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 נספח למוקדמות לתחנות שאיבה 95.3

 כללי 95.33.32

 תמלחת אשר יתבצעו -מסמך זה מתייחס לעבודות הקמת תחנות שאיבה למי

 .(צפון)לביצוע עבודות הגבהת סוללת חופי עין בוקק במקביל 

מפרט טכני מיוחד למכרז הגבהת  –' מסמך זה בא להוסיף על הנאמר בנספח ד

במידה ואין התייחסות במסמך זה תהיה  .במתחם התיירות עין בוקק סוללת החוף

 . ' ההנחייה בהתאם לנאמר בנספח ד

 פלאזה קראון במלוןש "ת

טרם , לפיכךמלון לא תופסק הפעילות במלון שטח היודגש כי במהלך העבודות ב

 2יהיה על הקבלן לרכוש ולספק לאתר את כל הציוד הדרוש עבור  , תחילת העבודה

יצירת איזור עבודה סגור וחסום לנראות אורחי המלון וביצוע כל , תחנות השאיבה

ך רללוח הזמנים ואבני הדבהתאם  הצפוני והדרומיהעבודות בשני אתרי העבודה 

 .של הפרוייקט

 מלון הודש "ת

ז קיים וביצוע תא מגופים ע בור שאיבה שיותקן על קו ניקוכוללת ביצוהעבודה 

מתא המגופים מתוכנן קו סניקה אשר יתחבר לקו הסניקה . בצמוד לבור בוץ קיים

 .6' היוצא מבור בוץ לכיוון בריכה מס

טרם , לפיכך. מלון לא תופסק הפעילות במלוןבשטח היודגש כי במהלך העבודות 

כל הציוד הדרוש עבור את לאתר לרכוש ולספק על הקבלן יהיה , תחילת העבודה

יצירת איזור עבודה סגור וחסום לנראות אורחי המלון וביצוע כל , תחנת השאיבה

  .ך של הפרוייקטרואבני הדללוח הזמנים בהתאם העבודות באתר העבודה 

 

 בטיחות בעבודה

 

 תאי שאיבה ובורות ניקוז, עבודה במתקני ביוב פעילים (2) 

 

, עבודה בשוחות קיימות) , תאי שאיבה ובורות ניקוז, בעבודה במתקני ביוב פעילים

על הקבלן לבדוק תחילה את המתקנים , ('התחברות לשוחות או ביבים קיימים וכד

להמצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה הדרושים לפי הנחיות 

 :הבאותמשרד העבודה ומשרד הבריאות ובהתאם להוראות 
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יש אחר  ניקוז3או לבור שאיבה או למתקן ביוב לפני שנכנסים לשוחת בקרה .א

אם . לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש בה כמות מספקת של אספקת חמצן

אין להכנס לשוחת הבקרה אלא לאחר , יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן

קו כל הגזים רק לאחר שסול. שהשוחה תאוורר כראוי בעזרת מאווררים מכניים

אבל , ומובטחת אספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה לשוחת הבקרה

 .רק לנושאי מסכת גז

 

שעות לפני הכניסה  24למשך , לשם איוורור הקו, מכסי שוחות הבקרה יוסרו .ב

 :לשוחות ולפי הכללים הבאים

 

  מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד  -לעבודה בשוחת בקרה קיימת

 .כ שלושה מכסים"סה. השוחות הסמוכות והמכסים בשתי

 

  המכסים משני צידי נקודת החיבור -לחבור אל ביב קיים. 

 

לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן ישאר אדם נוסף מחוץ  . ג

 .לשוחה אשר יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך

 

ם עם סוליות בלתי ינעל מגפי גומי גבוהי, הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי .ד

מחליקות ויחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל אשר את קצהו החופשי 

 .יחזיק האיש הנמצא מחוץ לשוחה

 

 .ישא מסכת גז מתאימה' מ 3.0הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל  .ה

יופעלו מאווררים מכניים לפני כניסת ' מ 5.0בשוחות בקרה שעומקן עולה על  .ו

 .עבודה בשוחהאדם ובמשך כל זמן ה

 

הקבלן ידאג לתדרך את העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות  .ז

בקרה בנושא אמצעי הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות 

 .שהוזכרו

 

 .בלבדלמי תמלחת של תחנות השאיבה  התארגנות לביצוע העבודה 

להתארגן באופן מושלם בשל הבעייתיות במשך העבודה באתר על הקבלן יהיה  

 .לביצוע העבודות באתר לפני תחילת העבודות
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 :ההתארגנות תכלול את המטלות הבאות 

על הקבלן לבצע חפירות גישוש לאיתור התשתיות הקיימות באזור  .א

והכנת תכנית עבודה מפורטת לאישור המפקח טרם ביצוע , העבודות

 .העבודות

רכיבי ציוד , לוחות חשמל, משאבות: ארגון רשימת רכש לאישור כל הציוד .ב

תא המגופים צנרת ואביזרי , בור השאיבה, שוחות, אטמים, מגופים, חשמל

. מדי מפלס וכל מכשור אחר שידרש: רמכשו,  S.S.316צנרת  H.D.P.Eצנרת 

רשימת רכש מושלמת תוגש לאישור המפקח וזאת תוך שבועיים מחתימת 

 .  ההחוז

 SHOP DRAWINGל יגיש הקבלן לכל רכיב ברשימה "יחד עם הרשימה הנ .ג

ציוד : י היועצים השונים"אישור כל רכיבי הציוד עוימסור למפקח לשם 

במידת הצורך השלמת  .'וכו ציוד חשמל ותאי בטון טרומי, אלקטרומכני

 . מסמכים לפי הנחיית המפקח

רכישת כל הציוד בלאחר קבלת אישור היועצים מהמפקח יחל הקבלן  .ד

 .והאביזרים

, בבית המלאכה, כל רכיבי החשמל, עבודות הרכבה ויצור רכיבי הצנרת .ה

 .בנית התאים הטרומיים והכנות להבאתם לאתר

 .ביקורת היועצים על כל הרכיבים המיועדים להגיע לשטח .ו

 .טרם תחילת העבודות הבאת הציוד לאתר .ז

 . חישמולו והפעלתו, ודהרכבת הצי, התקנת הבורות, חפירה, עבודות באתר .ח

עם הגעת הציוד . ימים 7הרצת משאבות ומערכת הפיקוד והבקרה במשך  .ט

 .לאתר הוא יאוחסן בתוך מכולת עד לקבלת אור ירוק לתחילת העבודות

בגין עבודת ההתארגנות המיוחדת לא תשולם לקבלן כל תוספת ויהיה עליו להביאה 

 .בחשבון בתמחור הכללי של העבודות
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 לתחנות שאיבה למי תמלחת בלבד, השטח לקדמותוהחזרת  95.33.32

על פי לוח הזמנים  הקבלן יפעל, עם קבלת אור ירוק לתחילת עבודות הקבלן באתר 

 .לביצוע שאושר לקבלן

בשלב ראשון יבצע גידור זמני ושילוט של השטח וחסימתו לנראות בין איזור  

 . האורחים ואיזור העבודה

יפרק הקבלן את הגדר , העבודות האלקטרומכניותבגמר כל העבודות הן העפר והן  

לל זה פילוס השטח ובכ במקומות שנפגעו ויחזיר את המצב לקדמותו, הזמנית

וכל ,  נרת השקייה צ, טיפול בריצופים ובכלל זה דשא סינטתי , ושתילת דשא חדש

כל זאת לשביעות . פני ביצוע העבודות נשוא מכרז זההאלמנטים הקיימים בשטח ל

 . מפקח רצון ה

על כל העבודות שידרש הקבלן לבצע בסעיף זה לא תשולם לו כל תוספת ויהיה עליו  

 .להביא אותה בחשבון בתמחור הכללי של כלל העבודות

 

למי  לתחנות השאיבה נוהל בדיקת ציוד וקבלת העבודה 95.33.31

 בלבד תמלחת

  אישור ציוד 

 7.1.2יתאימו לדרישות המפורטות בסעיף ות השאיבה משאבות לתחנכל ה .א

לא מן הנמנע שאם הקבלן יציע משאבות אחרות מהנדרש תיפסל . להלן

לוח . הקבלן יציג לוח זמנים לאספקת המשאבות מיום הזמנתם. הצעתו

  .במסמך של ספק המשאבות, הזמנים ילווה

הקבלן יגיש בהצעתו פרויקט של יצרני ודגם המגופים והשסתומים : מגופים .ב

 . לכל דרישות המפרט ףוהאל חוזרים שבדעתו להציע בכפ

יגיש , עם הצגת מפרט הציוד לביצוע העבודות כנדרש בהסכם –מכשור  .ג

 ,מד מפלס אולטראסוני: לרבות, הקבלן את רשימת המכשור המוצע על ידו

הציוד שיציע הקבלן הוא הציוד הקובע . זה כל זאת על פי דרישות מפרט

האמורים לעיל  בהצעתו ואם הציוד לא יאושר באחד או ביותר מן הסעיפים

לאחר יובא לאישור המנהל הציוד המוצע . הקבלן מסתכן בפסילת הצעתו

הקבלן יידרש להעביר מפרטים מלאים של . כמפורט בהסכם, בחירת הקבלן

. יום כמפורט בהסכם 14הצגת הציוד הינו הזמן המוקצב ל. הציוד המוצע
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זמין ברגע שיאושר הציוד יסתיים פרק זה של העבודה והקבלן נדרש לה

י "י ספק הציוד ואושר ע"מיידית את הציוד על פי לוח הזמנים שנקבע ע

 .המנהל

 בלבדלמי תמלחת לתחנות שאיבה  בדיקת הציוד 

ויינתן אישור  , המפקח והמתכנןי "יבדק הציוד ע, הציוד למחסני הקבלן עתעם הג 

הקבלן יספק עקומות בדיקה במפעל של כל . להבאתו לאתר ולאחסנתו באתר

 .משאבה בנפרד והוכחות התאמתה להצעה המקורית התאורטית שאושרה

 בלבדלמי תמלחת לתחנות שאיבה  בקורת הציוד והעבודות במועד הקבלה 

ביצוע על בד בבד עם קביעת המועד לקבלת העבודות יכין הקבלן תכנית לאחר  
 . בסיס התכניות שהוכנו

 :במועד הקבלה תערך הבדיקה כמפורט להלן
 .צנרת השקיה, דשא, פסולת: לאחר ביצוע העבודות, מצב השטח .א

 .גמר חיצוני, (דופן פנים)חלקות , בטונים .ב

חוזק לעומס המתאים לדרישות בתוכניות ורציפות עם : התאמת מכסים .ג

 . תוכניות הקונסטרוקציההכל בהתאם ל, קו הבטון של קירות התאים

 .מפקחליוצג דוח בדיקה נפרד : אטימות בור השאיבה .ד

 .אטימות תאים שכנים שנעשית בהם עבודה .ה

 עיבודים בתאים לאחר תיקון .ו

בתא המגופים ובחיבור לקו הסניקה , חיבורי צנרת בתחנת השאיבה .ז

 .6לבריכה 

 .סוג המתכת ובדיקת אטימת בלחץ, ברגים אומים: אביזרים בצנרת .ח

 .נוכחות נציגי ספק המשאבות .ט

 .פעולת משאבות במים שפירים .י

 .פתיחה וסגירה של מגופים .יא

 .תנודות במשאבות, רעשים .יב

 .פעולת שתי משאבות ביחד .יג

 .אופן פעולת משני תדר בכל משאבה .יד

 .פעולה אוטומטית של המשאבות נקודות הפעלה והדממה .טו

 .סכום קבלה .טז

 

  .י הקבלן באישור המפקח"דיקה זו תיעשה ערשימת ב



  

5 

 

לאחר אישור המפקח על ביצוע כל הליקויים שנרשמו תערך בדיקה חוזרת 

 .בנוכחות צוות התכנון

 .ניקוז מי תהום באתר ובתעלות החפורות 95.33.30

 

 .+18.88כת השפלת מי תהום לגובה זור המלונות קיימת מערבא, מובהר בזאת כי

תבוצע אך ורק  או תאים לבורות השאיבה3עבודת ההנחה של הצנרת המתוכננת ו

, במידה ובמהלך החפירה יתגלו מי תהום. בתנאי יובש על קרקעית של חפירה יציבה

מים תת קרקעיים מכל מקור ידוע או בלתי ידוע או מים שעונים או חרסית רוויה 

יהיה על , םבמי תהום או מי שיטפונות שהגיעו לחפירה הפתוחה כתוצאה ממי גש

מפרט הטכני המיוחד  -' בנספח ד 81.12.811 לסעיף הקבלן לבצע השפלתם בהתאם 

 . מכרזשל ה

 

למי  השאיבה של תחנות או צנרת 9חפירות להנחת תאי בקרה ו 95.33.34

 בלבד תמלחת

עבור ' מ 2.6במקומות בהן תבוצענה עבודות חפירה של תעלות בעומק העולה על 

" הנחת צינורות ביוב ידפן הקבלן את החפירות במערכת תמיכות מסוג 

SLIDERAIL SYSTEM  "י "המיוצרת עLTW –  או שווה ערך אחר , גרמניה

 .י המפקח "המאושר ע

מניעת ערעור , על הקבלן מוטלת כל החובה והאחריות לדאוג למניעת מפולות

להמשך פעולתן התקינה והרצופה של כל המערכות , יסודות של מבנים ותשתיות

דיפונים ותמיכות בחפירות לבצע עליו חובה , או מתחתיהן ועל כן, שבסמוך לחפירה

 .התקנות והנחיות משרד העבודה, ולפעול בהתאם לחוקים

מכל , במקומות בהם יורה המפקח כי קיימת הגבלה של רוחב החפירה, כמו כן

יבוצע דיפון התעלות והקבלן יידרש לבצע החפירה עם דיפון בקירות , סיבה שהיא

 .אנכיים

י "ו אמצעי תימוך נשלפים אחרים עפא, דיפון הקרקע יעשה באמצעות לוחות פלדה

 .508י לביסוס "הנחיות ת

על הקבלן לבצע בדיקות קרקע וחישובים , לפני תחילת העבודה באיזורים שידופנו

הקבלן יגיש . של יועץ קרקע מוסמך ומהנדס קונסטרוקציה מוסמך שיוזמנו מטעמו

דרושות לביצוע הדיפון וההגנות ה( כולל החישובים)ח מפורטים "תוכנית ודו

בכל מקרה אין להתחיל בחפירה ובבנית אמצעי הדיפון ללא . לאישור המפקח

 .אישור בכתב מהמפקח
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התכנון . הקבלן יגיש לאישור תכנון של קירות הדיפון וחישובי חוזק, בהתאם לזאת

 :יכלול את

 .פרופיל הקיר, עובי הפלדה, אורך הקיר .1

 .רעומק הקיר מתחת לתחתית התעלה וגובה כללי של הקי .2

 .המרחק בין קורות הפלדה האופקיות בין הקירות ./

 .הרחקת מי תהום וניקוז זמני .4

 .שלבי עבודה .6

 
מודגש בזאת כי כל האחריות לכל נושא החפירה והדיפון תישאר באחריות הקבלן 

הן לנפש והן לרכוש , כל פגיעה או נזק שייגרמו. י המפקח"גם לאחר אישור הדיפון ע

באחריות הקבלן בלבד ועליו יהיה לשאת בכל  כתוצאה מעבודות החפירה יהיו

 .ההוצאות לכך

 

תאושר לקבלן תוספת תשלום בגין העבודות לחיזוק ודיפון דפנות התעלה 

לפי "  SLIDWERAIL SYSTEM" באמצעות מערכות תמיכות מסוג 

 .קומפלט עבור כל תחנה בנפרד

 

למי לתחנות שאיבה  מסירת הציוד ואחריות הספק, בדיקות 95.33.39

 בלבד תמלחת 

ולא ישולם על כך לספק  ,י היצרן"ע מחיר הספקת הציוד יכללו גם את הפקוח על ההרכבה

 . בנפרד

יהיה הקבלן , בכל מקרה בו נדרשו כושר פעולה או תכונות מסוימות מחלקי הציוד השונים

הקבלן יהיה גם . אחראי למילוי דרישות אלו בתנאי פעולה רגילים של המתקן בשלמותו

שידרשו כדי להבטיח את פעולתו היעילה ' וכו םתיקוני, שינויים, תאחראי להתאמו

 .אף אם לא נזכרו כמפורט במפרטים, והתקינה של המתקן

הכוונה היא שהקבלן יהיה אחראי לכך שהמתקנים בשלמותם יהיו מוכנים מכל הבחינות 

 .כאשר ימסרו לידי המזמין, לפעולה יעילה ותקינה

לפי מכרז , תעשינה על ידי הקבלן שימונה על ידי המזמין ל"כל פעולות הבדיקה וההרצה הנ

 .זה

 

מודגש בזאת כי הקבלן ידאג שהספק יספק עם הציוד שלו תכניות הרכבה מפורטות 

מ מתאים לפי אישור המפקח ואת כל פריטי הציוד הדרושים להרכבת הציוד "בקנ
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כך שהקבלן יוכל , בצורה מושלמת להכו, ושאר פריטים' שמנים וכו, והפעלתו כולל ברגים

 בכל מקרה של אי התאמה או חוסר של פריט. להרכיב את הציוד לפי התכניות

הקבלן להשלים את פריטי הציוד לפי דרישת המזמין ללא כל תוספת  שיידר, כל שהוא

 .מחיר

 
 

עבור תחנות השאיבה למי תמלחת  עבודות עפר –95מתוך פרק  32פרק תת 

 בלבד 

 כללי 81.81

עבודות : יבוצעו העבודות כנאמר להלן, במפרט הכללי לעבודות בניןבנוסף לאמור  

או 3חפירה ו, פינוי תאים וצנרת, העפר כוללות חישוף וסילוק שורשים וחומר אורגני

הובלת והעברת האדמה החפורה לאחסון בתחום האתר וכל יתר העבודות , חציבה

 .להלן וכמפורט( 81פרק )הדרושות בהתאם למפרט הכללי לעבודות עפר 

. י ביקור באתר ועריכת בדיקות קרקע"הקבלן חייב להתרשם בעצמו מסוג הקרקע ע 

בכל הסעיפים מתייחס לחפירה ולחציבה באדמת המקום גם אם " חפירה"המונח 

 .לא צוין כך במפורש בכל סעיף

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להבטיח שהשטח בו יבוצעו העבודות יושאר  

ינקוט הקבלן , מים בקרקע ובחפירות השונות בעת ביצוע העבודותבאם יהיו . יבש

בכל האמצעים להורדת מפלסים ולסילוקם מהחפירות ומשטח העבודה למקום 

ומבלי לגרום לנזקים למתקנים קיימים ולשטחים  פקחי המ"שיאושר מראש ע, אחר

ת הקבלן יבטיח על חשבונו את החפירה וא. הכל כמפורט במפרט הכללי, חקלאיים

לעמידה בפני מפולות , בכל אמצעי הנראה לו כמתאים ובהתאם לחוק, הסוללות

 .מי תהום ומי גשמים בשעת העבודה, ובפני חדירת קולחים

לא תשולם לקבלן כל תוספת בגין הוצאות ישירות או עקיפות כלשהן שיגרמו לו  

הסידורים לסילוקם ותיקון , בקשר לאמצעי הגנה מפני חדירת מים לחפירות

 .במידה ולא ינקוט באמצעי הגנה הנדרשים, נזקיםה

 סימון ומדידות  81.82

י הקבלן יעשה על חשבונו באמצעות בעל מקצוע מעולה "סימון קווי החפירה ע 

י "הסימון ייבדק ויאושר ע. פקחהוראות והנחיות המ, ואחראי בהתאם לתכניות

לשנות או  רשאי המהנדס, בזמן בדיקת הסימון ועד לאשורו. המהנדס במקום
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דרישות , קבלן לשנות את הסימון והמידות השונות בהתאם לשיקוליוללהורות 

 .התכנון ותנאי המקום והקרקע

 

על הקבלן לקחת בחשבון שהמידות השונות המצוינות בתכניות עלולות להשתנות  

לא יתחיל הקבלן בעבודה לפני בדיקות הסימון כאמור לעיל . בהתאם לאמור לעיל

במקרה שנתגלתה איזו שהיא סתירה . פקחתב מהמכמפורש בוקבלת אשור ב

על הקבלן לעורר את תשומת לבו של , או מידה חסרה, במידות המצוינות בתכניות

כל שגיאה , הקבלן יהיה חייב לתקן על חשבונו הוא. על כך ולקבל הוראותיו פקחהמ

 .נובעת מהזנחת סעיף זה פקחשלפי דעת המ, בבצוע

 החפיר /81.8

 בכל הסעיפים מתייחס לחפירה ולחציבה באדמת המקום גם אם "חפירה"המונח  

יבסס ו ועל הקבלן לבדוק את סוג וטיב הקרקע בעצמ. לא צוין כך במפרט בכל סעיף

 .הכל כאמור במפרט הכללי, הקיימים את הצעתו בהתאם לסוגי הקרקע

הקבלן יבצע עבודות חפירה בשטח בהתאם לרומים המסומנים בתוכניות ובהתחשב  

לא תשולם . כמצוין במפרטים ובתוכניות, הנסוי הנדרש בפיתוח השטחבעובי 

לקבלן כל תוספת במידה ויבצע את החפירה מעבר למפלסים הדרושים והוא יידרש 

. א. א. ממוד 50%ות לדרגת צפיפאופטימלי בהידוק  מצע סוג אלבצע מילוי חוזר מ

י הקבלן "עודפי האדמה יסולקו ע .על חשבונו, לקבלת המפלסים המתוכננים. הו.א

 .כחוקלמקום שפיכה מאושר 

החפירה תבוצע בשיטות שונות ובאמצעות ציוד מיכני במידת דיוק המצוינת   

. באדמה החפורה המתאימה ישתמשו בעתיד לצורכי סידור המילויים. בהמשך

פקח או י המ"זה תאוחסן אדמת החפירה בערימה במקום שיאושר ע במסגרת מכרז

                                                                                תסולק כפסולת למקום שפיכה מאושר הכל לפי הוראות המפקח

על הקבלן לנקוט בכל . קו החפירה עבור המבנים יהיה בהתאם למסומן בתוכניות

חפירות , מבנים, אמצעי הזהירות על מנת שלא לפגוע או לשנות דרכים כבישים

 .ותעלות קיימים מחוץ לקו החפירה

אמצעי דיפון ותמיכה בכל מקום בו , פקחהקבלן יתקין על חשבונו ולפי אישור המ

יקבע המהנדס כי קו החפירה קרוב למבנים ומתקנים במידה המסכנת את 

ותיקון כל נזק והחזרת המצב לקדמותו במקרה של הוצאות הדיפון . שלמותם

 .בלבד יחול על הקבלן, פגיעה במתקנים קיימים מחוץ לקו החפירה

עבודות החפירה תבוצענה בהתאם לגבהים לשיפועים ולמדות הנתונים בתכניות  

 .ובהתאם להוראות המהנדס
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 :הסטיות המותרות לגבי העבודה בחפירות הן 

 I . מ מהרום המצוין"ס 6: לגבי החפירה בקרקעית. 

 II . מהשיפוע המצוין 2%: לגבי החפירה בשיפועים. 

הקבלן יעמיס את החומר החפור ויובילו לאחסנה במקומות ההנחה או השפיכה  

 .החומר המיועד למילוי יפוזר בשכבות אופקיות. שיקבעו בתיאום עם המפקח

שטח חצר מלון פעיל ובקרבת מקום מובא לתשומת לב הקבלן שהעבודה מתבצעת ב                 

 .קיימים עצים שעל הקבלן לשמור על שלמותם

כלים מקדח לתא העגול ולתא המלבני בעזרת מקדח או  בעזרתתבוצע החפירה  

הכל  –פקח מכניים מתאימים או בעבודות ידיים לפי בחירת הקבלן ובאשורו של המ

. לפגוע גם בשורשיהםבזהירות רבה תוך שמירה על שלמות העצים הסמוכים מבלי 

' הרחבות וכו, תיקונים, דיפון, לא תשולם כל תוספת לקבלן עבור עבודות ידיים

 .הדרושים להשלמת החפירה

 :יטות להנחת התאים בתוך הקרקעש3להלן שתי חלופות

  -'חלופה א

ביצוע קידוח אנכי בקוטר המתאים לקוטר החיצוני של בור השאיבה ובעומק 

החדרת שרוול פלדה על פי הקוטר הפנימי , בבנטונמייטמילוי הבור . המתאים

הנדרש אל תוך הבנטונמייט ומילוי המרווח בין שרוול הפלדה ובין הקדח החיצוני 

שאיבת הבנטונמייט מהחלק הפנימי של התא ויציקת רצפת בטון . בבטון מזוין

 .מזוין בעובי הנדרש

  -'חלופה ב

קום המיועד לביצוע התא והחדרתו ון מבטון מזוין על פני הקרקע במסת קיקיצי

לאחר הגעה לקרקעית התא על . תוך כדי חפירה מתוך התא בהתאם לעומק הנדרש

 .תבוצע יציקת בטון מזוין בקרקעית התא על פי התכניות, פי העומק המתוכנן

 

על הקבלן לבחור בחלופה הנבחרת לביצוע העבודה על פי הציוד הזמין ברשותו 

 . נון הביצוע של החלופהולהזמין מהנדס יועץ לתכ

התכניות תכלולנה פירוט . הקבלן יציג תכניות הנדסיות לביצוע החלופה הנבחרת

איטום חיצוני ופנימי ואופן ביצוע השן , כיסוי הברזל, ברזל הזיון על פי התכניות

 .התחתונה לצורך החדרת הקיסון או כל חלופה אחרת שהקבלן ימצא לנכון לבחור

ק חפירה "הכמויות לתשלום תהינה למ .בסיס לחוזה רשימת הכמויות תהיה 

מדידת החפירה לצורכי תשלום . בהתאם למדידות שתערכנה לאחר ביצוע העבודה

שיפועי חפירה לא ימדדו אלא אם כן . העבודה הגמורהתהיה לפי המידות נטו של 
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והשירותים הנלווים ק חפירה יכלול את כל העבודות "מחיר מ. הם חלק מן המבנה

וכן את , אשר עבורו לא ישולם בנפרד, בכל סוגי הקרקע במקום כולל חצוב ל"כנ

 .פקחהפזור והאחסון של העפר במקומות מאושרים על ידי המ, ההרחקה, ההובלה

 תחנות שאיבהלוי לחפירה ומי 81.84

דפנות . תבוצענה במדויק ובהתאם למסומן בתוכניות תחנות שאיבההחפירות ל 

באם יהיו מים .   החפירה  יהיו אנכיים ככל האפשר כדי להקטין את הפגיעה מסביב

ינקוט הקבלן בכל האמצעים , בקרקע ובחפירות השונות בעת ביצוע העבודות

שיאושר , להורדת המפלסים ולסילוקם מהחפירות ומשטח העבודה למקום אחר

נים קיימים וללא תשלום ומבלי לגרום לנזקים למבנים ומתק פקחמראש על ידי המ

 .נוסף

וכולל  ק כולל סילוק עודפי העפר לאתר שפיכה מאושר"מחיר החפירה יהיה לפי מ 

 .גם את תשלום אגרת הפסולת

המדידות נטו לפי הנדרש . לא יבוצע תשלום עבור שטחי עבודה או שיפועים בעפר 

 .בתוכניות

 

 

למי  נות שאיבהלתח עבודות בטון יצוק באתר - 95מתוך פרק  31פרק תת 

 תמלחת בלבד

בהוצאת הועדה  82פרק  -ראה מפרט כללי לעבודות בטון יצוק באתר , לגבי העבודות האלה

 :ל"תוספת למפרט הנ. הבינמשרדית המיוחדת הוצאה אחרונה

 סוג הבטון 82.81

הכל כמפורט בתוכניות ובכתב  -30 יהיו מסוג בלמעט המכילים מים  כל הבטונים  

–ב יהיו מסוג מים המכילים  רצפת וקירות התאים הרטוביםהבטונים ב. הכמויות

להגברת  מוסף על פלסטי ומוספיםתערובת הבטון תכיל .ידים ואטומים למיםעמ 48

ע "של סיקה או ש Nשל כרמית או פלסטוקריט  "  28/. ד.נ"מסוג האטימות 

 .                                       8.46על  יחס מים צמנט בתערובת לא יעלה .ק"מ3ג"ק 26/כמות צמנט של  ותכלול

תעמוד בדרישה של עומק חדירת מים בבדיקת  48 -ל לסוג בטון ב"התערובת הנ                 

 .מ"מ 8/לא יעלה על ( 6חלק  25י "לפי  ת)מעבדה 
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השימוש במוספים יעשה בהתאם לכמויות והנחיות היצרנים ולאחר אישור 

 .המהנדס

 .הבטוןלתערובת הבטון לפני תחילת עבודות  המתכנןלהגיש ולקבל את אישור יש                  

 על הקבלן לבצע בדיקות מוקדמות של התערובות להוכחת התכונות הנדרשות                 

תוצאות  ,בכתב את רשימת מרכיבי תערובות הבטוןלמתכנן על הקבלן לספק                   

ותוצאות בדיקת הבטון  –שקיעת קונוס ומשקל מרחבי  –הבטון הטרי בדיקת 

 .ימים ובדיקת חדירות 20-ימים ו 7חוזק הבטון הטרי בגיל  –הקשוי 

 

 תנאי בקרה 82.82

 . 110י "לגבי כל סוג הבטון לפי ת תקנייםתנאי הבקרה יהיו תנאי בקרה  

      

 פלדות הזיון /82.8

 ./חלק  4455י "יו מוטות ברזל מצולע לפי תמוטות הזיון לאלמנטי הבטון יה 

שהוא , שהפלדה, בעזרת תעודות מעבדה מוסמכות מתכנןלעל הקבלן להוכיח  

 .עומדת בכל דרישות התקן, משתמש בה

המכילים  אלמנטי הבטוןמ ב"ס 6כיסוי הבטון של מוטות ורשתות הפלדה יהיה  

ולפי  2.86כמפורט בסעיף כיסוי הבטון בשאר המקומות יהיה . מים או מי שפכים

 . המסומן בתכניות

 עיבוד פני הבטונים המיועדים לקבלת שכבות איטום 82.84

או ישארו 3פני הבטונים בקירות החוץ המיועדים לקבלת שכבות איטום ו .1 

או במצב , חדשים( דיקטאות)חלקים לגמרי מלבידים  ותיעובדו בטפס, גלויים

בקירות חוץ . ים אנכיים ואופקייםללא פגמים וללא רווחים במישק, חדש

, או הפסקת יציקה3המיועדים לקבלת שכבות איטום במישקים של תבניות ו

, יש להחליק באמצעות דיסק קרבורנדום את פני הבטון מבליטות צמנט

וזאת מבלי . 'או כתוצאה מכיסי חצץ וכו, ותשנוצרו במקום חיבור הטפס

לא יענו לדרישות , וק הטפסיםשבמידה ופני הבטון לאחר פר, לפגוע בדרישה

 - 86לקבלת שכבות האיטום על הקבלן לבצע תיקונים בהתאם לפירוט בפרק 

 .עבודות איטום
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ל רואים אותן ככלולים במחירי "למניעת כל ספק כל העבודות והגימורים הנ .2 

 .חוזה זה3היחידה של הבטונים על פי מכרז

 

 יציקת הבטון 82.86

על . ידרש מהקבלן שימוש מתמיד בויברטורי מחט, בעת ביצוע עבודות היציקה 

 .הקבלן להכין ויברטור רזרבי מוכן לשימוש לעת תקלה בויברטור הפעיל

 4מעץ חדש והשמוש בהם לא יעלה על או 3ממתכת והתבניות ליציקות הבטון יהיו  

אלא על ידי סידור , חיבור התבניות בקירות לא יעשה בחוטי קשירה. פעמים

י "או בסידור אחר שיוצע ע), נקודות עם חתך מוחלש 2בעלות , המוטות מפלדה

 .הבטוןמ מפני "ס 4מרחק הנקודות המוחלשות יהיה (. מתכנןהי "הקבלן ויאושר ע

כדי לאפשר שבירת המוטות לאחר , די שימוש בכפות מתאימותרווח זה יווצר על י 

יסתמו הרווחים עד קצה המוט בתערובת בטון , פרוק התבניותעם . פירוק התבניות

ואטום בסיקה מתוצרת סיקה  122סיקה טופ  מסוגבלתי מתכווצת אטימה למים 

 .PRO 3 WFפלקס 

להתאים לעובי הקיר המרחק בין התבניות ימדד לפני יציקות הבטון והוא חייב  

במקרה , והקבלן יחוייב, לא תורשה כל סטיה להקטנת העובי המתוכנן. כמתוכנן

 .לתיקון המרחק שבין התבניות, כזה בפירוק התבניות ובהתקנתן מחדש

באם הבטון . 'מ 1.88לא יעלה על , בעת היציקה, גובה הנפילה החופשית של הבטון 

במקרים אלה יוצק הבטון . הנפילה קטן מזהיהיה גובה , עלול להעצר בברזלי הזיון

 .פתחים בתבניותאו דרך , או דרך משפכים, דרך צנרות

העוברים דרך הקירות , וכן קטעי צנרת' סולמות וכו, פחים לחבור קורות, מסגרות 

. י הקבלן ויוכנסו במקומם המדויק בזמן יציקות הבטון"יסופקו ע, או דרך תקרות

. ברות אליהם משני הצדדים בהתאם לתכניותאורך קטעי הצנרת יאפשר התח

את קטעי הצנורות הדרושים להתקנה בזמן היציקה ויכניסם  להתקיןהקבלן ידאג 

 .פקחבתיאום עם קבלת הצנרת ובאישור המלפי התכניות ובמקומם המדויק 

ד תבניות מצופות פורמאיקה או תבנית פלדה לקבלת שטח נגכל הקירות ייוצקו כ 

 .וחלק ללא סגרגציה או חורים בבטוןחשוף , פני בטון

 :כיסוי הבטון על הברזל יהיה כדלקמן אלא אם צויין בתכניות אחרת 
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 מ"מ  68                                                          ביסודות 

 מ"מ  68ברצפת תא בור השאיבה                                                 

 מ"מ  48ברצפת תא המגופים                                                        

 מ"מ 68                 בקירות בטון במגע עם מים וקרקע                 

 מ"מ 8/   תקרות בטון                 

, הקבלן יקבע את הזיון בהתחשב בעובי הכסוי הנדרש ובהתחשב בחפיות הדרושות 

 .יון עובר בכוונים אחרים וכדומהבז, בקוצים

שומרי המרחק להבטחת עובי כיסוי הבטון על הזיון ברצפת וקירות התא הרטוב                  

או שפכים יהיו מקוביות בטון במידות 3וכל אלמנטי הבטון הבאים במגע עם מים ו

 .ע"או ש" דומא"מ מתוצרת "ס 63636

עמודים בדייקנות במרווחים שווים הקבלן יקבע את מיקום הקוצים לקירות ול 

 .כמפורט בתכניות כדי לאפשר הצבה מדוייקת של זיון הקירות והעמודים

  

 בדיקת אטימות 82.85

או הציפוי הפנימי של הרצפה 3הטיוח ו, לפני בצוע המלוי ולפני צפוי המגן החיצוני 

יש לבצע , של התא הרטוב היצוק באתר והתאים הטרומיים התחתונה והקירות

 .בדיקת האטימות של התאים הטרומיים תבוצע במפעל הטרומי .ת אטימותבדיק

לפני התחלת בצוע בדיקת האטימות יש לנקות את התא ולהתחיל במילוי מים  

ימים לאחר גמר יציקת הקירות  עד למפלס המים המכסימלי המתוכנן  20לפחות 

ר מילוי המים לאח. שעות  24 –מטר ב  2בקצב מילוי אחיד של לא יותר מגובה 

י הוספת מים "במבנה למפלס המים המכסימלי המתוכנן ישמר מפלס המים ע

ל ולאחר "לאחר גמר תקופת ההתיצבות הנ.        ימים 7במשך תקופת התיצבות של 

.    ימים /תבוצע בדיקת אטימות במשך ,שמוודאים שלא נראות נזילות מהקירות

 .שעות 24מים כל בתקופת בדיקת האטימות יש לסמן את מפלסי ה

מידת ההתאידות תיקבע בהשואה לאיבודי התאידות במיכל מלא מים בתנאי חשיפה               

 .דומים למבנה הנבדק
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כאשר מידות ירידת מפלסי המים במבנה ובחבית ההשואה יהיו זהים במשך תקופת                

ר בהצלחה את ניתן יהיה לקבוע שהמבנה עב,ימים /ל של "בדיקת האטימות הנ

 .בדיקת האטימות

י המפקח ויועבר "הימים של בדיקת האטימות יערך ע /-רישום מפלסי המים ב                 

 .לאישור המתכנן

י צבע "בתקופת בדיקת האטימות יש לסמן את כל מקומות הרטיבות והנזילות ע                

ום תפרים במקומות סדקים או אט,כל טפול בתקון הבטון.בצד הקיר החיצוני

חומרי האטום לתקון נזילות . הנזילות או הרטיבות יבוצע מצד הקיר הפנימי

 .בסדקים יהיו אלסטיים וללא אפשרות לריאקציה כימית עם מים

                    

ל יש לרוקנו ולבצע את "באם המבנה לא יעמוד בדרישות בדיקת האטימות הנ                 

או אשור 3ם תוך שמוש בחומרי אטום מתאימים לפי הוראות והתיקונים הדרושי

 .  המפקח

לאחר השלמת התקונים לשביעות רצונו המלאה של המפקח יש למלא את המבנה                

ימים  לקבלת אטימות  7מחדש במים ולבצע  בדיקת אטימות חדשה במשך 

 .ל"מוחלטת לפי הדרישות הנ

                                                                                          

 6במשך תקופה של  הקבלן יישאר אחראי לאי חדירת מי תהום ולאי דליפת נוזלים                 

מבלי לדרוש תשלום , בכל תקופת האחריות יתקן הקבלן על חשבונו הוא. שנים

 .אחראי לוהקבלן , מנהלהשלפי דעת , כל דבר, עבור זה

 תיקוני בטון פגום 82.87

או , הורים סדקים, פגמים כמו קיני חצץ, לאחר פרוק הטפסים, אם התגלו בבטון 

לא להרשות  פקחהרשות בידי המ. פקחאין לתקן אותם אלא באישור המ -כל פגם 

 .אם לפי שיקול דעתו אלה אינם עומדים בדרישות החוזק והצורה, תיקונים

תיקון . להרוס את חלק המבנה הפגום ולצקת אותו מחדשבמקרה זה על הקבלן  

בכל מקרה  פקחי המ"י הוראות מיוחדות שינתנו לקבלן ע"הפגמים ייעשה עפ

 .בנפרד

 .י סעיף זה יחולו על הקבלן"כל העבודות וההוצאות הנדרשות עפ 

 בדיקת מדגמים 82.80
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פלדת , אטימות, בטונים, מים, דמי בדיקות מדגמים בעבודות בטון כולל אגרגטים 

שליחתה למעבדה , דמי הבדיקה כוללים לקיחתה. יהיו על הקבלן' דיון וכו

מספר ואופן . כל יתר ההוצאות הנדרשות' תשלום למעבדה מוסמכת וכו, מוסמכת

תוצאות .  י ומכון התקנים"יהיה כזה שיספק את דרישות ת, לקיחת הדוגמאות

 .פקחהבדיקות  יועברו ישירות  למ

 ם ביציקותמעברי  82.85

במסגרות היציקות השונות יבוצעו מעברים עבור המערכות השונות משלושה  .1 

 :סוגים

 .ביציקה" נקיים"מעברים  .א  

 .שרוולים .ב  

 .מעברים אטומים לכבלים .ג  

 .מיקום המעברים השונים יבוצע בדיוק מירבי כמפורט בתוכניות ..2

 הארקות יסוד 82.18

יש לתאם ולבצע את כל עבודות הארקות , וקורות היסודבזמן ביצוע היסודות  

 .היסוד בהתאם לתכניות ולמפרט יועץ החשמל

 דיוק וסטיות מכסימליות מותרות 82.11 

 :הסטיות המכסימליות המותרות לעבודות בטון יצוק באתר יהיו בהתאם שלהלן 

 גודל הסטיה התחום בו תאור העבודה 'מס 

 המכסימלי יהתבדק הסט והגדרת הסטיה סדורי 

 מ"מ 6 'מ -/ב סטיה מהאנך בקוי קירות 1 

 

 מ"מ 6  סטיה מהמפלס או מהשפוע המסומנים 2 

 בתכניות  

 מ"מ 6 סטיה בגודל ובמקומות של פתחים ברצפות  / 

 תקרות וקירות  

 מ"מ 18             סטיה בעוביים של רצפות תקרות 4 

   

על הקבלן יהיה לשאת בכל , בכל מקום שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעיל 

 . כולל הריסת האלמנטים שנוצקו ויציקתם מחדש, ההוצאות הכרוכות בתיקון
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 לתחנות שאיבה אשפרת בטון       20.20

 

רצפות ותקרות ושל קירות הבטון תבוצע במשך  –אשפרת הבטון של משטחי בטון אופקיים 

 .מים לפחותי 18

 

הזלפה , האשפרה תכלול הרטבה רציפה של פני המשטחים האופקיים והקירות על ידי המטרה

הרטבת יריעות יוטה פרוסות על פני הבטון ומעליהן יריעות פוליאתילן למניעת , בצינור גן

התייבשותם המהירה או כל שיטה שיבחר בה הקבלן באישור המפקח להבטחת החזקת הבטון 

 .רציפותבמצב רטוב ב

 

אשפרת משטחי הבטון האופקיים תתחיל מיד לאחר החלקת פני הבטון כאשר ברק המים 

בקירות ישוחררו הקשרים בין התבניות במועד מוקדם ככל האפשר לאחר . נעלם מפני הבטון

היציקה עם התקשות הבטון ויוזלפו מים מספר פעמים ביום למרווח הנוצר בין התבניות לבין 

 .ל"פרוק התבניות תימשך האפשרה באחת השיטות כנלאחר . פני הבטון

 

ל במיוחד בשל תנאי האקלים במקום למניעת "על הקבלן להקפיד על ביצוע האשפרה כנ

 .סדיקת אלמנטי הבטון ונזילות מים דרכם

 

ל ולהודיע על מיניו ועל שיטת האשפרה "על הקבלן למנות אחראי מטעמו לביצוע האשפרה כנ

 .ת אישור המפקח לפני התחלת ביצוע יציקות הבטון באתרשבחר בה למפקח ולקבל א

 

 .ל לא ישולם לקבלן בנפרד והיא תיכלל במחירי היחידה של אלמנטי הבטון"עבור האשפרה כנ

 

 .CURING COMPOUNPאין לבצע אשפרה באמצעות חומר אשפרה מסוג 

 

לתחנות שאיבה למי  טרוםעבודות בטון  - 95מתוך פרק  03פרק תת 

 בלבדתמלחת 

 :כללי   

מבנים יצוקים באתר . ולא יצוק באתרבטון יהיו מבטון טרום מכל האלמנטים והמבנים 

של  /8עבודות בטון טרום יבוצעו בהתאם לדרישות בפרק .  לא יורשו ללא אישור המנהל

 :מפרט הכללי  ובהתאם לנאמר  להלן

 .82פרק תת סוג הבטון  ראה  .א

 .82פרק תת יחס מים צמנט  מרבי  ראה  .ב
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 .82פרק תת ראה  -י חשיפה לתנאי הסביבה"סיווג המבנה  עפ .ג

 .דרישות תפקודיות  מתערובת הבטון והחומרים .ד

 .82פרק תת צמנט ראה  .ה

 .82פרק תת ראה  - אגרגטים  .ו

 .82פרק  תת ראה -מוספים ותוספים לבטון .ז

  -סומך הבטון .ח

הטרומי  דירוג סומך הבטון בעת שימתו בטפסות יתאים ליציקות המתבצעות במפעל

 82פרק תת ויאפשר את קבלת כל התכונות הנדרשות מתערובת הבטון כמפורט ב

 .שבמפרט זה

 .82פרק תת ראה  -הפרשת מים מירבית .ט

 .82פרק תת ראה   -עמידות בפני חדירת מים .י

 .82פרק  תת ראה -מעבר יוני כלור .יא

תקע יש לאטום מבפנים   –את חיבור השקע . תקע-החיבור בין היחידות הוא חיבור שקע

 . של מפרט הכללי 86כמפורט בתכנית באמצעות גומי בוטילי והנחיות פרק 

 :כוללות בין היתר את האלמנטים הבאים טרוםעבודות הבטון  

 תאי בקרה  .א

 בתי משאבות .ב

 תאי מעבר .ג

 צינורות בטון .ד

 מכסים ורשתות .ה

 תקרות  תאי בקרה  .ו

 תחתיות תאי בקרה .ז

 ייצור אלמנטים טרומיים 

 .אלמנטים מבטון טרום יבוצעו על ידי  מפעל בטון מאושר על יד המזמין
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 למי תמלחת לתחנות שאיבה עבודות איטום - 95מתוך פרק  39פרק תת 

 בלבד

בהוצאת הועדה הבינמשרדית  - 86פרק  -לגבי העבודות האלה ראה מפרט לעבודות איטום 

 :ל"השלמות למפרט הנ. המיוחדת בהוצאה האחרונה

 כללי  86.81

 .ובתאים חוזה מתייחס לביצוע עבודות איטום במבנה3פרק זה של מכרז . א 

 התכניות המצורפות, כתב הכמויות, עבודות האיטום יבוצעו בהתאם למפרט . ב 

כמו כן יבוצעו העבודות בכפיפות להוראות הכלולות . התקנים הישראלייםו

אשר הפיקוח , מוסמכת צווים או תקנות בני תוקף מטעם כל רשות, בחוקים

 .עליהן או על כל חלק מהן הוא בתחומי סמכותה הרשמית

י בעלי מקצוע מעולים "כל עבודות האיטום יבוצעו ברמה מקצועית גבוהה ע . ג 

 .החייבים באישורו המוקדם של המפקח

 רציפות שכבות האיטום 86.82

לא בא לידי הקבלן ידאג לשמירה על רציפות שכבות האיטום ובכל מקרה שהדבר  

יביא הדבר בעוד מועד לידיעת , או בכתב הכמויות3או במפרט ו3ביטוי בתכניות ו

מ לפחות בין "ס 18במסגרת רציפות שכבות האיטום תובטח חפיה של . פקחהמ

 .השכבות כל עוד לא נדרש או אושר אחרת

 הצעות שינוי ואישור דוגמאות  8 /6.8

, יע שינויים כלשהם בעבודות האיטוםאם תוך כדי עבודה ימצא הקבלן לנכון להצ 

ואישורן על  פקחיראו הצעותיו כמאושרות רק לאחר העברתן לעיון מוקדם של המ

דוגמאות של  פקחלפני תחילת הביצוע יהיה על הקבלן להגיש לאישור המ. ידו בכתב

 .חומרי איטום שברצונו להשתמש בהם

 אחריות הקבלן  86.84

החומרים ואיטום מוחלט של חלקי המבנה , הקבלן אחראי לטיב העבודה . א 

שנים מיום  6שצופו בשכבות אוטמות בפני חדירת רטיבות לתקופה של 

במשך תקופה זו יתקן הקבלן כל נזק העלול להיגרם . מסירת המבנים

פרט לנזקים שנגרמו מסיבות שאינן קשורות בטיב עבודות . לעבודות האיטום

 .כוחו-זמין או באהאיטום וזאת לפי קביעתו הבלעדית של המ
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המזמין המלא של  םהקבלן יבצע את כל התיקונים על חשבונו לשביעות רצונ . ב 

ובתאום עמו לא יאוחר משבוע ימים לאחר קבלת הודעה על כך  וכוח-יאו בא

באם לאחר השלמת ביצוע התיקונים , ובמידת הצורך אף במועד מוקדם יותר

תוארך אחריות , נותר זמן של פחות משנתיים עד תום תקופת האחריות

הקבלן לתקופה של שנתיים לפחות גם לגבי חלקי המבנים שלא ניזוקו במידה 

ת לאופי הנזק השלכות לגביהם וזאת לפי קביעתה הבלעדית של ויכולות להיו

 .המועצה או בא כוחה

 דרישות כלליות  86.86

לפני התחלת עבודות האיטום על הקבלן להתקשר עם המתכנן באמצעות  . א 

 .לקבלת הסברים והדרכה מנהלה

גזים , טיב האיטום צריך לענות על הדרישה לאטימות מוחלטת בפני רטיבות . ב 

 .אדיםו

יש , בכל מקום בו מצוין בפרק זה שם מסחרי של איזה שהוא חומר איטום . ג 

 ".שווה ערך"לראותו כאילו רשום לידו או 

או 3ביצוע האיטום והכנת השטח ייעשה בהתאם לדרישות מפרט זה ו . ד 

 .מפרטים של היצרן

 איטום הקירות התת קרקעיים בחם      86.85

ירות החיצוניים התת קרקעיים של תחנת השאיבה יבוצעו בשכבות איטום פני הק             

 :כדלקמן

  ר"מ3ג"ק 8.26בשעור  GS474מריחת שכבת יסוד מפרימר . 1            

 ר"מ3ג"ק 1.68בשיעור  26376מריחת שכבת ביטומן אספלטי מנופח חם . 2            

 18ע מאושר תוך חפיות של "או שפרישת שכבת יריעות רשת זכוכית אינטרגלס . /            

 .מ"ס

 .ל"מריחת שכבה שניה של ביטומן אספלטי כנ. 4          

ל כשהיא מוזזת במחצית רוחב היריעה שבשכבה התחתונה "פרישת יריעות רשת כנ. 6          

 .מ"ס 18תוך חפיות של 

מת את שכבת ל המכסה בצורה מושל"מריחת שכבה שלישית של ביטומן אספלטי כנ. 5         

 .ל"יריעות הרשת הנ
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 .ל להגנה"מ על שכבת הביטומן הנ"ס /הדבקת לוחות קלקר בעובי . 7         

  בין הרצפה לקיר איטום תפרי הפסקת יציקה 86,87

 :איטום תפרי הפסקת יציקה בקירות יבוצע כדלקמן                 

 מתוצרת סיקה מיושמת 2687רצועת עצר כימי מתנפח מסוג סיקה סוול .  1                 

 .                    מ מדופן הקיר"ס 18מעל משחת סיקה סוול במרחק של  לפחות                   

 . PRO3WFמ בתחתית הקיר בצד הפנימי בסיקה פלקס "ס 232מילוי מגרעת  .2

 הרצפה והקירות הפנימייםאיטום         86.87

התאים הטרומיים יצופו תחנות השאיבה ורצפת הבטון וקירות הבטון הפנימיים של                 

מתוצרת סיקה בהתאם למסומן    728EC גארד צמנט מיוחד מסוג סיקה  אפוקסיב

 .בתכניות או מפורט בכתב הכמויות

להוראות היצרן ולא  חר הכנת השטח של פני הבטון בהתאםאהציפוי ייושם ל 

 .מוקדם מאשר שבועיים לאחר גמר יציקת הבטונים

 פקחלשכבותיו בהתאם להוראות היצרן ולאחר אישור המ הטיח הצמנטייישום  

 .מ"מ 2ר לקבלת עובי ציפוי של "מ3ג"ק 4 –כמות החומר הנדרשת  .לפני הביצוע

על . בוד הפינותאת החומרים ועי, המחיר לציפוי המיוחד יכלול את הכנת פני השטח

ל רצועות רשת סיבי זכוכית "צמנט הנ אפוקסיתפרי הפסקות יציקה יש להטביע ב

ל לא יימדד בנפרד והן כלולות במחירי "רצועות סיבי הזכוכית הנ. מ"ס 8/ברוחב 

 .הטיח הצמנטי
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למי  לתחנות שאיבה מסגרות ומקבעים עבודות - 95מתוך פרק  31פרק תת 

 תמלחת

 

 כללי 31.32

 .יהיה כמסומן בתוכניות העבודה מכסיםכיוון פתיחת ה

הוצאה  -85תכונותיהם ועיבודם יתאימו לדרישות המפרט הכללי פרק , כל החומרים

 .ויעמדו בהתאם למקרה בדרישות התקן הישראלי הרלוונטי אחרונה

על כל  פקחמאת כל מידות הפריטים לפני התחלת הביצוע ולהודיע ל במבנהיש לבדוק 

ברשימה לצורך קבלת הוראות  המצוינותאי התאמה בין המידות בפועל לבין המידות 

 .חומרים יהיו בהתאם למפרט להלן ובפרטים הרלוונטיים. לגבי המידות הקובעות

 

 מכסים חיצוניים 31.31

 15/מ "פלבבור השאיבה ותא המגופים מפח , יהיו מכסי תא הסגרבתחנות השאיבה 

הידיות , הברגים , כל הצירים. במידות על פי המסומן בתכניות, מ"מ 6./בעובי מרוג 

 .המדידה לתשלום תהייה לפי יחידות קומפלט.15/מ "ויתר האביזרים יהיו מפלב

  

 סולמות 31.30

  סולם הירידה בתחנות השאיבה יהיו עשויים פוליאסטר משוריין(G.R.P ) על פי

מטר אורך ותכלול את כל החומרים הדרושים המדידה לתשלום תהיה לפי . התכניות

 .לביצוע העבודה והעבודה הדרושה להרכבת הסולמות בשטח

  סי.וי.יהיו חרושתיים ועשויים מגרעין פלדה וציפוי פישלבי ירידה. 
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למי תמלחת לתחנות שאיבה  תברואה מתקני  95מתוך פרק  32פרק תת 

 בלבד

 

 מכאני -אספקה והרכבה של פרטי צנרת וציוד אלקטרו – 32.2פרק 

 כללי -הספקה והרכבה של פרטי ציוד מכני  32.2.2

ויצרף , הקבלן ימסור את פרטי הציוד המוצע על ידו להתקנה במקומות כמתוכנן

 .י היצרנים"העתקים מהצעותיהם המפורטות של יצרני וספקי הציוד כשהם חתומים ע

 

או בחלקו באם יתברר לו , י הקבלן"המפקח רשאי לפסול את השימוש בציוד המוצע ע

בכל מקרה חייב הקבלן לקבל את אישור המפקח . לייעודםכי אין הם מתאימים 

יתאים , י המפקח"אלטרנטיבי לזה שנפסל ע, כל ציוד אחר. מראש לשימוש בציוד

בכל מקרה המחיר המופיע וכמחיר עבורו יהיה , לדרישות המפורטות ולדעת המפקח

 .י הקבלן"ברשימת הכמויות והמחירים כפי שהוצע ע

 

תאור של , יום ממועד החתימה על ההסכם 14לאישור תוך  למנהלהקבלן חייב למסור 

הפריטים וכן  מפרטי, שרטוטי הרכבה, שרטוטים של הציוד, הציוד והאביזרים

יוד והתקנתו תהיה רק הזמנת הצ. י היצרנים"של המשאבות חתומים ע אופייניים

 .לאחר אישור המפקח בכתב 

 

הרכבת הציוד . י הקבלן"י הקבלן יובל לאתר ויורכב ע"כל הציוד המכני שיסופק ע

המכני תעשה בצורה מקצועית לפי התכניות המפורטות שיוגשו על ידי היצרנים 

ל כי הרכבת הציוד והצנרת כוללת פיקוח ע, כאמור לעיל, מודגש. השונים ובפיקוחם

י היצרן או סוכנו המוסמך בארץ וכן הרצה והפעלה של הציוד במשך "הרכבת הציוד ע

( כולל חציבה מחדש)חודש מיום ההפעלה השוטפת וכן את התאמת החורים והחריצים 

 .הכל ללא כל תוספת מחיר כנקוב במחירי היחידה השונים, ותיקון והשלמת המבנה

 

ההתקנה , הובלה, אחסון, תכלולנה את ההספקה ההנדסה האלקטרומכאניתעבודות 

צביעה , תמיכות, חיזוקים, וויימרי הלוח, החומרים, וההרכבה של המכשירים

. המפקחולהוראות  למפרטים, לתכניות, לפירוט להלן בהתאם, וחיבורים חשמליים

 המפקחלשביעות רצונו של , שבועות 2במשך ( הרצה) תניסיוניהקבלן יבצע גם הפעלה 

 .בהפעלת הציוד ובאחזקתו בתי המלון3התחזוקה של המזמין נשיידריך גם את אוכן 

על כל פגם שיתגלה  למשך חמש שניםאחריות מלאה , כמו כן, הקבלן מקבל על עצמו

ויחליף או יתקן את , או כל ליקוי שיתגלה בהרכב, בכל חלק או חומר שיסופק על ידו

 .החלק הפגום על חשבונו מיד עם קבלת ההודעה על כך וללא כל דיחוי
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עבור הדרישות בסעיף זה לא ישולם לקבלן בנפרד ועל הקבלן לכלול את הוצאותיו 

 .הציוד במחירי היחידה לסעיפים השונים של

 

 

 מלון קראון פלאזה – יחידות השאיבה 32.2.1

כדוגמת תוצרת  יחידות שאיבה חשמליות 2 תסופקנה הצפוניתתחנת השאיבה ל

ש לעומד "מק 80ד תספק "סבל 1450אשר ב  SLI 80.100.40.4.51Dגרונדפוס דגם 

( דות לפי הוראות היצרןומספר האנ)המשאבה תסופק עם אנודת אבץ , מטרים 11

המאשבה תצופה בצביעה של אפוקסי תלת , שתותקן בבית היניקה של המשאבה 

מאיץ בית : מיקרון לרבות כל החלקים הרטובים  468שכבתי כאשר כל שכבה בעובי 

  . כנף והמנוע 

 ליניקה עצמיתיחידות שאיבה  2תסופקנה  הדרומית תחנת השאיבה לשפכיםל

 88/-אשר בXB-4טורנדו כולל פלטת בסיס וגיר דגם  NETZSCH כדוגמת תוצרת

  .מטרים 14ש לעומד "ממעק 58ד תספק "סבל

 

תשמש כמשאבה  ההשנייהמשאבה ו משאבה אחת תהיה תורנית: בכל תחנת שאיבה 

. רזרבית אשר תופעל אוטומטית במקרה והמשאבה התורנית תצא מכלל פעולה

 .בכל הפעלה החלפת התורנות בין המשאבות תהיה אוטומאטית

תותקן מערכת הגנה כחלק בלתי אחת מן המשאבות הטבולות בתחנה הצפונית לכל 

. הגנת רטיבות במנוע וחדירת מים לאגן שמן, הגנת התחממות למנוע תנפרד הכולל

 .מערכת ההגנה תותקן בלוח החשמל

י "לאחר שהמערכת תורכב ותחובר חשמלית היא תופעל באופן ניסיוני במי רשת ע

לאחר שהקבלן הפעיל אותה ואישר את כל פונקציות ההפעלה על פי הנדרש . הקבלן

 הפעלת הבור תעשה. המזמיןי המתכנן ונציגי "תערך קבלה מסודרת של התחנה ע

 . במי רשת תחילה

 

יפעיל  ,נוזליםוניתן יהיה להזרים אליה  ם ושלת כל אחת מהתחנות בניית לאחר ש

במשך ימי . מלאים בעצמו ועל אחריותו ימי הפעלה 14ויריץ הקבלן את התחנה למשך 

 .מפקחהפעלה אלו יהיה על הקבלן לתקן את כל הליקויים שיתגלו לשביעות רצון ה

תקופת הפעלה נוספת לתיקון והשלמת כל  י המזמין או בא כוחו"ע היה ותידרש

 .יעשה זאת הקבלן על חשבונוויים הליק

בכל תחנת  משאבותזוג כל . תדר ימנועי המשאבות יתאימו לפעולה באמצעות משנכל 

יתואם סיור , לאחר שבוצעה ההרצה לשביעות רצון המפקח .זהו תהיינה שאיבה 

 .  למסירת התחנה למזמין
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 מלון הוד– יחידות השאיבה 32.2.0 

כדוגמת תוצרת גרונדפוס דגם  יחידות שאיבה חשמליות 2 תסופקנה תחנת השאיבהל

SLI 80.100.40.4..51D  מטרים 18ש לעומד "מק 80ד תספק "סבל 1450אשר ב ,

שתותקן ( מספר האנטדות יקבע לפי הוראות היצרן)המשאבה תסופק עם אנודת אבץ 

המאשבה תצופה בצביעה של אפוקסי תלת שכבתי כאשר , בבית היניקה של המשאבה 

 .  מאיץ בית כנף והמנוע : מיקרון לרבות כל החלקים הרטובים  468שכבה בעובי  כל

תשמש כמשאבה  ההשנייהמשאבה ו משאבה אחת תהיה תורנית: בתחנת השאיבה 

. רזרבית אשר תופעל אוטומטית במקרה והמשאבה התורנית תצא מכלל פעולה

 .החלפת התורנות בין המשאבות תהיה אוטומאטית בכל הפעלה

יפעיל ויריץ הקבלן  ,נוזליםוניתן יהיה להזרים אליה  ושלם ת בניית התחנהלאחר ש

במשך ימי הפעלה אלו . מלאים בעצמו ועל אחריותו ימי הפעלה 14את התחנה למשך 

היה ותידרש  .מפקחיהיה על הקבלן לתקן את כל הליקויים שיתגלו לשביעות רצון ה

לתיקון והשלמת כל הליקויים יעשה  י המזמין או בא כוחו תקופת הפעלה נוספת"ע

יתואם סיור , לאחר שבוצעה ההרצה לשביעות רצון המפקח .זאת הקבלן על חשבונו

 . במי רשת תחילה הפעלת הבור תעשה.  למסירת התחנה למזמין

 

 

 : המשאבות הטבולות

 אינטגרלייותקן אטם מכני כפול שיבנה כחלק  ות הטבולותהמשאבמ כל אחת  על ציר

החלקים . המנוע יותאם לעבודה במהירות סיבוב משתנה. ה במפעל היצרןשל המשאב

יהיה  המשאבותגוף . מי מלחלאיכות  יתאימולרבות האטמים , של יחידת השאיבה

 . בהתאם להנחיות לעילצבוע בצביעה חרושתית מוגנת 

מתאים לעבודה עם משנה , וולט  488, ט "קוו IP68  ,6.6המשאבה עם מנוע טבול 

הקבלן . מ"מ  08יציאה , מ מעבר חופשי "מ VORTEX 80יץ פתוח מסוג מא. תדר

  .י הפיקוח "ע אישור מפורשדרש ייובכל מקרה , רשאי להציע משאבה שווה איכות

 

 כללי -במשאבות  אטמים מכניים 32.2.4

כאשר האטמים , עליון ותחתון בתוך אגן השמן, אטמים מכניים 2משאבה יהיו כל ב

כאשר אגן השמן יסוך את האטמים . בנויים לעבודה מאומצת, קרבידסטן נגיהיו מט

נחיר האטמים יהיה כלול  .האטמים לא ידרשו קירור חיצוני, בזמן עבודת המשאבה

 .במחיר המשאבות 

 

 במשאבות הטבולותציר המבנה המאיץ ו 32.2.9

כנפיים עם גאומטריה משתנה מותקן על ציר  2ספירלי בעל  יהיהמאיץ המשאבה 

לעבודה של כתישה וחיתוך גופים  תרמיתהמשאבה כאשר כנפי המאיץ עוברים הקשיה 

 .המרחפים בנוזל הנשאב
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המאיץ יהיה מאוזן סטטית . המאיץ יתאים לפעולה נמשכת בטיבוע מלא או חלקי

 ASTM A-48 CLASS)לפי תקן חומר הגלם של המאיץ יהיה ברזל יציקה . ודינמית

35B )י ברגים"יאובטח לציר ע, באיכות גבוהה. 

תכנון המיסבים יהיה לאורך חיים של . יםיכל המיסבים לציר המשאבה יהיו כדור

 .שעות עבודה בנקודת העבודה הנדרשת 68,888לפחות 

כל שאר חלקי המשאבה יהיו מצופים באפוקסי . 15/ם "כל הברגים יהיו מפלב

  .מי מלחלהגנה בפני עבודה בתנאים חריפים של לאוירה ימית המותאם 

לא פחות מ  ועמידות לקורוזיה אטמוספרית וב בעל 15/ ם"מפלביוצר יציר המשאבה 

 .מ"מ 8.86ציר המשאבה יתוכנן לסטיה מכסימלית של . ניקל 0% –כרום ו  10% –

 

  .Inchingהמשאבות תהיינה מסוגלות להסתובב בכיוון הנגדי באמצעות 

המשאבות הטבולות תסופקנה עם בסיס שיקובע ויאוזן אל רצפת הבטון באמצעות 

 .י המפקח "ברגים כימיים או בכל אמצעי אחר שיאושר ע

על . מ מפני מדרגת הבטון"ס 28לשם הכנסת מוטות הברגה יהיו בעומק  בבור השקעים

רג ברגל הסניקה מנת להדק את אחיזת הרגל ולמנוע חדירת האום הסוגר לחריץ הבו

מ ובעובי "ס X 48 6/, במידות  15/ מ"יש להכניס בין הרגל לאומי ההברגה פלטות פלב

רגל סניקה של המשאבה תותקן לפי תכניות  .י יצרן המשאבות"כפי שידרש עמ "מ 18

 .הרכבה של היצרן על מדרגת בטון 

ל ציר כנפיים עם גאומטריה משתנה מותקן ע 2ספירלי בעל  יהיהמאיץ המשאבה 

לעבודה של כתישה וחיתוך גופים  תרמיתהמשאבה כאשר כנפי המאיץ עוברים הקשיה 

 .המרחפים בנוזל הנשאב

 ציוד נילווה 32.2.1

וקשת  15/מ "המשאבות בתחנת השאיבה תסופקנה עם מסילות הרמה עשויות מפלב

כולל מחזיק צינורות לכל " 2בקוטר 15/ מ "מפלב יהיו מוביליםהצנורות ה. סניקה

 ,להרמת המשאבה דרך המובילים,חיבור מהיר, גומיות למירכוז הצנורות , משאבה

ושרשרת הרמה  קשת סניקה מקובעת לרצפה, מ להרמת המשאבה"שרשרת פלב

 .וכל החלקים הדרושים להעמדת המשאבה על כנה וצביעתם בשלמות,  15/מ "מפלב

עות ברגים המשאבות תסופקנה עם בסיס שיקובע ויאוזן אל רצפת הבטון באמצ

 . י המפקח"כימיים או בכל אמצעי אחר שיאושר ע

 

 הרצה של המשאבות  32.2.2

י "ע ים המלחלאחר שהמערכת תורכב ותחובר חשמלית היא תופעל באופן ניסיוני במי 

לאחר שהקבלן הפעיל אותה ואישר את כל פונקציות ההפעלה על פי הנדרש . הקבלן

 . י"חלן ונציגי י המתכנ"תערך קבלה מסודרת של התחנה ע
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י הגורמים המוסמכים יפעיל ויריץ הקבלן את התחנה "לאחר שהתחנה תתקבל ע

במשך ימי הפעלה אלו יהיה על הקבלן לתקן . ימי הפעלה או חודש קלנדרי 21למשך 

 .את כל הליקויים שיתגלו לשביעות רצון המזמין

והשלמת כל י המזמין או בא כוחו תקופת הפעלה נוספת לתיקון "היה ותידרש ע

 .הליקויים יעשה זאת הקבלן על חשבונו

כל זוג משאבות בכל תחנת . כל מנועי המשאבות יתאימו לפעולה באמצעות משני תדר

  .זהו שאיבה  תהיינה

 

 

 

 מחיר  32.2.2

כבל חשמל מקורי העומד , ספקת המשאבה עם המנועאכלול את י מחיר המשאבה

 .הנדרש עד ללוח החשמלבאורך  בתנאי השטח

 

לרבות הפיקוח על  הרכבה והרצה כאמור לעיל, מחיר יחידת השאיבה יכלול אספקה

באורך מתאים עד ללוח , כבל חשמל מקורי, משאבה תסופק עם המנועכל . ההרכבה

כולל גומיות , כולל שסתום שטיפה, מחזיק כבל מיוחד, חופשי' מ 1.8החשמל ועוד 

וכל , י תקלות במנוע אלקטרוניתיחידת גלו, מנוע, חיבור מהיר, למירכוז הצנורות

כולל שסתום  ,החלקים הדרושים להעמדת המשאבה על כנה וצביעתם בשלמות

 ,15/מ "מקורית של היצרן מפלב מסילת הרמה, צנורות מובילים, רגל סניקה, שטיפה

וכל החלקים הדרושים ,  15/מ "ושרשרת הרמה מפלב קשת סניקה מקובעת לרצפה

 .יעתם בשלמותלהעמדת המשאבה על כנה וצב

 .כל חלקי המשאבות והגנותיהן יהיו מקוריים של יצרן המשאבות

 

 במשאבות הטבולות מערכת ההגנות 32.2.5

  :יסופק עם שלוש מערכות הגנה על המנוע המשאבות הטבולות של המנוע החשמלי 

  8%/גילוי מים באגן השמן בריכוז מעל  .1

 גילוי חדירת מים לתא המנוע ולתא חיבורי מנוע . 2

 תרמייםמפסקים  /-המנוע יהיה מצויד ב -הגנה על המנוע מפני התחממות יתר. /

כאשר תפקידם להגן על , C º 126 –מחוברים בטור על כל פזה בליפופים הנפתחים ב 

 .המנוע בפני התחממות יתר

אשר תותקן בלוח איכות -או שווה MINI CASהגנות אלו תחוברנה ליחידת בקרה 

פסיק את פעולת המשאבות במקרה תם מהחישנים וייחידת הבקרה תקבל חיווי. פיקוד

 .במקביל ניתן יהיה לקרוא מיחידת הבקרה את מהות התקלה .גילוי תקלה
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נתוני המנוע יהיו כאלה שיוכלו להניע את המשאבה כנדרש בכל תנאי העבודה ולאורך 

 .כל עקומת המשאבה

התנעות בשעה  5 לפחותלעמוד במבנה המנוע החשמלי והספקו צריך להיות מסוגל 

 .כל נזק ובאישור יצרן המשאבות במרווחי זמן קצובים ללא

טמפרטורת .  IP-68ודרגת אטימות  CLASS F –יתאים ל בידוד המנוע החשמלי 

י הנוזל בתוך מעיל הקרור תהיה כזו שתאפשר קרור של המנוע בכל מצב ובכל תנא

בשום מקרה לא תופסק פעולת המנוע באמצעות ההגנות כתוצאה מהתחממות . פעולה

 . יתר של הנוזל

 

לפני הוצאת המשאבות מהמפעל הן תעבורנה בדיקה הידראולית של ספיקה ועומד 

בתנאי תדר שונים והיצרן יעביר תעודת בדיקה זו לאישור המתכנן לפני הוצאת 

 .המשאבות מהמפעל

 /בכל תדר תימסרנה  .הרץ 48 -הרץ וב 26, הרץ 68בתדר תן עקומת המשאבה תינ

על תעודת הבדיקה לאמת את התחיבות היצרן לגבי נקודות . נקודות בעבודת המשאבה

 .עבודה תאורטיות

 .הגנות יהיו מקוריים של יצרן המשאבותהכל חלקי המשאבות ו

 

 עבודת הקבלן 32.2.23

הובלה של כל הציוד המצוין במפרט , עבודת הקבלן תכלול הובלת הציוד לאתר

המשאבות כולל אביזרים וחומרי עזר וכל הכלים והמכשירים להרכבה מושלמת של 

יחידות השאיבה לפי הוראות היצרן ואישור נציג היצרן בשטח לפני ואחרי הרכבת 

 .הציוד

 

צורת חיבור , על הקבלן לקבל מנציג היצרן הנחיות מפורטות להרכבת יחידות השאיבה

כולל כבלי ההגנות , י הבסיס לרצפת התחנה וכן צורת חיבור של כבלי המשאבהרגל

ההרכבה וההרצה , האספקהכל ביקורי נציג היצרן יהיו כלולים במחיר . ללוח הפיקוד

 .של המשאבה

 

הקבלן לא יתחיל בהרכבת הציוד לפני קבלת הנחיותיו מנציג יצרן המשאבות וכן 

 .ומאושרת וחתומה על יד הרכבהתוכנית 

 

 אחריות 32.2.22

הפיתוח ועל כל המערכות האלקטרומכניות של , על מבנה התחנהאחריות הקבלן 

כאשר כל מערכות , מיום מסירת התחנה למזמין חמש שניםהינה לתקופה של , התחנה

 .התחנה פועלות לשביעות רצון המזמין
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לתקופה של  של נציג יצרן המשאבות בארץ התחייבות3יספק הקבלן אחריות, בנוסף

זו צריכה  התחייבות3כאשר אחריות, מיום מסירת התחנה לפחותחמש שנים 

הגעה לשטח , של המשאבה םההידראולייעמידה בנתונים  ,גוף ומאיץ, מנוע:לכלול

חלקי  אספקתהתחייבות על , למקרה של תקלה עקב בעיה מכנית במשאבה ללא חיוב

לה במחיר סביר העומד והתחייבות לתקן את התק חילוף למשאבות המסופקות

כמו כן יסופקו עם המשאבות דפי הוראות הפעלה בתיק  .בתחרות במחירי השוק

 . המשאבה וספרות היצרן אופייןמסירה הכולל את קטלוג המשאבה 

 

 

 י הקבלן"ציוד שיסופק ע תהרכב 32.2.21

 כללי -סגרים  32.2.21.2

. כפי שמופיע בשרטוטים המתאימים ומפורטים בהמשך סגריםהקבלן יספק וירכיב 

יהיו במידות , המתוארים להלן, סידורי ההרמה והאביזרים, השערים והסגרים

שיופעל משני מים  לחץעבור  188%של יפעלו כראוי וברמת אטימות , ומהסוג כמצוין

 .הכיוונים

 

לוח וכל יתר ה, ציר ההברגה, תושבות, מסלולים, מסגרות, כל החלקים של השערים

יתוכננו לשאת מאמצים ללא דליפות או פריצות , האביזרים ומתקני ההפעלה, החלקים

הצפוי לפי התנאים  מהלחץמים ויהיו בעלי מקדם בטחון של לפחות פי חמש 

 .המפורטים במפרט

 

 

 ובמלון הוד במלון קראון פלאזה סגר הכניסה לתחנה 32.2.21.1

 "12קיר עבור פתח עגול בקוטר  סגרתחנה  בכל השאיבההקבלן יספק וירכיב בתא 

איכות -או שווה ZWP-CPדגם  ZETבעלי גלגל ידני כדוגמת תוצרת  (מ"מ 16/ 8

   .ניםאוג חיבורי הקיר יותקנו באמצעות סגרי  .בהתאם לתכניות מאושר

ויבטיח אטימות מוחלטת ללא כל  דרכו הגלישהיאטום את הכניסה  במצב סגור סגר

  .'מ 4.88 -כ כאשר לחץ המים על הצד האחורי של הסגר מגיע עד, נזילה או טפטוף

 :מבנה הסגר 

לוח הסגר עשוי . משופעות מ"אליו רתומות מסילות פלב, מעובה 15/מ "בבסיס פל

מ כך שהלוח מתהדק אל "ובצידיו פסי החלקה הנעים בתוך מסילות הפלב 15/מ "פלב

 . הסגר למשטחבסיס רק בקטע הסופי של המהלך ופרט לקטע זה אין מגע בין ה

 :חומרי הסגר

 15/מ "משטחי אטימה ומובילים יהיו מפלב, מדף ובסיס, מסילות

 . מלאבחתך ויהיה ציר  15/מ "ציר הסגר יהיה עשוי פלב
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מסוג מתכת למתכת או אטם גומי המגופר ( מעגלית)אטימת הסגר תהיה הקפית 

האטימה . והן חלק אינטגרלי מגוף הסגר 15/מ "טבעות האטימה עשויות פלב. למדף

 . ללחץ חיוביתהייה 

תומכות , המיסבים, הציר, המסלולים ,מחיר הסגר יכלול אספקה והרכבה של הסגר

 .וכן צביעתם וכל הדרוש להפעלה תקינה של הסגר, הציר המנוע עם הבסיס

 

 

 (מנומטרים)מדי לחץ   32.2.20

 

על קווי הסניקה של  :ת השאיבה מנומטרים כמפורט להלןויספק וירכיב בתחנהקבלן 

ועל קו הסניקה המשותף לציון לחצי  חוזר-ולפני השסתום האל כל אחת מהמשאבות

 .הסניקה

ויכילו למי ים המלח המנומטרים אשר יותקנו על קוי הסניקה יהיו מיועדים 

 .דיאפרגמה מכנית

המנומטרים יחוברו בצנור נפרד אל . בתכניות המנומטרים יורכבו בהתאם למסומן

( חוזר -בין המשאבה והשסתום האל)קווי הסניקה של המשאבות המתאימות 

 .במקומות המסומנים בתכניות

בעלי , המנומטרים יהיו ממולאים בגליצרין להבטחת עמידה בפעימות לחץ וזעזועים

בעל , מ"מ 100ה בקוטר לוח השנתות יהי. 15/מ "חיבור תחתי ויהיו עשויים מגוף פלב

ר "סמ3ג"ק -0ר בתחום מ"סמ3ג"מעלות ויסומן בק 270מחוג מרכזי ותחום תנועה של 

 .אחרת צוין, אלא עם כן, ר"סמ3ג"ק 4עד 

בית הדיאפרגמה יהיה חלק אינטגרלי . המונמטרים יהיו עם דיאפרגמה מכנית

. NPT "132ה החיבור יהיה בהברג. מהמכלול ולא ניתן להפרדה מגוף המנומטר בשטח

יאפרגמה יהיה בצורה של קונוס ויצוייד בחיבור שטיפה שיאפשר שחרור בית הד

דגם " מגו אפק"המונומטרים יהיו מתוצרת . חלקיקים מוצקים מתוך בית הדיאפרגמה

 .י המפקח"איכות שיאושרו ע-או שווה( FC) / - 488ג 3מ

 

, מתאים "1מ תלת דרכי "פלב ברז, המדידה תהיה קומפלט לפי יחידות לרבות צנרת

 .הכל מושלם, אספקה והרכבה, ספחים
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 צנרת ואביזרים  24.32.2

  סוגי הצנרת 32.2.24.2

 :יהיו מחולקים כמפורט להלן צפנוית והוד קראון פלאזהבתחנות שאיבה מלון סוגי הצנרת . 1

 .48 סקדואל L/15מ "צנרת יניקה מהבור הרטוב תהיה פלב .א

צנרת שטיפה בתוך הבור הרטוב ועד לאוגן המגוף החוצץ בחדר משאבות תהיה עשויה  .ב

 .48סקדואל  316Lמ "פלב

 .האביזרים יחוברו בהדבקה. סי מרידור.וי.מצינורות פי תהיהצנרת ניקוז משסתומי אויר  .ג

כדוגמת מריפלקס  8PN1דרג , H.D.P.E תהיה  6' בריכה מסמהתחנה אל  צנרת סניקה .ד

188 . 

 

 

 צנרת כללי 32.2.24.1

עבודה זאת . ת השאיבהוהקבלן יספק וירכיב את כל הצנרת והאביזרים הנדרשים בתחנ

 .למפרט הכללילמתואר להלן ותבוצע בהתאם 

-לא פחות מיתאימו ללחץ עבודה של ' השסתומים וכו, המגופים, האביזרים, כל צנרת הסניקה

 .אחרת מצויןאטמוספרות אלא אם כן  18

 .DINהשסתומים וקטעי הצינורות יתאימו לתקן , כל האוגנים של המגופים

מ "כל הצינורות פלב' סוג א 6/8. י.כל צינורות הפלדה יתאימו לדרישות תקן ישראלי ת

 .DIN 2675או 3ו 5.15B ANSI/יתאימו לתקן אמריקאי 

תקן  בהעדר םאירופאיפוליפרופילן יתאימו לתקנים זרים , ילןתפוליא, .סי.וי.צינורות פי

 .ישראלי

 .מ תהיה ללא תפר"כל צנרת פלב

 .15/מ "מ יהיו מפלב"גנים ופלטות העיגון הצמודים לצינורות פלבוכל הא

ובמחברי אוגן מסוג קראוס , מ יעשו באוגנים בריתוך"חיבורי קטעי צינורות פלדה או פלב

. A4-80לי חוזק של בע 15/מ "הברגים יהיו מפלב. מעוגנים גם אם לא סומן כך בתכניות 2000

הריתוכים יעשו כך שלא ישארו כל . כל חיבורי הצינורות בריתוך יעשו בפנים ובחוץ הצנור

לאחר הריתוך יוחלקו מקומות . וימולאו בקווי ריתוך נוספים' חורים וכו, שקעים, חריצים

החיבור באבן משחזת כדי ששטחם הפנימי של הצינורות והאביזרים יהיה חלק ללא כל 

 .תבליטו

 . EPDM -אטימה רכה והיקפית מכל האטמים יהיו מסוג 

 . יכין הקבלן ויקבל את אישור נציג המזמיןבתכנית על פיו תמיכות לצינורות יבוצעו על פי פרט 

 :המדידה לתשלום

 תהייה לפי המוגדר בכתב הכמויות

 

 מגופים ושסתומים 32.2.24.0
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כל המגופים . ת השאיבה מגופים ושסתומיםוהקבלן יספק וירכיב בצנרת של תחנ

 .בהתאם למסומן בתכניות ובכתב הכמויות, הבאיםמהסוגים , והשסתומים

גוף המגוף . יותקן מגוף שער להבי עם אטימה מושלמת בשני כיווני הזרימה: מגופי סכין .א

גוף .  EPDM -תושבת האטימה תהיה רכה והיקפית מ. 15/מ "יהיה עשוי יצקת פלב

המגוף יתאים ללחץ עבודה של לא פחות . קלוי בתנורחרושתי ה צבוע באפוקסי המגוף יהי

-או שווה Rovalve SB1700רפאל דגם תוצרת  מגוף הסכין יהיה כדוגמת .'אטמ 18 -מ

 . המגופים יהיו מאוגנים. איכות

עשוי  SWING))ויהיו מטיפוס מדף  בעלי ציפוי פנים אמאייליהיו  -חוזרים -שסתומים אל .ב

 תהמדף יותקן על ציר מפלד. ברונזה אטימה ומתחלפת הנסגר כנגד תושבת, יצקת ברזל

הציר מפלדה אל חלד יבלוט כלפי חוץ ויתאים להרכבת  .באטימה חלד בולט המצויד-אל

בשסתום  NO FLOW SWITCHהלם המים ומפסיק גבול  זרוע עם משקולת לבלימת

הפתח יפתח על ידי , גים לנקוי השסתום והמדףיותקן פתח עליון מכוסה באוגן מהודק בבר

ומעלה יהיו  /"סתומים האל חוזרים בקוטר הש .ברגים מתאימים שיותקנו בשסתום

ויהיו ' אטמ 18לחץ עבודה , מתאימים לשפכים גולמיים. י.ר.מתוצרת א NR-040כדוגמת 

 .או אפוקסי חרושתי קלוי בתנור אמיילמצופים מבחוץ ומבפנים בצבע 

 

 .גופים והשסתומים יכלול את הספקתם והרכבתם כמתואר ברשימת הכמויותמחיר המ

 

 

 

 שסתומי אויר 32.2.24.4

 D-025דגם " סער"משולבים כדוגמת שסתומי אויר  בתחנות השאיבההקבלן יספק וירכיב 

 על קוי הסניקה של, בקטרים לפי התכניותי הפיקוח "ע שווה איכות מאושראו  .י.ר.מתוצרת א

 .כל אחת מהמשאבות ועל קו הסניקה המשותף להוצאת אויר וגזים לפי התכנית

' אטמ 18ים ללחץ עבודה גולמישסתומי האויר יהיו מטיפוס המתאים לעבודה עם שפכים 

 .י המפקח"שתאושר עלפחות 

 .וגניםאשסתומי האויר יהיו מ

 ".2מגופי טריז יותקנו , מתחת לשסתומים

 

 

 מערכות מכניותבדיקות והרצת  32.2.24.9

מערכות החשמל ל, על כל אביזריהן, המשאבות: המערכות המכניות כאמורעם חיבור 

  .תערך בדיקה של אופן תפקוד המערכות השונות, והבקרה

המערכות באופן תפקוד  לא מן הנמנע שיהיו שינויים. כשבועייםתקופת ההרצה תימשך 

יביא בחשבון שיהיה עליו לבנות  הקבלן. כתוצאה מהתאמת המערכת לתנאי התפעול בפועל
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לרבות שינויים בתוכניות הבקר הנמצא . )מערכת שניתן יהיה בשטח לשנות את אופן תפקודה

 (.בלוחות החשמל

הציוד השונים כדי ו המשאבות על הקבלן להביא בחשבון שיהיה עליו להביא את יצרני, כמו כן

, בודות הבדיקה והרצת המערכתעבור ע. לבחון את אופן פעולתו של הציוד שסופק על ידם

לרבות שינויים מתבקשים בתכנית הבקר והבאת יצרני הציוד לאתר במשך תקופת ההרצה לא 

והיא כלולה במחירי היחידה השונים של עבודות ההנדסה המכנית , תשולם כל תוספת

 .והחשמלית

 ,מגופים, צנרת, משאבות ,לוחות חשמל, מכשור: הכולל)חנה תקופת האחריות על הציוד בת

. י המזמין"קבלת המערכת עתחל מיום ,  ('מדי מפלס וכו, מכשירי בקרה, מדי לחץ, שסתומים

תערך קבלה סופית ולאחר אישור התחנה יועבר הציוד  בנוזלים הקיימיםימי הרצה  14לאחר 

 .המזמיןוהתחנה לאיש האחזקה של 
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למי לתחנות שאיבה  חשמל ובקרה עבודות - 95מתוך פרק  23פרק תת 

 בלבדתמלחת 

 תוכן הענינים 

 תנאים כלליים מיוחדים 32.33

 מובילים 32.32

 כבלים ומוליכים 32.31

 הארקות והגנות אחרות 32.30

 כשורמ 32.34

 לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך 32.39

 אביזרים והתקנתם 32.31

 גופי תאורה 32.32

 ציוד בקרה ותקשורת באתרים 32.32

 אופני מדידה מיוחדים 32.35

 נהלי בדיקה ואישור מתקנים - 2נספח 
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 בלבדלמי תמלחת עבודות חשמל  לתחנות שאיבה  32.33

 הנחיות כלליות 32.33.2

 תאור העבודה 80.88.1.1

לנקוז מי ים  חנות שאיבהתלמכרז חוזה זה מתייחס לעבודות חשמל פיקוד ובקרה 

 :את המרכיבים הבאיםש תכלול "כל ת. ה'פלאז קראוןובמלונות הוד 

 5  עד : חיבור חשמל/ X / ש כמתואר בתוכניות "לת 

 2   7.5משאבות בהספק עד KW   

  :במסגרת עבודתו נדרש הקבלן לבצע

 לוחות חשמל מתח נמוך. 

 לוח פיקוד ובקרה. 

 ובריכות באתר. ק.תשתיות צנרת ת. 

 מתקן כח, הזנות ,מערכת הספקת חשמל: כולל ביצוע מתקן חשמל באתר, 

 .'פיקוד וכו

 מכשור ורגשיםחיוט ל ,בקר מתוכנת, בקרהמערכת פיקוד ו. 

 ורת לפנל הפעלה במלוןתקש. 

 בדיקות והפעלות כמפורט במסמכי המכרז. 

 הקבלן המבצע 80.88.1.2

הקבלן המבצע את עבודות החשמל יהיה קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים  

הצווים , התקנות, בענף החשמל 1555 –ט "לעבודות הנדסה בנאיות התשכ

 .לפחות 1-א 158ורשום בסיווג , והכללים שעל פיו

שנים לפחות ביצוע פרוייקטים דומים במתקני מים  6בעל ניסיון של הקבלן יהיה  

פרוייקטים בעלי רמת מורכבות  6הקבלן יצרף להצעתו רשימה של לפחות .  וביוב

ואשר בוצעו על ידו במהלך חמש השנים , והיקף כספי תואמים לפרוייקט זה

 .בצרוף מכתבי המלצה מהלקוחות, האחרונות

שהקבלן יספק ויבצע מתקנים מושלמים , עה זו הינהמהותה של העבודה נשוא הצ /.80.88.1

כפי שמתואר , וציוד לביצוע העבודות, עבודה, כולל חומרים, ומוכנים לפעולה
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וכן כל הציוד והעבודות שלא מופיעים בשרטוטים , בשרטוטים המצורפים

 .ובבקשה זו אך הכרחיים לביצוע והשלמת העבודה

י הקבלן כחלק מביצוע העבודה "עכל הדרישות המופיעות במסמך זה ימולאו  80.88.1.4

מודגש כי מילוי כל הדרישות כמפורט במסמך זה לרבות . וללא תשלום נוסף

הינו תנאי מוקדם , הגשת ספר המתקן, הדרכה, תהליך הקבלה, הפעלות, בדיקות

אי קיום ההתחייבות תראה כעיכוב בביצוע . לתשלום החשבון הסופי של הקבלן

 .העבודה

 :ו את כל האמצעים הדרושים לביצוע עבודותיו לרבותהקבלן יספק על חשבונ 80.88.1.6

 חיבור חשמל זמני לביצוע העבודה. 

 ציוד שינוע הרמה וחפירה. 

 כלי עבודה ומכשירים, חומרי עזר. 

 איפוס וכיול המכשור, ציוד ומכשירים לבדיקות הארקה. 

 ציוד ומכשירים השוואתיים לבדיקת סיגנאלים. 

 ציוד ומכשירים לבדיקת הרמוניות. 

, בלן יספק את כל כלי העבודה הדרושים לביצוע עבודות ההתקנה והחיווטהק 80.88.1.5

רתכות אלקטרודות , מסוריות, מקדחות, חיזוק, הרמה, אמצעי הובלה: כגון

כבלים מאריכים מוגנים בממסרי פחת , מכשירי הידוק לסרטי נירוסטה, ריתוך

י חפירה הקבלן ידאג לאמצע. כל הציוד ימצא באתר מיום תחילת העבודה. 'וכו

כח האדם הדרוש לביצוע הקבלן יהיה ערוך עם   .או חציבה במידת הצורך3ו

 .מושלם של העבודה

, ציוד לאחסוןבהתחלת ביצוע העבודה הקבלן יהיה מאורגן ומוכן באתר עם מחסן  80.88.1.7

ל לקבלן אלא יקצה שטח עבור "המזמין לא יספק הנ. חומרי עזרו, כלי עבודה

 .ל באתר"הנ

 תתכולת תנאי המוקדמו 32.33.1

אשר לא , הוצאת הועדה הבין משרדיתשבעל המכרז חלים תנאי המפרט הכללי 

 . צורפו למכרז

 הוראות כלליות 32.33.0

 :מפרטי העבודה המהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה הינם 1./.80.88

 מפרטים והנחיות המנהל למשק המים למערכות מיגון וגילוי פריצה. 
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 הביצועד ותקנות שפורסמו מכח החוק עד ליום "חוק החשמל תשי. 

  180תקן ישראלי. 

 תקנות משרד העבודה בדבר התקנת תחנות דיזל גנרטורים. 

  תקן גרמניVDE. 

  תקני , 1228תקן ישראליUL  ותקניV.D.E עבור מערכת גילוי אש. 

  8/4מפרט כללי למערכות גילוי אש. 

  8/6מפרט כללי למערכות תקשורת. 

  80המפרט הכללי לעבודות חשמל . 

 1415-1לוחות חשמל  תקן ישראלי לייצור. 

 .VDEתקן  בהעדר תקן ישראלי יקבע 2./.80.88

כל הציוד והמכשור המסופקים במסגרת מכרז זה יעמדו בתקנים בין לאומיים  /./.80.88

 R.F.I -ו  E.M.Iלגבי רעשים והפרעות מסוג  - NEMA, IEEE, ICS, CE: כגון

 .כן בדרישות התקנים לגבי רמת ההרמוניות-וכמו

ולגבי כלל לגבי כל ציוד שיסופק ( (THDהכללית נדרש שרמת ההרמוניות  4./.80.88

הקבלן יבצע כל הפעולות . בזרם 29%-במתח ו 4%לא תעלה על , המערכת

, קבלים , פילטרים,כולל מדידת הרמוניות הוספת מסננים על חשבונוהנדרשות 

כלפי כ ההרמוניות יהיה כמצויין לעיל ומקדם ההספק "מ שסה"ע' משנקים  וכו

 .השראתי בכל תחומי העבודה 3.51-יהיה גדול מ החשמל' חב

תיעוד , כל הציוד והעבודות וכן כל התפוקות השונות הנלוות כולל מסמכים 6./.80.88

יהיו מיועדים לתפקוד ותפעול מלא ומושלם  -' דיסקטים וכו, תוכנות, ממוחשב

בכל מקרה של כשל מתחייב הקבלן  .או מגבלה כלשהי אחרת ללא הגבלת זמן

 .ת המזמין בעבור נזקים שנגרמו לולתקן את הנדרש מיידית ולשפות א

 רשיונות ומילוי אחר תקנות עבודה ממשלתיות 32.33.4

' חב, לדרישות המשטרה, על הקבלן לבצע את העבודה בכפיפות לחוקי הארץ 80.88.4.1

 .לביטחון ולהגנה על הציבור, משרד התקשורת ובזק, משרד העבודה, החשמל

עבודה ממשלתיות ק של כל תקנות יובמיוחד יהא הקבלן אחראי למילוי מדוי 

 .י השלטון בקשר לביצוע העבודה"ומקומיות שנקבעו ע
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להחזיק בכל הרשיונות ( אם והיכן שמוגדר)על הקבלן או קבלן משנה מטעמו  80.88.4.2

י כל הדרישות במסמכי המכרז "הנדרשים לאספקה וביצוע כל העבודות עפ

 .השונים

י "ם עהביקורות והאישורים הנדרשי, הבדיקות, הקבלן ידאג לכל התאומים /.80.88.4

לגבי הציוד והעבודות במסגרת ( בזק, ח"ח, ק"משהת: כגון)הרשויות המוסמכות 

 .מכרז זה

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת כספית שהיא מסיבת אי ידיעתו את הדרישות  80.88.4.4

לא תינתן לקבלן הארכת זמן כלשהיא עקב איחור . ל או חלק מהן"והתקנות הנ

 .ל"ישות והתקנות הני הקבלן מפאת אי מילויין של הדר"שנגרם ע

 טיב העבודה 32.33.9

עבודות מקצועיות תבוצענה על ידי . העבודה תבוצע ברמה מקצועית גבוהה ביותר 80.88.6.1

ומורשים על פי כל דין העוסקים בקביעות , מנוסים, בעלי מקצוע מומחים

 .במקצועם

. העבודה תבוצע בהתאם לתוכניות המזמין וכן בהתאם למפרט ולכתב הכמויות 80.88.6.2

במידה וידרש . מכתב הכמויות תדרוש את אישור המפקח כל סטיה מהמפרט או

מהקבלן לבצע דבר מסויים בניגוד לתוכניות והמפרט על הקבלן יהיה להודיע 

במידה והקבלן . מראש בכתב את הסכום אשר הוא דורש כדי לבצע  את השינוי

לא דרש מראש ובכתב תמורה עבור העבודה הנוספת ייחשב הדבר כאילו כלולה 

 .וספת במחיר הצעתו במכרזהעבודה הנ

יהיה הקובע היחידי ביחס לכל , המפקח על העבודה אשר יקבע על ידי המזמין /.80.88.6

. שאלה שתתעורר ובכל מקרה יש להשתמש בתקן הישראלי העדכני ביותר

תקנות בדבר כללים לביצוע אינסטלציית , העבודה תבוצע בכפוף לחוק החשמל

מתקנות אלו תחייב את הקבלן  כל סטיה. חשמל ובהתאם לדרישות חברת החשמל

 .לתקן זאת על חשבונו כך שיתאים לאמור

  קבלני משנה 32.33.1

בקבלני משנה וביצרנים וספקים מתאימים בכל העבודות  רלהיעזעל הקבלן  80.88.5.1

 .המיוחדות אשר אינם בתחום הרגיל של עבודתו

את רשימת כל קבלני המשנה  חתימת החוזה מיום  יום 14על הקבלן להגיש תוך  80.88.5.2

סמכות המפקח הינה . רשימה זו תכלול גם את רשימת היצרנים, העסיקשבדעתו ל

פסילה זו לא תהווה עילה . לפסול כל קבלן משנה ויצרן שיוגשו לו3מוחלטת לאשר

אישור , לתביעות כספיות כלשהן או תביעות להארכת זמן הביצוע מצד הקבלן

 .י המפקח"העסקת קבלן משנה יהיה בכתב ע



  

42 

 

המפקח לסלק מהאתר כל קבלן משנה או יצרן אשר נשמרת זכותו של  :מודגש /.80.88.5

אושרו בכתב אך נתברר בדיעבד שאינו מסוגל לבצע את עבודתו בהתאם למפרטים 

או שאינו עומד בלוחות הזמנים שהוקצו לו וגורם לעיכוב 3ולנוהלים המקובלים ו

סילוק קבלן משנה או יצרן או הקטנת היקף עבודתו ומסירת , בביצוע העבודה

סף לאחר לא תהווה עילה לתביעות להארכת זמן ביצוע או תביעות החלק הנו

י חתימת  הסכמים ברוח זו עם "הקבלן ידאג לכך שלא ינזק ע. כספיות כלשהן

 .קבלני המשנה והיצרנים

במידה ויגרם עיכוב בביצוע עקב אי תשלום הקבלן הראשי לקבלני  :בנוסף מודגש 80.88.5.4

משנה רשאי המפקח להביא לאתר קבלן משנה אחר להשלמת העבודה הספציפית 

במחיר שימצא לנכון ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והסכום שישולם לקבלן המשנה 

י היזם ישירות ינוכה מחשבון התקופתי של הקבלן הראשי ואילו התשלום "ע

 .לקבלן הראשי יהיה לפי מחירי ההסכם כאילו ביצע את העבודה

 :הערה 

מחשוב ותקשורת , סעיף זה אינו מתייחס לספקי ציוד מיוחד כגון ציוד בקרה 

 .הכלולים בהצעת הקבלן

 בטיחות 32.33.2

 :י כל דין"ועפ הרשום במסמכי המכרזי "מבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ

כפי שהדבר בא לידי ביטוי , על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים 80.88.7.1

אחר  רשמיכל גורם , משטרת ישראל, משרד התחבורה, בדרישות משרד העבודה

כללי המקצועות השונים והנחיות בטיחות של חברת החשמל . ועל פי כל דין

 .והוראות המכרז הכללי

. י הקבלן"טיחות הנקוטים עהמפקח יהיה רשאי לדרוש שיפורים באמצעי הב 80.88.7.2

ל תחשבנה חלק בלתי "הקבלן יפעל בהתאם לנדרש ללא כל דיחוי וההוראות הנ

 .לא ישולם תמורתם בנוסף. נפרד מתנאי החוזה

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוצהר ומוסכם בזאת כי שום דרישה בתחום   /.80.88.7

לא , א זהי המפקח בנוש"מפעם לפעם ע, ויינתנאם , או הנחייה שינתנו3הבטיחות ו

או נוהגי 3תפטור את הקבלן אלא תוסיף לכל חובה המוטלת עליו לפי כל חוק ו

 .בטיחות כלשהם

גדרות זמניות וידאג לתאורת אזהרה , בהתאם לצורך יתקין הקבלן שלטי אזהרה 80.88.7.4

 .וכל האמצעים הדרושים

 הגנה על העבודות 32.33.2

 :י כל דין"ועפ י הרשום במסמכי המכרז"עפמבלי לגרוע מאחריות הקבלן  80.88.0.1
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או 3על העבודות ועל הציוד בכל אמצעי סביר ו, על הקבלן להגן על אתר העבודות 80.88.0.2

לרבות , בכל נזק שהוא ויינזקידרש על ידי המפקח כך שלא יכל אמצעי אחר ש

, ל כמו חדירת מים"כתוצאה מתופעות מזג האוויר ומתופעות לוואי הנלוות לנ

 .ב"פריצות וכיו, שריפות, בותגני: כן-אבק וכמו, רוח, קורוזיה, אבק

ישא הקבלן באחריות מלאה ובלעדית , נזק כלשהו כאמור תהיגרמובמקרה של  /.80.88.0

לפי הוראות המפקח , והוא מתחייב לתקן את הנזקים על חשבונו הוא, לזאת

ההוצאות בקשר עם האמור לעיל כלולות . ולשביעת רצונו המלאה של המפקח

 .בגין זאתבמחיר הצעתו ולא תוכרנה שום תביעות 

כל האמור עד כאן מחייב את הקבלן למשך תקופת הקמת המערכת ולתקופת  80.88.0.4

   .האחריות

 מניעת נזקים והפרעות למתקנים קיימים 32.33.5

על הקבלן לנקוט בכל י הרשום במסמכי המכרז "מבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ 80.88.5.1

לדרכים , האמצעים כדי להימנע מגרימת נזקים למתקנים ולבניינים הקיימים

 .'כבלים וכו, ביוב, מים, טלפון, לקווי חשמל, ודולצי

במידה ולא . מתחייב הקבלן לתקנו מיד על חשבונו, במקרה של גרימת נזק כלשהו

רשאי המפקח לבצע את תיקון , יבוצע התיקון תוך שבועיים לשביעות רצון המפקח

 .י קבלן אחר על חשבון הקבלן"הנזק ע

אי . מהמקרים במתקנים ואתרים פעיליםיש להדגיש שהעבודה מתבצעת בחלק  80.88.5.2

 :מתחייב הקבלן, לכך

  לתאם את כל פעולותיו עם הממונה מטעם המזמין לעבודה במתקן מסויים

 .לפחות שבוע מראש

  מודגש מראש שבשל אופיים של המתקנים תבוצענה חלק מהעבודות בשעות

 .חריגות ובהגבלות זמן

 מבוצעות במתקנים פעילים או החלפת לוחות חשמל ה3באשר לעבודות חיבור ו

, זמני למשאבות כך שאספקת המים -על הקבלן לדאוג לסידור הזנה חלופי 

 .ללא דופי בכל מהלך העבודה תמשך

  בסיום יום העבודה תהיה אפשרות להפעלה מלאה של כל הציוד והמתקנים

 .בהתאם לתנאי ההפעלה הקיימים לפני כניסת הקבלן לעבודה

דלק כבלים , קווי טלפון, עמודי חשמל, עתיקות: כגוןעבודה ליד מתקנים קיימים  /.80.88.5

חברת החשמל , פ אישור ובהשגחת אנשי משרד התקשורת"יבוצעו בתיאום ע

 .והרשויות והחברות הנוגעות בדבר
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בכל מקום בו דרוש רשיון עבודה לחפירה חייב הקבלן בהשגת הרשיון טרם  80.88.5.4

 .תחילת העבודה

תוך תיאום עם נציגי , ן לסמן באתרעל הקבל, לפני תחילת עבודת חפירה כלשהי 80.88.5.6

את מיקומם של כל , המזמין המוסמכים ועם כל הרשויות והחברות הרלבנטיות

. י קבלנים אחרים"לרבות אלה שבוצעו ע, המתקנים הקיימים באתר העבודה

טלפון יגלה הקבלן בעבודת ידיים , כבלים, חשמל, ביוב, לאחר איתור קווי מים

 .בשטח מוגבל את עומקם

יקבל הקבלן אישור לתחילת ביצוע , לאחר ביצוע עבודות מוקדמות אלהרק 

 .בהתאם להנחיות, העבודות באזור

כל העבודות המוקדמות תבוצענה בתיאום עם המפקח ועם הגורמים הנוגעים  80.88.5.5

, אגרות, רשיונות, תאומים, כל העלויות הכרוכות בהשגת האישורים. בדבר

או הסדר כלול במחירי 3כל דין ו רשיונות ופקוח של גורמים מאשרים על פי

 .היחידה לעבודות ולא ישולם בנפרד

 תאום ביצוע העבודות  80.88.5.7

הנחיות לפני , במידת הצורך, כולל, י המפקח"כל הציוד וכל העבודות יאושרו ע 80.88.5.0

 .או אישור לאחר ביצוע3ביצוע ובדיקה ו

, צעויבו' כבלים וכו, קווי טלפון, עמודי חשמל: עבודה ליד מתקנים קיימים כגון 80.88.5.5

חברת , באישור ובהשגחת אנשי משרד התקשורת, בתיאום, בהתאם לנושא

במקרה של חפירה חלה על הקבלן . החשמל והרשויות והחברות הנוגעות בדבר

 .חובת השגת רשיון החפירה

 .על הקבלן לתאם עם המפקח מועדי וזמני העבודות באתרים 80.88.5.18

אום עם כל הרשויות על הקבלן לסמן באתר תוך תי, לפני תחילת עבודה כל שהיא 80.88.5.11

ונציגי המזמין את מיקומם של כל המתקנים הקיימים והחדשים שיוקמו באתר 

 .חווט ומיכשור, לוחות, לרבות זיהוי וסימון ציוד, העבודה

יקבל הקבלן אישור לתחילת ביצוע , רק לאחר ביצוע עבודות מוקדמות אלה 

 .העבודות באתר בהתאם להנחיות

  הרשיונות והאישורים הנדרשים מהרשויות , על הקבלן לקבל את כל ההיתרים 80.88.5.12

 .כולל התשלום תמורתם, המוסמכות לצורך ביצוע עבודתו

המתחזקת ומתפעלת את  והחברה מזמיןנציגי העל הקבלן לתאם פעולותיו עם  /80.88.5.1

 .המתקנים
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פקוד אלחוטית על הקבלן לטפל ולתאם את נושא השגת הרשיונות ' עבור מע 80.88.5.14

הקמה ותפעול , במידה וידרש, להפעלת התדר האלחוטי למערכת הבקרה לרבות

 .כך שיענה על הדרישות הטכניות והפונקציונליות של המפרט. תחנות ממסר

 .הרשיון להפעלה ושימוש בתדר יכלול אישור לשימוש בשעת חירום

 קבלנים אחרים באתר 32.33.23

ספות באתרים ולבצען מוצהר ומוסכם בזה כי המזמין יהיה רשאי לבצע עבודות נו 80.88.18.1

  . בחלקן בו זמנית, באמצעות קבלנים אחרים

במקרה שאין אפשרות לשני קבלנים או יותר לעבוד באותו הזמן באתר יקבע  80.88.18.2

 .המפקח את סדר העבודה של אלה

 י אחרים"עבודות ע 32.33.22

כל עבודה או ציוד , המזמין רשאי לבצע או לספק הן בעצמו והן באמצעות אחרים

אף אם עבודה כזו קשורה או משלימה את , דות על פי החוזהשאינם כלולים בעבו

הקבלן ינהג במשך מהלך ביצוע כל . העבודות שעל הקבלן לבצען לפי ההסכם

העבודה במלוא השיתוף והתיאום עם המזמין ועם אלה המבצעים עבודות כאמור 

 .רותים כפי שידרשיויספק להם ש

 אספקת ציוד 32.33.21

( כולל הובלתו)רק עם אספקת הציוד אספקת הציוד במסגרת מכרז זה תחשב  80.88.12.1

 .י המפקח"אלא אם אושר אחרת ע, (ים)לאתר

 .הציוד והחומרים יהיו חדשים לחלוטין מדגם ייצור אחרון 80.88.12.2

סוגי הציוד והחומרים יהיו מוכרים בשוק וצברו ניסיון במתקנים פעילים דומים  /.80.88.12

 במשך שנה לפחות לפני מועד הגשת ההצעה ועומדים בכל התקנים והדרישות

 .כמפורט במסמכי המכרז השונים

י המנהל "ציוד וחומר שאינם עומדים בקריטריונים אלו ושתאושר אספקתם ע

 1יתקבלו בהסתייגות לצורך בדיקה והרצה למשך תקופה של  , או המפקח3ו

או פער בין דרישות 3תקלות ו3היה ונמצאה תקלה. לפחות ממועד הקבלה חודשים

הקבלן מתחייב לתקן מיידית ועל חשבונו את הטעון , המפרט לביצועים בפועל

שצבר הניסיון , מאותו סוג או מסוג אחר, החומר באחר3תיקון או להחליף הציוד

הבלעדי של אישורו ושיקול דעתו , וזאת מיידית על פי דרישתו, הנדרש לעיל

 .כל סוגי הציוד יוגשו לאישורו של המפקח. המפקח

בבדיקות באתר או בכל בדיקה אחרת של המפקח , במקרה ובבדיקות הדגימה 80.88.12.4

יסלק הקבלן את החומר , יפסלו חומרים או מוצרים עקב אי עמידתם בדרישות

 .שעות מהאתר ויביא במקומו אחר וזאת על חשבונו 24או המוצר הפגום תוך 3ו
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מודגש שבמידה . ט הטכני המיוחד להלן מופיעות דרישות מינימום לציודבמפר 80.88.12.6

או עמידה בדרישות הפונקציונליות והטכניות יש צורך 3ולצורך הפעלת המערכת ו

תכונות וביצועים משופרים לעומת דרישת , או בציוד בעל נתונים3בציוד נוסף ו

או 3יר יחידה ועל הקבלן לספק את הציוד המשופר ללא שינוי במח, המינימום

 .תוספת תשלום כלשהי

הקבלן מצהיר בחתימתו על מסמכי מכרז זה שעליו לקיים בקרה פנימית על טיב  80.88.12.5

 .ורמת המוצרים והחומרים הן במפעלי הייצור והן בשטח

 שינויים 32.33.20

, באיכות, בצורה, יהיה רשאי לעשות כל שינוי בעבודות, באישור המנהל, המפקח 1./80.88.1

כפי שנקבע במסמכי המכרז , או של חלק מהןאו בכמות של העבודות 3בהיקף ו

, הגדלה או הקטנה כאמור לעיל, תוספות, והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי, השונים

או הורדה של פרקים שלמים 3כולל הוספה ו, ללא שינוי במחירי היחידה שבהצעתו

כל הוראת שינוי . 68% -ובלבד שההיקף הכללי של העבודות לא ישתנה ביותר  מ

 .תב בלבדתעשה בכ

ואם שינוי כזה כבר , שינוי כל שהוא על דעת עצמובצע לקבלן לא תהיה רשות ל 2./80.88.1

על הקבלן יהא לבטל את עבודת השינוי וכל הקשור בה ולבצע את , הוצא לפועל

העבודות מחדש בהתאם להוראות המפקח ללא כל תשלום נוסף וללא פגיעה 

 .ז לביצוע העבודות"בלו

תוספת או כל הוראה אחרת של המפקח מצדיקה  סבר הקבלן שהוראה לשינוי או /./80.88.1

יודיע על כך ויציין את סכום התשלום , או הארכת מועדי הביצוע3תשלום נוסף ו

ואין , ימים ממועד קבלת ההוראה על ידו 6למפקח ולמזמין בכתב תוך , הנדרש

 .זו משום סיבה שלא לבצע את העבודה עד לברור דרישתו ובפניית

על המחירים שבכתב הכמויות , כאמור, לתשלום נוסףהקבלן יבסס את דרישתו  4./80.88.1

לפריטים , ככל האפשר, ובאין מחירים כאלה הוא יבסס את הדרישה תוך השוואה

ובהעדר , אחרים דומים שלגביהם נקבע מחיר בהצעת הקבלן בכתב הכמויות

 .סעיפים דומים יבסס הצעתו על חשבונות ספקים ועלות שעות עבודה

הקבלן לתשלום נוסף ולארכה של מועדי  הביצוע המפקח יקבע אם דרישות  6./80.88.1

 (.אם בכלל זכאי)מוצדקות וכן יקבע את שיעור התשלום שהקבלן זכאי לו 

אם לדעת , כל עבודה נוספת תוערך במחירי היחידות הקבועים בחוזה, כאמור 5./80.88.1

 .המפקח אלו ניתנים להחלה

 נציג הקבלן -מנהל העבודה  32.33.24
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בעל רשיון , הנדסאי חשמל3נדסמה, הקבלן יעסיק לצורך ביצוע העבודות 80.88.14.1

בכל תקופת הביצוע ועד , באתר, בתור מנהל עבודה -לפחות  "חשמלאי ראשי"

 .י המזמין"קבלת המתקן ע

 .י דרישת המפקח"או יוחלף עפ3י המפקח ו"מנהל העבודה מטעם הקבלן יאושר ע 80.88.14.2

 ציוד ועבודות, אישור תוכניות 32.33.29

נהלי "כים המפורטים בנספח קבלה ומסירת תוכניות ואישורם יהיו כפופים להלי

 :ובסדר המפורט להלן" בדיקה ואישור מתקנים

או כל 3אספקת רשימה מפורטת של הציוד כולל היכן שנדרש קטלוגים טכניים ו 80.88.16.1

 .פרט אחר שידרש עבור לוחות וציוד פקוד ומיכשור

עדכון במידת הצורך ואישור רשימת הציוד יכין ויגיש הקבלן , לאחר בדיקה 80.88.16.2

 .ות לביצוע שיכללו כל פרטי הציוד שאושרותוכניות מפורט

בכל . על הקבלן לבדוק התאמת התוכניות למציאות לפני ביצוע העבודה בפועל /.80.88.16

. מקום שיגלה הקבלן סתירה או אי התאמה חייב הוא להודיע על כך מיד למפקח

 .באם לא עשה כך ישא הקבלן בכל ההוצאות שידרשו לתיקון

י המתכנן על בסיס תוכניות "אם יקבע אחרת ע אלא, תוכניות הקבלן לביצוע יוגשו 80.88.16.4

 .או תוכניות לביצוע של המתכנן3המכרז ו

לצורך זה יקבל הקבלן דיסקטים עם תוכניות המתכנן ויחזיר למתכנן סט תוכניות  80.88.16.6

 .תוספות פרטים לביצוע3דיסקטים בהתאם עם הדגשת עדכונים+ 

מצעות תוכנת יבוצעו בא, כפי שיקבע, י הקבלן"תוכניות שיוכנו במלואן ע 80.88.16.5

"AUTOCAD." 

הציוד המאושר והתוכניות לביצוע המאושרות במהדורתן האחרונה יהוו הבסיס  80.88.16.7

 .הטכני לביצוע העבודה

-AS)עם גמר העבודה יגיש הקבלן לאישור המתכנן סט תוכניות עדות לפי ביצוע  80.88.16.0

MADE )בהתאם( ים)דיסקט + לפי ביצוע  העדכונים עם הדגשת. 

" עדות"סטים של תוכניות  6, ת יכין הקבלן על חשבונולאחר אישור תוכניות עדו 80.88.16.5

(AS-MADE )לפני הקבלה , למפקח, וימסור אותן בצרוף דיסקטים של מתקנים

 תוכניות קשיח כולל רשימת כל ערכת תוכניות תוכן בקלסר. הסופית של העבודה

 הגשת. התוכניות יוכנו בקנה מידה זהה לתוכניות המתכנן ובשפה העברית. מלאה

 .כניות תהיה תנאי לקבלת העבודההתו

 בדיקת עבודות וקבלת המתקן והעבודה 32.33.21



  

40 

 

 כללי 80.88.15.1

ותכלול " נהלי בדיקה ואישור מתקנים"בדיקת העבודות תתבצע כמפורט בנספח 

 :את השלבים הבאים

  בדיקת לוחות אצל יצרן הלוחות לאחר שהקבלן אישר שהלוחות מוכנים

 .כמפורט בנספח –ג טופס "לבדיקה ע

 ח בדיקת הלוחות"צע המפקח בדיקת הלוחות ויכין דובהתאם לכך יב. 

אלא לאחר שימסר אישור בכתב  יצאו להתקנה באתרלוחות לא המובהר כי 

 .י המפקח"ע

 כמפורט  –ג טופס "ח ע"י הקבלן ומסירת דו"בדיקת מתקן והפעלה בשטח ע

 .בנספח

 ח בהתאם"בהתאם לכך יבצע המפקח בדיקת מתקן ותפעולו בשטח ויכין דו. 

  הקבלן יבצע ויכין את הדרוש להגשת המתקן לביקורת חברת החשמל לפני

 .חיבורו לרשת החשמל

  אשר " מהנדס בודק"בדיקת מתקני החשמל תבוצע על ידי מהנדס בעל רשיון

 .כמפורט בהמשך, יבדוק את כל המתקן ויאשר חיבורו למתח

 ודקיםהקבלן יבדוק את כל המתקנים ויתקן את כל הליקויים לפני הזמנת הב .

. מכשור ואנשים לביצוע הבדיקות, הקבלן יגיש לבודקים כל עזרה נחוצה בציוד

כל זאת במסגרת מחירי היחידה , י שיתגלה בבדיקותיהקבלן יתקן כל ליקו

 .וללא כל חיוב נוסף

 התשלום עבור . י חברת החשמל"בדיקת מתקני חשמל חדשים תבוצע ע

 .ח הקבלן"י  וע"יבוצעו ע – התידרשנהבדיקות ועבור בדיקות חוזרות אם 

 בכל פרק זמן נתון, השראתי 8.52-גורם ההספק במתקן שיסופק יהיה גדול מ. 

 נדרש , הקבלן יספק מתקן אמין לפעולה ושימוש מבחינת רמת ההרמוניות

ושל כל אחד )של כל המתקן  (THD)הכוללת  ההרמוניות שרמת

  .בזרם 29%-במתח ו 4%לא תעלה על  (מהמרכיבים
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 שגרתיות בדיקות 80.88.15.2

, הנכללות במחירי הסעיפים השונים, על הקבלן לבצע סדרת בדיקות שגרתיות

 :כמפורט

 500י מגר "בדיקת בידוד המתקן עV. 

 אביזר מתכתי3בדיקות טיב הארקה ורציפות הארקה לגבי כל מתקן. 

 בדיקות כוון סיבוב של כל מנוע ומנוע. 

 דה שלו כיול ההגנות של כל מנוע ומנוע לאחר מדידת זרם העבו

מדידת הזרם תעשה באמצעות . בהעמסה שבה יעבוד בעבודה רגילה 

 .מכשיר מדידה מדוייק

 כיול ואיפוס המכשור יבוצע באמצעות מכשיר השוואתי מדוייק. 

  בדיקת חיבור מכשירי הפיקוד למקומם הנכון ואימות נקודות החיבור

 .י תוכנית החיבורים"שלהם עפ

 בדיקת חיווט נקודות ה- I/O  לבקר ואימות נכונות הסיגנאלים

 .הדיסקרטיים והאנלוגיים

 בדיקת תקינות מנורות הסימון והמחוונים. 

 בדיקת תקינות החיווט החשמלי. 

 בדיקת יציבות התקנת הציוד והעדר רעידות. 

 בדיקת גורם הספק. 

  מתח וזרם –בדיקת הרמוניות. 

  בהתאמה לתוכניות, לוח ואביזרים –בדיקת שילוט. 

 .ח מסכם עם תוצאות הבדיקות"הבדיקות יגיש הקבלן למפקח בכתב דובגמר 

 בדיקות מיוחדות /.80.88.15

כל הפרמטרים המזמין יהא רשאי להזמין בודק מומחה עם ציוד ייעודי למדידת 

מפלי , גורם הספק, הספקים, זירמי קצר, התנגדויות הארקה: לרבות)החשמליים 

מתחייבים כמפורט לעיל לגבי והקבלן ינקוט בכל הצעדים ה ('הרמוניות וכו, מתח
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כולל במידת הנדרש  ,עד לתיקון כל הליקויים לפי דרישת הבודק, חשמלהבדיקות 

התשלום עבור הבדיקות . פילטרים מיוחדים לפי המלצת הבודקו רכיבים התקנת

 .י הקבלן"ותיקון הליקויים ישולמו ע

 בודק-י מהנדס"ע הבדיק 80.88.15.4

 .כנדרש בחוק" בודקחשמל דס חשמלאי מהנ"תאושר על ידי והתחנה תיבדק  

 שכר המהנדס . י הקבלן"י המנהל ושכרו ישולם ע"המהנדס הבודק ימונה ע

 .יהיה כלול במחירי היחידה לציוד והתקנות –הבודק לא ישולם בנפרד 

  חומר ואנשים, הקבלן יתאם ויגיש לבודק כל עזרה נדרשת בציוד . 

 ויות במחירי היחידהאו הביקורות ויכלול העל3הקבלן ישלם עלות אגרות ו . 

 בדיקות טרמיות 80.88.15.6

לאחר גמר הפעלה והרצת המתקן ולפני שלב הקבלה יבצע הקבלן סריקה טרמית 

 .של הלוחות

ח תוצאות סופיות של הבדיקות לאחר שיתוקנו כל "הקבלן יגיש למפקח דו

 .הליקויים בנושא זה

 בדיקה תפעולית 80.88.15.5

אשר תכלול הפעלת כל בגמר העבודה יבצע הקבלן בדיקה תפעולית של המתקן 

הפעלת כל אביזר ואביזר בדיקת ההגנות  ,חלקי המתקן לפי תוכניות הפיקוד

. י הקבלן כדי לוודא נכונות החיווט וההתקנות"ע ךתיערבדיקה זו , וחיבורים

ח בדיקה וימסור אותו למפקח לאחר השלמת הבדיקה "הקבלן יערוך דו

 .התפעולית

 הפעלת מתקנים 32.33.22

הן לגבי ציוד שסופק והותקן )מלית אותה ביצע הקבלן שום מתקן או מערכת חש 80.88.17.1

 י ה"על ידו והן לגבי ציוד שסופק ע

אלא אם כן חוברו , לא יחשבו כמושלמים ומסירתם לא תחשב סופית( מזמין 80.88.17.2

התאמה לדרישות )לרשת החשמל ופעולתם אושרה כתקינה הן מבחינה בטיחותית 

 .והן מבחינה תפעולית( המפרט הטכני3התקן

 .ערכת החשמלית תבצע את המוטל עליה לשביעות רצונו של המפקחכאשר המ

חשמלאי שעסק בביצוע העבודה והמתמצא בכל מערכות החשמל הן  :הפעלה /.80.88.17

בשטח והן בלוחות החשמל יהיה נוכח בשטח במהלך כל זמן הפעלת המתקן גם 

 .אם נסתיימו כל עבודות ההתקנה שבאחריות הקבלן
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 :אם וכאשר יתקיים המתואר להלןהעבודה והמתקן יחשבו כמושלמים  80.88.17.4

  הקבלן ביצע את כל העבודה כפי שתוארה במפרטים בתוכניות ובדרישות

 .שנדרש ממנו סילוק כל פסולת וציוד כפי. שהיו במשך העבודה

  שיצויין בה שהמתקן בוצע לפי  -" חשמלאי מבצע"הקבלן יגיש הצהרת

י שנקבע התוכניות ובהתאם לחוק החשמל ורשויות מוסמכות אחרות כפ

ולאחר , במסמכי המכרז השונים ולאחר שבוצעה קליטת חיבור החשמל

 .שפעולת כל פריטי הציוד נבדקה

 ל את רישום תוצאות בדיקת הכבלים והארקות"הקבלן יצרף לנ. 

 (הקבלן יספק את כל הכלים והמכשירים הדרושים לבדיקות.) 

 ולית חות הבדיקות השגרתיות והבדיקה התפע"ל את דו"הקבלן יצרף לנ

 .שצויינו לעיל

 י המפקח"הקבלן סיים את כל עבודות התיקונים כפי שנדרשו ממנו ע. 

  הגשת רשימתI/O י הקבלן בחתימתו"בדוקה ומאושרת ע. 

  הקבלן הכין ומסר למפקח את תוכניות המתקן בהן הוא סימן את כל

 (.תוכניות עדות)או תוספות לפי הביצוע בפועל 3השינויים ו

  סימולטיבית שנייה בנוכחות המפקחהקבלן ביצע בדיקה. 

 

 :הערה

בתיאום , הבדיקה מוגדרת כבדיקה שניה ומאחר ועל הקבלן לבצע בעצמו

לתקן את כל , את סדרת הבדיקות הראשונה כפי שמתואר לעיל, ובנוכחות המפקח

 .הטעויות ולאחר מכן לבצע כאמור בנוכחות המזמין ולפי דרישתו בדיקה שניה

 קבלת המתקן 32.33.22

ן על ידי המפקח תיערך אך ורק לאחר שתושלמנה הבדיקות למיניהן קבלת המתק 80.88.10.1

האישורים ואישורי ההפעלה וכן לאחר , ויסופקו למפקח כל תעודות הבדיקה

תכניות לפי ביצוע הכל קומפלט לשביעות , ספרי הפעלה, שימסרו כל ספרי המתקן

 .רצון המפקח כפי שצויינו במסמכי המכרז השונים

לקבלת המתקן לאחר השלמת ההקמה והבדיקות  הקבלן יזמן את המפקח 80.88.10.2

 .שייערכו על ידי הקבלן



  

62 

 

המפקח יערוך טופס קבלה ראשונית עם רשימת הסתייגויות לתיקון בתוך פרק  

לאחר פרק . ובכל מקרה במסגרת זמן הביצוע, זמן שיקבע במשותף עם הקבלן

לאו כל היה ולא מו. ל יערוך המפקח ביקורת קבלה נוספת ויאשר המתקן"הזמן הנ

כפוף להחלטתו הבלעדית של , ההסתייגויות ותהיינה דרושות ביקורות נוספות

תנוכה מחשבון הקבלן עלות הביקורות הנוספות עד להשלמה סופית , המפקח

 .ומוחלטת של העבודות לשביעות רצון המפקח

יזמין הקבלן הראשי את כל קבלני , לבדיקות קבלת המתקן המתוארות לעיל /.80.88.10

ספקי ציוד ומכשוריהם נוכחים 3קבלני המשנה. 'מיכשור וכו, ציודספקי   , המשנה 

בכל מהלך הבדיקות ובבדיקות חוזרות במידה והמפקח יחליט על קיומן ללא כל 

 .מיגבלת זמן שהייה  באתר

 הדרכה 32.33.25

 .י המפקח"הקבלן יבצע הדרכה במועד ובהיקף שיקבע ע 80.88.15.1

טור ולוחות גנר, הקבלן יתקין הוראות הפעלה עיקריות מעל עמדות תפעול 80.88.15.2

 .ראשיים

 .הקבלן יתרגל את הצוות בזיהוי ואיתור תקלות ובנוהל הטיפול /.80.88.15

 ספר המתקן 32.33.13

ספר ( למעט קטלוגים)עותקים בעברית  בחמישההקבלן יערוך וימסור למזמין 

 :מתקן מלא אשר יכלול

  י המפקח עבור המתקן "י הקבלן וע"חתומות ע" לאחר ביצוע"סט תוכניות
 .ועבור לוחות החשמל

 ההדרכה כולל דפי הוראות למפעיל ספר. 

 דפי קטלוג של כל הציוד והמכשור , סט מפרטים טכניים מלאים לציוד
 .י הקבלן"פירטי ביצוע שהוכנו ע, המסופק

 דפי הסבר לאיתור תקלות ראשוני ואופן הטיפול הנדרש. 

 רשימת חלקי חילוף והגדרת כמות מלאי מומלצים. 

 רשימת ספקי הציוד. 

 אחריות ושרות 32.33.12

 בדק -פת האחריות תקו 80.88.21.1

 תקופת האחריות תחל עם גמר תהליך הקבלה וקבלת תעודת השלמה. 
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 מתאריך  חמש שניםלמשך , הקבלן יהיה אחראי לטיב הציוד והעבודה
 .הקבלה

  במשך תקופה זו יבצע הקבלן שרותי אחזקה מונעת כולל שגרת בדיקות
 .כל זאת ללא תשלום נוסף -וביקורים ותיקון תקלות 

  אחראי לטיב הציוד בנוסף למצויין כמפורטהקבלן יהיה: 

מתאריך  שנים 9 –לוחות חשמל לרבות כל הציוד והעבודות  -
 .קבלה

חמש שנים  –אביזרי ציוד בקרה וציוד תקשורת , מכשור -
 .מתאריך הקבלה

 הגדרת תקלה 80.88.21.2

או תפקוד 3או הפרעות מתמשכות ו3או בהתקנתו ו3או תקלה בציוד ו3כל שיבוש ו

 .או חסר כלשהו ביחס לדרישות המפרט3ם ואו לא מותא3לקווי ו

 (.לגבי מערכות הכוללות תקשורת)כולל הפרעות בתקשורת 

 היקף השרות והאחריות /.80.88.21

 בשל . לקבלן תהיה אחריות מלאה לגבי כל הציוד והעבודות שיבוצעו על ידו

לא יוכל הקבלן לטעון כנגד , אופי המערכת תלותה בתנאי הסביבה ומורכבותה

 ".קריאות שווא"תשלום נוסף בגין המזמין או לדרוש 

 י הגדרתה לעיל כולל כל הציוד והעבודה "השרות יכלול תיקון כל תקלה עפ

 .הנדרשת עד וכולל תיקון התקלה והפעלה מחדש

  כל חלקי החילוף  -בארץ  -לצורך ביצוע התיקונים יהיו ברשות הקבלן

 .י המלצת היצרן"לפחות עפ -הדרושים ובכמות הדרושה 

 שתהיה נציגות , י הקבלן או ספק משנה שלו"ע, נדרש עבור כל ציוד שיסופק

אנשי שירות וביכולתה , מעבדת שרות, חלקי חילוף: רישמית בארץ וברשותה

 . לספק את מלוא השירות והגיבוי הטכני הנדרשים במסגרת מכרז זה

 נוהל מסירת הודעה על תקלה 80.88.21.4

המחובר למזכירה , ר טלפוןהקבלן ימסור למזמין מספר טלפון סלולרי ומספ

קו הקשר . ויודיע למזמין על כל שינוי בקו קשר זה( קו הקשר -להלן )אוטומטית 

הקבלן יהיה (. למעט שבתות וחגים)שעות ביממה בכל ימות השנה  24יהיה פתוח 

 17:88בבוקר עד  80:88 -בר השגה מיידית בקו הקשר במשך כל ימי העבודה מ

 .זמין להשאיר לקבלן הודעה בקו הקשרביתר הזמן יוכל המ. צ"אחה
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תיחשב ( 17:88עד  80:88)הודעה שנמסרה בקו הקשר בשעות העבודה הרגילות 

הודעה שנמסרה בקו הקשר שלא בשעות העבודה . כהודעה שתקבלה עם מסירתה

 .למחרת 80:88י הקבלן תחשב כהודעה שנתקבלה בשעה "ולא נתקבלה מיידית ע

 זמני תגובה לתקון תקלות 80.88.21.6

. קבלת הודעה על תקלה יחל הקבלן מיידית בטיפולים הדרושים לצורך תיקונהעם 

 .הקבלן יתמיד בעבודתו עד לתיקון התקלה

במידה ותיקון התקלה נמשך מעבר לפרק הזמן המאפשר את השמשת המערכת 

יתקין הקבלן רכיב או יחידה חלופית ויחזיר את המערכת , כמצויין בהמשך

 .לפעולתה התקינה בהיקף מלא

לא כולל שבתות )שעות ממועד קבלת ההודעה  14 -זמני תגובה לתיקון תקלה 

 (.וחגים

 יומן שרות 80.88.21.5

  . בו ירשמו מהות התקלות וזמני התיקונים, "יומן שרות"הקבלן ינהל 

 . הקבלן יחתים את נציג המזמין בגמר הטיפול בקריאת השרות

ישאר ברשות עותק שני )חודשים  /עותק ראשון של היומן יוגש למזמין כל 

 (.הקבלן

 בוטל 80.88.21.7

 בדק וטיפול לפני סיום תקופת האחריות 80.88.21.0

בדיקה , בתאום עם המזמין, חודש לפני סיום תקופת האחריות יערוך הקבלן

 .וטיפול יסודיים לגבי כל הציוד והעבודות לשביעות רצונו של המזמין

 .ביצוע סעיף זה לא יהיה כרוך בכל תשלום נוסף או מיוחד
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במפרט  32דרישות המפרט המיוחד בנוסף לפרק ) ליםימוב 32.32

 (הכללי

 קוטר צינורות 32.32.2

קוטר הצינורות לא יהיה קטן , במפרט הכללי 88.84./80.8על אף האמור בסעיף 

 .מ"מ 15-מ

 סימון וגוון צינורות 32.32.1

 .גוון צנרת בקרה יהיה בצבע סגול, במפרט הכללי 88.87./80.8בהשלמה לסעיף 

 .חייבת אישור המהנדס בכתבמ, יה מקוד צבעים כמפורטיסט

תעלות  32.30.32בנוסף למפורט במפרט הכללי סעיף  כבליםותעלות סולמות  32.32.0

 :וסולמות כבלים להתקנה

י צבע "תעלות וסולמות המותקנים האזורים עם תנאים קורוזיביים יצבעו ע 1./.80.81

 . 11מתאים כנדרש במפרט הבינמשרדי פרק 

 . מ"ס 58כבלים לא יעלה על תעלות וסולמות רוחב  2./.80.81

 15כל הסולמות והתעלות יוארקו אל פס השוואת הפוטנציאליים במוליך נחושת  /./.80.81

תשמר הרציפות הגלוונית של מוליך הארקה לכל אורך . ר בתחילתם ובסופם"ממ

וחיבורם לתעלה  יהיה כלול  במחיר התעלה , מהדקים, מחיר גידי הארקה. הסולם

 .א"ביחידות מ

כולל מכסה העשוי ( מלאות או מחורצות)מחיר סולמות הכבלים ותעלות פח  4./.80.81

 . מחומר ובעובי התעלה

על הקבלן לבדוק ולוודא כי מותקנים מעברים ופתחים , משך כל עבודות הבניה 6./.80.81

לא יוכרו כל תביעות . תקרות וכדומה3קורות3כנדרש עבור מעבר הסולמות בקירות

 .ובין אם לא המפורטים בתוכניותהם בין אם בגין פתיחת מעברים לסולמות 

יהיו חרושתיים עם אביזרים מקוריים של ' תעלות וכו3כל חלקי מערכת הסולמות 5./.80.81

לקבלן  ןתינתלא . 'תמיכות וכו, חיזוקים, סופיות, זוויות, היצרן לרבות משני גובה

כלל במחיר מטר אורך כמפורט בכתב יל י"והנ ,כל תוספת על כל האמור לעיל

 .הכמויות

כל . 'עיבודי פינות וכו, חיזוקים ,לקבלן תוספת מחיר בגין חיתוכים ןתינתלא  7./.80.81

 .א סולם מותקן"במחיר מ ל נכלל"הנ

דגם " נאור"נים בטבילה באבץ חם כדוגמת תוצרת ווסולמות הכבלים יהיו מגול 0./.80.81

W3 ,ע"או ש, במידות כמתואר בכתב הכמויות. 
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מתואר בכתב הכמויות במידות כ. מ"מ 5עובי חוט של ,נת וותעלות מרשת מגול 5./.80.81

 או שווה ערך" נילי"כדוגמת תוצרת 

מ במידות כמתואר בכתב "מ 1.6ן מחורץ עם מכסה עובי דופן וותעלות מפח מגול 18./.80.81

 .או שווה ערך MK 181Nדגם " לירד"תוצרת מפעל . הכמויות

 תעלות פח עבור התקנת אביזרים 11./.80.81

. הכמויותמ כמתואר בכתב "ס 178354מ או "מ 118354התעלות יהיו במידות 

מ צבועות עם מכסים מפלסטיק קשיח ומחיצה "מ 2.6 -התעלות יהיו מפח בעובי כ

התעלה כדוגמת תוצרת . לכל אורך התעלה. סי.וי.פי -פנימית מ

"BETTERMANN " דגםBS6218 או שווה ערך" אמבל"י "ע . 

כולל כל אביזרי העזר הדרושים כולל , את אספקת והתקנת התעלה  המחיר יכלול

אין תשלום נפרד על תליות . מיכות והחיזוקים הנדרשים להתקנה מושלמתכל הת

הקבלן יבצע בדיקת מעברים והארקת התעלות . 'תקרה וכו, וחיזוקים לקיר

 .כמפורט לעיל

וסעיף  32.31בנוסף למפורט במפרט הכללי פרק עבודות עפר  חפירות ויציקות 32.32.4

 :מתקן בצינורות תת קרקעיים 32.30.32

 כללי 80.81.4.1

צעתו רואים את הקבלן כאילו ביקר במקום לפני הגשת ההצעה ובדק עם הגשת ה

לא תוכר כל תביעה מנומקת בחוסר הכרה מספקת של תנאי . את הקרקע הקיימת

 .ב"של טיב הקרקע או טעות באבחנה וכיו, העבודה

 :רוחב החפירה 80.81.4.2

  צהוב + סרט סימון צהוב מעל הצינורות המיועדים לכבלי מתח נמוך אדום

הסרטים יכללו הדפסת אזהרה רצופה . לכבלי מתח גבוה מעל צינורות

 .ויאושרו על ידי המפקח

 המדרכה לקדמותם, הכביש, סעהיבגמר העבודה יחזיר הקבלן את מצב המ ,

למקום הפסולת והעודפים יסולקו . עם חומרים חדשים, על כל שכבותיהם

 .מאושר 

 בהתאם או 3מדרכה יבוצע בהתאם למפרט הכללי ו3כביש3שיקום מיסעה

 .להנחיות המפקח
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 32דרישות המפרט המיוחד בנוסף לפרק )כבלים ומוליכים 32.31

  (במפרט הכללי

 כבלים מתח נמוך 32.31.2

בהתאם למוגדר בכתב הכמויות אלא XLPE (N2XY )כל הכבלים יהיו עם בדוד  80.82.1.1

 .אם מצוין אחרת

 .נים כנדרש במפרט הכלליתקה בדרישותכל הכבלים יעמדו  80.82.1.2

כל הכבלים יהיו עם . גידים ורב גידים בעלי חתך כבל עגולהכבלים יהיו כבלים חד  /.80.82.1

 .55.57%מוליכי נחושת אלקטרוליטית 

 .כבלים בין ממירי תדר למנוע יהיו עם מעטפת מתכתית מוארקת בצד הלוח 80.82.1.4

, מ"ס 18רמופלסטיים רב גידים ממוספרים לאורך הגידים כל תכבלי פיקוד יהיו  80.82.1.6

 .אלא אם צוין אחרת במפורש, לגידר "ממ 1.6מוליכים שזורים מנחושת בחתך 

לאחר ההתקנה . הקבלן יביא לשטח את הכבלים כאשר הם מגולגלים על תופים 80.82.1.5

 .יוציא הקבלן את התופים מהשטח וכן את כל שאריות הכבלים

 .המדידה תהיה לפי אורך נטו מותקן ללא כל פחת 80.82.1.7

בדיקת , הנחת או השחלת הכבל, בדיקת הכבל לפני הנחתואת  כבל יכלולהמחיר  80.82.1.0

י שלט "מטר ובכל פנייה  ע 6כל ב, בקצוות הכבל לאחר הנחתו סימון הכבל

 . חרוט 'סנדוויץ

, קופסאות חיבורים, אביזרים, בלוחות, חוטים3יבורי קצוות כבליםמחיר הכבל  ח 80.82.1.5

אלא אם קיים סעיף מתאים בכתב )א כבל "כלולים במחיר מ', מנועים וכו

 (.הכמויות

 חיבורי כבלים  32.31.1

או במחיר האביזר 3במפרט הכללי הבנמשרדי כלולים במחיר הכבל ו יהיו כמתואר

 .כ"בכ למעט אם מצויים אחרת

  מפלטקוהנמדדים -חיבורי כבלים לאביזר 80.82.2.1

 :חיבורי הכבלים יכללו את העבודות כמתואר

 צינור שרשורי מתכתי עם ציפוי 3נתווצינור מגן מפלדה מגולPVC  כולל

 .אטימה באפוקסי לאחר התקנת הכבל

 פתיחת האביזר. 
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  מתאים( נדאגל)התקנת מעבר אטימה. 

 קילוף והכנסת הכבל דרך מעבר האטימה. 

 הארקת שריון כאשר כבל משוריין. 

 סימון כבל בשלט פלסטי חרוט. 

 רגי חיבורוחיבור הכבל למהדקים ב. 

 סימון גידים בשרוולי פלסטיק ממוספרים. 

 פ הצורך"פיני מזלג ע3נעל כבל3סופיות חוט. 

 יזר או הקופסאסגירת האב. 

 כבל' מס, חרוט 'שלט סנדוויץ. 

 הפעלה ובדיקה. 

 חיבורי כבלים למנועים לחצנים 80.82.2.2

 :חיבורי הכבלים יכללו את העבודות כמתואר

 צינור שרשורי מתכתי עם ציפוי 3נתווצינור מגן מפלדה מגולP.V.C  כולל
 .אטימה באפוקסי לאחר התקנת הכבל

 פתיחת קופסת חיבורים במנוע. 

 מתכתי בכניסת כבלים למנוע מעבר אטימה. 

 הכנסת כבלים דרך מעבר אטימה. 

 חיבור כבלי הזנה ופיקוד. 

 סגירת הקופסא. 

 הפעלה ובדיקה. 

 דרישות מיוחדות לחווט פקוד ובקרה 32.31.0

כל כבל . יבוצע באמצעות כבלים( למעט בתוך לוחות חשמל)החווט של המערכת  1./.80.82

בור והסתעפות לא תהיינה קופסאות חי -ילך מנקודה מוגדרת אחת לשניה 

 .באמצע הקו
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 .בלבד 24VDCבין לוחות הבקרה ללוחות החשמל יהיה במתח  I/O -חווט ה 2./.80.82

של כבלי הכוח או בתעלות תעלות ב כל כבלי הפקוד והתקשורת יונחו בצינורות /./.80.82

 .נפרדות

 .I/Oסוגים שונים של , אין לכלול בכבל רב גידי אחד 4./.80.82

 .לפחות 28%של  רבשיעוכל כבל רב גידי יכלול רזרבת גידים  6./.80.82

חווט לכניסת פולסים ולכניסה אנלוגית יבוצע בכבלי דו גידי מפותל בזוגות  5./.80.82

הכבל יוארק לפס . רציף מהאביזר לבקר -ר "ממ 1ומסוכך בחתך מינימלי של 

 .סיכוך בצד הלוח

בתוואי שבו . כבל בודד העובר על קירות מבנים יוגן בצינור מטיפוס מרירון 7./.80.82

 .תותקן תעלה מתאימהעוברים שלושה כבלים ומעלה 

במעבר פינות יבוצעו . 8%/תהיה רזרבה בשיעור של , סולם כבלים3בכל תעלה 0./.80.82

 .של הכבלים פיםכיפופים מיוחדים ובהתאם לרדיוס הכיפו

 .                              כבל היוצא מתעלה יותקן בתוך צינור מרירון 5./.80.82

לתורן מפרופיל מתכתי בקטעים אנכיים שאינם על קירות מבנים יוצמד הצינור 

הקטע הסופי החיבור לאביזר יהיה מצינור . מחוזק בשני קצותיו לנקודות סטטיות

 .כולל קופסאות ואביזרי מעבר כנדרש. מתכת שרשורי

כבה )כבל העובר בתקרות ביניים ברצפות כפולות או בפירים יותקן בצינור מריכף  18./.80.82

 (.מאליו

, יותקנו בתעלת מתכת מוארקת, רתסיגנאלים ותקשו, בקרה, מכשור, כבלי פיקוד 11./.80.82

 .חולפחות מתוואי כבלי הכ' מ 1במרחק , נפרדת

הקבלן ימציא מסמכי אישור ואחריות של יצרן ציוד הבקרה לגבי כל סוגי הכבלים  12./.80.82

 .ההתקנה הספציפיים ובהתייחס לתנאי  הנדרשים

 חווט והתקנת כבלי תקשורת 32.31.4

 .בהתאם לדרישות הבסיסיות לחיווט כמפורט לעיל 80.82.4.1

רצוי בכבלים )וט יבוצע בהתאם להנחיות המחמירות ביותר של יצרן הציוד החיו 80.82.4.2

 .גידים רזרביים 188%עם ( מפותלים ומסוככים

חומר ועבודה כולל כל המגברים  -מחיר החיווט יכלול אספקה והתקנה  /.80.82.4

 .והמתאמים הדרושים לרבות אלו אשר לא נכללו בסעיפים אחרים

 .י הקבלן"פרדות שיסופקו ויותקנו עכבלי התקשורת יותקנו כאמור בתעלות נ 80.82.4.4
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מתחי יתר , על הקבלן לנקוט בכל הצעדים הדרושים למניעת הפרעות בגין רעשים 80.82.4.6

  עד להבאת ', וכו

 ".אפס תקלות"המערכת למצב של                     

במפרט  32דרישות המפרט המיוחד בנוסף לפרק ) הארקות והגנות אחרות

 (הכללי

פ "י קבלן חשמל לפי קובץ התקנות וע"באתר תבוצע ע הארקת יסוד בכל המבנים 32.31.9

מתקן הארקת יסוד יבוצע בשלב ביצוע השלד של . י המזמין"תכניות מאושרות ע

 .'בריכה וכו, לרבות מבנה התחנה, כל מבנה

הקבלן ימדוד התנגדות הארקה לאחר הביצוע וידווח למפקח על תוצאות  32.31.1

 .ניםל כלול במחירי הסעיפים השו"מחיר הנ, המדידה

והשוואת פוטנציאלים " הארקת יסוד"לצורך ביצוע במבנה קיים יבצע הקבלן  32.31.2

ביצוע טבעת הקפית , חפירה, י מחיר עבודה זאת כולל חציבה"י הנחיות חח"עפ

י לבצוע "הטכנית בחח' כמו כן קבלת אישור בכתב מהמח', אלקטרודות וכו

 .האיפוס

הנדרש בכתב בחתך  יהיה מנחושת טהורה, ראשי פס השוואת פוטנציאלים  32.31.2

, אומים 294"חורים בתוכם ברגים  43 -ויכיל כ, מ לפחות"ס 233באורך ו הכמויות

 .ל מפליזודסקיות הכ

חבקי הארקה בהתאם , שרוולים, מחיר נקודת הארקה כוללת הכנת בורגי הארקה 32.31.5

הנדרשים לחיבור תקין של השירותים המתכתיים ' וכו( שלות)לקוטר נדרש 

 . פ או לפס הארקות"לפה

כל הקבלן לחבר את כל השרותים המתכתיים כנדרש בחוק וזאת למרות שהם לא  32.31.23

חברו לפס השוואת פוטנציאלים יתהשרותים המתכתיים . מסומנים בתוכניות

כבלי הארקה יהיו בחתך הנדרש בהתאם לגודל , לוח החשמלבקרבת אשר יותקן 

 .ר"ממ 15-בכל מקרה החתך המינימאלי לא יהיה קטן מ. ולתוכניות החיבור

בתוכניות והנחיות , שירותים המתכתיים שיחוברו יהיו בהתאם למפורט בחוק 32.31.22

 . 80.86.84-87המפרט הכללי סעיף 

אספקה , אספקה של פס הארקה מנחושת :יכלול פ"או פה9ה ופס הארקחיר מ 32.31.21

ביצוע חורים בפס במידת , בשני הקצוות 1KV -והתקנה של מבודדי פיקולו ל

אספקה , התקנת פס ההארקה על מבודדי הפיקולו, הצורך לפי דרישת המזמין

 .והתקנה של כיסוי מגן ושילוט תקני
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אלקטרודות ההארקה פקה והתקנה של אס יכלול , אלקטרודת הארקהמחיר  32.31.20

מ קוטר וכל "מ 15" קופרוולד"האלקטרודות יהיו כדוגמת . 'מ  1.6בעומק של 

בצוע ההתקנה יהיה לפי . מ"ס 58מחיר יכלול בריכת הארקה בקוטר . חומרי העזר

 . 80.86הנחיות המפרט הכללי בסעיפים המתאימים פרק 

 למי תמלחת לתחנות שאיבה מיכשור ואביזרי פיקוד ובקרה 32.30

 כללי 32.30.2

במסגרת המכרז נדרש הקבלן לספק אביזרי מכשור ובקרה כולל רכיבים כגון 

' בורות וכוסנסורים ומתמרים שיותקנו בצנרת וב3רגשים, מצופים, פרסוסטטים

 .כמתואר בתוכניות

 .י הקבלן בהתאם לתנאי המתקן"ציוד המכשור יבדק ויכוייל ע

דפי המידע ואופני הכיול של כל באחריות הקבלן לרכז בספר המתקן את כל 

ללמוד את נתוני הכיול של כל ציוד המכשור ולבצע את כל הכיולים , המיכשור

 .והכיוונים במכשור בהתאם לדרישת היצרנים עד להפעלה מושלמת של המתקן

תרשים חיווט , על הקבלן לערוך ולהגיש תכניות מפורטות של הרכבת המכשירים

לגשש ( אנלייזר3מוניטור)ם והחוטים בין המכשיר וחיבורים לרבות חיבור הכבלי

 .ובין הלוח למכשיר( אלקטרודה3 פרוב )

 רכיבים ומכשור, חבור והתקנת רגשים 32.30.1

 הנחיות כלליות 2.1./80.8

י ההנחיות "עפ -הקבלן יתקין את הציוד במתקן בהתאם לסטנדרט המתקן 

 .באישור ובהתאם להנחיות היצרנים, הכלליות בפרק זה

 :תכלולנהעבודות ההתקנה 

 חומרי מילוי לפוקטים, התקנת הציוד לרבות כל חומרי העזר הנדרשים ,

 .'ים וכד'פלנז, אטמים

 קשירות , תמיכות, ים וביצוע חיזוקים'ריתוך צינוריות ופלנג, עבודות מסגרות

 .מבוצעות לפי סטנדרט המתקן, מנירוסטה לפי הצורך

 כים המגיעים לפריט הכבלים והמולי, חיזוק ואטימה של כל הצינורות, סיום

 .המותקן

  (.הזנה וסיגנל כולל כל חיבורי הארקה)ביצוע כל החיבורים החשמליים 
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 בדיקת וכיול הציוד לאחר התקנתו ולפני חיבורו למערכת הבקרה. 

 בדיקות כיול והפעלה חוזרות עם המזמין או נציגו. 

 הפסקת פעולת , תאום עם המזמין וקבלת אישורו לגבי שעות ההתקנה

 .'ריקון צנרת וכו, מערכות

 בלוח הבקרה יותקנו רכיבים להגנה בפני מתח יתר ופגיעות ברקים. 

  מיליאמפר לא תשפיע על חוג  4-28נדרש שההשתלבות בחוגי מדידה קיימים

. ולא תשפיע על דיוק הכניסה האנלוגית לבקר( כולל התצוגות)המדידה הקיים 

 .בסעיף זה במידת הצורך יותקנו מבודדי סיגנאלים שמחירם יכלל

 

 

 

 למי תמלחת לתחנות שאיבה לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך 32.34

 טיב העבודה 32.34.2

ברמה , ובהתאם לחוק החשמל 8086העבודות תבוצענה בהתאם למפרט הכללי פרק 

עבודות מקצועיות תבוצענה על ידי בעלי מקצוע מומחים , מקצועית גבוהה ביותר

    . העוסקים בקביעות במקצועם

שווה ) 1415. י.מפעל בעל אישור איכות לפי ת, י היועץ"הלוחות יבנו במפעל אשר יאושר ע

 .והנמצא בפיקוח מתמיד של מכון תקנים הישראלי( IEC-60439-1ערך ל 

 טיב החומרים 32.34.1

כל אביזרי העזר לבניית הלוחות כגון מבודדים או מבודדי מעבר או הגבהות 

 .ידי המזמין וכדומה יהיו בסטנדרט המוכר המאושר על

מכשירי המדידה וכל יתרת האביזרים המופיעים , שנאי ההספק, כל שנאי הזרם

 .במכרז זה יהיו בהתאם לתוצרת המוכתבת במפרט

במידה ואין תוצרת מוכתבת יהיו החומרים מהסוג המשובח ביותר ויחוייבו 

 .באישור של המפקח לפני ביצוע העבודה

ויהיה מתאים לתנאי  –ם המלח י, כל הציוד יהיה מתאם למקום ההתקנה

 .הסביבה מבחינת טמפרטורת סביבה ותנאי סביבה
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 הגשת תכניות 32.34.0

 -גם תוכנית מבנה לוח , בהתאם לדרישת ההסכםבהתאם לתוכניות יגיש הקבלן  1./.80.84

, תכנון: כן יגיש הקבלן לוח זמנים מפורט לביצוע. מוצע על ידו -פנים וחוץ 

 .'חווט וכו, צבע, הרכבת ציוד, פחחות

תוכניות הלוחות לביצוע לפי  הקבלןעיים לאחר קבלת צו התחלת עבודה יגיש שבו 2./.80.84

 :הפרוט להלן

 סימון כיוון פתיחת דלתות, מבט על מידות כלליות. 

 מבט חזית עם דלתות. 

 צ"עם סימון ציוד ופ, מבט חזית ללא דלתות. 

 צ"חתכים טיפוסיים עם סימון פ. 

  קוויות -תכניות חד. 

 כולל , מספור מגעים והדקי רכיבים3כולל סימון, תכניות פיקוד מפורטות

 .פירוט מגעים וכתובתם בתוכניות לכל ממסר מגען ואביזר בלוח

 תוכנית פסי מהדקים סימונם ושילוטם. 

 דפי קטלוגים לציוד. 

 . סטים כולל דיסקטים 6 -ויוגשו לאישור  ב" אוטוקד"התוכניות יבוצעו בתוכנת  /./.80.84

 .A3ל כל התוכניות יהיו על גיליונות בגוד

.  התחלת הייצור תוכניות ייצור הלוחות יוגשו למפקח לאישור המתכנן  טרם 4./.80.84

, סימון האביזרים: לרבות, הקבלן יתאים את התוכניות לציוד המוצע על ידו

על הקבלן לתאם פגישה במפעל לאישור הייצור טרם  .'המהדקים המגעים וכו

 .אספקת הלוחות לאתר

  .בייצור הלוחותהקבלן להתחיל  יוכל" המתכנן"רק לאחר קבלת אישור  6./.80.84

על  .לאחר קבלת האישור יבצע הקבלן את הלוחות בהתאם לתוכניות המאושרות

 .המתכנן בכתבאישור נדרש לקבל כל סטיה 

י המפקח יגיש הקבלן סט "גמר התקנת הלוח בדיקתו וקבלתו בשטח עמשבוע  5./.80.84

תוכניות  .לעילוקטלוגים של הציוד בהתאם למפורט , (AS MADE)תוכניות עדות 

 .עדות וקטלוגים יוגשו במסגרת תיק המתקן הכללי בתוך נושא חשמל
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 מפרטים ותקנים 32.34.4

המפרט הבין משרדי , כל חלקי הלוח ופסי הצבירה יבוצעו בהתאם למפרט זה

כל .  לתקן הישראלי חוק החשמל וכללים להתקנת לוחות, (80)לעבודות חשמל 

 .ההוצאה המאוחרת ביותר IECחלקי הלוח ופסי הצבירה יבדקו בהתאם לתקן 

 :התקנים המתייחסים לציוד זה הינם

4/5  IEC   נמוךלוחות חלוקה למתח 

167  IEC  מפסקים למתח נמוך 

160  IEC  מגענים למתח נמוך 

61       IEC  מכשירי מדידה 

255  IEC  נתיכים 

//7  IEC  מפסקי פיקוד 

1/6  IEC  שנאי זרם 

0/1  IEC  IEC 70 ,קבלים 

 בדיקות 32.34.9

בדיקה יסודית , יבצע הקבלן במפעל היצרן, לאחר גמר הרכבת הלוח וחיווטו

, מכשור ופיקוד, מערכת מדידה, כח מערכת הגנות, הלוח ומקיפה של תפקוד

המזמין יהיה רשאי לספק ליצרן מפרט מיוחד . והתאמתו לתוכניות, תקינות

בגמר הבדיקה  יודיע הקבלן למזמין על (. ובשטח)לצורך ביצוע הבדיקות במפעל 

בדיקת הלוח תעשה על ידי המזמין . השלמת הלוח ויתאם מועד לבדיקת קבלה

 .היצרןבמפעל 

 .IEC  ותקן 1415. י.ישראלי תהבדיקות כאמור יעשו בהתאם לתקן 

הקבלן יעביר את הלוחות לשטח אך ורק לאחר שיקבל את אישור המזמין על כי 

   .                הלוח בדוק וממלא את כל תנאי המכרז והתוכניות

אחר ל.  לאחר האישור יהיה על הקבלן להעביר את הלוחות ולהתקינם במקומם

גמר ההתקנות בשטח יבצע הקבלן בדיקה יסודית של הלוח כמפורט לעיל כולל 

 .תיפקודו מול המנועים והאביזרים שבמתקן
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סעיף  80יבצע הקבלן בדיקת סריקות תרמוגרפיות בהתאם למפרט כללי , כמו כן

80858/. 

חות בדיקה על כל הבדיקות יהוו אישור על "אישור הבדיקה הזאת וכן הגשת דו

, לשנות, מתחייב לקבל את הכרעתו של המפקח ללא טענות הקבלן. העבודה סיום

 . לפרק ולתקן מחדש כל חלק מהעבודה שיפסל על ידי המפקח

כל . יתקבל הדבר כאילו הלוח לא הושלם ולא סופק, במידה והלוח לא יאושר

 .הוצאות התיקונים יחולו על הקבלן

שהוא עצמו בדק את הלוח ומילא היצרן לא יקרא למזמין לבדיקה אלא רק לאחר 

       .ח בדיקה מפורט על הבדיקה"דו

או בא כוחו שומרים לעצמם הזכות לבדוק את הלוחות בכל שלב משלבי 3המזמין ו

 .העבודה

 מבנה הלוח 32.34.1

 מבנה לוח להתקנה חיצונית 80.84.5.1

מיגון , באיזור ים המלח יכללו אמצעי איוורור לוחות מיועדים להתקנה חיצונית 

כדוגמת )קשיח ואטימה בהתאם למיקןם ההתקנה ויהי עשויים מפוליקרבונט 

 .IP65דרגת אטימות  .(חמדיה" ענבר"תוצרת 

ודלת פנימית להרכבת -דלת חיצונית אטומה , הלוחות יכללו דלתות כפולות

 .הציוד

 .וח יוצב על בסיס בטון מוגבההל. מעל הלוח יותקן גגון להגנה בפני גשם

 הנחיות כלליות 80.84.5.2

 .בתא נפרד בלוח, הבקר ציוד התקשורת והפיקוד המשותף יותקנו 80.84.5.2.1

 :בחלקו התחתון של כל תא יותקנו סרגלי מהדקים נפרדים 80.84.5.2.2

 .ליציאות מהלוח לשאר חלקי המתקן -

 .של הלוח לבין הבקר M.C.C -לחיבור בין חלק ה -

 .דכניסת כבל ללוח תהיה דרך מהדקים בלב -

 .                 כל מהדקי הפיקוד יותקנו על מסילה נפרדת ממהדקי הכח /.80.84.5.2

 .                                   לאנך /8כל המהדקים יותקנו בזווית של   80.84.5.2.4
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 .או שווה ערך( םכמינימו) UK10המהדקים יהיו כדוגמת תוצרת פניקס דגם  80.84.5.2.6

. הצירים מנירוסטה. צירמ בין ציר ל"ס 48צירים יותקנו במרחק שלא יעלה על  80.84.5.2.5

 הצירים, ויימצא את ביטויו בתכניות לאישור, י המפקח"כוון הפתיחה יקבע ע

 .180יאפשרו פתיחה של 

 (.אלא אם צויין אחרת בתוכניות)הגישה ללוח מלפנים בלבד  80.84.5.2.7

 .כולל ציוד המותקן על הדלתות, כל האבזרים יוגנו מפני מגע מקרי במתח חי 80.84.5.2.0

 .בלבדכניסת הכבלים תתאפשר מלמטה  80.84.5.2.5

 .כל הדלתות יהיו עם סגרים בצורת ידיות המותקנות באופן קבוע 80.84.5.2.18

 .הכבלים יחוזקו לפרופילים מחורצים מיוחדים 80.84.5.2.11

כל תא יהיה מבודד לגמרי מהתא כל התאים יהיו עם קומפרטיזציה מלאה כלומר 

בודדי מעבר כאשר המעבר מתא לתא יהיה על ידי פסי צבירה שיעברו דרך מ השכן

 .יה אטימה מלאה בין התאיםכך שתה

 פסי  צבירה /.80.84.5

כל . פסי הצבירה הראשיים יותקנו אך ורק בחלק העליון של הלוח במבנה המדורג

הפסים יבודדו על ידי . הפסים הראשיים יעשו מפסי נחושת קשיחים מבודדים

השרוולים יהיו כדוגמת . ומכוסים בכיסוי פרספקס מתפרק, שרוולים מתכווצים

זיהוי הפסים יעשה על ידי צבעים בגוון שונה על כל אחד מפסי . תוצרת רייקם

ירידות מהפסים הראשיים יעשו על ידי פסי נחושת קשיחים או גמישים . הפזה

חיבור בין פסים ראשיים לירידות יעשה על ידי מעבר אורגינלי של . מבודדים

                                       .                       היצרן

 .                            הקבלן יהיה חייב לקבל אישור המזמין למעבר זה

פסי הצבירה יותקנו בתוך מבודדי תמיכה ומבודדי מעבר כך שיעמדו בזרם קצר 

 .המתואר במפרט

אר על הקבלן יהיה להראות כי קונפיגורצית המבודדים עמדה בזרם קצר המתו

לא תתקבל קונפיגורציה שהתקבלה בחשוב בלבד אלא . בבדיקת מעבדה מוסמכת

 .                         רק זאת שנבדקה במעבדה מוסמכת

מפס  68%פס אפס יותקן לכל אורך הלוח בתחתיתו ויהיה פס נחושת בחתך 

           .                                                          המוליך הראשי

בפס האפס יהיו חורים לאורך כל הפס עבור התחברות הכבלים כולל ברגים 

 .                                                  דיסקיות ואומים מתאימים

פס הארקה יותקן אף הוא . פס האפס יותקן על מבודדי תמיכה לאורך כל הלוח

 .ברגים דיסקיות ואומים מתאימים גם בפס זה יהיו חורים כולל. לאורך כל הלוח
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 יציאות 80.84.5.4

 :ממפסקים בלוח חיווט למהדקי מוצא יבוצע כדלקמן

  250עדA  15יבוצע חיווט למהדקי מוצא כאשר חתך מוליכים עד וכולל 

ר "ממ 15בחתך מוליכים מעל , החיווט בחוט נחושת שזור מבודד -ר "ממ

" ווילנד"מהדקים כדוגמת . י פסי צבירה גמישים מבודדים"החיווט יעשה ע

 ".פניקס"או 

  250מעלA חיווט יהיה לפסי חיבורים ולא למהדקים. 

 חווט כח 80.84.5.6

ת מהפסים למפסקים יעשו על ידי פסי נחושת קשיחים או גמישים כל היציאו

או פסי  PVCמבודדים הירידות מהמפסקים למהדקים יעשו בחוטים מבודדים 

כל החוטים והפסים יהיו בחתך מתאים לזרם הנומינלי . נחושת גמישים מבודדים

 .של המפסק בהתחשב בטמפרטורת הסביבה ובכל התקנים המפורטים

במהדורתו  - 1564של חוטים אלו יהיו בהתאם לחוק החשמל צבעי הבידוד 

 .העדכנית

מהדקי פיקוד וכח , פסי יציאה, פס הארקה, תחתית הלוח כאמור תכלול פס אפס

 .וכן ברזל מחורץ לחיזוק כבלים

 הארקה 80.84.5.5

 .כל חלקי הלוח והדלתות יאורקו בחוט נחושת מבודד גמיש בחתך מתאים

 חווט ותעלות חווט 80.84.5.7

ר כאשר החוטים ממשני הזרם "ממ 1.6חוטים גמישים  י"שה עחווט הפיקוד יע

 .                                     ר"ממ 2.6יהיו חוטים גמישים 

 . 90 C עבודה של' עם בדוד לטמפהחוטים יהיו חוטים 

כל . החווט בתוך תא יעבור דרך תעלות פלסטיות מחורצות עם מכסה מתפרק

 .לפחות בתעלה 68%עם רזרבה של  התעלות יסופקו על ידי היצרן

מעבר החווט מתא המפסק לתא הפיקוד יעשה דרך פתח עם מעטה גומי כדי למנוע 

 .                                                            פגיעה בחוטים

בתחתית הלוח מלפנים בתוך הסוקול תותקן תעלה פלסטית מחורצת עם מכסה 

 .אורך כל הלוח ותשמש למעבר חווט בין התאיםהתעלה תותקן ל. מתפרק

 :צבעי החוטים כדלקמן
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 חום - 220Vפאזה 

 כחול - אפס

 ירוק -צהוב  - הארקה

24VDC+ - אדום 

24VDC- - שחור 

 כתום - כניסות דיסקרטיות

 סגול - יציאות דיסקרטיות

כל החוטים הגמישים יחוברו על ידי הלחמת קצה הגיד או על ידי סופיות חוט עם 

כל החווט פיקוד למכשירי המדידה ולאביזרי הפיקוד והנורות המותקנים .  לחיצה

אשר יקשרו ביחד  90 C -על הדלת יבוצעו כאמור על ידי חוטים גמישים ל

יש לדאוג . תל גמישעטף על ידי צינור לבן מפויהצמה ת. ליציאת צמה אחידה

כל חוטי .לעודף באורך החוטים ופתיחת הצינור כך שלא תמנע פתיחת הדלת

 -כל מוליכי ה.הפיקוד יסומנו בשני קצותיהם על ידי שרוולים פלסטיים ממוספרים

COMMON יחווטו לפס מהדקים מגשר מסומן ומשולט. 

  .י  צינור או סרט פלסטי ספירלי"החיווט לדלתות יוגן ע

 םכיסויי 80.84.5.0

פסי , פירוק של דלת וכן פסי החיבור3כל המקומות הגלויים למתח לאחר פתיחה

בתוך הלוח וכן נקודות החיבור על הדלתות יכוסו בכיסוי פרספקס שקוף , הצבירה

 .על כל כיסוי כזה יופיע שלט אזהרה. מתפרק על ידי ברגים

 התקנות  ציוד בלוח 80.84.5.5

מ עובי שיותקן לאורך כל "מ /כל ההתקנות של הציוד יעשו על פלטות פח מגולבן 

כך ( פרסנצים)כל ההתקנות יעשו על ידי אומים מרותכים או מוצמדים .  הלוח

 .                           שניתן יהיה לפרק כל אביזר ללא צורך בגישה לאום

כל משני הזרם יותקנו על פסי הצבירה ויותקנו כך שתתאפשר גישה נוחה למשני 

 .הזרם

 .טים יותקנו על פלטות בצידי הלוח"וד והמאמכל נתיכי הפיק

 .כל מכשירי המדידה ואביזרי ההפעלה יותקנו בחזית הלוח על דלתות התאים

 .תא עבור תוכניות חשמליות של הלוח יותקן בכל דלת

 מערכת גילוי עשן וכיבוי אש 80.84.5.18
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תעשה הכנה למערכת גילוי , אמפר ומעלה /5בכל הלוחות שהזרם הנומינלי שלהם 

גילוי וכיבוי  תותקן מערכתאמפר ומעלה  188חות שהזרם הנומינלי שלהם בלו. אש

הכנות , הקבלן יבצע בלוחות את כל ההכנות הנדרשות ללא כל תוספת במחיר. אש

 .אלו יהיו חלק ממחיר היחידה במבנה הלוחות

 .מערכות הגילוי והכיבוי יבוצעו בהתאם למפורט במסמכי המכרז ויתומחרו בנפרד

 

 רה ותקשורתלציוד בקתא  80.84.5.11

  ולפקוד המשותף, לתקשורת למרכז הבקרה המתקןהציוד המיועד לבקרת ,

  ."תא לציוד בקרה ותקשורת"להלן  ,יותקן בתא נפרד מתאי הציוד החשמלי

 ויחווט את כל הכניסות  התאבתוך  והתקשורת הקבלן יתקין את ציוד הבקרה

אל סרגל המהדקים  -והיציאות של כרטיסי הבקר ושאר החיבורים הנדרשים 

 .הכרטיסים בבקר בהתאמה למיקום, I/O -ל

 לפחות במהדקים ריקים  68%)ל "כן תשמר רזרבה במסילות המהדקים הנ-כמו

 (.במקום למהדקים 68%ועוד 

 התא יכלול את כל הציוד כמפורט בתוכניות ולרבות : 

 מנתק ראשי –

 נוריות סימון -

 V208 KA18מגן מתח יתר  -

 ממסר פחת ושני שקעי שרות -

 .תים לחלוקה והזנת מתחי פיקוד"מאמ -

 (.אם מצויין בתוכניות)מחוון מתח ומחוון זרם טעינה , ספק מטען ומצברים -

 .שנאי למתח פיקוד -

צבעי המוליכים , I/O-כאמור סרגל מהדקים ומשולט ומסומן עבור חיבור ה -

 :והמהדקים וכדלקמן

  כתום –כניסות דיסקרטיות. 

  כחול –יציאות דיסקרטיות. 

 +VDC24 – אדום. 

 -VDC24 – שחור. 
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מפלס , מתמרי לחץ)בכל הכניסות האנלוגיות המחוברות לאביזרים חיצוניים  -

 .MGDיותקן רכיב להגנה בפני מתחי יתר כדוגמת תוצרת מגטרון דגם ( 'וכו

יותקן בתקרת ( IP54דרגת אטימות ) 24VDC, 10Wה בהספק גוף תאור -

 .ההדלקה תהיה באמצעות מתג בדלת הלוח. התא

 סימון ושילוט 32.34.2

דלת הלוח תכלול שילוט מלא . הלוח יכלול סכמות סינופטיות לציוד העיקרי 80.84.7.1

. בתוך הלוח ליד ידיות המפסקים יותקן שילוט נוסף. לרבות רשימת ציוד שבפנל

חתך הכבל וכיול , תאור, בחריטה בסנדויץ כולל מספר המעגלכל השילוט יעשה 

 .השלטים יוצמדו בהדבקה ובסמרור. המפסק

, נוריות, לרבות מתגים, פנימי וחיצוני, שילוט מפורט לכל אביזר ורכיב בלוח 80.84.7.2

 .'וכו COMMONפסי , לחצנים ממסרים

 .תוויות בכל צד 5קצותיו עד  2 -י שרוולים ב"כל חוט מסומן ע /.80.84.7

וציוד העזר ישולטו בהתאם ( I/Oלרבות בקר וכרטיסי )זרים בלוח כל האבי 80.84.7.4

 .לפי בחירת המזמין -אביזרי הסימון והשילוט . למופיע בתוכניות

להחליף  מיכסי תעלות החיווט ימוספרו ויסומנו כך שלא ניתן יהיה  80.84.7.6

 .ביניהם

 .ג האביזר"מנייר ע תתוויממסרים וציוד נשלף יסומנו ליד התושבת ובנוסף  80.84.7.5

י סימוניות פלסטיק "ע', וכו I/O -ה' מס, ים יסומנו בהתאם לקוד המעגלמהדק 80.84.7.7

 .מתאימות

לרשימה , הקבלן יעביר רשימת שילוט וסימון לאישור המפקח לפני הביצוע 80.84.7.0

 .תצורפנה דוגמאות

סימון המעגל 3בהתאם למספר( בשני הקצוות)כבלים יסומנו באמצעות דיסקיות  80.84.7.5

 .בתוכניות

לפני מפסק ראשי בכל המקומות בהם קיים מתח  שלטי אזהרה מתח זר או מתח 80.84.7.18

 .לפני מפסק ראשי או מתח זר

 .שילוט על כל הלוח המתאר מאיזה יציאה בלוח הראשי הוא מוזן 80.84.7.11

 צביעה 32.34.2

כל הפחים ינוקו ניקוי חול לפני צביעתם ויצבעו בשתי שכבות צבע יסוד ובשתי 

בתהליך הצביעה תהיה . מקרון 268שכבות צבע אפוקסי בעובי כולל של 

 .צבע עליון סופי יהיה בגוון שיקבע על ידי המזמין.אלקטרוסטטי



  

71 

 

 מאזן טרמי 32.34.5

לוחות . הקבלן יערוך מאזן טרמי של הלוח ויגישו לאישור יחד עם תכניות הלוח

פתחי אוורור עם פילטרים . מעלות צלסיוס 68יבנו לעבודה בטמפרטורה עד 

יותקנו מאווררים ציריים . יותקנו בלוחות לפי הצורך ולפי דרישת המפקח

300CFM  ר"מ 8.16אחד לתא ופתח אוורור עם פילטר. 

 ללוחותציוד חשמל  32.34.23

להלן איפיון דרישות ומקורות עיקריים עבור הציוד החשמלי המיועד להתקנה 

ההגדרות מתייחסות הן עבור לוחות חדשים והן עבור ציוד המיועד . בלוחות

 .להתקנה בלוחות קיימים

 MOULDED CASEמפסק זרם חצי אוטומטי מסוג  80.84.18.1

 כללי 80.84.18.1.1

 MOULDEDמסוג ( ללא שליפה)מפסקי זרם חצי אוטומטיים קבועים 

CASE .המפסקים יהיו מיועדים . יותקנו בתאים עם קומפרטיזציה מלאה

 .להגן על יציאות

 נתונים טכניים 80.84.18.1.2

 כמצוין בכתב הכמויות זרם נומינלי 

 וולט 488 מתח נומינלי

 הרץ 68 תדר

 (P2)א "ק 8/ מטרייכושר ניתוק זרם קצר ס

 50 C טמפרטורת סביבה

 58% לחות יחסית

 ומכנייםנתונים חשמליים  /.80.84.18.1

המפסקים יהיו מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים עם הגנה מגנטית 

 .                              וטרמית מתכוונת

 :להלן פירוט ההגנות

 0.4  הגנה טרמית1In 

 5  הגנה מגנטית10In 
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המפסקים יהיו בנויים בצורה של בלוק ויחידת הגנה נפרדת כך שניתן להחליף 

ניתן יהיה להתקין לבלוק מסויים יחידות הגנה . גנה בנפרדאת יחידת הה

ניתן יהיה להתקין היום יחידת הגנה  400Aלדוגמא לבלוק של , בגדלים שונים

ובעתיד להחליפה ליחידת הגנה שהתחום  200Aשהתחום העליון שלה הוא 

 .כל זאת מבלי לשנות את הבלוק, 400Aהעליון שלה הוא 

  להתקנה על הלוחהמפסק יהיה עם ידית ומצמד. 

 כנדרש בתוכניות  –סליל הפסקה , סליל הפעלה, למפסק יהיה מנוע דריכה– 

 .לפי תוכנית –מתח פעולה 

  5למפסק יהיו מגעי עזרN.O+5N.C 230  -כל אחד  לV, 5A  מתח חילופין

 .מתח ישר 24Vאו 

 קטבים ויסופקו עם  4 -יהיו ל' גנ –ח "מפסקים המיועדים להחלפת ח

 .מערכת חיגור מיכנית כמצויין בתוכניות

 צורת חיבור 80.84.18.1.4

 (.FRONT CONNECTION)צורת החיבור תהיה מלפנים בלבד 

החיבור יעשה על ידי פסי חיבור שיצאו מהמפסק הן בצידו העליון והן בצידו 

 .התחתון

 נתונים שעל הספק לצרף עם ההצעה 80.84.18.1.6

 

הציוד עם כל הנתונים החשמליים קטלוגים מלאים של כל  -

 .והמכניים

 .אופיינים טרמיים ומגנטיים של המפסק -

 .        40 Cמקדמי הפחתה לגבי טמפרטורת סביבה מעל 

על הספק לציין במפורש מקדמי הפחתה של העמסת המפסק לגבי טמפרטורה 

 .45 C ,50 Cשל 

 השהיית זמן להגנה מגנטית 80.84.18.1.5

פק את המפסק עם השהיית זמן ניתנת לכיוון הקבלן יס, במידה ויידרש במפרט

השהיית הזמן תהיה השהייה קבועה בגודל של . עבור ההגנה המגנטית

60100mSEC. 
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 .או שווה ערך,  קלוקנר מילר, SACE - A.B.B ,שניידר: תוצרת 80.84.18.1.7

 

 MOULDED CASEמסוג  -מנתק בעומס  –מפסק זרם  80.84.18.1.0

 .חצי אוטומטי אך ללא יחידת הגנה M.Cכמו מפסק 

סק ניתן יהיה להרכיב יחידת הגנה במידה וידרש ואז הוא יהפך למפסק למפ

 .זרם חצי אוטומטי

 מפסק מחליף מנתק בעומס 80.84.18.2

 4  קטבים לזרם כמפורט בתוכניות /או. 

 /  1-8-2מצבים. 

 מצמד עם ידית הפעלה וניתוק. 

 או שווה ערך, או טלמכניק, נר מילרקתוצרת קלו. 

 מנועיםמפסקי זרם חצי אוטומטיים להגנת  /.80.84.18

ההגנה . המפסק יהיה מפסק זרם חצי אוטומטי עם הגנה מגנטית וטרמית 1./.80.84.18

 .הטרמית תהיה ניתנת לכיוון עם סקלה ברורה

 .קבוע, תלת קטבי, MOULDED CASEהמפסק יהיה מסוג  2./.80.84.18

 :המפסק יהיה עם אביזרי העזר הבאים /./.80.84.18

, מתח ישר 24Vאו 3מתח חילופין ו, 1N.O+1N.C ,230V, 5Aמגעי עזר  -

 .מצבם בהתאם למצב המפסק המשנים את

המשנים את מצבם בהתאם לפעולת , ל"כנ 1N.O+1N.C ,5Aמגעי עזר  -

 .אחת ההגנות

 .ידית ומצמד -

המצמד יאפשר חיגור לדלת שימנע פתיחת הדלת כאשר המפסק נמצא במצב 

ON. 

 .תהיה אפשרות לבטל חיגור זה מחוץ לתא

 נתונים טכניים 4./.80.84.18
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 כמצויין בכתב  הכמויות זרם נומינלי 

 וולט 488 מתח נומינלי

 הרץ 68 תדר

 (P2)א "ק 8/ כושר ניתוק זרם קצר סמטרי

 40 C טמפרטורת סביבה

 58% לחות יחסית

ההגנה הטרמית תהיה   . המפסק יהיה עם הגנות טרמיות ומגנטיות מתכוונות 6./.80.84.18

 .עם עקום המיועד להגנת מנוע

חינה ההגנה המגנטית תהיה ניתנת לכיוון ללא תלות של הזרם המכוון מב

 .הזרם נומינלי של המפסק עצמו 186כיוון הזרם יהיה בגבולות . טרמית

 .או שווה ערך ,קלוקנר מילר, SACE - A.B.B, שניידר: תוצרת

 

 36KA -ים לת"מאמ 80.84.18.4

 

 ים המחוברים לפס הראשי יהיו מגבילי זרם קצר ומיועדים לניתוק ת"מאמ

 . 30KAבזרם קצר סימטרי של 

 כמצויין בכתב  םפאזייאו תלת  םפאזייאו דו  םפאזייים יהיו חד ת"המאמ

 .הכמויות

 שניידר: תוצרת ,ABB ,או שווה ערך לגרנד. 

 

 10KA -ים לת"מאמ 80.84.18.6

 10ים המיועדים לניתוק בזרם קצר סימטרי של ת"המאמKA  יהיו תחת

הגנה של נתיכים קבוצתיים או מפסק מגביל זרם קצר אשר יהווה להם 

B.U.P .30 -ט יעמוד ב"ת כי המאמי עקומו"על המציע להוכיח עKA  תחת

 .המתאים B.U.P -הגנת ה

 כמצויין בכתב  םפאזייאו תלת  םפאזייאו דו  םפאזייים יהיו חד ת"המאמ

 .הכמויות

 שניידר: תוצרת ,ABB ,או שווה ערך. 

 מגענים 80.84.18.5

 מגען להתנעת מנוע 80.84.18.5.1
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  ההספק שמצויין בכתב הכמויות יהיה מוגדר . םפאזייהמגענים יהיו תלת

 .AC3למליון פעולות בעומס נומינלי במשטר עבודה 

 או כנדרש, הרץ 68, וולט 2/8 -המגענים יהיו עם סליל ל. 

  2לכל מגען יהיו מגעי עזרN.C+2N.O 2/8 -אמפר ב 6 -כל אחד ל, לפחות 

 .הרץ 68, וולט

 קרית במהדקי חיבוריםהמגענים יהיו מוגנים כך שלא תתאפשר נגיעה מ. 

 מגענים לעומס תאורה 80.84.18.5.2

 .                              םפאזייהמגענים יהיו מגענים תלת 

 .AC3הגדרת המגען תהיה למיתוג זרם כמוכתב בכתב הכמויות במשטר עבודה 

 .                    הרץ 68, וולט 24וולט או  2/8 -המגענים יהיו עם סליל ל

, וולט 2/8 -אמפר  ב 6 -כל אחד ל, לפחות 2N.O+2N.Cעי עזר לכל מגען יהיו מג

 .                                  הרץ 68

 .המגענים יהיו מוגנים כך שלא תתאפשר נגיעה מקרית במהדקי חיבורים

 .או שווה ערך,  שפרכר אנד שו, תוצרת טלהמקניק /.80.84.18.5

 מנתק נתיכים 80.84.18.7

 .םפאזייכל מנתקי הנתיכים יהיו תלת  80.84.18.7.1

 .ית לניתוק המנתקכולל יד 80.84.18.7.2

 .30KAמיועד לניתוק בזרם קצר של  /.80.84.18.7

 .לזרם הנקוב בכתב הכמויות HRCמצוייד בשלושה נתיכי  80.84.18.7.4

 .בסיס המנתק יהיה כמצויין בכתב הכמויות 80.84.18.7.6

 

 שנאי זרם 80.84.18.0

לפחות ולזרם משני של  15VAכל משני הזרם יהיו משני זרם בהספק של 

05A . פרט . הכמויותהזרם הראשוני בהתאם למתואר בתוכניות ובכתב

 למקרים בהם צויין אחרת

 .A1÷8 כמו
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             . >N 6 השנאים יהיו בעלי

                . CLASS 1דרגת דיוק 

             . וולט 1888רמת בידוד 

 .על היצרן לפרט תוצרת השנאים המוצעים על ידו

 מערכת מדידות חשמל 80.84.18.5

למכשיר יהיו . או שווה ערך PM172EH  דגם" SATEC"כדוגמת תוצרת  80.84.18.5.1

 :הכניסות הבאות

 /  כניסות זרם ממשנה זרםA4885/. 

 /  230 תפאזיוכניסות מתחV  בין פזה לאפס(0250V) ,68 הרץ. 

 :המכשיר יכלול לפחות את פונקציות הקריאה הבאות 80.84.18.5.2

 קריאת שלושת הזרמים. 

  והשלובים םהפאזייקריאת כל המתחים. 

 ווטים-קריאה מגה. 

 ספקקריאת כופל ה. 

 קריאת תדר. 

  ווטים -קריאת שיא ביקוש במגה. 

  מנייה וצבירה- KWh. 

 חישוב ותצוגה של ההרמוניות לזרמים ומתחים. 

ופרוטוקול ,  TCP/IPופורט תקשורת אתרנט  למכשיר פורט תקשורת טורי   /.80.84.18.5

      .לבקר המתוכנת MODBUSכגון   תקשורת מוכח

 

 מדידת זרם9מדידת מתחלמכשיר  80.84.18.18

המכשיר יהיה (. PANEL MOUNTED)בנוי להתקנה על פנל המכשיר יהיה 

 .מ"מ 96X96בגודל של 
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 אמפרמטר וולטמטר 

 1% 1%    דיוק

   כניסה

0500V 

0-5A 

   סקלה

0500V 

A....-8 (לפי התחום) 

 V  סקלת קצר

 V  סקלת שיא ביקוש

                                   

 לחצני הפעלה והפסקה 80.84.18.11

  לכל לחצן יהיו שני מגעים . מ"מ 22כל לחצני הפעלה והפסקה יהיו בקוטר

1N.O+1N.C 50 -כל אחד לHZ, 230V, 5A. 

  לחצנים להתקנה פנימיתIP54 , להתקנה חיצוניתIP65. 

 איזומי או שווה ערך, קלוקנר מילר, תוצרת טלמקניק. 

 

 מפסק פיקוד להפעלה 80.84.18.12

 למפסק תהיה ידית . המפסק יהיה מסוג פקט ומיועד להתקנה על פנל

 .הפעלה

 (.פ תכניות"ע)קומות  /ועד , מצבים 4עד  - מספר מצבים 

 50 - מגעיםHZ, 230V, 16A. 

 קלוקנר מילר או שווה ערך - תוצרת. 

 ממסר חוסר מתח תלת פאזי /80.84.18.1

 :הממסר יהיה בעל הנתונים הבאים

 מתח כניסה שלוב V488 
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 28% הסטרזיס בין עלית מתח וירידת מתח 

  06% ירידת מתחתחום כוון78 

 תחום כוון זמן פתיחה SEC 1÷0.1  

 זמן תגובה בחיבור MSEC08 

 מגיב להיפוך פזה . 

 אפשרות להשהייה עד MSEC168 

 רגישות בנפילת מתח לא מושפע ממתחים חוזרים כוון 

 מגעי עזר 

2N.O+2N.C 5 -כל אחד לA 50 -בHz, 230V , הממסר יהיה תוצרת

 .סירלק או שווה ערך

 

 

 דשנאי פיקו 80.84.18.14

יחד עם זאת מודגש שעל  .שנאי הפיקוד יהיה להספק המוכתב בכתב הכמויות 80.84.18.14.1

הקבלן לחשב את הספק השנאי בהתאם לנתוני הציוד המחובר כולל זירמי 

 .68%ההתנעה של המגענים ובתוספת 

 400/230Vאו  230/24Vשנאי הפיקוד יהיו חד פאזיים ליחס השנאה של  80.84.18.14.2

 .כמצויין בכתב הכמויות

 .1:18עם פוליו נחושת בין הליפופים להנחתה של הרעשים ביחס השנאים יהיו  /.80.84.18.14

 .ליפופי השנאים יהיו מנחושת אלקטרוליטית 80.84.18.14.4

 .השנאים יהיו רוויים בלקה ויותקנו בתוך קופסת פח עם רגליות 80.84.18.14.6

, 6%-: לשנאים יהיו סנפים לכניסות מתח שונות מהמתח הנומינלי באחוזים  80.84.18.14.5

2.6% ,8% ,+2.6% ,+6%. 

יהיה לא גדול  1בכופל הספק ( 8%בסנף )נומינלי של השנאי מפל המתח בעומס   80.84.18.14.7

 .4% -מ
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 שעון עם פרוגרמה 80.84.18.16

 .השעון יהיה עם פרוגרמה יומית ופרוגרמה שבועית 80.84.18.16.1

 .שעות 72 -השעון יהיה עם רזרבה מכנית ל 80.84.18.16.2

 .50HZ, 230V -ב 5A -השעון יהיה עם שני מגעים מחליפים  ל /.80.84.18.16

 .ויין בתכניותאו אחר כמצ, 50HZ, 230Vכניסת מתח לשעון תהיה  80.84.18.16.4

 .או גרסלין או שווה ערך THEBENתוצרת  80.84.18.16.6

 מנורות סימון 80.84.18.15

דגם  IZUMIמ תוצרת "מ 22יהיו בקוטר  220V -נורות הסימון  ל 80.84.18.15.1

APQW-1B-23-6-G 230/24ע עם שנאי עצמי "או שוV  לכל

 10לזרם  LSD-2-24V D.Cדגם  LEDכולל נורת , נורה

 .מיליאמפר

 .(אך ללא שנאי)ל "כנ 24VDC -נורות סימון  ל 80.84.18.15.2

 מהדקי פיקוד 80.84.18.17

 .בגוון אפור, או שווה ערך UK5דגם " פניקס"כל מהדקי הפיקוד יהיו תוצרת 

 .ירוק -במקרה של מהדק פיקוד להארקה צבע המהדק יהיה צהוב 

 .מהדקי הפיקוד יהיו ממוספרים בהתאם לתוכנית

 מגן מתח יתר 80.84.18.10

 4 קוטבים. 

  100כושר ניתוקKA ,ללוח ראשי. 

  15ללוחות משנה כושר ניתוקKA. 

 כולל נתיכים ומגע עזר. 

  תוצרתDHEN ,פניקס או שווה ערך. 

 נתיך נשלף לפיקוד 80.84.18.15

 דו פאזי או תלת פאזי כמוכתב בכתב הכמויות, הנתיך יהיה חד פאזי. 

 32 -בית הנתיך יהיה תמיד לA. 
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  30היחידה תהיה מיועדת לניתוק זרם קצר סימטרי שלKA. 

 ממיר תדר 80.84.18.28

 כלליותדרישות   80.84.18.28.1

 הממיר יותקן בתוך הלוח או מחוץ ללוח בהתאם לתוכניות . 

  התקנה פנימית , (חיצונית או פנימית)מבנה מתכתי מותאם לתנאי ההתקנה

– IP21 , התקנה חיצונית– IP54. 

  ( כמפורט בהמשך)הממיר יכלול את כל האמצעים הדרושים לפעולה בטוחה

 :לרבות

 .סינון הרמוניות- 

 .הטרמיים של המתקןעמידות בתנאים - 

 .עמידות בפני קורוזיה ולחות- 

 .RFI-ו EMIסינון הפרעות - 

  באחריות המציע לוודא שהדגם המוצע מתאים לנתוני הציוד המווסת

 :כמפורט ולדרישות הויסות של המתקן

  האחרונים למשנה מהירות אירופייםהתאימות לתקנים. 

 תחממות בממיר הממיר יסופק עם אמצעי איוורור מתאימים למניעת ה

 .עצמו וכל הנדרש למניעת נזק לציוד האחר בלוח כתוצאה מהתחממות

  אמצעי הגנה בפני קורוזיה והתאמה מלאה לתנאי הטמפרטורה והלחות

 .שבאזור ההתקנה

 תכונות בסיסיות 80.84.18.28.2

 פועל בשיטת , אלקטרוני מבוקר מיקרופרוססור ,תדר מירמ.W.M. 

VOLTAGE SOURCE 

 חסין להפרעות סביבתיות ויעמוד , תיממיר התדר יהיה במבנה מתכ

 :בעבודה רציפה בזרם היחידה הנומינלי 50Cבטמפרטורה של 

  3מתח בין פאזי בכניסת משנה התדרX400V  10% - 15%. 

  50תדר כניסה בסיסי Hz  10%. 
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  ויותר 8.55 בהרמוניה בסיסיתמקדם הספק. 

  600הקבלים הפנימיים במשנה התדר יהיו למתח נומינלי לפחותV  10%. 

  לפחות בעומס ובמתח נומינליים 57%נצילות של. 

  המוחזרות לרשת  במתח ההרמוניות עיוות כלהסךTHD  4% , כך שלא

   .ח וברשת הלקוח"תגרמנה הפרעות ברשת ח

  עבור, מהרכיבכחלק אינטגרלי ומסננים כניסה במשנק הממיר יסופק עם 

ח בכל תחום "י ח"נדרש עלמינימום ה סינון הרמוניות ושיפור מקדם הספק

על מעגל  משנקים וכל הרכיבים הנדרשים נויותק, כן-כמו. ויסות המהירות

הקבלן  .היצרן בהתאם להמלצות ,RFלמניעת רעשים והפרעות  ,היציאה

הקבלן יבצע את כל , יבצע מדידות הרמוניות ויגיש דוח כתוב 

רמת מ לעמוד ב"תוספות בציודים שסופקו הכל ע3שינויים3השיפורים

כל . ומניעת התחממות כמפורט לעיל , RFהרמוניות ומניעת הפרעות 

 .ח הקבלן וכלול במחיר ממיר התדר"המתואר לעיל ע

 406-הממיר יכלול פורט מיוחד ואפשרות להתחברות בתקשורת בRS 

 .לפיקוד ואיסוף נתונים, MODBUSבפרוטוקול כגון 

  מומנט בהתאם לתנאי ההפעלההאפשרות לתיכנות. 

  בין שני אופני הפעלה( י מיתוג חיצוני"ע)הממיר יכלול אפשרות בחירה ,

ידני , mA4-28י וויסות עם סיגנאל חיצוני של "אוטומט ע –אוטומט וידני 

 .י פוטנציומטר או מהפאנל המקומי"ע

  יחידת מקשים ותצוגה לתכנות כל הפרמטרים  –הממיר יסופק עם פאנל

 .ותצוגת הנתונים

  אפשרות לתכנות חוג בקרתP.I.D  המבוסס על סט פוינט מתוכנת וסיגנאל

 .של הערך המבוקר( mA4-28)אנלוגי 

 נתוני יציאה /.80.84.18.28

 מהזרם הנומינלי של משנה התדר  118% -אפשרות להעלאת זרם היציאה ל

 .דקות 18שניות כל  58למשך 
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  0-100תדר יציאה הגדלת HZ,  לערך מינימום וערך  תיכנותעם אפשרות

  .קסימוםמ

  מתח המוצא יהיה גל סינוס המופק בשיטתP.W.M. VOLTAGE 

SOURCE  עםIGBT , על מנת שמהירות המנוע לא תושפע על ידי חוסר

 .יציבות בכניסה

  8.1%שמירה על דיוק כיוון התדר והמתח ביציאה. 

 בקרה 80.84.18.28.4

  מערכת בקרה דיגיטלית מבודדת גלוונית ממערכת ההספקהממיר יכלול. 

 לרבות קביעת אופן פעולה, ם לתכנותפרמטרים ניתני (MODE)  המתאים

 .למשאבות

 הפעלה והפסקה מקומית ומרחוק. 

 תצוגת , זרם המנוע, תדר: פאנל הבקרה יציג את נתוני הממיר לרבות

תקלות ותצוגה גרפית של שינוי המהירות כפונקציה של שינוי אות הכניסה 

 . האנלוגי

  .גרפי רחב LCDעל גבי מסך הנתונים יוצגו 

 שנ 1-1088טווח כיוון  – כיוון זמן האצה והאטה בכל תחומי התדר'. 

 ותכלול אופציית . ההתנעה תתחיל מאפסFLYING START  המאפשרת

גם לאחר נפילת מתח והאטת המנוע , המשך עבודה רציף במהירות הנקובה

 .עקב הפסקות קצרות במתח הרשת

 יציאות9כניסות 80.84.18.28.6

 כניסות מגעים יבשים: 

 .מרחוקמגע להפעלה  -

המאפשרת שיפור , (FUZZY LOGIC)תדר ואופציית 3מתח יחס תבקר -

 .ההאצה וההאטה בהתאם לעומסים המשתנים תוך כדי התהוותם

לבין ( או מהפאנל פוטנציומטר)מגע לבחירה בין שינוי תדירות מקומי  -

 (.mA 4-20)שינוי תדירות מרחוק 
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על ידי  להפעלה, דרגות מהירות מתוכנתות לפחות 0אפשרות קביעת  -

 .פיקוד דיגיטלי

- -RESET- שחרור תקלה. 

 .שינוי כיוון סיבוב -

 /  כגון עבור, ניתנים לתיכנותיציאות מגעים יבשים: 

 .משנה תדר מוכן -

 .משנה תדר בפעולה -

 .משנה תדר בתקלה -

 כניסות אנלוגיות 

 .לקביעת תדירות היציאה mA4-28כניסה  -

 1 יציאות אנלוגיות 

עבור תדר ( TWO WIRE)מבודד  mA 4-20סיגנאל  -יציאה אנלוגית  -

 .הפעולה

 .מבודד עבור זרם המנוע mA4-28סיגנאל  –יציאה אנלוגית  -

 הגנות 80.84.18.28.5

 קצר במוצא בין הפאזות. 

 קצר במוצא לאדמה. 

 עלית מתח במערכות משנה התדר. 

 חוסר והיפוך פאזה, נמוך, מתח רשת גבוה. 

 זרם יתר במנוע. 

 התחממות המתנע. 

 תקלה במעגלי ההספק הפנימיים. 

 O.L טרמי אלקטרוני. 
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 הגנת רוטור תפוס. 

 י מדידה תלת פאזית "אי סימטריה במוצא ע3חוסר איזון בין הפאזות

 .קבועה

  תקלתC.P.U. 

  הגנות מתח יתר(OVER VOLTAGE )בכניסה וביציאה. 

בנוסף לגרף הפעולה של ( L.C.D)ל יוצגו על פני התצוגה הגרפית "ההגנות הנ

 .תפעיל את ממסר התקלה הכלליל "המערכת כל אחת מההגנות הנ

 

 הפעלה וכיול בשטח 80.84.18.28.7

הרצה , כיול, מחיר היחידה כולל השתתפות מלאה של נציג הספק לרבות כיוון

פ "ע, או משך ההפעלות3ללא כל הגבלה במספר ו, בשטח והפעלת הממיר

 .הנחיות המפקח

 חריות ושרותא 80.84.18.28.0

 שתי שנות אחריות כלולות במחיר. 

 פי וחל ממיר תדרלוף הדרושים במלאי או בידי הספק ימצאו כל חלקי החי

 .מוכן להתקנה

 מאושר יצרן 80.84.18.28.5

 ממיר התדר יהיה מתוצרת היצרנים הבאים בלבד: 

 VACON - י סולקון"ע. 

 ABB- י אלקטרופלן"ע. 

 ממסרי פקוד 80.84.18.21

  ממסרים המיועדים להפעלת מגענים או עומסים יהיו מסוג המורכב על גבי

 .תושבת להתקנה על מסילה סטנדרטית

  שני מגעיםNO  + שני מגעיNC. 

 בלוק מגעי עזר נוסף במידת הצורך. 
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  תוצרת טלמכניק דגםCA2 ע"או שו. 

 יהיו מטיפוס " קטנים"קבלת סיגנאלים 3ממסרים המיועדים להעברת

. פנימי LEDכולל , כולל תושבת, 24VDCאו  220VACמתח , "נשלף"

, 24VDCאו 3ו 230VACבמתח  2Aשלושה מגעים מחליפים לזרם 

 .או שווה ערך IZUMIתוצרת , אפשרות לאילוץ פעולה ידני

 ממסר השהייה אלקטרוני 80.84.18.22

  אופן פעולה(MODE ) ניתן לקביעה- ON DELAY,  ,ONE SHOT, OFF 

DELAY כמצויין בתוכניות, 'וכו. 

 1 -זמן השהיה ניתן לקביעה בתחום מSEC  10עדH כמצויין בתוכניות. 

  220מתחVAC  24אוVDC ,יותכמצוין בתוכנ. 

   230זוג מגעי עזרVAC – 2A 24או 3וVDC. 

 מודולורי מיועד להרכבה על מסילה. 

 ממסר טרמיסטור /80.84.18.2

 מיועד להגנה על ליפופי מנוע. 

 כולל זוג מגעי עזר מחליפים. 

 סימנס טלמכניק או שווה ערך, תוצרת קלוקנר מילר. 

 ח לאות רציף"ממיר מז 80.84.18.24

  0-5הממיר מיועד למדידת זרם ממשנה זרם בתחוםA. 

  (.מיליאמפר 28עד  4)תפוקת הממיר אות אנלוגי סטנדרטי 

  הממיר יכלול את כל האביזרים לצורך חיבור פיזי וחשמלי בלוח החשמל

 .ולכרטיס הכניסה האנלוגי

  2%דיוק. 

 תוצרת קונלאב או שווה ערך. 

 מערכת גיבוי 80.84.18.26
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הבקרה והתקשורת במתקן בזמן , מ להבטיח את פעולת מערכת המכשור"ע

. מטען וסוללת מצברים -תסופק מערכת המבוססת על ספק , הפסקות חשמל

 :להלן הפירוט

 

 ספק מטען מיוצב 80.84.18.26.1

  230מתח הזנהVAC. 

  28מתח יציאה ניתן לכיוון עדVDC. 

  10זרם יציאהA. 

 טעינה מהירה עם מעבר אוטומטי לטעינת דלף. 

 הגנה על ההזנה ועל המוצא. 

 כולל מד מתח ביציאה ומד זרם טעינה. 

  כספק גם בהעדר מצברהמכשיר יתפקד. 

 סוללת מצברים 80.84.18.26.2

  ללא טיפול"המצברים יהיו מטיפוס( "MAINTENANCE FREE ) מוגן

ואינו פולט גזים בשעת הטעינה ופועל בלחץ פנימי זווד , בפני דליפה ופיצוץ

 .המצברים במיכל פלסטי קשיח

 קיבול המצבר יתאים לדרישה הבסיסית כמפורט בסעיפים הבאים. 

 24: מתחVDC. 

 כמפורט בתוכניות, ת המצבר תהיה בהתאם לזמן הגיבוי הנדרשקיבול. 

 נתונים טכניים למצבר יהיו טובים מהמפורטים להלן: 

 .לשבוע 1%מקסימום  -פריקה עצמית - 

 .DOD 68% -מחזורים ב DOD ,1888 08% -מחזורים ב 688אורך חיים - 

כנדרש לגבי ציוד  -סביבה ולחות ' טמפ- 

 .הבקרה
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 .מיועדים לחיבור נעל כבל, יהיו מחומר דוחה חומצההדקי המצברים - 

 .50C+עד  5C-עבודה ' טמפ- 

מכלול המצברים יסופק עם תושבת מתקן לזיווד הסוללה ולהעמדה על - 

( הלוח או מחוץ ללוח  ובהתאם לגודל הפיזי בתוך . )רצפת המבנה

 .מקום סוללת המצברים יתואם עם המפקח

 הובלה והתקנה 32.34.22

הקבלן יקח בחשבון שיבוצעו מספר . ות ממפעל היצרן לאתרהקבלן יוביל הלוח 80.84.11.1

 .פ קצב יצור הלוחות"הובלות ע

 .                   כמצויין בתכניות, הקבלן יכניס הלוחות למקומם באתר 80.84.11.2

. חלק מהלוחות יוכנסו בקטעים ויחוברו מחדש לאחר הכנסתם למקומם במבנה

הקבלן לא . ן לחברם חזרהמכ-על הקבלן יהיה לפרק את הלוחות לקטעים ולאחר

 .אלא זה יהיה חלק ממחיר היחידה, יקבל כל תוספת מחיר עבור כך

כולל העמדה פילוס ביצוע , כמצויין בתכניות, הקבלן יתקין הלוחות במקום באתר /.80.84.11

 .חיזוקים לקיר לרצפה

לפני הפעלת הלוח נדרש לבצע ניקוי יסודי באמצעות שואב אבק וחיזוק כל  80.84.11.4

 .הברגים

, הקבלן לשלמות ותקינות לוחות החשמל הינה מוחלטת בכל שלבי היצוראחריות  80.84.11.6

י המזמין ללא כל "חיבור והפעלה עד מסירתם למזמין וקבלתם ע, התקנה, הובלה

 .הסתייגות

אלא )בקרה ופיקוד , המתואר לעיל כלול במחיר היחידה של מבנה לוח החשמל 80.84.11.5

 (.צויין אחרת בכתב הכמויות
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 אביזרים והתקנתם 32.39

 תדוגמאו 32.39.2

 .י המפקח"י הקבלן רק לאחר אישור דוגמת ע"אביזרי החשמל יוזמנו ויסופקו ע

 חיזוק אביזרים 32.39.1

ישירה על האביזר לשם חיזוק האביזר  היריילא יחוזקו אביזרים לקירות על ידי 

בנוסף , ברגים לפחות 2יוכנו חורים באביזר על ידי הקבלן והאביזר יחוזק עם 

 .לצורת החיזוק המקורית של האביזר

 שילוט אביזרים 32.39.0

מפסיקי זרם מאור קופסאות , מחשב, טלפון, אביזרים סופיים כגון שקעי חשמל

וט סנדוויץ חרוט הכולל שם הלוח ישולטו על ידי שיל' חיבורים וכו3הסתעפות

או 3השלט יותקן על ידי הדבקה בסמיכות לאביזר מעליו ו. המזין ומספר מעגל

 .מתחתיו בצורה אחידה בכל המבנה

 .                                         גוון השלטים וצורתם יקבעו על ידי המזמין

 .ת מחיר בגין השלטיםמחיר השלטים כלול במחיר האביזר ולא תשולם כל תוספ

 סימון אביזרים 32.39.4

 ותיאור, כל אביזר ישולט בשלט בקליט לבן על רקע שחור ויכלול מספר האביזר 80.86.4.1

 .רשימת השלטים תאושר על ידי המפקח לפני הביצוע. ומצבי פעולה למפסקים

נדרשת התאמה מלאה בין סימון ושילוט האביזרים בשטח לזיהוי הציוד  80.86.4.2

 .והנקודות בתוכניות

 

 

 

 הבקרה תמערכ 32.31

 כללי אורית 32.31.2

במסגרת הפרויקט יסופק ציוד בקרה ותקשורת הכולל בקר מתוכנת מסוג טווידו 

כמו , למערכת בקרת המבנה של המלון I/O -ל יחובר ב"הציוד הנ. כ"כמוגדר בכ

בכדי  MODEBUSבפרוטוקול   TCP/IPכן תהיה אפשרות לחברו בתקשורת 

 .לאפשר העברת התראות ותכנון מרחוק
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 מקומית במיתקן לבקרה PLCמתוכנת  בקר 32.31.1

המיועד לביצוע  - PLC -בקר מתוכנת  מכלולהמכרז נדרש הקבלן לספק  במסגרת

  .כמפורט במסמכי המכרז – בקרה מקומית במתקן 

 י"הנדרשים לצורך פעולה מושלמת עפ והאביזריםיסופק עם כל הציוד  הבקר

 .המפורטות בהמשךדרישות ה

  כלליות דרישות 80.85.2.1

י "שיאושר ע, ע"או שו  TWIDOמסדרת  MODICONמתוצרת  יהיה הבקר

 .המתכנן

  סביבה והתקנה תנאי 80.85.2.2

הבקר יסופק עם כל הרכיבים הדרושים לעמידה בתנאי הסביבה וההתקנה 

 :ולרבות

 . החשמל של המתקןלוח תא נפרד ב בתוך יותקן הבקר 80.85.2.2.1

בקרבת לוחות ומתקני חשמל מותאם לפעולה  80.85.2.2.2

 .תעשייתיים

 8 יחסית לחות, צלסיוס מעלות 58  דוע 8' טמפעמידות ב /.80.85.2.2

 .56%עד 

 או  ICS-2-230תקן  י"חשמליים עפ ברעשים עמידות 80.85.2.2.4

 .לרעשים חשמליים ע"בדיקות שו

אלו  כולל, בהפרעות אלקטרומגנטיות( NEMA, IEEE) ל"תקנים בינ לפי עמידות 80.85.2.2.6

" מכות", הנובעות מהמצאות בסביבת מקורות אנרגיה אלקטרומגנטיים גדולים

 .בפסי צבירה ובכבלי כח בסמוך לציוד הבקרה זרם

 .רעשים חשמליים ואלקטרומגנטיים הנובעים מהפעלת ציוד הלחמה בפני עמידות 80.85.2.2.5

 .NEMA -ו  IEEE: תקנים מוכרים כגון י"ובלמים מכניים עפ ברעידות עמידות 80.85.2.2.7

 .וישראליים ל"מתחי יתר וברקים לפי תקנים בינ מפני הגנה 80.85.2.2.0

 .RFI  -ו EMI   הפרעותבפני  הגנה 80.85.2.2.5

 .ההרמוניות במתקן בתנאי עמידות 80.85.2.2.18

 חשמליים נתונים /.80.85.2

 .V DC  24 – הזנה מתח 1./.80.85.2
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 מהמתח 28%של הבקר בתחום של  תקינה עבודה 2./.80.85.2

 .הנומינלי

סוללת  באמצעותגיבוי . חודשים לפחות 10למשך תשמר התוכנה היישומית בבקר  /./.80.85.2

 .שנים לפחות 6אורך חיים , ליתיום

  I/Oקיבולת  4./.80.85.2

', מתאמים וכו, מחברים, תושבות, CPU -ה: כל מרכיבי מכלול הבקר לרבות

 –יותאמו לטיפול במלוא היקף כרטיסי התקשורת וכרטיסי הכניסות והיציאות 

I/O (פולסים וכו, אנלוגיות, דיסקרטיות') ,כמפורט בתוכניות , המחוברים לבקר

 .8%/ובכתב הכמויות ובתוספת רזרבה של 

 

 TCP/IPת מהירה ב  יציאת תקשורת לרש 6./.80.85.2

כולל  - MBPS183188בקצב  TCP/IP -יציאת תקשורת לרשת מהירה 

 : עבור( דרך הרשת המהירה)פרוטוקולים לתקשורת 

 .תקשורת בין בקרים מאותה המשפחה .1

 .לפאנל ההפעלה המקומי המוצע .2

 .ליחידת הרב מודד המוצעת ./

 .יציאות טוריות לבקר תקשורת סלולרי .4

 ש "יציאות למקמ .6

 .לתכנות .5

 לתכנות תקשורתיציאת  5./.80.85.2

או מעקב 3לצורך תכנות ו למחשב RS 232 במשטר CPU -תקשורת מה יציאת

כמו כן נדרש כאמור שניתן יהיה לתכנת את הבקר דרך ) ביצוע התוכנה אחר

  .TCP/IP)פורט תקשורת 

 תקשורת לבקר תקשורתיציאת  7./.80.85.2

 סלולריתתקשורת לקצה ה' ליח MODBUS - RS 485יציאת תקשורת טורית 

 . (SLAVEיציאת )

 :הבהרה 0./.80.85.2

 תלויות זו בזו ותוכלנה  ובלתיתהיינה עצמאיות  ל"יציאות התקשורת הנ כל

 .לפעולה בצורה עצמאית
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 ל יהיו כלולים במחירי היחידה בסעיפי כתב "כל אמצעי התקשורת הנ

 .הכמויות

 כניסות ויציאות כרטיסי 80.85.2.4

 דיסקרטיות כניסות 80.85.2.4.1

 למתח V 24 או כמצויין בתוכניות. י"ז. 

 מודול3כניסות לכרטיס לבחור אפשרות. 

 לכל כניסה חיווי נורית. 

 אופטי בידוד. 

 בידוד מתח -V 1688. 

 תגובה זמן OFF TO ON  ו- ON OFF מילישניות 68יעלה על  לא. 

 דיסקרטיות יציאות 80.85.2.4.2

  למתחמגע יבש V24 י או "זV2/8 כמצויין בתוכניות – ח"ז. 

 15  בתוכניותכמצויין , מודול3יציאות לכרטיס 2/או עד. 

 יציאה בנפרד תעמוד בזרם קבוע  נקודת כלA2 (RMS ) ובזרם התנעהA6 

(RMS)  במתחVDC24 228 במתח או. 

 לכל יציאה חיווי נורית. 

 בידוד מתח -V 1688. 

 תגובה זמן OFF TO ON  ו- ON OFF מילישניות 68יעלה על  לא. 

 אנלוגיות ניסותכ /.80.85.2.4

 מיליאמפר 28עד  4 תעשייתי סטנדרט. 

 ביט 12 רזולוציה. 

 מ 'טמפ לתחום דיוק- Oº C 60 עדº C 1% או דיוק טוב יותר. 

 0  כמצויין בתוכניות - מודול3כניסות לכרטיס 15או. 
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 כל מחזור סריקה -של כל נקודת כניסה  עידכון קצב. 

 בידוד מתחV  1688 לפחות. 

 אנלוגיות יציאות 80.85.2.4.4

 מיליאמפר 28עד  4 תעשייתי סטנדרט. 

 ביט 12 רזולוציה. 

 טמפ לתחום דיוק 'Oº C עדC  º58C 1% או דיוק טוב יותר. 

 4  כמצויין בתוכניות יציאות לכרטיס 0או עד. 

 כל מחזור סריקה -של כל נקודת כניסה  עידכון קצב. 

 בידוד מתח  V1688 לפחות. 

 

80.85.2.6  

 פאנל הפעלה ותצוגה 32.31.0

 XTGT-2130שניידר דגם  כדוגמת תוצרת   TOUCH SCREENהפאנל יהיה מסוג  

סט פוינטים , התראות, ערכים)הפנל מיועד לבצע תצוגה ותפעול של המתקן  

 ...(  'וכו

ויכלול , IP3TCP - MODBUS המסך יכלול פרוטוקול . VDC 24במתח הזנה

 .RS485גם פורט לתקשורת טורית 

 .מחיר הפנל כולל כולל כבלי תקשורת לבקר ולחלקי המערכת השונים 

 ((E.M.Uות יחידת מדידות חשמלי -רב מודד 

מודד  –יחידת הרב . ע"או שו PM 172EHדגם  SATECהרב מודד יהיה מתוצרת  

, זרמים, הספקים)מיועדת להעביר מידע על נתוני הפרמטרים החשמליים 

  .לבקר המתוכנת...(  'הרמוניות וכו, מתחים אנרגיה

 -   MODBUS-ו  MODBUS –RS485היחידה תכלול יציאת תקשורת 

TCP/IP/. 

 (SWITCH)תעשייתי מתג  32.31.4
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, מתאמים, כבלים: כולל כל אביזרי הגישור לרבות" מנוהל"יסופק מתג תעשייתי  80.85.4.1

לפי דרישות המפרט , הדרושים לחיבור כל הרכיבים ברשת', מחברים וכו

 .והתוכניות

 .RJ 46יציאות נחושת  0כולל  80.85.4.2

 TX0דגם  CONNEXIUMרת צכדוגמת תו /.80.85.4

 תוכנה יישומית 32.31.9

 .וט-מטרה' היועץ חבעל ידי  תוכן תקןלבקרת המיישומית ה תוכנהה 80.85.6.1

 :הכנת תוכנה יישומית תכלול את השלבים הבאים 80.85.6.2

 .מ מפורט לביצוע"הכנת תפ (1

התראות ונתונים להעברה , הכנת תוכנה לבקר לפקוד מקומי וכן הכנת מידע (2

 .ברשת התקשורת

 .בדיקה בשילוב עם לוח החשמל במפעל הלוחות (/

 .אינטגרציה והפעלה בשטח (4

 .תיעוד מפורט לפי ביצוע (6

כולל ציוד , התוכנהאת כל הנדרש לצורך פיתוח  תיעמיד לרשות המתכנ הקבלן /.80.85.6

 הבקרהציוד . בקרה ותוכנת תכנות מגירסאות התואמות את הציוד המסופק

 . ימסר כשהוא בדוק ומוכן לביצוע האפליקציה

נה הקבלן ילווה את כל שלבי ההרצה וההפעלה בשיתוף מלא עם מבצע התוכ 80.85.6.4

 .ויעמיד לרשות מבצע התוכנה את כל האמצעים והציוד הנדרש לביצוע העבודה

. נקוב בכתב הכמויות במחירי יסוד, השכר עבור התוכנה היישומית והפעלתה 80.85.6.6

י הקבלן בכתב הכמויות יכללו את "מחיר לתוכנה היישומית ולהפעלתה שיוצעו ע

הובלת הבקר : ללכו, שכר היסוד ובנוסף שירותי עזר שינתנו על ידי הקבלן

 .מימון והשתתפות פעילה ומלאה בהליך ההפעלה, ביטוח, למתכנן ובחזרה
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 אופן מדידה מיוחדים 32.35

 כללי 32.35.2

עבור כל סוג פריט ציוד , ההתקנה יכללו3מובהר ומודגש כי מחירי האספקה  80.85.81.1

כולל , אספקה והתקנה מושלמת -( ציוד: להלן)או מכלול 3או תוכנת מדף ו3ו

 .במסמכי המכרזכן אחריות במתכונת המצויינת -הרצה ובדיקה וכמו, הפעלה

מי יכלול את כל מתא, אלא אם צויין אחרת במפורש, כל הציוד שיסופק  80.85.81.2

כבלי ומתאמי , אביזרי העזר, זווד וארונות בקרה, מכלולי הרכבה, התקשורת

מכנית )וכן התקנה , החיבור הדרושים לצורך התקנה ופעולה מושלמים

שירותים נלווים , סימון שילוט בדיקה והפעלה מושלמת, מושלמת( וחשמלית

 .תוכניות וספרות טכנית מלאה דתיעו, כנדרש

, רשיונות, מערכת הפעלה: ותוכנות מדף תכלול אספקת ציוד מחשוב בקרה /.80.85.81

 . וכל הכבלים המתאמים וציוד העזר הדרוש לפעולה ,פלאגים, ספרות טכנית

 

 .תעוד והוראות הפעלה, אספקת אביזר תכלול קטלוגים 80.85.81.4

 

מ "למעט מע)אספקה תכלול את כל ההוצאות הנלוות לרבות מיסים ומכסים  80.85.81.6

עד לאספקת והצבת הציוד הוצאות הובלה ואחסנה  , (שיחושב בנפרד

 .באתר המיועד

 

מחירי היחידה להתקנת ציוד ואביזרים בשטח יכללו הזנה חשמלית מלוח  80.85.81.5

ת בלוח "כולל מאמ, שבמתקן      החשמל 

 .כולל תאום עם המפקח.  מוביל חיווט חיבור ובדיקה, כבל, המזין

 

 שבמפרט הכללי למתקני 80.88.88לפי פרק יהיו אופני המדידה והתשלום  80.85.81.7

 .חשמל

 

 :המדידה תבוצע בשלושה אופנים עיקריים המתוארים להלן 80.85.81.0

   מדידה לפי נקודות 

  מדידה לפי מרכיבים 

 מדידה לפי מחירי יסוד. 



  

56 

 

יהיה אופן המדידה  ,במידה ולפריט מסויים אין הגדרת מדידה בכתב הכמויות 80.85.81.5

או באנלוגיה לפריט דומה בהתאם , 80.88.88והתשלום כמוגדר במפרט הכללי 

  .להחלטת המפקח

 

 מדידה לפי נקודות 32.35.31

 ר"ממ 2.9מוליכים  -נקודת מאור  32.35.31.2

, ר במספר כנדרש לפי התכנית"ממ 1.6מוליכים , N2XY כוללת במחירה כבל

בקוטר הנדרש לפי ( הצינור כולל אספקת)הכבל מושחל בצינור פלסטי בלתי דליק 

וו , התקנה והסתעפות, קופסאות מעבר)או מונח בתעלה על כל ספיחיהם 3התקן ו

מהלך . החל מלוח החשמל ועד ליציאה בקיר או בתקרה( 'קשתות וכו, תליה

במילוי , בתקרה כפולה, או יציקת בטון תחת הטיח3האינסטלציה בקיר בלוקים ו

 .כולל ירידה למפסיקים. וטבמחיצות קלות בריה, החול ברצפה

מחיר נקודת מאור לא כולל , כל יציאה בקיר או תקרה תחשב כנקודת מאור

הנקודה . 'לפי מרכיבים כגון גוף תאורה וכו, אביזרים סופיים אשר ימדדו בנפרד

מחיר . בצורה אחידה ללא תלות אם המעגל המזין הוא תלת או חד פאזי דתמדו

לחצנים , חרום' עם יח, מחליפות, כפולות, ילותהנקודה הינו ממוצע לנקודות רג

 .'וכו

 ר"ממ 1.9מוליכים  -נקודת מאור  32.35.31.1

 .ר"ממ 2.6ל  אך מוליכים בחתך "כמו נקודת מאור כנ

 נקודת כח פזה אחת 32.35.31.0

מחיצה קלה , כל יציאה בקיר. ר"ממ 2.6אך מוליכים בחתך  לעילכמו נקודת מאור 

 . ולל את אביזר סוף הקוהכח לא כמחיר נקודת . או ריהוט תחושב כנקודה

 'א  21נקודת כח שלוש פזות  32.35.31.4

או כמפורט בכתב ) ר"ממ 2.6אך תלת פאזית מוליכים  לעילכמו נקודת כח 

 . (הכמויות

 טלפון9מיכשור9נקודת אביזר פיקוד 32.35.31.9

התקנה מיכנית  כולל, כמו נקודת מאור כולל כבל מסוג כמצויין בתוכניות

 .איפוס וכיול כנדרש ,בדיקה ,וחשמלית

ימדדו , (מפח או מפלסטיק)תעלות כבלים , צינורות בחפירות, חפירות: הערה  80.85.82.5

 .בנפרד ואינם כלולים במחירי הנקודה
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 מדידה לפי מרכיבים 32.35.30

 לוחות 1./80.85.8

 אביזרי הלוח, (כ"אלא אם מצויין אחרת בכ)לפי שטח חתך פני הלוח לוחות ימדדו 

המחירים של התאים . ימדדו בנפרד בהתאם לסעיפים המפורטים בכתב הכמויות

, ברגים, מהדקים, מבדדים, פסי צבירה, חיווט: יכללו את כל חומרי העזר כגון

 .צבע וכל יתר העבודות שלא נמדדות בנפרד, שלטי סימון למיניהם

מחיר הלוח . ווטם וחיבורם בתוך הלוחימחירי יתר הציוד יכללו את הרכבתם וח

יכלול את הובלתם פריקתם והרכבתם במקום וכן ביצוע כל החיבורים של קווי 

 .הכניסה והיציאה וכן בדיקתם והפעלתם

 צינורות מוליכים וכבלים 2./80.85.8

 !אשר אינם כלולים במחיר הנקודה', מובילים וכו, כבלים, מוליכים, צינורות

תיבות : חיהם כגוןהמחיר יכלול את כל ספי. ימדדו ויחושבו לפי אורכם וסוגם

קשתות זוויות מחזיקי צינורות הן מחזיקים לצינורות , הסתעפות ומעבר למיניהן

 8%/בודדים והן מחזיקים משותפים לקבוצת צינורות עם מקום שמור לתוספת 

 .'בידוד וכו, חומרי חיבור( לפי דרישת המפקח)יריות ברגים בבטון , לפחות

יכללו במחירם חוט  'התקשורת וכו ןכל הצינורות השמורים וצינורות הטלפו

כן (. מ בצינורות גדולים יותר"מ 2וחוט  34/"מ בצינורות "מ 1חוט )משיכה מגולבן 

צפוי אספלט חם על הצינורות המשוריינים : יכללו המחירים עבודות עזר כגון

צביעת צינורות , כיסוי בטון על הצינורות פלסטיים רצפה, העוברים ברצפה

התקנה גלויה או  -אופן התקנה . 'יסוד מגן נגד חלוקה וכומשוריינים בצבע 

ברצפה והתקנה לפני היציקה או אחריה לא תשנה , בתקרה, התקנה בקיר, סמויה

 .את מחיר

 

 אביזרים סופיים /./80.85.8

, מפסיקים. באם אינם כלולים במחירי הנקודות, בתי תקע, גופי תאורה: כגון

מחירי ההרכבה של גופי התאורה . יחושבו כל אביזר כיחידה' רוזטות טלפון וכו

ווי התליה והבלדחינים במקרה של גופים , הפנדלים, יכללו את השרשראות

וכן את כל . תלויים ואת הכבל הטרמופלסטי הנדרש במקרה של גופים שקועים

 .החיזוקים הדרושים להתקנה מושלמת של גוף התאורה

 קונסטרוקציות ברזל 4./80.85.8
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רוקצית ברזל עבור תמיכות לסולמות או לספק ולהתקין קונסט, על הקבלן לייצר

בסיסי לוחות או תמיכות לגופי תאורה ואביזרים או לכל דבר שיתבקש על ידי 

 .ושאינם כלולים במחיר הפריט אביזר. המזמין

, הפרופילים ייושרו. ייצור קונסטרוקציות הברזל יעשה בבית מלאכה של הקבלן

 .                       חורים במידת הצורךיחתכו בדייקנות לפי המידה הנדרשת ויקדחו בהם 

ואין לעבדם במצב של חם בינוני ( אדום)עיבוד הפלדה יעשה במצב קר או חם 

 (.כחול)

הנוצרת בשפות החתוכים ( גרדים)לפני ההרכבה יש להסיר את החספסת 

 .החורים יעשו במקדחה בלבד. והחורים

כל הריתוכים יבוצעו בשיטת הקשת החשמלית המגוונת לפי מיטב כללי הביצוע 

 .                                                                    מתכנןהולשביעות רצונו של 

, קשקוש וצבע, חלודה, במקומות הריתוכים יש לנקות את המתכת מכל לכלוך

 .ך במבערמתכת שנשארו מריתו תוטיפוסיגים 

כל הקונסטרוקציה תצופה בצפי אבץ חם על ידי טבילה באמבט אבץ מיוחד 

. kg/m2 0.61 -משקל הצפוי על משטח יהיה לא קטן מ. 57%שטוהרו לפחות 

 .תיקון מקומות ריתוך בשטח יעשה באבץ קר

ללא כל קשר לצורת הגוף אלא ( ללא הצפוי)ברזל נטו  kgהתשלום יעשה לפי 

, אספקה והתקנה באתר, יצור, יר יכלול המתואר לעיל כוללהמח. למשקלו בלבד

 .פ נטו משקל מותקן"וימדד ע

 .אך ללא גילבון, ל"כנ( נירוסטה)עבור פלדת אלחלד 

 אטימת מעברי אש 6./80.85.8

 האטימה תבוצע עבור מעבר כבלים בין אזורי אש. 

 כ "סה. האטימה תכלול צמר סלעים דחוס וכן חומר אטימה למעבר אש

 .שעות /אש דרכו למשך  החומר ימנע מעבר

 ר ללא קשר בכמות האטימות וגודלן"המדידה תעשה לפי מ. 

 המחיר יכלול: 

 אספקת החומרים. 
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 ביצוע מושלם של האטימה. 

 מכלולי ציוד 32.35.30.1

 . במפרט הטכני  הגדרתםקומפלט לפי  וימדד ציודה ימכלול"   

עם אפשרות להרחבה עבור  ,תושבת בהיקף הנדרש, מארז מתכתיהמחיר כולל  

, שנאי הזנה, כוח יספק, (מכל סוג) 8%/בשיעור של    אביזרים נוספים

. ספקים וסוללה – גיבוי ' יח, לתקשורת ומודמים דרייברים ,כרטיסים

כמו כן כלול קו הזנה חשמלית מלוח . הציודהמחיר כולל אספקה והתקנה של 

 !הכל קומפלט –בתאום עם המפקח קיים 

 

 'גלאי וכו9רגש9מכשיר9אספקת אביזר 32.35.30.2

כוללת הספקה התקנה בדיקה וכיול כמפורט במסמכי המכרז וכולל השתתפות  

 . לפי קביעת  המפקח, במידת הנדרש, הספק בכיול ובהפעלה גנצימכשירן 3טכנאי

 

 

 מחיר יסודמדידה לפי  80.85.84

 יהיה כמפורט במפרט הכללי לעבודות בניה הכמויות בכתביסוד כמוגדר  מחירי

. המזמין י"ודה שישלם הקבלן לספק שיוגדר עאו העב3הינו מחיר נטו לציוד וו

שלו בטיפול ושילוב  והתשומות התקורות המחיר שינקוב הקבלן יכיל את כל

 .וכן רווח קבלני העבודהאו 3הציוד ו

 לא נכלל 80.85.86

 "שווה ערך"מחיר מוצר  80.85.85

כאשר מצויין . יהיה כמפורט במפרט הכללי לעבודות בניה" שווה ערך"המונח 

 או בשם3רנטיבה למוצר מסויים הנקוב בשמו המסחרי וכאלט "שווה ערך"המונח 

להיות שווה ערך  שהמוצר חייב ופירוש, או בשם המפעל המייצר אותו3היצרן ו

הפיסיים לא יהיו כאלה שיחייבו שינוי  וגדליו, מבחינת הטיב למוצר הנקוב

  .בתכנון

ונתונים , מנהלהאישורו המוקדם של  טעונים" שווה ערך"של מוצר , איכותו, טיבו

 .להחלטת ושיקול דעתו הבלעדי ולקבלן לא תהיה זכות עוררין

לבין מחירו של זה שנרכש  שצויין במכרזקיים הפרש בין מחיר המוצר גם אם 

 .לא תשולם תוספת מחיר ,לו" שווה ערך"כ

 עבודות שלא ימדדו 80.85.87

תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שמספר , לכל המצויין במסמכי המכרז, בנוסף

ניקוז זמני  ,מבני עזר זמניים, ובין היתר, בדרך כלל אופי ארעי עבודות הנושאות
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תוך תקופת  יעבודות אחזקה וניקו ,סילוק עודפי חומרים ופסולת, של האתר

 וכן עבודות אחרות ושירותים, הגורמים הפעילים בשטח תאום עם כל, הבצוע

מיוחדים של כתב  לא נמדדים בסעיפים -למיניהם אשר מחייבים תנאי החוזה 

הוצאותיהם במחירי היחידה המוצגים על  א אתועל הקבלן לכלול איפ. הכמויות

 .ידו

 עבודות בשעות חריגות 80.85.80

פ שיקול דעתו להורות "שהמפקח רשאי ע, תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה

עבודה . מ לעמוד בלוח הזמנים"לקבלן לבצע עבודתו בשעות וימים חריגים זאת ע

למחירים הנקובים בכתב , ות חריגות היא ללא כל תוספת מחיראו שע3בימים ו

 .הכמויות והמחירים

 מדידות סופיות 80.85.85

בטבלאות , עם סיום העבודה יגיש הקבלן למפקח את כתב הכמויות שבוצע בפועל

 .מסודרות בהתאם ליחידות המידה הרשומות בכתב הכמויות

 :כתב הכמויות יהיה מבוסס על השיטה הבאה

 בהתאם לאורכם בפועל לגבי כל מעגל וסכום כללי  -ים מוליכים ומוביל

 (.שלא נכללו במסגרת מדידה בנקודות)

  פירוט מלא לגבי כל מעגל וסיכום כללי -גופי תאורה. 

  פירוט מלא לגבי כל מעגל וסיכום כללי -אביזרים. 

  פירוט מלא לגבי כל מעגל וסיכום כללי -נקודות. 

  סוג , פיל תינתן כמות מאותו דגםעבור כל דגם של חיזוק או פרו -ברזל

 .הפרופיל ואורכו בהתאם לכך יחושב משקלו

לפי , כ המשקלים של כל הכמויות שיפורטו בנפרד יתן את המשקל הכולל"סה

 .טבלאות ללא הציפוי

 .אך ללא הציפוי, (נירוסטה)ל עבור פלדת אלחלד "כנ

 לקשתות ותרמילים בצנרת , במתקן זה אין חישוב נפרד לקופסאות

 .או הנקודות3מחירם כלול במחיר מטר צינור ו. לסטיתפ
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 הוראות והנחיות כלליות למילוי כתב הכמויות 32.35.23

עם  CDהמציע יגיש ".  בנארית"הגשת כתב הכמויות תהיה באמצעות תוכנה  80.85.18.1

למען הסר ספק מובהר ומודגש כי . קובץ כתב הכמויות ותדפיס חתום על ידו

 .ההצעה המחייבת היא ההצעה המופיעה בתדפיס

או 3כל הדרישות וההנחיות במפרטים ובמסמכים השונים המצורפים ו 80.85.18.2

 .מחייבות לגבי כתבי הכמויות ויש לראותם כחלק מתכולת המחירים, המאוזכרים

הכמויות והמחירים את מחירי היחידה בשקלים חדשים המציע יציין ברשימת  /.80.85.18

 (.מ"לא כולל מע)

מחירי היחידה יכללו את כל ההוצאות הנילוות לרבות מיסים מכסים ביטוחים  80.85.18.4

 .'הובלה וכו

מחיר יחשב הדבר כאילו כלול ה, והיה ולא נקב המציע מחיר לסעיף מסויים

חייב לבצע עבודה זו הכמויות והמציע יראה כמי שמת בסעיפיו האחרים של כתב 

 .ללא תמורה נוספת

יציין  –ולגבי סעיף שכלול בסעיף אחר , המציע חייב לנקוב סך מסויים בכל סעיף 80.85.18.6

במקרה ובעת ביקורת כתב הכמויות תמצא שגיאה ... כלול בסעיף: המציע

 חישובית במכפלת מחירי היחידות

ורק במחירי  ן אךיתחשב המזמי, או שגיאה בסיכום הסעיפים השונים3בכמויות ו

והסיכום הכללי בהתאם וסכום , בהתאם את סכומי הסעיפיםהיחידות ויתקן 

 .מתוקן זה יחשב כסיכום הצעת המציע

למעט .  המחירים יהיו צמודים למדד הידוע במועד הגשת ההצעה כמפורט בחוזה 80.85.18.5

תנאי הצמדה אלו מתחייב הספק שלא לחרוג מעבר למחירים שינקוב בהצעתו זו 

 .לפחותשנים  6למשך 

ין והן למקרה של י המזמ"המחירים יהיו תקפים הן למקרה של הזמנה ישירה ע 80.85.18.7

 .גורם שלישי כמו קבלני ביצוע עבודות במתקנים שוניםהזמנה באמצעות 

 .  או יוזמנו בפועל3כ המצורף אינן בהכרח הכמויות שיבוצעו ו"הכמויות בכ 80.85.18.0

הסברים , צעתוהמזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהמציע בעת עיון בה 80.85.18.5

 וניתוח של מחירי יחידות

והמציע יהיה רשאי למסור את , מסויימים הנראים גבוהים או נמוכים מדי

מאידך מתחייב המזמין לשמור בסוד כל ניתוח של .  ההסברים והניתוחים האלה

יהא , ל"במקרה והמציע יסרב למסור ניתוח של מחירי היחידה כנ.  המציע

 .עד כדי פסילת ההצעה, ת כפי ראות עיניוהמזמין רשאי להוציא מסקנו



  

181 

 

מלבד מילוי "( שינוי: "להלן)או הערה 3או מחיקה ו3או הוספה ו3כל שינוי ו 80.85.18.18

מחירים וסיכומים אסור וכל שינוי שימצא במסמכי המכרז ובכללם במסמך זה 

 .וכן על גבי הדיסקט עלול להביא לפסילת ההצעה

עלותם כלולה בסעיף העיקרי של , משאב וחומר עזר המפורטים במפרט, כל עבודה 80.85.18.11

 .הפיסקה בה הוא מתואר ולא ישולם בנפרד

או 3מובהר ומודגש כי המחיר הנקוב בהצעת המציע עבור כל סוג פריט ציוד ו 80.85.18.12

אספקה והתקנה מושלמת מכנית : יכלול"( ציוד: "להלן)או מכלול 3תוכנת מדף ו

, וכן אחריות תיעוד, רישיונות, הרצה, הפעלה, בדיקה, כולל כיול, וחשמלית

, במתכונת המצויינת במסמכי המכרז, ותחזוקה עד תום תקופת האחריות, שירות

 .אלא אם צויין אחרת במפורש

יכלול את ( אלא אם צויין אחרת במפורט)כי כל פריט ציוד שיסופק , כמו כן מודגש /80.85.18.1

כבלי , אביזרי העזר, מארז, מכלולי הציוד וההרכבה, התקשורת כל מתאמי 

 .וכן סימון ושילוט, ור הדרושים לצורך התקנה ופעולה מושלמיםומתאמי החיב

ספרות , רשיונות, מערכת הפעלה: מחירי ציוד מחשוב בקרה ותוכנות מדף יכללו 80.85.18.14

 .וכל הכבלים המתאמים וציוד העזר הדרוש לפעולה, פלאגים, טכנית

 .תיעוד והוראות הפעלה, מחירי אספקת אביזר תכלול קטלוגים 80.85.18.16

והתכנון לביצוע , השגת האישורים לביצוע, ו את כל התאומיםמחירי היחידה יכלל 80.85.18.15

 .לרבות הכנת תוכניות לביצוע ופרטי התקנה, כנדרש במסמכי המכרז

יכללו את כל עלויות הקבלן ( כ"אם נדרש למלא בכ)מחירי השירות והתחזוקה  80.85.18.17

, ציוד חלופי, א"עלויות כ: הדרושות לפעילותה התקינה של המערכת לרבות

וכן תיקון או החלפה עקב בלאי ( מצברים: כגון)ציוד מתכלה , עבודה, נסיעות

 .והתיישנות
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 נהלי בדיקה ואישור מתקנים
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 2'  טופס מס

 שלבי בדיקה ואישור מתקני חשמל

 _________________           :תחנת שאיבה

 

 

 

  1'   טופס מס

  2'   טופס מס

  2'       דף מס

 הערות מאשר תאריך        י"ע9באחריות תאור השלבים 'מס

      

עדכון במידת הצורך של טפסי הבדיקה  2

 .אישורם והעברתם לקבלן

    המתכנן

"  רשימת ציוד" -למתכנן  2' מסירת טופס מס 1

 .כולל  קטלוגים –( י הקבלן"ממולאת ע)

    הקבלן

אישור רשימת " -לקבלן  /' מסירת טופס מס 0

 ".ציוד

    המתכנן

מאושר "מסירה לקבלן של סט תוכניות  4

 (.כולל דיסקטים" )לביצוע

    המתכנן

כולל " )לביצוע"מסירת סט תוכניות  9

 .למתכנן –( דיסקטים

    הקבלן

    המתכנן .4' טופס מס -אישור סט תוכניות לביצוע  1

הצהרה על " -למתכנן  6' מסירת טופס מס  2

 ".בדיקת לוח במפעל היצרן

    הקבלן

במפעל היצרן בהשתתפות ( ות)בדיקת לוח  2

 - 5' המתכנן והקבלן ומסירת טופס מס

 ".אישור בדיקת לוחות"

    המתכנן

י הקבלן ומסירה "בדיקת מתקן בשטח ע 5

הצהרה על בדיקת " - 7' למתכנן של טופס מס

 ".מתקן

    הקבלן

בשיתוף )י המתכנן "בדיקת המתקן בשטח ע 23

 .0' מסומסירת טופס ( הקבלן

    המתכנן

    הקבלן (.לפי ביצוע" )עדות"הגשת תכניות  22

קבלת " - 5' מסירה לקבלן של טופס מס 21

 ".המתקן

    המתכנן

הצהרה " - 18' מסירה למזמין של טופס מס 20

 ".על חיסול תביעות

    הקבלן
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  1'        דף מס

 

 1'  טופס מס

 (י הקבלן"עלמילוי )רשימת ציוד 

 .יש לצרף קטלוגים והוראות הפעלה: הערה

 

 

 

 : שם הפרוייקט

___________________________ 

 :להלן פירוט נתוני הציוד הלוחות והמכשור המסופקים על ידנו

 (י הקבלן"למילוי ע)המשך רשימת ציוד 

 הערות דגם  תוצרת                                       סוכן9נציג שם הציוד                               

     

   :יצרן הלוח  מבנה ללוח חשמל

     מפסקים ראשיים

     ח"מערכת החלפה ח

     קטבים 4 -גנרטור 

     מגענים 

     קבלים

     יחידת מדידות חשמלית

     NVRממסר חוסר פאזה 

     ממיר תדר

     מתנע רך

     פורק ברק

     מטען אוטומטי מיוצב –ספק 

     ע"ש 24סוללת מצברים לגיבוי 

     מתכוונן –מפסק הגנה למנוע 

     תים"מאמ

     שנאי פיקוד

     ממסרי  פחת

     תאורת  תאים בלוח

     מאווררים בלוח

     פאקט –בוררי פיקוד 

      22mmלחצני פיקוד 
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 הערות דגם  תוצרת                                       סוכן9נציג שם הציוד                               

     VDC24 – LEDנורות סימון 

     VAC2/8 -  22mmנורות סימון 

     מנתקים –מפסקי  פאקט 

נשלפים    ממסרי פיקוד

24VDC/230VAC 

    

ממסרי השהייה אלקטרוניים  

ON/OFF- DELAY 

    

     ממסרי השהייה פניאומטיים

     בקר התנעה אוטומטית לגנרטור

       5A/4-20MAמתמר זרם 

     .שעות רזרבה 72שעון פיקוד 

     .24VDCמוזנת במתח  BCDתצוגה 

     .PLC -בקר מתוכנת 

יחידת תצוגה לבקר  -מסופון

 .מתוכנת

    

     מהדקים

     מנתק נתיכים

     ממסר תרמיסטור

     מכשירי מדידה 

     משני זרם

     מיכשור ואביזרים         

 :תחום סיגנאל    מתמר לחץ

 :תחום סיגנאל    מד מפלס אולטרה סוני

 :תחום סיגנאל    מד ספיקה אלקטרומגנטי

     "אגס"מצופים מסוג 

     פרסוסטטים

     .N.R.Vמפסק למערכת 

     מערכת גילוי וכיבוי אש

     מערכת הגנה בפני פריצה

                                                                                                                                                                          

  _____________                                                                       ______________ 

 שם הקבלן                                                                                         חתימה        
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  0'   טופס מס

  2'       דף מס

 0'  טופס מס

 

 אישור רשימת ציוד

 

 ______________________ :שם הפרוייקט

 

 לכבוד

__________ 

__________ 

__________ 

 

 אישור רשימת ציוד: הנדון                

  

 

 :____________בהתייחס לרשימת הציוד שנמסרה לאישורינו בתאריך  

 

 :להערותלא מאושר להגיש מחדש בכפוף                    

 

 :מאושר בכפוף להערות                    

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 בכבוד  רב                                                                              

 וט –מטרה                                                                          

 

 :העתקים

______________ 

______________ 

______________ 
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  4'  טופס מס

  2'       דף מס

 4'  טופס מס

 

 אישור תוכניות לביצוע

 

 _____________________________ :שם הפרוייקט

 

 

 לכבוד

___________ 

___________ 

___________ 

 

 שלום רב, .נ.א

 

 אישור תוכניות לביצוע: הנדון 

                                                    

 :להגיש מחדש בכפוף להערותלא מאושר                    

 

 :מאושר בכפוף להערות              

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

                                                                                           

           

           

                                                              

 בכבוד  רב

      

 וט -מטרה    
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 :העתקים

__________________ 

__________________ 

__________________ 
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  9'  טופס מס

  2'       דף מס

 9'  טופס מס

 

 הצהרה על בדיקת לוח במפעל היצרן

 

 

 ____________________________: שם הפרוייקט

 

 

 לכבוד

 וט -מטרה 

 מ"להנדסת חשמל בע' חב

 

 _______________: לידי

 

 שלום רב, .נ.א

 

 

 הצהרה על בדיקת לוח: הנדון 

 

 

 

_________ מיום ' ________ לפי תוכנית מס( ו)החשמל בוצע( ות)שלוחהנני מצהיר  

 .על ידי על פי הנוהל המצורף( ו)ונבדק

 

 

    

 __________: שם יצרן לוח

 ___________:  שם הבודק

 _____________:   חתימה
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 9'  טופס מס

 הערות אישור תאור הבדיקה      'מס

    

   בדיקה כללית של הלוח           .2

   .התאמת מידות למקום ותנאי ההובלה וההתקנה בשטח 1.1

   .צביעה וגימור 1.2

   .כיסוי פסי צבירה וחלקים חיים /.1

   .הארקות 1.4

   פסי חיזוק לכבלים 1.6

   .אטימת דלתות 1.5

   .ורור פילטרים ומאוורריםופיתחי אי 1.7

   .תאיםתאורת  1.0

   .אביזרים ומיקומם לפי התוכנית 1.5

   .צבעי מוליכים לפי תקן ולפי תוכניות 1.18

   .אמצעי חיזוק לרצפה לקיר 1.11

   .חיזוק ברגים בלוח ובציוד החשמלי 1.12

   .תיק תוכניות /1.1

   סימון ושילוט           .1

   .פסי צבירה 2.1

   .לכבליםהדקי כניסה ויציאה  2.2

   .סרגלי מהדקים /.2

   .תים"מאמ 2.4

   .שילטי סימון מתחים זרים, שילטי אזהרה באדום 2.6

   .מתגים בוררים 2.5

   לחצנים 2.7

   .נוריות 2.0

   (.סימוניות גליליות)חוטים  2.5

   .מכסי תעלות 2.18

    

 

  

  9'  טופס מס

  1'       דף מס
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 9'  טופס מס

 

  9'  טופס מס

  0'       דף מס

 הערות אישור תאור הבדיקה      'מס

    

   כיול אביזרים           .0

   .ח וגנרטור"מפסקים ראשיים לח 1./

   .הגנות למנועים -זים "מפ 2./

   .הגנות עורפיות –זים "מפ /./

   .מתנעים רכים 4./

   .ממירי תדר 6./

   .יחידת מדידות חשמליות 5./

   .בקר התנעת גנרטור 7./

   .תצוגות דיגיטליות 0./

   .ממסרי הגנה 5./

   .ממסרי השהיה וקוצבי זמן 18./

   .שעוני הפעלה 11./

' מש (ות)תקלות והגנות למשאבה , הפעלות בדיקת .4

2 

' מש

1 

' מש

0 

 

בדיקת התנעה והדמיית , "יד"על ידי הפעלת הפיקוד במצב  

 :הגנות הבאות3התקלות

    

כניסת מגען ראשי מגען עוקף ומגען ( ות)בדיקת הפעלת משאבה  4.1

 .קבלים

    

     .חיבור מנורה חיצונית –בדיקה וניסוי פעולת גוף חימום  4.2

     .הקפצת אוברלוד –עומס יתר  /.4

     .בדיקה בשני מצבים, חיבור מתג מחליף למהדקים –חוסר זרימה  4.4

     .חיבור מתג למהדקים –מפלס נמוך  4.6

     .חיבור מתג למהדקים –לחץ גבוה  4.5

     (.קליקסון3תרמיסטור)גבוהה ' טמפ 4.7

     (.במשאבות טבולות)תקלת מים בשמן  4.0

     .ניתוק פאזה –ממיר תדר 3תקלה במתנע רך 4.5

     .בדיקת לחצן שחרור תקלה 4.18
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 9'  טופס מס

 

 

 

  

  9'  טופס מס

  4'       דף מס

 הערות אישור תאור הבדיקה      'מס

    

 'מש "מקומי"במצב ( ות)בדיקת פיקוד משאבה            .9

2 

 'מש

1 

 'מש

0 

 

על ידי סימולציה של אביזרים חיצוניים כמו מצופים או פרסוסטטים  

 .ושעון הפעלה

    

      

     תחנת שאיבה לביוב            .א

למשאבות והכנסת המשאבות לפעולה בזו חיבור מגעי מצופי הפעלה  6.1

 .אחר זו

    

הפסקת פקודות הפעלה וחיבור מגע פקודה להפסקת המשאבות בו  6.2

 .זמנית
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 6'  טופס מס

  9'  טופס מס

  9'       דף מס

 הערות אישור תאור הבדיקה      'מס

 'מש ":מחשב"במצב ( ות) בדיקת פיקוד משאבה .1

2 

 'מש

1 

 'מש

0 

 

ויציאות הפעלת משאבות מהבקר  Y07 –בקר תקין "הפעלת יציאת  5.1

(…Y02, Y01.) 

    

בקר "י הפלת יציאת "ע מקומילפיקוד  מחשבבדיקת מעבר מפיקוד  5.2

 .Y07 –" תקין

    

   בדיקת מערכת טעינה וגיבוי            .2

       V _______.                                        מתח מצבר ללא טעינה 7.1

    V _______.                                             מתח מצבר בטעינה 7.2

   A _______.                                                           זרם טעינה /.7

   A _______.                                              צריכת זרם מהלוח 7.4

   h _______.                                                    חישוב זמן גיבוי 7.6

    

   ח גנרטור"פיקוד החלפת ח .2

ח וכניסת "חיבור מקור מתח תלת פאזי חיצוני להדקי כניסת ח 

 .דרך מפסקים חיצונייםגנרטור 

  

   ".מקומי"ח והעברת הפיקוד למצב "הזנה מח 0.1

   .חיצוני ושעון" פרסוסטט"י "הפעלת משאבה ע 0.2

   .AM1 –ח "הפסקת מפסק מתח פיקוד ח /.0

, (י חיבור מתח חיצוני להדקי כניסת גנרטור"ע), "מופעל"גנרטור  0.4

 .משאבה נכנסת לפעולה, מתבצעת החלפה

  

   ".פרסוסטט"הפסקת פקודה להפעלת משאבה מ 0.6

   .גנרטור יוצא לאחר השהיה –משאבה מופסקת  0.5

   .משאבה מופעלת, גנרטור נכנס –חידוש פקודה להפעלת משאבה  0.7

מתבצעת החלפה ומשאבה  – AM1ח ממפסק "החזרת מתח פיקוד ח 0.0

 .ח"נכנסת לעבודה עם ח

  

   .י הדמיית מצופים"ע בדיקת פיקוד משאבת דלק 0.5

   .בדיקת פעולת לחצן חרום 0.18

   בדיקות כלליות           .5

   .בדיקת פיקוד תאורת חוץ 5.1

   .בדיקת פיקוד מאווררים 5.2
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  9'  טופס מס

  1'       דף מס

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ __________ _____________ 

 הבדיקה חתימה  הבודק תאריך םש        

  

   I/Oבדיקת בקר ובדיקת   .23

   .I/Oותקינות כרטיסי  CPUתקינות , בדיקת הזנת מתח לבקר 18.1

 .עד לכרטיסי הבקר I/Oבדיקת  18.2

 י הדמיית פעולת המגע החיצוני "כניסות דיסקרטיות יבדקו ע

 .בכרטיס LED -והדלקת ה

 י גישור היציאה והפעלה "יציאות דיסקרטיות יבדקו ע

 .נורית בלוח3הממסר

  4-20יבדקו באמצעות ספק זרם  ותצוגותכניסות אנלוגיותmA. 

  

   .המצורפת I/Oיש למלא את רשימת  /.18
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  1'  טופס מס

  2'       דף מס

 1'  טופס מס

 

 אישור בדיקת לוחות

 

 ___________________________: שם הפרוייקט

 

 _______________:בדיקת הלוחות התבצעה בתאריך   

 :ה"בהשתתפות  ה 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

 __________________ 

__________________________________________________________

_________ 

 

 :לא מאושר לזמן בדיקה חוזרת בהתאם להערות להלן             

 

 :מאושר בכפוף להערות להלן             

 

    ____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

                                

 בכבוד  רב   

 וט –מטרה     

 

 :העתקים

__________________ 

__________________ 

__________________ 
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  2'  טופס מס

  2'       דף מס

 2'  טופס מס

 

 הקבלןי "הצהרה על בדיקת מתקן בשטח ע

 

 

 ___________________________________: שם הפרוייקט

 

 

 לכבוד

 וט -מטרה 

 להנדסת חשמל' חב

 

 _______________: לידי

 

 שלום רב, .נ.א

 

 הצהרה על בדיקת מתקן בשטח: הנדון 

 

 

 

_________ מיום ' ___________ הנני מצהיר שהמתקן בוצע על ידי בהתאם לתוכניות מס

 .בהתאם לנוהל המצורףונבדק על ידי 

 בכבוד  רב                                                          

 

     

   

 _________ : שם  קבלן החשמל

 ____________: שם הבודק

 ______________:חתימה
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  2'  טופס מס

  1'       דף מס

 2'  טופס מס

 

 הערות אישור תאור הבדיקה 

    

   (בתאום עם המזמין)וכיול אביזרים חיצוניים בדיקה  .2

    

   כיול שם האביזר 

    תחנת שאיבה לביוב .א

   m________ מצוף הפסקת משאבות 1.1

1.2 
   m________ 1 –' מצוף הפעלת מש

1./ 
   m________ 2 –' מצוף הפעלת מש

1.4 
   m________ / –' מצוף הפעלת מש

   m________ מצוף גלישה 1.6

  20mA 4mA   

   m ________m________ סוני-מד מפלס אולטרה 1.5

m______ מד ספיקה 1.7
3
/h ______m

3
/h   

   בדיקות וכיול מפסקים ראשיים            .1

   .ח"ז ח"כיול מפ 2.1

   .ז גנרטור"כיול מפ 2.2

   .ז והגנות למשאבות"כיול מפ /.2

   ..N.V.Rכיול ממסר  2.4

   .ניסוי הפעלות משאבות ובדיקת כיוון סיבוב 2.6
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 2'  טופס מס

 תאור הבדיקה 

      

 הערות אישור

   כיול אביזרים בלוח  .           0

   .ממסרי השהיה וקוצבי זמן 1./

   .בהשתתפות נציג הספק –מתנעים רכים  2./

   .בהשתתפות נציג הספק –ממירי תדר  /./

   .יחידת מדידות חשמליות 4./

   (.בהתאמה לגנרטור שסופק)בקר התנעת גנרטור  6./

   .תצוגות דיגיטליות 5./

   (.בתאום עם המזמין)שעוני הפעלה  7./

/.0 

/.5 

 .ממסרי הגנה

הגנת לחץ גבוה , מגעני קבלים, אל חוזר: כיול ממסרי בדיקה והשהייה

( בקידוח)ברז  סיכה , שעתיים3פיקוד שעה, נמוך3גבוה הגנות מפלס

 .'וכו

  

   בדיקת מערכת טעינה וגיבוי            .4

   V _________ .מתח מצבר ללא טעינה 4.1

   V _________ .מתח מצבר בטעינה 4.2

   A _________ .זרם טעינה /.4

כולל מערכת )מדידת צריכת הזרם ממערכת הגיבוי  4.4

 (.הפיקוד והמכשור

 

_________ A 

  

   h _________ .חישוב זמן גיבוי 4.6

י הפסקת מתח "ע –מדידת זמן גיבוי בפועל  4.5

 .והשארת הפיקוד והמכשור בעבודה

 

_________ h 

  

 'מש תקלות והגנות לכל משאבה, בדיקת הפעלות           .9

2 

 'מש

1 

 'מש

0 

 

     .י הדמיית תקלות"ובדיקת הגנות עהפעלת משאבה במצב יד כיול  

כניסת מגען עוקף כניסת , כניסת מגען ראשי, בדיקת הפעלת משאבה 6.1

 .ממירי תדר3כיוון וכיול מתנעים רכים, מגען קבלים

    

     .ז משאבה"מפ –אוברלוד " הקפצת" –עומס יתר  6.2

     .בשני מצבים –" חוזר-אל"תקלת  –חוסר זרימה  /.6

     .סגירת מגע בפרסוסטט –לחץ גבוה  6.4

     .הדמיית תקלה –( תרמיסטור)גבוהה ' טמפ 6.6

     (.ניתוק פאזה)הדמיית תקלה  –תקלה במתנע רך  6.5

  

  2'  טופס מס

  0'       דף מס
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 2'  טופס מס

 

 הערות אישור תאור הבדיקה 

    

6.7 

6.0 

 (.במשאבות טבולות)תקלה מים בשמן 

 וניסוי פעולת גוף חימוםבדיקה 

 

  

 "מקומי"בדיקת פיקוד משאבות במצב  .1

י סימולציה של אביזרים חיצוניים כמו פרסוסטטים מצופים "ע

 .'וכו

 'מש

2 

 'מש

1 

 'מש

0 

 

   תחנת שאיבה לביוב .א

י פקודות "והפעלת המשאבות בזו אחר זו ע, מילוי הבור במים 5.1

 .מהמצופים

  

   .י מצוף תחתון"עהפסקת המשאבות  5.2

קבלת אתרעה בלוח והפעלת  –מילוי הבור עד למצב גלישה  /.5

 .צופר

  

   .ריקון הבור ושחרור תקלה 5.4

    

    

   'גנ –ח "בדיקת החלפת ח .2

   .הפעלה ידנית של הגנרטור ובדיקת הגנות 7.1

   .דקות 28העמסת גנרטור לפי כמות המשאבות המתוכננת במשך  7.2

העברת פיקוד גנרטור למצב אוטומטי ופיקוד לוח למצב  /.7

 ".מקומי"

  

י "ע, ש למים"ושעון בת. נ.עם פרסוסטט ל)הפעלת משאבה  7.4

 (.ש לביוב"מצופים בת

  

   .AM1 –ח "הפסקת מתח פיקוד ח 7.6

   .משאבה נכנסת לפעולה, מתבצעת החלפה, גנרטור מופעל 7.5

גנרטור  –משאבה מופסקת  –הפסקת פקודה להפעלת משאבה  7.7

 .יוצא לאחר השהייה

  

משאבה , גנרטור נכנס –חידוש פקודה להפעלת משאבה  7.0

 .מופעלת

  

מתבצעת החלפה  – AM1ח ממפסק "החזרת מתח פיקוד ח 7.5

 .ח"ומשאבה נכנסת לעבודה עם ח

  

  2'  טופס מס

  4'       דף מס
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ויציאת , יש לכוון את זמני ההשהיות לכניסת גנרטור :הערה

 .'וכו, החלפה, גנרטור

בדיקת העברת עומס יזומה ( מהלוח)הפעלת גנרטור במצב ידני  7.18

 .ח לגנרטור"מח

  

   .מקומית מלוח הפיקוד שעל הגנרטור –הפעלת גנרטור ידנית  7.11

   .בדיקת פיקוד משאבת דלק 7.12

   .ח וגנרטור"הפסקת הזנה מח –בדיקת פעולת לחצן חרום  /7.1

   בדיקות כלליות .2

   .בדיקת פיקוד תאורת חוץ עם פוטוסלי 0.1

   .בדיקת פעולת מאווררים עם טרמוסטט 0.2

   I/Oבדיקת בקר ובדיקת  .5

   .I/Oותקינות כרטיסי  CPUתקינות , בדיקת הזנת מתח לבקר 5.1
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  2 ' טופס מס

  1'       דף מס

 2'  טופס מס

 

 י הקבלן"המשך הצהרה על בדיקת מתקן בשטח ע

 

 הערות אישור תאור הבדיקה 

 .עד לכרטיסי הבקר I/Oבדיקת  5.2

 י הפעלת הפיקוד וההגנות בלוח "כניסות דיסקרטיות יבדקו ע

 .בכרטיס LED -יש לוודא הדלקת ה

 והפעלה י גישור היציאה "יציאות דיסקרטיות יבדקו ע

 .נורית בלוח3הממסר

  4י מדידת הסיגנאלים "יבדקו ע ותצוגותכניסות אנלוגיות-

20mA ואתייםוכנגד מכשירים הש. 

  

   .המצורפת I/O -יש למלא את רשימת ה /.5

   יחידת מדידות חשמליות          .23

ח ובהזנה "יש להפעיל את התחנה בעומס מלא בהזנה מח 

 :הנתוניםמגנרטור ולרשום את 

  

   גנרטור ח"ח תאור 

  Vrs ______________

V 

______________

V 

  

  Vst ______________

V 

______________

V 

  

  Vtr ______________

V 

______________

V 

  

   Ir ______________

A 

______________

A 

  

  Is ______________

A 

______________

A 

  

  It ______________

A 

______________

A 

  

  P ____________K____________K  
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W W 

  Q _________KVA

R 

_________KVA

R 

  

   Pf ______________

_ 

______________

_ 

  

  f ___________HZ ____________H

Z 

  

   (.בהשתתפות הספק)מערכת גילוי אש  .22

   (.בהשתתפות הספק)מערכת גילוי פריצה  .21

   (.בהשתתפות הספק)מערכת כלור  .20

התנגדות  .י מהנדס בודק"בדיקת הארקה והתנגדות הארקה ע .24

 .לצורף טופס בדיקה אוהם ________________ : הארקה

  

ובעומס , בעומס, בזרם ובמתח, 15בדיקת הרמוניות עד הרמוניה  .29

 .ח בדיקה"לצרף דו (.48-58%)חלקי 

  

    

    

    

 

 

 

_____________               _____________ 

                                 _____________         

 תאריך הבדיקה                                                 שם הבודק                 

  חתימה                                  
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  2'  טופס מס

  2'       דף מס

 2'  טופס מס

 כניסות דיסקרטיות – O9Iדף בדיקת  

 

 הערות אישור שם הכניסה סימון

81X    

82X    

....    

 

 יציאות דיסקרטיות – O9Iהמשך דף בדיקת  

 הערות אישור שם היציאה סימון

81Y    

82Y    

...    

....    

 

 יציאות אנאלוגיות9כניסות -  I/Oהמשך דף בדיקת  

 

 כניסות אנלוגיות

 

 הערות אישור תחום שם הכניסה  סימון

81Z     

82Z     

…     

 

 יציאות אנלוגיות

 

 הערות אישור שם היציאה סימון

81Q    
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82Q    

.....    

  

 

 

 

_____________               _____________ 

                                 _____________         

  תאריך הבדיקה                             שם הבודק                 

  חתימה                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2'  טופס מס

 

  2'       דף מס

 

 2'  טופס מס

 

 אישור בדיקת המתקן בשטח
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 __________________________: שם הפרוייקט

 לכבוד

____________ 

____________ 

____________ 

 

 שלום רב, .נ.א

 אישור בדיקת המתקן בשטח: הנדון

 

 ______________: בדיקת המתקן התבצעה בתאריך 

 :ה"בהשתתפות ה 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 

נא לתאם מועד לבדיקה חוזרת בהתאם , מאושר לביצועלא    

 :להערות להלן

 

 :מאושר לביצוע בכפוף להערות להלן     

  ____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

            

 

 

                      

 

 רב  בכבוד                                                                                                                  

 וט - מטרה                                                                         

 :העתקים

__________________ 

__________________ 

__________________ 
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-ן לתחנות שאיבה למיעבודות צביעה וצפוי מג - 95מתוך פרק  22פרק תת 

 תמלחת בלבד

 

 כללי  22.32

 

למפרט הכללי של  11חומרי הצביעה והציפוי יהיו כמפורט להלן בהתאם למפורט בפרק 

אשר , הועדה הבינמשרדית או לפי הסעיפים המתאימים במפרט הכללי או בחומרים אחרים

הכמויות . מנהלהי "כי הם שווי ערך איכותי ואשר יאושרו מראש ע, מנהללהקבלן יוכיח 

( 'וכו, חיספוס, איטום, ניקוי)לרבות הכנת השטח , רניםוהיישום יהיו בהתאם להנחיות היצ

 .מנהלהולאחר אישור 

 

יסלק הקבלן את הצבע וינקה היטב את ספיחיו , ל"באם הצביעה והצפוי לא יעשו בהתאם לנ

יבצע הקבלן את הצביעה  המתכנןרק לאחר אישור . מנהלהעל חשבונו ובהתאם להוראות 

 והציפוי 

אלא " טמבור"הצביעה והציפוי המוגדרים להלן הם מתוצרת  חומרי, מחדש ובהתאם למפרט

 .אם כן מצוין אחרת

 

 צביעה לפי נושאים  22.31

 

 .משטחי בטון .א

 .צנרת פלדה בלתי מחלידה פנימית .ב

 .מ חיצונית גלויה"צנרת אוורור מפלב .ג

 .מסגרות פלדה .ד

 .שיפורטו במפרטי אספקת הציודצביעתו תהיה חרושתית לפי הדרישות  -ציוד שיסופק ממפעל  .ה

 .מכסים מאלומיניום .ז

 

 

 צביעת משטחי בטון 22.30

 

משטחי בטון פנימיים וקירות חיצוניים של כל מבנה אשר בולטים מעל פני הקרקע יצבעו 

 : במערכת כמפורט להלן

 

לאחר שימולאו במלט שמן , צביעת קירות ורצפת פנים תבוצע על גבי בטון חשוף וחלק

בליטות בבטון . ערב הדבקה לכל הנקבוביות שנוצרו מלכידת אויר במהלך היציקהבתוספת 

 .ייושרו במשור ויוחלקו
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כאשר הצביעה היא על גבי בטון חשוף יש ללטש את פני השטח עד לקבלת טיח חלק ללא 

חופשי , צריך להיות יבש, הבטון שאשפרתו נסתיימה. גרגירים רופפים וללא חורים ובליטות

ניתן לבצע את )וחלקים רופפים ( Laitance)חלב צמנט , אבק, ות ונקי מלכלוךמשמן תבני

 (.הניקוי במברשות פלדה ידניות או מכניות או בהתזת חול קלה

 .אם צובעים על טיח הוא חייב להיות לפי הוראות יצרן הצבע להכנת הטיח

 :לאחר הכנת פני השטח יש לבצע את הצביעה כדלקמן

 

 : קירות חיצוניים

 

 .מיקרון 8/ -בעובי של כ, 4-188מדלל  48-68%מדולל עד , שכבה אחת טמגלס צבע יסוד .א

 

 .מיקרון 68 -בעובי של כ, 4-188מדלל  %/מדולל עד , שכבה שניה טמגלס יסוד .ב

 

 :צבועיים כדלהלן יהיו ותקירות ותקר, תאים: משטחים פנימיים

 

 :בנוסף לאמור לעיל בנושא הכנת השטח

 

 .יום לפני הצביעה 21בהשפרה מלאה של  בטון חדש חייב

 .שמנים וכל חומר רופף בעזרת מים ודטרגנט או ממיס, יש להסיר לכלוך

 שטיפת דקות או 6למשך  18%דת חומצת מלח י שטיפה בתמי"יש להסיר שכבת מלט עליונה ע

 .חול קלה

 

 .672-118. ק.אפיקטלק שקוף מ  -צבע יסוד  

 .8-48%/שכבה אחת מדוללת 

 .ר לליטר בהתאם לספיגת הבטון"מ 16-22סוי כוח כי

 .שעות 4-/ייבוש 

  

  //677-8. ק.מ 80/ציפוי אפוקסי   -צבע עליון 

 (מיקרון כל שכבה 226)מיקרון  468שתי שכבות בעובי כולל 

 מר לליטר 2.6כוח כיסוי 

 שעות 15-24ייבוש בין שכבות 

 ימים 7למגע עם מים וכימיקלים , שעות 24ייבוש קשה 

 (.משנה גוון בחשיפה לשמש)קיים בגוון אפור בלבד 

 

 .ע מאושר"הצבע הינו כדוגמת תוצרת טמבור או שו
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 מ"צביעת צנרת פלב 22.34

 

אבק ושרידי ריתוך , שמן וגריז, כל שטחי הצנרת המיועדים לצביעה ינוקו באופן יסודי מלכלוך

 .188-128' ולאחר מכן יעברו חיספוס יסודי באמצעות נייר לטש מס

 

 :צביעת הצנרת תבוצע כדלקמן

 

 ;מיקרון 48-68צבע יסוד אפוגל בשכבה אחת בעובי  .א

 

 . מיקרון כל שכבה 6/בשתי שכבות בעובי   40' צבע עליון איתן של טמבור בגוון ירוק בהיר מס .ב

 

 מ חיצונית גלויה"צנרת אוורור מפלב 22.39

 

, 128-188' חיספוס יסודי באמצעות נייר לטש מסשמן ושרידי ריתוך ולאחר , לאחר ניקוי מלכלוך

 :תבוצע צביעת הצנרות כמפורט להלן

 

 .מיקרון 48-68צבע יסוד אפוגל בשכבה אחת  .א

 

 .57-811/ט "מק 78/0' מיקרון בגוון אפור מבריק מס 68שכבת טמוגלס צבע עליון בעובי  .ב

 

 עבודות גלוון צנרת פלדה וחלקי מתכת  22.31

 

 כללי .א

 

בתוך המבנה או מחוץ למבנה יעברו , לקי המתכת בין אם באים במגע בשפכים או לאכל ח

חלקי המתכת השונים ייבנו בקטעים . תהליך של גלוון בחום ולאחר מכן צביעה מתאימה

. באתר לא יורשה ריתוך של חלקי מתכת שגולוונו בחם. שיאפשרו הכנסה לתוך אמבט חם

יידרש הקבלן לבצע את התיקון  מתכנןהי "ע רק במקרים מיוחדים כשניתן אישור לכך

 .אבץ לפחות 54%בצבע עשיר אבץ 

 

 הכנת משטחי הצביעה או הציפוי .ב

 

ר או בבית "המיועדים לגלוון באבץ חם ינוקו באופן יסודי בביהח, כל שטחי המתכת

, שמן וגריז, לכלוך, קרום עירגול, קשקשת פלדה, קשקשת חלודה, המלאכה מחלודה
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לאחר מכן ייצרבו באמבט קאוסטיק סודה ואחריו באמבט . שרידי ריתוך, חול, אבק

 (.ע"פקר פלדה או שו)חומצה להסרת חלודה הכל לפי דרישות מפעל הגלוון 

 

 תהליך הגלוון באבץ חם .ג

 

 .י טבילת המוצר באמבט של אבץ מותך"יישום שכבת אבץ על גבי מוצר מפלדה ייעשה ע

 

במוצרי ( קורוזיה)המיועד להגן על הפלדה בפני חלודה מפרט זה מתייחס לציפוי אבץ 

מוצרים מפרופילים , קטעי צנרת, מוצרים מפח, פרופילים, מחושלים, פלדה מעורגלים

, גדרות, סבכות, רשתות מוכנות לבטון, קונסטרוקציות, או מרותכים3וצינורות מכופפים

 .'ם וכושערי, עמודים לגדר, חלונות, דלתות, עיגונים, סולמות, מעקות

 דהיינו תכולת סיליקון פחות" מתאים לגלוון"הפלדה תהיה מסוג הנקרא כמקובל 

 . 8.2%-ותכולת זרחן פחות מ %/.8-מ 

 . 1575וגלוון תיקון מדצמבר  1576מאפריל  510הגלוון יבוצע בהתאם לתקן ישראלי 

 

 -פחות מ ויכיל לא G.O.B.(Good Ordinary Brand)האבץ לציפוי יהיה באיכות של לפחות 

 . %/8.8תכולת האלומיניום באמבט האבץ לא תעלה על . אבץ טהור 50.6%

 

מומלץ להיוועץ . יש לתכנן את מוצר המיועד לגלוון בהתחשב באפשרויות ובתהליך הגלוון

 .במגלוון לפני תכנון או ייצור של מוצר המיועד לגלוון

 

 .בפנים ובחוץיש להבטיח זרימה חופשית של אבץ נוזלי על כל חלקי המוצר 

 

אסור להשאיר חללים אטומים במוצר מכיוון שאלה עלולים לגרום להתפוצצות  -בטיחות 

 .באמבט האבץ

 

וטבילה ( פלקס)טבילה בתלחים , צריבה בחומצה, המוצר יעבור ניקוי הסרת שומן

 .מעלות צלזיוס ומעלה 468 -באמבט אבץ מותך בטמפרטורה של כ

 

כך שלא , על שכבת הציפוי להיות דבוקה היטב. מיםהציפוי יהיה רציף וחלק ללא פג

ככל ששכבת , ככלל. הרכבה ושימוש של המוצר, תתקלף על ידי פעולה סבירה של שינוע

 .יש להיזהר יותר בשינוע, הציפוי עבה יותר

 

מפעל הגלוון יאפשר . בדיקת הגלוון תתבצע במפעל הגלוון לפני הוצאת המוצרים מהמפעל

 .מין גישה למוצרים בכל שלבי התהליך ויסייע לו בביצוע הבדיקותלנציג בודק מטעם המז
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 .מיקרון לפחות 188זמן השהייה באמבט יהיה כזה שעובי הציפוי יהיה 

 

לאחר הגלוון יבוצע במפעל תהליך של ניקוי והחלקה של שבבי האבץ שנותרו על המוצר 

 .י גלוון קר"ולאחר מכן תיקון פגמים ע

 .הגלוון למניעת התפוצצות יאטמו במרק אפוקסי דו רכיבי חורים שבוצעו לשם החדרת

 

 צביעת פלדה מגולוונת  22.32

 

או "( שלאקה)"לפני צביעת הפלדה המגולוונת יש לבצע החלקה של כל בליטות הריתוכים 

החיתוכים ולאחר מכן טיפול מוקדם בשטח לצביעה תוך התייעצות עם יצרן הצבע וספק 

 .לגרום נזק לגלווןהפלדה המגולוונת בכדי לא 

 

, שמן, השטח הנצבע חייב להיות מנוקה בקפדנות משאריות גריז, כמו בתהליכי צביעה רגילים

צביעת פלדה מגולוונת תבוצע לאחר ניקוי בקיטור תוך . אבק וכל גוף זר אחר וכן יבש לחלוטין

 .שעות לאחר ביצוע הגלוון ובמפעל בו בוצע הגלוון 24

 

 .אותה יש להסיר לפני הצביעה, לעיתים קרובות עם שכבת שומן פחים מגולוונים משווקים

 

 .כ בשטיפה במי ברז נקיים"ניקוי אבק וגופים זרים יעשה בהברשה ושפשוף ואח

יש להיזהר בשימוש בסבונים ודטרגנטים העלולים להשאיר שאריות שיפגמו בהדבקות הצבע 

מומלץ להשתמש בממיס . י שטיפה במדלל חריף"ניקוי משמן ומגריז יעשה ע. אל המתכת

 . או שווה ערך, "כמיתעש"מתוצרת  G-551ארדרוקס 

 

שאריות . פ הוראות הבטיחות ושמירת איכות הסביבה"כל שימוש בממיס חריף יעשה ע

לאחר . י הקבלן לאתר מורשה בלבד ולא בשטח העבודה"יטופלו כחומר מסוכן ויסולקו ע

 .בקיטורל וסמוך למועד הצביעה יבוצע ניקוי "ההכנה הנ

 

 :הצביעה תהיה כדלהלן

 

שכבת צבע היסוד בצבע אפוקסי דו רכיבי המצטיין בהתחברותו לברזל מגולוון כגון אפוגל  .א

 .מיקרון 76או שווה ערך בעובי יבש כולל של  (545-868קוד )תוצרת טמבור ' בז

 

העובי . וןמיקר 168בעובי כל שכבה ביבש של , או שווה ערך 80/שתי שכבות צבע אפוקסי  . ב

 .מיקרון לפחות 76/הכולל של שכבות הצבע יהיה 
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שתי שכבות .  צבע איתן של טמבור בגוון כמפורט להלן או לפי בחירת המתכנן: צבע עליון . ג

 .מיקרון לכל שכבה 68בעובי 

 

 .לעיל 11.87בסעיף לעיל מגולוונת תיעשה כמפורט  יעת פלדהצב. ד

 

 צביעת מכסים מאלומיניום  22.23

 

 :י פסיוציה יש לבצע את הצביעה כדלקמן"לאחר הכנת פני השטח ע

 

 .מיקרון 48-68צבע יסוד אפיגול בשכבה אחת בעובי  .א

 .מיקרון בגוון חום 68שכבת טמגלס צבע עליון בעובי  .ב

 

 

 במלון קראון פלאזה ניקוזעבודות  - 95מתוך פרק  92פרק תת 

 

 תאור העבודה 92.3

קו ניקוז  :הבאות יבצע הקבלן את העבודות ,פלאזהבודות במלון קראון במסגרת ע

ותא קליטת מי גשם באגף  2818שעודכן במאי  27י "גרויטציוני מבטון טרומי לפי ת

 .הצפוני של המלון

 

ולא במחיר להנחת צנרת  כלולות בסעיפי הכמויותהמופיעות כל הדרישות , למען הסר ספק

 . ישולם בעדן בנפרד

 

 עבודות צנרת  92.2

 צנרת מי המלח 92.32.32

 

 2888ובמחברי אוגן מסוג קראוס , מ יעשו באוגנים בריתוך"חיבורי קטעי צינורות פלב

מ "הברגים יהיו מפלב. י אוזנים ומוטות מתיחה גם אם לא סומן כך בתכניות"מעוגנים ע

L/15 .הריתוכים יעשו כך שלא ישארו . כל חיבורי הצינורות בריתוך יעשו בפנים ובחוץ הצינור

לאחר הריתוך יוחלקו מקומות . וימולאו בקווי ריתוך נוספים' חורים וכו, שקעים, יציםכל חר

החיבור באבן משחזת כדי ששטחם הפנימי של הצנורות והאביזרים יהיה חלק ללא כל 

 .בליטות

 

הסתעפויות , ולא יורשה ביצוע קשתות SC.40יהיו חרושתיים ' הסתעפויות וכו, קשתות

 .מתכנןהאלא באישור מיוחד של , טים לריתוךי חיתוך סגמנ"ומעברים ע
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 .להלן 11מ בתוך תא המגופים יהיו צבועים כמפורט בפרק "צינורות פלב

 2888מ שיונחו בתוך הקרקע יהיו עם ציפוי חיצוני בקולטאר אפוקסי בעובי "צינורות פלב

 . מיקרון ויתאימו לדרישות של המפרט הכללי

 

תמיכות . לפי התוכנית L/15מ "תמיכה לצינור מפלב צינורות הסניקה יתמכו על ידי רגלי

 . יבוצעו לפי הפרטים בתוכניות 4", /", 2"לצינורות 

 

 

 

 ספחים 92.32.22

, ומעלה יהיו לריתוך /"בקוטר ( 'מעברי קוטר וכד, קפי ריתוךז, הסתעפויות, קשתות)ספחים 

ההתקנה יבוצעו  לאחר. עטיפה פנימית וחיצונית זהה לצנרת, חרושתיים מוכנים להתקנה

הספחים 3בהתאם להוראות יצרן הצנרת, תיקוני ראש להבטחת המשכיות העטיפה

 .המעודכנות

בהברגה ומגולוונים או בריתוך עם ציפוי חיצוני , ומטה יהיו חרושתיים 2"ספחים בקוטר 

 .מוכנים להתקנה ובעלי תו תקן, בהתאם לסוג ההתקנה

 .יאושרו ספחים עשויים מפלחי צנרת או לא חרושתיים לאלתשומת לב הקבלן כי 

 

 מדידה ותשלום

אספקה והתקנה של הספחים כלולה במחירי היחידה להנחת הצינורות ולא ישולם בעדם 

 .בנפרד

 

 מי מלחמתקני  92.0

 כללי 92.0.2

כל רכיב  .יבוצעו בהתאם לתוכניות ולאמור בשאר מסמכי החוזה', כגון שוחות וכדמתקנים 

 .יעמוד בעומסי התכן המוגדרים בתקן הקובע לעניין זה, יבורים ביניהםכולל הח, של שוחה

יובלטו מעל פני , או בלתי סלולים, מתקנים הנמצאים בשטחים פתוחים בלתי מרוצפים

 .מ לפחות"ס 28הקרקע הסופיים בשיעור של 

 

 שוחות בקרה 92.0.1

או שימוש 3ו חל איסור מוחלט על בניית שוחות בקרה מבלוקים או שימוש בשוחות פוליאתילן

 .בשוחות עם תחתית פלסטית אינטגרלית

 ,D-400ממין מכסים יהיו ה .מחוליות טרומיותתצקנה באתר או תבוצענה בקרה ה שוחות

 . מ"ס 58 בקוטר
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 .נכללים במחירי השוחות תכל המכסים לשוחות השונו

 

או 3בכל מקרה יותאמו הרום והשיפוע של פני המכסים לרום ולשיפוע של המיסעה ו

 .שטחים המרוצפיםהמ

סוג ודרג הצינורות , מחברים שישמשו לחיבור צינורות לקירות של שוחות יתאימו לקוטר

מ בכל "ס 48המידה בין תחתית התקרה והמכסה כולל הצווארון לא תעלה על  .כמפורט לעיל

 .לפי דרגת החשיפה הגבוהה ביותר, 82כל עבודות הבטון יהיו בהתאם לפרק  .המקרים

 (:הקרקעית עיבוד)מתעל 

כגובה ראש הצינור הגבוה ביותר , הבקרה שוחתבקרקעית , יהיה עומקה של כל תעלה

 .לשוחה המתחבר

 שלבים /)מ ביניהם "ס /.//יהיו שלבי הירידה בצורת סולם במרחק אנכי של  -שלבי ירידה 

 . םנים הישראליהכל בהתאם לתק(. שוחה בקרה' מ 1לכל 

תהיה החוליה עליונה , י מנהל הפרויקט"במקומות שיאושרו ע, מטר 2.76 -בעומקים מעל ל

 .עשויה מקונוס אקסצנטרי

  .עם כלוב הגנה L /15ם "מטר יותקן סולם מפלב 76./ -בעומקים הגדולים מ

 

 דרישות טיב והתאמה לתפקוד הנדרש 92.4

 בדיקת אטימות בקווי גרביטציה ובשוחות בקרה 92.4.2

-המפרט הכללי לעבודות בנייה של הוועדה הביןכל הבדיקות לכל סוגי הצינורות תעשנה לפי 

 .67פרק , משרדית

 י הקבלן לאחר"ע אטימות מוחלטתלת ויטציה והשוחות שיבוצעו יעברו בדיקבוי הגרוכל ק

בדיקות האטימות תבוצענה בנפרד לכל קטע בין כל שתי שוחות סמוכות  .שתסתיים התקנתם

על הקבלן מוטלת האחריות לרישום  .לפני מילוי חוזר מעל הקטע הנבדק, ובנפרד לשוחות

לשם בדיקת האטימות  .בכל קטע וקטע רועי בדיקת האטימותימדויק ביומן העבודה של כל א

 :יכין הקבלן מבעוד מועד

 .והעומדים בלחץ מבלי שישלפו מתאים לקוויםוטר פקקי איטום בק .א

שיונח על חשבון ובאחריות  ,תוימות האטבדיקצוע יקו מים זמני לצורך מילוי הקו וב .ב

 . הקבלן

הבטיח והצלחת הבדיקה על הקבלן ל ימותעל מנת להבטיח יעילות מרבית בבדיקת האט

 .צרן הצינורות על הנחתםי פיקוח מרבי של

 

 קוים גרביטציונייםצילום פנימי של  92.4.1

המפקח רשאי להגדיר קטעים שבהם . צילום הצנרת יבוצע לכל הצינורות שבוצעו ולכל אורכם

 .לא נדרש צילום
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 למערכת גרביטציוניתבקרה  ותצילום פנימי של צנרת ושוח 92.4.0

 כללי .א

על הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות , לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת

הצילום ייערך באמצעות מצלמת  .לאחר סיום העבודות, צילום לאורך הקו המונחפעולת 

 .שתוחדר לצנרת לכל אורכה, סגור חוגב וידיאו

 .הנחתהשל ביצוע הולתעד את מצב הצנרת ואופן " להביט לתוך הצינור"מטרת הבדיקה היא 

א ולאשר שמטרתה לווד, פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת

ולפי הוראות נוספות של מנהל  המיוחד המפרטלפי , את תקינות הביצוע לפי התכניות

 .הפרויקט שניתנו במהלך הביצוע

לפני ביצוע פעולת הצילום ובסמוך אליה ככל שניתן יהיה על הקבלן לנקות ולשטף את הקו על 

 .מנת להכינו לצילום

שיעמוד בכל הדרישות , סיון לביצוע העבודהיבעל ציוד ונ, עסיק קבלן משנה מיומןיהקבלן 

 הקבלן יקבל אישור מנהל הפרויקט להעסקת קבלן. המפורטות לעיל ובדרישות המפרט

 .קודם לתחילת עבודתו, המשנה

ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת העבודה 

 .תוכניות עדות אסופתומסמכי הצילום יהוו חלק מ, לאחר הביצוע

יבוטל סעיף הצילום בחוזה , במקרה זה. לום באופן ישירילהזמין את הצ רשאי מנהל הפרויקט

  .ומבלי לשנות את שאר מחירי היחידה הקבלן מבלי לשלם לקבלן כל פיצוי עבור הסעיף

 .על הקבלן יהיה לשטוף ולנקות את הצנרת והשוחות ולהכינם לצילום

 .המזמיןי "יה עהתשלום למבצע הצילומים יה

החלטתו תוכנית עבודה מפורטת בהתאם לבצע את פעולת הצילום בקטעים לפי ורה לי המפקח

 .הבלעדית

 .תוף הפעולה לבצוע הצילוםייתן את כל שיהקבלן 

 .הצילום י תוצאות"הקבלן יתקן את כל הנדרש בהתאם לדרישות מנהל הפרויקט עפ

 ועלותהבמקרה של צורך בבצוע צילום חוזר יזמין מנהל הפרויקט את עבודת הצילום החוזר 

 .חשבון הקבלןמ תנוכה

 ביצוע העבודה .ב

 וניקוי שטיפה( 1)

מכל חומרי בניה  ואת השוחות הצנרת שהונחהאת  לנקותלפני ביצוע הצילום על הקבלן 

וי יבוצע באמצעות שטיפת לחץ הניק. וחומרים אחרים העלולים לפגוע במהלך פעולת הצילום

 .מתאים לכך מכשורבאמצעות 

 עיתוי העבודה( 2)

מ מעל "ס 50כיסוי והידוק שכבות העפר בעובי , ביצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצנרת

לדרישות והשלמת העבודות הקשורות לביצוע השוחות החיוניות לבצוע  הצינור בהתאם

 .ל הפרויקטהצילום ייערך בנוכחות נציג מנה .הצילום
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ביצוע  לא פחות מאשר שבעה ימים לפני, על הקבלן להודיע למזמין על מועד ביצוע הצילום

 .יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות מנהל הפרויקט הקבלן לא .העבודה

 מהלך הביצוע( /)

לפני תחילת הצילום יסמן הקבלן בצבע שמן זוהר במיקום שיתגלה בצילום את מספרי 

הקבלן יבצע את הצילום באמצעות החדרת מצלמת . ן מסומנות בתכניותהשוחות כפי שה

 .סגור בקטעי אורך מתאימים בהתאם למגבלות הציוד חוגבוידיאו 

 .מהלך העבודה יצולם וינוטר מעל גבי מסך טלוויזיה במהלך ביצוע הצילום

 תיעוד( 4)

, בעזרת תיעוד קוליהצילום על כל שלביו יתועד על גבי קלטת וידאו לשם רישום תמידי וכן 

 .'על גוף הסרט בצורת הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים וכד, בעזרת מיקרופון

 (נזקים)תיקון מפגעים  .ג

יתגלו , או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת3במידה ובמהלך פעולת הצילום ו( 1)

דרושים הקבלן יהיה חייב לבצע את התיקונים ה, מפגעים שלדעת מנהל הפרויקט יש לתקנם

 .לשביעות רצונו המלאה של מנהל הפרויקט

 .הקבלן יתקן הנזקים הישירים והבלתי ישירים( 2)

תהליך הצילום . לאחר ביצוע התיקונים יבצע הקבלן צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים( /)

 ".ביצוע העבודה"החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף 

 ממצאיםהצגת  .ד

רק לאחר מסירת תיעוד אך וי מנהל הפרויקט תהיה בהתאם לתנאי המכרז "קבלת העבודה ע

 .הממצאיםח מפורט לגבי "ודו תקליטורים, ת וידאוויכלול קלטשהצילום 

 תקליטורים3ת וידאווקלט( 1)

כולל סימון  מרחקים בין שוחות ,עוד מצולם של הקו לכל אורכוית לנהתכלו והוידיאת וקלט

 (.CD)הקלטות תועתקנה במלואן לתקליטורים  .זיהוי שוחות

 .פס הקול של הקלטת יכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי ביצועה

שיהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה , ח מפורט"דוזו י מבצע עבודה "במצורף לקלטת יוגש ע (2)

 :ויכלול

 חר על וכל סימון ותאור א, שוחות בקרה וסימוניהן, של הצינור( סכמה)ם מצבי ירשת

 .ומיקום ליקויים שיתגלו מיקומו ,פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו

 אור המפגע ית, ליקוינקודת , ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול קטע הקו"דו

 .והערות

 יםליקויסיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות ה. 

 לגבי תיקון הליקויים מסקנות והמלצות. 

 

בכל הצילומים הסטטיים , בקלטות המצולמות ובהעתקיהן בתקליטוריםח ילווה "הדו

. בקבצים דיגיטליים על תקליטורים ובתדפיסים של צילומי התקלות שהתגלו במהלך הצילום
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מנהל הפרויקט רשאי לדרוש עריכה של הצילומים בהתאם להנחיות שתימסרנה למבצע 

 .הצילומים

 .עדות ויהוו חלק ממנהח והצילומים יצורפו לערכת תוכניות ה"הדו

 אחריות הקבלן .ה

שומר מנהל הפרויקט לעצמו את הזכות לערוך צילום " תיקון מפגעים"בנוסף לאמור בסעיף 

 .חוזר לפני פקיעת תוקף האחריות של הקבלן

ת הנחיועל חשבונו לפי וים על ידי הקבלן ליקויצינור יתוקנו הבנזקים בצילום במידה ויתגלו 

של הקטעים י הקבלן צילום חוזר על חשבונו "ייערך ע קון הליקוייםלאחר תי. מנהל הפרויקט

 .המתוקנים עד לקבלת תוצאה שתניח את דעתו של מנהל הפרויקט

 

 : אופן התשלום

 ..התשלום בגין עבודות צילום ושטיפת הצינור יהיה כלול במחיר הצינור לפי מטר אורך

 

 

 

 נור יעטיפת בטון לצ 92.4.4

המחיר יכלול . נוריא מדודה בהתאם לקוטר הצ"נור תהיה מייחידת המידה לעטיפת בטון לצ

כל עבודות העפר ו אספקת והתקנת הבטון, תבניות, נתואת אספקת ברזל הזיון והתק

 .המחיר יהיה אחיד לכל העומקים .הנדרשות

 

 מעבר בקירות 92.9

גדר רשת וכל קיר , גדר תיל, תעלת בטון3קיר בטון3גדר אבן3נורות בקיר אבןיעבור מעבר צ

קון מחדש לפי ית, ביצוע המעבר, פירוק: העבודה תכלול. תשולם תוספת לאדר אחרים וג

לא תשולם כל תוספת והקבלן יחזיר . מסגרות וכל הנדרש, בטון, עבודות בניה הקיים כולל

 .נוריהמצב לקדמותו כלול במחיר הצ

 כללי -בטול תאים ומתקנים שונים  92.1

וא הנמצאים בתחום החפירה של צנרת צנרת מכל סוג שה, בטול וסילוק של תאי בקרה

 .ומתקנים חדשים מתוכננים לא ישולם בנפרד

י הרשות "המתקנים המבוטלים יפורקו בשלמותם ויסולקו מאתר העבודה לאתר מאושר ע

עבודה זו תהיה כלולה . י הקבלן ללא כל תשלום"או המשרד לאיכות הסביבה ע3המקומית ו

 .מחירי היחידה האחרים בכלל

ם החפירה של צנרת והנמצאים מחוץ לתח ,ל"מתקנים וצנרת כנ ,וק של תאי בקרהבטול וסיל

 .נתן על כך הוראה מפורשת מהמפקחיומתקנים חדשים יהיה בתשלום אך ורק אם ת

 קון אספלט יפתיחה ות 92.1.2
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יחסים יקון אספלט מתילפתיחה ות( 67פרק , 61פרק )ש "מחיר היחידה במחירון משב

עבור מקרים אחרים ראה סעיפים מתאימים . בכל העומקים מ"ס 48-188נורות בקטרים ילצ

 .בפרק עבודות נוספות

 

 אבני שפה 92.1.1

 - לא ישולם בנפרד -עבור פירוק אבני שפה והתקנתן מחדש לאחר גמר בצוע העבודות 

המחירים יכללו את כל הדרוש לשם התקנת . ומחירים יהיה כלול במחירי היחידה השונים

ובין שהיו  בין שנשברו במהלך העבודה, בורותבני שפה שהחלפת א: לרבות, האבן בחזרה

 .שבורות קודם לכן

 חיבור למערכת ניקוז קיימת 92.2

עבודות חיבור צינור לשוחה קיימת תבוצענה בהתאם לכללי הזהירות והבטיחות ובהתאם 

 .או לפי הוראות המפקח ובאישור המזמין3למפורט במפרטים הכלליים ו

 .קידוח בלבד ולא תורשה חציבה בשום אופןי "הפתח להתחברות הצינור בדופן התא יבוצע ע

  .הצינור יחובר לשוחה באמצעות מחבר מיוחד כמפורט לעיל

הקבלן יבצע חיבור , מהמערכת העירונית אל מגרש תחנת השאיבה" ניפל"במידה וקיים 

 . ל"קיים של צינור הניקוז הנ ILבהתאם ל 

 

ביצוע , קידוח בדופן התא, חפירה וגילוי התא, לביצוע העבודה יכלול חשיפה מחיר היחידה

כל התאומים הנדרשים עם , שינויים בעיבוד המתעל ואטימה, החיבור כולל אספקת המחבר

ביצוע מעקפים זמניים אם , מחברים אל קו הריקון קיים ,החברה להגנת ים המלחגורמי 

 .בשלמות, חרת הנדרשת לכךאו כל עבודה א3עבודות ידיים ו, יידרש

 

  לקו הסניקהצינורות ואביזרי צנרת  92.24

 תאור העבודה 92.24.32

 118בקטרים חיצוניים   ,(פוליאתילן בצפיפות גבוהה)  HDPEעשויים ניח קווי סניקהיהקבלן 

 מ"מ

 .HDPEתבוצע ממבנה התחנה ואל קו הסניקה הציבורי העשוי העבודה 

 ואביזרי צנרת לקו סניקה תצינורו  92.24.31

, PE 100  ,15 PNמטיפוס (  HDPE)הצינורות יהיו צינורות פוליאתילן בעל צפיפות גבוהה 

 . מ"מ 118ע בקוטר חיצוני "או שו" מריפלקס"כדוגמת 

 .ן'י ריתוך אלקטרופיוז"הצינורות יחוברו ע

כל אביזרי  .ויכל חלקי הצנרת ואביזריה יהיו מסומנים על ידי היצרן מבחוץ למטרת זיה

 . 15הצנרת יהיו דרג 

 .אופן הביצוע וחומרי הצנרת ואביזריה יהיו מותאמים להוראות ודרישות  היצרן

 .כלל הצנרת והאביזרים יהיו מתוצרת אותו היצרן
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 אביזרי צנרת  92.24.30

אוגנים וכל אביזר צנרת אשר דרוש לביצוע העבודה על פי , הסתעפויות, מעברי קוטר, קשתות

עם מקשרי , כניות יהיו מוכנים וסטנדרטיים בזויות וקטרים בהתאם לדרוש בתוכניותהתו

מחיר אספקת אביזרי הצנרת וכל יתר הספחים והאוגנים הדרושים כלולים . ן'אלקטרופיוז

 .ע"או שו" מריפלקס"מתוצרת   15כל האביזרים יהיו חרושתיים דרג . א צינור"במחיר מ

 

 HDPEלצנרת  בדיקת לחץ  3924.92.

בדיקת לחץ לפי  ךתיער( תהצינורוללא חיבורי הריתוך בין ) ותלאחר כיסוי חלקי של הצינור

כגון אוגן ( לבדיקת לחץ)הקבלן יוסיף את כל האביזרים הדרושים . המפורט במפרט הכללי

 .על חשבונו' משאבת לחץ וכו, פקק להוצאת אוויר ברז ניתוק, ואוגן עיוור

 

שעות  /בנקודה הגבוהה ביותר ולמשך של ' אטמ 15עשה ללחץ של לפחות יבדיקת הלחץ ת

 .לפחות ללא כל שינוי בלחץ

 

 

 :שלבי הבדיקה 

 .מילוי הצינור במים בלחץ העבודה של הקו יממה לפני הבדיקה .א

 .בעיקר במקומות החיבור, בדיקה ויזואלית של הקו .ב

 .הצינורמלחץ העבודה המתוכנן של  28%-העמסת הקו בלחץ הגבוה ב .ג

 

עשו על חשבון הקבלן ויהיו כלולים יעבודת בדיקת הלחץ כולל התיקונים במידה וידרשו י

 .צנרת במחירי היחידה להנחת

 .השימוש במים לצורך בדיקת לחץ יהיה על חשבון הקבלן

 

 תעודת אחריות של יצרן הצינורות 92.24.31

ור נציג שירות השדה על שנים והיא תכלול איש 18למשך  תהיהתעודת אחריות של היצרן 

קוטר הצינור ועובי , אורך קטע, על התעודה יוגדר מיקום. תיקון כל הפגיעות ובדיקת הלחץ

 .הדופן וכן רשימת הבדיקות שנעשו ואישור על הבדיקות

 . תעודת אחריות בסוף בצוע העבודה  לחברה לפתוח קיסריה הקבלן ידאג להעביר 

 

 עמודי סימון 92.24.32

 .יותקנו בנקודות כמסומן בתכנית ולפי הוראות המפקח לצורך סימון קו הסניקה עמודי סימון

הממולאים בבטון ומעוגנים צבועים ' מ 1.6באורך  5"פלדה  תמצינורועמודי הסימון יהיו 

 .מ מעל פני הקרקע"ס 08לסירוגין חום לבן ויבלטו 
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   95רשימת תכניות שנוספו עבור פרק  

 726-88קובץ  'קראון פלזה צפ .2גיליון . לוחות חשמל – 219' נוספה תכנית מס .1

 725-88קובץ  'קראון פלזה צפ .1גיליון . לוחות חשמל – 211' נוספה תכנית מס .2

 727-88קובץ  'קראון פלזה צפ .0גיליון . לוחות חשמל – 212' נוספה תכנית מס ./

 720-88קובץ  'קראון פלזה צפ .4גיליון . פרטים+ לוחות חשמל  – 212' נוספה תכנית מס .4

 725-88קובץ  'קראון פלזה צפ .9גיליון . פרטים -הארקת יסוד  – 215' נוספה תכנית מס .6

 7/8-88קובץ  'קראון פלזה צפ .1גיליון . מקרא והערות – 203' נוספה תכנית מס .5

 7/1-88קובץ  'קראון פלזה צפ .מתקן חשמל תשתית צנרת באתר – 202' נוספה תכנית מס .7

 7/5-88קובץ  חוף הוד .2גיליון . לוחות חשמל – 205' נוספה תכנית מס .0

 748-88קובץ  חוף הוד .1גיליון . לוחות חשמל – 243' נוספה תכנית מס .5

 741-88קובץ  חוף הוד .0גיליון . לוחות חשמל – 242' נוספה תכנית מס .18

 742-88קובץ  חוף הוד. 4גיליון . פרטים+ לוחות חשמל  – 241' נוספה תכנית מס .11

 88-/74קובץ  חוף הוד .9גיליון . פרטים -הארקת יסוד  – 240' נוספה תכנית מס .12

 744-88קובץ  חוף הוד .1גיליון . מקרא והערות – 244' נוספה תכנית מס ./1

 746-88קובץ  חוף הוד. מתקן חשמל תשתית צנרת באתר – 249' נוספה תכנית מס .14

 7/2-88קובץ  'קראון פלזה דר. 2גיליון . לוחות חשמל – 201' נוספה תכנית מס .16

 88-//7קובץ  'קראון פלזה דר .1גיליון . לוחות חשמל – 200' נוספה תכנית מס .15

 7/4-88קובץ  'קראון פלזה דר .0גיליון . לוחות חשמל – 204' נוספה תכנית מס .17

 7/6-88קובץ  'קראון פלזה דר .4גיליון . פרטים+ לוחות חשמל  – 209' נוספה תכנית מס .10

 7/5-88קובץ  'קראון פלזה דר .9גיליון . פרטים -הארקת יסוד   – 201' נוספה תכנית מס .15

  7/7-88קובץ  'קראון פלזה דר .1גיליון . מקרא והערות – 202' נוספה תכנית מס .28

 7/0-88קובץ  'קראון פלזה דר .מתקן חשמל תשתית צנרת באתר – 202' נוספה תכנית מס .21

 


