרשימה
המפורטת להלן ,וזאת בנוסף לאישור מכון התקנים הישראלי (מת"י):
צילום האישורים יצורף להצעה.
USA

UNDERWRITERS LABORATORIES

A. UL

USA

FACTORY MUTUAL

B. FM

W. GERMANY

VERBAND DER SACHVERSICHERER

C. VDS

D. AFNOR ASSOCIATION

FRANCE

FRANCAISE
DE
NORMALISATION

GREAT BRITAIN

BRITISH STANDARDS

E. B.S.

GREAT BRITAIN

FIRE OFFICES COMITTEE

F. F.O.C.

CANADA

CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION

G. C.S.A.

CANADA

UNDERWRITERS LABORATORIES

H. ULC

FRANCE

I. CNPP CENTRE NATIONAL DE PREVENTION ET DE
PROTECTION

 34.2.1.5הציוד וההתקנה יבוצעו על פי הסטנדרטים הרלוונטיים המפורטים ב ,NFPA
ובתקן הישראלי מס'  1220על ארבעת חלקיו.
 34.2.1.6החברה המציעה הינה בעלת תקן ת"י .ISO9002
צילום האישור יצורף להצעה.
 34.2.1.7ברשות החברה המציעה קיים אישור המשרד לאיכות הסביבה ו/או משרד הבריאות
ו/או הוועדה לאנרגיה אטומית למעבדה לטיפול בגלאים .צילום האישור יצורף
להצעה.
34.2.2

פעולת המערכת
 34.2.2.1המערכת תנטר את המצבים הבאים ותנקוט בפעולות המתאימות עבורם:
מצב התרעת שריפה
המערכת תיכנס למצב התרעת שריפה בקרות כל אחד מהבאים:
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 34.2.2.1.1הפעלה של כל נקודת אזעקה ידנית שהיא.
 34.2.2.1.2קבלת אות התרעה מכל גלאי אוטומטי שהוא.
 34.2.2.1.3קבלת אותות קדם-התרעה מיותר מגלאי אחד.
 34.2.2.1.4הפעלת מתג לחץ מתזים ו /או .F.S
 34.2.2.1.5אות התרעת שריפה ממערכת משנה.
 34.2.2.2מצב התרעת השריפה
 34.2.2.2.1יגרום להארת מחוון התרעת שריפה כללית.
 34.2.2.2.2יצוין על צג לוח הבקרה תוך הצגת פרטי מספר האזור והמכשיר ,סוג
ההתרעה ,מספר המכשירים במצב התרעה וטקסט מיקום הניתן
לתכנות ,הכולל  40תווים לפחות.
 34.2.2.2.3יפעיל את צופר האזעקה הפנימי בלוח הבקרה.
 34.2.2.2.4יפעיל את הצופרים מתאימים בהתאם לנספח הגורמים והתוצאות
המצורף בזאת.
 34.2.2.2.5יפעיל את הפלטים הדרושים בהתאם לנספח הגורמים והתוצאות
המצורף בזאת.
 34.2.2.2.6יפעיל את פלטי –  LEDהמרוחקים הדרושים בגלאים ,בהתאם לנספח
הגורמים והתוצאות המצורף בזאת.
 34.2.2.2.7יפעיל את ציוד הקשר אל מכבי האש או יתניע את הליך אימות ההתרעה
כנדרש בהתאם לנספח הגורמים והתוצאות המצורף בזאת.
 34.2.2.2.8יציג את זמן ההשהיה הנותר בהליך אימות ההתרעה.
 34.2.2.2.9ישיב את כל המעליות לקומת הקרקע.
 34.2.2.2.10יסגור את כל דלתות האש בבנין שבדרך כלל מוחזקות במצב פתוח על
ידי יחידות שחרור הדלתות.
 34.2.2.2.11יסגור את כל דלתות האש בקומה בה נמצא המכשיר שיזם את מצב
ההתרעה ,אשר בדרך כלל מוחזקות פתוחות על ידי יחידות שחרור
הדלתות.
 34.2.2.2.12ישחרר את כל דלתות האש החיצוניות.
 34.2.2.2.13יפעיל את מסתמי כיבוי האש כמתואר בנספח הגורמים והתוצאות
המצורף בזאת.
 34.2.2.3מצב קדם ההתרעה
 34.2.2.3.1המערכת תיכנס למצב קדם התרעה כאשר:
 34.2.2.3.1.1מתקבל אות קדם התרעה מכל גלאי אוטומטי שהוא.
 34.2.2.3.2מצב קדם ההתרעה:
 34.2.2.3.2.1יצוין על גבי צג לוח הבקרה תוך ציון פרטי מספר האזור
והמכשיר ,מספר המכשירים במצב התרעה ,וכן טקסט
מיקום ניתן לתכנות ,המכיל  40תווים לפחות.
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 34.2.2.3.2.2יפעיל את צופר ההתרעה הפנימי בלוח הבקרה.
 34.2.2.3.2.3יפעיל את הצופרים הדרושים כמתואר בנספח הגורמים
והתוצאות.
 34.2.2.3.2.4יפעיל את הפלטים הדרושים כמתואר בנספח הגורמים
והתוצאות.
 34.2.2.4מצב תקלה
 34.2.2.4.1המערכת תיכנס למצב תקלה בקרות:
 34.2.2.4.2כל מקרה של קצר ,מעגל פתוח במעגלי הגילוי ,מעגלי הצופרים ,ובציוד
התקשורת עם מכבי האש.
 34.2.2.4.2.1כל תקלת הארקה העלולה להשפיע על פעילותה האמינה
של המערכת.
 34.2.2.4.2.2כל תקלת מעבד כמתואר בתקן  EN54-2ובתקן
.BS5839pt
 34.2.2.4.2.3כל תקלה באספקת החשמל.
 34.2.2.4.2.4כל תקלה ברשת.
 34.2.2.4.2.5הסרה של כל מכשיר בר זיהוי.
 34.2.2.4.2.6אותות תקלה ממודולי קלט מחוברים.
 34.2.2.4.2.7כל אות התרעה הנוצר על ידי פונקציות פנימיות מנוטרות
במכשירים ברי זיהוי.
 34.2.2.5מצב תקלה
 34.2.2.5.1יגרום להצגת מספר המכשיר ו/או תיאור התקלה.
 34.2.2.5.2יפעיל את צופר ההתרעה הפנימי בלוח הבקרה.
 34.2.2.5.3יפעיל את הפלטים הדרושים כמתואר בנספח הגורמים והתוצאות
המצורף בזאת.
 34.2.2.5.4יפעיל את פלט התקלה בציוד הקשר עם מכבי האש או יזום את הליך
ההתערבות בתקלות כנדרש על פי נספח הגורמים והתוצאות המצורף
בזאת.
 34.2.2.5.5יציג את זמן ההשהיה הנותר בהליך ההתערבות בתקלות.
 34.2.2.6יכולת עבודה במצב מופחת
 34.2.2.6.1המערכת תכלול יכולת עבודה במצב מופחת ,כך שהיה ואירע כשל
ברכיב ברשת ,או היה והרשת תחדל מלפעול ,עדין תוכל המערכת לייצור
התרעת אש רגילה כך שציוד הקשר עם מכבי האש בכל זאת יופעל.
 34.2.2.7קשר עם מכבי האש :המערכת תחובר למערכת קשר מאובטחת עם מכבי האש
באמצעות מוצאים נפרדים ומנוטרים למצב שריפה ולמצב תקלה .כמו כן ,תוכל
המערכת לקבל אות תקלה רגיל מציוד הקשר עם מכבי האש.
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 34.2.2.7.1המערכת תספק אותות למערכת הקשר עם מכבי האש בהתאם להליך
אימות ההתרעה הבא:
 34.2.2.7.1.1מצב מאויש – התרעות מגלאים אוטומטיים יביאו
להפעלת צופרי המערכת ויפעילו שעון טיימר ( )T1הניתן
לתכנות מ  10שניות ועד ל 5 -דקות .בתנאי שהאדם
האחראי יאשר את הלוח בתוך פרק זמן זה ,לא ישלח כל
אות לציוד הקשר עם מכבי האש .עם קבלת
האישור ,יופעל שעון טיימר שני ( )T2הניתן לתכנות מ10-
שניות ועד ל 10-דקות .שוב ,בתנאי שניתן לאפס את
המערכת בפרק זמן זה ,לא ישלח אות לציוד הקשר עם
מכבי האש.
 34.2.2.7.1.2הפעלת נקודת אזעקה ידנית כלשהי תביא לביטול מיידי
של שעוני ההשהיה ,ולשליחת אות לציוד הקשר עם מכבי
האש.
 34.2.2.7.1.3מצב לא מאויש – התרעות המתקבלות מכל נקודת אזעקה
ידנית או מכל גלאי אוטומטי יביאו לשליחה מיידית של
אות אל ציוד המחשב בחדר בקרה.
 אותות אישור :כל מכשירי העזר החיוניים הדורשיםהפעלה מתוך מערכת גילוי האש ישלחו אות אישור אל
לוח הבקרה המאפשר פעילות תקינה .כל פעילות שלא
אושרה תדווח על גבי לוח הבקרה כתקלה.
 34.2.2.8לוחות בקרה( -מרכזיה)
 34.2.2.8.1לוחות בקרה אוטונומיים כתובתיים המסוגלים לפעול בתוך רשת
המכילה לפחות  16לוחות ומסופים.
 34.2.2.8.2לכל הפחות ,יכללו לוחות הבקרה את הבאים:
 34.2.2.8.2.1מעגלי גילוי לחיבור של עד  126מכשירים בכל מעגל.
 34.2.2.8.2.2מעגל צופרים מנוטר.
 34.2.2.8.2.3מוצא שריפה ייעודי ומנוטר לתקשורת עם ציוד ARC

מרוחק .מעגל זה מסוגל גם לפעול במצב מופחת בהתאם
לדרישות תקן  EN54למערכות המכילות למעלה מ512-
גלאים.
 34.2.2.8.2.4מוצא שריפה ייעודי עם מגעים נקיים .מסוגל לפעול במצב
מופחת בהתאם לדרישות תקן  EN54עבור מערכות
המכילות למעלה מ 512-גלאים.
 34.2.2.8.2.5פלט תקלות ייעודי ומנוטר לתקשורת עם ציוד ARC

מרוחק.
 34.2.2.8.2.6מוצא תקלות ייעודי עם מגעים נקיים.
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 34.2.2.8.2.7שמונה מוצאים/כניסות פנויים הניתנים לתכנות.
 34.2.2.8.2.8ממשק אתרנט מובנה לתקשורת מול כלים לניהול
מערכות ,ניהול בניינים ,או ניהול סכנות.
 34.2.2.8.2.9חיבור רשת מאובטח לקישור לוחות בקרה נוספים
ליצירת רשת ' 'peer to peerבעלת יתירות ,עם עד 16
משתתפים.
 34.2.2.8.2.10אספקת חשמל מובנית ומנוטרת של  24Vdcעל פי
דרישות  EN54-4עם מערך מצברים מובנה לתמיכה עד
 72שעות  30 +דקות של מצב התרעה מלא.
 34.2.2.8.2.11בנוסף למחוונים הדרושים לעמידה בדרישות תקן
 ,EN54-2הלוחות יספקו גם את החיוויים הנוספים
הבאים:
 34.2.2.8.2.11.1נורת  LEDלציון מצב מאויש.
 34.2.2.8.2.11.2לחצן הארת גלילה בתצוגת ההתרעות
(אדום).
 34.2.2.8.2.11.3ארבע נורות  LEDניתנות לתכנות ,בצבע
ענבר ,המיועדות לפעולות תלויות אתר.
 34.2.2.8.2.11.4שתי נורות  LEDבצבע ענבר ,הניתנות
לתכנות עבור לחצני בקרה ספציפיים לאתר.
 34.2.2.8.2.11.5נורת  LEDלחיווי משאבת מתזים פעילה
(ענבר).
 34.2.2.8.2.11.6נורת  LEDלחיווי רגישות נמוכה באזור
הייצור (ענבר).
 34.2.2.8.2.11.7נורת  LEDלחיווי הפעלת כיבוי הדוד (ענבר).
 34.2.2.8.2.11.8נורת  LEDלחיווי שליחת עמוד תחזוקה
(ענבר).
 34.2.2.9תצוגה :בנוסף לחיווי ה ,LED-הלוח יכלול גם צג  LCDמובנה בעל 128x635

פיקסלים ,הכולל את המאפיינים הבאים:
 34.2.2.9.1אזור כותרת עליונה המציג פרטים אודות סוג האירוע ,מספר האירועים
והזמן הנותר עד לשליחת אות לציוד הקשר עם מכבי האש.
 34.2.2.9.2הצגה בו-זמנית של עד שני מכשירים הנמצאים במצב התרעה ,כולל
מידע אודות מספר האזור ,כתובת המכשיר ,סוג ההתרעה ,ועד  40תווים
של טקסט חופשי תיאורי הניתן לתכנות.
 34.2.2.9.3תצוגת ההתרעה תציג אוטומטית את המכשיר הראשון אשר יזם מצב
התרעה בראש הרשימה ,ואת המכשיר האחרון שיזם מצב התרעה
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בשדות שמתחת .לחצן גלילה יאפשר הצגה של כל שאר אירועי
ההתרעה.
 34.2.2.9.4מידע נוסף יינתן באמצעות לחצנים כלליים ( )soft keysתלויי-הקשר,
המאפשרים קבלת מידע נוסף אודות המכשירים ,וכן עד  xטקסטים
להתערבות בעלי  xתווים כל אחד.
 34.2.2.10מבנה הלוח יאפשר:
 34.2.2.10.1כניסת כמות מספקת של כבלים עבור כל מעגלי הגילוי המתחברים,
מעגלי הצופרים ,כבלי הרשת וכבלי אספקת החשמל.
 34.2.2.10.2כיסוי חזית מעוצב ,אטרקטיבי ,וניתן להסרה עם קופסת מתכת
אחורית המעניקה הגנה מפני חדירת חפצים בדירוג .IP30
 34.2.2.10.3התקנה מיושרת או כמעט מיושרת עם המשטח.
 34.2.2.11הגישה למשתמשים תיעשה באמצעות:
 34.2.2.11.1קוד גישה בן  4-6ספרות.
34.2.2.11.2מתג מפתח.
 34.2.2.12פעילות במצב מאויש  /לא מאויש:
 34.2.2.12.1ללוחות הבקרה יהיה מוצא ייעודי ומנוטר לתקשורת עם מכבי האש,
והיא תוכל לפעול בשני מצבים שונים:
 34.2.2.12.1.1מצב מאויש  -התרעות מגלאים אוטומטיים יפעילו את
צופרי המערכת ויפעילו שעון טיימר ( )T1הניתן לתכנות
מ 10-שניות ועד  5דקות .בתנאי שאדם אחראי מאשר
את הלוח בפרק זמן זה ,לא יישלח כל אות לציוד
התקשורת עם מכבי האש .עם קבלת האישור ,יופעל
שעון טיימר שני ( ,)T2הניתן לתכנות מ 10-שניות ועד 10
דקות .שוב ,בתנאי שהמערכת תאופס בתוך פרק זמן זה,
לא יישלח אות אל ציוד התקשורת עם מכבי האש.
הפעלה של כל נקודת אזעקה ידנית תביא לביטול מיידי
של שעוני ההשהיה ,ולשליחה מיידית של אות אל ציוד
התקשורת עם מכבי האש.
 34.2.2.12.1.2מצב לא מאויש – התרעות מכל נקודת אזעקה ידנית או
מגלאי אוטומטי יביאו לשליחה מיידית של אות אל ציוד
התקשורת עם מכבי האש.
 34.2.2.12.2ניתן יהיה לבחור במצב הפעולה באופן ידני בכל אחת מהדרכים הבאות:
 34.2.2.12.2.1בחירה אוטומטית במהלך שעות העבודה באמצעות
שעון מערכת פנימי הכולל מעבר אוטומטי בין שעון קיץ/
חורף .אפשר יהיה להאריך את שעות העבודה בפרק זמן
של עד  4שעות (ניתן לתכנות) על ידי לחיצה על בקר
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נפרד( .בקר הארכת שעות עבודה) .לאחר מכן ,ניתן יהיה
לבטל הארכה זו על ידי לחיצה על (בקר ביטול הארכת
שעות עבודה).
 34.2.2.12.2.2בחירה ידנית באמצעות לחצן בקרה לציון מצב מאויש.
 34.2.2.12.2.3בחירה אוטומטית באמצעות קלט ממערכת בקרת
הגישה.
 34.2.2.12.3ניתן יהיה לבטל השהיות בשליחת האות אל ציוד הקשר עם מכבי האש
על ידי לחיצה על בקר ביטול השהיית ההתרעה ,אשר יימצא על לוח
הבקרה.
 34.2.2.13ניטור תחזוקת תקלות :לוחות הבקרה יכללו מוצא ייעודי ומנוטר לתקשורת עם
הציוד לדיווח תקלות ,ורכיב זה יפעל בשני מצבים שונים  -מאויש ולא מאויש.
 34.2.2.13.1מצב מאויש – תקלה תגרום להפעלה של התרעה מקומית ותפעיל את
שעון ההשהיה  t1למעקב בדיקה .הצוות המפעיל מאשר את התקלה
במסוף ההפעלה לפני תום פרק הזמן  ,t1ובכך משתיק את ציוד ההתרעה
המקומי .היה ולא מתקבל אישור לתקלה ,מופעלת ההתרעה הגלובלית
לפני תום פרק הזמן .t1
במקביל לשעון ההשהיה  ,t1שעון ההתערבות  tsמופעל באזור 'מעקב
ההתערבות' .היה ולא מבטלים את התקלה לפני תום פרק הזמן ,ts
מוזעקים אנשי התחזוקה.
 34.2.2.13.2מצב לא מאויש – דיווח ישיר של תקלות.
 34.2.2.14מצבים :לוחות הבקרה של מערכת ההתרעה מפני שריפה יוכלו לקבל ולטפל בכל
המצבים הבאים מהמכשירים בשטח:
34.2.2.14.1התרעה.
 34.2.2.14.2קדם התרעה.
34.2.2.14.3תקלת מכשיר.
34.2.2.14.4ליקוי במכשיר.
 34.2.2.14.5מכשיר מבודד.
 34.2.2.14.6הפעלת מבודד המכשיר.
 34.2.2.14.7חריגה מגבול הפיצוי על טרידת גלאי.
34.2.2.14.8התרעת יישום גלאי.
 34.2.2.15פונקציות ניתנות לתכנות :ניתן יהיה להגדיר את תצורת לוחות הבקרה של
המערכת להתרעה מפני אש כך שיוכלו לבצע את כל הבאים:
 34.2.2.15.1מצב מאויש  /לא מאויש:
 34.2.2.15.1.1יכולת בחירה לפי שעה.
 34.2.2.15.1.2יכולת בחירה בימים מסוימים.
 34.2.2.15.1.3יכולת בחירה באמצעות קלט מרחוק.
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 34.2.2.15.1.4יכולת בחירה ידנית.
 34.2.2.15.1.5יכולת תכנות של זמני נוכחות ובדיקה.
 34.2.2.15.1.6יכולת בחירה בצופרים במהלך שעון טיימר ראשון ,מצב
כבוי ,מופעל ,או פעימה.
 34.2.2.15.2התנהגות גלאים:
 34.2.2.15.2.1ניתן יהיה לבחור בפרמטרים הדרושים עבור כל גלאי
מלוח הבקרה.
 34.2.2.15.2.2ניתן יהיה להגדיר כל מכשיר ומכשיר כך שיפעל ,או לא
יפעל ,בהתאם לשיטת המצבים מאויש/לא מאויש.
 34.2.2.15.2.3חיוויי התרעה:
 34.2.2.15.2.4ניתן יהיה להגדיר נורת  LEDנוספת כך שתופעל על ידי
כל אחד ממספר גלאים.
 34.2.2.16כיבוי – לוחות הבקרה במערכת להתרעה מפני אש יאפשרו בידוד של כל מכשיר,
איזור ,או מקטע .ניתן יהיה לבטל בידוד לאחר פרק זמן כלשהו קבוע מראש.
 34.2.2.17הפעלת מע' כיבוי אש תתאפשר רק ע"י הצלבת אזורים -משני גלאים ,או הפעלה
ידנית .בסיום העבודה על הקבלן למסור אישור בכתב שבכל הלוחות בוצע כיבוי אש
בהצלבת אזורים.
 34.2.2.18מצב שיפוץ – לוחות הבקרה במערכת ההתרעה מפני אש יכללו מצב שיפוץ ,אותו
ניתן יהיה להפעיל בזמן ביצוע שיפוצים בבניין .מצב זה מעביר את כל הגלאים
באזור הנבחר למצב רגישות מופחתת המכונה "מצב שיפוץ".
 34.2.2.19מצבי בדיקה – לוחות הבקרה של המערכת להתרעה מפני אש יאפשרו ביצוע של
הבדיקות הבאות:
 34.2.2.19.1בדיקת נורה – לוח הבקרה יכלול לחצן בקרה אשר יפעיל את כל נורות
החיווי בלוח ויאיר את התצוגה כולה.
 34.2.2.19.2בדיקת גלאי – לוח הבקרה יאפשר העברה של אזורים למצב בדיקת
גלאים .מצב זה מגביר את רגישותם של כל הגלאים באותו האזור .בעת
הבדיקה ,תואר נורת החיווי להתרעת גלאי ,אך הצופרים והבקרים לא
יופעלו .צופרים בסיסיים המחוברים ישירות אל הגלאי הנבדק יופעלו
לזמן קצר.
 34.2.2.19.3בדיקת התקנה – לוח הבקרה יאפשר העברה של אזורים למצב בדיקת
גלאים .מצב זה יגביר את רגישותם של כל הגלאים באותו האזור .בעת
הבדיקה ,נורת החיווי להתרעת גלאי תואר וכל הצופרים והבקרים
יפעלו כנדרש.
 34.2.2.20רשת – לוחות הבקרה יוכלו להתחבר למערכת מרושתת אחת והומוגנית .רשת זו
תהיה רשת קניינית מאובטחת מנוטרת לגמרי ומחוברת במעגל לצורך עמידות מפני
תקלות .המערכת תתמוך בפעולה במצב מופחת כך שהיה ואירע כשל ברכיב רשת
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או היה והרשת חדלה מלפעול ,עדיין ניתן יהיה לייצר התרעת אש רגילה כך שציוד
התקשורת עם מכבי האש יופעל.
 34.2.2.21יחידת ספק הכוח
ספק הכוח יהיה בהתאם לתקן  EN 54חלק .4
ספק הכוח יהיה חלק אינטגרלי של יח' הבקרה ,ובנוי על העיקרון הבא:
34.2.2.21.1יחידת המרה מ )+15%( 230 VAC -ל 24 VDC -המסוגלת לספק לפחות
 6Aברציפות.
34.2.2.21.2יחידת טעינה למצברים.
 34.2.2.21.3מצברי עופרת/חומצה אטומים .6-40 AH
כדי להתריע על מצב חירום ,כשהמערכת פועלת על המצברים ,תופיע
בלוח התצוגה אזעקה אור-קולית.
יחידת ספק הכוח תכיל הגנה מפני מתחי יתר למנוע תפקוד לקוי או נזק
שעלול להיגרם דרך כניסת המתח.
יחידת הבקרה תצויד במצב ובמטען להפעלת המערכת במקרה של
הפסקה ברשת החשמל ,למשך  72שעות מרגע התקלה .בתום זמן זה,
על מערכת להפעיל אזעקה לפחות  30דקות נוספות.
כאשר תהיה הפסקה באספקת החשמל ,יחידת ספק הכוח תחבר את
המצברים ,והמערכת תפעל כרגיל.
כשאספקת זרם החשמל תתחדש,יחידת הבקרה תמשיך לפעול כרגיל.
אפיוני הטענת המצברים יתוכנתו בהתאם לנתוני יצרן המצברים.
זמן הטעינה יבוקר אוטומטית בהתאם לטמפרטורת הסביבה של
המצברים.
לאחר פריקה מלאה של המצברים תהיה למערכת היכולת להטעין 80%
מקיבול המצברים תוך  24שעות.
הפסקת חשמל לתקופה הקצרה מ 15 -דקות לא תציג אזעקה קולית או
ויזואלית על לוח הבקרה.

34.2.3

 34.2.2.22ציוד כתובתי
כל הציוד המסופק במערכת גילוי וכיבוי אש יהיה כתובתי.
גלאים (כללי)
 34.2.3.1גלאי עשן וחום מסוג נקודה ( )Pointיותקנו על גבי בסיס רגיל כך שניתן יהיה
להחליפם בקלות במידת הצורך.
 34.2.3.2הגלאים יכללו מנגנון נעילה למניעת הסרה לא מורשית.
 34.2.3.3כאשר יוחלף גלאי בגלאי מסוג אחר ,תינתן התרעת תקלה.
 34.2.3.4הסרת גלאי לא תגרור אובדן של כל מכשיר אחר.
 34.2.3.5כל הגלאים יהיו חכמים עם אלגוריתמים מובנים להשוואה עם אותות חיישן
אמיתיים.
 34.2.3.6כל הגלאים יכללו מבודד קצר מובנה.
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 34.2.3.7חיווט מעגלי הגילוי ייעשה ללא חיבורי  ,Tזנבות ,או הסתעפויות ,אך המערכת תוכל
לקבל חיווט שכזה לצורך שיפור גמישות המערכת.
 34.2.3.8כל הגלאים יהיו כתובתיים.
 34.2.3.9גלאי עשן בספקטרום רחב
 34.2.3.9.1גלאי העשן יהיו מכשירים חכמים עם אלגוריתמים מובנים להשוואה
מול אותות חיישן אמיתיים המבטיחים גילוי מהיר ואמין .הגלאים
יעמדו בדרישות התקן  EN54-7/9יאושרו לפיו ,כולל בדיקת אש  .1על
הגלאי להיות מתוכנן כך שיהיה בעל עמידות גבוהה לאבק ,לכלוך,
שינויי טמפרטורה וזרמי אוויר .בנוסף ,יכלול הגלאי:
 34.2.3.9.1.1מערכות פרמטרים תלויות יישום וניתנות לבחירה.
 34.2.3.9.1.2יכולת הודעה על  3רמות סכנה שונות לצורך הפעלה
מובחנת של התרעות.
 34.2.3.9.1.3פיצוי כנגד הצטברות הדרגתית של אבק ולכלוך ,על מנת
להבטיח רמת גילוי אחידה לאורך זמן .כאשר מגיע
הגלאי למצב שהוא כבר אינו יכול לשמור על רמת גילוי
אחידה ,יישלח אות התרעה נפרד לציוד הבקרה.
 34.2.3.9.1.4יכולת לגלות אם הגלאי נמצא בסביבה לא מתאימה
ולשלוח התרעה נפרדת על כך ללוח הבקרה.
 34.2.3.9.1.5יכולת בדיקה עצמית מובנית להבטחת פעולה תקינה של
הרכיבים האופטיים והאלקטרוניים .תקלות ידווחו
באמצעות אותות נפרדים הנשלחים אל לוח הבקרה.
 34.2.3.9.1.6מבודד קצר מובנה.
 34.2.3.9.1.7מוצא חיווי מרחוק הניתן לשליטה נפרדת ,לצורך
הפעלה מגלאי זה או מגלאים אחרים.
 34.2.3.9.1.8חיווי תגובה מובנה עם זווית ראייה של  360מעלות.
 34.2.3.9.1.9מכשיר לתקשורת אלחוטית לביצוע בדיקות; לאפשר
קריאת הסטטוס הנוכחי ובדיקת חיווט .בנוסף ,הגלאי
ימסור נתונים בדבר משך הזמן שהוא נמצא בשימוש,
כדי לסייע בביצוע תחזוקה מתוכננת.
 34.2.3.9.1.10פעולה בטווח טמפרטורות של  -10°Cעד .+60°C
 34.2.3.9.1.11תאימות  EMCברמה של .50V/m
 34.2.3.9.2גלאי חום
גלאי החום יהיו מכשירים חכמים הכוללים אלגוריתמים מובנים
להשוואה מול אותות חיישן אמיתיים ,המבטיחים גילוי אמין .הגלאים
יעמדו בדרישות התקן  EN54-5/8יאושרו לפיו .בנוסף ,יכללו הגלאים:
 34.2.3.9.2.1מערכות פרמטרים תלויות יישום הניתנות לבחירה.
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 34.2.3.9.2.2הודעה על  3רמות סכנה שונות לצורך הפעלה מובחנת
של התרעות.
 34.2.3.9.2.3יכולת לגלות אם הגלאי נמצא בסביבה לא מתאימה
ולשלוח התרעה נפרדת על כך אל לוח הבקרה.
 34.2.3.9.2.4יכולת בדיקה עצמית מובנית המבטיחה פעולה תקינה
של החיישן התרמי והרכיבים האלקטרוניים .תקלות
ידווחו על ידי שליחת אותות נפרדים אל לוח הבקרה.
 34.2.3.9.2.5פעולה ביתירות ,עם זוג חיישנים תרמיים.
 34.2.3.9.2.6מבודד קצר מובנה.
 34.2.3.9.2.7מוצא חיווי מרחוק הניתן לשליטה נפרדת ,להפעלה
מגלאי זה או מגלאים אחרים.
 34.2.3.9.2.8חיווי תגובה מובנה עם זווית ראייה של  360מעלות.
 34.2.3.9.2.9מכשיר לתקשורת אלחוטית המאפשר בדיקה; מאפשר
קריאת הסטטוס הנוכחי ובדיקת חיווט .בנוסף ,ימסור
הגלאי מידע על משך הזמן בו הוא נמצא בשימוש לסיוע
בביצוע תחזוקה מתוכננת.
 34.2.3.9.2.10פעולה בטווח הטמפרטורות  -25°Cעד .+65°C
 34.2.3.9.2.11תאימות  EMCעד לרמה של .50V/m
 34.2.3.9.3גלאי אש עצבי ( :)Neuralגלאי אופטי
 34.2.3.9.3.1גלאי אש עצביים יכללו תא אופטי עם שני מקורות אור
המאירים תרסיס מכיוונים שונים ,כמו גם שני חיישנים
תרמיים .כל האותות מהחיישנים ינוטרו ויושוו אל מול
אלגוריתמים משולבים תוך הבטחת תגובה מהירה ככל
האפשר לכל סוגי השריפות תוך מתן שיעור גבוה של
דחיית התרעות שווא .הגלאים יעמדו בדרישות התקן
 EN54-7/9יאושרו לפיו ,כולל בדיקת אש  ,1וכנ"ל עבור
התקן  .EN54-5/8הגלאים יתוכננו כך שתהיה להם
עמידות גבוהה בפני אבק ,לכלוך ,שינויי טמפרטורות
וזרמי אוויר .בנוסף ,יכללו הגלאים:
 34.2.3.9.3.1.1מערכות פרמטרים תלויי יישום ניתנים
לבחירה.
 34.2.3.9.3.1.2יכולת מסירת  3רמות סכנה שונות
לצורך הפעלה מובחנת של התרעות.
 34.2.3.9.3.1.3פיצוי כנגד הצטברות הדרגתית של אבק
ולכלול על מנת להבטיח אחידות ברמת
הגילוי לאורך זמן .כאשר מגיע הגלאי
למצב בו הוא כבר אינו מסוגל לשמור על
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רמת הגילוי האחידה ,ישלח אות התרעה
נפרד אל ציוד הבקרה.
 34.2.3.9.3.1.4יכולת לגלות אם הגלאי נמצא בסביבה
לא מתאימה ולשלוח התרעה נפרדת על
כך אל לוח הבקרה.
 34.2.3.9.3.1.5יכולת בדיקה עצמית מובנית לווידוי
פעילות תקינה של הרכיבים האופטיים
תקלות ידווחו
והאלקטרוניים.
באמצעות שליחת אותות נפרדים אל לוח
הבקרה.
 34.2.3.9.3.1.6יתירות תפעולית במקרה של כשל
בחיישן אחד.
 34.2.3.9.3.1.7מבודד קצר מובנה.
 34.2.3.9.3.1.8מוצא חיווי מרחוק הניתן לשליטה
נפרדת להפעלה מגלאי זה או מגלאים
אחרים.
 34.2.3.9.3.1.9חיווי תגובה מובנה עם זווית ראייה של
 360מעלות.
 34.2.3.9.3.1.10מכשיר לתקשורת אלחוטית לסיוע
בבדיקה; לאפשר קריאת הסטטוס
הנוכחי ובדיקת חיווט .בנוסף ,ימסור
הגלאי נתונים אודות משך הזמן בו הוא
נמצא בשימוש על מנת לסייע בהליכי
תחזוקה מתוכננת.
 34.2.3.9.3.1.11פעולה בטווח הטמפרטורות  -25°Cעד
.+70°C
 34.2.3.9.3.1.12תאימות  EMCעד רמה של .50V/m
 34.2.3.9.4גלאי לתעלות מזוג אוויר FDBZ292

היחידה מיועדת להתקנה בתעלות אויר צח או אויר חוזר לצורך בקרה
למקרה שעשן מעורב באוויר הזורם בתעלה.
היחידה תהיה מבוססת על גלאי עשן ממוען מסוג אנלוגי או
אינטראקטיבי בהם יעשה שימוש בכל יתר חלקי המבנה.
היחידה תהיה מיועדת לסנן את חלקיקי העשן מתוך האוויר הזורם
בתעלה במהירויות גבוהות והחדרתו אל הגלאי לצורך קבלת אזעקה
במידה וכמות החלקיקים מחייבת זאת.
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התקנת היחידה לתוך התעלה תהיה קלה ככל הניתן ולא תחייב את
פרוק התעלה או החלקים ממנה אלא תעשה בתוך תעלות קיימות
ופעילות.
חיזוק היחידה לא יעשה אל התעלה עצמה אלא על חלקי
הקונסטרוקציה של התעלה .חיזוק היחידה לא יגרע מפעולת מערכת
מיזוג האוויר.
במידת הצורך ידאג הקבלן לתאם עם הקבלן המבצע התקנה או שרות
למערכת מיזוג אויר בבניין.
 34.2.3.9.5נקודות אזעקה ידנית
 34.2.3.9.5.1נקודות אזעקה ידנית יהיו מסוג לחצני משיכה
המתאימים להתקנה מיושרת עם פני הקיר או התקנה
על פני הקיר ויאושרו על פי תקן  .EN54-11נקודת
האזעקה תכלול מאפיין מפתח בדיקה לבדיקה מהירה
של המכשיר ללא הסרת הזכוכית .כמו כן ,תכלול נקודת
האזעקה את הבאים:
 34.2.3.9.5.1.1מבודד קצר מובנה.
 34.2.3.9.5.1.2מחוון תגובת התרעה.
 34.2.3.9.5.1.3יכולת הוספת כיסוי הגנה נוסף.
 34.2.3.9.5.1.4מכשיר לתקשורת אלחוטית לסיוע
בבדיקות; לאפשר קריאת הסטטוס
הנוכחי ובדיקת חיווט.
 34.2.3.9.5.1.5פעולה בטווחה בטמפרטורות -25°C :עד
.+70°C
 34.2.3.9.5.1.6תאימות  EMCשל  50V/mלפחות.
 34.2.3.9.5.1.7הגנה מפני חדירה לפחות ברמה של .IP44
 34.2.3.9.6נקודות אזעקה ידנית מוגנת מים
 34.2.3.9.6.1נקודות אזעקה ידנית עמידות בפני מזג האוויר יהיו
מסוג שבירת זכוכית ויאושרו לפי התקן .EN54-11
נקודת האזעקה תכלול מאפיין מפתח בדיקה לבדיקה
מהירה של המכשיר ללא הסרת הזכוכית .כמו כן,
תכלול נקודת האזעקה את הבאים:
 34.2.3.9.6.1.1מבודד קצר מובנה.
 34.2.3.9.6.1.2חיווי תגובת התרעה.
 34.2.3.9.6.1.3יכולת הוספת כיסוי מגן נוסף.
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 34.2.3.9.6.1.4מכשיר לתקשורת אלחוטית לסיוע
בבדיקות; לאפשר קריאת הסטטוס
הנוכחי ובדיקת חיווט.
 34.2.3.9.6.1.5פעילות בטווח הטמפרטורות -25°C :עד
.+70°C
 34.2.3.9.6.1.6תאימות .50V/m :EMC
 34.2.3.9.6.1.7הגנה מפני חדירה.IP66 :
 34.2.3.9.7צופרי התרעה
 34.2.3.9.7.1צופרי ההתרעה יהיו יחידות ברות זיהוי המחוברות
ומוזנות ישירות במעגל .הם יעמדו בדרישות התקן
 EN54-3יאושרו על פיו .בנוסף ,צופרי ההתרעה:
 34.2.3.9.7.1.1יכללו מבודד קצר מובנה.
 34.2.3.9.8תושבת גלאי עם צופר מובנה
 34.2.3.9.8.1צופרים המותקנים בתושבת הגלאים יעמדו בדרישות
התקן  EN54-3ויאושרו על פיו .כמו כן ,הצופרים:
 34.2.3.9.8.1.1יתאפיינו ב 11-צלילים ברי תכנות בהם
ניתן יהיה לבחור מלוח הבקרה.
 34.2.3.9.8.1.2יוכלו לעבור בין צלילים שונים למטרות
התרעה ופינוי.
 34.2.3.9.8.1.3יהיו בסנכרון מלא עם צופרים אחרים
המחוברים אל לוח הבקרה.
 34.2.3.9.8.1.4יכללו  2רמות עוצמה ברות תכנות בהן
ניתן לבחור מלוח הבקרה.
 34.2.3.9.8.1.5יהיו בעלי הספק של  88dBAלפחות
במרחק .1m
 34.2.3.9.8.1.6יהיו בעלי תאימות  EMCשל 50V/m

לפחות.
 34.2.3.9.8.1.7יפעלו בטווח הטמפרטורות  -25עד
.+70°C
 34.2.3.9.9מודולי קלט
 34.2.3.9.9.1מודולי הקלט יעמדו בדרישות התקן  EN54-17ויאושרו
על פיו .מודולי הקלט יתחברו ישירות אל המעגל ולא
ידרשו מחברים נוספים להספקת חשמל .כל מודול קלט
יקבל כתובת זיהוי אחת ,אך יכלול ארבעה קלטים
נפרדים הניתנים לתכנות .כמו כן ,יכללו מודולי הקלט:
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 34.2.3.9.9.1.1קלטים מנוטרים עבור קצר או פתח
במעגל.
 34.2.3.9.9.1.2קלטים ניתנים להגדרה לפעולה פתוחה
בדרך כלל או פעולה סגורה בדרך כלל.
 34.2.3.9.9.1.3מבודד קצר מובנה.
 34.2.3.9.9.1.4חיווי  LEDלמצבי פעולה תקינה ,תקלה,
בדיקה והפעלה.
 34.2.3.9.9.1.5אפשרות להגדרת פעולת אל-כשל.
 34.2.3.9.9.1.6מסנן השהיית הפעלה בר תכנות בטווח
של  0-240שניות.
 34.2.3.9.9.1.7המודולים יותקנו בבית העומד ברמת
הגנה  IP54עם מכסה שקוף לחיווי
סטטוס המכשיר.
 34.2.3.9.9.1.8מקום בו מותקנים המודולים בחוץ או
באזורים אחרים אשר סביר כי יהיו
חשופים ללחות או לרסס מים ,יש
להתקינם בבית ברמת הגנה  IP66עם
מכסה שקוף לחיווי סטטוס המכשיר.
 34.2.3.9.9.1.9כמו כן ,יהיו המודולים מתאימים
להתקנה על גבי מסילות .DIN
 34.2.3.9.9.1.10פעולה בטווח הטמפרטורות -25 :עד
.+60°C
 34.2.3.9.9.1.11תאימות .50V/m :EMC
 34.2.3.9.10מודולי קלט  /פלט
 34.2.3.9.10.1מודולי קלט  /פלט יעמדו בדרישות התקן EN54-17

ויאושרו על פיו .מודולי הקלט  /פלט יתחברו ישירות אל
המעגל ולא ידרשו חיבורים נוספים להספקת חשמל .כל
מודות קלט  /פלט יקבל כתובת זיהוי אחת ,אך יכלול
ארבעה קלטים נפרדים ברי תכנות וארבעה פלטים
נפרדים ברי תכנות .כמו כן ,יכללו מודולי הקלט  /פלט:
34.2.3.9.10.1.1

ניטור הכניסות לקצר או פתיחה במעגל.

34.2.3.9.10.1.2

אפשרות להגדיר את הקלטים לפעולה
במצב פתוח בדרך כלל או לפעול במצב
סגור בדרך כלל.
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34.2.3.9.10.1.3

הפלטים ידורגו לרמה של 250VAC 4A

עם מגעים ניגודיים ו 30VDC 4A-עם
מגעים נקיים.
34.2.3.9.10.1.4

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

34.2.3.9.10.1.5

מבודד קצר מובנה.

34.2.3.9.10.1.6

חיווי  LEDלמצבי פעולה תקינה ,תקלה,
בדיקה והפעלה.

34.2.3.9.10.1.7

אפשרות להגדיר את המודול לתצורת
אל-כשל.

34.2.3.9.10.1.8

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

34.2.3.9.10.1.9

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

 34.2.3.9.10.1.10מקום בו המודולים מותקנים בחוץ או
במקומות אחרים אשר סביר כי יהיו
חשופים ללחות או לרסס מים ,יותקנו
המודולים בבית בדרגת הגנה  IP66עם
מכסה שקוף לחיווי סטטוס המכשיר.
 34.2.3.9.10.1.11על המודולים להיות גם מתאימים
להתקנה על מסילות .DIN
 34.2.3.9.10.1.12פעולה בטווח הטמפרטורות -25 :עד
.+60°C
 34.2.3.9.10.1.13תאימות .50V/m :EMC
 34.2.3.9.11גלאי עשן מסוג קרן
 34.2.3.9.11.1גלאי העשן מסוג קרן יהיו מכשירים ברי זיהוי העומדים
בדרישות התקן  EN54-12ויאושרו על פיו .המשדר
והמקלט ישולבו בבית אחד כאשר אות ה IR-של המשדר
מוחזרת אל המקלט באמצעות מחזיר אור המותקן
בנפרד .לא תידרש הספקת חשמל במחזיר האור.
בנוסף ,יספק הגלאי:
34.2.3.9.11.1.1

כיסוי למרחקים של בין .5 – 100m

34.2.3.9.11.1.2

מערכות פרמטרי  ASAתלויי יישום
הניתנים לבחירה.
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34.2.3.9.11.1.3

מיתוג תלוי זמן ובר תכנות של התנהגות
הגלאי.

34.2.3.9.11.1.4

יכולת הורדת מערכות פרמטרים חדשות
מלוח הבקרה ,המאפשרת לגלאי ליהנות
משיפורי אלגוריתם עתידיים.

34.2.3.9.11.1.5

פיצוי עבור הצטברות הדרגתית של אבק
ולכלוך המבטיח רמת גילוי אחידה
לאורך זמן .כאשר מגיע הגלאי למצב
בוא הוא כבר אינו יכול לשמור על רמת
גילוי אחידה ,ישלח אות התרעה נפרד אל
ציוד הבקרה.

34.2.3.9.11.1.6

יכולת בדיקה עצמית אוטומטית.

34.2.3.9.11.1.7

מבודד קצר מובנה.

34.2.3.9.11.1.8

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

34.2.3.9.11.1.9

פעולה בטווח הטמפרטורות  -25עד
.+60°C

 34.2.3.9.11.1.10תאימות  EMCברמה של .50V/m
 34.2.3.9.11.1.11הגנה מפני חדירה.IP66 :
 34.2.3.9.12גלאי אש מסוג IR
 34.2.3.9.12.1גלאי אש יהיו ברי זיהוי ויעשו שימוש בטכנולוגיית IR

באופן המבטיח גילוי אפילו דרך עשן .גלאי האש יעמוד
בדרישות התקן  EN54-10/Class 1ויאושר על פיו.
בנוסף ,יכלול גלאי האש:
34.2.3.9.12.1.1

מערכות פרמטרים תלויי יישום הניתנים
לבחירה.

34.2.3.9.12.1.2

בדיקה עצמית אוטומטית מובנית.

34.2.3.9.12.1.3

מבודד קצר מובנה.

34.2.3.9.12.1.4

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

34.2.3.9.12.1.5

פעולה בטווחה טמפרטורות  -25°Cעד
.+70°C

34.2.3.9.12.1.6

תאימות  EMCברמה של .50V/m

 34.2.3.9.13מערכת יניקה אקטיבית לגילוי עשן (מעל מפסקי )KV3.3
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 34.2.3.9.13.1היחידה מיועדת לגילוי מוקדם של עשן ב:
 34.2.3.9.13.2חללים עם נגישות קשה או בעייתית.
 34.2.3.9.13.3רצפות צפות וחלל בין תקרה קונסטרוקטיבית ותקרה
מונמכת.
 34.2.3.9.13.4ארונות ציוד ,ממסר ובקרה.
 34.2.3.9.13.5ארונות וציוד מחשבים ו.UPS -
 34.2.3.9.13.6מכשור ומכונות בחלל סגור.
 34.2.3.9.13.7מחסנים גבוהים ומחסנים אוטומטיים.
 34.2.3.9.13.8מכונות וציוד לסליקת כסף/צ'קים.
 34.2.3.9.13.9משדרים ,לוחות מתח-גבוה וציוד אחר הגורם להפרעות
.EMI
 34.2.3.9.13.10לוחות חשמל עם מאווררים לקירור הלוחות.
המערכת מורכבת מגלאי המותקן בתוך מארז סגור ,מפוח ליניקת אוויר ומערכת
צינורות  PVCהיחידה האקטיבית תינוק אוויר מהחלל המוגן בעזרת מערכת צינורות
וחרירי יניקה הממוקמים לאורך הצנרת ,שקוטרם ייקבע לפי האיזומטריה ואורך
הצנרת .קידוח קוטר חריר היניקה יבוצע לפי השיטה הבאה:
יבוצע קידוח בקוטר של  10מ"מ בצנרת .ע"ג הקידוח תודבק מדבקה מיוחדת עם חריר
מדויק בקוטר המתאים .קוטר החריר יצוין ע"ג המדבקה .שיטה זו תבטיח שקוטר
חרירי היניקה שיבוצעו בתנאי שטח יהיו בקוטר המדויק והמתאים ביותר
לאיזומטריה של צנרת היניקה .התקנת הצנרת תבוצע בהדבקה כדי למנוע דליפות
אוויר ועיבוד לחצים בצנרת.
האוויר יוזרם דרך גלאי .במידה וכמות חלקיקי העשן באוויר תחייב זאת ,יתריע הגלאי
וישלח הודעת אזעקה .כמו-כן תוצג אינדיקציה של אזעקה ותקלה בעזרת נוריות
סימון הממוקמות ע"ג היחידה.
הגלאים שיותקנו במערכת היניקה יהיו מסוג אנלוגי או אינטראקטיבי בהם יעשה
שימוש בכל יתר חלקי המבנה.
היחידה תותקן במקום נגיש לתחזוקה ,כיול ותיקונים .התחזוקה תבוצע ביחידת
המפוח בלבד ולא בצנרת היניקה.
ליחידת היניקה ניתן יהיה לחבר צנרת יניקה באורך של עד  100מ' בצורת האות U , I

או  Uכפול .בכל סנף של הצנרת ניתן יהיה להתקין קופסה נוספת המכילה גלאי (שדרכו
יעבור האוויר המוזרם בסנף) לצורך קבלת אינדיקציה מדויקת לגבי מיקום העשן.
בעזרת גלאי נוסף זה ניתן יהיה לבצע הצלבת אזורים ).(Cross Zoning
34.2.4

חיווט
 34.2.4.1כל קווי הלולאות יהיו בתוך מובילים סטנדטיים תקניים על פי חוק החשמל ,תקן
ישראלי  ,1220והוראות היצרן.
 34.2.4.2יש להימנע ככל האפשר מחיבורים בכבלים ,למעט אותם חיבורים הנמצאים בתוך
מתחמי הציוד.
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 34.2.4.3כאשר כבל עובר דרך קיר חיצוני ,עליו להימצא בתוך שרוול חלק העשוי מתכת או
כל חומר אחר שאינו היגרוסקופי ,הסגור בתוך הקיר .החומר יותקן בשיפוע הפונה
מטה לכיוון צידו החיצוני של הקיר ,וייאטם באמצעות תרכובת מתאימה עמידה
בפני מים.
 34.2.4.4כאשר כבלים ,תעלות או מנגנוני סעף עוברים דרך רצפות ,קירות ,מחיצות ,או
תקרות ,יש לאבטח את החור באמצעות חומר דוחה אש בעל עמידות מספקת
לשמירה על שלמות המבנה.
 34.2.4.5כל תיבת פיצולים תכלול את המקרא "מערכת התרעה מפני אש" על המכסה.
 34.2.4.6כל החוטים ישאו תווית זיהוי קבועה במרחק של  25mmמקצה החוט.
 34.2.4.7יש להשתמש בקידוד צבעים אחיד עבור מוליכי המערכת להתרעה מפני אש בכל
המתקן.
 34.2.4.8חיווט בתוך מתחמים סגורים יסודר כך שתתאפשר גישה לציוד לצורך ביצוע
שינויים ותחזוקה.
 34.2.4.9הפעלה ראשונית
 34.2.4.9.1כל המערכת תיבדק על מנת להבטיח כי היא פועלת בהתאם למפרט זה
ובהתאם לדרישות התקן ובפרט כי:
 34.2.4.9.1.1כל נקודות האזעקה הידניות וכל גלאי האש
האוטומטיים פועלים בצורה תקינה.
 34.2.4.9.1.2כל המכשירים נושאים תווית זיהוי מדויקת.
 34.2.4.9.1.3כל נקודות האזעקה הידניות וכל גלאי האש
האוטומטיים ,בעת הפעלתם ,מפעילים את חיוויי המלל
והאזורים המתאימים בכל ציוד החיווי הדרוש.
 34.2.4.9.1.4כי רמות לחץ הקול עומדות בדרישות התקן.
 34.2.4.9.1.5כי הקישור של החייגן (מכבי האש) פועל כנדרש.
 34.2.4.9.1.6כי הליכי הגורם-תוצאה במערכת תואמים לדרישות
המנויות במפרט זה.
 34.2.4.9.1.7כי מיקום כל נקודות האזעקה הידנית ומיקום כל גלאי
האש האוטומטיים עומד בדרישות התקן
 34.2.4.9.1.8כי כל פונקציות העזר ,כמו למשל השבת המעליות ,כיבוי
הדוודים ומנגנוני שחרור הדלתות ,פועלות כנדרש.
 34.2.4.9.1.9כל מכשירי החיווי על תקלות והמעגלים התואמים
נבדקים על ידי דימוי מצבי תקלה מתאימים.
 34.2.4.9.1.10ביצוע ורישום קריאות של כל התנגדויות הבידוד ,רצף
הארקה ועכבת מעגלים.
34.2.5

תיעוד
 34.2.5.1עם השלמת המערכת ,יספק הקבלן את התיעוד הבא:
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 34.2.5.1.1סט אחד של שרטוטי מערכת ופרטי חיווט מודפסים ובתצורת CAD

 34.2.5.1.2שני סטים מדריכי מערכת להפעלה ,התקנה ,ותחזוקה.
 34.2.5.1.3רשומות מלאות של המכשירים שהותקנו ,הפרמטרים שתוכנתו בהם,
טקסטים ,ומשימות.
 34.2.5.1.4תיעוד של כל הליכי הגורם-תוצאה שתוכנתו במערכת.
 34.2.5.1.5תיעוד של טופולוגית החיווט בשטח בפועל.
 34.2.5.1.6העתק תכנות המערכת על גבי תקליטור או דיסק.
 34.2.5.1.7ספר יומן למערכת.
34.2.6

מערכת  -)GCC( T.S.Wמערכת מרכזית לשליטה ובקרה גרפית
הקבלן יספק ,יתקין ויפעיל מערכת מרכזית לשליטה ובקרה גרפיתT.S.W -

המערכת תשמש לקליטה וטיפול באירועים המתקבלים במערכות בטיחות באתר.
המערכת מורכבת מעמדת מחשב  PCאו מספר עמדות אשר יחוברו דרך מתאמי תקשורת לכל
רכזות המשנה באתר ,יקבלו ויציגו אירועים בצורה גרפית ואלפה-נומרית ויאפשרו טיפול
באירועים ישירות מעמדת המחשב.
התקשורת בין רכזות המשנה לעמדות המחשב תהיה דו-כיוונית מלאה כלומר בנוסף לקבלת
אינדיקציות לגבי אירועים ע"ג עמדת המחשב תתאפשר שליחת פקודות גם לכיוון רכזות
המשנה .תהיה אפשרות לנטרל גלאים ו/או אזורי גילוי ישירות מעמדת המחשב וכן "השתקת
צופר" ו"איתחול" לכל רכזות המשנה.
כל קווי התקשורת ,החומרה ומתאמי התקשורת יבוקרו באופן מתמיד ע"י המערכת .במקרה
של תקלה או כשל באחד ממרכיבי המערכת כולל קווי התקשורת תוצג בעמדת המחשב
הודעת תקלה מתאימה.
המערכת תאפשר כתיבת פרוטוקולי תקשורת לצורך חיבור רכזות משנה מצד ג'.
המערכת תהיה מודולרית ותאפשר חיבור של עד  100רכזות משנה .המערכת תאפשר גמישות
מירבית בבחירת סוגי התקשורת כך שתתמוך במידת הצורך גם בהרחבת המערכת לפריסה
ארצית דרך קווי נל"ן בסוגי תקשורת שונים.
המערכת תסנכרן את פעולות המפעילים כך שאם קיימת יותר מעמדת מפעיל אחת לא תהיינה
התנגשויות בין  2או יותר פעולות מפעיל וכן כל אחד מהמפעילים יעודכן על הפעולות
המבוצעות בשאר העמדות.
המערכת תתמוך בביצוע אוטומטי של פעולות שונות כגון תזכורות למפעיל בפרקי זמן
מוגדרים מראש.
למערכת יהיה מודול של זיכרון אירועים מסוג  FIFOהתומך בלפחות  16,000אירועים
אחורה .ניתן יהיה לגבות את זיכרון האירועים ע"ג דיסקטים או מדיה מגנטית אחרת לצורך
מעקב לזמן ארוך.
ניתן יהיה להפיק דוחות לפי חתכים שונים כגון :תאריך ,שעה ,שם מפעיל ,סוג רכזת משנה,
חלוקה לוגית ,חלוקה גיאוגרפית וכו' .בזמן טיפול במודול של ההיסטוריה והפקת הדוחות
המערכת תמשיך לעבוד ברקע ותיידע את המפעיל אם יופיעו אירועים חדשים.
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מערכת הבקרה
 34.2.7.1מערכת הבקרה הגרפית ()T.S.W.תהיה חלק בלתי נפרד מרשת גילוי האש באתר .
המערכת תחובר לרשת כתחנה .פעולת המערכת תתבסס על קבלת התראות
ואיתותים מיח' קצה (גלאים ,לחצנים וכו') באמצעות רכזות גילוי אש שונות
והצגתם באמצעים חזןתיים/קוליים ע"ג מסך מחשב  .המערכת תכלול צג מחשב
בגודל "  17אשר יאפשר באמצעות לחיצה עליו כממשק אינטראקטיבי בין המפעיל
לרשת רכזות הגילוי עד לרמת הגלאי הבודד  .הממשק הגרפי ירוץ תחת "חלונות"
וברזולוציות גבוהות  .המערכת תכלול (ע"ג הצג) ,לחצני תגובה (במגע אצבע)
מעוצבים בסמלים תואמים לייעודם התפקודי  .לחלופין ,ניתן להשתמש בצג רגיל
ועכבר.
כל תוכניות הבניין יאגרו במחשב בתוכנית אוטוקד  2012,ועליה יוצגו כל הגלאים
בבניין ואביזרי מערכת הגילוי במיקומם המדויק .בעת הפעלת גלאי או אביזר גילוי
אחר  -יוצג הגלאי על המסך  -במיקומו המדויק.
 34.2.7.2המערכת תאפשר ביצוע הפעילויות הבאות באמצעות הצג:
 34.2.7.2.1תצוגה קבועה בזמן אמת של סטטוס המערכת
 34.2.7.2.2השתקת איתותים קוליים.
 34.2.7.2.3אישור אזעקות ACKNOWLEGE .

 34.2.7.2.4החזרת המערכת (ג"א) למצב עבודה "נורמל"
 34.2.7.2.5איתחול המערכת.
 34.2.7.2.6הצגת רשימת תפריטים.
 34.2.7.2.7בחירה והגדרת מסכי הודעות.
 34.2.7.2.8שליטה בתפעול מערכות הגילוי ובקרתם.
 34.2.7.2.9קבלת מסכי עזר.
 34.2.7.2.10הרשאות גישה לכניסה ויציאה מהמערכת.
 34.2.7.2.11קישוריות לתחנות אחרות.
 34.2.7.2.12שליטה ועריכה גרפית למסכים.
 34.2.7.2.13קביעת זמן ותאריך מערכתיים.
 34.2.7.2.14חיווי ושליטה בפרמטרים לגלאי אש מוגדרים.
 34.2.7.3תפעול המערכת
 34.2.7.3.1אם קבלת אזעקה ברכזת גילוי אש כל שהיא ברשת ,חיווי לחצן סטטוס
המערכת ישנה צורת החיווי הסטנדרטית ויעבור למצב איתות  .במקביל
יתקבל הבהוב ע"ג תוכנית האתר שעל מסך המערכת באזור המזעיק.
בעת נגיעת המפעיל במסך (ע"ג לחצן הסטטוס) ,תציג המערכת ישירות
ובתצוגה גרפית את הנקודה המוזעקת  .תצוגת הנקודה תלווה בהצגת
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סטטוס ופרטים נוספים כגון מספר התחנה ברשת  ,כתובת ,דגם ומספר
הגלאי וכו'.
 34.2.7.3.2במידה ונרשמת אזעקה נוספת במקביל לראשונה  ,החיווי שיתקבל
יהיה הבהוב של אזור היחידה המתריעה .תוך נגיעה במסך באזור
המהבהב ,תעביר המערכת מידית תצוגה לאזור ממנו התקבלה
האזעקה החדשה  .באופן התפעול על כשירויותיו זהה לעיל.
 34.2.7.3.3לאחר אישור קבלת האזעקה יפסיק הבהוב האזור ולחצן הסטטוס
ידלק באופן קבוע על מנת להמשיך להתריע עד קבלת פקודת איחול
מהמערכת המוזעקת .המערכת תבדיל בין צבע איתות אזעקה "אדום",
לצבע איתות תקלה "צהוב" ע"פ דרישת המזמין מראש .ניתן יהיה
לשנות הצבעים הנ"ל.
 34.2.7.3.4פיקוח ,שרות והודעות תקלה יתופעלו ע"ג המסך באופן זהה לעיל .
המערכת תאפשר הגדרת עדיפויות וקדימויות וכל אזעקת ג"א תוגדר
כבעלת העדיפות העליונה ובהתאם תטופל.
 34.2.7.4אוגר אירועים
המערכת תאפשר אגירת דוחות היסטוריים של אירועים מכל סוג שהוא כגון
אזעקות אש ,תקלות שונות וכד' .קיבול האוגר  -עד  500,000אירועים.
 34.2.7.5עורך יישומים
מערכת הבקרה תכלול שלוש אפשרויות עריכה כדלקמן:
 המערכת תאפשר כתיבה  ,שינוי הצמדה או מחיקה שלעורך הודעות
הודעות מסך מסוגים שונים כגון הנחיות למפעיל  ,הערות
וכד'.
 המערכת תאפשר בגישה מקומית  ,עריכת רשימותעורך רשימות
המשתמש של הלקוח.
 המערכת תאפשר בחירת מסכים גרפים ,שינוי צבעי רקע,עורך תצוגה
עריכה או מחיקה של סימוני נקודות קצה.
 34.2.7.6דיאגנוסטיקה
 34.2.7.6.1תצוגה טופולוגית הרשת בצורה גרפית.
 34.2.7.6.2תצוגה גרפית של דו"ח מצב הרשת.
 34.2.7.6.3תצוגה גרפית של תקלות ברשת כגון:
 34.2.7.6.4נתקים ברשת ומיקומם
 34.2.7.6.5איתור ודיווח מיקום כל תחנה ברשת ביחס לשכנותיה.
 34.2.7.6.6נוכחות רכזות ברשת ו/או עבודה במוד עצמאי.
 34.2.7.6.7תוכניות בדיקת תקינות תווך התקשורת תוך השפעת הפרעות חיצוניות.
המערכת נדרשת לאפשר גישה ישירה וקבלת דו"ח בזמן אמת מקריאה אנלוגית של
הגלאי כגון כמות ריכוז עשן ,טמפרטורה וכד'.
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 34.2.7.7המפעיל יכול באמצעות הרשאה בקוד לבחור כל יח' קצה ולקבל דו"ח נקודת הקצה,
פרמטרים וכו' בזמן אמת כולל ביצוע שינויי רגישות אנלוגית לגלאים וחיבור/ניתוק.
 34.2.7.8דרישות טכניות
 34.2.7.8.1קיבול מסכים גרפיים מקסימאלי עד –  10,000כל המסכים הגרפים
יערכו באמצעות אוטוקאד  14ויסופקו בפורמט  DXFו.BMP -
 34.2.7.8.2המערכת תאפשר  5רמות גישה של עד  20משתמשים.
 34.2.7.8.3המערכת תכלול ממיר דוחות על בסיס מסד נתונים וגיליונות
אלקטרונים לשם קבלת דוחות אופטימלים.
 34.2.7.8.4המערכת תציג מסכי עזרה.
 34.2.7.8.5המערכת תכלול מחולל הודעות הדרכה למשתמש בעת אירועים שונים.
 34.2.7.8.6המערכת תאפשר שילוב ממשק  RS-232כאופציה לשילוב מערך
זימוניות מקומי של חברת מוטורולה.
 34.2.7.8.7טמפרטורת עבודה מ  0מעלות עד  49מעלות.
 34.2.7.8.8המערכת תתפקד גם בתנאים של עד  85%לחות.
 34.2.7.8.9המערכת תאפשר אגירת דוחות היסטוריים של אירועים מכל סוג
בקיבול של עד  500,000אירועים.
 34.2.7.8.10הקבלן יספק המערכת במארז שולחני או להתקנה על הקיר ע"פ אישור
המתכנן.
34.2.8

חיווט
החיווט יועבר ע"י הקבלן בתוך צינורות בתוואי עפ"י התכנון המפורט .החיווט יעשה ב"כבלי
דרופ" בעלי מעטה כפול בחתך כנדרש בתקן ישראלי  1220חלק  1.5( .3ממ"ר לפחות להפעלת
מערכות כיבוי אוטומטיות 2.5 ,ממ"ר לפחות בקווי הזנה ראשיים למחזיקי דלתות
אלקטרומגנטיים).
המעטה החיצוני יהיה עשוי  P.V.Cעמיד בטמפרטורות -20◦C158C

34.2.9

בידוד הכבלים יהיה בצבע אדום על מנת לאפשר הבחנה בין כבלים למערכות אחרות .בכל
מקרה יעשה שימוש בכבלים בעלי צבע ומעטה זהה למטרות ושימושים זהים.
חיבורי הכבלים יעשו אך ורק בתוך אלמנטים כגון גלאים ולחיצים ,בתוך לוח הבקרה ,או
בלוחות חיבורים מסודרים בארונות או קופסאות חיבורים.
מערכת כיבוי אוטומטית בגז
 34.2.9.1הכיבוי האוטומטי יהיה בגז  FM- 200מאושר ע"י  E.P.Aאו  CNPPאו .VDC
 34.2.9.2בין יתר האישורים יהיה הציוד מאושר על ידי  ULאו  FMויהיה תואם לסטנדרטים
המפורטים ב.NFPA -
 34.2.9.3המערכת תכלול גז בקיבול על פי הנפח הדרוש .שסתום מופעל חשמלית עם פיקוד
מבוקר מלוח הבקרה וצינורות נחושת או פלדה סקדיואל  40עם נחירי פיזור בהתאם
לתכנון והרצת המחשב תוכנה תקנית.
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 34.2.9.4לשסתום ה הפעלה יהיה מגע עזר להפעלת אינדיקציה מתאימה בלוח הבקרה כי
המערכת הופעלה.
 34.2.9.5האינדיקציה על הפעלת הכיבוי תישאר דלוקה עד לדריכת השסתום מחדש לאחר
מילוי המיכל בגז.
 34.2.9.6למניעת הפעלות שווא למערכת תהיה הפעלה אוטומטית רק לאחר פעולת גילוי של
 2גלאים לפחות המחוברים לאזורים שונים ב.CROSS-ZONNING -
 34.2.9.7כן תכלול המערכת סידור מקומי להפעלת הכיבוי ידנית ע"י לחצן משיכה מקומי -
וללא תלות בפעולת הגלאים.
 34.2.9.8על המיכל תהיה ידית להפעלה מכנית של מערכת הכיבוי.
 34.2.9.9על גבי המיכל הגז יותקן שעון לחץ אשר יציג באופן קבוע את לחץ הגז במיכל כן
תהיה מודבקת מדבקת זיהוי הגז משקלו והלחץ הדרוש.
 34.2.9.10אין דרישות אלה באות להפחית מהדרישות המפורטות בפרק הרלוונטי ב-
.N.F.P.A
 34.2.9.11חישובי תכנון המערכת לרבות צנרת ונחירים יוצגו למזמין וימצאו ברשות הקבלן
על פי כל דרישות המזמין.
 34.2.9.12יחידת פיקוד לכיבוי אוטומטי  -תהיה מותאמת לפעולה הן עם מערכת הגילוי והן
עם מערכת הכיבוי .היחידה תהיה מודולרית וניתנת להתקנה בנקל.
 34.2.9.13היחידה תכלול תצוגה למצב תקין תקלה וכן מצב "כיבוי הופעל".
 34.2.9.14הפקודות לפעולת הכיבוי יתקבלו ממערכת ההתראות על פי ארגון האזעקה.
 34.2.9.15היחידה תבקר את קווי הפיקוד עד למיכלי הכיבוי ותציין מצב תקלה בכל מקרה
נתק או קצר בקווים הנ"ל.
 34.2.9.16מיכל הכיבוי יהיה מפלדה משוכה בעל עמידות ללחץ עבודה של  42בר.
 34.2.10רשת תקשורת
הרשת תאפשר שילוב מבוקר ובזמן אמת של מערך הגלאים ,יחידות ההתראה ,מערך כיבוי
האש ומערכות הגילוי השונות בבניין ,כולל רכזות משנה  -אם יותקנו.
 34.2.11תכונות נדרשות
 34.2.11.1הרשת תאפשר באמצעות תוכנה מובנת  ,גישה לכל מרכיבי יח' הקצה המכותבים
לשם קבלת מידע שוטף ומדידת סטטוס לרבות  ,ביצוע שינוי רגישויות לגלאים
האנלוגיים.
 34.2.11.2במקרה של חוסר תיקשורת ברשת מסיבה כל שהיא כגון נתק,קצר וכו' כל רכזת
תמשיך לפעול כמערכת מקומית עצמית ,באופן תקין ומלא .לאחר תיקון תקלות
התקשורת כל המידע שנאגר במערכות המקומיות ,ידווח למערכת הבקרה
המרכזית.
 34.2.11.3קיבול מערכתי
הרשת תאפשר שילוב של עד  99תחנות ברשת ותאפשר טיפול בקיבול מקסימלי של
עד  50,000כתובות.
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 34.2.11.4זמני תגובה
המערכת נדרשת לעמוד בזמן תגובה של  0.8 -1.6שניות להעברת דיווח אזעקה
סטנדרטי ברשת המונה 2עד  99תחנות ובקצב שידור של  57.6קילו/באוד.
 34.2.11.5הגדרת HOST

תכונה זו תאפשר לכל גורם מורשה להגדיר תחנה ברשת כראשית וממנה לתכנת את
כל תחנות הרשת ע"פ הצורך .
תכונה זו מאפשרת לגורם מורשה לקבל דיווחי מערכת ומידע החסומים בד"כ
מהמפעיל.
 34.2.11.6תווך התקשורת
הקבלן יעשה שימוש בכבילה המצוינת מטה .בשימוש בכבילה הנ"ל ובמגבלות
תחומי המרחק המפורטים מטה .לא תהיה פגיעה במהירויות העברת הנתונים
ברשת.
להלן סוג הכבילה הנדרש.
מס' מס"ד

סוג הכבל

אורך כבל מקסימלי ל LOOP -

.1

כבל שזור מסוכך בחתך

 5,000מטר

 18 AWGלשימוש בתוך מבנים
.2

סיב אופטי לקישור בין
מבנים

 4,500מטר

 34.2.11.7מבנה הרשת
ארכיטקטורת הרשת תתבסס על עבודה בלולאה סגורה כאשר ע"ג הלולאה
ממוקמת תחנות  .אחת התחנות תוגדר כ"שומרת הזמנים" ותהא אחראית לקביעת
השעון במערכת.
 34.2.11.8דיאגנוסטיקה
המערכת תיכלול תוכנה לדיאגנוסטקה של רשת התקשורת ותציג באופן גרפי את
מצב הרשת ,התחנות על גבי הרשת ,סדר הופעתן ומצב התווך (הכבילה ) .במצב של
חוסר תקשורת מסיבה כל שהיא כגון נתק ,קצר ,תחנות במצב "בלתי פעיל" חיווט
לא נכון וכד' ,תתריע המערכת באופן גרפי על התקלה.
לאחר תיקון התקלה  ,תציג המערכת את מצבה התקין.
 34.2.11.9הודעות וכריזה קולית
המערכת תאפשר אספקת צלילים ,הקלטה דיגיטלית של הודעות ושידורם באופן
אוטומטי ו /או בשליטה מיחידת בקרת כריזה בזמן אמת.
** במקרה שהופעל יותר מגלאי אחד במחלקה  -תשודר הודעה במערכת הרמקולים
של אותה מחלקה.
פעולה זאת תבוצע  +כלול במחיר המרכזיה.
הספק יתאם עם קבלן מע' כריזה.
 34.2.11.10קשר למערך זימוניות – לאפשר
הרשת תאפשר שידור סלקטיבי של הודעות למערכת זימוניות מתוצרת מוטורולה.
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 34.2.11.11ממשק קישור לרשת
על מנת לאפשר קישוריות בין רכזות גילוי האש בינן לבין עצמן בשיטת (PEER TO

) PEERיש להתקין ממשק חיבור לרשת בכל אחת מהרכזות.
 34.2.11.11.1הספק יאפשר חיבור הממשק במחבר RS – 485

לתווך כבילה

מסוג  TWISTED SHIELDED PAIRבחתך .18 AWG
 34.2.11.11.2הספק יאפשר חיבור הממשק לתווך מסוג סיב אופטי באמצעות
כרטיס הכולל יחידת שידור ויחידת קליטה
 34.2.11.11.3הספק יכלול בהצעתו ממשק חיבור למודם להעברת נתונים בקצב
של  9600באוד ע"ג קווי טלפון בחתך 18 A WG
 34.2.11.11.4הספק יכלול בהצעתו ממשק מודולרי יחיד המאחד את שלושת
החיבורים שלעיל אופטי  +כבילה  +מודם.
 34.2.11.11.5כל כרטיס יכלול נוריות חיווי ( ) LEDלהצגת סטטוס.
 34.2.11.11.6אפיון טכניות
 34.2.11.11.7טמפרטורת עבודה נדרשת בין  0מעלות ל –  49מעלות מעלות
 34.2.11.11.8ממשק הקישור יתפקד ללא כל הפסקה וללא תקלה בתנאי לחות
סביבתיים של עד  85%לחות צריכת החשמל מקסימאלית נדרשת:
 34.2.11.11.9ממשק חיבור סיב אופטי 39 MA
 34.2.11.11.10ממשק חיבור לכבל שזור 73 MA
 34.2.11.11.11ממשק חיבור למודם

56 MA

 34.2.11.11.12ממשק מודולרי כולל

28 MA

 34.2.11.12פנל חיווי ובקרה
הקבלן יספק פנלי חיווי ובקרה משניים ( . )NDUכל יחידה תכלול תצוגת LCD

אלפא נומרית בעברית בלבד של  2שורות ו –  40תווים לציון ההתראות והאזעקות
ממרכבי המערכת השונים השורה העליונה תציין את המיקום המדויק והשורה
התחתונה תציין סטטוס ואירועים ממרכבי המערכת השונים  .בנוסף לתצוגת LCD

בעברית  ,תכלול כל יחידה נורות בקרה למתח הפעולה  ,אזעקה במקרה של שריפה
 ,סימון תקלה וכ ו' .כמו כן  ,כולל הלוח מפסקים להדממת צופר  ,למצב בדיקה ,
 RESETוכו.
 34.2.11.12.1היחידה תפעל במקרה של הפסקת חשמל  ,באמצעות יחידת מצברי
חרום אשר תאפשר המשך פעילותה של המערכת למשך  72שעות.
 34.2.11.12.2היחידה תכלול ספק כח ומטען טרנזיסטורי מיוצב  ,עם אפשרות
טעינת המצברים תהיה רצופה  ,אוטומטית ועוקבת אחר מצב
הטעינה של המצברים בכל עת.
 34.2.11.12.3היחידה תכלול סידור להעברה אוטומטית ממתח הרשת למצברים
ולהפך ללא הפרעה בפעולת המערכת.
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 34.2.11.12.4כל יחידה תכלול יציאות  RS – 232אשר יאפשרו לחבר את המערכת
אל המחשב ,מדפסת אירועים וצג גרפי ללא כל תוספת מיוחדת
פרוטוקול התקשורת יותאם לכל מערכת בקרה אחרת.
 34.2.11.12.5כל יחידה תאפשר זכרון של  600אזעקות אחרונות ו –  600תקלות
אחרונות.
 34.2.11.12.6היחידה תהיה ברת התקנה במשולב בשולחן בקרה או ע"ג קיר
במיגון ייעודי.
 34.2.11.12.7היחידה תאפשר טיפול ב –  2500כתובות ברמת ההגדרה שלה
כיחידת חיווי משנית.כאופציה יתאפשר שילוב מודולי חיווי קוליים
כיחידה לשימוש כיחידת בקרת כריזה בטיחותית  .המערכת
תאפשר חיבור מספר יחידות חיווי ע"ג הרשת וע"פ דרישה או  ,לשם
יצירת מעגל הגנת מערכת נוסף  ,מכשל חיווי.
 34.2.12אספקת המערכת ,התקנתה ומתן שירות
 34.2.12.1על הקבלן לבצע תכנון התאמה של המערכת המוצעת על ידו לאתר המוגן .התכנון
יוגש לאשורו של המהנדס ורק לאחר אשורו תותר ההתקנה.
 34.2.12.2התקנת המערכת תבוצע על פי כללי המקצוע תוך הקפדה על הדרישות המפורטות
בתקן  NFPAמס' .17
 34.2.12.3בתום ההתקנה תבוצע מסירה מסודרת של המערכת כולל בדיקת ההתקנה ע"י
המהנדס .בעת הקבלה יימסרו ללקוח או לנציגו ספרי המערכת .רק אישור המהנדס
על ההתקנה יהווה אסמכתא לתשלום.
 34.2.12.4בתום ההתקנה תוענקנה שנתיים אחריות על כל מרכיבי המערכת.
לוח פיקוד כבאים
34.3
 34.3.1כללי
לוח פיקוד כבאים יהיה לוח תקני מאושר  ULוכולל ציוד אלקטרוני מודולרי לביצוע כל
הפונקציות הנדרשות .הלוח יעמוד בדרישות מכבי אש -על הקבלן לקבל אישור מכבי אש לפני
ביצוע הלוח ,וכן להזמין את מכבי אש בסיום העבודה לאישור הביצוע.
 34.3.1.1הלוח יכלול את הפונקציות הבאות:
 34.3.1.1.1שליטה במערכת החשמל
 34.3.1.1.1.1עקרון
יש לנתק צרכני חשמל המזינים צרכנים במרכז אנרגיה
בלבד .אין לנתק הזנת חשמל ראשית או הזנות מ.ג
לתחנות הטרנספורמציה לקמפוס.
 34.3.1.1.1.1.1יותקן לחצן ניתוק חשמל במרכז אנרגיה
הכולל:
 34.3.1.1.1.1.2ניתוק מ"ז מ.ג המזין שנאי
. T1
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 34.3.1.1.1.1.3ניתוק מ"ז מ.ג המזין שנאי
. T2
 34.3.1.1.1.1.4ניתוק מ"ז מ.ג המזין שנאי
. T3
 34.3.1.1.1.1.5ניתוק מ"ז מ.ג המזין צ'ילר
מס' .1
 34.3.1.1.1.1.6ניתוק מ"ז מ.ג המזין צ'ילר
מס' .2
 34.3.1.1.1.1.7ניתוק מ"ז מ.ג המזין שנאי
משאבות מ.א.
 34.3.1.1.1.1.8ניתוק מ"ז מ.ג המזין שנאי
משאבות מ.א.
 34.3.1.1.1.1.9ניתוק . UPS
 34.3.1.1.1.1.10ניתוק כל הגנרטורים מלבד
 .G1בשלב זה מותקן רק .G1
 34.3.1.1.1.1.11בניתוק כל מערכות החשמל
יופעל גנרטור  G1באופן
אוטומטי לכן הלחיצה על
הלחצן -מנתקת גם את
מפסק  G1/3אשר בלוח
חלוקת
גנרטור.

גנרטור

בחדר

 34.3.1.1.1.1.12במצב זה נשארת הזנת
חשמל גנרטורי ללוח בטיחות
ולמשאבת ספרינקלרים.
 34.3.1.1.2שליטה בגנרטורים
 34.3.1.1.2.1עם נפילת חברת חשמל נכנסים לפעולה באופן אוטומטי-
הגנרטורים המזינים את הבניין.
 34.3.1.1.2.2לוח פיקוד כבאים יאפשר -באמצעות לחצנים -להפסיק
את הגנרטורים לפי בחירת הצוות ומהנדס החשמל -ולפי
הנחיות מכבי אש.
 34.3.1.1.2.3לכל גנרטור יותקן לחצן ניתוק גנרטור .הלחצן יהיה ניתן
להפעלה באמצעות מפתח בלבד ,ושילוט כמפורט לעיל.
 34.3.1.1.2.4הגנרטור המזין מערכות בטיחות בעת כיבוי אש יהיה
מסומן" -גנרטור לחרום בזמן כיבוי אש" .גנרטור זה יזין
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את מערכות הבטיחות הכוללות :מפוחי שחרור עשן,
מעליות ,משאבת ספרינקלרים.
 34.3.1.1.2.5מכיוון שהגנרטור לחרום מזין גם מערכות אחרות שאינן
קשורות בבטיחות -יש לבצע לחצן נוסף לניתוק מפסקים
של מערכות אלו.
 34.3.1.1.3מנורות סימון
 34.3.1.1.3.1גנרטור פועל -נורה ירוקה.
 34.3.1.1.3.2גנרטור בתקלה כללית -נורה צהובה.
 34.3.1.1.3.3גנרטור לא במצב אוטומטי -אדום.
 34.3.1.1.3.4כמות הדלק.
 34.3.1.1.3.5כמות השמן.
 34.3.1.1.3.6מתח מצברי גנרטור תקין.
 34.3.2עמדות השליטה לפינוי עשן (פנלים לשליטה) יהיו מתוצרת יצרן אחד ומשולבות במערכת גילוי
האש של אותו יצרן.
עמדות השליטה בעשן יהיו בהתאם לדרישות  NFPA-72ובעלות אישור תקינה  ULמהדורה 9
לפחות.
וכן לדרישות  NFPA 90A, 92Aו 93B -למערכות שליטה בעשן .בנוסף המערכת תעמוד בתקן
 UL 916לניהול אנרגיה בקטגוריה  .PAZXהמערכת תכלול מתגי הפעלה והפסקה והעברה
ממצב אוטומטי לידני להפעלת כל ציוד הפינוי בכל אזור ואזור או בכל קומה עפ"י משטר
הפעלות של יועצי הבטיחות או רשויות הכיבוי.
עמדת השליטה תכלול מפה סינופטית או גראפית המתארת את אזורי האש בחתך קומתי או
אזורי ,המפה תציג את כל הציוד המשתתף בפינוי העשן  ,את מיקומו באתר ואת מצב פעולתו
( Device Statusפועל ,לא פועל ,תקלה) ,התצוגה תהיה ע"י נוריות  Ledאו על מסך גראפי (פועל
מצב ירוק ,לא פועל אדום ,תקלה צהוב).
הקבלן יתכנן ויבצע את כל תשתיות החשמל הנדרשות (פיקוד) להפעלה ידנית של האביזרים
ולאפשר שליטה מרחוק.
 34.3.3מיקרופון כבאים -המאפשר דיבור אל מערכת רמקולים בבניין .מאושר  ULורשות הכבאים.
 34.3.4טלפון כבאים  -מאושר  ULורשות הכבאים.
 34.3.4.1אופני מדידה "ללוח פיקוד כבאים"
לוח פיקוד כבאים כפי שמופיע בכתב הכמויות כולל במחירו מערכת מושלמת לפי
הדרישות המפורטות במפרט זה ,ודרישות מכבי אש -וכמפורט להלן:
 34.3.4.1.1תכנון מפורט של לוח פיקוד כבאים והצגת תוכנית ביצוע מפורטת.
אישור התכנון במכבי אש .התכנון המפורט שיבצע הקבלן יתייחס לכל
הדרישות במפרט זה וכלול במערכת לוח הפיקוד.
 34.3.4.1.2תכנון כל המעגלים של הבקרה לביצוע:
 34.3.4.1.2.1הפסקת חשמל חח"י.
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 34.3.4.1.2.2הפסקת גנרטורים
 34.3.4.1.2.3סטטוס גנרטורים כמפורט במפרט.
 34.3.4.1.2.4סטטוס דלק ,שמן ,מצברים.
 34.3.4.1.2.5התראה על הפעלת חלונות עשן בחדרי שנאים.
 34.3.4.1.2.6פיקוד הפעלת חלונות שחרור עשן וקבלת אינדיקציה על
הפעלה.
 34.3.4.1.2.7כל המפורט במפרט הטכני.
 34.3.4.1.2.8חיבור ללוחות חשמל וציוד בקרה.
 34.3.4.1.3ביצוע כל מעגלי הפיקוד והבקרה בין המערכות המבוקרות ,לוחות
חשמל לבין לוח פיקוד כבאים -לרבות כבלים ,צנרת ,חיווט ושילוט
בקצוות .המעגלים כוללים את כל המעגלים הדרושים עבור המערכות
המפורטות לעיל ,ציוד עזר ותכנון מפורט וכל שיידרש ע"י מכבי אש.
 34.3.4.1.4אספקה והתקנה של פנל פיקוד כבאים הכולל את המבנה ,כל הציוד
האלקטרוני ,לחצנים ,נורות סימון ,מפסקים מחליפים לפיקוד להפעלת
מפוחי שחרור עשן ,חיווט ,שילוט ,מהדקים וכל המערכות הדרושות
להפעלה מושלמת של המערכת שהוזכרו במפרט זה או לא הוזכרו -עד
קבלת אישור היועץ ומכבי אש.
 34.3.4.1.5כל הציוד שיותקן בלוח פיקוד כבאים יהיה מאושר  ULויתאים
לדרישות תקן  NFPAהרלוונטיות.
 34.3.4.1.6מיקרופון כבאים.
 34.3.4.1.7טלפון כבאים.
 34.3.4.1.8הפעלה מושלמת וביצוע כל התיקונים הנדרשים עד לקבלת אישור מכבי
אש.
 34.3.4.1.9לוח התראות משני למע' גילוי אש.
מחיר הסעיף כולל את כל המפורט תחת "לוח פיקוח כבאים" המפורט לעיל .כל
התכנון ,הציוד ,המעגלים ,הביצוע ואישור ע"י מכבי אש .לא יבוצע תשלום נוסף
בגין עבודות או פריטים נוספים.
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פרק  - 35בקרת מערכות אלקטרומכניות
35.1

דרישות כלליות
החומרה של בקרים ותוכנה יהיו לפי מפרט יועץ מ.א.

 35.2עקרונות מערכת הבקרה
 35.2.1בקרת מערכות חשמל
איניקציות ובקרת מערכות ע"י מערכת הבקרה:
 35.2.1.1בקרת גנרטורים
 35.2.1.1.1מערכת הגנרציה כוללת גנרטור אחד.
 35.2.1.1.2מערכת הבקרה כוללת הצגת נתונים ושליטה על מערך הגנרציה.
 35.2.1.1.3גנרטור פועל.
 35.2.1.1.4גנרטור בתקלה.
 35.2.1.1.5חום יתר בגנרטור.
 35.2.1.1.6חוסר מים ברדיאטור.
 35.2.1.1.7תקלה במצברים.
 35.2.1.1.8חוסר שמן בגנרטור.
 35.2.1.1.9הצפת דלק .
 35.2.1.1.10הכנסת התוכנה האורגינלית של הגנרטור לבקר ודרכו לרשת IP

ולמחשב במרכז בקרה /או באמצעות תקשורת .RS - 485
 35.2.1.1.11חוסר דלק במיכל תת קרקעי.
 35.2.1.1.12קריאה אנלוגית של כמות הדלק במיכל תת קרקעי.
 35.2.1.1.13נזילות דלק לקרקע .התראה מריחן המותקן במיכל.
 35.2.1.1.14חוסר דלק במיכל דלק יומי.
 35.2.1.1.15גילוי אש בחדר גנרטור.
 35.2.1.1.16מתח גנרטור לא תקין.
 35.2.1.2בקרת מערכת הגנרציה ומערכת "העברה שקטה"
מערכת זאת כוללת שליטה על השלת עומסים וסינכרון גנרטורים וכל המפורט במפרט
הטכני ובאופני מדידה .מערכת זאת תבוצע ע"י קבלן הבקרה בתאום עם יצרן לוחות
סינכרון והשלת העומסים ולפי הסעיף הרלוונטי בכתב הכמויות.
במרכז הבקרה תוצג סכמת מערך הגנרציה והמפסקים באופן דינמי.
 35.2.1.3בקרת שנאים -כמפורט להלן:
35.2.1.3.1

טמפרטורה גבוהה בשנאי.

35.2.1.3.2

טמפרטורה מסוכנת בשנאי.

35.2.1.3.3

טמפרטורת חדר .
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35.2.1.3.4

מאוורר פועל /לא פועל.

35.2.1.3.5

תקלה במאוורר.

 35.2.1.4בקרת לוחות חשמל מ.נ בת"ט
35.2.1.4.1

קבלת אינפורמציה ושליטה מכל אחד מהלוחות אשר בת"ט – לפי
טבלאות  I/0אשר בתוכניות הלוחות ומהשדות הכוללת בעיקר:
 35.2.1.4.1.1סטטוס כל המפסקים -מחובר /מופסק.
 35.2.1.4.1.2תקלת מפסק -עומס יתר.
 35.2.1.4.1.3תקלת מפסק -קצר.
 35.2.1.4.1.4קיום מתח ממסר .N.V
 35.2.1.4.1.5סטטוס מערכות החלפה אוטומטיות -איזה מפסק מחליף
מחובר/תקלות וכדומה.
 35.2.1.4.1.6הספק /זרם בכל אחד מהלוחות (ממערכת סטק).
 35.2.1.4.1.7השלת עומסים.
• סכמות של כל הלוחות יוכנסו למחשבים במרכז הבקרה
ויכללו את כל הנתונים המבוקרים בלוחות.

 35.2.1.5מערכת השלת עומסים
הקבלן יתכנן ויבצע מערכת להשלת עומסים בעבודה עם גנרטורים/או תקלה באחד
השנאים.
35.2.1.5.1

המערכת תיבנה לפי פרוגרמה בסעיף בקרת מערך הגנרציה ולוח
הסינכרון -המפורט בפרק הסינכרון.

 35.2.1.6בקרת תאורה
35.2.1.6.1

כללי
בקרת התאורה כוללת בקרת תאורה בעיקר בשטחים ציבוריים
ופרוזדורים ,וגם במספר חדרים לפי תכנון.

35.2.1.6.2

בקרת תאורת פרוזדורים כוללת שליטה ברמה של כל מעגל ומעגל:
 35.2.1.6.2.1הפעלת/הפסקת תאורה בהתאם ללוחות זמנים שיקבעו
ע"י המזמין.
 35.2.1.6.2.2יש לבצע מספר תוכניות תיזמון שונות בהתאם לאזורים
השונים.
 35.2.1.6.2.3קבלת אינפורמציה על תקלות במערכת לרבות מגען פועל
/או בתקלה.
 35.2.1.6.2.4אפשרות מעבר משליטה ידנית לשליטה אוטומטית
ולהיפך.
 35.2.1.6.2.5גמישות בהפעלת המערכת לרבות שינויים בלוחות
הזמנים ע"י טבלאות המזהות מיקום באופן פשוט
וכדומה.
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 35.2.1.6.2.6הכנסת התוכנה לבקרים בכל לוחות חשמל שבמסגרת
הפרויקט והפעלת מערכת בקרת התאורה בהתאם
למשטרי העבודה וללו"ז -בכל הלוחות שבמסגרת
הפרויקט.
 35.2.1.6.2.7הפעלת תאורת חוץ של הבניין ובחניות לפי לו"ז שיימסר
לקבלן במהלך העבודה.
 35.2.1.6.2.8בימים של עננות וכן חילופי עונות ישתנו לוחות הזמנים
באופן אוטומטי – במטרה לשמור על רמת לוקסים
קבועה במשך כל ימי השנה .תרחיש זה יבוצע באופן
אוטומטי – המבוסס על:
• עונות השנה.
• נתונים ממכשירי .LUXMETER
 35.2.1.7בקרת לוחות חשמל במבנה
סכמות של כל הלוחות הקיימים בבניין יוכנסו למחשבים במרכז הבקרה ,ויכללו את
כל הנתונים המבוקרים בלוחות .כאשר קיימת תקלה מסוימת בלוח מסוים -יהבהב
הלוח הספציפי בסכמה הראשית ולחיצה עליו -נכנסים ללוח ורואים את מהות התקלה.
בלוחות חשמל יותקנו בקרים  , DDCובלוחות חשמל
משניים בקומה יותקנו בקרים לשליטה כמפורט להלן:
בכל לוח חשמל מופיעה טבלת  I/0לשליטה ,בקרה ותצוגה -הכוללת:
35.2.1.7.1

סטטוס מפסקים ראשיים.

35.2.1.7.2

חוסר מתח.

35.2.1.7.3

זרם בשדות השונים -שיא ביקוש וצריכה רגעית.

35.2.1.7.4

שליטה על יחידות מיזוג אוויר.F.C -

35.2.1.7.5

סטטוס מפסקים מחליפים.

 35.2.1.7.6שליטה על תאורה בשטחים ציבוריים ואחרים.
* על קבלן הבקרה ללמוד את הטבלאות אשר בלוחות ,ולתת הנחיות לקבלן לוחות
החשמל לביצוע ההכנות הנדרשות עבור התקנת מע' הבקרה.
 35.2.1.8בקרת לוח מ.ג
35.2.1.8.1

סטטוס מפסקים.

35.2.1.8.2

העברת כל האינפורמציה מהגנות המפסקים.

35.2.1.8.3

הגנה פעלה.

35.2.1.8.4

זרם בשני קווי זינה מחח"י  :שיא ביקוש וצריכה רגעית.

35.2.1.8.5

תקלה כללית במפסק.

35.2.1.8.6

קיום מתח בשני הקווים.

35.2.1.8.7

בקרת שנאים כמפורט לעיל.

 35.2.1.9בקרת מערכות אל פסק
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מכל מערכת אל פסק יש לשלוח למרכז הבקרה אינדיקציות כמפורט להלן:
35.2.1.9.1

 UPSתקין.

35.2.1.9.2

תקלה כוללת ב.UPS-

35.2.1.9.3

טמפרטורה גבוהה בחדר .UPS

35.2.1.9.4

 UPSפועל על מפסק עוקף סטטי.

35.2.1.9.5

מצברים לא תקינים.

35.2.1.9.6

נותרו  5דקות לעבודה על המצברים.

35.2.1.9.7

ה UPS-מסופק עם תוכנה אינטגרלית .יש להעביר תוכנה זאת אל בקר
וממנו אל מרכז בקרה .העברת נתונים ב TCP-IP -מבקר פנימי במערכת
ה.UPS-

 35.2.1.10מערכת בקרה על גילוי אש
הצגת מערך ג"א ע"ג תוכנית קומתית במערכת הבקרה בהתאם לתוכניות ג"א –
תקלה/גילוי בגלאי ספציפי ישנה צבע בתפריט ראשי  .לחיצה על לחצן ג"א יפתח
סכמה של קומות וקומה ספציפית תהבהב באדום .לחיצה על הקומה – נפתחת
התוכנית הקומתית ומציגה את כל מערך הגלאים בקומה.
 35.2.1.11בקרת יחידות מיזוג F.C
 35.2.1.11.1בלוחות החשמל מתוכננים קונטקטורים להפעלת /הפסקת יח' F.C

קיים בכל לוח.
 35.2.1.11.2הפסקת חשמל לקונטקטורים הנ"ל תבוצע כל שעתיים -ניתן לשינוי
במחשב.
 35.2.1.11.3לכל לוח תינתן פקודה בזמן אחר במטרה למנוע מדרגת עומס גדולה.
 35.2.1.11.4חיבור חשמל לקונטקטור תבוצע אחרי כ 5 -שניות -ניתן לשינוי.
 35.2.1.11.5מחיר מוצע ע"י הקבלן הינו קומפלט לכל הלוחות בבניין.
 35.2.1.12רזרבה
הבקרים יכללו רזרבה של . I/O 30%
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פרק  - 36ציוד אוויר דחוס
36.01

מרכיבי המערכת
להלן מרכיבי מערכת אספקת אוויר דחוס לקמפוס צפוני שלב א'

 36.01.01מדחסים
שני מדחסים תוצרת " "ATLAS -COPCOהכוללים משנה תדר דגם ZT 37 VSD- 8.6 50לחץ
עבודה  10אטמ'  ,Oil Freeשתי בוכנות ,שתי דרגות ומנוע חשמלי .לכל מדחס הספק CFM 200

אוויר חופשי בלחץ  10אטמ' .המערכת תעבוד באופן אוטומטי לפעולה רצופה ללא הפסקות.
כל מדחס יכלול את האביזרים הבאים:
 36.01.01.1שסתום אל חוזר +ברז נתוק
 36.01.01.2מסגרת בסיס מקורי עם  4בולמי זעזועים
 2 36.01.01.3מסננים ,יניקה מקוריים  10מיקרון
 36.01.01.4כסוי מצנן אקוסטי
 36.01.01.5שסתום בטחון
 36.01.01.6מנוע  50כ"ס  1450סל"ד  50HZאטום  IP55ומעלה
 36.01.01.7צינור גמיש לחיבור
 36.01.01.8ברז ניתוק אוטומטי בין הדרגות
 36.01.01.9משחרר לחץ ראש כאשר המדחס לא פועל
 36.01.01.10חיבור לצנרת יציקה
 36.01.01.11כיסוי אקוסטי -רמת רעש מקסימלי של המערכת יהיה dba 70

 36.01.02מיכל
מיכל אחד בנפח  1000ליטר עשוי מפח מגולוון המיכל יבוצע לפי מפרט מכון התקנים "מיכלי
לחץ" ,עובי פלדה מינימאלי  8מ"מ ,ריתוך פנים וחוץ .לחץ בדיקת המיכל 16 -אטמוספרות
המיכל יוצב על יסוד בטון בגובה  10ס"מ.
המיכל יכלול את המרכיבים שלהלן:
 36.01.02.1ברז בכניסת האוויר בקוטר ".2
 36.01.02.2פתח בדיקה וביקורת בקוטר " 18עם אוגנים וסגירה בברגים.
 36.01.02.3מנקז מים ידני ואוטומטי.
 36.01.02.4ברז בטיחות "½ כולל ידית שחרור.
 36.01.02.5מנומטר בקוטר " 6כולל ברז.
המיכל יסופק עם תעודת בדיקה של מכון התקנים ושילוט בר קיימא על גבי המיכל.
 36.01.03מיבש אוויר
36.01.03.1

שני מיבשי אוויר קדם (קירור)  Air Dryer -לספיקה של  1500ליטר בדקה לחץ
עבודה  16אטמ' .כולל ברז ניתוק בכניסה וביציאה ,מנקז מים ידני ואוטומטי.
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 36.01.03.2שני מיבשי אוויר ספיגה ( )Desiccant Dryersכולל שתי עמודות שפועלות
לסירוגין מתאים לספיקת  1,000ליטר בדקה לכל עמודה דרגת לחות לא תעלה
על ( ADP-40⸰Cנקודת טל בלחץ העבודה) כולל התראה ב ,30⸰C -המתקן יכלול
מחמם .מד לחות אלקטרוני ובקר להתראה על מים.
 36.01.04מסננים
מערך הסינון יחולק לשני מסלולים כמפורט בתכניות כאשר כל מסלול יוכל לעבוד באופן
עצמאי ,מדחס ,מייבש ,מערך מסננים ,מיבש ספיגה .
המיכל יהיה משותף לשני המסלולים.
 36.01.04.1שני מסננים קרמיים לפני מיבש .לספיקה של  1,500ליטר בדקה .מדי לחץ
דפרנציאלי המעיד על מצב המסנן ,מנקז מים אלקטרוני אוטומטי.
 36.01.04.2שני מסננים  0.01מיקרון.
36.02

לוח החשמל
חלק מלוחות החשמל של הציוד הם לוחות אינטגראליים של יצרני הציוד :מדחסים ,מיבשים
וכו' וכוללים את רוב הרכיבים הנדרשים אך חלק ממרכיבי מערך אספקת האוויר כגון מייבש
קירור אינם כוללים לוחות .הקבלן יבנה לוח חלוקה ראשי לכל מערך האוויר דחוס שיזין את
הלוחות האינטגרליים ,את היחידות ללא לוחות חשמל אינטגרליים ,אביזרי פיקוד ובקרה
וכו'.
הלוח יבנה בהתאם לחוק החשמל ויכלול מונה שעות לכל מדחס ,מפסק/מחליף לקביעת
המדחס המוביל ,מפסקים ,נוריות ,משנה תדר ,נורית תקלה חוסר מתח ,לחץ גבוה /נמוך,
פיקוד ע"י בקר ,מגעים יבשים להעברת התראות ומידע למרכז הבקרה של מרכז האנרגיה,
מונה שעות עבודה ,אמפרמטר ,שלושה פרסוסטטים ,מפסק בקרת לחות.
הזנת חשמל ללוח החלוקה שייבנה ע"י קבלן האוויר דחוס תהיה מלוח חלוקה בחדר המכונות
שמתוכנן ע"י מתכנן החשמל של המבנה .עבודות החשמל של קבלן האוויר דחוס כוללות לוח
משנה במידת הצורך ובמידה ולוח החשמל הייעודי שמותקן על המדחס אינו כולל את הבקר
וכל ההתראות כמפורט במפרטים .
פיקוד המערכת יבוצע ע"י בקר בעל כרטיס תקשורת  TCP/IPלחיבורו לרשת בקרים קיימת
במבנה( .חיבור תקשורת ע"י המזמין).
פיקוד המדחסים יהיה בעל  3מצבים ידני/אפס/בקר.
במצב ידני  -תופעל המערכת ע"י הפרסוסטטים.
במצב בקר  -יופעלו המדחסים בצורה אוטומטית הכוללת גם החלפת סדר פעולת המדחסים.
רשימת ה ,IQ -תכנית הפיקוד ,ותוכנית הפיקוד של הבקרים יאושרו מראש ע"י מהנדסי
מחלקת האחזקה של האוניברסיטה
על הקבלן לתכנן ולהגיש תכניות של הלוח האינטגראלי ותכניות מפורטות של לוח החלוקה
או לוח ייעודי להפעלת המדחסים במידה והמדחס המסופק אינו כולל לוח אינטגראלי או
הלוח אינו כולל את כל המרכיבים ואת יציאות הבקרה הנדרשים במפרט .
כמו כן ,תוגש סכמת החיבורים לאישורו של יועץ החשמל ומהנדס האחזקה של
האוניברסיטה.
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36.03

מכרז מס' 206/2021

פירוט תכולת הלוח

 36.03.01מפסק זרם ראשי תלת פזי ,חצי אוטומטי.
 36.03.02מנורות סימון ל 3 -הפזות עם מספק זרם אוטומטי.
 36.03.03מפסק זרם חצי אוטומטי ,עם הגנה מגנטית ותרמית ,מתנע ישר על הקו ,לפי הנחיות מהנדס
החשמל של הפרוייקט עם מגן בפני יתרת זרם ,ומנורות סימון לפעולה (ירוק) ולתקלה
(אדום) ,לכל מדחס ( 2מדחסים).
 36.03.04ממסר השהייה  30-0שניות ,הניתן לכיוון ,עבור כל מדחס ,לצורך הכנסה מדורגת של
המדחסים לעבודה.
 36.03.05מונה דיגיטלי לשעות עבודה לכל מדחס ( 2מדחסים).
 4 36.03.06קומפלטים של פרסוסטט דיגטלי .לפיקוד על עבודת המדחסים ולאזעקה ,הכולל:
אמפרמטרים ,וולטמרים:
 36.03.06.1משדר לחץ מפלב"ם (מורכב על מיכל אויר דחוס) ,כולל כבל באורך מתאים
מהמיכל עד ללוח החשמל.
 36.03.06.2בקר לחץ דיגיטלי ,מורכב ומשולב בדלת לוח החשמל.
פרסוסטט ראשון -מיועד לפיקוד על המדחס התורן.
פרסוסטט השני -מיוחד לפיקוד על המדחס הבלתי תורן.
פרסוסטט השלישי -מיועד להפעלת אזעקה ,במידה ולחץ האוויר ירד מעבר
לדרגה שנקבעה.
פרסוסטט הרביעי -מיועד להפעלת אזעקה ,במידה ולחץ האוויר עלה מעבר
לדרגה שנקבעה וניתוק המדחס.
 36.03.06.3מחליף תורנות אוטומטי -להחלפת סדר פעולת המדחסים עם אפשרות עבודה
מקבילה גם של המדחס הבלתי תורן בזמני חירום ,בהתאם לפיקוד הפרסוסטטי.
 36.03.06.4מתג תלת מצבי ,להחלפה ידנית של סדר פעולת המדחסים וגם להפעלתם בצורה
ידנית (ללא פיקוד) אבל בצורה קבועה (עם קפיץ מחזיר).
 36.03.06.5מפסק זרם חצי אוטומטי ,לכל יחידת ניקוז אלקטרוני אוטומטית ,כולל מנורת
סימון להזנה (ירוק) -למיכל אוויר דחוס ולמסנן הקרמי.
 36.03.06.6מפסק זרם חצי אוטומטי ,עם הגנה מגנטית ותרמית ,מתנע ישר על הקו ,עם מגן
בפני יתרת זרם ומנורות סימון לפעולה (ירוק) ותקלה (אדום) למייבש האוויר.
 36.03.06.7מפסק זרם חצי אוטומטי ,ללוחות הפעלת הבקר להתראות מים ,כולל מנורת
סימון להזנה (ירוק) כולל חיבור ההתראה מהלוחות למערכת ההתראות המרכזית
בלוח החשמל.
 36.03.06.8מפסק זרם חצי אוטומטי למד לחות אלקטרוני ,כולל מנורת סימון להזנה (ירוק)
כולל חיבור ההתראה ממד הלחות האלקטרוני למערכת ההתראות המרכזיות
בלוח החשמל ,כולל מסרים לחיבור אפשרי להתראה אם חוטית וחיבור (ע"י
אחרים) -ל" -בקרת מבנה" "אזומי".
 36.03.06.9צופר אזעקה עם לחצני השתקה וניסוי לכל המקרים ,כמפורט להלן.
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 36.03.06.10מנורת סימון לתקלה (אדום) ,במקביל לצופר האזעקה ,אך לא ניתנת לכיבוי כל
זמן שהתקלה קיימת.
 36.03.06.11ממסר מחובר במקביל למנורת הסימון הנ"ל ,עבור העברת אות אזעקה לרחוק-
ע"י האחרים.
 36.03.06.12לחצן ניסוי כללי ,לכל המנורות בלוח.
 36.03.06.13ממסרים לכל הרכיבים המופעלים על ידי לוח החשמל ,כולל מגעים יבשים עבור
"הבקרה המרכזית".
 36.03.06.14שילוט פנים וחוץ ,המורה על שייכות ותפקיד ,לכל פריט ופריט.
 36.03.06.15כל החווט והאינסטלציה החשמלית מהלוח לכל המכשירים והחיבור בלבד של
קווי ההזנה ללוח.
36.04

הכנות למערכת בקרה מרכזית

 36.04.01כל חיבור ו /או אמצעי התראה ומדידה ,יצויד מראש במגע יבש ו /או יציאה מתאימה ,אשר
יחוברו למערכת "בקרה מרכזית".
 36.04.02מערכת ההתראה
 36.04.02.1מערכת ההתראה תספק מידע כמפורט בטבלה להלן.
 36.04.02.2ההתראות יסומנו על הלוח ,באמצעות מנורות סימון אדומות (תקלה).
 36.04.02.3כל אחת מהתקלות ,תפעיל בנוסף את צופר האזעקה ,הצמוד ללוח.
 36.04.02.4ההתראות תעוברנה באמצעות כבלים מתאימים לפיקוד או לבקרה ,ללוח "בקרה
מרכזית".
 36.04.02.5כל תקלה ,מפעילה במקביל את מנורת ההתראה הרלוונטית ואת צופר האזעקה.
פירוט ההתראות במערכת אוויר דחוס רפואי

•

מס'

תיאור

התראה בלוח צופר
החשמל (מנורה אזעקה
אדומה)

בקרה
מרכזית

1

תיקון /תקלה מדחס מס' ×
1

×

×

2

תיקון /תקלה מדחס מס' ×
2

×

×

3

לחות
הדחוס

האוויר ×

×

×

4

תקלה -לחץ אוויר נמוך

×

×

×

5

מדידת לחץ אוויר דחוס

-

-

×

גבוהה

במחלק אוויר דחוס תותקן מופה "½ ששבה יורכב -ע"י הקבלן מתמר לחץ
אנלוגי וחיווט ללוח הריכוז של הבקרה המרכזית.

 36.04.03אביזרים
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כנאמר לעיל ,בפרט עבודות החשמל ,כל הרכיבים החשמליים המפורטים לעיל ,יהיו מדגם
סטנדרטי בבניין ויאושרו מראש על ידי מהנדס בית החולים ועל ידי המפקח.
הלוח יכלול מערכת נורות סימון כדלקמן:
 36.04.03.1נורות עבור  3הפזות הראשיות.
 36.04.03.2נורות ירוקות לציון פעולה תקינה של כל מנוע במערכת ,נורה לכל מנוע וכן נורה
לכל מרכיב נוסף במערכת.
 36.04.03.3נורות אדומות לציון תקלות והפרעות במערכת כגון בפעולת על מנוע שמתנעו
מורכב על הלוח ,נורה לעל מנוע ,הפרעות בפעולה ,נורה נפרדת לכל אחת
מההפרעות.
 36.04.03.4הנורות תישארנה דלוקות כל עוד לא תוקנה התקלה.
בכל מקרה אשר בו מורכב מנתק זרם ליד מנוע ,תפעל המנורה הירוקה רק כאשר
המנתק סגור.
 36.04.03.5הלוח יצויד במפסק זרם ראשי .כל המבטיחים כולל על קווי המנועים ,יהיו חצי
אוטומטיים ,עם הגנות תרמיות ומגנטיות מתאימות.
 36.04.03.6המגענים להתנעת מנועים יבחרו בהתאם לנתוני היצרן ,לעבודה בתנאים קשים
( ,AC-3לפי החוק הגרמני).
 36.04.03.7הלוח יכלול אזעקה ופעמון השתקה וישדר את אות התקלה.
 36.04.03.8כל ההגנות ,ההתראות והאזעקות תהיינה תמיד בצד פזת הפיקוד.
 36.04.03.9כל האביזרים יהיו מסוג ותוצרת כמפורט להלן ויענו על הדרישות ,החוקים
והכללים כמוזכר לעיל .בהעדר תקן ישראלי או הוראות כמפורט לעיל ,יחולו
התקנים האמריקאים או הגרמנים.
 36.04.03.10מכשירי המדידה יכללו בין השאר :וולטמטר כללי עם בורר ,אמפרמטר כללי
ואמפרמטרים נפרדים כנדרש במפרט הכללי מכשיר המדידה יהיו עם לוח קריאה
רובע.
האביזרים והמכשירים המותקנים על כל לוח ,וכן המעגליים החשמליים השונים
יסומנו באמצעות שלטים בגודל מתאים ,וכן כן יסומנו כל מהדק וקצה כל מוליך
כל השלטים והסימונים יהיו מבקליט חרוט בכתב לבן על רקע שחור ויקבעו
בצורה יציבה וחזקה.
 36.04.03.11הלוח יבנה כארגז מתכת סגור מכל צדדיו ,יוצב על מבדדים ויחובר למערכת
הארקה.
 36.04.03.12הלוח יהיה מטיפוס של גישה מלפנים ,סגור על ידי דלתות ועמיד בפני חדירת לחות
ואבק.
בחלקו העליון של כל לוח יותקנו מכסאות פח על צירים ועליהם יורכבו נורות
הסימון ,כפתורי הפעלה ,מכשירי מדידה וכו' .ראשי הנתיכים ימצאו מאחורי
הדלתות ויוגנו על ידי כיסוי פח.
המתנעים הריליים הקונטקטורים וכו' יותקנו בתוך הלוח והגישה אליהם תהיה
לאחר הורדת כיסוי מתאים.
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יציאות למנועים ולאביזרי פיקוד ירוכזו בפסי מהדקים בחלקו העליון או התחתון
של הלוח ,בהתאם לתנאי העבודה ,המהדקים יהיו מטיפוס שבו גיד המוליך
מתהדק על ידי פחית ולא ישירות על ידי בורג ,עם אפשרות סימון על גבי המהדק.
יציאות מעל ל 60 -אמפר יש לצייד בברגי חיבור בגודל מתאים לכבל הכניסה .לא
יותקנו חלקים חיים בגובה של פחות מ 50 -ס"מ מהרצפה.
הלוח יבנה מפח פלדה "דקופירט" בעובי  1.5מ"מ לפחות ,מנוקה מחלודה ומשמן
בתהליך כימי ,וצבעו בשתי שכבות צבע יסוד ושכבת צבע עליון נוספת ,ולאחר
ייבוש הצבע העליון יצבע הלוח בצבע גמר אפוי בגוון מאושר ע"י המפקח.
פסי הצבירה יהיו מנחושת אלקטרוליטית ,המבדדים מחרסינה וכל חווט הפנים
יהיה עם בידוד פלסטי .מעגלי הפיקוד השונים יעשו מחוטים בצבעים שונים.
ההרכבה הפנימית תהיה על גבי פרופילים סטנדרטיים ,עם אפשרות של הזזה
ושינוי במקרה של תוספת ציוד.
כל ציוד של מערכת אוויר דחוס יאורקו לפס השוואת פוטנציאל ראשי של הבנין.
מחיר עבודה זו כלול במחיר האינסטלציה החשמלית.
הלוח יכלול קבלים בגודל מתאים לשיפור כפל ההספק של המנעים עד למינמום
של .0.92
הלוחות על כל אביזריהם יבנו לעמידה מכנית ותרמית ,בפני זרמי קצר העלולים
להיווצר בהם.
תכנית החשמל ומערת הלוחות ,ימסרו לבדיקה ואישור של מהנדס בית החולים
והמפקח לפני התחלת הביצוע .לא יווצר ותא יותקן כל לוח אשר לא אושר כנ"ל.
כל הציוד המותקן בלוח החשמל יהיה עמיד לטמפרטורה סביבה של  45מעלות
צלזיוס.
 36.04.03.13אביזרי הלוח יהיו מסוגים ותוצרת כדלהלן
 36.04.03.13.1מתנעים ומגענים -תוצרת "עוז און"" ,קלוקנר מילר" או סימנס.
 36.04.03.13.2מפסיקי זרם חצי אוטומטיים ,מפסיקי פחת מבטיחים ראשיים
נשלפים -תוצרת "קלוקנר מילר" או "סימנס".
 36.04.03.13.3נורות סימון מטיפוס ליבון -תוצרת "עוז און" כל נורה תצויד בנגד
מחובר בטור להורדת המתחח ב .15% -הנורות לציון פעולה תקינה
תהיינה ירוקות ,לתקלה -אדומות.
 36.04.03.13.4לחצנים -תוצרת "עוז און" או "קלוקנר מילר".
 36.04.03.13.5מכשירי מדידה תוצרת "ארדן" או "מולקס".
 36.04.03.13.6משהה זמן -תוצרת "עוז און" "איזומי".
 36.04.03.13.7עכל המבטחים עד  60אמפר יהיה מטיפוס מאמ"ת ,מ 60 -אמפר
ומעלה יהיו טיפוס .HRC
 36.04.03.14חווט לחשמל ובקרה
הקבלן יספק ויתקין את כל מערכות קווי ההזנה והפיקוד מלוחות החשמל ועד
למנועים ולמכשירים למיניהם וליתר חלקי הציוד החשמלי.
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האינסטלציה החשמלית תבוצע בקווים כמתואר להלן ,בין חלקי המתקן השונים,
לרבות מנועים ,פיקוד ,לוחות חשמל וכו' ותהיה מושלמת על כל אביזריה ופריטיה
כנדרש.
סיום הצינורות לאביזרים השונים יהיה בצינורות גמישים.
כל היציאות מהרצפה לאביזרים יוגנו ע"י צינור מגולוון ,כל חיזורי הצינורות,
הכבלים והברגים שלהם יהיו מחומר בלתי מחליד או יצופו בציפוי המונע חלודה.
המוליכים יהיו בצבעים שונים וצבעם יסומן בתוכניות החווט החשמלי ,חתך כל
מוליך לא יהיה קטן מ 1.5 -ממ"ר.
כל תכניות האינסטלציה החשמלית ימסרו למפקח ולמהנדס לאישור ,לפני ביצוע.
קווי חשמל המותקנים מתחת לריצוף ו /או רצפת בטון יהיו מכבלים מושחלים
בתוך צינורות מתאימים.
קווי חשמל המותקנים בתוך הקירות יהיו מוליכים מנחושת מבודדים ב PVC -או
כבלים  NNYמושחלים בתוך צינורות פלסטיים מסוג "מריכף".
קווי חשמל המותקנים על טיח הקירות או התקרות בתוך המבנה יהיו מוליכים
מנחושת ,מבודדים מ PVC -או כבלים  ,NNYמושחלים בתוך צינורות משוריינים
צבועים ,או בתוך צינורות פלסטיים קשיחים או בתוך תעלות פח מגולוון צבוע או
מחומר פלסטי.
הקבלן יוודא הכנסת הצינורות לבטונים לפני היציקה.
קופסאות החיבורים יהיו ממתכת.
הקבלן אחראי שהאינסטלציה תעבור את ביקורת חברת החשמל ותתקבל על ידה.
העברת הביקורת תיעשה ע"י הקבלן ועל חשבונות ותעודת האישור על קבלת
המתקן ע"י חברת החשמל ,ללא הסתייגויות ,תימסר למפקח.
הקבלן יהיה כפוף בביצוע עבודתו לתקנים ולדרישות המפורטות במפרט לעבודות
החשמל שך המבנה .עבודות האינסטלציה החשמלית תבוצע בהנהלתו ובהשגחתו
של חשמלאי בעל רישיון.
 36.04.03.15מתנעים ומפסיקים
המתנעים יהיו מטפוס מגנטי ויכללו את סידורי הביטחון הבאים:
 36.04.03.15.1הגנה בפני יתרת זרם על שלוש הפזות.
 36.04.03.15.2הגנה תרמית הניתנת לכיוון.
 36.04.03.15.3הגנה בפני זרמי קצר גבוהים.
 36.04.03.15.4הגנה בפני מפל מתח.
 36.04.03.15.5הגנה בפני חוסר והיפוך פזה.
המתנעים יצוידו במגעי עזר אשר ישולבו במעגל הפיקוד של המנוע .מנועים בעלי גודל
 1כ"ס ומעלה יהיו עבור זרם  380ולט  50הרץ ,שלוש פזות ,מתחת ל 1 -כ"ס יהיו עבור
זרם של  220וולט  50הרץ ופזה אחת.
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מצ"ב טבלת כניסות ויציאות של המערכת:
DO

הפעלת מדחס

DI

2

מדחס בפעולה

2

מדחס תקלת זרם יתר

2

תקלת חוסר מתח

1

מדחס מוביל

1

לחץ במיכל

1

לחץ עבודה

1

לחץ יתר

1

לחץ נמוך

1

לחץ ניסוי נורות

1

לחצן השתקה

1

ברז ניקוי אוטומטי מיכל

1

מיבש ספיגה -התראה על דרגת לחות
נמוכה

2

התקרה על תקלה מבקר מים על הקו

1

בורר מערכת בפעולת בקר

1

מייבש בפעולה

2

מייבש בתקלה

2

סה"כ

AI

3

19

1

• לבקר יהיו רזרבה של  30%לכל .IO
• הפיקוד יבוצע לפי תפ"מ שיאושר ע"י המזמין.
36.05

בקרה

 36.05.01הספק ידאג לתצוגה דינמית מתאימה על תוכנת  HMIשל חברת  WIZCONהקיימת (מותקנת
ע"י אחרים) בחדר הבקרה של מרכז האנרגיה .
 36.05.02התצוגה תוצג על מספר מסכים בהתאם לצורך ודרישות האוניברסיטה .במסכים יוצגו כל
הפרמטרים המופיעים בחדרי המכונות ונדגמים בבקר .המסכים יכלולו הצגה סכמתית של כל
המערכות הפועלות.
 36.05.03יתוכננו גרפים שיתייחסו לפרמטרים שונים במערכת.
 36.05.04יתוכננו התראות מתפרצות לתקלות ואירועים חריגים כולל התראות קוליות ורישום ביומן
התראות.
המסכים ,הגרפים וההתראות יבוצעו בהתאם להנחיות המתכנן ומחלקת האחזקה של
האוניברסיטה ואישורם מראש.
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הוראות נוספות לפרק אופני מדידה ותשלום
מבלי לגרוע משיטות המדידה והתשלום המפורטים במפרט הכללי להוראות המפורטות
במוקדמות יחייבו העבודה זאת הוראת והסברים כמפורט להלן:

 36.06.01צינורות לסוגיהם ימדדו לאורך ציריהם ,כולל הספחים ואביזרים מוברגים .אורך שסתומים
מאוגנים יופחת מאורך המדידה
 36.06.02מחירי היחידה לצינורות כולל את הספחים וכל המפורט בסעיפים  07.02.03 ,07.02.01ו07.02-
.04
36.07

הצינורות לאוויר דחוס

 36.07.01כללי
הצינורות לאוויר דחוס יהיו צינורות פלדה ,מגולוונים ,SCH 40 ,ללא תפר לפי תקן ASTM

 A53מחוברים בהברגה .ספחי הצנרת ,כגון :זוויות ,מסעפים ,היצרויות ,רקורדים וכו' ,יהיו
מאותו סוג ותקן של הצינור.
 36.07.02הרכבת הצנרת
צנרת גלויה בחדר המכונות תוצמד לקירות ,תקרה ,מבני קונסטרוקציה אחרים וכו',
באמצעות קונזולות ,מזחלות ,חבקים וכו' מיוצרים חרושתית דוגמת תוצרת ""UNISTRAT
או ש.ע .כל הקונזולות ,חבקים וכו' ,יהיו מפלדה מצופים קדמיום .במידה ויידרש ע"י
האדריכל ,הקונזולות יצבעו בגוון לפי דרישת האדריכל .שטח המגע בין הצינור והחבק או
הקונזולה ,ייעטף ברפידת גומי עשויה  EPDMלצינורות מים ונחושת וניאופרן לצינורות
נירוסטה .במידת האפשר הצינורות יונחו על מבנה תליה ,קונזולה וכו' משותף .הקבלן יתאים
את סוג הקונזולה למספר הצינורות ואופן ההרכבה; צמודה לקיר ,ניצבת ,תלויה לתקרה וכו'.
לפני הרכבת הקונזולות ,חבקים וכו' ,יובאו דוגמאות מכל סוג ומין ,לאישור המפקח .רק
לאחר אישור המפקח לגבי סוג הקונזולה ,אופן השימוש ,מיקום וכו' ,תבוצע עבודת התקנת
הקונזולות.
הצנרת תונח על תמיכות בלי להשפיע על מקומות חיבור הצינור לאביזרים ו/או מכשירים.
הצנרת במנהרות תותקן על תמיכות שנבנו מראש כחלק מהמנהרות במקום המיועד לצנרת
האוויר דחוס .במידת הצורך כאשר נדרשות תמיכות חדשות למעבר אל מנהרות המשנה
למבנין או כל סיבה אחרת תבוצענה תמיכות בהתאם למפורט לעיל.
עבור התמיכות וכל המפורט לעיל לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה
של הצנרת.
 36.07.02.1שיפוע הצינורות
יהיו כמסומן בתכנית.
 36.07.02.2לכל הצרת תבוצע שטיפת ניקוי
בהתאם להוראות מפרט .G-01
 36.07.02.3מבחנים
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צנרת לאספקת אויר דחוס תיבדק באוויר דחוס מבלונים נקי משמן ורטיבות
בלחץ  16ק"ג /סמ"ר .המבחן יימשך  24שעות ותותר נפילת לחץ מירבית של של
 0.5ק"ג /סמ"ר.
במידה ותהיה נפילת לחץ מעל המותר -תאוותר הנזילה באמצעות תמיסת סבון,
תותקן והצנרת תיבדק שנית .אם לא יתגלה מקום הנזילה -תפורק המערכת או
חלק ממערכת הצינורות החשודה ותורכב מחדש ותידק כנ"ל עד לקבלת מערכת
אטומה בהחלט.
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פרק  - 37עבודות גז טבעי
37.01

כללי
ביצוע עבודות צנרת גז טבעי.
התקן המנחה עבור צנרת פנים מוסדית במדינת ישראל הוא .SI 6464

 37.01.01מפרט זה ,המפרטים הנלווים והנספחים המופיעים ברשימת המסמכים ,משלימים ומתארים
את הדרישות המיוחדות לביצוע העבודה מעבר למתואר במפרטים סטנדרטיים.
 37.01.02על הקבלן להיות מוסמך תקן  ISO 3834-2על מנת לבצע את העבודות.
 37.01.03כל עבודות הצנרת והתמיכות יבוצעו בהתאם לתוכניות מאושרות לביצוע ,מפרטים מצורפים
ובכפוף לתקינה הרלוונטית לצנרת .ASME B 31.3
 37.01.04כלל החומרים יאושרו טרם ביצוע העבודה ע"י גורמי הפיקוח עפ"י התקן.
 37.01.05כל החומרים והצנרת אשר יירכשו ע"י הקבלן יהיו בהתאם למפרטי צנרת המצורף למסמכי
המכרז.
 37.01.06הציוד המשמש לעבודות חייב להיות תקין ומכויל ע"י מעבדה מוסמכת במידת הצורך.
 37.01.07במהלך הפרויקט יבוצעו בדיקות ייצור הורסות ( - )Production Weldריתוך אחד מפלסטיק
וריתוך אחד מפלדה אשר יבחרו ע"י צדדי הפיקוח (ב' ו -ג') .הבדיקות יבוצעו באמצעות
מעבדה מוסמכת בלבד .פיקוח צד ג' יבחר ריתוך אחד בפרויקט לצורך בדיקת
 production weldבמעבדה מוסמכת אשר תתבצע על חשבון הקבלן ובאחריותו.
 37.01.08באחריותו הבלעדית של הקבלן לבצע ,לפני תחילת הייצור המוקדם של הצנרת על סוגיה
השונים ,מדידות באתר ואימות כל המידות בשטח .כל שינוי שיידרש עקב חוסר התאמה
לאחר מכן יהיה על חשבון הקבלן.
 37.01.09טרם תחילת העבודה יוגשו נהלים לביצוע לאישור צדדי הפיקוח בהתאם לתקן.
 37.01.10בדיקת לחץ פנאומטית לבחינת טיב ייצור והרכבת הצנרת ,בסיום ההתקנה ,ע"י הקבלן
ובאחריותו עד קבלת תוצאה התאימה לתקנים ולתכנון.
 37.01.11תקנים ישימים (במידה וקיימת גרסה מעודכנת יותר מהמצוין אזי הכוונה לגרסה האחרונה
והמעודכנת ביותר):
SI 6464 37.01.11.1
EN/ISO 3834 37.01.11.2
ASME Code B 31.3 last Edition 37.01.11.3
ASME Code IX 37.01.11.4
ASME Code V 37.01.11.5
AWS D1.1 37.01.11.6
SI 71555 37.01.11.7
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היקף ותיאור העבודה

 37.02.01העבודה המתוארת במפרט זה כוללת את העבודות הבאות :הקמת תחנת ברזים ,התקנת
צנרת פלדה עילית ( )Carbon Steelעל גבי תמיכות וצנרת פלסטיק ( )PolyEthyleneבתעלה
פתוחה ,כפתורי חירום במקומות המוגדרים ,גלאי גז ולהבה ,עבודות חשמל מכשור ובקרה,
וכל זאת על פי תכניות מאושרות לביצוע ובהתאם לדרישות המתכנן ומזמין העבודה.
 37.02.02הכנת פרוצדורות ביצוע מתאימות לרבות תהליכי ריתוך ,ותעודות הסמכת רתכים עד
לאישורם ע"י המזמין וצדדי פיקוח בפרוייקט ,לרבות "רשות הגז" כולל כל התיקונים
הנדרשים ,ללא תוספת תשלום.
 37.02.03צנרת פלסטיק ופלדה ע"פ מפרט צנרת של המתכנן.
 37.02.04התקנת המגופים תבוצע לפי מפרט היצרן .הידוק אוגנים לפי פרוצדורת סגירת אוגנים
ובאמצעות מד מומנט מכויל.
 37.02.05אספקה של כל החומרים והאביזרים הנדרשים על פי הנחיות המזמין (רשימת מפרטים -
מפרט צנרת) כולל תיעוד מתאים (תעודות טיב עפ"י דרישות התקינה.)EN 10204 3.1/3.2 :
 37.02.06ייצור מוקדם בבית המלאכה של הקבלן ו/או באתר של קטעי צנרת תחת פיקוח המזמין,
הובלת הצנרת לאתר ,כל זאת ע"פ איזומטריות ו/או שרטוטי צנרת ו/או שרטוטי תמיכות
ושירטוטים אחרים אשר ימסרו ע"י המזמין ו/או בא כוחו.
 37.02.07אספקה ,ייצור ,הובלה ,אחסנה והרכבה של תמיכות עבור צנרת לפי תכניות מאושרות לביצוע
ומפרט ייצור קונסטרוקציות מתכת ,רשימת מפרטים.
 37.02.08אספקה ,הובלה ,אחסון ,מדידה ,פיזור ,מעברים מתחת לצינורות או כבלים מסומנים
בתוכניות ,חיתוך ,עשיית פזות לריתוך ,עטיפת (חומרי העטיפה כלולים) ראשים לריתוך
בשרוולים מתכווצים בחום או השלמות עטיפה חיצונית ,הרכבה של צנרת ,חלקי הצנרת
ואביזרים ,חיבורם למערכות קיימות וחדשות כנדרש וכמפורט בשרטוטים .בעת חיבור
הצנרת לציוד על הקבלן לבצע התאמה במקום במידה ויידרש .העבודה כוללת את כל חומרי
העזר הנדרשים כגון אלקטרודות ,ציוד מתכלה וכיו"ב.
 37.02.09כלל העבודות המתבצעות באתר (חפירה ריתוך וכו') אשר מופיעות בכתב הכמויות כוללות
בתוכן מנהל עבודה רשום ומפקח ריתוך צד א' מוסמך (בפרק זמן העבודות באתר).
 37.02.10כל חומרי העזר כדוגמת אטמים ,חבקים ,ברגי עיגון ,מוטות הברגה ,סגירת אוגנים וחיבורי
הברגה ,מעברי צנרת במפלסים ,כובעי ליצן וחסמים לבדיקות וביצוע כל הדרוש לצורך
השלמת עבודת ההתקנה כנדרש ,יסופקו ויותקנו ע"י הקבלן ע"פ מפרט צנרת.
 37.02.11העבודות עבור קו הפלסטיק התת קרקעי כוללות חפירה ע"פ פרט תעלה טיפוסי ,הנחת
הצנרת ,סימונה בסרט צהוב ,הנחת גיד הארקה מנחושת לאורך הצינור לצורך איתור עתידי,
מילוי התעלה ע"פ פרט תעלה טיפוסי .כולל רכש ,אספקה ,ייצור ,הובלה ,אחסנה והרכבה של
הקו בתוואי המאושר בתכניות.
 37.02.12קו תת"'ק יסומן ע"י עמודי סימון צהובים עם הכיתוב "צנרת גז תת קרקעית".
 37.02.13יצור ,הרכבה ופירוק של תמיכות צנרת זמניות.
 37.02.14כל ריתוכי צנרת הגז יעברו בדיקות אל הרס ( )NDTלפי דרישות תקן  .SI 6464הקבלן ידאג
לזימון חברת ( NDTבדיקות אל-הרס) במהלך העבודות תוך עדכון המזמין ,וביצוע הבדיקות
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עפ"י הנדרש בתקנים רלוונטיים ,כולל אחריות לספק פיקוח צד א' במסגרת תכולת העבודה.
כל תוצאות ה NDT -יעברו פיענוח ואישור פיקוח צד ב' ו-ג' .על הקבלן לוודא כי כלל ריתוכי
הצנרת נבדקו ,אושרו והושלמו עפ"י הנדרש.
 37.02.15הכנה לקראת שימור לרבות אספקה והתקנת החומרים והציוד לביצוע העבודה ,כנדרש
בשרטוטים/מפרטים/פרוצדורות.
 37.02.16ניקוי כל מערכת הצנרת מחומרים זרים לפני התקנתה וביצוע נישוף טרם ביצוע בדיקות הלחץ
לפי פרוצדורה.
 37.02.17צביעה או גילוון (בהתאם לסוג הצנרת וייעודה) של כל צנרת הפלדה עפ"י המפרט לרבות
אביזרים ושסתומים וביצוע תיקוני צבע .
 37.02.18הרכבת צנרת מתוברגת הקבלן ישתמש בטפלון ייעודי לצנרת גז בלבד.
 37.02.19השלמת כל העבודות עד למסירתן ולשביעות רצון המזמין ובהתאם לצרכי המוסד.
 37.02.20השלמת תיקי הפרויקט ,לרבות מפות וספרי ריתוך ,תעודות חומר ,איזומטריות ,פרוצדורות
חתומות ומאושרות ע"י הצדדים הרלוונטים כפי שמוגדר ב SI 6464 -וביצוע תיקונים
ועדכונים במסמכים אלה ככל שיידרשו לצורך קבלת האישורים להגזה מ"רשות הגז" ו/או
כל גורם אחר.
 37.02.21הכנת "תוכניות עדות" ( )AS MADEכפי שידרשו ע"י המזמין ,כולל מדידה ע"י מודד מוסמך
בקנ"מ  1:100לצורך הגשה לקבלת פטור מהיתר בניה (ע"פ תקנות התכנון והבנייה – עבודות
ומבנים הפטורים מהיתר).
 37.02.22ביצוע בדיקת לחץ תקנית למערכת המותקנת בהתאם להנחיות התכניות ,מפרטים וצדדי
הפיקוח.
 37.02.23הקבלן אחראי לספק לצורך ביצוע העבודה כל אמצעי אשר יידרש כולל מנופים ,אמצעי
בטיחות ,פיגומים ,במות הרמה ,אמצעי לעבודות לילה (במידה ויידרש) ,אלקטרודות ,גזים
לריתוך ,אטמים ,ברגים וכל חומר עזר נוסף הנדרש לשם ביצוע העבודה.
 37.02.24אספקה ,התקנה וחיווט של  4גלאי להבה (מדגם  FlameGard5 MSIR Flame Detectorשל
חברת  MSAאו שווה ערך) אשר ימוקמו בהתאם להוראות המתכנן ודרישות יועץ הבטיחות.
 37.02.25אספקה ,התקנה וחיווט של  4גלאי גז (מדגם  S47K PRPשל חברת  MSAאו שווה ערך) אשר
ימוקמו בהתאם להוראות המתכנן ודרישות יועץ הבטיחות.
 37.02.26אספקה ,התקנה וחיווט של ( PITמד לחץ משדר) אחד מוגן התפוצצות במקום אשר נקבע ע"י
המתכנן.
 37.02.27אספקה ,התקנה וחיווט של מד ספיקה מוגן התפוצצות במקום אשר נקבע ע"י המתכנן.
 37.02.28אספקה ,התקנה וחיווט של מד טמפרטורה משדר מוגן התפוצצות במקום אשר נקבע ע"י
המתכנן.
 37.02.29אספקה ,התקנה וחיווט של חמישה מפסקי חירום מוגני מים ( IP54ומעלה) ננעלים עם שני
מגעים  n.cומכסה הגנה .מפסק חירום אשר יותקן בתחנת הברזים יהיה מוגן פיצוץ ע"פ
התקן.
 37.02.30התקנת שילוט כללי לכלל רכיבי הבקרה (גלאים ,כפתורי חירום כבלים וכו').
 37.02.31התקנה וחיווט של קופסת הסתעפות מוגנת פיצוץ ( )Junction Boxבתחנת הברזים.
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 37.02.32הגנה קטודית ,התקנת קופסאות מדידה בקצוות הצינור (כניסה ויציאה) ,הנחת אנודות
וחיבור הכבילה ,אספקת מפרץ מתח (.)Spark Gap
 37.02.33אספקת כלל כבלי הבקרה והחשמל הדרושים ע"מ לחבר ולהפעיל את רכיבי הבקרה והחשמל.
 37.02.34אספקה והתקנה של תעלת פח מגולוון מחורצת כולל מכסה ותמיכות נלוות.
 37.02.35ביצוע אינטגרציה לווידוא עבודת המערכת לפי תפ"מ מאושר.
 37.02.36חתימה על כל המסמכים וההצהרות הנדרשות לצורך בקשה להגזה.
 37.02.37בדיקות חוזק ואטימות יבוצעו על ידי הקבלן.
 37.02.38אספקה ,ייצור ,הובלה ,אחסנה והרכבה של תמיכות עבור צנרת לפי תכניות מאושרות לביצוע
ומפרט ייצור קונסטרוקציות מתכת ,ראה נספח א' לפרק  37במפרט זה– רשימת מפרטים.
 37.02.39אספקה ,הובלה ,אחסון ,מדידה ,פיזור ,מעברים מתחת לצינורות או כבלים מסומנים
בתוכניות ,חיתוך ,עשיית פזות לריתוך ,עטיפת (חומרי העטיפה כלולים) ראשים לריתוך
בשרוולים מתכווצים בחום או השלמות עטיפה חיצונית ,הרכבה של צנרת ,חלקי הצנרת
ואביזרים ,חיבורם למערכות קיימות וחדשות כנדרש וכמפורט בשרטוטים .בעת חיבור
הצנרת לציוד על הקבלן לבצע התאמה במקום במידה ויידרש .העבודה כוללת את כל חומרי
העזר הנדרשים כגון אלקטרודות ,ציוד מתכלה וכיו"ב.
37.03

אופני מדידה

 37.03.01צנרת פלדה עילית תימדד במ"א נטו ע"פ תוכנית לביצוע .בכל מקרה לא תבוצע מדידה בשטח.
 37.03.02צנרת פוליאטילן תת קרקעית תימדד במ"א ע"פ תכנית לביצוע .בכל מקרה לא תבוצע מדידה
בשטח.
37.04

תכולת המחירים

 37.04.01מחירי היחידה של צנרת פלדה עילית ותת-קרקעית ,בקטרים כמצויין בתוכניות כוללים:
יצור ,אספקה והנחת/התקנת הצנרת המורכבת מצינורות צבועים כולל כל עבודות
ההתקנה/הנחה לרבות ניקוי חול לדרגת ½  SA 2וצביעה חיצונית של צנרת עילית ואביזרים
(כולל תיקוני צבע) ,קשתות ,אביזרי חיבור ,אטמים שונים ,ברגים ,תמיכות קבועות וזמניות,
התקנה וביצוע צנרת ואבזר מעבר בין פלדה לפוליאטילן כולל עטיפת טריו למקטע פלדה תת-
קרקעית (כולל בדיקת רציפות  ,)HOLIDAY DETECTORמחייץ ,מדבקות סימון ,סימון
קווים כמתואר במפרט צבע עבור הצנרת .כולל כל החומרים הנדרשים ,הצבעים וכל ההכנות
לצביעה ולתיקוני צבע בשטח לפי המוגדר במפרט עד גמר מושלם של העבודה כולל אוגנים,
קשתות ,אטמים ,ברגים וכו' ,התקנת דיסקה משוננת לשמירה על רציפות הארקה (צבע
אדום) וברגים ,בכל אוגן.
 37.04.02ייצור הספקה והנחת/התקנת צנרת פלסטיק תת קרקעית המורכבת מצינורות HDPE
 HDR11כולל כל העבודות הנחת הצנרת והתקנה כולל ביצוע חפירה לפי פרט תעלה טיפוסי,
הידוק נדרש ,פינוי עפר והחזרת מצב קיים על פי השרטוט ,סימון קווים תת"ק כמתואר
במפרט הנחת צנרת עד גמר מושלם של העבודה כולל אוגנים קשתות וכו'.
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 37.04.03ריתוך  ,BW/SWתאום מעבדת ה  ,NDTכל החומרים והצנרת בהתאם למפרט צנרת מעודכן
אשר יישלח על ידי המתכנן .למען הסר ספק ,בדיקות חוזרות ותיקונים יבוצעו ע"ח הקבלן.
אספקה ואישור של תעודות טיב על ידי צדדי הפיקוח בפרויקט ,אחריות מלאה על החומרים
ועל תקינותם ,ביצוע בדיקת ייצור  Production Weldבמעבדה מוסמכת (ע"ח הקבלן)
ובנוכחות צדדי הפיקוח.
 37.04.04מחירי היחידה של צנרת הפוליאטילן ,בקטרים ע"פ תכנית ,כוללים :חפירה ו/או חציבה
לעומק הדרוש בכל סוגי הקרקע ,שכבת חול בעובי  20ס"מ ,יצור ,הספקה והנחת/התקנת
צנרת פוליאטילן תת קרקעית המורכבת מצינורות  PE100 SDR11כולל כל עבודות הנחת
הצנרת והתקנה ,עטיפת הצינור בחול בהרטבה ע"פ פרט עד למפלס  U.Kמבנה הכביש ,הנחת
סרט סימון תקני ,פלטות בטון טרומי במידות  1X1מ' בחציית תשתיות על פי תכנית
מאושרת ,פינוי עפר והחזרת מצב קיים על פי תכנית ,סימון קווים תת"ק כמתואר במפרט
הנחת צנרת עד גמר מושלם של העבודה כולל כל אביזרי חיבור והמעבר ,קשתות וכו' עד גמר
מושלם .ביצוע בדיקת ייצור  Production Weldבמעבדה מוסמכת (ע"ח הקבלן).
 37.04.05מחירי היחידה של הברזים כוללים ,אספקה ,התקנה ,תעודות טיב ע"פ המוגדר בתקן ,הגשה
וקבלת אישור צדדי הפיקוח ,התקנת תגיות זיהוי ,התקנת מפעיל פנאומטי כולל סולנואיד
פיקוד.
 37.04.06מחירי היחידה של צינור שרשורי קוברה בקוטר ע"פ תכנית כוללים :אספקה והנחת צינור
שרשורי קוברה בקוטר ע"פ תכנית כוללים ,חוט משיכה ,בעומק ע"פ תכנית ,עבור הזנות
חשמל ,תקשורת ואוויר דחוס.
 37.04.07עבודות חיווט וכבילה עבור גלאי הגז והלהבה יכללו בתוכן חיבור הגלאים למערכת הכיבוי
המוסדית.
 37.04.08מפסקי חירום/קופסת חיבורים – כולל בתוכו  5מפסקי חירום ,מתוכם  1מוגן התפוצצות,
קופסת חיבורים מוגנת התפוצצות ,מפסק הפעלה ומפסק הפעלה מוגני התפוצצות.
 37.04.09ארון בקרה – כולל רכש ,הרכבה ,אספקה והתקנה ,הפעלה ,תכנות ,הרצת בקר – ימוקם
במרכז האנרגיה.
 37.04.10מחירי היחידה של בדיקת הלחץ – חוזק ואטימות ,במקטע אחד הכולל :אספקת סוללות
חנקן ,מכשור מדידה מכויל ,נישוף הקו לפני הבדיקה ,כל הציוד ,המכשור והחומרים
הנדרשים ,תיקון ליקויים עד לקבלת תוצאות תקניות מאושרות ע"י צדדי הפיקוח ,הפקת
דו"ח מפורט כולל פלט קריאות מיכשור הבדיקה (בכל מקרה לא ממולא ידנית) הבדיקה
מתבצעת בנוכחות צדדי הפיקוח ,הכל בהתאם לדרישות התקן והמתכנן ,שימור הלחץ בקו
עם חנקן בלחץ של עד  0.5בר.
 37.04.11מחירי היחידה של ההגנה הקטודית כוללים את כל המפורט במפרט המיוחד ובתכניות
המתכנן.
 37.04.12מחירי היחידה של תיק התיעוד כוללים:
 37.04.12.1ניירת איכות הכוללת כלל נהלי ההקמה ,הסמכות ,תהליכים ,תכניות עבודה,
סקרי סיכונים ,תעודות טיב ,חומרים והציוד המותקן ,בדוקים ומאושרים ע"י
צדדי הפיקוח.
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 37.04.12.2מפות ריתוכים ,ספרי ריתוכים ,דוחות בדיקות חזותיות ובדיקות ,NDT
פרמטרים בדוקים ומאושרים ע"י צדדי הפיקוח.
 37.04.12.3תכניות עדות  As-Madeכולל מדידה ע"י מודד מוסמך ,בקנ"מ  ,1:100כמפורט
בתקנות התכנון והבניה "עבודות ומבנים הפטורים מהיתר" ,כולל סימון
קורדינאטות הריתוכים והחיבורים לאורך התוואי התת-קרקעי והעילי.
 37.04.12.4כלל ניירת ההקמה כמפורט בתקן .SI 6464
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נספח א' – גז טבעי

)רשימת מפרטים (מצורפים למסמכי המכרז
תאריך

'מס

תאור

'מס

'מס

מהדורה

מהדורה

08.05.14

0

מפרט ייצור קונסטרוקציות מתכת

QA-QCF-005

1

27.02.19

P0

PAINT PROCEDURE + PAINT

BGU-CSE-PRO-101

2

מפרט

SPEC.
02.10.17

29.06.16

6

STEEL NOTES

STNT-ESC-DDT-0001

3

0

דרישות והסמכות נדרשות לקבלנים

WI-CNG-WLD-0001

5

11

NATURAL GAS PIPING SPEC

BRG-BPD-SPC-001

6

BRG-BPD-SPC-002

7

(CARBON STEEL)
28.07.14

P0

NATURAL GAS PIPING SPEC
(HDPE)

02.07.14

1

VALVE SPEC 0.5"-1.5"

BRG-BPD-SPCV-003

8

02.07.14

1

VALVE SPEC 2"-8"

BRG-BPD-SPCV-004

9

27.03.19

0

FIT SPEC

BRG-BPD-SPCV-005

10

27.03.19

0

TIT SPEC

BRG-BPD-SPCV-006

11
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פרק  - 40עבודות פיתוח
המהווה השלמה לנאמר בפרק  40במפרט הכללי:
 40.01כללי
 40.01.01עבודות הפיתוח יבוצעו ע"פ התכניות ,ע"פ ההנחיות של הפרט הכללי ,ע"פ ההנחיות המתכנן
וע"פ הוראות המפקח.
 40.02עבודות חפירה ומילוי
 40.02.01ע"פ ההנחיות המפורטות בפרק  01של מפרט מיוחד זה.
 40.03עבודות ריצוף מדרכות ורחבות באבנים משתלבות מכל סוג
 40.03.01עבודות ריצוף המדרכות והרחבות באבנים משתלבות בעובי  7ס"מ יונחו ע"ג מצע חול
ומצעים מהודקים כמפורט במפרט המיוחד ובדוח הקרקע .האבנים בגוון לפי בחירת
האדריכל ו/או בהתאם לתוכניות והפרטים כולל גוונים אקרסטון תוצרת חברת אקרשטיין
או ש"ע ,הכל בהתאם לפרטים.
לא תהייה תוספת מחיר לריצוף במשטחים ,בעקומות ובמעגלים.
התאמות וניסור במסור יהלום בלבד.
העבודה כוללת :מצע חול ,אספקה והנחה וכל יתר העבודות הנדרשות לקבלת משטחים
מושלמים באישור המפקח
מדידה :מ"ר.
 40.04אבן שפה לכביש
 40.04.01אבן שפה כביש מבטון טרום תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע מידות  17/100/25ס"מ כולל גב
בטון לפי פרט ,לא יורשו יציקות השלמה מבטון .חיתוכים יעשו ע"י מסור יהלום בלבד,
באזור בהם יש אבן שפה מונמכת .יש לוודא גבהים מדויקים לפי תכנית פיתוח.
כולל שימוש באלמנט מעוגלת עבור רדיוסים והשלמות בסיבובים
העבודה כוללת :אספקה והנחה וכל יתר העבודות הנדרשות לקבלת אלמנט מושלם באישור
המפקח
המדידה :מ"א
 40.05אבן שפה גננית
אבן שפה גן בגוון לפי אדריכל ,במידות  10/20/100ס"מ מק"ט  2260תוצרת אקרשיין או ש"ע,
כולל יסוד וגב ב –  20בטון  .לא יורשו השלמות ביציקת בטון .כמו כן השימוש בגליוטינה לא
יאושר  -אלא במסור יהלום בלבד .לא תהייה תוספת מחיר להנחה ברדיוסים ובעקומות.
העבודה כוללת :אספקה יסוד בטון
המדידה :מ"א
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 40.06אבן תעלה דו שיפועית
אבן תעלה בגוון לפי אדריכל ,במידות  30/50ס"מ תוצרת אקרשיין או ש"ע ,כולל יסוד ב – 20
בטון  .לא יורשו השלמות ביציקת בטון .כמו כן השימוש בגליוטינה לא יאושר אלא במסור
יהלום בלבד .לא תהייה תוספת מחיר להנחה ברדיוסים ובעקומות.
העבודה כוללת :אספקה יסוד בטון
המדידה :מ"א
 40.07תעלת ניקוז מבטון עם רשת
תעלה מבטון מזויין ב ,40-כמוגדר בתוכניות והפרטים כולל רשת לניקוז המותאם לעומס כבד
תוצרת וולפמן או ש"ע.
העבודה כוללת :אספקה יסוד בטון וכל העבודות הדרושות לקבלת מתקן מושלם
המדידה :מ"ק ,יח'
 40.08מדרגות טרומיות
בגוון לפי אדריכל ,דגם  60/40/15ס"מ תוצרת אקרשיין או ש"ע ,כולל יסוד ב –  30בטון  .לרבות
ניסור האלמנטים בדפנות בחיבור עם הקירות במידת הצורך .אופן הביצוע בבניה ללא פוגות
מתמשכות בהתאם לפרט.
העבודה כוללת :אספקה יסוד בטון
המדידה :מ"א
 40.09בטון אספלט לרחבת התפעולית
אספלט לרחבה התיפעולית בהתאם לתוכנית והנחיות דוח הקרקע בעובי כללי  8ס"מ ,4 + 4
שכבה עליונה סופית ע"י אגרגט פוליה " 1\2בגמר "פינישר" .אופן ביצוע האספלט והשכבות
ראה פרק  51במפרט הכללי .לא תהייה תוספת תשלום לסלילה בעקומות ושיפועים.
העבודה כוללת :אספקה ,סלילה ,צבע לסימון כולל בהתאם להנחיות.
המדידה :מ"ר
 40.10מוצרי מסגרות כללי
כל המוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ,בהיעדר תקן ישראלי יעמדו
החומרים והמוצרים בתקנים הבריטים המתאימים או בתקני ארץ המקור של החומר או
המוצר .הפלדה "פלדה  "37חדשה ,חסרת פגמים ,חופשית מקליפה ומחלודה .החיבורים יהיו
ע"י חיתוך וחיבור בצורה נקיה וכל הזויות מדויקות ומתאימות לתוכנית.
בפרטים העשויים מפרופילים חלולים ,הפינות יחוזקו באמצעות מילויים .החיתוך יהיה חשמלי
יבוצע אך ורק ע"י רתכים מומחים ,מבחינת המראה החיצוני יהיה הריתוך שווה ונקי ללא
הפסקות ,חורים ,שקעים ומקומות שרופים .תהליך הגלוון יהיה גילוון חם.
 40.10.01מאחז יד נירוסטה למדרגות
נירוסטה  316איכות מעולה בהתאם לפרט.
המחיר כולל :אספקה ,התקנה ,הקבלן יגיש לאישור פרט עיגון לפני ייצור
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מדידה :מ"א
 40.10.02אשפתון שחם אריכא
ע"פ המוגדר בתוכניות והפרטים ובהתאם לאישור אגף הלוגיסטיקה של האוניברסיטה
תוצרת שחם אריכא או ש"ע.
המחיר כולל :אספקה ,התקנה,
מדידה :יח'
 40.10.03ספסל שחם אריכא
ע"פ המוגדר בתוכניות והפרטים ובהתאם לאישור אגף הלוגיסטיקה של האוניברסיטה
מתוצרת שחם אריכא או ש"ע.
המחיר כולל :אספקה ,התקנה
מדידה :יח'
 40.10.04שער ניגרר קונזולי גובה כללי  200ס"מ
כולל מנוע חשמלי ומנגנון הפעלה מרחוק כולל כל הדרוש למתקן מושלם.
מערכת הנעה כדוגמת דגם  844של חברת  FAACהאיטלקית.
פיקוד חשמלי עם האטות בקצות המהלך.
פס שיניים מפלדה להנעה.
מערכת גלגלים מפלדה מגלוונת קדמית ואחורית במבנה חזק ויציב המסתיר את הגלגלים
כך שלא ניתן לראותם ומונע חדירת לכלוך אבק ומים.
טיימר לסגירה אוטומטית .
אפשרות נטרול מהיר בעת הפסקת חשמל.
עין אינפרה אדום למנגנון בטיחות.
מנורה אזהרה מהבהבת שתעבוד בזמן תנועת השער.
אפשרות לפתיחה בשלט רחוק ואו בטלפון נייד סלולארי.
כולל לוח חשמל וחיבורים מתאימים.
הכל בהתאם למוגדר בהנחיות יצרן.
כל חלקי השער הינם מפרופילים  RHSבחתך ומידות המתאימות למיפתח הרצוי.
כל האלמנטים מברזל מגולוון באבץ חם וצבועים פוליאסטר בתנור בגוון לפי בחירת
האדריכל
מילואת השער כדוגמת הגדרות בהיקף.
אספקת השערים כוללת גם מכשיר שלט רחוק לתפעול השער.
המחיר כולל :אספקה ,התקנה מלאה (כולל חפירה וביסוס) -הקבלן יגיש תוכנית ייצור
לאישור המזמין לפני ביצוע והתקנה
המדידה :קומפ'
 40.10.05מחסום זרוע מהיר
מערכת מחסום אלקטרו מכאנית בעלת מנגנון מנוע זרם ישיר ומהירות פתיחה הניתנת
לכיוון 5-12 ,שניות כולל פיקוד אוטומטי ,טיימר לסגירה ,מקלט לפיקוד מרחוק (אפשרות
לפתיחה בשלט רחוק ו/או בטלפון נייד סלולארי) ,שחרור מהיר להפעלה ידנית ,רגל נגדית
קבועה ,עין פוטו חשמלית דו-צדדית .כדוגמת דגם  GARD 8תוצרת  CAMEאיטליה.
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המחיר כולל :אספקה ,התקנה מלאה (כולל ביסוס)  -הקבלן יגיש תוכנית ייצור לאישור
המזמין לפני ביצוע והתקנה
המדידה :קומפ'
 40.10.06פרופילים בגובה  200ס"מ
גדר דגם "חנית" של גדרות אורלי או ש"ע בהתאם לפרטים כולל גילוון וצבע בתנור בגוון
לפי בחירת האדריכל .כולל יסוד בטון לכל עמוד בהתאם להנחיות יצרן  ,כל הריתוכים
והחיבורים יהיו מדוייקים עם אורך שדות גדר שווה בכל חזית .גמר סופי של הגדר צבוע
בתנור בשתי שכבות לקבלת עובי מיקרון שיאושר עם המפקח כולל אחריות לצבע  5שנים
לפחות.
המחיר כולל :אספקה ,התקנה -צבע בתנור ויסוד בטון
המדידה :מ"א
 40.10.07פישפש פרופילים בגובה  200ס"מ
כדוגמת גדר דגם "חנית" של גדרות אורלי או ש"ע בהתאם לפרטים כולל גילוון וצבע בתנור
בגוון לפי בחירת האדריכל .כולל יסוד בטון כולל מנגנון פתיחה וסגירה עם כרטיס חכם
בהתאם לתוכניות יועץ החשמל ותקשורת.
המחיר כולל :אספקה ,התקנה
המדידה :קומפ'
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פרק  - 41עבודות גינון והשקיה
המהווה השלמה לנאמר בפרק  41במפרט הכללי
 41.01עבודות השקיה
 41.01.01מפרט זה מתייחס לעבודות ההשקיה בתחום המוגדר כתחום העבודה ובמקומות שיורה
המפקח לבצע עבודות כלשהן.
 41.01.02ההנחיות מתייחסות לביצוע מערכות השקיה לשטחי נוי המורכבות מצינורות פוליאתילן.
המערכת מתחילה בנקודות החיבור לרשת אספקת המים וכוללת את כל הצינורות
והאביזרים הדרושים להשקיית הגן.
חיבור מקור המים לרשת אספקת המים והתאום עם מנהלת הפרויקט
באחריותו הבלעדית של הקבלן.
 41.01.03ביצוע מערכת ההשקיה יעשה בהתאם לתכנית ,למפרט הטכני ,לפרטים וההנחיות
המצורפות ,שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים וההנחיות לביצוע
תקין.
ביצוע עבודות ההשקיה (צנרת פוליאתילן ,פרטי שטח ,פרטי ראש מערכת וכו') תהיינה
כפופות לאישורו ובכתב של המפקח.
השלמת עבודות ההשקיה ללא נוכחות ואישור המפקח לא תתקבלנה.
הערה:
שרוולים קיימים המיועדים להעברת צנרת השקיה – על הקבלן לבצע גילוי לצורך העברת
צנרת ההשקיה ללא כל תוספת מחיר.
 41.01.04צנרת ומחברים
 41.01.04.1הנחת הצינורות בתעלות החפורות תהיה בצורה רפויה ,ללא מתיחה .אין לכופף
את הצינור בקשת חדה מדי .במקומות בהם יונח הצינור בקשת חדה מדי יש
ליצור אותה באמצעות זווית פלסטיק מתאימה .יש לוודא שהצינור יונח בתעלה
ללא מגע עם עצמים קשים או חדים .צינורות המונחים באותה תעלה יש להניח
אחד ליד השני או כשהתחתון הוא בקוטר הגדול יותר .יש לסמן בנפרד צינורות
זהים בקוטרם ע"י סרטי סימון בכל צומת.
כל צנרת תת קרקעית תסומן בסרט סימון תקני בצבע אדום בגובה  10ס"מ מעל
הצנרת.
לא תיעשה כל עבודה בצנרת פוליאתילן אלא בתום  24שעות מרגע הנחתה או עד
שהצנרת תיצור לעצמה את צורתה הסופית.
צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא כל מחבר בתוך השרוולים.
המחבר הקרוב לשרוול יורכב כ 0.5 -מ' מהשרוול לכל הפחות.
מעברים מקוטר לקוטר יבוצעו במרחק של  2מ' לפחות לאחר הסתעפות.
במקומות בהם עובר הצינור דרך קיר יש להעבירו מתחת לקיר ,או בקיר בתוך
שרוול באישור המפקח והמתכנן.
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הרוכבים ( רגיל או כפול ) שיותקנו על צינורות מקוטר  32מ"מ ומעלה ,יהודקו
באופן שווה ע"י מפתחות .לאחר ההידוק יש לקדוח במקדח גביע בקוטר
כדלקמן:
* לרוכב בקוטר  32מ"מ קידוח בקוטר  14מ"מ.
* לרוכב בקוטר  40מ"מ קידוח בקוטר  16מ"מ.
* לרוכב בקוטר  50מ"מ קידוח בקוטר  18מ"מ.
* לרוכב בקוטר  75/63מ"מ קידוח בקוטר  20מ"מ.
יש להקפיד להוציא את דסקית הצינור שנקדחה.
רוכב/רוכב כפול יכלול טבעות חיזוק מנירוסטה ,טבעת אטימה וברגים
מגולוונים.
רוכב/רוכב כפול מקוטר  63מ"מ (כולל) ומעלה יכלול  4ברגים וכל המפורט לעיל.
ניתן להשתמש ברוכב להסתעפות צנרת עד לקוטר  40מ"מ (כולל) ע"פ הפירוט:
* יציאה לצנרת  25מ"מ תהיה בקוטר " ¾ .
* יציאה לצנרת  32מ"מ תהיה בקוטר " . 1
* יציאה לצנרת  40מ"מ תהיה בקוטר " ½.1
אין להשתמש באביזר הסתעפות על מחלק לאספקת מים לשני צרכנים בכיוונים
שונים אלא אם כן מרחק ההצבה של צרכן אחד הוא כפולה מדויקת של הצרכן
השני (לדוגמא מרחקי הצבה  1.0 X 1.0מ' ו 0.5 X 0.5-מ') .במידה ולא מתקיים
תנאי זה יש לבצע שני מחלקים לאספקת המים לשני הצרכנים.
כל קצה צינור תת קרקעי (מוביל ,מחלק) יסתיים במצמד הברגה עם פקק.
כל צנרת תת קרקעית (מוביל ,מחלק ,מנקז) מלבד שלוחה לעץ תהיה בקוטר
מינימלי 25מ"מ.
צינור מחלק יהיה בדרגה אחת פחות מצינור מוביל  -לדוגמא אם צינור מוביל
הוא מסוג  40/6הצינור המחלק יהיה  ,32/6הכל ע"פ תכנית השקיה.
אין לחבר קו הארקה (חשמל) לקו כלשהו במערכת.
הקווים יונחו רק לאחר שהושלמו כל עבודות הכנת הקרקע ויישור גס.
על הקבלן לקבל את אישור המפקח באתר לסוג המחברים שבכוונתו להשתמש
בהם.
קצה צינור ייסגר באמצעות מצמד הברגה עם פקק .אין לכסות את הצינורות
בתעלות ואת המחברים טרם נבדקו בלחץ וטרם נשטפו כל הצינורות .כיסוי
התעלות יהיה רק לאחר אישור המפקח .מדידת הצינורות תעשה לפני סגירת
התעלות.
כל אביזרי החיבור לצנרת טמונה העשויה פוליאתילן יהיו אביזרי פלסטיק עם
אטמים ללחץ מים מסוג "פלסאון" (לא יהיה שימוש באביזרי שן ו/או תחיליות
חבק) .המעבר מקוטר לקוטר יותקן במרחק של  2מ' מאביזר יציאה.
 41.01.05ראש בקרה
ראש הבקרה יהיה ראש בקרה עילי ממוחשב אשר יתחבר לקו הזנת מים אשר יסופק ע"י
מתכנן האינסטלציה של הפרויקט.
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מקור המים הינו מרשת המים העירונית אך מגובת ע"י מיכלי אגירה של מי המזגנים של
הפרויקט ,מי המזגנים יעברו חיטוי בהתאם להנחיות משרד הבריאות ובאחריות מתכנן
מערכות המים.
על כל אביזרי ראש הבקרה להיות קומפקטיים .ההרכבה תעשה בצורה שתאפשר גישה,
הפעלה ופרוק בצורה נוחה וע"פ המפורט בפרט.
יש להשאיר מקום לחבורי מים נוספים לפני ואחרי הברז הראשי ע"י אביזר הסתעפות 90
מעלות עם פקק (גם אם לא צוין בפרט שבתכנית).
רקורדים יותקנו במספר מקומות בראש גם אם לא צוינו בפרט שבתכנית .הרקורדים יותקנו
בכל מקום בו עלול להידרש פרוק בעתיד ,דוגמת מד מים ,מסנן ,ברזים וכדומה .הברזים
יורכבו עם זוויות רקורד.
מד המים יהיה רב-זרמי עם פלט חשמלי ל 100 -ליטר .מד המים יורכב בארון ראש המערכת.
המגופים בראש הבקרה יסומנו בטוש בלתי מחיק ע"ג לוחיות פלסטיק במידות  5X5ס"מ
לפי מספרם במחשב ההשקיה ובלוח ההפעלה.
הלוחיות יוצמדו אל המגופים באמצעות אזיקוני פלסטיק.
כל המגופים (ראשי ומשניים) יהיו חשמליים סדרת פלסטיק באישור המפקח מראש בכתב
מקטין הלחץ להקטנת לחצי הפעלות הטפטוף יהיה מקטין לחץ ישיר תוצרת "ברמד".
הירידה לצנרת המובילה תבוצע בזקפי  .P.V.Cאו לחילופין בזקפי פלסאון.
לא יאושר חיבור אביזרי פליז עם ברזל מגולוון.
בראש הבקרה יותקן ברז גן כדורי בקוטר "¾ כולל קפיצינור באורך  1.0מ' ואקדח התזה
פלסטי מתכוונן.
השימוש באביזרים מודולריים מפלסטיק (הכוללים רקורד מובנה) תוצרת "פלסאון"
אביזרי ראש הבקרה ישענו על תמוכות בצורת  Yשיונחו מתחתם .בעיקר חשוב להתקין
תמוכות כאלו משני צידי ראש הבקרה ובאמצעו.
אביזרי חיבור מגולוונים יותקנו כך שמידת האביזר המוטבעת עליו תופנה לחזית.
במידה וצנרת אספקת המים (ממקור המים אל ראש המערכת ) תבוצע מפוליאתילן ,ייעשה
שימוש באביזרי חיבור ,מצמדים שחורים ,תוצרת "פלסאון" דרג .16
צנרת אספקת המים תעמוד בדרישות התקן הישראלי מס' .499
ראש הבקרה יוגן ע"י ארון הגנה עילי מפוליאסטר משוריין אטום שיכלול את כל פרטי ראש
הבקרה .מבנה והרכב ארון ההגנה:
 41.01.05.1הארונות עשויים מפוליאסטר משוריין בהתאם לתוכנית
 41.01.05.2הארון אינו נתקף ע"י כימיקלים ודשנים הנמצאים בשימוש גנני.
 41.01.05.3החומר הינו מסוג "בלום גארד" של חברת אורלייט.
הארון יכלול גם רפפת אוורור מותקנת באחד מצידיו .מידות הארון תילקחנה לאחר שראש
הבקרה יהיה בנוי בשטח ובהתאם למידותיו .על הקבלן חלה האחריות שמידות ראש
המערכת יתאימו לארון ההגנה .במקרה שמידות ראש המערכת יהיו גדולות ממידות הארון,
יותקנו שני ארונות או יותר ע"י שילוב ביניהם .הארון יכלול מנעול ,מפתחות ,שני פסי מתכת
פנימיים ,מסגרת חיזוק פנימית ותופסנים לעיגון האביזרים לארון .הארון יבנה או יונח לפי
הוראות המתכנן והמפקח.
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ארון ההגנה יחובר לסוקל (בסיס) בגודל מתאים מעוגן בבטון לקרקע ע"פ פרט והוראות
היצרן.
אביזרי ראש הבקרה יהיו בגובה של  20ס"מ ,הנמוך שביניהם מעל רצפת הארון .המרחק
בין אביזרי ראש הבקרה לדופן הארון יהיה כנדרש לצורך הכנסת מפתח צינורות .בכל מקרה
המרחקים יהיו אחידים .האביזרים יהיו מקבילים לקרקע ,מפולסים ומאוזנים.
בתחתית הארון תבוצע שכבת ניקוז מחצץ בעובי  10ס"מ.
כל עבודות החפירה ו/או החציבה הנדרשים ומילוי בגב הדופן ויסוד הבטון כלולים במחיר
ולא ימדדו בנפרד.
המחיר כולל התקנה ועיגון ליסוד הבטון של ארון הגנה עילי.
 41.01.06טפטוף על קרקעי
צנרת טפטוף אינטגרלי מתווסת תהיה מתוצרת חברת "נטפים" בהתאם לדרישות  ,בצבע
סגול בקוטר  16מ"מ ובעובי דופן מינימלי של  1.1מ"מ .יש להשתמש בצנרת טפטוף אינטגרלי
מתווסת של יצרן אחד בלבד.
שלוחות הטפטוף יחוברו אל הקווים המחלקים והמאספים וביניהן באמצעות מצמד הברגה
בלבד .המחברים לשימוש יהיו מחברי "- M 16פלסאון".
לא יהיה שימוש במחברי שן ותחיליות חבק.
שלוחות הטפטוף יהיו ישרות ללא חזרות.
מיקום הטפטפות במרחק שלא עולה על  5ס"מ מצוואר השורש של הצמח .המרחק בין
טפטפת ראשונה לקו מחלק לא יהיה מעל חצי המרחק בין הטפטפות בשלוחה.
בשטחים מדרוניים השלוחות תונחנה במקביל לקווי הגובה .במידה והשלוחות יונחו לאורך
המדרון יש לשים תופס טיפה ליד כל צמח .קווי הטפטוף להשקיית שיחים או עצים יונחו על
גבי הקרקע מעל שורת השיחים וייוצבו ביתדות ברזל מגולוון  3מ"מ בצורת ח' באורך של
 30ס"מ או ע"י מייצבים סטנדרטיים ובמרחק של  2מטר זו מזו.
קווי הטפטוף להשקיית שיחים יונחו לאורך השורות ,טפטפת של  2.3ליטר לשעה לשיח,
אלא אם נאמר אחרת בתכנית ההשקיה.
קווי הטפטוף להשקיית האקסמפלרים ,יהיו בצורת טבעת המקיפה את הצמח ועליה 4
טפטפות של  1.6ליטר לשעה היוצאת מקו השיחים .
כל טבעת תוצמד לקרקע באמצעות  3יתדות כנ"ל.
קווי הטפטוף להשקיית עצים רחבי נוף ,מלבד עצים הנטועים במדשאות ,יהיו בצורת טבעת,
המקיפה את הגזע ועליה  4טפטפות של  2.3ליטר לשעה ,אלא אם נדרש אחרת בתכנית
ההשקיה.
כל טבעת תוצמד לקרקע באמצעות  3יתדות כנ"ל  .טבעת הטפטוף לעץ תהיה במרחק 30
ס"מ מגזע העץ (ראה פרט).
יש להרחיק את טבעת הטפטוף בהדרגה מגזע העץ לאחר כשנה מנטיעתו ,מותנה
בהתפתחותו התקינה.
יש לוודא שכל הטפטפות פועלות כנדרש.
אין להרכיב טפטפות קו בצורה ידנית.
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תוואי הקו המחלק לעצים ( מינימום  ) 25/6לא יעבור בתחום הגומה אלא מחוץ לגומה,
במרחק  30ס"מ מינימום .מהקו המחלק יצא צינור עיוור  16/4לגומה ויחובר לטבעת
הטפטוף.
יש להקפיד ששלוחות הטפטוף לא יקבלו "שבר" סמוך לחיבור הצינור המחלק או בהמשכו.
ערוגה בעלת שלוש שלוחות ויותר באורך  5מ' ויותר תנוקז לצינור מנקז  25/6או ע"פ תכנית
שבקצהו ברז שטיפה מוגן בקופסת הגנה תת קרקעית מנוקזת מפלסטיק ממוחזר בצבע ירוק
(ראה פרט ) .צינורות מנקזים יהיו טמונים בקרקע.
שלוחות בודדות שאינן מחוברות למנקז יסגרו ע"י קיפול והידוק ע"י צמד טבעות מחוברות
(בצורת .)8
 41.01.07מחשב השקיה גלקון או אחר לפי בחירת המזמין
ראש המערכת בהתאם למוגדר בכ"כ
 41.01.08אופן המדידה
 41.01.08.1צינורות עיליים ותת-קרקעיים לפי מ"א כולל כל האביזרים ,המחברים
וההסתעפויות הדרושים להתקנת המערכת .עלות צנרת תת קרקעית כוללת את
החול כמצע ולכיסוי.
 41.01.08.2התחברות למקור המים ימדד כיחידה קומפלט ויכלול את כל הנדרש ע"י נציג
העירייה.
 41.01.08.3ראש מערכת  -ימדד כיחידה קומפלט הכוללת חיבור למקור המים ,ארון הגנה
וכל האביזרים המפורטים בפרט והדרושים להרכבת ראש מערכת קומפלט.
 41.01.08.4מחשב השקיה  -ימדד כיחידה קומפלט הכוללת את כל החיבורים והאביזרים
השונים לביצוע השקיה מושלמת ,ארון הגנה ,סולונואידים ע"ג סרגל
 41.01.08.5אביזר שטח ( ממטיר גיחה ,ברז ,וסת ,שסתום ,פרט השקיה לעץ/דקל וכו' )
המופיע בכתב הכמויות כיחידה קומפלט כולל את כל האביזרים ,המחברים
וההסתעפויות הדרושים להתקנת אביזר שטח קומפלט.
 41.01.08.6עלותם נכללת במחיר היחידה.
 41.01.08.7לא תשולם תוספת עבור מחברים שיתברר שיש להוסיפם במהלך העבודה,
כתוצאה מהתפצלויות נוספות בצנרת ובשלוחות הטפטוף.
 41.02גינון ונטיעות
 41.02.01כללי
עבודות הפיתוח הנופי כוללות הכנת השטח לגינון ,נטיעות וביצוע עבודות השקיה.
עבודות הפיתוח לא בהכרח ייעשו ברצף ,ועל הקבלן להיערך לעבודה בשלבים ,בהתאם
להשלמת איזורים שונים לפי התקדמות העבודות האחרות בשטח .עם קבלת הוראה להתחלת
עבודות הגינון ,על הקבלן לוודא שהשטח נקי מכל פסולת,מיושר בהתאם לתכנית היישור
ואינו מהודק .באם לדעתו של המפקח הודקה האדמה יתר על המידה בשעת הפיזור והיישור,
יהיה על הקבלן להפוך את האדמה לעומק של לא פחות מ –  25ס"מ ע"י עידור ביר או חריש

_______________________________________________________________________
עמוד  502מתוך 555
-LOGISTIC-#21649-v16מפרט_טכני_מיוחד_-ג__-_2מרכז_אנרגיה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מכרז מס' 206/2021

בכלי מכני שיאושר למטרה זו .יישור סופי ותיחוח של האדמה יעשה לא תשלום נפרד .כל
המפורט בפרק הזה כלול בפרקי שתילה ונטיעה ולא ישולם תוספת.
 41.02.02עבודות שתילה
אחריות הקבלן להזמנת גידול צמחיה  -מידית
הקבלן מתחייב בזה להזמין מידית את כל כמות העצים ושיחים והאקסמפלרים עם חתימת
החוזה וזאת על מנת להבטיח כמות ,גודל ואיכות חומר שתילה כפי שנדרש בתוכניות .רשימת
המשתלות המגדלות יימסרו למפקח לאישור .מועד הנטיעה הסופי יוגדר על ידי הקבלן לאחר
אישור עקרוני ממפקח הפרויקט .אחריות לאספקת שתילים לפי המפרט נשארת באחריות
הקבלן הראשי בלבד .במקרה של נזקי טבע לפני מועד השתילה ,הקבלן יצטרך לספק שתילים
ממקור אחר על חשבונו .במידה ואין להשיג חומר מתאים בעת הנטיעה ,המפקח יקבע
שתילים חליפיים בתאום עם אדריכל הפרוייקט לפי חומר קיים בשוק והקבלן מתחייב לספק
אותו ללא כל תוספת מחיר .כל שינוי בתוכניות הנטיעה דורש אישור המפקח בכתב .הקבלן
יודע שעשוי לחול שינוי במועד ביצוע קטעים שונים בפרויקט כולו ויערך בהתאם לאספקת
השתילים .יש להזמין את העצים שיחים ואקסמפלרים בהתאם לחוברת רשימת צמחים
והערות המצורפת לתכנית שתילה.
 41.02.02.1טיב השתילים  -על הקבלן לספק שתילים מפותחים ביחס לגודל הכלי הנדרש,
בריאים מכל מחלות ומזיקים ללא עשבי בר ומזיקים ,עם מערכת שורשים
מפותחת ועם ענפים ושורשים מקוצצים או גזומים לפי סוג וגודל השתיל ומיכל
השומר על שלמות גוש השורשים .השתילים יתאימו בתכונותיהם לסווג א' של
דירוג המשתלות.
 41.02.02.2שתילה ונטיעה  -עונת הנטיעה המומלצת היא בסתיו ,הנטיעה חייבת להתבצע
בתנאי מזג אויר מתאימים ,לא תורשה שתילה ונטיעה בזמן חמסין או בתקופת
רוחות סערה .הנטיעה תעשה תוך הקפדה על הוצאת הגוש מהמיכל עם מקסימום
שורשים ,מילוי הבור באדמת גן מעורבת בדשן ,הידוק ,יצירת גומה והשקאה.
הקבלן יספק דשן אורגני רקוב ,או כופתיגן אשר יפוזר בתחתית הבור ויעורבב עם
ערמת אדמת הגן ,המיועדת למילוי הבור.
 41.02.03אספקה  /נטיעת צמחים ממיכל  1ליטר גודל מס' 3
חפירת בור נטיעה ודישון לפי המפרט הכללי .כל היתר כאמור לעיל .הצמחים יהיו מפותחים
בהתאם לגודל מס'  3לפי תקנים של משרד החקלאות ,המחלקה להנדסת הצומח .מינימום 1
ליטר לפחות  6ענפים שאורך כל ענף או שלוחה מינימום  10ס"מ ,טיפול ואחריות לקליטה
כמפורט לעיל.
יש לאשר את המשתלה המספקת צמחים אלו ע"י האדריכל.
המחיר כולל  :אספקה ,חפירת בורות ,דישון ,מילוי אדמת גן ,הרמה והובלה לכל מקום
שידרש לפי תכ' גינון ,תקופת אחריות ותחזוקה.
מדידה  :יח'.
 41.02.04אספקה  /נטיעת צמחים  3/5ליטר ממיכל גודל מס' 5 ,4
חפירת בור לנטיעה ודישון לפי המפרט הכללי .כל היתר כאמור לעיל .הצמחים יהיו מפותחים
בהתאם לגודל מס'  4לפי תקנים של משרד החקלאות ,המחלקה להנדסת הצומח .מינימום 4
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ליטר ,לפחות  8ענפים מפותחים באורך כל שלוחה/ענף  15ס"מ ,טיפול ואחריות לקליטה
כמפורט לעיל .יש לאשר את המשתלה המספקת צמחים אלו ע"י האדריכל.
המחיר כולל  :אספקה ,חפירת בורות ,דישון ,מילוי אדמת גן ,הרמה והובלה לכל מקום
שידרש לפי תכ' גינון ,תקופת אחריות ותחזוקה.
המדידה  :יח'.
 41.02.05אספקה  /נטיעת צמחים  10ליטר ,ממיכל גודל מס' 6
חפירת בור נטיעה ודישון לפי המפרט הכללי .כל היתר כאמור לעיל .הצמחים יהיו מפותחים
בהתאם לגודל מס'  6לפי תקנים של משרד החקלאות ,המחלקה להנדסת הצומח .מינימום
 10ל' לפחות  12ענפים שאורך כל ענף או שלוחה מינימום ס"מ ,טיפול ואחריות לקליטה
כמפורט לעיל.
יש לאשר את המשתלה המספקת צמחים אלו ע"י האדריכל.
המחיר כולל  :אספקה ,חפירת בורות ,דישון ,מילוי אדמת גן ,הרמה והובלה לכל מקום
שידרש לפי תוכ' גינון ,תקופת אחריות ותחזוקה.
מדידה  :יח'.
 41.02.06אספקת  /נטיעת שיחים ממיכל  25ל' ממכיל גודל מס' 7
חפירת בור לנטיעה כולל דישון לפי המפרט הכללי .כל היתר כאמור לעיל .הצמחים מפותחים
בהתאם לגודל מס'  7לפי תקנים של משרד החקלאות המחלקה להנדסת הצומח .תאור
השליחים ומידותיהם המדוייקות לפי תכ' גינון ,טיפול ואחריות לקליטה כמפורט לעיל .יש
לאשר את המשתלה המספקת צמחים ע"י האדריכל.
חפירה בורות דישון מילוי אדמת גן ,רמה והובלה לכל מקום שיידרש לפי תכ' גינון תקופת
אחריות ותחזוקה
מדידה :יח'.
 41.02.07אספקה ונטיעה של עצים בוגרים מס' 8
אספקה ונטיעה של עצים בוגרים מהאדמה סטנדרט קוטר הגזע יהיה " 2מדוד בגובה  20ס"מ
מעל לקרקע .גובה גזע  2.00מ' לפני פיצול הענפים תחתון .הנוף כולל ענפים רחבים ומלאים.
גוש השורשים עטוף סל יוטה ומתכת מתכלה באדמה.
תקנים לגבי שורשים ,גזע ,ענפים וצמרת לפי תקנים של משרד החקלאות ,המחלקה להנדסת
הצומח .בור נטיעה ודישון לפי הוראות במפרט הכללי .טיפול ואחריות קליטה כמפורט לעיל.
פרוט סוג הצמחיה ראה תכ' גינון .לכל עץ יספק ויניח הקבלן סמוכת עץ מקולפת ומחוטאת
לכל אורכה עובי הסמוכה בבסיסה " 2קוטר ואורכה  2מ' .העמדת הסמוכה בצמוד לגזע וכנגד
כיוון הרוח.
המחיר כולל אספקה ,חפירת בורות ,דישון ,מילוי אדמת גן ,הובלה ,הרמה ונטיעה בכל מקום
שידרש לפי תכ' גינון ,אחריות ותחזוקה.
מדידה  :יח'.
 41.02.08טיפול אחריות ואחזקה עד למסירת העבודה
לאחר גמר כל העבודות יערך סיור מסירה לגן בהשתתפות הקבלן ,המפקח ,האדריכל ונציגי
המזמין ,טיפול ואחזקה בהתאם למפרט אחזקה של המפרט הכללי תקופה של  90יום לאחר
פרוטוקול מסירה סופית ללא תוספת מחיר.
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בתקופה זו יש לדאוג לאחזקה תקינה של כל מערכת ההשקיה ,כולל ראש מערכת ומחשב
ההשקיה .
כל תקלה ונזק שיגרם במערכת ההשקיה יש להחליף אביזרים מכל סוג על חשבון הקבלן ללא
כל תוספת מחיר הנ"ל כלול במחיר מערכת ההשקיה.
אחריות על אביזרים במערכת כולל ראש המערכת הינה לתקופה של  12חודשים ללא כל
תוספת מחיר.
כל צמחייה מכל סוג שלא נקלטה בתקופת האחזקה תוחלף לחדשה ללא יוצה מן הכלל וללא
תוספת מחיר .
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פרק  - 49דיזל גנרטורים
49.01

כללי

 49.01.01מפרט ,זה מתייחס לאספקה והתקנה של דיזל גנרטור בהספק  1800KWוביצוע כל ההתקנות
האלקטרומכניות הנדרשות.
49.02

תאור העבודה

 49.02.01ביצוע התקנות אלקטרומכניות -הכוללות:
 49.02.01.1אספקת גנרטור  1800KWוהצבתו במבנה על בולמי זעזועים.
 49.02.01.2מיכל דלק שבועי תת קרקעי.
 49.02.01.3מיכל דלק יומי.
 49.02.01.4צנרת ומשאבות דלק.
 49.02.01.5קוליסות השתקה.
 49.02.01.6תוספת משתיק קול ,בטור למשתיק אורגינלי.
 49.02.01.7כבלי פיקוד ובקרה.
 49.02.01.8כל מערכות אלקטרומכניות כמופיע בתוכניות.
 49.02.01.9ביצוע אמבטיה לשמן מתחת לגנרטור בקיבול  10%גדול יותר מנפח אגן השמן,
עם ברז ניקוז.
 49.02.02מערכות חשמל
 49.02.02.1לוח שרות.
 49.02.02.2לוחות מפסקים ראשיים.
 49.02.02.3כבלים בין גנרטור לבין לוח חשמל.
 49.02.02.4הזנות חשמל למשאבות כמפורט בתוכניות.
 49.02.02.5תאורה ,וכח ,סולמות.
 49.02.02.6גילוי אש בחדר וכיבוי אש בלוחות חשמל.
 49.02.03מע' בקרה
 49.02.03.1בקר מתוכנת.
 49.02.03.2נקודת  I/Oכנדרש בתוכניות ובמפרט הטכני.
 49.02.03.3נקודות מחשב.
 49.02.03.4תיכנות ושליחת אינפורמציה למרכז הבקרה.
 49.02.03.5כל המפורט בתוכניות.
49.03

התקנת יחידת דיזל גנרטור  -PEIME - KW 1800 -והפעלתו

 49.03.01כללי
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במסגרת עבודה זאת יבצע הקבלן התקנה של יחידת דיזל גנרטור בהספק  1800 KWלרבות
כל ההתקנות המכניות שיפורטו במפרט זה.
 הגנרטור מוצב בתוך המבנה ע"י ספק הגנרטור. 49.03.01.1אספקת והתקנת מיכל דלק יומי ,ותת קרקעי חיצוני.
 49.03.01.2אספקת והתקנת משאבה חשמלית ומשאבה ידנית לדלק.
 49.03.01.3אספקת והתקנת צנרת דלק ,מים ,שמן.
 49.03.01.4אספקת והתקנת פילטר דלק.
 49.03.01.5ביצוע מערכת השתקת קול  -לרבות הרכבת משתיק קול שיסופק ע"י הקבלן,
אספקת והתקנת הצנרת בין החלק הגמיש לבין יציאה אל מחוץ לתחנה.
 49.03.01.6אספקה של תעלות פח ומפוחים להכנסת אויר אל תוך התחנה.
 49.03.01.7הארקות.
 49.03.01.8עבודות כמפורט במפרט זה.
 49.03.01.9הפעלת הגנרטור תוך שיתוף פעולה עם ספק הגנרטור המספק גם עומס דמה
ומבצע את ההפעלות.
 49.03.01.10אספקת ,התקנת והפעלת גנרטור .KW1800
 49.03.02חיבורי כל הצנרת לדלק ,שמן וכד' שיבוצעו עם קטעי צנרת גמישה בקוטר מתאים תוצרת
הידרה  RSU-11סוכן טרנס טכניקה עם אטמים ופיטינגים הדרושים ,הצנרת הגמישה כלולה
במחיר ההתקנה הזו.
 49.03.03שילוט כל חלקי הדיזל גנרטור ומערכות הדלק והמים לפי רשימת השלטים וגודלם.
 49.03.04מילוי מים ברדיאטור והוספת  COOLANT-INHIBITORבכמות המתאימה לפי הוראות
חברת היצרן החומר הוא על חשבון הקבלן.
 49.03.05הסרת סרטי הדבקה אוטמים ומגינים לכל הפתחים של המערכת.
 49.03.06הכנסת והתקנת ציוד נוסף המגיע בנפרד כגון מד גובה מים" ,מרפי" ,מחממי המים למנוע,
טכומטר וכד' (חיבור המרפי ייעשה בהתאם לתוכניות).
ביצוע תעלת פליטת אויר חם מהרדיאטור בקטע שבין הרדיאטור והפתח שבקיר ,בהתאם
לתוכניות ופרטי ההתקנה.
התעלה תיוצר מבד ברזנט עבה חסין אש עם מסגרת חיזוק מברזל מגולבן מחוברת אל הקיר
ואל הרדיאטור (יש להקפיד שלא ליצור נקבים במיכל המים של הרדיאטור).
 49.03.07ביצוע תריס להבי אלומניום עם מסגרת דו-כנפית כמצוין בתוכניות ובהתאם לכל הפרטים
המופיעים על גבי התוכנית ,בביצוע מקצועי.
 49.03.08סגירת הפתח העודף שמעל ומתחת הרדיאטור ,בקטע פח מגולבן 2מ"מ צבוע בצבע לבן עם
ידיות נשיאה מניקל ומכופף בקצוות למתן חיזוק נוסף ובו פתחים עגולים לצנרת החודרת
דרכו לפי הצורך.
 49.03.09הפעלה נסיונית כנדרש וכמתבקש עד לקבלת המתקן לשביעות רצון המזמין והרצה אשר
תבוצע רק באישור ונוכחות נציג מוסמך של המזמין ושל נציגי "הגנרטור" ונציג יצרן לוח
הפיקוד (על הקבלן להזמין את הנציגים הנ"ל).
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לצורך ההפעלה הנסיונית יבצע הקבלן על חשבונו את העבודות כדלקמן:
 49.03.09.1ניקוי כל המערכת מחומרי שימוש למיניהם.
 49.03.09.2מילוי שמנים שיסופקו ע"י הקבלן (כלולים במחיר ההתקנה).
 49.03.09.3ביצוע עבודות סיכה דרושות.
 49.03.09.4הכנת אמצעי כיבוי אש מטלטלים.
 49.03.09.5נקיון כללי בתחנה.
49.04

מערכת פליטה
המערכת תורכב לפי הוראות היצרן ובהתאם לתוכניות ההרכבה הנוספות שתסופקנה ע"י
היצרן ,המתכנן והמזמין .הרכבת מערכת הפליטה כולל:
 49.04.01.1התקנה וחיבור קטעי צינורות הפליטה הקוניים עם קטעים גמישים המורכבים
על הדיזל גנרטור.
 49.04.01.2הרכבה של צינור פליטה מפלדה בקוטר הנדרש ע"י היצרן עובי דופן  6מ"מ.
ההרכבה תכלול את הקטעים כדלקמן:
 49.04.01.2.1אוגן "  20המתאים לאוגן על משתיק הקול.
 49.04.01.2.2קשתות פלדה מקצועיים עם אוגנים המתאימים גם הם לאוגנים
על משתיק הקול.
 49.04.01.2.3טבעת מרכוז לטבעת שבין המעבר הקוני וצינור הפליטה.
 49.04.01.2.4לפי תוכנית יצרן הגנרטור.
 49.04.01.3הרכבת המערכת המפורטת לעיל וחיבורה למשתיק הקול וחיזוקה תבוצע
כמצוין בתוכנית ,העבודה כוללת הספקת אטמים לאוגנים מותאמים
לטמפרטורות העבודה ,ברגים ,אומים ודיסקיות ,וכל אשר יידרש בהתאם.
 49.04.01.4ניקוי חול של כל חלקי צינור הפליטה והמשתיק קול מחלודה ושמנים וצביעתם
בצבע "צינק גרפיט" (אסקר) בעובי  100מיקרון ( 2שכבות נפרדות של 50מיקרון
כל אחד).
 49.04.01.5עטיפת כל החלק הקשיח של צינור הפליטה בתוך התחנה בצמר סלעים בעובי
3ס"מ ,מהודק סביבו ,והתקנת פח מגן מגולבן בעובי  0.6מ"מ סביב שכבת
הבידוד עד לפתח היציאה בקיר מבנה התחנה.
 49.04.01.6כל הברגים ,האומים והדיסקיות יהיו מפלדת אלחלד ,שחורים ,ויחוזקו
באמצעות אומים כפולים ודיסקיות.
 49.04.01.7עבודות אחרות הקשורות בהתקנת צינור הפליטה ומשתיק הקול לפי הצורך.
 49.04.01.8כל הפניות (זויות) יהיו מקשתות מקוריות בקטעים שבתוך תחנת הכח ומחוץ
לתחנה.
הערה :כיוון פתח גזי הפליטה מצינור הפליטה יהיה עם כיוון הרוח השכיחה במקום כפי
שייקבע ע"י המזמין.
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מיכל דלק יומי  1800 -ליטר

 49.05.01המיכל יבוצע לפי תקן דין  6608וייבנה לפי הצורה והמידות שבמפרטים ולפי תוכנית.
המיכל יסופק עם מאצרה בקיבול גדול ב.10% -
 49.05.02כל היציאות והכניסות יבוצעו בהתאם לתוכנית .המופות יוהיו עם אוגנים מרותכים למיכל.
באוגנים יתווספו אטמי קליגריט אויליט בעובי  1.5מ"מ וכן אוגנים עיוורים לנ"ל.
 49.05.03המיכלים יווצרו מפח פלדה  ST 372נקי מחלודה .בעובי 6מ"מ.
 49.05.04האוגנים יהיו לפי  .ASAB 16/5 CLASS 150ברגים יהיו עם ציפוי קדמיום.
לכל האוגנים יותקנו סגירות עם אוגנים "עיוורים".
 49.05.05הריתוך יבוצע באלקטרודות "אונברסל  6010" -או "זיקה"  . 21הריתוך יהיה נקי ,ללא
הפסקים .בגמר הריתוך של שכבה אחת  -ולפני הביצוע של שיכבה שניה  -יש לנקות את פני
הריתוך מכל פסולת וליכלוך עד להופעת המתכת הנקיה.
 49.05.06המיכל ייבדק לאטימות בלחץ מים  2.0אטמ'_ .יש להזמין לשם כך בודק מוסמך ולהגיש
למפקח את התעודה שהבודק יעניק למיכל.
עלות הבדיקה כלולה במחיר הכולל של המיכל.
 49.05.07לאחר ייבוש המיכל הוא ינוקה מלכלוך וחלודה בניקוי חול יבש .שכבת צבע ראשונה  -יסוד
אפוקר  5050דו  -קומפוננט :בעובי 70מיקרון שכבה רטובה230 ,מיקרון שכבה יבשה.
 49.05.08הבסיסים למיכל יבוצעו מזויתנים מגולוונים במידות  60 X 60 X6מ"מ כמפורט בתוכנית
ויצבעו לאחר הייצור.
 49.05.09המיכל יסומן בשלט שגודלו  8X8ס"מ.
 49.05.10כל מיכל יצוייד במד גובה לדלק מחובר הניתן לכינון ולכיול למאות ליטרים ,דגם ו/או תוצרת
מד הגובה לדלק יאושרו ע"י המזמין והמתכנן.
 49.05.11על דופן המיכלים ,יותקן מד גובה חשמלי ,אשר יסופק ע"י המזמין בגובה שלא יעלה על 20
ס"מ (ולפי הוראות המזמין).
49.06

מערכת הדלק

 49.06.01על הקבלן להקפיד מראש על ההתקנה והסימון (ע"י צביעה בגוונים שונים) של כל מערכת
לרבות ,צנרת הזנה ,עודפים ,מקבילה ,כך שניתן יהיה לזהות בצורה קלה כל מערכת
ולהפעילה בצורה נכונה וללא טעויות.
כן ידרשו שלטים להבהרה ולזיהוי כפי שיורה המפקח .השלטים יהיו מאלומניום עם חריטה.
 49.06.02הדלק לדיזל גנרטורים מסופק מהמיכל היומי שיותקן בחדר גנרטור.
 49.06.03הצנרת לדלק ושמן תהיה מצינורות ברזל שחורים ללא תפרASTM-53 ,סקדיול  40כאשר
חיבורי הקטעים של הצינורות השונים יבוצעו כדלהלן:
 49.06.03.1צינורות תת-קרקעיים ועיליים בריתוך בלבד.
 49.06.03.2צינורות עיליים (באישור המפקח) מחברי רקורד עם סרט טפלון לצינור בקוטר
עד " , 1.5פרט לחריגים ,בצנרת בקוטר "  1.5ומעלה באמצעות אוגנים מרותכים
עם אטמים מקילנגריט אויליט.
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כל הריתוכים יבוצעו ע"י רתך מקצועי בריתוך חשמלי בעבודה נקיה ואיכות
מעולה.
 49.06.03.3מחיר הצנרת כוללת בתוכה אביזרים.
 49.06.03.4בגמר העבודה על הקבלן להגיש אישורי בדיקת אטימות למשך  24שעות -ב10-
אטמ' כולל אישור המפקח.
 49.06.04לכל האוגנים יש להתקין גשרי הארקה סטטית בחתך  6ממ"ר מפס נחושת  3 X0.2ס"מ.
 49.06.05צבעי הצנרת
צינורות על קרקעיים ייצבעו בצבע  -יסוד פעמיים ,וסופי ב 2 -שכבות.
בצנרת לדלק תהיה האספקה למנוע בצבע אדום והחזרות ועודפים בצבע כחול .עובי הצבע
 200מיקרון .צנרת לשמן יש לצבוע בצבע צהוב .צנרת לגזי שריפה שמן תיצבע בצבע אפור.
 49.06.05.1יש לדאוג לשיפועי ניקוז בצינורות .אחוז השיפועים כמוגדר בתוכניות במקומות
של "ברכיים" ,יש לדאוג לפקקי הורקה מתאימים הכלולים במחיר.
 49.06.05.2צנרת הדלק תוארק לפס השוואת פוטנציאלים ע"י מוליך בחתך 10ממ"ר (רק
פעם אחת).
 49.06.05.3כל הברזים כולל " 3יהיו כדוריים מתוצרת הבונים ומתאימים לדלק ,בקוטר עד
"  1.5יחוברו המגופים באמצעות מחברי רקורד וסרטי טפלון ,ובקוטר " 1.5
ומעלה באמצעות אוגנים מרותכים ואטמים בעובי  1.5מ"מ.
 49.06.05.4לכל ברז ומגוף יותקן שלט זיהוי חרוט ,הקשור אליו בשרשרת פליז ,או מחוזק
אחרת כפי שיורה המפקח באישור המזמין .כמו כן שלט המורה על מצב הפעלתו.
 49.06.05.5בכל המקומות בהם יש צורך לבצע חיבור צנרת לדיזל ,החיבור יבוצע באמצעות
צינורות גמישים ,משוריינים.
 49.06.05.6לאחר השלמת ביצוע הצנרת יש לנקותה מבפנים ע"י הזרמת נוזל חומצתי ומיד
לאחר מכן שטיפה בנוזל סתירה בסיסי ,ולבסוף במים חמים פעמיים לניקוי.
 49.06.05.7לאחר הניקוי תבוצע אטימת הצנרת ובדיקת אטימות נגד נזילות (רק צנרת ,ללא
הדיזל והמיכלים) ע"י לחץ מים של  0.6אטמ' במשך  12שעות.
 49.06.05.8הקבלן ידאג לכל האמצעים והפעולות הנחוצים לביצוע הניסוי.
 49.06.05.9המפקח יוודא ויבקר הבדיקה הנ"ל .
 49.06.05.10צינורות יחוזקו לקירות באמצעות מהדקי צנרת מצופים קדמיום ,ע"ג פרופילים
מחורצים מצופים קדמיום ובמרחקים תקניים.
 49.06.05.11צינורות דלק תת קרקעיים יצופו בשכבת זפת אפוקסי דגם "אפראפוקס"
(אסקר) ב3 -שכבות נפרדות.
 49.06.05.12במערכת הדלק תורכב מערכת סינון של חב'  SEPAR FILTERאו (עם מגע
חשמלי) המסננים יהיו תואמים למנועי דיזל יורכבו כמפורט בתוכנית על הקיר
בחדר הדיזלים על גבי מגשי ניקוז ,ויכללו ברזים כדוריים תלת דרכיים מיוחדים
לדלק עם חיבור מכני ביניהם.
 49.06.06צינור נשם שמן
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צינור נשם אגן שמן יהיה צינור גמיש משוריין "  2עד הריצפה ויחובר לצינור מתכת "  2אשר
יונח לאורך הריצפה בחיזוקים מתאימים עד למעבר מצנן המים אל מחוץ לתחנה ויסתיים
ברשת נירוסטה נגד חרקים.
 49.06.07צנרת למים
 49.06.07.1למילוי מים במצננים על הקבלן לספק צינור גמיש שקוף באורך של  2מטר.
 49.06.08מיכל דלק תת קרקעי
 49.06.08.1הקבלן יספק ויתקין מיכל אחד תת קרקעי בקיבול כמפורט בכתב הכמויות.
 49.06.08.2הקבלן יבצע תכנון מפורט -ע"י מהנדס מכונות מטעמו -ויגיש לאישור משרד
לאיכות הסביבה ולמשרד האנרגיה לאישורו .הקבלן יבצע את המיכל רק לאחר
שאושר על ידם.
 49.06.08.3העבודה כוללת
 49.06.08.3.1חפירת הבור עבור המיכל.
 49.06.08.3.2אריג פלסטי העוטף את המיכל לפי דרישות המשרד לאיכות
הסביבה.
 49.06.08.3.3אגדים של בטון -לעיגון המיכל (או בסיס בטון לכל שטח המיכל).
 49.06.08.3.4חול.
 49.06.08.3.5אספקת ,הובלה והתקנת המיכל -בנוי לפי דרישות מפרט זה
ותוכניות.
 49.06.08.4רחרחן ניתור לאיתור נזילות ושליחת ההתראות למרכז בקרה .המיכל עם דופן
כפולה -בעובי  6מ"מ.
 49.06.08.5הגנה קטודית.
 49.06.08.6המיכל מיוצר מפח.
 49.06.08.7לחץ בדיקה למיכל ל 0.75 -אטמ'.
 49.06.08.8המיכל מיוצר לפי דרישות תקן UL-58
STEET UNDERGROUND TANKS FOR FLAMMABLE LIQUIDS

 49.06.08.9צביעת מיכל לפי מפרט טמבור -בעובי צבע  300מיקרון.
 49.06.08.10נשם שמן בגובה לפי דרישות משרד לאיכות הסביבה.
 49.06.08.11כל הדרישות מפורטות בתוכניות.
49.07

מעמד למצברים

 49.07.01המעמד למצברים יהיה בנוי מזויתן מגולוון  40X40X5מ"מ מצופה בצבע יסוד שכבות
ובשלוש שכבות צבע שחור עמיד בפני חומצות.
תחתית ומכסה המעמד יהיו מעץ בוק חדש מלא בעובי של 3ס"מ ספוג בצבע שחור עמיד בפני
חומצות ,לפי תוכנית.
 49.07.02המעמד ייבנה במידות בהתאם למצברים ובהתאם למפורט בתוכנית.
פרטי המצברים לפי מצברים מסופקים.
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 49.07.03על מכסה המעמד למצברים יש לסמן בשבלונה ,באותיות בצבע לבן  ,בגודל  20 X 8ס"מ
"יוודא חיבור קוטביות נכונה" .
 49.07.04שלט זהה נוסף יותקן באמצעות ניטים על חזית המעמד.
49.08

ברגים
כל הברגים ,האומים ודיסקיות השונים המותקנים באביזרים השונים ,יהיו מגולבנים או
מצופים קדמיום ,פרט לברגי פח שיהיו מאלומיניום ,וזאת במידה והתקנתם תאושר .מחיר
הברגים וכו' כלול במחירי האביזרים השונים בהם הם מורכבים או אותם מחזיקים .ולא
תשולם עבורם כל תוספת כספית .כנ"ל גם שלות לצינורות.

49.09

צביעה
מחירי כל האביזרים כוללים את צביעתם .אלמנטים מגולבנים ייצבעו אך לפי דרישה מפורשת
כדלקמן (לפי טמבור) .ניקוי שומן מדלל  32 – 1שכבה ווש פרימר וייבושה (  2חלקים) ,שכבת
מיניום אנטי אדום וייבושה.
צבע סופי בגוון דרוש.
הצביעות תבוצענה ע"י קומפרסור או ע"י טבילה מלאה ,חלקי ברזל שאינם מגולבנים ינוקו
מחלודה בניקוי חול  +מברשת והסרת שומן במדלל  32 - 1בשכבת צבע ראשונה צבע יסוד צינק
כרומט  HB + 3צהוב וייבושה במשך יום.
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רשימת שלטים ,התקנות חשמליות ומכניות

מס'
1
2
3
4

מיקום
נוסח השלט
פתח מילוי שמן
פתח מילוי שמן
ליד המדידים
מדיד גובה שמן
פטמות גרוז
צביעה
על מנוע ליד פתח
שמן 25-30
מילוי שמן וליד
המדיד הימני
ליד פקק הניקוז
הורקת שמן מנוע
בצינור "2
מכסי
מסנן אויר יבש  -אין על
המסננים
למלא שמן
מצב מסנן אויר אדום ליד
האינדיקטורים
בצבע ניקוי
על המתנע
24וולט
ואלטרנטור
לטעינת מצברים
ליד הדק חבור
+
כבל
המונה
על
מד סיבובי מנוע
לסבובים
מכשיר
על
מהירות  -יתר
מהירות היתר
ליד מחוון מנוע
מד לחץ שמן
ליד מחוון מנוע
מד חום מנוע
מחוון
ליד
מחוון טעינה מצברים
הטעינה
ליד מונה ש"ע
מד שעות  -פעולה
ליד מחוון לחץ
מד לחץ דלק
דלק
הידית
ליד
עצירת חרום
השחורה
שעל המנוע בצד
שמאל
על קיר ליד
מד גובה  -מים
המורפי
על המגוף
ברז ניקוז שמן

19א'

קיבולת אגן שמן ליטר

20

זהירות  -הפעלה
אוטומטית לפני
טיפול
א .הבטחת שאין
אפשרות להתניע
את היחידה
ב .נתק מקורות
הספקת חשמל -
רשת או גנרטור
אחר
ג .בדוק כי החלקים
המטופלים אינם תחת
מתח

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19

מידות בס"מ

צבע
לבן על רקע אדום
לבן על רקע אדום
אדום
לבן על רקע אדום

9X13

לבן על רקע אדום

16X20

לבן על רקע אדום

5X10

לבן על רקע אדום

5X3

לבן על רקע אדום

5X10
5X10
9X13

אדום
1X4

לבן על רקע אדום

1X4

לבן על רקע אדום

1X4
1X4
1X4

לבן על רקע אדום
לבן על רקע אדום
לבן על רקע אדום

1X4
1X4

לבן על רקע אדום
לבן על רקע אדום

5X10

לבן על רקע אדום

5X10

לבן על רקע אדום

5X10

לבן על רקע אדום
לבן על רקע אדום

על האלטרנטור:
בחזית
אחד
ואחד
על מכסה חיבורי
הכבלים לכח

30X21

לבן על רקע אדום
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מיקום

מס'

נוסח השלט

21

מזהה מצב מסנני שמן עם ליד מזהה מעל 2X5

לבן על רקע אדום

22

2X5

לבן על רקע אדום

15X15

שחור על אלומניום

3X5

שחור על אלומניום

3X5

שחור על אלומניום

10X10
1X4
1X5

שחור על אלומניום
לבן על רקע שחור

2X5

לבן על רקע אדום

20X10

לבן על רקע אדום

המסננים
חץ
ליד ידית שחרור
מהירות יתר  -מכני
מהירות יתר
ברזים עוקפים
סימון מצב":מסננים"
דלק
מסנני
"עוקף"
בהזנה למנוע
ברזים לצנרת
סימון מצב:
"מיכל סגור" "מיכל הזנה
בין
ועודפים
מחובר"
מיכל יומי ומנוע
ברזים לחיבור
זיהוי וסימון מצב
מקביל בין צנרת
"פתוח  -סגור"
הזנה לעודפים
של הדיזלים
בורר
ברז
מילוי משאבת יד
למשאבה
"למיכל דלק יומי"
ליד כל ברזי/
"פתוח  -סגור"
מגופי הדלק
על גופי החימום
גוף חימום 230וולט

23
24

25

26
27
28

זהירות מתח זר

29

על האלטרנטור

מידות בס"מ

צבע

הערה  :המזמין שומר לעצמו הזכות להוסיף על חשבון הקבלן כל שלט נוסף שיידרש עד  20 %מכמות
השלטים הנ"ל.
49.11

רכש גנרטורים 1800KW -PRIME

דיזל גנרטורים
 49.11.01כללי
 49.11.01.1מכרז /חוזה זה מתייחס לאספקת והתקנת דיזל גנרטור בהספק PRIME 1800

 KWלקמפוס צפוני של אוניברסיטת בן גוריון.
 49.11.01.2הקבלן יבדוק את הפתחים וההכנות שבוצעו בבניין .אם הפתחים שהוכנו אינם
מתאימים לגנרטור המוצע -יבצע הקבלן התאמות בגנרטור כולל הכנסתו בשני
חלקים( -רדיאטור בנפרד) -ללא תוספת מחיר.
 49.11.02תאור העבודה
 49.11.02.1אספקת דיזל גנרטור בהספק של  , KW1800במשטר עבודה .PRIME
 49.11.02.2הובלת היחידה לשטח ,הכנסתה לחדר ,והתקנתה על בולמי זעזועים אורגינליים.
 49.11.02.3מתן הנחיות התקנה לקבלן התקנות.
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 49.11.02.4הפעלת הגנרטור בסיום התקנתו  -לרבות אספקת עומס דמה בהספק של
 Kw 1800וכבלים וחיבורם לגנרטור.
 49.11.03בדיקות שיבוצעו בגנרטור
במהלך ההרצה ייערכו בדיקות לתפקוד כל מרכיבי הדיזל גנרטור .הבדיקות ייערכו לפי תקני
בדיקות של היצרן ויכללו בנוסף על הבדיקות הסטנדרטיות גם הבדיקות שלהלן:
 49.11.03.1העמסה מלאה מינימום  4שעות ,בדיקת טמפרטורה ולחץ שמן.
 49.11.03.2תגובה למכת עומס סימטרית מרייקם של  , 50%מדידת שינוי מתח ,תדר וזמן
שיקום.
 49.11.03.3תגובה למכת עומס אסימטרית  25%לפאזה ,בסיס עומס .75% ,50% ,25% ,0%
 49.11.03.4מדידת שינוי מתח ,תדר וזמן שיקום.
 49.11.03.5העמסה אסימטרית  25%בכל אחת מהפאזות מדידת יציבות המתח  ,בסיס עומס
.75% ,50% ,25% ,0%
 49.11.03.6תגובה להעמסת עומס מנועי  D.O.L 200KWבסיס עומס .50% ,0%
 49.11.03.7מדידת יציבות מתח ,תדר וזמן שיקום.
 49.11.03.8מדידת הרמוניות זרם ומתח
 49.11.03.8.1גנרטור ברייקם
 49.11.03.8.2עומס  25% ,50% ,100%ליניארי.
 49.11.03.8.3עומס  25% ,50% ,75%עם מרכיבי הרמוניה  3בזרם .5%
 49.11.03.8.4עומס  25% ,50% ,75%עם מרכיבי הרמוניה  7 ,5בזרם .3%
 49.11.03.9כל תוצאות המדידות יעמדו בדרישות המפרטים והתקנים .דו"ח הבדיקות
מאושר ע"י מחלקת בקרת איכות של היצרן יועבר למזמין לפני הוצאת הדיזל
גנרטור מהמפעל.
 49.11.03.10לחלופין יאושר ביצוע הבדיקות החסרות באתר במתקני הספק או במהלך ההרצה
באתר ואולם אספקת כל ציוד הבדיקות וכח אדם נדרש יהיה על הקבלן המספק
את הגנרטור.
 49.11.03.11בנוסף לבדיקה הנ"ל – יבצע הקבלן בדיקת הגנרטור בחו"ל אשר תכלול את
הבדיקות המפורטות לעיל ובדיקה כוללת של הגנרטור והתאמתו לדרישות של
המפרט הטכני – כולל גם הרצה ומסירת פלט הבדיקה.
 49.11.04נתונים טכניים אשר יש לצרף להצעה
 49.11.04.1מפרט טכני מלא ,שיכלול את הפריטים הבאים:
 49.11.04.1.1מפרט טכני למנוע הדיזל על כל מרכיביו.
 49.11.04.1.2מפרט טכני לגנרטור.
 49.11.04.1.3מפרט טכני לרדיאטור.
 49.11.04.1.4מפרט טכני ללוח האוטומטי.
 49.11.04.1.5שרטוטי מידות מפורטים.

_______________________________________________________________________
עמוד  515מתוך 555
-LOGISTIC-#21649-v16מפרט_טכני_מיוחד_-ג__-_2מרכז_אנרגיה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מכרז מס' 206/2021

 49.11.04.1.6תוכנית חדר הגנרטור מצורפת למכרז .הקבלן מתחייב שהגנרטור
המסופק
 49.11.04.1.7על ידו מתאים למידות החדר.
חישובים הקשורים למערכת הקירור ,ספיקות והתנגדויות צנרת ,מערכת האוורור
לרבות התאמת הרדיאטור המוצע לתנאי ההתקנה ,מערכת הפליטה.
 49.11.05שירותים הנדסיים
 49.11.05.1הספק יספק כל נתון שיידרש לצורך השלמת תוכניות ההתקנה ושילוב הגנרטור
במתקן .הספק יערוך מחדש חישובים ממוחשבים לבדיקת נתוני התכנון של
מערכת איוורור ,קירור ופליטה ויאשר בכתב את תכנון ההתקנות.
 49.11.05.2הספק ישלים את כל הנתונים והחישובים כמפורט בסעיף  8לעיל.
 49.11.05.3הספק יספק ספר היחידה כולל מסמך תוכנית טיפולים רב שנתית אוריגינלית של
יצרן הדיזל גנרטור.
 49.11.05.4הספק ישתתף בישיבות תאום עם הקבלן המתקין כפי שיקבע המפקח לצורך
הדרכת הקבלן המתקין ואישור פרטי ההתקנה בהתאם להנחיות היצרן.
 49.11.05.5הספק ישתתף באישור ההתקנה ,הפעלה ראשונית ,הדרכה ,הרצה ובחינה בהתאם
לתאום ודרישות המפקח.
 49.11.05.6הספק יבצע את ההפעלה הראשונה של הגנרטור.
 49.11.05.7עלות כל השרותים ההנדסיים כלולה במחיר היחידה של הדיזל גנרטור ולא
תשולם בנפרד.
 49.11.06טיפולים שנתיים
במסגרת האחריות יבצע הספק טיפולים לדיזל גנרטור ,טיפול שנתי אחד בסיום כל שנת
אחריות לדיזל גנרטור ,טיפול שנתי כולל לפי הנחיות ופרוטוקול טיפול שנתי של היצרן.
הטיפול השנתי יכלול בין השאר את הפעילויות כלהלן:
 49.11.06.1החלפת פילטרים מכל סוג :אויר ,שמן ,דלק -חומר ועבודה.
 49.11.06.2החלפת שמנים -חומר ועבודה.
 49.11.06.3בדיקת תקינות המצברים.
 49.11.06.4בדיקה וזיהוי דליפות מכל סוג ,בקמפוס החולים (בתאום עם האוניברסיטה)
למשך שעה לפחות ,מעקב ורישום נתונים ואישור תקינות העבודה.
 49.11.06.5הפעלת סימולציית תקלות המחוברות למערכת בקרת מבנה.
מודגש :מחיר הטיפול השנתי כלול במחיר האחריות ליחידה ולא ישולם כל תשלום נוסף
בנפרד.
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אספקת גנרטור)KVA( PRIME-KW

 49.12.01נתוני הדיזל גנרטור
 49.12.01.1כללי
מפרט זה מתייחס לאספקת דיזל גנרטור בהספק KVA /// PRIME -1800 KW

2250

 . PRIME -הספק זה הינו הספק נטו לאחר צריכה עצמית ,ומתייחס

לסטנדרט  5816 – SAEהמבוסס על טמפרטורת סביבה של  35מעלות צלזיוס,
בלחץ בוומטר של  29אינץ כספית ו 90% -לחות יחסית.
 49.12.01.1.1יחידת הדיזל גנרטור מיועדת להפעלה אוטומטית בשעת חירום –

להתקנה פנימית.
 49.12.01.1.2יחידת הדיזל גנרטור תכלול את כל האביזרים הסטנדרטים של
היצרן המתחייבים ממפרט זה לתקינות הפעלת והתקנת היחידה גם
אם לא פורטו במפרט.
 49.12.01.1.3הדיזל גנרטור בשלמותו יותקן על בסיס בטון על גבי בולמי זעזועים
קפיציים – קפיצי פלדה .הבסיס מתאים לגרירת היחידה על הרצפה
עם ווי הרמת היחידה בשלמותה
 49.12.01.1.4על היחידה לכלול את כל האביזרים ההכרחיים להפעלה אוטומטית
(רגשים חשמליים ללחץ שמן ,טמפ' ,מנוע ,מהירות יתר וקופסת
חיבורים לפיקוד  ,מורפי  ,מדידת דלק וכדומה).
 49.12.01.1.5היחידה תכלול מנוע דיזל מקורר מים המוצמד ישירות למחולל זרם
חילופין  ,מצנן מים (מונע ע"י רצועות או ישירות מהמנוע) על גבי
בסיס משותף .בסיס היחידה יהיה מפרופיל מקצועי  I /Uשל "10
לפחות.
 49.12.01.1.6הגנרטור וכל מרכיביו חייבים להיות מיצור חדש – לא יותר משנה
מתאריך ההזמנה.
 49.12.01.1.7מנוע הגנרטור הרדיאטור ושאר מערכות העזר – חייבים להיות
מותאמים ומורכבים ע"י היצרן המקורי במפעלו בחו"ל  .על הספק
לספק תעודת בדיקה מקורית של היצרן לכל המכלול כיח' מושלמת
– לאחר שעברו הרצה במפעל היצרן בחו"ל.
 49.12.01.1.8הגנרטור יסופק עם לוח פיקוד אלקטרוני להפעלה אוטומטית –
אורגינלי של יצרן הגנרטור שיותקן על הגנרטור.
 49.12.01.1.8.1הגנרטור יסופק ללא מפסק ראשי של הגנרטור.
 49.12.01.1.8.2הגנרטור יסופק עם הכנות לחיבור פסי צבירה
חיצוניים כלפיי מעלה.
 49.12.01.1.9הגנרטור והמנוע יהיו מתוצרת אחת החברות המפורטות להלן ,ארץ
מוצא אירופה ,ארה"ב או יפן:
 49.12.01.1.9.1קטרפילר
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 מנוע קטרפילר תוצרת ארה"ב. הרכבה בארה"ב. 49.12.01.1.9.2קמינס
 מנוע קמינס תוצרת אנגליה. מחולל תוצרת סטנפורד. הרכבה באנגליה /סקוטלנד. 49.12.01.1.9.3מיצובישי
 מנוע מיצובישי מיוצר ביפן. מחולל  KATOארה"ב ,או סטנפורד. הרכבה ביפן.MTU 49.12.01.1.9.4

 מנוע  MTUמיוצר בגרמניה. הרכבה בגרמניה. 49.12.01.2תקנים מחייבים בהעדר תקן ישראלי לחומר /מוצר /עבודה כל שהיא במסגרת
חוזה זה ,יחושב התקן האמריקאי  NECאו התקן ארופאי  C.E.E.כמחייב .תקנים
המהווים חלק ממפרט זה:
BS-4999
NEMA- MGI

 ISO 9001ליצרן
 ISO 9001לקבלן
EN 50160
IEEE 519-1992
ISO 8528 PART1 ÷PART5
ISO 8178-4
ISO 8178-D2

כאשר דרישות במפרט להלן מחמירות מדרישות התקן ,יקבעו דרישות המפרט
במיוחד.
 49.12.01.3נתוני הדיזל גנרטור
 49.12.01.3.1.1הספק נטו  1800 KW:במשטר עבודה .PRIME
ההספק יהיה הספק נטו לאחר הפחתת הצרכנות
העצמית כגון רדיאטור ,מאוורר ,משאבות שמן
ודלק ותנאי סביבה המפורטים לעיל.
 49.12.01.3.1.2מקדם הספק 0.8 :
 49.12.01.3.1.3תדירות 50 :הרץ
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 49.12.01.3.1.4שינוי כיוון תדירות 49 – 51 :הרץ
 49.12.01.3.1.5מהירות סיבוב :עד  1500סל"ד
 49.12.01.3.1.6מתח מוצא

 230 / 400 :וולט

 49.12.01.3.1.7מספר פזות

3:

 49.12.01.3.1.8תנאי סביבה

 :טמפרטורת סביבה  + 55עד – 10

מעלות צלסיוס
 49.12.01.3.1.9גובה מעל פני הים  1200מטר.
לחות יחסית – 90%
 49.12.02מנוע דיזל ואבזריו
 49.12.02.1מנוע הדיזל מטיפוס קירור מים המסוגל לפעול  800שעות ברציפות מהחלפת
שמנים אחת לשניה ומהסוג המיועד לעבודה ברציפות במשך כל השנה  -במקומות
בהם אין אספקה חלופית.
 49.12.02.2לחץ אפקטיבי במנוע  BMEPיהיה בהתאם למסמך האמריקאי שלPB 280112 :

 US DEPARTMENET OF COMMERCEהוצאה עדכנית.
 49.12.02.3הספק היציאה מהגנרטור בהתאם למהירויות הכתובות במסמך לעיל לפי דרגה
"." C
 49.12.02.4המנוע מצויד באביזרים הסטנדרטים שלו וכמו כן באביזרים הר"מ:
 49.12.02.4.1תרמוסטט חום מנוע.
 49.12.02.4.2נשם שמן.
 49.12.02.4.3מסנן אויר יבש תוצרת "דונלסון" או "DUTY / - " FARR

 HEAVYאו ש"ע.
 49.12.02.4.4מזהה מצב מסנן אויר לכל מסנן.
 49.12.02.4.5מסנני שמן.
 49.12.02.4.6מסנני דלק.
 49.12.02.4.7מדיד גובה שמן המאפשר מדידת שמן בזמן פעולה.
 49.12.02.4.8לוח מחוונים שיכלול.
 49.12.02.4.8.1מד מהירות (סל"ד) כולל אמצעים להנעתו.
 49.12.02.4.8.2מד לחץ דלק.
 49.12.02.4.8.3מד לחץ מנוע.
 49.12.02.4.8.4מד מתח מצברים.
 49.12.02.4.9מונה שעות פעולה.
 2 49.12.02.4.10צינורות דלק גמישים באורך של  60ס"מ לפחות עם חיבורים
והברגות מתאימים להתחברות לצנרת דלק.
 49.12.02.4.11בסיס מתכת (רלס) משותף למנוע .אלטרנטור ומצנן מים .הבסיס
עשוי מפרופיל מקצועי של " 8לפחות () I -U
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 49.12.02.4.12משאבת מים צנטריפוגלית מונעת ע"י גלגלי שיניים.
 49.12.02.4.13משאבת שמן.
 49.12.02.4.14מקרן שמן.
 49.12.02.4.15משאבת דלק ראשונית – מותאמת ליניקה.
 49.12.02.4.16משאבת יד לדלק לצורך ניקוז אויר.
 49.12.02.4.17מצנן מים לטמפרטורה של  ) 52 C( 125 Fעם מאוורר דוחף המונע
ע"י רצועות או ישירות מהמנוע  .המצנן יכלול פקק ניקוז מים ,פקק
מילוי ונקודות התחברות של " 0.5עבור מכשיר גובה מים .EL – 150
 49.12.02.4.18פרסוסטט לחץ שמן.
 49.12.02.4.19צינור גמיש מנירוסטה " 8במנוע עם יותר מאשר יציאת פליטה
אחת .יסופק כמות החיבורים הגמישים הדרושים וכמו כן מכנסיים
צינורות שיקלטו את גזי הפליטה מכל אחת מיציאות הפליטה ,
ויוצאים בצינור אחד לעבר פתח בקיר.
 49.12.02.4.20משתיק קול אחד תוצרת  COWLאו ש"ע להנחתת קול של לפחות
25 DBA
 49.12.02.4.21המנוע והגנרטור עם אפשרות להתקנת לוח סינכרון.
 49.12.02.4.22הגנות חשמליות הכוללות יציאות /מגעים שיחווטו לקופסת חיבורי
פיקוד.
 ציוד הדרוש לעבודה בסינכרון לחץ שמן חום יתר מהירות יתר 49.12.02.4.23מערכת הגנות לדימום אוטומטי – כולל מערכת התראות אופטיות
 לחץ שמן נמוך חום יתר מהירות יתר מפלס מים נמוך ברדיאטור עצירת חירום התנעת נפל 49.12.02.4.24מד גובה מים תוצרת  MURPHYדגם ( EL – 150שיחובר ללוח
פיקוד).
 49.12.02.4.25ידית עצירת חירום למנוע.
 49.12.02.4.26מערכת התנעה אוטומטית  24וולט בהתאם ליצרן המנוע הכוללת
תנע/ים ואביזרי עזר המתנע יתנתק אוטומטית מהמנוע – אחרי
התנעה.
 49.12.02.4.27מתנע/ים חשמל/ים תוצרת "דלק במי"  24וולט.
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 49.12.02.4.28וסת חיבורי פיקוד לחיבור עבור הלוח האוטומטי.
 49.12.02.4.29סט מצברי התנעה עופרת/חומצה יבשים וטעונים  24וולט – בקיבול
של  300אמפר/שעה .יחד עם מצברים יסופקו כבלי חיבור עם נעלי
כבל חיבור בין המצברים (המצבר  EUROBAT 10 +ללא טיפול3 -
שנים אחריות).
 2 49.12.02.4.30גופי חימום למים  240וולט  1קו"ט כ"א עם ווסת חום וטרמומטר
דיגיטלי בלוח חשמל.
 49.12.02.4.31המנוע יהיה מסוג מנוע בהזרקה ישירה ללא תא שריפה מוקדם.
 49.12.02.4.32ווסט מהירות אלקטרוני "וודוורד" ארה"ב דגם  2301 Aאו בסלר
או קטרפילר ,הכולל את אביזרי העזר הדרושים להפעלתו התקינה
לוח הפיקוד האינטגרלי של הדיזל גנרטור):
(מותקן בתוך
 -לקט מגנטי

() MAGNETIC PICK – UP

 -מפסק לחץ שמן

() RAMP GENERATOR

 מפעיל לויסות כמות דלק () ACTUATOR 49.12.02.4.33בולמי זעזועים קפיציים מפלדה להתקנה מתחת לבסיס.
 49.12.02.4.34מגן למצנן.
 49.12.02.4.35פטמות גרוז לגרוז החלקים הנעים.
 49.12.02.4.36סט כלי עבודה לדיזל גנרטור.
 49.12.02.5מערכת הדלק
מערכת הדלק צריכה להיות חלק בלתי נפרד של המנוע.
מע' הדלק צריכה להיות מסופקת עם הצירופים הבאים:
 49.12.02.5.1מע' ויסות הדלק מסוגלת לבצע הדממה מוחלטת של המנוע.
 49.12.02.5.2מסנני דלק ראשוני ומשני מסוג תרמיל שניתן להחלפה וממוקם
במקום נוח לשרות.
 49.12.02.5.3משאבת איתחול ( )PRIMINGדלק ידנית.
 49.12.02.5.4צינורות דלק גמישים (יניקה ועודפים) מסוככים באורך המתאים
לחיבורים למיכל דלק בבסיס היחידה במקרה הצורך או למיכל יומי
מרוחק.
 49.12.02.5.5מפריד מים מדלק (.)WATER SEPARATOR
 49.12.02.6מערכת סיכה
מערכת סיכת המנוע צריכה להיות מושלמת ומורכבת על כל האביזרים הנחוצים
כגון:
משאבת שמן ,מסננים ,מקררים וכו' .כל המסננים צריכים להיות מסוג תרמיל
החלפה.
מדיד רמת השמן ( )DIP STICKלקביעת רמת השמן המקסימלית והמינימלית
הנדרשת (במנוחה ובעבודה).
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המדיד יהיה ממוקם במקום שניתן לגישה בנוחיות.
 49.12.02.6.1שסתום ניקוז אגן השמן  -לריקון השמן ע"י גרביטציה בצורה קלה
ונוחה.
 49.12.02.6.2נשם שמן.
 500 49.12.02.6.3שעות עבודה ברציפות מהחלפת שמנים מאחת לשניה.
 49.12.02.6.4שמן מנוע יסופק עם הדיזל גנרטור מחיר השמן כלול במחיר
היחידה.
 49.12.02.6.5צינור גמיש לחיבור נשם השמן עד לקצה המצנן
 49.12.02.6.6מאצרה בנפח  10%גדולה יותר מנפח השמן באגן הגנרטור עם ברז
ניקוז מותקנת מתחת לגנרטור.
 49.12.02.7מערכת כניסת אויר
המנוע יצויד במסנן אויר מדגם יבש עם אלמנט הניתן להחלפה ,כולל בית מסנן,
המסננים צריכים להיות מסוג תרמיל החלפה.
מערכת כניסת אויר תכלול מחוון שרות המזהה מצב המסנן.
 49.12.02.8מערכת קירור
 49.12.02.8.1המנוע יצויד במע' קירור סגורה שמסוגלת לקרר את המנוע כאשר
הד"ג פועל בעומס מקסימלי ותנאים סביבתיים כמפורט בסעיף
 3.2ו.4.2 -
 49.12.02.8.2למנוע תהיה מערכת מעטפת מים למניעת חלודה ומינימום יצירת
משקעי אבנית בתוך המנוע בטמפ' וקצב זרימה מומלצת ע"י היצרן
(חומר או מסנן).
 49.12.02.8.3המנוע יצויד במשאבת סחרור צנטריפוגלית למעטפת המים וברז
טרמוסטטי למע' המים כדי לשמור את המנוע בטמפ' המומלצת ע"י
היצרן.
 49.12.02.8.4מע' הקירור תכלול רדיאטור מסוג טרופי לטמפ' סביבה .+ 50C
 49.12.02.8.5הרדיאטור יהיה עם מאוורר דוחף מדגם והספק המומלצים ע"י
יצרן המנוע לתנאי העבודה הנדרשים לעיל.
 49.12.02.8.6רשת מגן קשיחה תעטוף את החלק העליון והצדדים של כל החלקים
המסתובבים בין המנוע לרדיאטור.
 49.12.02.8.7המאוורר ,גלגל הנעת המאוורר ורצועות המאוורר צריכים להיות
מכוסים עם רשת מגן פלדה עבור הגנה אנושית.
 49.12.02.8.8הרדיאטור צריך להכיל את כל האביזרים הנחוצים כגון :מצוף
אוטומטי או חיישן שישגיח על רמת המים ,ברז ניקוז כולל פקק
אבטחה .ברז הניקוז יותקן כך ,שיאפשר גישה נוחה למטפל.
 49.12.02.8.9היצרן יספק את מידות רוחב וגובה של הרדיאטור ,ספיקת זרימת
האוויר ואת המגבלות המרביות בצד שחרור של הרדיאטור .רשת
מגן בחלקו הקדמי של המצנן.
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יסופק תוסף מונע קורוזיה במערכת הקירור לתקופה של מינימום  5000ש"ע או/ו
 3שנים מחיר התוסף כלול במחיר היחידה.
 49.12.02.9מערכת הפליטה
 49.12.02.9.1מע' הפליטה של המנוע צריכה להיות מותקנת לגזי הפליטה עם
מינימום התנגדות במהירות כאשר מפל לחץ מקסימלי של מע'
הפליטה לא יהיה יותר מ.6.7KPA -
 49.12.02.9.2מע' הפליטה תכלול משתיק קול וצינור התפשטות (חוליה גמישה).
 49.12.02.9.3משתיק קול:
מפל הלחץ על משתיק לא יעלה על מחצית מפל הלחץ המומלץ ע"י
יצרן מנוע .מעטפת המשתיק תיבנה מחומרים עמידים בפני חלודה.
מפל הלחץ דרך משתיק הקול יהיה עם מינימום התנגדות ולא יעלה
על המלצות של יצרן המנוע.
משתיק קול מתוצרת  COWLאו "חנא" דגם  ESAבנייחות קול
לפחות .25dbA
 49.12.02.9.4צינור התפשטות :החוליה הגמישה תהיה עשויה מפלדת אל חלד
ותהיה מסוגלת לספוג רעידות מנוע ואיזון עבור התפשטות
תרמית מגזי הפליטה,
והתכווצות שנגרמת ע"י התפשטות
ותכלול אוגן נגדי תואם ואטם.
 49.12.02.9.5אם למנוע יש יותר מיציאה אחת במערכת הפליטה היצרן יספק את
אותו מס' של גמישים מתאימים ,צינורות התפשטות ומשתיקי קול.
 49.12.03הרכבה
המנוע ,גנרטור והרדיאטור צריכים להיות מורכבים יחדיו על בסיס (שילדה) משותף ע"י יצרן
יחידת הדיזל גנרטור.
בסיס הד"ג יהיה מתוכנן ובנוי על ידי יצרן יחידת הדיזל גנרטור לעמוד בפני נטיות
ובמינימום תהודה ורעידות.
הבסיס יהיה בנוי מפרופילי פלדה ומתאים לתמיכת הד"ג בזמן שינוע ,הרמה ופעולת הד"ג,
לפחות  10אינטש'.
במידה והאלטרנטור לא מיוצר ע"י יצרן הדיזל ,המרכיב ימסור תעודת בדיקה
"  "TORSIONAL VIBRATION ANALYSISשל " ." GEN -SETבדיקה תתבצע ע"י מעבדה
מאושרת.
יח' הד"ג תסופק עם מע' בולמי זעזועים מסוג קפיצי פלדה להנחתת התנודות,
המותאמים למשקל יח' הד"ג.
הערות :כל השלטים יותקנו כך שלא יפריעו לפעולה הסדירה של האחזקה וקריאת
המחווטים השונים בדיזל גנרטור .
הניסוח הסופי ומיקום השלטים טעון אישור המזמין.
 49.12.04אלטרנטור זרם חילופין עם עירור וויסות עצמי
מתח  230 / 400וולט
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 50הרץ

תדירות
פזות 3
מהירות סיבוב עד  1500סל"ד.
מקדם הספק 0.8
דגם מברשות סינכרוני ללא מברשות
1
מסבים
 IP 22או ש"ע

הגנת מים

ולסטטור – דרגה  Hטרופי.
אוורור עצמי ע"י מניפה/מפוח.

אוורור

הגנה בפני הפרעות רדיו סיכוך מדרגה  Kלפי תקן גרמני
 VDE 0530או תקן MG– I

NEMA

עיוותים הרמוניים:
 -עבור עומסים ליניאריים

3% THD

 -עבור עומסים לא ליניארי

 5% THDלפי תקן NEMA

עבודה במקביל ובסינכרון
ווסת מתח
תחום דיוק ווסת מתח

לצורך
אלקטרוני
0.25%

עבודה
חישה

MGI

תלת

במקביל
פאזית
()+

דיוק ויסות מתח

 ) + -( 1%מ 0 -ל –  100אחוז עומס

תחומי ויסות מתח ידני

 - 25% + 10%מהמתח הנומינלי
המצוין יציבות מתח
פחות מ0.5% -
מילישניות
20
מ-
פחות
מערכת הגנה פנימית בפני תת
תדר.
ותת
מתח
מערכת ניתוק עירור בעומס
שניות.
10
אחר
יתר

זמן תגובת מחזור 1

בפני חוסר מתח
הגנה
יכולת עבודה של  150%סיבובי
יתר מעל למהירות סיבוב של
 1500סל"ד.
*

הספק

חישה.

(נטו) 1800 KW PRIME

 49.12.04.1דרישות טכניות לגנרטור
תנאי סביבה:
הגנרטור יפעל כתיקנו בתחום טמפרטורות הסביבה מ  - 5 Cעד  50 Cבגובה עד
 1500מעל פני הים בעומס מלא.
סוג הגנרטור:
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סינכרוני ללא מברשות עם עירור עצמי ,תלת פאזי ,חיבור כוכב עם גישה לאפס.
נקודת חיבור האפס תוכל לשאת  100%מהזרם הכללי.
בעל נצילות גבוהה (נא לציין ב 100% -עומס).
 הגנרטור יהיה מסוגל להפעיל שנאי  – 2000KVAהתחייבות הקבלן . 49.12.04.2מתח המוצא:
מתח המוצא הנקוב יהיה  .230V / 400ניתן יהיה לשנותו עד  5%באמצעות
פוטנציומטר שיותקן חיצונית לגנרטור .שינוי במתח המוצא יתבצע כתוצאה
משינוי מתח במערכת העירור.
אפיצות במצב יציב (.)STEADY STATE
אפיצות המתח תהיה  0.25%בתחום החל מריקם ועד עומס מלא וכן מ= 0.8 -
 COSועד  COS = 1זמן תגובה  1מחזור (פחות מ 10 -מיל' שניות)
אפיצות בתגובה דינמית:
בשינוי פתאומי של העומס מריקם ל 50% -ומ 50% -ל 100%-כאשר ,COS = 0.8
השינוי הזמני של המתח הנקוב יהווה עד  .15%בשינוי פתאומי של העומס מ-
 100%לריקם באשר  COS = 0.8השינוי הזמני של מתח הנקוב יהיה עד  .20%זמן
החזרה למצב יציב פחות מ 4 -שניות.
 49.12.04.3הספק מדומה:
הספק המוצא המדומה (._____________ KVA ,)S
 49.12.04.4מקדם הספק:
מקדם ההספק 0.8
 49.12.04.5תדר:
תדר המוצא יהיה .50HZ
אפיצות במצב יציב ()STEADY STATE
אפיצות התדר תהיה  0.25%בתחום החל מריקם ועד עומס מלא.
אפיצות בתגובה דינמית:
בחיבור פתאומי של העומס מריקם ל 100% -שינוי זמני בתדר עד  15%מערך
הנומינלי ,בניתוק פתאומי של העומס עד ריקם ,שינוי זמני בתדר עד  10%מהערך
הנומינלי.
החזרה למצב יציב תתבצע תוך  5שניות.
 49.12.05סוג הבידוד:
 49.12.05.1הבידוד יהיה מותאם לאקלים טרופי דרגה .H
 49.12.05.2טמפרטורה מקסימלית בליפופי הגנרטור בעומס מלא לא תעלה על .105 C
 49.12.06צורת גל המתח:
הסטייה המרבית המותרת במתח בין הפזות ללא עומס תהיה עד  5%מערך הנקוב.
תכולת ההרמוניות במתח המוצא ללא עומס לא תעלה על .)THD( 5%
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בחוסר איזון הזרמים בין פזות עד  ,100%המתח הלא מאוזן לא יעלה על  10%של ממצוע
האריתמטי של המתחים על שלושת הפזות.
הגורם ההרמוני לטלפון )THF( ,כפי שמוגדר בתוספת  ,IEC 34-1לא יעלה על .5%
 49.12.07הרמוניות:
הד"ג יהיה מסוגל להזין באופן יציב ובגבולות האפיצות של מתח ותדר עומס לא ליניארי תלת
פאזי מבוקר  .SCRבגנרטור ינקטו אמצעים מתאימים בכדי לשמור על צורת גל מתח
סינוסואידלי עם  THDעד  5%בכל התנאים.
 49.12.08עירור
מערכת העירור תהיה בעלת ייצוב מתח אלקטרונית .ללא מברשות.
המעורר ישמור על ערך מתח ה RMS -בתחום הנדרש.
הדיונות יוגנו מעליות מתח פתאומיות למניעת תופעות מעבר.
( )PERMANENT MAGNETהמעוררת תצויד במגנט תמידי המורכב בנפרד ברוטור .למייצב
המתח יהיה חיישן תלת פאזי למתח המוצא .החיישן יסופק ויבדק ע"י היצרן כך שיתאים
לגנרטור ולמנוע ,ויבטיח יציבות המתח ותדר כפי שנדרש .תוצאות הבדיקה ירשמו בדו"ח
בדיקות של היצרן/ספק.
מעגל העירור יוגן נגד עומס יתר במקרה של "עירור מאולץ" הנובע מפעולת הגנרטור במהירות
נמוכה מהנקוב.
 49.12.09הפרעות בתחום גלי הרדיו ()EMI RFI
התאמה לדרישות

MIL – STD - 461C

 49.12.10זרם קצר
הגנרטור יהיה מסוגל לספק זרם של לפחות  300%מהזרם הנומינלי למשך  15שניות וזרם
 6INלמשך  1שניות לפחות.
 49.12.11הגנת הליפופים
הליפופים יוגנו על-ידי חיישנים נגד טמפרטורה גבוהה לפי דרישות  IEC 34-11קטגוריה .1
מערכת החישה בתוספת ממסר הגנה תאפשר התראה וניתוק העומס במקרה של עלית טמפ'
בליפופים של הגנרטור.
מחממי חלל לאלטרנטור למניעת לחות.
 49.12.12חיווט
חווט הציוד המורכב על הד"ג יתבצע באמצעות חוטי נחושת גמישה בבידוד עמיד לחום ,שמן,
מים וסולר.
תחום העבודה התקינה של החווט יהיה בין .+ 50 C- - 5 C
כל החוטים יוזנו באמצעות שרוולים או צינורות (עמידים בדרישות הסביבה) עם אפשרות
לגישה נוחה לצורך הכנסה והוצאת המוליכים.
החיווט יהיה מסומן ע"י מספרים או צבעים לפי דרישות תקן .IEC
סרגלי המהדקים יסומנו וימוספרו באופן ברור או בר קיימא המהדקים יאורגנו באופן מסודר
ובנפרד לפי מתחים ( ACו.)DC -
היצרן/ספק יגיש תוכניות חשמל ותוכניות חיווט של הד"ג.
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 49.12.13ווסת מתח
ווסת מתח דיגיטלי ,וויסות מתח יחסי לתדר הניתן לתכנות עם תצוגה דיגיטלית ,חישה תלת
פאזית ,עמיד לעיוות גל עד  20%כתוצאה מהרמוניות .
תחום דיוק כנדרש 0.25% :
הווסתים המאושרים להרכבה:
 49.12.13.1ווסת וודוורד.
 49.12.13.2ווסת בסלר.
 49.12.13.3ווסת קטרפילר.
מערכת הגנה פנימית בפני תת מתח ותת תדר ומתח יתר לניתוק העירור ומערכת ניתוק עירור
בעומס יתר לאחר כ 15 -שניות.
 49.12.14המחולל יהיה .2/3 STATOR WINDING PITCH
 49.12.15בהיעדר דרישה אחרת יקבעו דרישות תקןPERFORMANCE CLASS G3-ISO8528 PART :

 5אפשרות לתקשורת .RS422
49.13

לוח פיקוד

 49.13.01לוח פיקוד אלקטרוני תצוגה דיגיטלית ,מותקן ע"ג הגנרטור  IP22מוגן בפני מתח יתר והיפוך
קוטביות ,טווח טמפרטורה .40C + 70C
 49.13.02מכשירי מדידה:
פנל תצוגת נתונית דיגיטלי לזרם חילופין תחום דיוק .)RMS( 0.5%
 49.13.02.1שלושה מדי זרם
 49.13.02.2שלושה מדי מתח ,מתח בין פאזות ופאזה ו 0
 49.13.02.3מד תדירות דיוק 0.3%
 49.13.02.4קוו"ט כללי ולכל פאזה
 49.13.02.5קוו"ט שעה כללי
 49.13.02.6קוו"א כללי
 49.13.02.7קוו"א ראקטיבי כללי
 49.13.02.8קוו"א ראקטיבי לשעה כללי
 49.13.02.9מקדם הספק ממוצע ולכל פאזה
 49.13.02.10סה"כ אחוז הספק מנוצל
 49.13.02.11מד מתח מצברים
 49.13.03פנל תצוגת נתונים דיגיטלי לבקרת מנוע ל :סיבובי מנוע ,מתח טעינה ,טמפרטורת מי קירור,
לחץ שמן ,מונה שעת עבודה.
 49.13.04לחצן פטריה ננעל להפסקת חירום.
 49.13.05מפסק בורר אפיוני עבודה:
 49.13.05.1חדל/ביטול :הפסקת פעולת המנוע מיידית וביטול
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התראת תקלות מנוע.
 49.13.05.2עצירה מושהת:

הפסקת פעולת המנוע לאחר זמן קירור.

 49.13.05.3ידני:

הפעלה ידנית של המנוע.

 49.13.05.4אוטומטי:

יחידה מוכנה להפעלה אוטומטית של
היחידה תתבצע במצב זה באמצעות
סגירת מגע יבש חיצוני.

 49.13.06יחידות השהיה לזמן קירור ומחזור התנעות .השהיית זמן קירור  0-30דקות .מחזור התנעות
 1-60שניות.
 49.13.07ממסר בקרת עומס לשיא ביקוש הניתן לתכנות.
ממסר נוסף לשימוש הלקוח הניתן לתכנות.
 49.13.08נוריות מולטילד אדומות לסימון והתראה כולל דימום אוטומטי של היחידה בתקלות
הבאות:
 49.13.08.1לחץ שמן נמוך
 49.13.08.2חום מים גבוה
 49.13.08.3התנעת נפל
 49.13.08.4מהירות יתר
 49.13.08.5הפסקת חירום
 3 49.13.08.6נוריות נוספות לשימוש הצרכן (דימום והתראה)
 49.13.08.7לחצן בדיקת נוריות
 49.13.09ממסרי הגנה:
הממסרים ניתנים לתכנות ,להתראה או דימום ,תיכנות ערך ,זמן השהייה ומגע לחיבור או
ניתוק .ערכי התכנות ניתנים לתצוגה כשהגנרטור במצב עבודה או מנוחה.
ההגנות הן:
 49.13.09.1עליית מתח גנרטור
 49.13.09.2עליית תדר
 49.13.09.3יתרת זרם
 49.13.10מערכת אבחון תקלות עצמית  -למערכת ולרכיב במערכת ע"י הצגת קודים על צג הלוח.
 49.13.11התראה מוקדמת לתקלות ,נורת מולטילד צהובה לסימון:
 49.13.11.1חום מים גבוה
 49.13.11.2חום מים נמוך
 49.13.11.3לחץ שמן נמוך
 49.13.12תפריט שרות:
 49.13.12.1מידע מעודכן לאיש השרות על מהות התקלה ,תקלה חוזרת ,ומידע קודם מצטבר.
 49.13.12.2זיכרון ל 12 -תקלות ,תקלה  13מוחקת את הראשונה או ב 750 -שעות עבודה
מאירוע התקלה ,נמחקת תקלה.
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 49.13.13מגעים יבשים לבקרה מרחוק עם נתיך הגנה נפרד לכל ריילי:
 49.13.13.1חום מים גבוה  -התראה
 49.13.13.2חום מים גבוה  -דימום
 49.13.13.3חום מים נמוך  -התראה
 49.13.13.4לחץ שמן נמוך  -התראה
 49.13.13.5לחץ שמן נמוך  -דימום
 49.13.13.6מהירות יתר  -דימום
 49.13.13.7התנעת נפל  -דימום
 49.13.13.8בורר לא במצב אוטומטי  -התראה
 49.13.13.9מערכת אבחון תקלות מנוע פעלה
 49.13.14תקשורת מחשבים – פרוטוקול תקשורת
לוח הבקרה יסופק עם מע' בקרה פנימית אשר כוללת תקשורת  TCP/IPו.RS485 -
הקבלן יספק את פרוטוקול התקשורת וכל התוכנה והחומרה הדרושים לצורך הכנסת כל
הנתונים למחשב האחזקה.
49.14

חומר טכני

 49.14.01חומר טכני וחומר אחר אשר צריך להיות מצורף להצעת הספק ב 3 -עותקים:
 49.14.01.1מפרטים של היצרן:
 49.14.01.1.1מפרט מלא של מנוע.
 49.14.01.1.2מפרט מלא של האלטרנטור.
 49.14.01.1.3מפרט מלא של יחידת הדיזל גנרטור על כל אביזריו.
 49.14.01.1.4מפרט מלא של לוח הפקוד והבקרה.
 49.14.01.1.5מפרט מלא של מצנן המים.
 49.14.01.2שרטוטים – שרטוטי מידות של החלקים העיקריים של היחידה סכמות חשמליות
של המערכות הפקוד והבקרה.
 49.14.01.3פירוט שינוי הספק היציאה כפונקציה של שינוי גובה ,טמפ' לחות.
 49.14.01.4שרטוטים מושלמים ומידות של הדיזל גנרטור.
 49.14.01.5פירוט ומיקום של כל האביזרים והתחברויות בדיזל גנרטור שיכלול:
פיקוד  ,כוח ,דלק ,מים ,פליטה וכו'..
 49.14.01.6הוראות התקנה סטנדרטיות של יצרן היחידה.
 49.14.01.7הוראות התקנה ותוכניות התקנה של הדיזל גנרטור  ,לוח פיקוד וכל שאר
האביזרים תוך התייחסות לדרישות המפרט.
 49.14.02ספרות טכנית שתסופק חודש אחד לפני הספקת הציוד (עבור הדיזל גנרטור) ( כלולה במחיר
של הדיזל גנרטור).
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 2 SERVICEספרי קטלוג חלקי חילוף  3,ספרי הוראות

הפעלה טיפול ואחזקה כל הספרים יהיו מקוריים של היצרן.
 2 49.14.02.2ספרי דיזל גנרטור בעברית הכוללים את הפרטים הבאים:
 49.14.02.2.1שרטוטים קטלוגיים של חלקי המנוע ואופן הרכבתו.
 49.14.02.2.2פרוט קטלוגי של חלקי המנוע ואופן הרכבתו.
 49.14.02.2.3פרוט קטלוגי של האלטרנטור ואופן הרכבתו.
 49.14.02.2.4סכמה חשמלית של מבנה האלטרנטור.
 49.14.02.2.5סכמה חשמלית של כל מערכות החשמל והפיקוד בגנרטור.
 49.14.02.2.6הוראות הפעלה.
 49.14.02.2.7הוראות טיפול אחזקה ושיקום למנוע ולאלטרנטור.
 49.14.02.2.8הוראות איתור תקלות ותיקון.
 49.14.02.2.9שרטוטי מידות של כל חלקי היחידה.
 49.14.02.2.10רשימת חלפים מומלצת ומפורטת לדיזל גנרטור הפועלים ברציפות
ובחרום.
 49.14.02.2.11קטלוגים חלקי חילוף לכל אביזרי יחידת הכוח.
 3 49.14.02.2.12בספר יופיעו תמונות של הדיזל גנרטור ואביזריו מכמה מבטים
התמונות יודפסו בספר בהדפסת רשת.
 3 49.14.02.2.13תוכנית לוח כוח ובקרה להפעלה אוטומטית של הגנרטור.
 49.14.02.3הוראות טיפול ואחזקה תקופתית.
 49.14.02.4הוראות הפעלה.
 49.14.02.5נוהלי טיפול בנפגעי הלם.
 49.14.02.6רשימת חלקי חילוף מומלצת לפי חתך של חלקי חילוף שלהלן:
 49.14.02.6.1טיפולים מונעים לפי שעות עבודה ו/או שנים
 49.14.02.6.2דרגי תיקון.
 החומר יסופק ב –  3העתקים.הערה
תכולת ספר ואופן עריכתו תקבל אישור מוקדם של המזמין .
הספר יכיל כ –  30עמודים)
 49.14.02.7הדרכה
 49.14.02.7.1הספק /יצרן מתחייב לתדרך את האנשים המטפלים בציוד במפעלו
ובשטח ההתקנה /הפעלה בהפעלה ובאחזקה מונעת למנוע הדיזל.
אלטרנטור מערכות העזר וכמו כן בימי עיון מרוכזים במפעלו ככל
יידרש ממנו( .לפחות  2ימים במפעל הספק ו 2-ימים באתר).
 49.14.02.7.2ההדרכה תעשה על חשבון הספק/יצרן לפי תיאום עם המזמין.
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 49.14.02.8בחינה ואישורים (לצורך זאת יופיע הספק/יצרן באתר ההפעלה /התקנה לא פחות
מאשר  4פעמים לפי הזמנת המזמין
 49.14.02.8.1בחינת הציוד תעשה ע"י נציגי המזמין למכלול הדיזל גנרטור
ותתפצל לשלבים כמפורט מטה.
 49.14.02.8.1.1בדיקת יח' הדיזל גנרטורים ומכלול טרם
הפעלתם/התקנתם באתרים (פתיחת ארגזי הציוד
לוודא שאכן סופק כל האמור במפרט הרכישה
המערכת בחו"ל.
 49.14.02.8.1.2התנעת היחידה לראשונה באתר ההפעלה/התקנה
ע"י הספק/יצרן.
 49.14.02.8.1.3עמידה בנתוני היצרן לגבי נושאים שלא פורטו
במפרט.
 49.14.02.8.1.4הרצת היחידה במשך  20שעות עם עומסים
משתנים אולם לא פחות מאשר הנומינלי .
 49.14.02.8.1.5הספק/יצרן יגיש הצעה מפורטת הכוללת את כל
מספרי היצרן תוך התייחסות לסעיפי מפרט זה
ותוך הקפדה על מילוי הדרישות שצוינו
ואינפורמציה אחרת שלא פורטה במסמך זה
תמולא בנפרד כמו כן יספק היצרן/ספק במסגרת
הצעתו חומר טכני כנדרש לעיל.
 49.14.02.9צבע
 49.14.02.9.1יחידת הדיזל גנרטור תצבע בצבע יסוד על מנת להגן עליהן מפני
השפעות אקלימיות קורוזיביות.
 49.14.02.9.2צבע הדיזל גנרטור יהיה אורגינלי של היצרן.
 49.14.02.10תעודת בחינה
הספק /יצרן יספק למזמין  2עותקים של תעודת בחינה ליחידת הדיזל
גנרטור .התעודה תהיה של הבדיקה האורגינלית של היצרן המרכיב את המערכת
בשלמותה ותכלול:
 49.14.02.10.1בדיקה דינמומטרית למנוע הדיזל.
 49.14.02.10.2בדיקה חשמלית לאלטרנטור.
 49.14.02.11אריזה הובלה ופריקה
 49.14.02.11.1יחידת דיזל גנרטור תיארז באריזת עץ אטומה למשלוח ימי כר"מ.
בסיס האריזה יהיה עשוי מקרשים או ממשטח המתאים לנשיאת
הגנרטור עובי הבסיס  20ס"מ לפחות.
 49.14.02.11.1.1היחידה תשונע בתוך מכולה.
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 49.14.02.11.1.2כל חלקי המנוע והגנרטור הפתוחים יאטמו
באמצעות אטמים נגד חדירת לחות מי-ים ומי
גשם.
 49.14.02.11.2על גבי כל האריזות יצוינו כל הפרטים הדרושים להלן:
 49.14.02.11.2.1שם הספק.
 49.14.02.11.2.2מספר הזמנה.
 49.14.02.11.2.3ייעוד המשלוח.
 49.14.02.11.2.4ספרור האריזות.
 49.14.02.11.3יחידת הדיזל גנרטור תסופק מורכבת בשלמותה למחסני המזמין
כשהיא ארוזה באריזתה המקורית
 49.14.03אחריות למערכת דיזל גנרטור
הקבלן ייתן אחריות ושרות של  24חודשים לתקינות המערכת ,תחילת האחריות רק לאחר
קבלת המערכת ללא הסתייגויות ע"י כל הגורמים.
במשך תקופת האחריות השרות יבצע הקבלן את כל הטיפולים הנדרשים בדיזל גנרטור -לפי
המלצות היצרנים ויחליף כל חלק פגום וחומרים מתכלים על חשבונו.
במשך תקופת האחריות השרות יתקן הקבלן כל תקלה או נזק ויחליף כל חלק פגום ,בתוך 48
כל המפורט לעיל כלול במחיר המערכת הראשוני -ולא ישולם לקבלן כל
שעות.
תשלום נוסף.
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נספח ב'
שילוט בעברית
.1

לאחר התקנת הדיזל גנרטור בתחנת הכוח יקבעו ויותקנו ע"י הספק/היצרן השלטים בעברית
שבטבלה הר"מ על הדיזל גנרטור .השלטים יהיו מפח אלומיניום  0.2מ"מ מצופים באנודייז
לפי הפירוט הבא( .הכמות עבור כל דיזל גנרטור).

סידורי

שם השלט

א.

ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.
יד.
טו.
טז.
יז.
יח.
יט.

אותיות
רקע
הפעלה שחור

לבנות יותקן ליד

כמות

שלט הוראות
טיפול ואחזקה
שלט זיהוי כללי
מסנן אוויר יבש
מצב מסנן אויר אדום-
בצע ניקוי.
מודד גובה שמן
פתח מילוי שמן
מילוי מים
מד גובה מים
שמן מנוע לפי סוג שמן
ניקוז שמן
מחמם מים  240וולט
עצירת חירום
זהירות הפעלה אוטומטית
 400וולט
לחץ שמן
לחץ דלק
חום מנוע
מונה שעות פעולה
מהירות מנוע

המנוע

1

שחור
אדום
אדום

המנוע
על מכסי המסננים
ליד מזהי המסנן

1
2
2

אדום
אדום
אדום
אדום
אדום
אדום
אדום
אדום
אדום
אדום
אדום
אדום
אדום
אדום
אדום

2
ליד המודד
1
ליד פתח המילוי
1
ליד פתח המילוי
1
ליד מכשיר הגובה
ליד פתח המילוי וליד המודד 2
1
ליד פקק הניקוז
2
על המחממים
1
ליד ידית העצירה
על האלטרנטור משני צידיו 2
1
על קופסת חיבורי גנרטור
1
ליד מחוון לחץ שמן
1
ליד מחוון לחץ דלק
1
ליד מחוון חום מנוע
1
ליד מונה שעות
1
ליד מד מהירות

כ.
כא.

מהירות יתר  -שחרר
מהירות יתר  -שחרר

אדום
אדום

כב.
כג.

 24וולט
מצב מסנני שמן

אדום
אדום

1
ליד הסנסור החשמלי
ליד משחרר תקלה מהירות 1
יתר מכני
2
על המתנעים
1
ליד מזהה מצב מסנני שמן

ב.
ג.
ד.

הערות :כל השלטים יותקנו כך שלא יפריעו לפעולה הסדירה של האחזקה וקריאת המחוונים השונים
בדיזל גנרטור .הניסוח הסופי ומיקום השלטים טעון אישור המזמין.
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נספח ג'
הנתונים שבטבלאות הבאות ימולאו ע"י הספק ויצורפו להצעתו.
שם הספק___________________________________________
א.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

.11

.12

.13

.14
1
.16

יח' דיזל גנרטור
מרכיב יח' הד"ג המושלמת
דגם יח' הד"ג
הספק יציאה נטו ב STAND BY POWER -לפי תנאי
סביבה
מהירות סיבוב
הספק מורשה לספק שרות וחלקי חילוף מטעם יצרן
הד"ג
דו"ח בחינה של יצרן/מרכיב עבור היחידה המושלמת
יצרן אחד של מנוע וגנרטור
תקופת אחריות של הד"ג
האם לספק יש מחסן חלקי חילוף עבור כל המרכיבים
(מנוע ,גנרטור ,רדיאטור וכו').
מקומות בארץ להם סופקו יח' ד"ג דומים כמבוקש.
(לצרף שמות וטלפונים של אנשי קשר לאימות):
א.
ב.
ג.
עמידה בתקני ISO - 9000
 יצרן מנוע יצרן גנרטור מרכיב יח' הד"ג מציע יח' הד"גשעור הספק יציאה נטו STAND BY
ב 300 -מ' מעל פני הים ו40 C -
ב  300 -מ' מעל פני הים ו50 C -
ב  1500 -מ' מעל פני הים ו 40 C -
ב  1500 -מעל פני הים ו 50 C -

ארץ:

שם:
דגם:
EKW
R.P.M

כן/לא
כן/לא
כן/לא
שנים:
כן/לא

[ ] כן
[ ] כן
[ ] כן
[ ] כן

[ ] לא
[ ] לא
[ ] לא
[ ] לא

EKW
EKW
EKW
EKW
EKW
EKW

משקל ומידות יח' הד"ג.
מ"מ
אורך -
מ"מ
רוחב -
מ"מ
גובה -
ק"ג
משקל -
שעות:
 - M.T.B.Oעבור יח' הד"ג המושלמת
כן/לא
אישור המעיד על שנת ייצור בהתאם לסעיף .3.1.2
אישור בכתב המעיד על התאמת הגנרטור למנוע כן/לא
בהתאם למפרט
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ב.
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מנוע
.1

יצרן מנוע

שם:

.2

דגם מנוע

דגם:

.3

הספק יציאה נטו לאחר הורדת כל BKW

ארץ:

ההפסדים (רדיאטור ,דינמו ,מאוורר וכו').
.4

מהירות סיבוב

סל"ד

.5

מס' פעימות

מס'

.6

מס' צילינדרים וסידור ( Lאו )V

מס'

.7

קוטר צילינדר

מ"מ

.8

מהלך בוכנה

מ"מ

.9

נפח בוכנות ( )TOTAL DISPLACEMENTליטר

.10

מהירות בוכנה ממוצעת ב1500RPM -

M/SEC

.11

יחס דחיסה

________________ :1

.12

סוג הזרקה

.13

מס' יציאות פליטה

מס'

.14

מידות יציאות פליטה

מ"מ

.15

BMEP

(PSI )BAR

.16

שעור זרימת אויר לשריפה

M /MIN

.17

שעור טמפ' סעפת פליטה  -גזי פליטה

C

.18

מפל לחץ מקסימלי מותר של מע' פליטה KPA

אחרי מטען הגידוש ()TURBOCHRGER
.19

שעור הזרמת אויר רדיאטור בM/MIN R.P.M -

1500
C

.20

רדיאטור לטמפ' סביבה

.21

מידות
גובה

.22

תכולת מע' קירור מנוע עם רדיאטור

.23

הגבלת (מפל לחץ) זרימת אויר אחרי KPA

הרדיאטור מ"מ
רוחב

מ"מ

ליטר

רדיאטור
.24

תוסף מונע קורוזיה

שעות____________
חודשים__________

.25

תכולת מע' שמן

ליטר

.26

תדירות החלפת שמן במשטר עבודה שעות___________
POWER PRIME
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.27

מכרז מס' 206/2021

תדירות החלפת שמן במשטר עבודה

זמן ___________

STANDBY

.28

תדירות החלפת פילטרים במשטר עבודה
( STAND BYשעות עבודה)
פילטרי שמן -
פילטרי דלק -
פילטר אויר –

.29

שעות____________
שעות____________
שעות____________

תדירות החלפת פילטרים במשטר עבודה
( STANDBYכל כמה חודשים).
פילטרי שמן -
פילטרי דלק -
פילטרי אויר -

.30

חודשים___________
חודשים___________
חודשים___________

שעור צריכת דלק במשטר עבודה PRIME
POWER

 50%עומס
 75%עומס
 100%עומס

L/HR
L/HR
L/HR

.31

יצרן הGOVERNOR -

שם:

.32

דגם  /סוג הGOVERNOR -

דגם/סוג

.33

משאבת איתחול ( )PRIMINGסוג/דגם

.34

יצרן משתיק קול

שם:

.35

סוג /דגם משתיק קול

סוג/דגם

.36

מס' משתיקי קול

מס'

.37

צריכת שמן בעומס מלא

g/bKW -H

.38

השתקת רעש של משתיק קול

dbA

.39

מפל לחץ של משתיק קול

KPA

.40

צינור גמיש לפליטה מפלדת אל חלד

.41

כמות צינורות גמישים לפליטה

.42

רמת רעש בשיעור עומס של 100%
במשטר עבודה POWER PRIME

במרחק  1מ'
במרחק  7מ'

dbA
dbA
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.43

מכרז מס' 206/2021

האם לוח מחוונים כולל את כל המחוונים
בהתאם לסעיף ( 6.1.3במידה ולא ציין כן/לא
איזה מחוונים לא קיימים)

.44

דגם בולמי זעזועים

.45

כמות בולמי זעזועים

.46

מתח התנעה והזנת מערכות פיקוד.

.47

מס' גופי חימום והספקם.

.48

מערכת התנעה
מס' מצברים

דגם:
VDC

כן/לא

קיבול AMP/H
יכולת התנעה CCA

מטען מצברים ואלטרנטור טעינה
ג.

גנרטור
שם:

.1

יצרן גנרטור

.2

דגם

.3

הספק ()KVA

.4

עירור מגנט קבוע PMG

כן  /לא

.5

מחממי חלל אלטרנטור וחיישנים

כן  /לא

.6

מס' סיבובים

.7

מתח ()V

.8

זרם ()A

.9

כופל הספק

.10

עלית טמפרטורה מקסימלית בליפופים בעומס מלא  C

ארץ:

)TEMP RISE( PRIME POWER
.11

נצילות הגנרטור %

.12

רמת בידוד

.13

ווסת מתח דגם/תוצרת

.14

חישה תת פאזית

כן  /לא

.15

מערכת עירור בהתאם לסעיף 5.11

כן/לא

.16

מפסק זרם חצי אוטומטי

דגם
סוג ההגנה
תוצרת
זרם (אמפ')

.17

לוח פיקוד

דגם
תוצרת
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*
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על המגיש ההצעה למלא את הנתונים שבטבלאות סעיף  15.1ולצרפם להצעה.
כמו כן על המציע למסור עם ההצעה כל חומר טכני דרוש לבדיקת הנתונים הרשומים
בטבלאות הנ"ל.

______________
תאריך

_______________
חתימת המציע

התאמה עם מסמכי הצעת מחיר
המציע יגיש הצהרה בכתב שתתייחס להסכמתו לגבי כל סעיפי האפיון.
חריגות והסתייגויות יוצהרו באופן ברור ויתייחסו לסעיף ספציפי במכתב מלווה וחתום ע"י המציע.

_________________
תאריך

________________
חתימת המציע
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אישורים להצגה
האישורים הרשומים מטה יצורפו להצעת הקבלן.

מצורף
.1

אישור שהקבלן הינו ספק מורשה לדיזל גנרטור מטעם יצרן
הגנרטור בחו"ל.

.2

אישור ISO - 9001-2008

.3

תעודת בדיקה מקורית של היצרן  -המאשרת בדיקת הדיזל-
גנרטור כמכלול אחד  -אצל אותו יצרן הציוד בחו"ל.

.4

אישור ניסיון מוכח באספקת דיזל גנרטורים בגודל הנדרש -
לפחות  10יחידות ב 4 -השנים האחרונות (אישורים של
צרכנים).

.5

אישור מרואה חשבון  -שברשות הקבלן נמצא מלאי חלפים
מתאים לדרישות המכרז.

.6

השלמת הנתונים הטכניים המפורטים במפרט הטכני.

אישור ועדה

אופני מדידה לאספקה והתקנה של דיזל גנרטור
הצעת הקבלן כוללת
.1

אספקת דיזל גנרטור ומערכותיו  ,הובלה לשטח ,התקנתו בתוך חדר הגנרטור ע"ג בולמי
זעזועים והפעלתו.

.2

ביצוע כל העבודות המפורטות במפרט הטכני.

.3

אספקת כל המערכות והתת מערכות המוזכרות במפרט הטכני וכן אלו אשר אינן רשומות אך
דרושות להפעלת הגנרטור לפי דרישות המפרט.

.4

אחריות כנדרש.

.5

הפעלה מושלמת של הגנרטור לרבות אספקת עומס דמה  , KW 1800כבלים וחיבורים
לגנרטור.
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אקוסטיקה לגנרטורים ושנאים
.1

פתחי אוורור גנרטור:
.1.1

בפתחי פליטת אוויר חם ובפתחי יניקת אוויר יותקנו משתיקי קול באחת מהחלופות
הבאות:
 .1.1.1מדגם " "Hבאורך  200ס"מ מתוצרת ח.נ.א .או ש"ע (מאושר ע"י יועץ
האקוסטיקה) להפחתת רעש ).50 dB(A
 .1.1.2מדגם " "SHבאורך  150ס"מ מתוצרת ח.נ.א .או ש"ע (מאושר ע"י יועץ
האקוסטיקה) להפחתת רעש ).50 dB(A

.2

.1.2

מעטפת המשתיקים תבוצע באמצעות פאנל ,הכולל שתי שכבות פח ובתווך מזרון צמר
סלעים בעובי  100מ"מ במשקל מרחבי  80ק"ג\מ"ק(.בינוי בהיקף ע"י אחרים).

.1.3

המשתיקים יותקנו בצורה אטומה לפתחים כולל שימוש ברוזטות היקפיות וחומרי
איטום עמידים להבטחת אטימותם כלפי הפתחים ומניעת מעקפי רעש.

צינור פליטת הגזים גנרטור
.2.1

במהלכו של כל צינור פליטה יותקנו שני משתיקי קול:
 .2.1.1הראשון ראקטיבי מדגם " "ESמתוצרת ח.נ.א .או ש"ע
אורך המשתיק יקבע ע"י הקבלן להפחתת רעש של ).30 dB(A
 .2.1.2משתיק שני השני אבזודבי מדגם " "ADSמתוצרת ח.נ.א .או ש"ע
אורך המשתיק יקבע ע"י הקבלן להפחתת רעש של ).30 dB(A
לחלופין ניתן להתקין אגזוז משולב מדגם " "ESDמתוצרת ח.נ.א .או ש"ע
אורך המשתיק יקבע לכדי הפחתת רעש של ).60 dB(A
כלל המשתיקים יותקנו במהלך הצינור בתוך המבנה ולא מחוצה לו.

.2.2

קטע צינור הפליטה שבין דוד ההשתקה לבין היציאה מקיר\תקרת המבנה ייעטף
בתרמילי צמר סלעים או צמר זכוכית וסגירת פח נוסף בעובי  1מ"מ לפחות.
בחציית הצינור דרך מעטפת המבנה יש להותיר מרווח היקפי של  20מ"מ לדחיסת צמר
סלעים וסגירת הפח כאמור (אין לאפשר מגע בין הצינור למבנה).

.2.3

צינור פליטת הגזים ייתלה באמצעות מתלים מסדרה " "30Nמתוצרת " ,"Masonאו
שווה ערך ,בעלי שקיעה סטטית של  20מ"מ.

.3

הצבת הגנרטורים
בסיס הגנרטור יוצב על גבי בולמי רעידות קפיציים מדגם ” “SLFמתוצרת ” ,“Masonאו שווה
ערך ,בעלי שקיעה סטטית של  20מ"מ לפחות.
יש לבצע חלוקה\מיקום בולמים בהיקף הבסיס לפי פרישת משקל הגנרטור להצבתו בצורה
מפולסת ויציבה.
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שנאים –הגדרות והצבה
.4.1

יש להגדיר שנאי יבש למפלס רעש מרבי ) 60 dB(Aבמרחק  1מטר.

.4.2

השנאים יוצבו על גבי  3שכבות של רפידות  SUPER-W-PADSמתוצרת  ,MASONאו
שווה ערך ,עם פח הפרדה בעובי  2מ"מ בין השכבות.

.5

הבהרות כלליות והגדרות לקבלן
.5.1

בטרם ביצוע העבודה על הקבלן להציג לאישור יועץ האקוסטיקה:
 .5.1.1שרטוטי עבודה הכוללים את תכנית השתקה ופרטי ההצבה בחדר הגנרטורים,
כולל הנתונים האקוסטיים הקטלוגיים של הגנרטור ושל המשתיקים.
 .5.1.2פרטי ההצבה ונתוני הרעש של השנאים.

.5.2

על הקבלן לנקוט באמצעים שפורטו להלן או בכל אמצעי אחר שיאושר על ידי יועץ
האקוסטיקה ,על בסיס מפלס הרעש של הגנרטור (יצרן) המוצע על ידו,
בכדי להבטיח שמפלס הרעש במרחק  5מטרים מפתחי האוורור
לא יעלה על ).65 dB(A
הקבלן יערוך מדידות רעש לאימות הקריטריון ,בטרם זימון יועץ האקוסטיקה
לביקורת סופית.
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פרק  – 51סלילת כבישים ורחבות
51.01

עבודות עפר ,כבישים וניקוז

 51.01.01העבודות הכלולות בפרק זה
51.01.01.1

עבודות הכנה ופירוק.

51.01.01.2

עבודות אספלט.

51.01.01.3

עבודות עפר ,מילוי ומצעים תבוצענה בהתאם למפורט במפרט הכללי
והמיוחד  – 01עבודות עפר.

 51.01.02כללי

51.01

51.01.02.1

מדידה וסימון ,ציוד מדידה
הציוד בו ישתמש הקבלן יהיה בהתאם לדרישות המפקח .לאיזון שכבות
אספלט ,משטחי בטון וקווי ניקוז תידרש מאזנת המתפלסת אוטומטית,
ואמת מדידה (לטה) מצוידת בפלס ושנתות בחלוקה מילימטרית .לבדיקת
מישוריות השכבות יידרש סרגל סטנדרטי העשוי מפרופיל אלומיניום ,רוחבו
לפחות  5ס"מ ,גובהו לפחות  10ס"מ ,אורכו  3.6מ' ,והוא בנוי כך ששקיעתו
המקסימלית עקב משקלו העצמי ,בהישענו על רוחבו ,לא תעלה על  1מ"מ.
מישוריות הסרגל תיבדק תקופתית.

51.01.02.2

סימון
הקבלן יתחיל בסימון רק לאחר קבלת נקודות הקבע מהמפקח ,כאמור בסעיף
 14של החוזה (מדף  ,)3210המשמשות מוצא למדידות .כל המדידות,
ההתוויות והסימון יבוצעו על-ידי הקבלן ואם נעשו כבר על-ידי גורמים
אחרים ,ייבדקו או יושלמו על-ידיו ,הכול לפי המקרה ובהתאם לנסיבות .כמו
כן יהיה על הקבלן לבצע חידושי סימון עקב תמורות שחלו מכל סיבה שהיא
וכן יהיה עליו להתקין מחדש נקודות אשר נעקרו ממקומן מסיבה כלשהי,
וזאת תוך כל תקופת העבודה עד למועד סיומה ומסירתה.

עבודות אספלט

 51.01.01תא"צ  25בעובי  5ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10

51.01.01.1
51.01.01.2
51.01.01.3

העבודה תבוצע בהתאם לכל הנדרש בסעיף " 51.12תערובות אספלטיות
חמות" במפרט הכללי.
האספלט יהיה מסוג תא"צ  25מ"מ בעובי  5ס"מ עם אגרגט גירי/דולמיטי סוג
א' וביטומן .PG70-10
המדידה לתשלום :מ"ר.

 51.01.02תא"צ  19בעובי  5ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10

51.01.02.1

העבודה תבוצע בהתאם לכל הנדרש בסעיף " 51.12תערובות אספלטיות
חמות" במפרט הכללי.
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האספלט יהיה מסוג תא"צ  19מ"מ בעובי  5ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי
סוג א' וביטומן .PG70-10
המדידה לתשלום :מ"ר.

ריסוס ביטומני ומשקי התחברות לאספלט

 51.02.01ריסוס ביטומן יסוד בשיעור  0.8-1.2ק"ג/מ"ר
הריסוס יבוצע בהתאם לכל הנדרש בתתי סעיף  51.12.08.01ו51.12.08.02-
51.02.01.1
במפרט הכללי.
המדידה לתשלום :מ"ר.
51.02.01.2
 51.02.02ריסוס ביטומן מאחה בשיעור  0.3-0.5ק"ג/מ"ר
הריסוס יבוצע בהתאם לכל הנדרש בתתי סעיף  51.12.08.01ו51.12.08.02-
51.02.02.1
במפרט הכללי.
המדידה לתשלום :מ"ר.
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פרק  - 57מערכות מים ,ביוב וניקוז חוץ
57.01

כללי

 57.01.1תאור העבודה
 57.01.1.1פרק זה של המכרז /חוזה כולל ביצוע מערכת מים ,ניקוז וביוב סביב המבנה כמפורט
להלן.
 57.01.1.2ביצוע מערכות מים ,ביוב וניקוז סביב המבנה.
 57.01.1.3התחברות לקווי מים ,ניקוז וביוב קיימים.
 57.01.1.4אביזרים בקווי מים  -מגופים ,הידרנטים ,וכו'.
 57.01.1.5שונות.
 57.01.2מדידות וסימון
לפני התחלת העבודה יסמן הקבלן את תוואי המאספים ,מקומן של שוחות הבקרה ,תוואי קו
המים ,וכו'.
המרחק בין היתדות יהיה לא יותר מ  10 -מ' .סימון שוחה יהיה בסרט אדום ועל יתד האות
"ש" ומספר השוחה כפי שמופיע בתכנית.
סימון קווי המים בסרט כחול ועל היתדות האות "מ" ומספר רץ של היתד.
על היתד ייכתב גובה פני קרקע סופיים לפי תכנית פיתוח עדכנית שתימסר לקבלן לפני התחלת
ביצוע הקווים.
על הקבלן מוטלת החובה לבדוק ולאמת התאמת הרומים והפרטים בשטח לאלו שבתכנית
ולדווח למפקח על כל אי התאמה כאמור .כמו כן מוטלת על הקבלן החובה להשלים מדידות
ולהשלים פרטים חסרים שנדרשים לצורך ביצוע העבודה.
לפני התחלת ביצוע העבודה ,הקבלן ימדוד את  ,.I.Lהתאים הקיימים אליהם מתחברת
המערכת החדשה I.L ,תאים קיימים מסוגים שונים ,עומק מערכות אחרות בתחום העבודה
ויעביר את המידע למתכנן.
על הקבלן לסמן בזויתני ברזל ,מחוץ לאתר העבודה במקום שלא יפגע ,לפחות  6נקודות מרשת
המדידה בשולי אתר העבודה.
אחריותו של הקבלן לגבי מדידה ,סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת ,והוא יתקן על חשבונו כל
שגיאה ,סטיה או אי התאמה אשר נובעת מתוך מדידה.
עבור המדידות וכל המפורט לעיל לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה
השונים.
 57.01.3תנועה בשטח העבודה
כל תנועה הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת בכבישי אספלט ,או משטחים
מרוצפים ,תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב מצויידים בגלגלים פניאומטיים .יש לוודא שגלגלי
הרכב הם נקיים ושהחומר המועמס על כלי הרכב אינו מתפזר בזמן הנסיעה.
 57.01.4כלי מדידה
הקבלן חייב להחזיק במקום העבודה ובמשך כל זמנה מאזנת (ניוליר) וכל כלי מדידה הדרושים
ולהעמידם לרשות המפקח בהתאם לדרישתו.
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 57.01.5בדיקת השטח ע"י הקבלן ואחריות לציוד למבנים קיימים
על הקבלן לסייר בשטח ולוודא שכל תנאי השטח וכל הנתונים האחרים ברורים לו .חתימת
הח וזה ע"י הקבלן מהווה אישור לכך שתנאים אלה ידועים לו והמצב בשטח הוא כמו שהיה
בעת סיור הקבלנים.
בשטח קיימים צינורות ומתקנים תת-קרקעיים פעילים מכל הסוגים .הקבלן יבדוק וודא את
מקומם של כל הכבלים והצינורות הנמצאים בתחום עבודתו בין שהם מסומנים בתכנית ובין
שאינם מסומנים בתכנית ,קירבה ליסודות של מתקנים שונים וכו' על מנת לדאוג ולשמור על
שלמותם.
על הקבלן לשמור על שלמות הציוד והמתקנים כולם וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם או
תיקונם באם נפגעו ע"י הקבלן תחול על הקבלן ללא תשלום נוסף.
 57.02עבודות עפר להנחת צנרת ותאים
 57.02.1חפירה ו/או חציבה
 57.02.1.1כללי
כל עבודות החפירה תבוצענה לפי פרק  01של המפרט הכללי.
העבודה כוללת:
 57.02.1.1.1חפירה ידנית לגילוי וחישוף מערכות קיימות לצורך עבודה בקירבת
מערכות אלו או לצורך התחברות למערכות אלו
 57.02.1.1.2חפירת תעלות במידות ובשיפועים הדרושים ,חפירה לתאים ,יישור
תחתית החפירה ,מילוי חומר מתאים כנדרש ,יישורי שטח ,סילוק
עודפי עפר וכו'.
בכל מקום בו מופיע המילה "חפירה" ,הכוונה לחפירה ו/או חציבה בסלע מכל סוג
שהוא בכלים מכניים או בידיים.
הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות במשך העבודה בהתאם לתקנות משרד
העבודה ,ובכל הנוגע לתמיכת דפנות התעלות בעומקים מעל  1.2מ' ,גידור ,שילוט
בשלטי אזהרה וכו' ,כדי להבטיח הן את העובדים והן את התושבים שבסביבת שטח
העבודה.
כל האחריות למניעת פגיעות במכשולים תת  -קרקעיים כגון :כבלי טלפון ,צינורות
מים ,תקשורת ,ביוב וכו' ,תחול על הקבלן לבד ,גם במקרה שלא נמסרה אינפורמציה
מוקדמת על מיקום המכשולים או שהאינפורמציה נמסרה לקבלן הינה מוטעית ולא
מושלמת.
 57.02.1.2שקיעות
הקבלן יהיה אחראי לתיקון כל שקיעה שתיווצר במילוי של החפירות לצינורות,
לשוחות ולמיתקנים ולתיקון כל נזק שייגרם בעקבותיה,ישיר או עקיף ,הן בשטחים
הפתוחים והן בשטחים המרוצפים (כבישי אספלט רחבות בטון וכו') .במשך שנתיים
מיום מתן תעודת ההשלמה.
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 57.02.1.3ריפוד בחול
כל הצינורות כולל צינורות המים והביוב וכו' יעטפו עטיפת חול .החול יהיה לכל רוחב
התעלה עד לגובה המצוין בחתך הסטנדרטי אך לא פחות מ -20ס"מ מתחת לצינור,
מכל צד ומעל הצינור .החול יהיה חול דיונות נקי ,אינרטי ,ללא חומרים אורגניים,
אבנים או מלחים.
 57.02.1.4מילוי התעלות
המילוי בשטחים פתוחים יהיה מאדמה מקומית מובחרת ,מפוררת ונקיה ללא אבנים
וללא פסולת אחרת .המילוי בכבישים ,במשטחים מרוצפים ובמדרכות יהיה חול נקי
כמפורט לעיל בשכבות של  20ס"מ ,תוך הידוק מבוקר ל 98% -מוד אאשהו.
המילוי יונח מעל לריפוד החול בשכבות של  20ס"מ ,תוך הידוק בידיים ובציוד מכני
מתאים .המחיר של המילוי הן בשטחים פתוחים והן בכבישים ומדרכות (מילוי חול)
יהיה כלול במחיר היחידה השונים.
הקבלן יהיה אחראי למשך שנתיים לכל השקיעות שתתהוונה לאחר מסירת העבודה,
והוא יתקן שקיעות אלו על חשבונו לפי הוראות המפקח.
 57.02.1.5חפירה לתאי ביקורת ותאי מגופים
על הקבלן לחפור חפירה נוספת הדרושה לבניית תאי בקורת ותאי מגופים .עבור
החפירה הנ"ל לא ישולם בנפרד והתשלום ייחשב ככלול בסעיפי החפירה השונים.
 57.03צינורות הניקוז והביוב
 57.03.1סוגי הצינורות
צינורות הביוב והניקוז יהיו עשויים פי.וי.סי .לפי ת.י SN-8 ,884 .קצרים באורך מירבי  3.0מ'.
 57.03.2חפירה והנחת הצינורות בתעלות
הצינורות יונחו בחפירה כמפורט במפרט לעיל והמפרט הכללי  .חפירות התעלות תעשה במידות
לפי פרט סטנדרטי מס'  200ו200- -א'  .אין לבצע הנחת הצינורות לפני שמפקח יאשר את
החפירה כמשביעת רצון .הקווים יונחו במעלה השיפוע ,כלומר ,מהמקום הנמוך אל המקום
הגבוה .הצינורות יורכבו לפי הוראות היצרן.
 57.03.3בדיקת הצינורות
 57.03.3.1כללי
הבדיקות שלהלן תבוצענה בכל הקווים הגרביטציוניים כולל קווי ביוב וניקוז.
הבדיקות תבוצענה מיד אחרי שטיפת הקווים ושוחות הביקורת.
עבור כל הבדיקות ,כולל בדיקה הידראולית ,בדיקת ליישור הקווים ובדיקת ווידאו
וכל הבדיקות חוזרות במידה ויתגלו ליקויים בבדיקות הראשונות לא ישולם בנפרד
והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.
 57.03.3.2בדיקת הידראולית
לפני ביצוע הבדיקה יש לשטוף את הצינורות ולנקות את תאי הביקורת בהתאם
למפרט הכללי .בדיקת אטימות תיעשה בכל הצינורות והתאים ע"י מכון מוסמך
בנוכחות היצרן והמפקח .מודגש במיוחד שהקבלן לא יורשה לבצע את הבדיקה
בעצמו.
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הבדיקה תבוצע בשיטה כדלקמן:
הבדיקה תבוצע בקטעים של לא יותר מארבעה תאים כאשר התא הנמוך ביותר בקטע
הנבדק ימולא עד גובה התקרה .הבדיקה תבטיח שבכל תא גובה המים לא יהיה נמוך
מ 2.0-מ' מטרים .במידה ועקב השיפועים הגדולים בקטע הנבדק יתקבל תא שגובה
המים בו פחות מ 2.0-מ' או במערכת קיימים תאים שעומקם הכולל פחות מ 2.0-מ',
תאים אלו יבדקו בנפרד.
יש למלא את הקטע הנבדק במים שיעמדו בתוך הצינורות  24שעות לפחות .אחרי זמן
יש להוסיף את המים החסרים ולמדוד את גובה המים בשתי שוחות לפחות.יש לשים
לב שאם ירידת המים אינם אחידה בכל הקטע הנבדק המשמעות היא שנעשתה טעות
במדידה ויש לבצע את המדידה מחדש.
כעבור שלוש שעות או יותר יש לחזור על המדידה ולחשב את הפסדי החלחול.
הפסד זה לא יהיה גדול משלושים ליטר מים לשעה לכל קילומטר קו לכל אינץ' של
קוטר פנימי .אם איבוד המים יעלה על השיעור הנ"ל ,יש לבדוק את הקו בדיקה
קפדנית :כל קטע צינור בנפרד וכל תא בנפרד ולגלות את הקטע הדולף או את התא
הדולף ,ולטפל בדליפות עד לקבלת תוצאות המשביעות את רצונו של המהנדס.
עבוד הבדיקה לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.
נתוני הבדיקה ירוכזו בטבלה שלהן ויעשה חישוב של ההפסדים כמפורט.
קטע בין תאים קוטר
וקוטר התאים צינור
(אינץ)

תא
מס'
וקוטר

תא
מס'
וקוט
ר

אורך
הקט
ע
(מ"א
)

ירידת מפלס (ס"מ)

סוג משך
הצי הבדיק
נור ה שעות

תא תא
מס' מס'
וקו וקוטר
טר

סה"כ

הפסד הפסד
מים מים
מחוש מותר
(ליטרים)
ב
(ליטר
ים)

*

תוצאות בדיקה

עומד

לא עומד

**

*-סה"כ ההפסד בקטע הנבדק המחושב לפי הירידה בתאים :הירידה שנמדדה בתאים בס"מ
 Xהערך בטבלה להלן לפי קוטר התא
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** -סה"כ ההפסד המותר בקטע הנבדק  :סיכום אורך הקטעים בין התאים בקטע הנבדק ק
(מטרים)  Xקוטר הקטעים (אינצ'ים)  0.03 Xליטר
נתונים לחישוב הפסד במערכת לפי ירידת המים בתאים
קוטר התא
(ס"מ)

שטח התא
(מ"ר)

הפסד לס"מ ירידה
(ליטרים)

100

0.78

 7.8ליטר/ס"מ ירידה

125

1.23

 12.3ליטר/ס"מ ירידה

150

1.77

 17.7ליטר/ס"מ ירידה

 57.03.3.3בדיקת לישרות הקוים
הצינורות ייבדקו ע"י קרן אור ומראה או כל דרך מאושרת אחרת בין כל שתי שוחות
סמוכות לשם ביטחון שהקווים נקיים ,ישרים ופתוחים לכל אורכם.
 57.03.3.4בדיקת ווידאו
 57.03.3.4.1בדיקת "וידיאו"  -ע"י צילום טלויזיוני של פנים הצינור במעגל סגור
תיעשה ע"י קבלן משנה המיומן לכך ,ובעל ציוד ונסיון לביצוע הצילום
והוצאת הדו"ח.
 57.03.3.4.2צילום צנרת יבוצע על ידי עובד מיומן ומוסמך.
 57.03.3.4.3פענוח ממצאי צילום צנרת יבוצע ע"י עובד מיומן ומוסמך .מבצע
הצילום ומפענח הצילום יוכשרו ויוסמכו לכך ,לאחר שעברו קורס
הסמכה מתאים ועמדו במבחנים ובדרישות.
 57.03.3.4.4הציוד שהקבלן ייעשה בו שימוש יהיה ציוד צילום מודרני משוכלל
המאשר סיבוב המצלמה לצילום היקפי של הצינור ,מדידת שיפוע הקו
בעת הצילום ,רישום המרחק לאורך הצינור ועוד .קבלן הצילום וציודו
יובאו לאישור המזמין לפני תחילת הצילום.
 57.03.3.4.5ציוד הטלוויזיה יכלול רובוט הסעה מותאם לקטרים הנדרשים,
מצלמה,
 57.03.3.4.6מקור כוח עם מייצב מתח ,וכל הציוד הדרוש לביצוע ביקורת טלוויזיה
במעגל סגור.
 57.03.3.4.7המצלמות יהיו מתאימות לפעילות בסביבת ביוב.
 57.03.3.4.8כל מערכות המצלמה תהיינה מסוגלות לנווט סביב אובייקטים קטנים,
שורשים ,ופסולת.
 57.03.3.4.9המצלמות תהיינה בעלות יכולות צידוד ( Pan-and-Tiltימינה ושמאלה,
למעלה ולמטה) ,עם מינימום יכולת סיבוב  x 270360מעלות ,ורגישות
תאורה תהיה  lux 3או פחות ורזולוציה מינימלית של  460קווים.
 57.03.3.4.10מרחק מוקד יהיה מתכוונן בתחום מ 25 -מ"מ (אינץ'  )~1עד אינסוף.
 57.03.3.4.11האורך המינימאלי של הכבל יהיה  150מטר.
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 57.03.3.4.12מדידת המרחק תהיה בדיוק של  2מטר לכל  1000מטר.
 57.03.3.4.13מערכת הצילום תכלול מדידת שיפוע בדיוק של עשירית האחוז.
 57.03.3.4.14המערכת המשמשת להנעת המצלמה ,לא תחסום את שדה הראיה של
המצלמה או תפריע לתיעוד נכון של התנאים בצינור.
 57.03.3.4.15כבל המצלמה יהיה מקובע ולא רפוי כדי להבטיח מדידה מדויקת.
 57.03.3.5הנחיות לביצוע הצילום
 57.03.3.5.1ביום הצילום תבוצע שטיפה של קווי הביוב להבטיח את ניקיונם
המוחלט לצורך הצילום וגם לאפשר בדיקה חזותית של שקעים
מקומיים הצינורות בהם המים עומדים.
 57.03.3.5.2הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלויזיה במעגל סגור בקטעי
אורך בהתאם למגבלות הציוד .המצלמה תכוון בכל קטע לכל היקפו
הפנימי של הצינור .המצלמה תמדוד את המרחק בתוך הצינור ואת
שיפוע הקו ,יבצע צילומים היקפיים כאשר יש חשש למחבר פתוח או
גומייה שלופה ,יבצע צילומי תקריב כאשר יש חשש לפגיעה חיצונית
בצינור וכו' .כל המידע יופיע בסרט המצולם וכל מידע רלוונטי למצב
הצינור המצולם יפורט בדוח שילווה את הצילום .התמונות יוקרנו ,בעת
הצילום על גבי מסך טלויזיה כך שהצלם והמפקח יוכלו לראות את
הצילום בעת הביצוע ויוכלו לעצור ולבדוק מחדש מקומות חשודים כלא
תקינים.
 57.03.3.5.3המרחק יימדד בין היציאה מבור השוחה בהתחלה ,לכניסה של בור
השוחה בסוף (מדידה של אורך קטע צינור).
 57.03.3.5.4מדידת אורך תהיה במטרים.
 57.03.3.5.5מדידת קוטר הצינור תהיה באינץ'  /מטר.
 57.03.3.5.6עדשות המצלמה יהיו נקיות מעיבוי ולכלוך במהלך ביקורת טלוויזיה
במעגל סגור במידה וימצאו בצינור אדים שיפריעו לקבלת תמונה
איכותית ,יופעל מפוח לסילוק האדים.
 57.03.3.5.7גובה המצלמה יהיה במרכז קוטר הצינור ,מותרת סטייה מהמרכז עד
 10%מקוטר הצינור.
 57.03.3.5.8הצילום על כל שלביו יתועד על גבי  ,CDוכן בעזרת מיקרופון יהיה תיעוד
קולי ,על גוף הסרט ,בו יספר המצלם על כל מפגע או ליקוי ויציין את
מקומו המדויק.
 57.03.3.5.9בכל שוחה ממנה נעשה הצילום יש לרשום בצבע בולט את מספרה
(כמופיע בתכניות) כדי לאפשר זיהוי ברור של מקום הצילום.
 57.03.3.6הכנת דו"ח צילום
במצורף לתקליטור יוכן דו"ח מפורט שיהיה כתוב בצורה ברורה ויכלול :
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 57.03.3.6.1מס' תא מוצא ,תא בקצה הקטע המצולם ,כוון הצילום  ,אורך הקטע
המצולם ,סוג הצינור המצולם ,קוטר הקטע המצולם וכל סימן אחר
לזיהוי המקום.
 57.03.3.6.2כל מפגע ומצב חריג בצינור בציון המרחק מתא המוצא ומקומו בהיקף
הצינור.
 57.03.3.6.3סיכום מימצאים וחוות דעת המצלם לגבי מהות המפגעים.
 57.03.3.6.4מפגעים יצולמו בצילום תקריב ויצורפו לדו"ח בצילום קשיח.
 57.03.3.6.5הערות רלוונטיות לכל קטע שצולם
 57.03.3.6.6כל מידע רלוונטי לצילום
צילום הווידאו יוזמן ע"י המזמין מחברה בעלת ציוד מתאים ,כוח אדם מיומן
העומדת בכל דרישות המפרט .לקבלן המבצע לא תהיה שום זכות בבחירת חברת
הצילום והחברה תוכתב למעשה ע"י המזמין ולא יהיה לה שום קשר עיסקי או אחר
לקבלן המבצע את הקווים.
הקבלן ייעשה את כל ההכנות לצורך בדיקת הווידאו כולל שטיפת הקווים לפני ביצוע
הצילומים ,פתיחת /סגירת תאים לצורך ביצוע הצילום וכל עזרה שהחברה המבצעת
את הצילום צריכה.
עבור בדיקת הווידאו כולל כל המפורט לעיל לא ישולם בנפרד לקבלן והתמורה תחשב
ככלולה במחירי היחידה השונים .המזמין ישלם ישירות לחברה המבצעת את הצילום
ויחייב את הקבלן בעלות הצילום או שיורה לקבלן לשלם ישירות לחב' הצילום לפי
להחלטתו הבלעדית של המזמין.
 57.03.4אופני מדידה ותשלום להנחת הצינורות
 57.03.4.1התשלום עבור הנחת צינורות יהיה לפי אורך הצינור המונח .לא תשולם תוספת עבור
חפירה עודפת ,וכיו"ב מעבר לאורך או עומק הצינור עצמו.
 57.03.4.2עומק הצינור לכל קטע ייחשב כממוצע בין שתי השוחות שמגדירות את הקטע.
השתנות העומק בין שתי השוחות לא תובא בחשבון .העומק הוא המרחק האנכי בין
רום פני הקרקע המדוד לפני ביצוע חפירת התעלה ,לבין רום הכניסה היציאה
מהשוחה.
מודגש במיוחד שכאשר החפירה נעשית במצב של צלחת כביש או פני שטח נמוכים
מהמתוכנן בתכניות ולאחר הנחת הצנרת יושלם המילוי,או יושלם מבנה הכביש,
עומק החפירה לצורך תשלום יימדד מפני הצלחת או פני השטח שהיו בעת ביצוע
ההנחה ולא מרום פני הכבישים הסופיים המתוכנן.
היה והקבלן יחליט לבצע את הנחת הצנרת לפני ביצוע עבודות העפר בשטח פתוח או
לפני ביצוע הצלחת בכבישים עומק החפירה לצורך תשלום ייחשב לפי רום הצלחת
המתוכנן ולא לפי פני השטח שהיו לפני ביצוע עבודות העפר או לפני ביצוע הצלחת.
החפירה הנוספת המתחייבת כדי לרפד את התעלה בחול ,איננה נחשבת לצורך
חישוב עומק הצינור.
 57.03.4.3במחיר הנחת הצינורות כלול בין היתר:
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 57.03.4.3.1חפירת ו/או חציבה התעלה לפי החתך לאורך ולפי חתך רוחב סטנדרטי
בהתאם לתנאי השטח.
 57.03.4.3.2מדידת  I.L.תאים אליהם מתחברת המערכת והעברת הנתונים למתכנן
לפני תחילת ביצוע העבודה.
 57.03.4.3.3סימון הקווים על כל המרכיבים כמפורט במפרט.
 57.03.4.3.4דיפון התעלה לפי הנחיות משרד העבודה.
 57.03.4.3.5סימון התעלות בסרטי סימון ופנסים בלילה.
 57.03.4.3.6הידוק שתית התעלה
 57.03.4.3.7אספקת חול ,פיזורו ,הרטבתו והידוקו.
 57.03.4.3.8פתיחת כבישים ומדרכות ,גדרות ,קירות או חפירה מתחתם בהתאם
לצורך ולאפשרויות ,לרבות כל אמצעי הזהירות הדרושים.
 57.03.4.3.9הספקה ,הובלה והנחת הצינור בתעלה עם כל האביזרים ,האטמים,
החומרים וכו'.
 57.03.4.3.10כיסוי התעלות בהתאם לחתך המפורט הכולל מילוי בחול בשכבות
מהודקות בכבישים ,מדרכות ,שבילים ,משטחים מרוצפים מתוכננים
או קיימים וכו' והשלמת מצע סוג א' במידה והתעלה נחפרת במצעים.
 57.03.4.3.11תיקון שטחים מרוצפים ,שטחים מגוננים ,חריש שטח חקלאי וכיו"ב
כולל אספקת כל החומרים הדרושים לכך ,והבאת המצב לקדמותו
כולל החומרים הדרושים לכך.
 57.03.4.3.12חציית מכשולים ,כגון :צינורות מים ,קווי תקשורת ,חשמל וכו' לרבות
קבלת אישורים ותשלומי אגרות הקשורים בכך.
 57.03.4.3.13ביצוע הבדיקות בהתאם למפורט לעיל :שטיפה ,בדיקה הידראולית,
בדיקת ווידאו וכו'.
 57.03.4.3.14שטיפה נוספת לפני מסירת המערכת למזמין העבודה ולרשות
המקומית.
 57.03.4.3.15כל הדרישות המפורטות במפרטים ,בכתבי הכמויות ובתכניות.
 57.03.4.3.16עבור תיקון כביש אספלט ותיקון מדרכה בלבד ישולם בנפרד לפי מ"א.
 57.04שוחות בקרה לביוב וניקוז
 57.04.1כללי
 57.04.1.1שוחות בקרה לביוב וניקוז תהיינה שוחות בקרה עגולות טרומיות לפי פרט 201A ,201
ו 201 B -עם אטם איטופלסט ,או שווה ערך לאטימה בין חוליות השוחה לבין עצמן,
בין חוליה לתחתית ,בין תקרה לחוליה וכו' .שוחות אלה כוללות גם תחתיות עגולות,
שלבי ירידה או סולמות ותקרות בהתאם לתשלום בהתאם לפרטים.
 57.04.1.2שוחות שיבוצעו מחוץ לתוואי דרכים יבלטו כ -20ס"מ מעל פני הקרקע הסופיים.
 57.04.1.3שוחות שיבוצעו בתוך תוואי דרכים יותאמו לפני הקרקע הסופיים.
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 57.04.1.4חיבור צינורות פי.וי.סי .לשוחות יבוצע ע"י מחבר לשוחה "איטוביב" תוצרת
"מוזאיקה" או ש.ע . .אספקת המחברים תהיה ע"י הקבלן ועל חשבונו.
 57.04.1.5לשוחות בשטח פתוח יותקן מכסה ב.ב .כבד כמצוין בתכניות ,כתב הכמויות או לפי
הנחיות המתכנן ו/או המפקח.
 57.04.1.6בתחום בית הספר המכסים יהיו עשויים יצקת או עם ציפוי דקורטיבי מרצפות או
גרנוליט כפי במפורט בכתב הכמויות ותכניות.
 57.04.1.7מחיר השוחה יכלול את כל העבודות והחומרים (לרבות מחברי השוחה) הדרושים
לביצוע מושלם של העבודה .המדידה לצרכי תשלום תהא עפ"י יחידות בסיווג קוטר
ועומק השוחה.
 57.04.1.8חיזוק קונסטרוקטיבי (זיון) של חוליות השוחה בעומקים גדולים ,במידה ויידרש
הקבלן ע"י הספק ,יבוצע ע"י הקבלן והוא כלול במחירי השוחה.
 57.04.1.9כל שוחת בקרה (גם שוחות מפל המצוינות בהמשך) תעבור בדיקת אטימות .פתחי
צינורות בכניסות וביציאה מהשוחה  -ייאטמו; השוחה תמולא במים לכל גובהה
לאחר שעתיים יבדוק המפקח אם יש סימני נזילה בדופן החיצונית של השוחה אם
נמצאו סימני נזילה יתקן הקבלן את הנזק ע"י אטם איטופלסט אחר ,תוספת חומרי
אטימה או כל דרך אחרת שתאושר ע"י המפקח.
 57.04.2שוחה עם מפל
 57.04.2.1במקרה של הפרשי גבהים בין כניסת השפכים ליציאתם משוחה יבוצע בשוחה מפל
כמפורט להלן.
 57.04.2.2אם הפרש הגבהים בין הכניסה לשוחה ליציאה מהשוחה איננו עולה על  40ס"מ יבוצע
"מפל פנימי" בתוך השוחה ע"י עיבוד תעלת הקרקעית (הבנצ'יק) .עבור מפל פנימי
לא ישולם בנפרד והתמורה עבור ביצואו תחשב ככלולה במחיר התא.
 57.04.2.3אם הפרש הגבהים בין הכניסה לשוחה ליציאה מהשוחה גדול מ 40 -ס"מ ,או במקום
שכתוב במפורט בתכנית ,יבוצע מפל חיצוני בהתאם לסטנדרט .201 A
 57.04.2.4בשוחות עם תחתית טרומית ,יבוצע מתחת לתחתית השוחה תחתית בטון מזוין
בעובי  20ס"מ .התחתית תבלוט מתחת למפל החיצוני כך שעומס משקל המפל יעבור
לתחתית הבטון .במפלים שגובהם מעל  1.0מ' תותקן סביב התא והמפל חגורת בטון
להצמדת המפל לתא למניעת התרחקות המפל מהתא.
 57.04.2.5מפל לפי סטנדרט  201 Aישולם כתוספת לתשלום עבור השוחה עצמה .המחיר זהה
למפל בכל גובה שהוא.
 57.04.3אופני מדידה ותשלום לתאי ביקורת
התשלום לתאי ביקורת לביוב ולניקוז יהיה לפי יחידות קומפלט לפי קוטר ועומק התא
ויכלול את כל המפורט במפרט הטכני  .מדידת עומק התא יהיה לפי המפרט הבין משרדי פרק
 ,57גובה התא יימדד לפי הפרש בין רום פני המכסה ו I .L.-של הצינור הנמוך ביותר היוצא
מהתא.
מחיר היחידה יכלול בין היתר:
 57.04.3.1הרחבת החפירה לצורך ביצוע התא
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 57.04.3.2שתית חול,מצע או בטון בהתאם לפרטים
 57.04.3.3חוליות בסיס ,חוליות ביניים ותקרה בהתאם לגובה התא
 57.04.3.4התקנת שני אטמים בכל תפר בין החוליות ,בין החוליה העליונה והתקרה ואיטום
פנים של המרווחים בין החוליות חומר מליטה בעת התפשטות גדולה כמפורט
בפרטים ובמפרט .
 57.04.3.5מחברים על צינורות הכניסה והיציאה לתא כולל מחבר לכניסה עליונה של מפלים
חיצוניים  ,איטוביב או פורשדה וקונטור סיל לניקוז.
 57.04.3.6ביצוע עיבודים כולל מפלים פנימיים עד גובה חצי קוטר התא.
 57.04.3.7מדרגות /סולמות
 57.04.3.8מכסה ב.ב עם דיסקית פליז עם סמל האוניברסיטה או מכסה מיצקת בקוטר  60ס"מ
לעומס כבד  D-400עם סמל האוניברסיטה וכיתוב "ביוב" או "ניקוז"
 57.04.3.9בדיקה הידראולית של התא.
 57.04.3.10סתימת החריצים בין החוליות בתערובת גמישה.
 57.04.3.11התאמת המכסים לפני הפיתוח הסופיים כולל טבעת בטון מזוין.
 57.04.3.12כל המפורט והנדרש בתכניות ובמפרטים.
עבור מפלים פנימיים בגובה עד  1/2מקוטר התא לא ישולם בנפרד  ,עבור מפלים חיצוניים
ישולם בנפרד.
57.05

צינורת מים

 57.05.01סוג הצינורות
הצינורות ברשת המים יהיו מפוליאטילן מצולב כדוגמת "פקסגול" דרג  10שחורים ,עמידים
 .UVהאביזרים יהיו תוצרת "פלסאון" לריתוך חשמלי לצינורות בקוטר מעל  63מ"מ כולל,
ואביזרי "פלסאון" מכניים לצינורת קטנים מ 63 -מ"מ כולל .רוכבים ליציאות עד  63מ"מ.
דרג  16עם ברגי נירוסטה.
 57.05.02הנחת הצינורות מפוליאטילן מצולב
הנחת צינורות "פוליאטילן מצולב .תבוצע בהתאם למפרט הכללי פרק  ,5707הוראות יצרן
הצינורות ות.י .מס' .1083
לפני הביצוע ,יציג הקבלן בפני המפקח את שיטת הביצוע והנחיות המפעל המייצר שעל-פיהם
מתכוון הקבלן לעבוד ועליו לקבל את אישור המפקח.
הספחים עבור צינורות "פקסגול" יהיו מרותכים על-פי הנחיות יצרן הצינורות.
ביצוע ההנחה ,הבדיקה וכו' יהיו בהשגחת שירות השדה של יצרן הצינורות .עם גמר העבודה,
הקבלן ימציא אישור שאכן ביצוע המערכת נעשה בהשגחת שרות השדה של היצרן והמערכת
עומדת בדרישות היצרן .כמו כן הקבלן ימציא תעודת אחריות של יצרן הצינורות והספחים
למערכת ל 10 -שנים.
 57.05.03בדיקת לחץ
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בדיקת הלחץ הן בצינורות המים והן בקו הסניקה תתבצע בהתאם לסעיף  57038של המפרט
הבינמשרדי .כל קטע של הקו המוכן ולפני כיסוי המחברים יש לבדוק בדיקה הידראולית
בלחץ פנימי  12אטמ' .בדיקת הלחץ מטרתה לבדוק את המחברים מתוך הנחה כי הצינורות
עברו בדיקת לחץ בביהח"ר וכי הקבלן ימציא תעודה המתארת את בדיקת הלחץ של
הצינורות .בדיקת הלחץ תערך בנוכחות המפקח .הלחץ ישמר במערכת שלוש שעות לפחות.
רק לאחר אישור המפקח תכוסה החפירה.
את הקצוות הפתוחים של הקו הנבדק יש לסגור באגנים אטומים ופקקים ולעגנם בצורה
שיעמדו בלחץ הבדיקה של  12אטמ' מבלי להיפתח בעת כניסת הלחץ לקו .יש להגיש למפקח
את פרטי העיגון לאישור .המים לבדיקות אלה יסופקו ע"י המזמין .אם תיעשה הבדיקה
בקטעים ,יש לעשות בגמר העבודה עוד בדיקה נוספת כנ"ל ,עבור המערכת בשלמותה כולל כל
האביזרים .על הקבלן לספק את כל הציוד והכלים הדרושים להוצאה לפועל של איטום
החיבורים והבדיקה ההידראולית ,לרבות אוגנים ואטמים לסגירת קצוות הצינורות,
משאבות ומנמוטרים ליצירת הלחץ ומדידתו .עבור כל הנ"ל לא ישולם בנפרד ומחיר בדיקת
הלחץ יחשב ככלול במחירי היחידה השונים.
 57.05.04שטיפת וחיטוי הקוים
עם גמר ביצוע הקוים יבצע הקבלן שטיפה יסודית של הקוים תוך הזרמת מים ופתיחת
נקודות ניקוז ,ברזי כיבוי וכו' להוצאת מים .לאחר שהמפקח יבחין שהמים היוצאים מכל
נקודה הם צלולים יתיר ביצוע חיטוי הקוים כמפורט להלן.
פעולת החיטוי תכלול את כל המערכת של הצינורות והאביזרים ,כגון :מגופים ,צינורות,
הידרנטים וכו' .פעולה זו תהיה באישור של משרד הבריאות ובתאום עם המפקח.
חומר החיטוי יהיה תמיסה של היפוכלוריט בריכוז  50מ"ג לליטר .תמיסת המים והכלור
תוכנס לקווים ותישאר בהם  24שעות .בתום תקופה זו ייבדק הריכוז במספר נקודות ,אם
יהיה הריכוז בין  1 - 10מ"ג לליטר ,יש להשאיר את מי הכלור ל 24 -שעות נוספות .אם הריכוז
לאחר  24או  48שעות פחות מ 1 -מ"ג לליטר כלור יש להוציא את התמיסה ולחזור על התהליך
מחדש עד שהריכוז הנותר בתום  24שעות יהיה גדול מ 1 -מ"ג לליטר.
בתום החיטוי תרוקן ותשטף המערכת והקו ימולא במים נקיים עד ששארית הכלור הנותר
בנקודת צריכה כלשהיא לא תעלה על  0.2מ"ג.
 57.05.05מגופים
מגופים בקוטר עד " 2יהיו אלכסוניים תוצרת "דורות" או ש.ע.
המגופים בקוטר מעל ל 3" -כולל יהיו מגופים מתוצרת "רפאל" דגם  T - 4000עם ציפוי
אמאיל פנים וחוץ או ש.ע .ללחץ עבודה  10אטמ' העומדים בת.י .הרלוונטים לציוד מסוג זה.
האביזרים הגלויים יצבעו כמפורט בפרק  11במפרט הכללי במערכת צביעה בחומרים
אפוקסיים על בסיס צבע אפוקסי  308מתוצרת "טמבור" וזאת לאחר הכנת השטח לצביעה
כמפורט.
 57.05.06תאי המגופים
כל המגופים יותקנו בתוך תאים טרומיים בהתאם לפרט סט'  300א' .התאים למגופים יבנו
מחוליות בטון טרומיות מיוצרות לפי ת.י ,658 .כולל גימור וטיב לפי סעיף  201.1שלהתקן,
עם מכסי ב.ב .מיוצרים לפי ת.י 489 .בשטח פתוח ועם מכסה יצקת או מכסה עם ציפוי
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דקורטיבי בשטח מרוצף .כל התאים יהיו ללא ריצפה ויוצבו על מילוי חצץ .כל חלקי המתכת
בתא ובמערכות האביזרים יצבעו כמפורט בפרק  1106במפרט הכללי.
 57.05.07ברזי שריפה (הידרנטים)
ברזי שריפה יבוצעו בהתאם לתכניות לסעיף  570814לתקני ישראל  448ו 449 -כמפורט להלן:
ברזי שריפה בקוטר " 3יהיו מתוצרת "פומס זאב ובניו" מאוגנים ויחוברו לקו הראשי
באמצעות אביזר הזקף יעוגן ע"י גוש עיגון מבטון כמפורט בפרט הסט' .צינור הפלדה התת-
קרקעי (המחבר בין המסעוף לזקף) יהיה עטוף עטיפה פלסטית חרושתית כפולה.
על הפיה יותקן מחבר שטורץ אלומיניום או פליז בקוטר " 3המתאים לתקן כבאות .ברזי
השריפה יצבעו עפ"י פרק  11של המפרט הכללי במערכת צבעי אפוקסי על בסיס "טמבור"
 308כשהשכבה העליונה תהיה בגווני אדום לבן לסירוגין .חיתוך וריתוך צינורות יבוצעו עפ"י
סעיפים  57042 57041במפרט הכללי.
בחיבור הזקף לצינור אנכי היוצא מן הקרקע יותקן מתקן שבירה סטנדרטי כמפורט בפרט.
מחיר היחידה להידרנט יכלול את כל הנ"ל כולל צינור אנכי עד אל פני הקרקע וצינור אופקי
באורך עד  2.5מ' עד לחיבור לצינור המים הראשי.
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