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  ימחק בהגשה הסופית)דף זה טבלת מהדורות ועידכונים  (
  

  עדכונים  תאריך הפצה  מהדורה
01  16/09/2017    
  17/09/2017בהתאם להערות ארילון מתאריך   01/10/2017  02
  01/10/2017בהתאם לפגישה שהתקיימה בתאריך   09/10/2017  03
 09/10/2017בהתאם להערות ארילון מתאריך   10/10/2017  04

התקבל מדורי ש כפי 51ותוספת מפרט מיוחד פרק 
  כפי שהתקבל מיאיר שנבל 08אלקלעי ופרק 

תוספת הערת ליאור לגבי ממונה בטחון. הוספת   22/10/2017  05
  פסקה לגבי שלביות ביצוע של מערכת הדלק

בהתאם לחומר שהתקבל מהיועץ  08עדכון פרק   08/11/2017  06
הוספת מפרט לתערובת בטון , 29/10/2017בתאריך 

למשטחים ואופני ביצוע, הוספת מפרט דקל כפי 
  23/10/2017שהתקבל מיועצת הדלק בתאריך 

עדכון הקנסות,טיפול בהערות ליאור בלום            09/11/2017  07
     08-11-2017מתאריך   

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  
  
  
  
  
  
  



  
 

3  
 

  
  
  
  
  
  

  ד.א.ל הנדסה בע"מ  :     וניקוז סלילהמתכנן  
   תל אביב ,55ידאל אלון רח'         
  03-6366440, פקס :  03-6366444טל' :          

  
  יעוץ הנדסי – צל      : מתכנן מים

  91490, ירושלים 49042ת.ד.         
  02-5665511, פקס: 02-5665530טל' :          

  
  ) בע"מ1980וניהול ( פז הנדסה      : דלקתכנן  מ

  קרית אתא 40יוסף בצרי רח'         
  04-8709757, פקס : 04-8704585טל' :          

  
  

  חברה להנדסת חשמל בע"מ –שנבל יאיר   :ה וחשמלמתכנן תאור
   52462, רמת גן 8הבונים רח'         

  03-6135042, פקס :  03-6131688טל' :   
  

      
  דוכיפת הנדסה בע"מ – דורי אלקלעי  נה מסעה :יועץ קרקע ומב

  7176241מודיעין,  26מרים החשמונאית רח'          
       073-7274462לפקס ט        

  
  ד.א.ל הנדסה בע"מ    :     יועץ תעופה

   , תל אביב55אל אלון גרח' י        
 03-6366440, פקס :  03-6366444טל' :          
    

  
  במפ הנדסה בע"מ –ארילון מאיר     : תאום ופיקוח

  3088900, 2465קיסריה, ת.ד.  18נגה         
  04-6288925, פקס 04-6288924טל':         
          

  
  אגף הסלילה –חטיבת ההנדסה     :  ניהול פרוייקט

  רשות שדות התעופה        
   70100נתב"ג    7ת.ד.          
  03-9750243, פקס :     03-9750244        
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  רשימת  מסמכים
  
  

  
  
  

  המסמך
  

  המסמך המצורף
  

  מסמך שאינו מצורף
  

  שנה
  
  

  מסמך  א'

  
  

  הצעת  הקבלן

  
  
  

  

  
  מסמך  ב'

  
  

  
  תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י קבלן (של רש"ת)

  

  
  מסמך  ג'

  
  

  
  המפרט הכללי לעבודות בנין (*)  ומפרטים כלליים

אחרים , במהדורתם  העדכנית  לרבות  אופני 
  המצורפים למפרטיםהמדידה ותכולת המחירים 

  הכלליים .

  

      
  

  מוקדמות      00

  
  

2009  
  2011  עב'  עפר      01    
  2013  עבודות בטון יצוק באתר      02    
  1990  מוצרי בטון טרום      03    
  2015  מתקני  חשמל      08    
  2005  עבודות  צביעה      11    
  2000  מסגרות  חרש      19    
  2014  כבישים ורחבות מסלולים,      51    
  1990  קווי מים,ביוב ותיעול      57    
      

  
  

  עבור –מפרט רשות שדות התעופה למיפוי # )    (     
  מצורף .  AS  MADEתכניות ,             

  

        
      תנאים כלליים  1 –מסמך  ג' 
 2 –מסמך  ג' 
  3 -מסמך  ג' 

  מפרט  מיוחד
אופני מדידה 

  מיוחדים

    

      כתב  כמויות  מסמך  ד' 
      רשימת  תכניות   מסמך  ה'

  
  
  
  

  כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים בזה .
  
  

  הצהרת  הקבלן 
  

  הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים  במכרז/חוזה  זה , קרא והבין את תוכנם ,
  אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם .קיבל את כל ההסברים 

  הצהרה זו מהווה נספח לבקשה למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו .
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  :הערות  

  
  

  ( * )        המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן , ניתנים
  

  לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון .              
  
  

  .  03-9750094טל.  מס'    235חדר    1( # )        מפרט רשות שדות התעופה למיפוי ניתן לקבל בטרמינל  
  
  
  
  
  
  
  

                _______________________                                                      ________________  
  תאריך                                                                           חותמת  וחתימת  הקבלן                            
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  1מסמך  ג' 
  המהווה  חלק  בלתי  נפרד  ממכרז/חוזה

  תנאים  כלליים  מיוחדים 
  
  

  לכל  אזור  בנפרד - יש  להתייחס  לכל  התנאים המיוחדים  של  המפרט 
  
  

  תנאים  כלליים
  

  מוקדמות – 00פרק  
  

  תאור  העבודה     00.01
  
  

בחלק   BRAVOרחבת מטוסים  של שיפוץ ושדרוג לביצועמכרז/חוזה זה מתייחס 
מערכות תשתית  ,  גוריון כולל נתיב ההסעה של הרחבה, –המזרחי של שדה התעופה בן 

  ניקוז ומשטחי בטון.
  
  
  
  

  כל האזורים הנ"ל כוללים העבודות הבאות  :
  
  
  
  
  .עבודות  הכנה  ופירוק  .1
  .עבודות  עפר  .2
  .עבודות מצעים ותשתית  .3
  .עבודות  אספלט  .4
  .עבודות  ניקוז  .5
  .טוןעבודות  ב  .6
  והידרנטים עבודות קווי מים  .7
  חשמל, תקשורת, תאורה, תאורת מסלולים ומערכות נוספות עבודות  .8
  .עבודות קווי דלק  .9

  .עבודות צביעת מסלולים, תמרור ושילוט  .10
  עבודות קווי סניקה  .11
  ודות להקמת חומת בטון חדשה.עב  .12
  עבודות נוספות.  .13
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  תנאי  התקשרות  נוספים   00.02
  
  

  "מוקדמות" מחייבים מכרז/חוזה זה בתיקונים ,  00כל הסעיפים של פרק    
  השלמות או ההסרות הבאים :  

  
  
  

  במקום "ממשלת ישראל" יקרא הקבלן "רשות שדות התעופה" ( להלן:    א.  
  

  "הרשות" ) .    
  
  

  יבוא  "חוזה הרשות" . 3210במקום חוזה מדף   ב.  
  
  

  הקבלן .אינם מחייבים את  004,  003ופרקים  0023,  0022סעיפים   ג.  
  
  
  

  עדיפות  בין  מסמכים  00.03
  

    
  בכל מקרה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות מכרז חוזה זה לבין  
  הוראות "חוזה הרשות", תהיינה הוראות מכרז/חוזה זה עדיפות .   
  תהיינה עדיפות על הוראות פרקים אחרים. האמור במסמך 51הוראות מפרט   
  א רק להוסיף להתחייבויות הקבלן לפי מסמכיםזה אינו בא כדי לגרוע אל  
  אחרים ובפרט בהזמנה וחוזה ההתקשרות .  

  
  
  
  

  בדיקת  התנאים  ע"י  הקבלן    00.04
  
  

  רואים את הקבלן כאילו ביקר, לפני הגשת הצעתו במקום העבודה ובדק   
  באופן יסודי את כל תנאי העבודה העלולים להשפיע על עבודתו וביסס את   
  בהתחשב בכל התנאים כולל החורגים והמיוחדים לעבודה זו .הצעתו   

  
  

  לא תוכר ע"י הרשות כל תביעה הנובעת מאי לימוד או הערכה בלתי נכונה של  
  תנאי המקום ע"י הקבלן .  
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  מדידה  וסימון  00.05
  

  לקבלן ימסרו ע"י המפקח נקודות המוצא העיקריות (כגון נקודות בצירים,  
  וכד') המסומנות בתכניות .נקודות קבע   
  על הקבלן מוטלת החובה לאחוז בכל האמצעים לאבטחת קיומן ויציבותן   
  של נקודות אלה במשך כל זמן העבודה .  

  
  המפקח רשאי לחייב את הקבלן,ללא תשלום כלשהו,לסמן ולאזן נקודות  
  נוספות לאלה המסומנות בתכניות הן לצרכי דיוק הביצוע והן לצרכי חישוב  
  ויות ולכל צורך תכנוני או ביצועי הקשור בפרוייקט זה ולמסור את כמ  
  ASהממצאים בכתב בצורת מדיה מגנטית,תרשימים,תכניות ותכניות   
 MADE  לפני ואחרי העבודה וכד' לשביעות רצון המפקח . לנושא זה יחשבו  
  גם,ולא רק,עבודות המדידה לסימון מיקום שוחות ,חביות תאורה,שלטי   
  הכוונה וגופי תאורה קיימים וחדשים (שיותקנו ע"י אחרים) ועבודות חידוש   
    מיקום סימוני המסלול כולל מדידת מצב קיים של סימונים אלה לפני ביצוע   
  קרצוף.  

  
  כל תיקון במדידה,כתוצאה משינוי תכניות או כתוצאה מטעות מדידה ע"י כל   
  צד שהוא יעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו .  

  
  עבודות המדידה כמפורט לעיל וכן כל עבודות מדידה נוספות שידרשו ע"יכל   
  המפקח ,וכל עזרה הדרושה לבקרת גבהים ומידות,כלולים במחירי היחידה  
  של הסעיפים השונים ולא ישולמו בנפרד .  

  
  
  
  
  

  הגנה  על  מבנים  או  מתקנים  קיימים  00.06
  
  

  מסלולים ותעלות קיימות ימים,מתקנים קי על מבנים, הקבלן יגן על חשבונו,  
  לפי הוראת המפקח, בתמיכות זמניות או אמצעי הגנה מתאימים אחרים,  
  מפני כל נזק עקב ביצוע עבודות לפי חוזה זה ויהיה אחראי להמשך הפעולה  
  התקינה של המבנים ו/או המתקנים.  
  סידור התמיכות ואמצעי הגנה אחרים : גם אם בוצעו לפי הוראות המפקח או  

באישורו , לא יפטרו את הקבלן מאחריותו הבלעדית לשלמות המבנים 
  והמתקנים .
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  מניעת  הצטברות  מי  גשם  בכל  האזורים  ובכל  אחד  משלבי  העבודה  00.07
  
  

  על חשבונו, בכל על הקבלן לנקוט, בזמן ביצוע העבודות מכל סוג שהוא,  
  גשמים בשטח העבודה כדי האמצעים הדרושים כדי למנוע הצטברות מי  
  להרחיקם במהירות המירבית למקום שיקבל את אישורו המוקדם של  

המפקח. הרחקת מי הגשמים תיעשה בכל האמצעים כולל תעלות זמניות    
  ו/או הערמת סוללות ו/או שאיבה וכד' .

  
  

  יגיש הקבלן לאישור תכנית ניקוז מפורטת  לפני תחילת ביצוע העבודות,
  כדי למלא דורים המוצעים לכל שלב של ביצוע העבודה,המראה את הסי
  .יבצעה במלואה הנ"ל ולאחר אישורה, את הדרישות

  
בכל אמצע חודש ספטמבר על הקבלן להגיש לאישור תוכנית ניקוז בנוסף, 

מפורטת המראה את סידורי הניקוז שבכוונתו ליישם בעונת הגשמים הקרובה 
יהיה ליישם את התוכנית במלואה. בהתאם להתקדמות בעבודות. על הקבלן 

עבור הכנת התוכנית, אישורה ויישומה בשטח לא ישולם לקבלן בנפרד והיא 
  תהיה כלולה במחירי היחידה השונים

  
  

  גם אם הקבלן נקט בכל האמצעים הדרושים שקבלו כל נזק שייגרם לעבודות,
  יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו בהתאם  –את אישורו המוקדם של המפקח 

  להוראות המפקח .
  
  

בנוסף לאמור לעיל מסוכם על הקבלן להחזיק בשטח, בכל אזור, באופן שוטף 
לפחות שלוש משאבות מים "טבולות" תקינות ובכל האביזרים וכח אדם 

הדרושים להפעלתם ואחזקתן כולל בשעות שאין מבצעים עבודה. עבור 
  רד .המצאות המשאבות במקום הפעלתן ואחזקתן לא ישולם תשלום נפ

  
  
  

  MADE-AS "תכניות  "כפי  שבוצעו  00.08
  

  מפה ממוחשבת שתכלול גבולות על הקבלן להכין מיד עם גמר ביצוע העבודה,  
הסלילה, מיקום כל המערכות  כולל מערכות שלא בוצעו ע"י הקבלן, גבהים על   
  .לפי הוראות המפקח ולשביעות רצונול ני הסלילה ומיקום סימני הצבע. הכפ

  
  ותוגשנה ע"ג בצורה ממוחשבת, על חשבונו, אלה יוכנו ע"י הקבלן, תכניות  
  דיסקט, בהתאם לנוהלי ודרישות רש"ת , ובדרגות פירוט המקבילות לתכניות  
  ימסרו העתקים, כולם על חשבון הקבלן, 5-העבודה . הדיסקט, המקור ו  
  למפקח לא יאוחר מחודש ימים מיום גמר העבודה באתר .  
ת של ואישורם ע"י המפקח הם תנאי לקבלה סופי AS MADEקבלת תכניות    

  . העבודה ותשלום החשבון הסופי
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יעשו תוך כדי עבודה בכל  AS-MADE - המדידות לצורך הכנת תוכניות  ה  
שלב הדורש מדידה (למשל מערכות ימדדו עם ביצוען ובטרם הכיסוי שלהן 

  .)בעפר
  

ם השונים של העבודה הקבלן לגבי ביצוע המרכיבי ידי על ףשייאסהמידע   
וגם   AS-MADE -(למשל  מערכות תשתית) ישמשו את הקבלן לתוכניות ה

לצורך עדכון תוכנית תאום המערכות תוך כדי ביצוע העבודה כך שהקבלן 
שבוצעו במיקומם יחזיק כל הזמן תוכנית תאום מערכות עליה מוצגים הקווים 

  לפי הביצוע בפועל.
  

תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה ששטחי העבודה השונים של הפרויקט לא   
ודה תתבצע העביהיה זמינים לעבודה ולגישה במשך כל תקופת הפרויקט וכי 
יש לבצע את בשלבים כאשר בכל שלב תא שטח אחר יהיה זמין לעבודה. 

   כל עוד השטח זמין.המדידות 
  

  
  

  
  
  
  

  קוח  למעבדה  לפיומבנים שירותים     00.09
  

  הקבלן יקים באתר העבודה מבנים זמניים שיתאימו לעבודות הפיקוח ,  
  צוות הניהול ולמעבדת השדה שתשרת את העבודה נשוא חוזה זה כדלקמן :  

  
חדרים  5-מ"ר עם חלוקה פנימית ל 72 של כולל עבור הפיקוח בשטח  מבנים  -  

ומטבחון . גודל שירותים מקלחת, מ"ר  ובתוספת  15חדר  ישיבות בגודל   +
  החדרים יקבע ע"י המפקח .

  
  מ' כולל כל הציוד הנדרש לביצוע כל סוגי x 3.0 12מבנה למעבדה בגודל    -  
  הבדיקות הדרושות .      

  
  סידורי  חשמל, כל המבנים יצוידו בהספקה סדירה של מים זורמים,  -  
  אינסטלציה (כולל חדרי שירותים ומטבחון) ומתקן להספקת מים קרים      

  וחמים לכל מבנה. החומרים מהם יבנו המבנים ומיקומם באתר העבודה                      
  יקבעו בתאום עם המפקח . במבנים יותקנו מזגנים בכל חדר, בהספק       
  כ"ס כל אחד .  1.25מינימלי של       

  
  ים והמעבדה יצוידו בריהוט ובציוד משרדי ובכל ציוד וחומר הדרוש המשרד  -  
  לאחזקה שוטפת שלהם , לפי הנחיות המפקח        

  
   מ' , מצויד בשתי דלתות  x 4 8במידות   לבדיקות  בטחוניות  מבנים 3  -  

ת , הפתחים וכן כמות וסוג הריהוט ופתחים. מיקום הדלתו
ת חטיבת הביטחון . המבנה יצויד בתאורה לפי דריש (כסאות,שולחנות) יהיו

כ"ס לפחות . המבנה  2.0פנימית וחיצונית ,שקעים כוח ומזגן בהספק של 
סדירה של מים זורמים , חשמל , חדרי שירותים ומתקן  יצויד באספקה
  קרים וחמים . לאספקת מים
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טר אשר מ 40*6יות בגודל ש סככות לבידוק ביטחוני של רכבים ומשא 2 -
ל הציוד/חומרים המועמסים ולתחתה כ מעבר של כל כלי רכבתאפשר 
פנסי תאורה וכל ציוד  סככה תתאים להתקנת מראות, מצלמות,עליה. ה

  אחר הנדרש לצורך הבידוק הבטחוני או לתפקוד השוטף של הסככה
  

  כל המבנים יצוידו בתאורת חוץ לפני כל פתח .  -  
  

  פורט:בלן יספק ויתחזק לפקוח  כמהק  -           
.  A-3בגודל   צבעונית מסמכים מכונת צילוםמדפסת והקבלן יספק ויתחזק -  
    
  הקבלן יספק ויתחזק ארבעה מחשבים חדישים לשימוש הפיקוח שיכללו  -  

  את כל התוכנות שידרוש המפקח , אשר יאפשרו את בדיקת החשבון , את                     
 ת ומותקנ AUTOCAD  2008 ,MS project  תובדיקת הכמויות ותוכנ               

בשני מחשבים  לפחות . כל מחשב יהיה מצויד במודם מהיר ומחובר 
  לאינטרנט ולמדפסת.

  . מפרט המחשב כפוף לאישור הפיקוח . UPSכל מחשב יחובר למערכת       
  הקבלן יתקין ויתחזק פקסימיליה תקינה עם אישור העברה .  -  
  קווי חוץ 2הקבלן יספק ויתקין ויתחזק לשימוש הפיקוח ויחזיק על חשבונו   -                  

  מכשירי טלפון , קו נפרד למכשיר  3לטלפון כולל תקשורת פנים  ,                      
  מכשירי טלפון ניידים לרבות דיבוריות מותקנות ברכבי 5פקסימיליה ,                      

  הפיקוח . לבקשת הפיקוח יש לספק אוזניות מתאימות . על הקבלן לספק                      
  מכשירי מירס לתקשורת פנים בלבד . 4                     

  
  

  הקבלן יציב את המבנים , השירותים וכל הנדרש בסעיף זה , מייד עם צו   -  
בנים וציוד שיספק הקבלן  הם מהתחלת העבודה בתאום עם המפקח . כל ה               

ויוחזרו לרשותו עם סיום העבודה (קבלת העבודה וחשבון  הבלעדי ,רכושו 
   .)סופי

  
על הקבלן לקחת בחשבון כי המבנים שיותקנו עבור צוות העבודה של  -

של  הפיקוח ימוקמו בשטחי העבודהצוות הקבלן ועבור צוות המעבדה ו
להעתיק את כל המבנים  הפרויקט. במסגרת העבודה על הקבלן יהיה

 למיקום חדש אשר יקבע ע"י המפקח. 
העתקת המבנים תהיה עם כל הציוד כולל ניתוק ממערכות האספקה של  -

מים, חשמל ותקשורת ומערכות נוספות וחיבורן מחדש במיקום אליו 
יעברו המבנים. עבור אספקת המבנים והציוד, התקנתם בשטח, העתקתם 

  העבודה בתום העבודות לא ישולם לקבלן.למיקום החדש ופינויים משטח 
  

  בנוסף לכך הקבלן יספק את השירותים הבאים :  
  

(כולל המבנים  שמירה , אחזקה שוטפת וניקיון יומי במבנים על מתקניהם  א.  
רצון המפקח וסילוק באופן שוטף של הפסולת  לשביעות  לבדיקות בטחון)

  שתיווצר .
  
  

הספקת עובדים , כלים וציוד על מפעיליו במועדים ובתקופות שידרשו         ב.  
  ע"י המפקח , לעזרה בביצוע הבדיקות המוקדמות והשוטפות ולצורך  

  בקרת טיב העבודה .    
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הספקת כל הדלק , השמנים והטיפולים הדרושים להפעלה סדירה של   ג.  
  הציוד העומד לרשות המעבדה .

  
  

  מות של החומרים ושל המוצרים שידרשו לביצוע הספקת כל הדגי    ד.  
  הבדיקות המוקדמות והשוטפות , במועדים ובכמויות שיקבעו ע"י      
  המפקח .      

  
  

  פירוק המבנים הזמניים עם גמר העבודה וסילוק הפסולת כולל הבאת     ה.  
    השטח לקדמותו.      

  
העתקתם תוך , לא ישולם לקבלן כל תשלום עבור הקמת המבנים כאמור לעיל  

ואחזקתם השוטפת ,  , תכולתם די ביצוע העבודה, פינוים בתום העבודות
האחזקה והשימוש של  השירותים הנוספים כאמור בסעיפים לעיל , כל הוצאות
הסעיפים השונים בכתב  הטלפונים והפלאפונים , כלולים במחירי היחידה של

  הכמויות . כך גם יתר השירותים הנקובים בסעיף זה .
  
  

  תנאים  מיוחדים
  

    רשיונות  כניסה  0010
  
  

  על הקבלן לקחת בחשבון , כי כניסת כל העובדים לתחומי הנמל טעונה אישור   
  מיוחד מאת קב"ט הרשות ומשטרת ישראל . הנפקת האישור מחייבת מסירת  
  פרטים אישיים מבעוד מועד . הטיפול באישורים אלה יתבצע ע"י נציג מטעם  
  דו לצורך זה בלבד והינו באחריותו הבלעדית של הקבלן .הקבלן שימונה על י  

  
  מוסכם לפני הגשת ההצעהנהלים כלליים למתן אישורים ייבדקו ע"י הקבלן   
  על הקבלן שהרשות יכולה לשנות נהלים כלליים או לחרוג מהם בכל עת ,  
  מבלי שפעולה זו תשמש עילה לתביעה כלשהיא מצד הקבלן .  
  ם שהוא , ללא צורך דשיון לכל אילסרב לתת רקב"ט הרשות יהיה רשאי   
  או לבטל כל רישיון שהוצא קודם לכן . בהנמקה כלשהי  
  הקבלן מתחייב להחזיר למנהלת הנמל את רישיון הכניסה של כל עובד שבשמו  
  ניתן הרישיון , מיד עם סיום העבודה של אותו עובד וכן בכל עת שהמפקח   
  ידרוש את החזרתו .  
  ולא ישמש עילה זכה את הקבלן בתוספת תשלום כלשהיל לא יכל האמור לעי  
  להארכת תקופת הביצוע . מניעת כניסת עובדים לא תשמש אמתלה לאי   
  עמידה בלו"ז או לדרישה לפיצויים מהמזמין .  

  
  
  

  תאום  עם  גורמים  אחרים   00.11
  
  

  וזהעל הקבלן לקחת בחשבון , כי בעת ובעונה אחת עם ביצוע העבודות שלפי ח  
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  זה , בשטחים הגובלים איתם ו/או בתוך שטחי העבודות , תבוצענה עבודות   
  ע"י גורמים אחרים . על הקבלן לתאם ולשתף פעולה עם גורמים אלה, בהתאם   
  להוראות המפקח , ולמנוע עיכובים והפרעות לעבודתם .  
  .כה את הקבלן בתוספת תשלום כלשהיהתאום ושיתוף הפעולה הנ"ל לא יז  
  ישמש עילת להארכת תקופת הביצוע . ולא  

  
  
  
  
  

  מניעת  הפרעות  לתנועת  כלי  רכב  וטיס   00.12
  

  הקבלן ינקוט על חשבונו בכל אמצעי הזהירות אשר צוינו בתכניות ונוספים  
  שידרשו ע"י המפקח או מנהלת הנמל למניעת הפרעות ותקלות לתנועות כלי  
  )חביות מיניגרד, רסי,'ג –רכב וטיס מכל הסוגים ע"י גידור , ( מעקות ניו   
  תמרור ,קביעת פנסים מהבהבים בשעות הלילה והצבת עובדים שילוט, סימון,  
  קבועים להכוונת התנועה כפי שתקבע הרשות ולשביעות רצונה .  
  NJ , גדרות, מעקותבמהלך העבודה יהיה על הקבלן להעתיק מחסומים  

קות אחרים כולל מערכות אלקטרוניקה שונות שיוצבו על הגדרות או ומע
אביזריהם למקומות בסמוך להן. על הקבלן להעתיק לאלמנטים אלה כולל 

כלשהיא .בעבודות  אחרים. העתקה זו לא תזכה את הקבלן בתוספת תשלום
באמצעים שיבטיחו  המבוצעות בקרבת תנועת מטוסים על הקבלן לנקוט גם

מטוסים . כל האמור לעיל  ל המתקנים המוזכרים לעיל בפני הדףאת יציבות כ
  יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו .

  
  

  מניעת  הפרעות  לפעילות  השדה    00.13
  

  על הקבלן לקחת בחשבון שהעבודה חייבת להתבצע בצורה שתבטיח כי   
  פעילות הנמל , במיוחד שימוש במסלולים , ברחבות ובשטחים מבצעים   
  יופרעו כלל . אחרים לא  

  
יודגש כי שטח העבודה הפרויקט נמצא בסמוך למסופי המטענים של נמל   

ה ימשיכו לפעול באופן שוטף לכל משך הפרויקט. על התעופה וכי מסופים אל
הקבלן לאפשר בכל שלבי הפרויקט אפשרות גישה למסופי המטענים ולתאם 

  תאיתם ועם המפקח כל הפרעה שעשויה להיות בפעילותם השוטפ
  

  על הקבלן למלא בדייקנות אחר הוראת מנהל הנמל ( נוהלי קבע או נהלים  
  והוראות מיוחדים לצרכי העבודה שלפי חוזה זה להלן "הוראות" ), בדבר   
  צירי תנועה , סימון גבולות אתר העבודה בכל השלבים ביום ובלילה כנדרש,  
  ריכוזי ציוד , רכב  וחומרים , סידורי תאורה , מיקום מתקני ייצור , משמעת   
  שעות עבודה , סוגי הציוד והרכב המותרים (לרבות התקנים המיוחדים   
  שיידרשו עליהם ) , שעות וימי העבודה המותרים, סידורי בטיחות וכד' .  
    
  הקבלן יתחיל בעבודה רק לאחר שנתמלאו התנאים הבאים :  

  
  וידא הקבלן שה"הוראות" הנ"ל נמצאות ברשותו .  א.  

  
  וידא שעובדיו, ספקיו על עובדיהם לרבות קבלני משנה המועסקים על  ב.  
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  ידו מכירים את ההוראות ומסוגלים למלא אחריהן .    
  

  עשה את כל הסידורים הדרושים להבטחת מילוי ההוראות .  ג.  
  

  נקט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים .  ד.  
  

  ר לעיל לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום כלשהוא ולא ישמש עילה האמו  
  להערכת תקופת הביצוע .  

  
  

  הוראות  בטיחות  טיסה   00.14
  
  
  בנוסף ומבלי לפגוע באמור בסעיפים האחרים של החוזה , תחולנה ההוראות    

  הבאות :  
  

  00.19הקבלן מוזהר בזאת שאיזור העבודה על שלביו כאמור בסעיף    א.  
  דלהלן נמצאת בסמיכות למסלולי המראה/נחיתה/הסעה של כלי טיס ,    
  ומילוי אחר כל ההוראות האמורות של מסמך זה וכן הוראות אחרות    
  שתינתנה ע"י מנהלת הנמל והמפקח , לרבות כללים ונהלים לעניין תנועה    
  וסדר בשטח המבצעי , הם תנאי הכרחי בחוזה זה , אי עמידה בכל האמור    
  עלולה לסכן כלי טייס וחיי אדם . לעיל    

  
  מתקנים ו/או מבנים בלתי ניידים , שטחי ריכוז של רכב ו/או ציוד  ב.  
( לצרכי אחסון ו/או טיפול ) ושטחי אחסון חומרים יקבעו אך ורק בתאום     

  עם המפקח ומנהל הנמל .
  

הקבלן יהיה חייב לקבל אישור בכתב מאת המפקח לקראת סיומו של כל   ג.  
  כי לא נותרו בשטח העבודות מכשולים העלולים לסכן את  –בודה יום ע

פעילות הנמל ויבצע כל עבודה שתידרש ע"י המנהל ו/או המפקח כדי למלא     
  תנאי זה . אין להשאיר ציוד מכל סוג ללא השגחה . בעת הפסקת העבודה 

יוחזר כל הציוד לשטחי ההתארגנות , הקבלן ימלא אחרי הוראה זו     
במקרים חריגים תיבדק אפשרות השארת כלי בודד בשטח רק  בקפדנות .

  באישור מיוחד של הגורמים המוסמכים בנמל .  
     
  עיניהם   מנהל הנמל ו/או המפקח יהיו רשאים להכתיב ולשנות לפי ראות   ד.  
שעות וימי הביצוע וסדרי העדיפות בכל אחד  את סדרי הביצוע, בלבד,    

יזכה את הקבלן בתוספת תשלום כלשהו משטחי העבודה ,האמור לעיל לא 
  ולא ישמש עילה להארכת תקופת הביצוע .

  
  אם יידרש הקבלן ע"י המפקח להפסיק את העבודה עקב הוראות דלעיל ,  ה.  
  לא ישולם לקבלן עבור בטלות של עובדים , ציוד ורכב .     

  
  

  זהירות  מפני  פגיעה  במתקנים   00.15
  

  הזהירות הדרושים על מנת שלא לגרום נזק הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי  
  למתקנים על קרקעיים ו/או תת קרקעיים כלשהם שאינם מיועדים להריסה .  
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  באחריות הקבלן לברר לפני תחילת ביצוע העבודה את מיקומם של מתקנים   
  תת קרקעיים קיימים העלולים להיפגע במהלך עבודתו . מוסכם על הקבלן   
  נו בגדר "משוער" ועל הקבלן ההתחייבות למצואשהמיקום שיימסר לו הי  
  ולגלות את המיקום המדויק .  הקבלן מצהיר בזה כי בכל מקרה של פגיעה  
  במתקנים קיימים בן אם מסומנים ובין אם לא , הוא משחרר את הרשות מכל  
  אחריות לנזק שיגרם למתקנים ומתחייב לתקנם מיידית ,על חשבונו ולשביעות  
  רשות רשאית לבצע התיקונים בעצמה ולקזז את עלות התיקוןרצון המפקח . ה  
  .מהסכומים המגיעים לקבלן  
יודגש כי בתחום הרחבה קיימות תשתיות תת קרקעיות אשר חיוניות לפעילותו   

התקינה והשוטפת של שדה התעופה (כולל תשתיות דס"ל, חשמל, תקשורת, 
ורה בפעילות התקינה ניקוז ועוד) . כל פגיעה בתשתיות אלה מהווה פגיעה חמ

  של שדה התעופה. 
  
  
  

  הגנה  על  שטחי  סלילה  קיימים   00.16
  
  

  באם תורשה לקבלן תנועת רכב או ציוד מכני על פני שטחי סלילה קיימים  
  חייבים להיות כלי הרכב או הציוד , לכל צורך שהוא, בטון או מצע, מאספלט,  
  נזק שיגרם לשטחי הסלילהכל  גם כך, מצוידים בגלגלים פניאומטיים בלבד,  
  הקיימים יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו לשביעות רצון המפקח . האמור לעיל  
  לא יפגע בהוראות בדבר דרכי גישה לאתר העבודה .  
     
    

  
  אמצעי  זהירות  וטיפול  בכבלים  קיימים  0017

  
  בכל אמצעי הזהירות על חשבונו, ינקוט הקבלן, בנוסף לאמור בסעיפים דלעיל,  
  דלהלן  :  

  
  

  יקבל את אישור המפקח ביחס לכלים בהם ישתמש לצרכי ההריסה,    -  
  הפירוק והחפירה בשטחים בהם נמצאים מתקנים תת קרקעיים מכל        
  סוג שהוא .        

  
  במקומות בהם נמצאים מתקני חשמל וכבלים לא תבוצע עבודה כלשהיא  -  
נציג מוסמך מטעם  אלא לאחר שנתקבל אישור בכתב לבצעה מטעם    

  הרשות ולפי הוראותיו .
  

  כל טיפול בכבלים קיימים לא ייעשה ע"י עובדי הקבלן אלא ע"י מהנדס  -  
  חשמל של הרשות או בא כוחו המוסמך .    

  
  במידה ומהנדס החשמל של הרשות יחליט שהביצוע ייעשה ע"י הקבלן   -  
  מתחייב בזה הקבלן לבצע את העבודה מייד . תחת פיקוחו,    

  
במידה ואינו כלול בסעיפי החוזה יעשה בהתאם תעריפי מחירון  התשלום,  -  

  בכפוף לאישור מפקח החשמל . "דקל" המעודכן למועד הביצוע,
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  מים  וחשמל    00.18
  

  ספקה של מים וחשמל הדרושיםהקבלן לקחת בחשבון שעליו לדאוג לאעל   
  ייעשה הדבר הקיימות,לעבודתו . במידה והרשות תרשה להשתמש ברשתות   
  לפי התנאים הבאים :  

  
  
  
  

  ההתחברות תעשנה במקומות שיקבעו ע"י הרשות ולפי התנאים שיקבעו  -  
  על ידה .    

  
  כל ההוצאות של התקנת התחברויות ושל הסרתם בתום ביצוע העבודה   -  
  ) תחולנה על הקבלן בלבד .(והחזרת המצב לקדמותו    

  
  ת עבור אספקה בלתי מספקת או בלתיהיות והרשות לא תהיה אחראי  -  
  סידורים מתאימים להפסקה על חשבונו, על הקבלן לעשות מראש, סדירה,    
  עצמית כדי שהעבודה לא תפסק .    

  
  כל מתקני חשמל הזמניים שיבוצעו ע"י הקבלן יהיו בהתאם לתקנות  -  
  כנדרש בהן ע"י "חשמלאי בודק". המחייבות על פי החוק ויבדקו לתקינות,    

  
  במידה שהרשות תאפשר לקבלן שימוש במקורותיה הדבר יתבצע באופן  -  
  הבא :    

  
  

  :  באחריות הקבלן התחברות עם מונה לנק' מים כפי שיקבע ע"ימים   א.    
  התשלום יתבצע לפי תעריף המקובל ברשות . נציג הרשות,      

  
  :  הקבלן יבצע ויישא בכל ההוצאות הכרוכות בהתחברות  חשמל  ב.    
  הקמת לוח זמני עם מונה, למקור החשמל כולל הנחת כבלים זמניים,      
. בהתאם להנחיות ואישור נציג הרשותהכל  ביקורת בודק מוסמך,    

  התשלום עבור החשמל הנצרך יהיה לפי התעריף המקובל ברשות .
  

  ביצוע  בשלבים  וסדרי  ביצוע  בכל  אזור      00.19
      
      
כפי שמופיע צע בשלבים ודה תבוהעבקבלן לקחת בחשבון כי על ה    

שלבי הביצוע ומועדם נקבעו מראש.  .המפקח כפי שיקבעבתוכניות ו
  שינוי השלבים ומועדם בסמכות המפקח בלבד.

מופיעים בתוכניות שלבי הביצוע שהינן חלק השלבים וסדרי ביצוע     
עם הנהלת נמל מראש מסט התוכניות של הקבלן והן תואמו ואושרו 

  להימנע מהפרעות מיותרות לפעילות הנמל .התעופה על מנת 
לבי העבודה שנקבעו ותואמו המפקח יהיה רשאי לשנות את סדרי וש    

ככל שאלה סדרי העדיפויות המבצעיות של הנמל ל מראש בהתאם
  .ידרשו
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יודגש, בכל שלב יוקף שטח העבודה הרלוונטי לאותו שלב ושטחים     

בטון ממקטעים טרומיים, גדר עקות נוספים בגידור בטחוני הכולל מ
  תלתליות וציוד בטחוני אחר. 3רשת קבועה וכן 

גידור וציוד זה יותקן ע"י הקבלן ועל חשבונו כולל העתקות הגידור,     
המעקות, התלתליות והציוד הנוסף בהתאם לשלבי הביצוע השונים, 

  כפי שמפורט בתוכניות וכפי שידרש ע"י המפקח.
של הגידור (כולל המעקות, התלתליות  יש לשים לב כי בעת העתקה    

והציוד הנוסף) לא יתאפשר פרוק הגידור הישן לפני סיום התקנתו של 
  הגידור החדש.

  
הגידור, המעקות, התלתליות וכל הציוד הנוסף, יסופקו ויותקנו ע"י     

הקבלן ועל חשבונו כולל העתקתם ככל שידרש לפי התוכניות ולפי 
כמות מספקת של גידור וציוד  דרישת המפקח. יש לקחת בחשבון

לצורך ביצוע של הגידור החדש בעת מעבר לשלב חדש לפני פרוק הציוד 
  והגידור הקודם.

  
 כל האמור לעיל לא יזכה את הקבלן בתוספת כלשהי. הגידור, המעקות,     

התלתליות והציוד הנוסף (כולל אספקת, הצבתם, תחזוקתם, העתקתם 
לא ישמשו לא ישולם עבורם בנפרד והקבלן, רוקם) יהיו על חשבון יופ

  כעילה להארכת תקופת הביצוע.
  
  

  שלבי  ביצוע  ולוח  זמנים      00.20
  

ימציא הקבלן לאישור המפקח תכנית ביצוע  ,הגשת המכרזבמעמד     
ולוח זמנים מפורטים ומותאמים לדרישות המבצעיות של הרשות 

  סבירים ,הכוללים את פרטי העבודה כשהם בנויים על הספקי עבודה 
  להנחת דעת המפקח ובהתחשב בתנאים האקלימיים בשיטת "גנט"    
  ממוחשב.    
 06:10-17:15בין השעות  ימי עבודה בשבוע 5לוח הזמנים יתבסס על     

  .06:10-13:30ובימי שישי וערבי חג בין השעות 
תכנית זו תקרא "תכנית מקורית" ובתכנית זו יכלול הקבלן בפרוט                         

מלא את כל הציוד שבדעתו להעסיק ביחס לסוגי העבודה השונים וכן 
ידו במשמרות השונות של -עלרשימה של כח האדם המקצועי שיועסקו 

  העבודה.
  

המפקח  רשאי  הקבלן ייקח בחשבון את ההפרעות לביצוע עקב גשמים.    
  להורות על ביצוע שינויים או להכין תכנית אחרת . מכל סיבה שהיא,

  
התכנית המקורית תעודכן באופן שוטף כאשר הקבלן יסמן את     

  השינויים הנדרשים כדי לסיים את העבודה במועד, גם אם לא יושג
  האישור לעבודה בשבת ו/או יושג אישור חלקי בלבד .    

  
המפקח , הכוללת את השינויים בתכניות ותכניות אישור התכנית ע"י     

חדשות ,לא יפטור את הקבלן מאחריות כלשהיא המוטלת עליו לפי 
  תנאי החוזה .
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תשומת לב הקבלן מופנית להשתלבות הביצוע של מערכת הדלק עם     

שאר הפרויקט. יודגש כי מערכת הדלק הקיימת היום וזו שתבוצע 
ת אספקת הדלק לשדה וכי לא במסגרת הפרויקט הינה חלק מכל רש

ניתן לנתק את המערכת הנ"ל (למעט בזמני מבצע לפרקי זמן מוגבלים 
  ביותר ולאחר תאום מראש). 

פרוט יתר לעניין שלבי הביצוע של מערכת הדלק ושילוב שלבים אלה     
  העוסק במערכת הדלק. 38בכלל הפרויקט מופיע בפרק 

  
  
  
  

  ציוד  וכח  אדם       00.21
  

  לעיל תשומת לב הקבלן מופנית לדרישות 00.20אמור בסעיף בנוסף ל    
  הבאות  :    

  
במעמד חתימת החוזה יצרף הקבלן רשימת שמות העובדים       א.    

  ראש צוות מנהל עבודה ראשי, הבכירים (מהנדס ביצוע ראשי,
  קצין בטיחות בתעבורה, הממונה על הבטיחות בעבודה, המדידה,      
ת שם קבלן המשנה לעבודו ,איכותשם החברה שתבצע בקרת       

  שיוקצו ע"י הקבלן לביצועהחשמל ושמות מנהלי העבודה שלו) 
  הפרויקט ורשימה זו לאחר אישורה תהיה חלק מתנאי החוזה      
  ותחייב את הקבלן .      
      

  
  בכל אחד מהאזורים   -כח  אדם  וציוד    -דרישות  מהקבלן       00.22

  
  כח  אדם    

  
  ד כח אדם בכמות מספקת לביצוע כל העבודותלרשות הקבלן יעמו    
  והמלאכות על פי דרישות חוזה זה . יש לאייש את נושאי התפקידים    
  שבסעיף זה בתוך שבוע ממועד ההודעה על הזכייה ולקבל את אישור    
  המפקח לגבי כל אחד ואחד מהם. רשימה זו , לאחר אישורה, תהווה    
  חלק מתנאי החוזה ותחייב את הקבלן .    

  
  שוי בעל ניסיוןינציגו המוסמך של  הקבלן יהיה מהנדס אזרחי ר  א.    
ורחבות בטון ) עשר שנים לפחות בביצוע סלילת מסלולים 10של  (      

. על הנציג להיות נוכח באתר לדעת המפקח מהסוג הנדרש בחוזה,
  8כל אחד מימי העבודה לפחות במשך משמרת אחת בת   במהלך
  שעות.

  
        

  
) שנים 7ניסיון מוכח של שבע (מהנדס ביצוע בעלי הקבלן ימנה   ב.    

מהסוג הנדרש ורחבות בטון לפחות בביצוע סלילת מסלולים 
בחוזה , לדעת המפקח . לפחות אחד ממהנדסי הביצוע חייב 

  להימצא באתר העבודות בכל שעות הפעילות .
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במשך כל זמן ביצוע  מנהל עבודה ראשי שיפעלהקבלן ימנה   ג.    
  יימצא באתר בכל משמרת ובכל שעות העבודה, בודות,הע

) עשר שנים לפחות בעבודות 10מנהל עבודה ראשי שהתמחה (      
סלילה מהסוג הנדרש בחוזה זה . על מנהל העבודה להיות מנהל 

עבודה מוסמך מטעם משרד העבודה והרווחה , אשר הציג 
  מרכלו תעודות בדבר עמידתו בקורס מנהלי עבודה באתרי סלילה,

  מנהל עבודה ראשי בכל משמרת, בנוסף למנהלי עבודה של צוותי      
  וכיו"ב . , צוות יציקת משטחי בטוןעבודה כגון צוות פיזור אספלט      

  
הקבלן ימנה מודד מוסמך שיעמוד בראש צוות מדידות של   ד.    

  )10מודד הקבלן יהיה מודד מוסמך בעל ותק מקצועי של ( הקבלן,
  על ניסיון מספיק, לדעת המפקח, בביצוע עשר שנים לפחות וב      
  עבודות סלילת מסלול מהסוג הנדרש בחוזה זה,  צוות מדידה      
"המודד") , יימצא באתר בכל שעות העבודה . המודד יהיה -(להלן      

אחראי לכל עבודות המדידה והסימון הנדרשות במפרט וחתום על 
ות כל המסמכים הנוגעים לעבודות אלה כולל חישובי הכמוי

. צוותי מדידה ימצאו באתר  AS MADEלתשלום וכולל תכניות 
העבודה בכל שעות העבודה במספר מספיק, לדעת המפקח למילוי 

כל המשימות. ציוד המדידה בו ישתמש המודד יתאים לדרישות 
המפקח . לצרכי איזון ישתמש המודד במאזנת אוטומטית 
ת דיוק מתוצרת מאושרת, כשהיא במצב תקין , וברמה המאפשר

של עשירית מילימטר . עבור ציוד המדידה יש להציג תעודת כיול 
  בתוקף .

  
הקבלן ימנה קבלן חשמל מאושר ע"י הרשות כמצוין במפרט   ה.    

  ) . 2מסמך ג 08המיוחד לעבודות החשמל ( פרק 
                              

  
יעמוד אשר בטיחות בתעבורה של הקבלן הקבלן ימנה קצין   ו.    

בקשר רציף עם קצין הבטיחות בתעבורה של  רש"ת  במהלך כל 
  אותיו .תקופת הביצוע וימלא אחר הור

  
ע"י מנהל יעסיק ממונה בטחון חיצוני בלתי תלוי, מאושר הקבלן   ז.    

וזה  וכח באתר בכל שעות העבודההפרויקט אשר חייב להיות נ
ון  . ממונה הבטחון יהיה בעל ניסייהיה עיסוקו היחיד בפרויקט

בעבודה מול חטיבת בטחון ויטפל באישורי הכניסה של העובדים 
  וליווי בהתאם בהתאם לצורך. 

  
  

 כשירות בתוקף,  הקבלן ימנה ממונה בטיחות וגהות מוסמך, בעל  ח.    
  שזה עיסוקו היחיד בפרויקט, ויהיה נוכח באתר

   במשך כל תקופת הביצוע בכל שעות העבודה .      
  

, מאושרת ע"י מנהל  חיצוניתבקרת איכות הקבלן יעסיק חברה   ט.    
  הפרויקט, אשר חייבת להיות נוכחת באתר בכל שעות העבודה . 

  
הקבלן יעסיק מעבדה חיצונית בלתי תלויה, מאושרת ע"י מנהל   י.    

  הפרויקט אשר חייבת להיות נוכחת באתר בכל שעות העבודה.
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  תאורת  לילה    00.23

  
  זהבכלל ועל הקבלן לדאוג במידת הצורך לאמצעי תאורה מתאימים,     
  תאורת הצפה ותאורה מקומית לרבות גנרטורים לאספקת חשמל     
  שיאפשרו לו לבצע עבודות בלילה במידת הצורך, ללא הפרעה לפעילות    
  המבצעית של נמל התעופה .    
  על במיוחד יש להקפיד על מניעת סנוור טייסי מטוסים באוויר ו    
  המסלולים, צוותי פיקוח הטיסה במגדל הפיקוח , וצוותי הקרקע של     
  הנמל . אמצעי התאורה חייבים לקבל את אישור שלטונות הנמל ,    
  עוצמת האור הממוצעת הנדרשת בשטח העבודה תהיה לפחות     
    500 LUX .   
  לא תשולם כל תוספת בגין ביצוע האמור לעיל ומחירו כלול במחירי     
  ודות השונות .העב    

  
  

  אמצעי  זהירות  מפני  הדף  מטוסים    00.25
  

  על הקבלן לקחת בחשבון כי יש צורך בהגנת ציוד ועובדים מפני הדף     
  מטוסים.  כל ההוצאות הכרוכות בסידורים זמניים שיעשו באישור     
  המפקח לרבות הוצאות סילוקם בגמר העבודה, תחולנה על הקבלן .    

  
  

  מעבדה     00.26
  

  הקבלן יתקשר עם מעבדה מוסמכת ומאושרת ע"י המפקח , לשם ביצוע     
  בדיקות הטיב הנדרשות .    

  
  תפקידי המעבדה יהיו :    

  
  בדיקות מוקדמות של טיב  החומרים .  א.    
  בדיקות שוטפות של טיב  החומרים .  ב.    
  בדיקות לטיב המלאכה .  ג.    
  יכום וריכוז כלבדיקות שונות באתר , לפי דרישות המפקח . ס  ד.    
  עותקים .  5 - הבדיקות , לכל סוגי החומרים בחוברת כרוכה, ב      

  
  
  

  
  

 המעבדה תוזמן ותופעל באתר ע"י הקבלן ובאישור המפקח בלבד.    
הבדיקות תקבע בלעדית ע"י המפקח , גם אם היא עולה על  כמות

התקנים. כל תוצאות הבדיקות יימסרו במקביל לקבלן  הוראות
  ולמפקח .

  כולל בדיקות חוזרות, הפעלתה וביצוע הבדיקות, כל הוצאות המעבדה,    
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  במשך כל תקופת הביצוע, חלות על הקבלן וכלולים במחירי היחידה של    
  הסעיפים השונים בכתב הכמויות .    
  על הקבלן לקחת בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם לעבודה    
  הן , תביעות לפיצוייםעקב בדיקות המעבדה ועקב ההמתנה לתוצאותי    
  בגלל הנ"ל לא תובאנה בחשבון .    

  
  

  מערכת  בקרת  איכות    00.27
  

  כללי   27.1    
  

  הקבלן יקיים בפרויקט , משך כל תקופת הביצוע , מערכת בקרת איכות     
  עצמית מטעמו. מערכת בקרת האיכות הינה מערכת ארגונית מקצועית    
  פעילויות הקבלן וקבלני אשר תבדוק ,תבקר, תנטר ותתעד את כל     
  המשנה , הספקים והיצרנים מטעמו על מנת להבטיח מילוי דרישות     
  מסמכי ההסכם המקצועיים ובהם תכניות ומפרטים בהיבטי האיכות     
  הנדרשת .    

  
  הפעלת המערכת היא תנאי הכרחי ויסודי בהסכם . המערכת תופעל     
  במימון ועל חשבון הקבלן . אחריותו של הקבלן להפעלתה ולפעילותה     
  של מערכת בקרת האיכות מטעמו הינה אחריות כוללת ובלעדית .    

  
  

      הגורם  המבצע    27.2    
  

  בקרת האיכות העצמית של הפרויקט תנוהל ותבוצע באמצעות חברה     
  עצמאית שאינה חברת בת של הקבלן , מטעם הקבלן, המתמחה     
  בבקרת איכות בפרויקטים של סלילה, בעלת ניסיון מצטבר מוכח של     
  שנים בביצוע בקרת איכות מסוג זה . מערכת בקרת האיכות  5לפחות     
  וכל עובדיה יהיו ארגון נפרד במערך הקבלן שאינו עוסק בתחום הביצוע    

  
  

  י  פעילותתחומ    27.3    
  

  מערכת בקרת האיכות תכלול לכל הפחות את תחומי הביצוע כמפורט     
  להלן :    

  
  קשיחות.ו גמישות תחום עבודות עפר וסלילה כולל של מיסעות    
  תחום עבודות דלק וצנרת דלק.    
  תחום עבודות בטון     
  תחום עבודות תשתיות חשמל .    
  תחום עבודות ניקוז .    
      

  
  
  

  צוות  בקרת  איכות     27.4    
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  צוות בקרת האיכות יכלול את בעלי התפקידים הבאים :     
  
  

 בראש מערכת בקרת האיכות יעמוד מנהל בקרת  - מנהל בקרת איכות  
   7האיכות . המנהל יהיה מהנדס אזרחי בעל וותק וניסיון מוכחים של 

  שנים לפחות בתחום עבודות הסלילה ובעל וותק וניסיון מוכחים של 
  שנים לפחות בתחום בקרת האיכות . 5        

  

  בכפוף למנהל בקרת האיכות  –להנדסה אזרחיתממונה בקרת איכות
..) '(הנדסה אזרחית, חשמל, דלק וכד תחומי העבודה השוניםובראש 

איכות יהיה מהנדס כל ממונה בקרת יעמדו ממוני בקרת האיכות . 
על וותק וב בתחומושנים לפחות  5בעל וותק וניסיון מוכחים של 

  שנים לפחות בתחום בקרת האיכות . 3וניסיון מוכחים של 
  

  
  מהנדסים , 2לכל הפחות יכלול  ,משך כל תקופת הביצועקט , בצוות בקרת האיכות בפרוי

  מנהל בקרת איכות וממונה בקרת איכות. דרישה זו הינה תנאי יסודי בקיום ההסכם 
  הקבלן . בנוסף לכך,במידת הצורך ועפ"יואי מלוי דרישה זו תהווה הפרת ההסכם על ידי 

  דרישת מנהל הפרויקט יוגדל צוות הבקרה במהלך תקופת הביצוע בהתאם לנגזר מהיקפי
  .דרשות מבקרת האיכות בכל שלב ושלבהעבודה והמטלות הנ

  
יש לקחת בחשבון כי בכל יום בו יפוזר אספלט באתר יהיה בקר איכות נפרד צמוד לכל 

ערך מבעוד יבקרת האיכות שלו להוצוות אספלט. על הקבלן  צוות אספלט ולכל מפעל
עם כמות בקרים מספקת כמספר הצוותים +  מועד לימי אספקת וישום האספלט

  המפעלים אותם יפעיל הקבלן באותו היום
  

  בנוסף לבעלי התפקידים שלעיל , יכלול צוות הבקרה "מודד ראשי" , אשר יכול להיות
  הקבלן , אשר יהיה אחראי על בקרת המדידות . מודד זהגם חלק מצוות המודדים של 

  שנים לכל הפחות . 7יהיה מודד מוסמך בעל ניסיון מוכח בעבודות דומות של 
  
  

  ,עם הקבלן. בראש צוות המבדקה באתרתפעל מבדקה מט ,בכפוף למנהל בקרת האיכות
  שנים לכל הפחות , בביצוע בדיקות המעבדה  5יעמוד מעבדן בעל ניסיון מוכח של 

  הנדרשות ובניהול צוות מעבדה .
  

  כל עובד בצוות בקרת האיכות טעון אישור מנהל הפרויקט . מנהל הפרויקט רשאי לפסול
  מועמדים , גם אם הם עומדים בדרישות הסף הנ"ל ,לפי שיקול דעתו הבלעדית .

  אה כזו , ירחיק הקבלן את המועמד/מועמדים ויציע במקומם אחרים , אשרניתנה הור
  חייבים את אישור מנהל הפרויקט .

  
פעילות מערכת בקרת האיכות מטעם הקבלן תהיה כפופה לבקרה שוטפת על ידי חברת                        

  .הניהול של המזמין והפיקוח מטעמו
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  מטלות  מערכת  בקרת  האיכות     27.5

  
  מערכת בקרת האיכות מהווה אמצעי להבטחת מילוי דרישות מסמכי ההסכם בהיבטי
  האיכות הנדרשת. המערכת תבצע בקרת איכות לגבי כל העבודות המבוצעות באתר

  , יצרניםתר. הבקרה תכלול גם את כל הספקיםוהמוצרים והחומרים המסופקים לא
  לן . הבקרה תבוצע במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט לרבות וקבלני המשנה מטעם הקב

  בתקופת הבדק . מערכת בקרת האיכות תבצע את כל הפעילויות, המבדקים, הבדיקות
  . כמות הבדיקות תהיה לכל הפחות בהתאם כםוהמדידות הנדרשות עפ"י מסמכי ההס

  לנדרש במסמכי החוזה .
  

  :ביצוע הנושאים העיקריים הבאים אתלהבטיח מערך בקרת האיכות אמור בין השאר, 
  

  הקמת תכנית ברורה של פיקוח ובדיקות (כולל שיטות לזיהוי והבטחת עקיבות)
  על מנת לוודא שתהליכי העבודה יעילים והתוצר הסופי יעמוד בדרישות מסמכי ההסכם

  כולל לגבי קבלני המשנה והספקים. תכנית זו צריכה לקבל את אישור מנהל הפרויקט,
  ויקט רשאי לבטל או להוסיף נקודות מוצעות .מנהל הפר

  
  משנה וספקים אחרים מתאימים וכן תהליכים -בניית תהליכי בחירה של קבלני

  המוודאים שתוצריהם עומדים בדרישות מסמכי ההסכם לפני שילובם בעבודות .
  

  טיפול ותיקון ליקויים ואי התאמות בתהליכי העבודה ובאיכויות יישום תהליכי זיהוי,
  וצר המוגמר וכן קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה על מנת להימנע מחזרה על המ

  אי התאמות .
  

  שמירת רישום מסודר של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות הבקרה , הפיקוח 
  והבדיקות המעבדתיות , בדרך שתאפשר הצגה ברורה של רמות האיכות שהושגו .

  
  

  בין היתר :מטלות מערכת בקרת האיכות יכללו 
  

  
  .איכות לפרויקט לרבות נוהלי בקרה הכנת מדריך בקרת  •        

  
  קריאה ולימוד של דרישות מסמכי ההסכם ונוהלי העבודה המפורטים  •  
  .בתכניות בקרת האיכות    

  
    .וידוא עבודה עפ"י תכניות עדכניותבדיקת תכניות ו  •  

  
  /אספקתאישור התאמת מפעלים/מחצבות/ספקים/יצרנים לייצור  •  
  .חומרים ומוצרים המיועדים לאתר    

  
  .המוצרים והחומרים המיועדים לאתר בקרת  •  

  
  .אישור קבלני משנה  •  

  
  .עבודה וצוותי יאישור ציוד ייעוד  •  
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  .ת של חומרים וציוד , כולל אישורםבדיקת איכויות וזמינו  •  

  
  בדיקת זמינות שטחי העבודה המיועדים לביצוע הפעילות והבטחת   •  
  .הסידורים המוקדמים לביצוע העבודה    

  
  .ן , ליווי ובקרת ביצוע קטעי מבחןתכנו  •  

  
   בקרה שוטפת של העבודות ושלבי הביצוע השונים לרבות : פיקוח , בדיקות  •  
  .בודהמעבדה, מדידות ובדיקות אחרות, עד להשלמת כל שלב של הע    

  
  בדיקות קבלה של שלבי העבודה והמוצר המוגמר .  •  

  
  ., מעקב ותיעוד אי התאמות וסגירתןבקרה  , ניהול   •  

  
  .ניהול ישיבות איכות שבועיות  •  

  
  .תיעוד מסמכי האיכות ומסמכי הבקרה  •  

  
  .הדיווח למזמין העבוד  •  

  
  

  
   תכנית  בקרת  האיכות 

  
  

  החברה שתבצע את בקרת האיכות תכין ותגיש לאישור מנהל הפרויקט תכנית בקרת 
  , תוך שבועיים ממועד מתן צוו התחלת העבודה . מטרת התכנית להבטיח איכות

  .הסופי יעמדו בדרישות מסמכי ההסכםשתהליכי העבודה והתוצר 
  
  

  התכנית תספק הנחיה והדרכה לצוות בקרת האיכות ביישום נושא בקרת האיכות 
  , דרישות בפרויקט בקשר עם כל היבטי העבודה. התכנית תכלול בין היתר רשימות

  , נוהלי בקרה לעבודות השונות וכן טבלאות מעקב ורשימות תיוג מתאימות.בקרת איכות
  
  

  יקון פגמים ואי התאמות איכות המוצרים התכנית תפרט את הדרכים לזיהוי , טיפול ות
  כן  . כמותקבע דרכים למניעת הישנות המקריםוהעבודות לדרישות מסמכי ההסכם ו
  , התיעוד והדיווח של תהליכי עבודת מערכת בקרתתגדיר התכנית את תהליכי  הרישום

  , בדיקות המעבדה והמדידות על מנת לאפשר האיכות ותוצאות פעולות הפיקוח, הבקרה
  הצגת רמות האיכות שהושגו .

  
  דרכי  גישה  לאתר  העבודה     00.28

  
  
  דרכי הגישה לאתר העבודה ייקבעו ע"י הנהלת הנמל בסמוך לתחילת  .1    
  העבודה .      
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מחנה הקבלן ואזור בידוק המשאיות שבתכניות את לפי סימון על הקבלן לסלול ,   .2   
    המצורפות:

  
  .דרכי גישה לאתר העבודה    2.1      
  
  .דרכי גישה לאתרי ההתארגנות    2.2      
  
  

, כוללת בתכניות , ובתוואי המסומןובמבנה כנדרש , במידותסלילת הדרכים הנ"ל  
  שילוט , תמרורים , צביעה ואביזרים .   

  
    על הקבלן לתחזק את הדרכים תחזוקה שוטפת , במשך כל תקופת  .3    

  הביצוע , כולל את אביזרי הדרך .  
  
  עם סיום העבודות יפרק הקבלן את הדרכים ואת האביזרים וישיב   .4    
  .את המצב לקדמותו, לפי הוראות הפיקוח      
  
  מובהר לקבלן שבדרכים הנ"ל ישתמשו גורמים נוספים אחרים   .5    
  .וה עילה לתביעות כלשהן מצד הקבלןוהדבר לא יהו      
  
  ובכל הקבלן מתחייב לאפשר שימוש בדרכים אלה לכל הגורמים  .6    
  .לל ביצוע מעקפים במידת הצורך, כועת      
  
  סלילת הדרכים , הצבת האביזרים , תחזוקת הדרכים והאביזרים   .7    
  ושמישותן של הדרכים במשך כל תקופת הביצוע יהיו באחריותו       
  הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו .      
  
  
  העבודה.לצורך ביצוע העבודה יסלול הקבלן דרכי גישה בתוך אתר   .8    
  באחריות הקבלן להציב תמרורים ,שלטים ואביזרי בטיחות כנדרש      
  לאבטחת ושמירת בטיחות המשתמשים בדרכים אלה .      
  
  תנועת כלי הרכב של הקבלן בשטח המסלולים , חציית המסלולים ,   .9    
  הדרכת הנהגים וליווים למקום העבודה תבוצע בליווי נציגי הקבלן,      
  הגורמים המוסמכים בנמל .על פי הנחיות       
  
  על הקבלן לקחת בחשבון שבנוסף לאמור לעיל עליו למלא בין היתר  .10    
  גם את הדרישות הבאות :      
  
  
  לעשות מראש את כל הסידורים לכניסת רכבי העבודה של ספקי  א.      
  .ונות שישמשו אותו לביצוע העבודותהחומרים והעבודות הש        
  
  , אפילו לכניסה חד פעמית בנוהלי לתדרך את כל הנהגים  ב.      
  הנסיעה בתחום נמל התעופה .        
  
  למנוע נסיעות מיותרות של הרכבים ע"י קביעה בתאום עם   ג.      
  , של נתיבים מיוחדים חד משמעיים מרכז התאום של הנמל        
  .בים אלה וסימונם באופן ברור בשטחלרכ        
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  סלילת דרכים, ההדרכה , רכבים,כל האמור בסעיף זה , כולל אנשי   .11    
  הסימונים , האביזרים , התיאומים הדרושים , תחזוקת הדרכים      
  פירוק הדרכים בסיום העבודה והשבת השטח  והאביזרים כאמור,      
  , יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ורואים במחירי היחידה לקדמותו      
  . אלהיות ככוללות גם ביצוע עבודות המופיעים בכתב הכמו      

  
  
  
  

  שמירה , גידור  ושאר  אמצעי  זהירות  00.29
  
  

  בנוסף לנדרש במסמך ב' :  
  

  הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות למניעת הפרעות ותקלות לתנועת  א.  
  כלי רכב והולכי רגל ע"י הצבה ותחזוקה יומית ובמצב תקין של מטוסים,    
  פנסים מהבהבים סימני צבע ואור, שלטים, תמרורים, גדרות, מחסומים,    
ם , נוחיותו והכוונתו ע"י הצבת עובדיחרים לבטיחות הציבורואביזרים א    
  , כפי שייקבע ע"י הגורמים המוסמכים לכך קבועים להכוונת תנועה וכיו"ב    
  בין אם מפורט בתכניות ובין אם לאו . ,בנתב"ג    

  
    

  
  

עקה בטון במערכת גידור אשר כוללת מ אתר העבודה (לפי שלבים) יגודר   .ב  
ך), ועליה גדר רשת, או שווה ער  delta-blockממקטעים טרומיים (כדוגמת 

מפורט אלקטרונית על נגיעות בגדר. הכל כ לית ומערכת התרעהגדרות תלת
 בפרט המצורף בתוכניות.                  
שיסומן ויגודר בכל היקפו בשעות הערב  לא תהיה כל חריגה מתחום האתר

מטר כלפי פנים האתר וכלפי חוץ  10כל  זהרה מהבהבתבתאורת אוהלילה 
  מהאתר.

  
  הגדרות והתאורה יתוחזקו יומית ע"י הקבלן .    
  , מבלי לזכותוצע בהתאם לתכניות והוראות המפקחכל האמור לעיל יב    
  .את הקבלן בתוספת תשלום כלשהו    

  
לא ישולם בנפרד עבור אספקת והצבת אמצעי הגידור  00.19כאמור בסעיף 

והבטחון השונים כולל העתקתם לפי שלבי הביצוע כולל כפל ציוד שידרש 
את הגידור, הציוד והמערכות השונות בעת המעבר משלב לשלב (אין לפרק 

של השלב שהסתיים לפני הצבת הגידור, הציוד והמערכות השונות של 
  ש) השלב החד

  
  

  אתרי  ההתארגנות   00.30
  
  

  . על הקבלןי הנהלת הנמל סמוך לתחילת העבודהאתרי  ההתארגנות ייקבעו ע"  
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  .ים בהתאם לתכניות והנחיות הפיקוחלהציב את המבנים ואת המתקנ  
, כולל בדרכי צבע  על פי התכניות וסימוני תמרוריםכמו כן יתקין הקבלן שלטים, 

 ההתארגנות יגודר בגדר כתומה ובפנסים מהבהבים כל. אתר לאתרים אלה  הגישה
  . על הקבלן להתקין עמדת תותר הצבת מיכל סולר בתוך מעצרה , לקבלןמטר 03

  כיבוי אש תקנית בסמוך למעצרה על פי פקודות הבטיחות וחוק הפיקוח על   
  . תחנת התדלוק , לפני הפעלתה, ר תחנות דלק פנים מפעליות זמניותהעבודה בדב  
  .בוי נתב"ג וממונה הבטיחות בנתב"גכה לקבל אישור שרותי ההצלה והכיצרי  
   

, הגדרות, השלטים כל האמור בסעיף זה , כולל הצבה ותחזוקה שוטפת של
כלשהי ולא ישולם  תמרורים והמתקנים לא יזכו את הקבלן בתוספת תשלום

לקבלן או לגניבת  , אין הרשות אחראית לנזק כלשהוא שייגרםעבורם בנפרד
  .חומרים או ציוד

  
  
  
  

  תשלום  עבור  הוצאות  נוספות  00.31
  
  

  מעבר לתקופת החוזה מוסכם על העבודהבמידה ויהיה איחור כלשהוא בביצוע   
  תקשרות ומסמךה, מבלי לפגוע ובנוסף לאמור בכל אחד מסעיפי חוזה ההקבלן כי  
  ההוצאותזה , רשאית הרשות לגבות או לנכות מכל תשלום המגיע לקבלן את   
  . ההוצאות הנוספות בור פיקוח וכו') בתקופת האיחורהנוספות שיגרמו לה (כגון ע  
  שייחשבו כהוצאות משרדיות כלליות 15%יהיו בהתאם לעלויות בפועל בתוספת   
  וטיפול .  
  איחור יחושב לגבי כל אחד משלבי הביצוע ו/או העבודה בכללותה .  

  
  

  
  עבודות  ברג'י   00.32

  
  

  והמפקח יורה על שימוש בעבודות של פועלים או כלים מכניים למטרותבמידה   
  , מתחייבוספות , יורה על כך ביומן העבודהכלשהן כולל שימוש לביצוע עבודות נ  
  .י את הפועלים ו/או הכלים הדרושיםהקבלן לספק באופן מייד  

ובכל מקרה בכפוף  10%פחות במחירון "דקל"  ורטפכממחירי עבודות הרג'י 
  המפקח . לבדיקה ואישור

      
  
  
  
  

  עבודות  נוספות  ועבודות  שאינן  כלולות  בכתב  הכמויות  00.33
  

  .ודות שאינן מופיעות בכתב הכמויותהמפקח רשאי להורות לקבלן לבצע עב  
  ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן  
  שיטת העבודה תיקבע על ידי המפקח,. לבצע עבודות חריגות על דעת עצמו רשאי  
  אולם האחריות לניהול העבודה וכל יתר הדברים להם אחראי הקבלן במסגרת   
  אחריותו כקבלן באורח בלעדי. מחירי עבודות חריגות שלא יוחד להן סעיף בכתב  
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  . בהעדרב הכמויותהכמויות ייקבעו עפ"י מחירי עבודות דומות המופיעים בכת  
  ב הכמויות, ייקבעו המחירים בשני אופנים ועפ"י סדר עבודות דומות בכת  
  :העדיפויות  

  
  

  .10%לפי מחירון  "דקל"  עם הנחה של   .1  
  

  .לפי ניתוח מחירים  .2  
  

  קביעת אופן החישוב תהיה בהתאם לקביעת המפקח .  
  
  
  

  מחירון  "דקל"  .1  
  

  מאגר מחירים לענף הבניה" במהדורתה –המחירים יהיו לפי חוברת "דקל     
  האחרונה ללא מקדמים כלשהם .    

  
  

  ניתוח  מחירים  .2  
  

  ניתוח מחירים לביצוע העבודה בשלמותה יהיה על בסיס מחיר העבודה     
  , ייקבע מחירייבדק על ידי המפקח ולאחר אישורווחומרים . הניתוח     
  שולם התמורה עבור . המחיר שיקבע יהיה סופי ועל פיו תלאותה עבודה    
  .אותה עבודה    

  
  
  
  

  ראה נספח מצורף לחוזה .  -    בטיחות  וגהות    00.34
  
  
  
  

  תקופת  הביצוע  00.35
  

ולמסור למפקח כשהן  העבודות שכוללות בחוזה זה על הקבלן לסיים את כל 
ודשים לאחר ח 27 –לא יאוחר מ  - מושלמות ומבוצעות בהתאם לתנאי החוזה 

  העבודה ובהתאם לשלבי הביצוע השונים:קבלת צו התחלת 
  .חודשים בין התאריכים 14.5 –שלב א' 
שהינו חלק משלב א' ובו ירוכז מאמץ בתחום נתיב ההסעה בין  1- שלב א

  חודשים 3.5–התאריכים
  .חודשים  12.5 –שלב ב' 

  
. אי עמידה בלוח הזמנים שפורט להלן תגרור הטלת מחייבים הינם אלה זמנים

 – ואיחור הראשונים  ימי 30 –לכל יום איחור ב ₪  50,000קנסות בשיעור של 
לתקרה של  עדימי איחור הראשונים  30 –לכל יום איחור נוסף מעבר ל ₪  60,000

  )ב - ו, 1-א(א,  לעיל השלבים משלושת אחד כל עבורש"ח  10,000,000
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כל רחבת המטוסים תהיה מושבתת ועל הקבלן לרכז מאמץ  1- י בשלב א' יודגש כ  
בעבודה על החלק הצפוני של מסלול ההסעה כפי שמוצג בתוכניות. במסגרת שלב 
זה על הקבלן לפרק את המסעה הקיימת, לחפור עד לתחתית מבנה, לבצע עיבוד 

ן כלולים והידוק שתית וליישם את שכבות המסעה כפי שמופיע בתוכניות. כמו כ
  בשלב זה ביצוע התשתיות הנדרשות באזור הנ"ל (חציית קו דלק, קווי ניקוז).

  חודשים בלבד).  3.5מצם של שלב זה (לאור לוח הזמנים המצו
על במסגרת השימוע שיערך לאחר הגשת ההצעות ובטרם פרסום הזוכה במכרז 

לצורך ביצוע  עם הספקים ברורים הקבלן להציג לוח זמנים כולל הקצאת משאבים
 כולל .ב'- , א' ו1- תכלול את אופן ההתארגנות לשלבים א' הגשה זו של שלב זה.

התארגנות חוץ פרויקטלית להשלמת המשימה לאור העובדה כי הכניסה לשטח 
מוגבלת ולא תורשה המתנה של משאיות על הכביש הראשי המוביל לפרויקט 

  . 1 ולטרמינל
מוערך  תאיות לאתר עקב בדיקות ביטחוניוהקבלן ייקח בחשבון כי קצב כניסת מש

דקות לרכב וזאת במידה והרכב ונוסעיו מתנהגים ע"פ הכללים המקובלים  5 –בכ 
  ע"י חטיבת הבטחון בנתב"ג והם נמצאים ברשימת מאושרי הכניסה לפרויקט.

 
    

  
  
  

  קבלת  העבודה    00.36
  

  ביצוע מושלם. מסירת העבודה תבוצע לאחר העבודה תימסר למפקח בשלמותה  
"לאחר   של כל שלבי העבודה , לרבות תיקונים במידה ויידרשו והכנת תכניות  

  .ביצוע" 
  למען הסר כל ספק , מוצהר בזאת , שמתן תעודת קבלת העבודה ע"י ר.ש.ת.  
  מותנית בקבלת העבודה גם ע"י גורמי ר.ש.ת. שונים כגון נציגי חטיבות תפעול,  
  . אחזקה , מבצעים , בטיחות וכו'  

  
  

 חומרים ומוצרים       00.37

  בנוסף למפורט בחוזה:       

  תו תקן  א.       

הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים או מוצרים בעלי תו תקן או סימן     
  השגחה.

  דוגמאות  ב.       

הקבלן ישתמש בחומרים או מוצרים המיועדים לביצוע המבנה, רק לאחר     
המנהל, תעשה בעוד מועד, כדי העברת הדוגמאות אל  שאושרו ע"י המנהל.

לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע הדוגמאות,   למנוע עיכוב במהלך העבודה.
  אלא אם בוטלה העבודה.

הקבלן יכין דוגמאות מעבודות ומוצרים שלמים בגודל, בצורה ובפרטים     
הכל לפי הוראות והנחיות המפקח. הדוגמאות תכלולנה את כל הדרישות 

ות, במפרטים ו/או לפי ההנחיות בע"פ ותכלולנה כפי שהתבטאו בתוכני
שינויים ותוספות בדוגמא עד קבלת האישור הסופי. אין להתחיל בביצוע 
העבודה, אלא רק לאחר ביצוע הדוגמא באתר וקבלת אישורו הסופי של 
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המפקח לגבי כל דוגמא. דוגמאות תושארנה במקומן באתר, עד תום 
וגמאות לא ישולם בנפרד והתמורה העבודות לצורך השוואה. עבור הכנת ד

  תיחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.

  התאמה לדוגמאות  ג.  

החומרים והמוצרים שיספק הקבלן לאתר, יתאימו מכל הבחינות     
  לדוגמאות שאושרו ויהיו בכמות הדרושה לצורך התקדמות העבודה.

סלק מצא המנהל סטייה מהדוגמאות כאמור, יפסיק הקבלן את העבודה וי    
מהאתר את החומרים והמוצרים, שאינם מתאימים לדוגמאות, אלא אם 

  המנהל הורה אחרת.

  הגנה  ד.  

הקבלן יבצע את פעולות האריזה, ההובלה, ההעמסה והפריקה, האחסנה     
וכל יתר הפעולות הכרוכות בהבאת החומרים והמוצרים לאתר הבניה, 

  ל דרך אחרת.באופן שימנע את קלקולם, זיהומם, או הפחתת ערכם בכ

  תעודת אחריות  ה.  

על הקבלן למסור תעודת אחריות מנופקת ע"י היצרן או הספק של המוצר     
המסופק לאתר, עבור אותם מוצרים שלגביהם קיימת אחריות של היצרן, 

  או הייתה דרישה כזאת באחד ממסמכי החוזה.

  המונח "שווה ערך"ו.      
כלשהו רשאי הקבלן לכל מוצר הרשום במסמכי החוזה בשם מסחרי   

להציע "שווה ערך". המונח "שווה ערך" כרשום לעיל ו/או נזכר במפרטים 
ו/או בכתבי הכמויות ו/או בתוכניות כאלטרנטיבה למוצר מסוים הנקוב 
בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן, פירושו שהמוצר חייב להיות שווה ערך 

תו, סוג, מבחינת הטיב והדרישות האחרות למוצר הנקוב. טיבו, איכו
צורתו ואופיו של המוצר "שווה ערך" טעונים אישורו המוקדם והבלעדי 
של המתכנן והמפקח. קביעתו של המפקח מהווה קביעה סופית מוחלטת 
ואין לקבלן ולא תהיינה לו כל עילות לדרישת תוספת או פיצוי בגין קביעה 

  זו. החליט המפקח לאשר לקבלן להשתמש במוצר שלדעת המפקח טיבו 
  

    
ו/או מחירו ו/או איכותו פחותים מהמוצר שצוין במפרט ו/או בכתב   

הכמויות, יהיה המפקח רשאי לקבוע את שוויו של המוצר שהקבלן עשה בו 
שימוש כאמור ולחייב את הקבלן בהפרש שבין ערך זה לבין הערך הקבוע 

  במפרטים ו/או בכתב הכמויות.
        

  (עבודות תאורת מסלולים)מידות וסטיות אפשריות        00.38

מודגש בזאת שמידות של עבודות שונות, מוצרים, אלמנטים מתוכננים וכד'   
כפי שהם ניתנים בכתבי הכמויות ו/או בתכניות ובכל מקום אחר, הינן 
תיאורטיות ועל הקבלן לקחת מראש ובחשבון את הסטיות האפשריות ולבצע 

דות מדויקות שיעשה הוא את העבודות ו/או לספק את המוצרים על סמך מדי
עצמו ועל חשבונו בלבד. ביצוע הוראות סעיף זה הינו בתחום אחריותו 
הבלעדית של הקבלן, ולא תתקבל כל דרישה או טענה או הסתייגות מצד 
הקבלן בדבר עבודה לקויה שביצע או מוצר לקוי שסיפק ושלדעתו הינם 

  תוצאה של אי התאמות במידות כאמור לעיל.
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  הגנה בפני חלודה (עבודות תאורת מסלולים)         00.39
מנת לוודא שכל -הקבלן ינקוט בכל האמצעים היעילים והחדישים ביותר על

חלקי המתקן יהיו מוגנים באופן יעיל בפני חלודה. לשם כך יפריד הקבלן בכל 
מקרה שהדבר אפשרי בין מתכות שונות. כל חלקי הברזל והפלדה הבאים 

  מגולוונים.במגע עם רטיבות יהיו 
  
  

  מתחם בידוק וכניסה לאתר העבודה  00.40
  בידוק בכניסה לאתר העבודה. מתחמי 2הקבלן יתקין על חשבונו   

תהיה מרחוב מבצע דני. רחוב זה מהווה את דרך הגישה הראשית הכניסה 
  וככזו אין לחסום דרך זו. 1היחידה לטרמינל 

  העבודות הבאות: במסגרת הכשרת הגישה לאתר העבודה על הקבלן לבצע את
 פריצת פתח בחומה.  .א
התקנת מעבר כבלים עילי מעל פתח הכניסה אשר יאפשר לרכבים גבוהים   .ב

 להיכנס ולצאת מהאתר. אשר ישרתו אותו במהלך העבודה
להסדיר דרך גישה מרחוב מבצע דני אל שטחי העבודה בהתאם לתוכנית.   .ג

דות כגון דרך זו תעבור בשטחו של חניון קיים והקמת הדרך תכלול עבו
 פרוק אבני שפה וקירונים, התקנת אבני שפה, סלילה, צביעה ותמרור.

 התקנת שלט גבריט על גבי הגג של מבנה היציאה מהחניון.  .ד
 הסדרת החניונים שמצפון ומדרום בהתאם לתוכנית.  .ה
צע דני ודרור. במידה והרמזור לת הרמזור הקיים בצומת הרחובות מבהפע  .ו

אינו מאפשר את הפעלתו/השמשתו בהתאם לתוכניות על הקבלן יהיה 
חות, על כל חלקיו (מרכזיה, חיבור חשמל, שולהתקין רמזור חדש בצומת 

לצורך הפעלתו של  ששיידרבר אחר תשתיות, עמודים, פנסים וכל ד
 הרמזור).

, סככת בידוק רותיםיהתקנת מתחם בידוק הכולל מבנים, מבנה ש  .ז
 ואמצעים נוספים הנדרשים לבידוק.

של  התקנת מתחם הבידוק תכלול את כל הנדרש לצורך תפקודו המלא
המתחם כולל התקנת מצלמות ואביזרים שונים על הסככה, חיבור האתר 

והביוב וכל עבודה וציוד נוסף אש ידרשו  לרשת החשמל, המים, התקשרות 
  .למתחם

  
 8*4נייד  מבנהבידוק נוסף הכולל  מתקןלהתקין  , על הקבלן לספק ובנוסף 

סמוך לשער "אגרסקו"  )לעיל 00.09(חלק מהמבנים המפורטים בסעיף  וסככה
מתחם זה ישמש את חטיבת הבטחון לצרכים מיוחדים ע"פ שיקול מנהל  –

  . יחידת הבטחון
  

רת ע"ח הקבלן כפי שמופיע בסעיף והמבנים יחוברו למים, חשמל ותקש כלל
ספק, אספקה, התקנה ותחזוקה של מתחמי הבידוק הנם  הסרלמען  – 90.00

חלק בלתי נפרד מהתארגנות הקבלן והתשלום עבורם יהיה חלק ממחירי 
לא ישולם לקבלן כל תשלום בגין  –היחידה של הקבלן המסגרת החוזה 

 מתחמים אלה.
 

  
  
  
  



  
 

32  
 

  "מאגר משאיות" –מתחם המתנה לרכבי עבודה   00.41
העבודה אין מקום להצטברות תור של כלי רכב. על הקבלן לפני הכניסה לאתר 

להיערך ולהכין לעצמו שטח בו משאיות יוכלו להמתין עד אשר יתפנה מקום 
ה לאתר. על הקבלן להיערך עם מקום מתאים להמתנת כניסב עבור כלי רכב

כלי הרכב ולהתארגן עם סדרן ואמצעי תקשורת לצורך ניהול הרכבים באזור 
  ההמתנה.

  
בור תהליך בידוק קבלן לקחת בחשבון שכל רכב שיכנס לאתר ידרש לעעל ה

 הכללים בכל עמדו הרכב שנוסעי בתנאי  דקות 5  -כ בממוצעשעשוי להימשך 
 ברשימת נמצאים והם"ג בנתב הבטחון חטיבת בקרב המקובלים ההתנהגותיים

  .לפרויקט לכניסה המאושרים האנשים
  
  

  חשמלנציגי קבלן המשנה לעבודות     00.42
יעסיק בקביעות כל זמן ביצוע העבודות חשמלאי מורשה בתור מנהל  המשנה קבלן

עבודה בעל רישיון "חשמלאי מוסמך", אשר יהיה איש הקשר בין המפקח, 
להלן נציג  –המהנדס והקבלן, וישתתף בכל ישיבות התיאום של הפרוייקט 

  הקבלן.

החציבה, ויאשר כל קטע נציג קבלן החשמל יבצע פיקוח צמוד על עבודת החפירה ו
  לפני ביצוע המילוי והנחת כבלים וצנרת.

הינם בעלי רישיון חשמלאי  שלו חשמל יוודא כי כל העובדיםמשנה לנציג קבלן ה
  תואם לסוג העבודה אותה הם מבצעים, וימסור דו"ח חתום בנושא למפקח.

  

  תנועה בשטח האתר  4300.

ושבילים) אל מקום העבודה וממנו בשטח האתר (כמו כבישים  -נתיבי תנועה 

  יתואמו ביוזמת הקבלן ובאחריותו עם נציג האתר, והמנהל.

  החלים על הנהגים בשדות התעופה, חלים גם על הקבלן ועובדיו. -חוקי תנועה 

כניסה ויציאה של כלי רכב של הקבלן ועובדיו יהיו בהתאם להוראות הקיימות 

  בשערי שדות התעופה.

  

  יקשר אלחוט  44.00

לא תותר הפעלת תחנת אלחוט על ידי הקבלן בתחומי או בקרבת אתר העבודה, אלא   .א

  באישור מפורש של המנהל, וזאת בכפוף לקבלת נתוני עוצמה ותדרים.

אישור זה, באם יינתן, יהיה בכפוף לאישור משרד התקשורת ולתקנות נתב"ג והצבא   .ב

יאושר לקבלן להפעיל  (שינויים, ביטול תדרים וכו'), לא תוכר כל תביעה באם לא

  תחנה כנ"ל או בשלב כלשהו תבוטל הפעלתה של תחנה כנ"ל שאושרה וכו'.
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  חשמל – 08פרק 
  כללי

  ותתאור העבוד  א.

 (BRAVO)נשוא מכרז זה מתייחסת לביצוע מתקן חשמל ברחבת מטוסים בראבו העבודה 

  בנתב"ג.

  בשני שלבים.רחבת בראבו הינה רחבה קיימת פעילה. העבודות יבוצעו 

  שיקום רחבה מזרחית כולל המיסעה  -  שלב א

  במסגרת שלב זה יבוצעו עבודות כלהלן:

  22תשתית צנרת לכבלי מחת גבוהKV. 

  0.4תשתית צנרת לכבלי מתח נמוךKV. 

 .תשתית צנרת לכבלי תקשורת פיקוד ובקרה 

 .שוחות כבלים כנדרש 

 .עמודי תאורה כולל יסודות ופנסים 

 דלק עבור הזנות, פיקוד ובקרה. תשתית צנרת לשוחות 

  400פיטים להזנתHZ  400למטוסים כולל צנרת חיבור מכל סוג. (כבליHZ  מסופקים במסגרת

 שלב ב).

  השלמת רחבת בראבו  -  שלב ב

  במסגרת שלב זה יבוצעו עבודות כלהלן:

 :הקמת תחנת שנאים עבור רחבת בראבו הכוללת 

 1250KVAשנאים  2*  

  לגיבוי מערך תאורה ומערכות פיקוד ובקרה. 250KVAדיזל גנרטור   *

  *  לוחות חלוקה, מרכזית תאורה, לוחות פיקוד ובקרה.

 .'חיבור צנרת מהתחנה אל שוחות קצה אשר בוצעו בשלב א 

 .תשתיות עבור רחבת בראבו צד מערבי כמפורט עבור תשתיות שלב א' בצד המזרחי 

 .כבלי הזנה לממירים 

  400אספקת ממיריםHZ .כולל התקנה וחיבור 

  400מיתקון פיטיםHZ  400כולל חיבור לממיר, כבל ניידHZ  עם שקע נאטו, מערך פיקוד

 ובקרה בפיט.

 .כבלי פיקוד ובקרה למערכת ניטור דליפות דלק בשוחות דלק 

 .מיתקון כח ובקרה בשוחות דלק 
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 חבת בראבו. (בקר לוחות פיקוד ובקרה כולל חיווט הלוחות, כבילה וחיבור ללוחות ומתקנים בר

 מתוכנת יסופק על ידי הרשות).

  בדיקת ומסירת מערך הפיקוד והבקרה, אימות החיבורים מול כותב התכנה ומסירת מערך

 הפיקוד.

  עבודות משלימות אשר יבוצעו על ידי קבלנים אחרים:

  0.4קווי הזנהKV, 22KV  לחיבור תחנת שנאים בראבו לתחנות קיימותA, E.  

  לקבלן החשמלדרישות סף   ב.

  .5קבוצה א' היקף כספי  160קבלן רשום כקבלן חשמל ברישום הקבלנים, סיווג   .א

עובדים לפחות בעלי רישיון חשמלאי בדרגה הנדרשת לביצוע העבודות לפי מכרז  2העסקת   .ב
  מהנדס חשמל. –/ חוזה זה 

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

  24KVבמתח   5MVAמתקני מתח גבוה בהספק   -

 2500KVAתחנות גנרטורים בהספק    -

 עבודות תשתית -

 I / O  2000מתקני בקרה בהיקף         -

 מתקני בקרה באלחוט -

 מתקני שאיבה -

 מתקני טיפול במים או שפכים -

  מתקני חשמל בבתי חולים -

  המשנה לעבודות חשמל קבלןצוות     ג.

של העובדים וסיווגם המקצועי ורשימת כלי וציד מכני הדסי קבלן המשנה יפרט רשימה שמית   .א

 לאותה עבודה.

משלו שיבצע את כל  מיומןמתחייב להחזיק במשך תקופת העבודה צוות עובדים  המשנה קבלן  .ב

הפעולות הכלולות במתן השירות, לפי הוראות ביצוע אשר תוכנה ותאושרנה ע"י המנהל. 

בניהול  שנים לפחות 3בעל ותק של בראש הצוות יעמוד מנהל עבודה, שיאושר ע''י המזמין, 

צוות עובדים ויימצא באתר באופן קבוע לאורך כל תקופת ביצוע העבודה מתחילת העבודה ועד 

הצוות של הקבלן יהיה מאומן היטב בהפעלת הציוד  אם אושר אחרת ע''י המפקח. אופה, אלס

בעל  (ם)צוות העבודה יכלול חשמלאי .ביצוע העבודההדרושים לצורך   המכני וציוד הבטיחות 

  עבודה.השיון מתאים לביצוע יר

קבלו את  מתחייב להעסיק עובדים שקבלו את אישור המנהל. עובדים, אשר לא המשנה קבלן  .ג

  .במסגרת חוזה זהאישור המנהל לא יועסקו 
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מתחייב, לפי דרישות המנהל ו/או המפקח, להפסיק שירות של עובד מעובדיו  המשנה קבלן  .ד

ששירותו, מיומנותו ורמת הביצוע שלו אינם עונים על דרישות המנהל, או שנוכחותו באתר 

כלשהם בגין סילוקו כאמור של  אינה רצויה לדעת המנהל, ולסלקו. הרשות לא תישא בפיצויים

עובד מעובדי הקבלן. דרישת המנהל, כאמור, תהא לפי שיקול דעתו בלבד, ללא צורך במתן 

  נימוקים כלשהם וחובת הקבלן לפי סעיף משנה זה היא ללא זכות ערעור.

סולק עובד, כאמור בסעיף משנה (ג) מתחייב הקבלן להחליפו לאלתר בעובד אחר שהעסקתו   .ה

  המנהל.אושרה ע"י 

מילואים ו/או   ל הקבלן לדאוג למחליפים לאנשי צוותו במקרה של היעדרותם מפאת מחלה, ע  .ו

 מכל סיבה אחרת.

יום מהוצאת צו  14 - , על הקבלן הזוכה להגיש לאישור המפקח לא יאוחר מבנוסף לאמור לעיל  .ז

ע של ביצו -התחלת עבודה, מסמכים מתאימים להוכחת ניסיון "קבלן משנה לעבודות פוסל" 

מטר חריצי חיווט באספלט השכבה תחתונה ועליונה,  1000בסיסים רדודים +  100לפחות 

חודשים מתאריך חתימת  6ינתן לקבלן הזוכה פרק זמן של עד ישנים אחרונות). 3במהלך 

תנאי סף זה הינו יסודי ומחייב לצורך   החוזה שבו עליו להשלים ההכשרה וההסמכה כאמור.

  ן.קיום החוזה ע"י הקבל

  והתזת זפת ובטון הגנה בפני חלודה  ד.
מנת לוודא שכל חלקי המתקן יהיו -הקבלן ינקוט בכל האמצעים היעילים והחדישים ביותר על  .א

מוגנים באופן יעיל בפני חלודה. לשם כך יפריד הקבלן בכל מקרה שהדבר אפשרי בין מתכות 

של החבית למניעת  , כמו כן יספק ויתקין אטם דק מפוליאתילן מתחת למכסה העץשונות

 הידבקותו לאוגן המגולבן.

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת החביות,מכסי שוחות וכל ציוד אחר,בפני התזת   .ב

 זפת,בטון וחומרים אחרים.

  ספר המתקן  ה.
ספר המתקן ייערך על כתב מקצועי ויכלול את כל מערכות החדשות ושילובן במערכת החדשה ו/או 

  הקיימת.

  יתקין וימסור בחמישה עותקים בעברית ספר מתקן מלא אשר יכלול:הקבלן 

  ספר ההדרכה.  .א

  סט מפרטים טכניים מלאים לציוד.

  דפים קטלוגיים.

  דפי הסבר לאיתור ראשוני של תקלות ואופן הטיפול הנדרש.

  ).TROUBLE-SHOOTINGדף איתור תקלות מהיר (

  תרשימים עקרוניים של המערכות.
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  החיווט והחיבורים. שרטוט מפורט של סכמות

  דפי כיול הגנות חתומים.

  שילוב והפניות לספרי יצרן כגון לספר הדיזל גנרטור או ספר מערכות אל פסק.

  .AS MADEעם התוכניות  CDכולל   AS MADEסט תוכניות 

  דו"ח בודק החשמל ודו"ח בדיקת רעש.

  ספר המתקן יועבר לאישור המהנדס לפני שכפולו.

תוכניות, ספרי מתקן, תיעוד והדרכה שלעיל, הינן בסיסיות למתקנים כולם. הוראות בדבר   הערה:
  הוראות ספציפיות במפרטים המיוחדים יהוו תוספת להוראות הכלליות.

  קיום הנ"ל הינו תנאי מוקדם לתשלום החשבון הסופי של הקבלן.  מודגש:
  כל דחייה תגרור דחית תשלום החשבון הסופי. אי קיום ההתחייבות ייחשב   
  כעיכוב בהשלמת הביצוע.  

  הפסקות באספקת חשמל למתקנים  ו.
ניתוק אספקת חשמל למתקנים יבוצע לפי תאום מוקדם עם המפקח וחשמלאי ראשי של המתקן. 
מודגש כי אספקת החשמל למתקנים השונים הינה חיונית ביותר. אי לכך כל הפסקת חשמל תבוצע 

הבטיחות של הקבלן ותיחתם על ידי מנהל לפי פקודת עבודה בלבד, אשר תיערך ע"י מהנדס 
  העבודה של הקבלן ותאושר בחתימת המפקח וחשמלאי ראשי המתקן.

  פקודת עבודה לניתוק אספקת חשמל תכלול:

  תאור העבודה  לביצוע

  שם האחראי, שם אחראי בטיחות.

  קטע הניתוק ואופן הביצוע.

  משך זמן ההפסקה.

  הנחיות לחיבור חוזר בחירום.

  הביצוע.מועד 

מוסכם כי עיקרן  לפי צרכי הלקוח בלבד.מועדי הביצוע של הפסקות חשמל יקבעו על ידי הלקוח, 
של הפסקות החשמל יבוצעו בשעות חריגות, מעבר לשעות עבודה מקובלות לרבות לילות, ימי 
ששי ומוצאי השבת. הקבלן מקבל על עצמו לבצע העבודות הכרוכות בהפסקות באספקת החשמל 

ריגות כנדרש ומצהיר כי כלל את כל המשתמע מכך בקביעת מחירי היחידה. (מודגש כי בשעות ח
לוחות ניתוב הגנרטורים נחשבים ללוחות חיים) כל פעולה מחייבת תאום, פקודת עבודה מסודרת 
והעמדת חשמלאים, כוננים לתפעול המערכת במקרה של הפסקת הזנה פתאומית מצד חברת 

ד תדרוך והעמדת הכוננים הינם חלק ממטלות הקבלן, כלולות החשמל. הכנת הפקודות, לימו
  במחיר היחידה ולא ישולם בנפרד. 

  הפעלת מתקנים וחיבורם לרשת  ז.
מודגש כי מרגע שחובר מתקן חשמל כל שהוא לרשת, כל הפסקה תהייה כרוכה בפקודת הפסקה 

לרבות סימולציה  כמפורט לעיל. אי לכך מודגש ומסוכם כי כל מתקן ייבדק באתר בדיקה מלאה
מלאה של הציוד ושל מערך הבקרה במתכונת זהה לבדיקת קבלה, לפני שיאושר חיבור המתקן 

  לרשת.

  
לצורך ביצוע הבדיקות יעמיד הקבלן ציוד עזר וכוח אדם כנדרש, ציוד בדיקה ומדידה, מעבדת 

  בדיקות לציוד מתח גבוה וכיול הגנות.
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שום מתקן או מערכת חשמלית אותה ביצע הקבלן (הן לגבי ציוד שסופק והותקן על ידו והן לגבי 
ציוד שסופק ע"י המזמין) לא יחשבו כמושלמים ולא יאושר חיבורם לרשת אלא אם יבדקו ופעולתם 

  אושרה כתקינה הן מבחינה בטיחותית (התאמה לדרישות 

אשר המערכת החשמלית תפעל לשביעות רצונו של התקן/המפרט הטכני) והן מבחינה תפעולית ; כ
  כוחו המוסמך לכך בסימולציה.- המזמין או בא

  הבדיקות השגרתיות הנכללות במחיר הסעיפים השונים יכללו:

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

  בדיקות כוון סיבוב של כל מנוע.  .ג

  ל מפסק ומנוע. כיול הגנות מפסקים במתח גבוה יכלול סימולציה מלאה.כיול ההגנות של כ  .ד

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

מסר למפקח ולמהנדס לפני תעודת כיול הגנות, חתומה ע"י נציג הקבלן, כפי שכוילו ההגנות, תי
  הפעלת המתקנים.

  אישור ההתקנה ורישוי  ח.
  הקבלן יאשר בכתב שהציוד הותקן בצורה שתבטיח פעולה תקינה של המתקן.

הקבלן יערוך ויגיש למשרד התשתיות, למשרד העבודה ולמשרד לשמירת איכות הסביבה בקשות 
למזמין תעודת הרישוי. אגרת  לרישוי הגנרטור, התחנה ומערך הדלק כנדרש בתקנות, ויספק

בדיקת המתקן, שכר הבודק, אגרת רישוי לרישום ושנה ראשונה כלולות במחיר ההפעלה ולא 
  ישולמו בנפרד.

  קבלת המתקן  ט.
קבלת המתקן על ידי המזמין תיערך אך ורק לאחר שתושלמנה הבדיקות למיניהן ויסופקו למזמין 

וכן לאחר שימסרו כל ספרי המתקן, ספרי  כל תעודות הבדיקה האישורים ואישורי ההפעלה
הפעלה, תוכניות לפי ביצוע הכל קומפלט לשביעות רצון המהנדס כפי שצויינו במסמכי ההסכם 

  השונים.

  הקבלן יזמן המהנדס לקבלת המתקן לאחר השלמת ההקמה ובדיקות שייערכו על ידי הקבלן.  

לתיקון בתוך פרק זמן שיקבע המהנדס יערוך טופס קבלה ראשונית עם רשימת הסתייגויות 
במשותף עם הקבלן, ובכל מקרה במסגרת זמן הביצוע. לאחר פרק הזמן הנ"ל יערוך המהנדס 
ביקורת קבלה נוספת ויאשר את המתקן. היה ולא מולאו כל ההסתייגויות ותהיינה דרישות 

ביקורות לביקורות נוספות, כפוף להחלטתו הבלעדית של המהנדס, תנוכה מחשבון הקבלן עלות ה
הנוספות של המהנדס ושל המפקח עד להשלמה סופית ומוחלטת של העבודות לשביעות רצון 

  המהנדס והמזמין.

  הגנה על העבודות מפגעי מזג האוויר  י.
על הקבלן להגן על העבודות, על הציוד ועל המערכות כך שלא ינזקו ע"י תופעות מזג האוויר 

ים, אבק קורוזיה, רוח וכיו"ב. במקרה של גרימת נזק, ומתופעות לוואי הנלוות לנ"ל כמו חדירת מ
ישא הקבלן באחריות מלאה ובלעדית, והוא מתחייב לתקן את הנזקים על חשבונו הוא, לפי הוראות 

              המהנדס ולשביעות רצונו המלאה של המפקח.

       :אם לא נאמר אחרת במפרטים המיוחדים, יהוו תנאי הסביבה וההגנה שלהלן מפרט מחייב
                                   מעלות צלסיוס 0÷  50    טמפרטורת עבודה                 

                                   ללא קונדנס 0÷  95לחות                                       
                 IP20הגנה פיזית לפריטי ציוד             
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                         IP42הגנה פיזית לציוד נגיש לציבור              
    

ההוצאות בקשר עם האמור לעיל כלולות במחיר הצעתו ולא תוכרנה שום תביעות בגין הוצאות  
  אלו.

  מ"מ לשעה. 60עוצמת גשם מקסימאלית 

  מ' לשנייה. 47עוצמת רוחות 
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 מסמך ג'- 2
 מפרט מיוחד

 תשתיות חשמל רחבת בראבו
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  עבודות תשתית ותאורת מסלולים  :1פרק 

  

  כללי 08.1

משרדית -מפרט זה בא להשלים את המפרטים הכלליים בהוצאת הוועדה הבינ  .א
("הספר הכחול") ומפרט רשות שדות התעופה למיפוי. העבודה תבוצע בכפיפות 

  ל"חוק החשמל" ולתקנות המחייבות לגבי מתקני חשמל ותקשורת. 

ע בתאום ובכפיפות להנחיות המפקח ולהנחיות אגף חשמל הנדסה, העבודה תבוצ  .ב
במיוחד בנושאים הקשורים בטפול  -ובתיאום עם אגף חשמל מתקנים מבצעיים

 - במערכות הקיימות ועבודה בקרבתם וניתוקי חשמל, ובתיאום עם אגף סלילה
 במיוחד בנושאים הקשורים בבצוע התשתיות.

 שיטת הביצוע ותנאים מיוחדים  08.2

מותר לפזר ציוד וחומרים בשטח האווירי רק לצורך בצוע העבודה בפרק הזמן שהוקצה   .א
לכך ע"י מנהלת הנמל ולפנות עודפים עם סיומה, בכפיפות להנחיות מנהלת השדה 
והמפקח. יש לסגור את מכסי החביות והשוחות שנפתחו לצורכי עבודה,  מיד עם סיומה וכן 

יח מניעת חדירת עפר ומים לתוכם ויציבותם של חביות ושוחות חדשות, בצורה שתבט
 המלאה עקב תנועת כלי רכב ומטוסים. 

במידה וחומרים וציוד מסופקים על ידי המזמין, הם ימסרו לקבלן במחסני המזמין בנתב"ג.   .ב
הקבלן אחראי למצב החומרים והציוד מרגע קבלתם מהמחסנים ועד לקבלת העבודה 

הציוד למקום ההתקנה ובכלל זה העמסתם הגמורה ע"י המזמין. הובלת החומרים ו
ופריקתם יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו. הקבלן יהיה האחראי הבלעדי  לכל החומרים 

 והציוד, בין שסופקו ע"י המזמין ובין שסופקו ע"י הקבלן.

חומרים, אביזרים, ציוד, כבלים וכל רכוש אחר אשר יפורק מהמתקן הקיים, ייחשבו כ"רכוש   .ג
מפקח יורה על כך. על הקבלן למיינו ולסדרו בצורה שתאפשר שימוש חוזר המזמין" באם ה

למזמין. חומרים, אביזרים, ציוד וכבלים ופסולת אחרת שהמפקח יורה שאינם מיועדים 
לשימוש חוזר למזמין, יישארו "רכוש הקבלן" והוא יהיה חייב לפנותם מהאתר. פנוי חומר 

ופה לאזורים מורשים לזריקת פסולת, או ו/או פסולת מהאתר אל מחוץ לתחום נמל התע
גוריון יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו  -פינוי חומר מהאתר אל מחסני נמל התעופה בן

בלבד.ציוד שפורק לצורך התקנה חוזרת, יאוחסן ע"י הקבלן בצורה נאותה עד להתקנתו 
  החוזרת או החזרתו למחסן המזמין, במידה ולא ינוצל. 

יא למפקח לפני משיכת החומרים והציוד ממחסן המזמין, פוליסת על הקבלן יהיה להמצ  .ד
ביטוח לכיסוי כל נזק או אובדן העשוי להיגרם להם, לרבות גניבה ואש, על פי המפורט 
ברשימת הציוד והחומרים שיכללו באסמכתא שיקבל מהמפקח למשיכתם ולפי הערך 

  הכספי הנקוב בה.

וים דיון בהשתתפות: מנהלת השדה, הקבלן לפני תחילת העבודה יק -קביעת נהלי עבודה   .ה
 ושאר הגורמים הנוגעים בכדי לקבוע: 

  ארגון העבודה לצורך קיום הבטיחות הדרושה.  )1(
 עיתוי הפעילויות .  )2(
הוראות לגבי אחסון ופזור של אדמה חפורה, אחסון ותנועה של חומרים, ציוד, כלי  )3(

  וכו'.  עבודה 
  קשר.משמעת, תנאי עבודה על המסלול וסביבתו,  )4(

בתחילת כל העבודות, על הקבלן לבצע בנוכחות נציג מדור פקוד ותאורת מסלולים בנתב"ג   .ו
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ובנוכחות המפקח, בדיקת המיתקנים הקיימים באזורי העבודה ורישום הממצאים ביומן כפי 
 שיונחה ע"י המפקח.

 עבודות מדידה  08.3
 

 כללי  .א

הקבלן יעסיק מודד מוסמך עבור המדידות, התוכניות והסימונים הדרושים לצורך 
ביצוע העבודה, ולתיעודה. עבודות המודד יבוצעו בהתאמה לשלבים לפי הנחיית 

של רשות שדות התעופה במהדורתו העדכנית,כשהם  GISהמפקח, בהתאם למפרט 
שימת מודדים של האתר. המודד יהיה מר B.Mקשורים לרשת הארצית ונקודת 

מוסמכים המאושרים ע"י רשות שדות התעופה. העסקת המודד כפופה לאישור 
מראש ע"י המפקח. כל המדידות ימסרו כשהם משורטטות בתוכנת אוטוקד מהדורה 
עדכנית, ובהתאם לרשימת שכבות ובלוקים כפי שתעודכן מעת לעת ותימסר לקבלן 

  תוך כדי ביצוע העבודות. 
  

 פני ביצוע העבודות (שלב א')המצב הקיים ל מדידת  .ב

מטרת המדידה לספק מידע חסר לצורך השלמתו בתוכניות לביצוע או לאמת נתונים 
בתוכניות שנמסרו לקבלן. המודד ימדוד את המצב הקיים בשטחי עבודתו לרבות; 

שפה, מבנים,צמחיה,עצמים, גדרות, שוחות, חביות ומתקני   כבישים קיימים, אבני
מדידת עומק הצינורות  סוגם , בדיקה וסימון המכסים שלהם ,תאורה, כולל פתיחת 

ו/או הכבלים שנחשפו ויכין תוכניות מפורטות ופרטים בקנ"מ ובפורמט הנדרש ע"י 
  המפקח .

 סימון לביצוע ותוך כדי ביצוע (שלב ב')  .ג

עפ"י התוכניות הסופיות המאושרות כאמור לעיל, יסמן מודד הקבלן את תוואי הצנרת 
וגובה של; שוחות, חביות, בסיסים רדודים וכיו"ב. כמו כן  הינטצייאור קום,והכבלים, מי

לפי הצורך כפי שינחה המפקח, יבצע המודד מדידות לאימות הביצוע כגון;של בסיסי 
ולשלטים מוארים, גובה ומרכז של חביות בסיס ובסיסים רדודים  PAPIבטון ליח' 

תקנות עליהם. כן יבוצעו מדידות כדי לאתר שגיאות ולתקנם לפני המשך הה לפנסים,
מידע זה יושלם באמצעות צילומים  לפני כיסויים.של כל ההתקנות התת קרקעיות 

במצלמה דיגיטלית שיזוהו בהתאם וימסרו כקובץ למפקח עם קבצי תוכניות "כפי 
  שבוצע".

    (שלב ג') AS MADEתוכניות "כפי שבוצע"   .ד

הביצוע ויעודכנו בהתאם לביצוע על עותק התוכניות ימסרו למפקח בשלבים תוך כדי 
  התוכניות +תקליטור ויכללו בין השאר:

פריסת דפנות שוחות שתכלול פרוט מלא של מיקום, גבהים ועומקים של תקרה  )1(
 ומכסה השוחה, תחתית השוחה, מיקום וגובה הצינורות בדפנות השוחה.

ו, מופות תנוחה מפורטת של צינורות וכבלים לרבות עומקם, מכשולים שנעקפ )2(
 חיבורים ורזרבות כבל וכיוב'.

חביות,בסיסים רדודים לפנסים, יציאות אנכיות לפנסים,שלטים  -מיקום ציודים )3(
 מוארים, לוחות חשמל וכל ציוד אחר שהותקן ע"י הקבלן.

 עבודות חפירה   08.4

ביצוע כל עבודה במסעות המיועדות לתנועת מטוסים או כלי רכב ובשוליים  -כללי   .א
ובכפיפות  51ופרק  08הסמוכים אליהם, יהיה בהתאם למצויין במפרט הכללי פרק 

מסביב ומעל  CLSMלהדגשים המפורטים בהמשך סעיף זה ובהתאם לתוכניות. מילוי 
. מילוי חול טבעי מסביב דיט הבינמשרשל המפ 51בהתאם חמפורט בפרק צינורות 
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 .55094של המפרט הכללי, סעיף  55ומעל צינורות יהיה לפי פרק 

מידות החפירה יותאמו לקבלת המרוח הנדרש בין הצינורות ולדופן החפירה,המילוי   .ב
 והכיסוי מעל הצינורות כמפורט בפרטים הטיפוסיים.  

לוי החוזר לרבות מילוי חפירה בקרקע מהודקת תבוצע תוך הידוק בשכבות של המי  .ג
 הרבצה במים.

חשמל  –חפירת תעלות "תוואי ראשי" עד שלוש מערכות במקביל (תאורת מסלולים   .ד
תקשורת) תבוצע בתחום רוחב "הרצועה" שהוגדרה בתוכניות ובתאום עם תאי  –

 הבקרה (השוחות).

הקבלן אחראי למדידות וקביעת תוואי החפירות על פי החתכים הטיפוסיים שלהן, מיקום   .ה
שוחות ואפשרויות הביצוע. תוואי הצינורות ומיקום השוחות בתוכניות התנוחה לעבודות 

"  X Yתשתית חשמל הוא להתייחסות ואין לקבוע תוואי ומיקום "לפי קואורדינטות 
 .(ראה נספח  בסוף מפרט זה)שבתוכניות אלו  

וזר מילוי חפירה במצעים או בשוליים מיוצבים תבוצע בשכבות מחומר המילוי הח  .ו
בתנאי שאושר מראש ע"י המפקח, או במצע סוג א' מהודק בשכבות. במידה ורוחב 

שיבוצע בשלבים, בהתאם  CLSMס"מ חומר המילוי יהיה  40- התעלה פחות מ
 להנחיית המפקח.

 חפירה באזורי אספלט תבוצע  כדלקמן:    .ז
  סימון תוואי הצנרת. )1(
 .חיתוך האספלט כמצויין בתוכנית ו/או לפי הנחיית המפקח )2(
פרוק זהיר של שכבות המסעה בכדי לא לפגוע במסעה מעבר לקווי הניסור ופינויו  )3(

 לאתר פסולת.
 חפירה לעומק הנדרש. )4(
ס"מ מעל לצינור הגבוה,  15לאחר הנחת הצנרת, יבוצע מלוי חול עד למפלס של  )5(

 ולאחר הנחת סרטי סימון יבוצע מילוי כמפורט בתוכנית ו/או לפי הנחיית המפקח.
"ל ובאישור המפקח יוחזרו שכבות המסעה לפי הנחיית המפקח. לאחר גמר הנ )6(

 החיבור בין האספלט הקיים לאספלט החדש יהיה, ללא הפרשי גובה.

 מובילים לכבלים  08.5

 כללי  .א

במפרט הכללי לעבודות בניה,  08בפרק   0802העבודה תבוצע בהתאם לסעיף 
התשס"ג , כ"א בכסלו 6210בכפיפות לתקנות החשמל שפורסמו בקובץ התקנות 

  ו/או מאוחר יותר, ולמפורט בהמשך. 2008, לתיקון משנת 26.11.2002

 צינורות בין תאי בקרה (שוחות)  .ב

העבודה כוללת אספקת והתקנת צינורות, לרבות; הגנתם בזמן הבצוע, חיבורים,   )1(
 איטומים, חוטי משיכה וסימונים. 

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת פגיעה בצינורות בזמן   )2(
העמסתם, הובלתם, פריקתם, אחסנתם והתקנתם. אין להשאיר צינורות פלסטיים 

 חשופים לקרינת שמש מלבד לצורך פריסתם לפני ההתקנה.
הצנרת תותקן בקווים ישרים, מקטעים שלמים של צינורות (צינור רציף מסליל או   )3(

בר "פעמון") במרווחים ובמפלסים המתאימים כך שיתקבל קו אחיד ללא עם מח
"שבירות" או "גלים". הקבלן יספק ויתקין "ספייסרים" (יחידות מרווח) מותאמות 
של יצרן הצינורות לשמירת המרווח הקבוע.על הקבלן לבצע את הנחת הצנרת 

יפות לתקן והחבורים בהתאם לחוברת "דפי מידע והדרכה" של יצרן הצנרת ובכפ
קרקעית, - (הוראות שימוש, הנחה והתקנה של צנרת תת 2חלק  1083ישראלי 
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 צנרת פי.וי.סי. קשיח לביוב ולתיעול).
מטר בין הגבהות  2ס"מ ובמרחק  5הצנרת תותקן על גבי תמיכות הגבהה בגובה 

אל מתחת לצנרת. הצנרת תיקשר ותיוצב  CLSMכדי לאפשר חדירת מילוי 
  . CLSMורך כדי למנוע אפשרות ציפה בשעת מילוי מטר א 3לדפנות כל 

מ"מ קוטר ומעלה תבוצע  110התחברות לשוחות / מבנים לצנרת מחתך 
  באמצעות שקועי "פעמון, בשוחה או בדופן המבנה.

מ"}מ קוטר ומטה תבוצע דרך  75התחברות לשוחות / מבנים לצנרת בחתך 
לצינור יהיה בקוטר  קדחים בדופן שיבוצעו בשלב יציקת השוחה במפעל. קדח

  כלהלן:
  

  קדח  צינור
75  85  
63  70  
50  60  

  
מ"מ תותקן בהשחלה בין השוחות ללא חיתוך בשוחה.  75צנרת בקוטר עד 

איטום הקדח יבוצע בחומר ביטומני בתוך ומחוץ לשוחה. חיתוך צנרת עוברת 
  בשוחה יבוצע בשלב משיכת הכבלים.

 כשהם צמודים ללא "ספייסרים"  ביניהםמ"מ יונחו בשכבות  75צינורות  בקוטר  )4(
ויאוגדו כ"כוורות" בתוכניות חתכים טיפוסיים. הצינורות יקבעו ויקשרו למניעת 

או בטון  CLSMתזוזתם בזמן מילוי עטיפת "חול טבעי", או יציקת עטיפת 
  מסביבם.

דת האפשר במקומות שכבר קיימת הכנה ילשוחה קיימת תעשה במ התחברות )5(
השוחה. זווית החיבור בין הצינור לדופן השוחה במישור  מתאימה לכך בדופן

. בשוחות קיימות שהינן ללא הכנה מתאימה לכך, °45האופקי תהיה לא פחות מ]
פתחים מתאימים בדופן השוחות תוך נקיטת יקדח  הקבלן יחצוב, ינסר ו/או

אמצעי הגנה על הכבלים הקיימים וריהוט השוחה, ינקה, יתקן ויאטום הפתח 
 תקנת הצינורות.לאחר ה

קרקעיות קיימות, על הקבלן -בהצטלבות ו/או התקרבות הצינורות למערכות תת  )6(
לפנות מיד למפקח לקבלת הנחיות מתאימות לבצוע החפירה, גילוי, ההפרדה 

 ו/או ההגנה הדרושה.
לאחר השלמת התקנת הצינורות וחיבורם לשוחות וניקוי השוחות, הקבלן יוודא   )7(

פסולת, עפר , מים, ויעביר מנדריל בכל צינור. המנדריל שכל הצינורות נקיים מ
מהקוטר הפנימי של הצינור ובאורך   90%יהיה מצילינדר עגול קשיח בקוטר 

מהקוטר הפנימי. כל ליקוי שיתגלה יתוקן ותבוצע בדיקה חוזרת, הבדיקה  300%
תעשה בנוכחות המפקח ותרשם ב"יומן הבדיקות" במפורט לגבי כל קטע צינור 

 שוחות.בין 
מחתיכה  753מ"מ ת"י  8בכל צינור יושחל חוט משיכה מניילון שזור בקוטר  )8(

מעומק הצינור מתחת פני  200%שלמה ללא קשרים, עם רזרבה באורך 
הסביבה, שתיקשר בכל קצה למתלה כבלים בשוחה, או לפקק האוטם את 

 הצינור.
ני בצוע עבודות בצוע מעקפי שרוולים ושוחות ו/או צינורות וחביות יעשה מראש לפ )9(

 העפר                                         באזורים בהם המיתקנים הקיימים יהרסו.
  הצינורות יהיו לפי הסוגים המפורטים להלן: )10(

פוליאתילן   איזור ההתקנה
ת"י 
1531 
יק"ע 
13.5  

פוליאתילן 
 499ת"י 

  10דרג 

פי.וי.סי. 
 532ת"י 

  8דרג 

פי.וי.סי. 
ת"י 
532 
 10דרג 
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תעלה לאורך שוליים נושאים או 
  שוליים מיוצבים של מסעה

     +         +    

      +       +       חצייה מתחת למסעה
תחלת חצייה של מסעה ושוליים 

  נושאים
     +          +  

 תאי בקרה (שוחות)  .ג

העבודה כוללת אספקת והתקנת השוחות, לרבות; תקרות ומכסים, ווי משיכה   )1(
לכבלים, אגן לשאיבת מים, חדירת צינורות בדפנות, סולם שרות או שלבי טיפוס 

ס"מ עם בליטות נגד החלקה, איטום בפני מים, ניקוזים, הארקה,  25ברוחב 
ן מזויין או בטו CLSM,משטח מצע מהודק או CLSM - חפירה ומילוי הבור ב

מתחת לשוחה, החלקת פתחי צנרת, ניקוי פסולת ועפר ושאיבת מים, הכל 
 בהתאם לתוכניות ופרטים טיפוסיים. 

שוחות למעבר כבלים יהיו מבטון טרומיות תיקניות, מלבניות, בחוזק המותאם   )2(
טון בתחום הרחבה והמיסעה  90- מלעומס הנדרש באיזור ההתקנה אך לפחות 

. שוחות מלבניות הן מסוג שוחות "בזק" או תאי חריםטון בשטחים א 40 - ומ
תקע" ביניהם עם - בקרה מלבניים מחלקים טרומיים מבטון, מותאמים כ"שקע

איטום מלא. הקבלן ימציא למפקח, אישורים כי השוחות מיוצרות בהתאם 
לדרישות דלעיל, על פי התקנים הישימים ואישורים ברי תוקף ממכון התקנים 

מיוחדים הקבלן יבצע לפי דרישת המפקח שוחה מבטון מזויין במקרים  הישראלי.
הקבלן או ע"י  "י"יצוקה במקום" על פי תכנון מיוחד של קונסטרוקטור שיועסק ע

 רש"ת.
השוחות תאטמנה חיצונית בפני חדירת מים בכל דופנותיהם לרבות רצפה   )3(

יורה סיל". על הקבלן לוודא ע"י בדיקה כפי ש-ותקרה ע"י איטום מסוג "סופר
 המפקח שהשוחה אטומה מפני חדירת מים.

או בתחום "רצועת מסלול  RUNWAY STRIPשוחות בתחום "רצועת המסלול"   )4(
תהיינה "מחוזקות" והמכסה+ או רחבות התפעול  TAXIWAY STRIP הסעה" 

". שוחות מחוץ ל"רצועות" אלו  E600התושבת (מסגרת) יהיו לעומס תקני "
 3". המכסים יהיו מיצקת ברזל D400ומס תקני "תצוידנה במסגרות ובמכסים לע

במכסים יוטבע בזמן מ"מ לערך "סוג בזק" . 1300/605חלקים, במידה כוללת 
על הקבלן להתאים מראש  יצורם סימןל/כיתוב של רשות שדות התעופה בישראל.

העמדת השוחות וכיווני המכסה, כניסות הצנרת, לקבל מהמפקח אישור מראש 
 השקועים והקדחיםסגרות והמכסים במפעלי היצור. להזמנת השוחות המ

. המפקח יאשר הורדת לחדירת הצינורות לשוחות יוכנו מראש במפעל היצור
 השוחה למקומה רק לאחר אישור התאמה של כל השקועים והקדחים.

במקומות הסמוכים למסלולים ו/או בשטחים שיצוינו ע"י המפקח, השוחות יונחו   )5(
עה בהם מסגרת למכסה באופן שיאפשר סגירת ע"י הקבלן רק לאחר שבוצ

 השוחה ע"י המכסה מיד עם הצבתה בקרקע. 
עומק רצפת השוחה יתואם מראש כך שמפלס (אינוורט ) הצינורות התחתונים   )6(

החפירה עבור השוחות  ס"מ מעל רצפת השוחה.  50-70ביותר יהיה ככל שניתן 
צוניים של השוחות. מ"מ מהיקף הדפנות החי 300 -תהייה במידות הגדולות כ

תנוחת השוחות ביחס לצירי תוואי הצינורות המתחברים אליהן תיקבע באופן 
מעלות בין הצינור  45שחיבור הצינורות בדפנות במישור האופקי יהיה לפחות 

לדופן, נוח להשחלת הכבלים ומהלכם בשוחה וכך שלא יפריעו לכניסת אדם 
מזויין. בבור שסביב השוחות  לשוחה. השוחות תוצבנה על גבי על משטח בטון

 2-2.5. פני מכסה השוחה באיזורים המצופים אספלט יבלטו CLSMיבוצע מילוי 
ס"מ מפני השטח  5ס"מ ממפלס האספלט ובאזורים אחרים מכסה השוחה יבלוט 

 מסביב,או כפי שיורה המפקח.
חדירת צנרת לשוחה תבוצע דרך שקועים/פעמונים או חדירות אטומות בלהד.  )7(
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הכוללת את כל הפתחים  SHOP – DRAWINGיגיש לאישור תכנית  הקבלן
הנדרשים בשוחה כולל סוג חיבור הצנרת על ידי שקוע/פעמון/ חדירה אטומה, 

הדפנות. תכנית שוחה תאושר לביצוע על ידי המפקח.  4פריסה מלאה של כל 
תכנון השוחה יכלול תכנון קונסטרוקטיבי על ידי מהנדס קונסטרוקטור של יצרן 

הנדרשים לפי תכנית ועמידת השוחה השוחה אשר יאשר את כל כמות הפתחים 
 טון. 90, עומס נקודתי על התקרה E600בסטנדרט 

פעמונים/שקועים לצנרת פי.וי.סי. כלולים במחיר השוחה, מעברים אטומים לצנרת 
HDPE .יימדדו בנפרד, הקדחים כלולים במחיר השוחה  

 בשוחות הצמודות לתחנות כוח, לתחנות טרנספורמציה ולמיתקנים כפי שיורה )8(
המפקח, תבוצע חדירת הצינורות וחיבורם לשוחה באמצעות "כוורות" שתעוגנה 

 ביציקת הדפנות. אטימת הצינורות האלו תבוצע בהתאם להנחיות המפקח. 
על הקבלן להתקין שלט זיהוי על תקרת שוחה מבחוץ ושלט מידע של מיספור  )9(

נספח למפרט  סידורי של הצינורות בפנים על צווארון השוחה, כמפורט בתוכנית וב
 זה.

מיקום השוחות לביצוע יסומן מראש ע"י המודד לפי המיקום היחסי שלהן  )10(
בתוכניות החשמל ביחס לצירי מסלולים,קווי שוליים וכיוב' שצוינו בתוכניות. 
הקבלן יכין "שבלונות" של היקף השוחות לפי הסוגים ויסמן ע"י יתדות את פינות 

ינורות אליהן,מעבר צנרת אחרת לידן הבורות לפי אפשרויות ביצוע חיבורי הצ
והתקנת חביות לידן. לפי הצורך יותרו סטיות במיקום בכפוף לאישור מראש ע"י 

 המפקח.
על  על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים לשמירה על נקיון חיצוני של מכסי  )11(

השוחות ובמיוחד מפני התזות בטון וזפת,לרבות; הדבקת סרטים דביקים, יריעות 
 .ת מתאימותפלסטיו

של "תשתיות  תאי בקרה קיימים תריסקלדרישת המזמין יבצע הקבלן בהתאם  )12(
תוואי ראשי" (שוחות מלבניות).הסקר יתועד בצורה מפורטת וילווה בצילומי עדות 
דיגיטלים של המימצאים,הכל בתיאום מראש עם המפקח. הסקר יכלול בין 
השאר: בחינת נגישות, תקינות המכסים,שילוט חיצוני,מצב הפיתוח סביב השוחה 

ריסת הצינורות בדפנות,מצב (מצעים,אספלט וכיוב'), נקיון השוחה,שילוט פ
הריהוט (פירזול) והסולם,סידור הכבלים וקשירתם,שילוט הכבלים,איטום ומצב 

 קצוות הצנרות בדפנות השוחה, הערות מיוחדות וכלליות.
)13(   

 קידוחים אופקיים  .ד
הקבלן יבצע הקידוחים האופקיים בקווים ישרים ככל שניתן ובכפיפות להוראות  )1(

לך התקין של תנועת המטוסים או כלי רכב. המפקח כך שלא תגרם הפרעה למה
ס"מ בין קו עליון של  50עומק הצינורות  יהיה כך שיושאר "מרווח בטחון" של 

הקידוח לתחתית מבנה המסעה לרבות צנרת הניקוז שלה. הצינורות שיושחלו 
. הצינורות יהיו רציפים 10דרג  499בחור הקידוח יהיה מפוליאתילן קשיח ת"י 

מ"מ ניתן  160כל קידוח (ללא מחבר כל שהוא). צינורות בקוטר באורך הדרוש ל
להשתמש בקטעים ישרים שיחוברו ביניהם בתהליך טרמי מיוחד שיבוצע ע"י או 

 בהשגחת  נציג יצרן הצינורות.
לפני ביצוע הקידוח(ים) האופקי(ים) יגיש הקבלן לאישור המפקח תוכניות  )2(

  ומסמכים כדלקמן:

יה חלוקת שטחי ההתארגנות , אזורי אחסון, דרכי תוכנית התארגנות באתר ועל
  יציאה ומעברים. כניסה,

 תאור טכני קצר שיכלול את תהליך העבודה ולוח הזמנים.

אישור ע"י המזמין של שיטת העבודה והשימוש בחומרים ובציוד,לא יפטור בשום 
אופן את הקבלן מאחריות מלאה ובלעדית לטיב החומרים והעבודות המבוצעות 
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 בות המבנה שמתחתיו בוצע הקידוח.וליצי

 צנרת וחביות לתאורת מסלולים  .ה

וצנרת מקשרת ביניהן כמפורט בתוכניות. הקבלן יבצע תשתית שתכלול חביות  )1(
הקבלן יבצע בהתאם לנדרש חבורי צנרת חדשה לחביות קיימות, כמפורט 
בתוכניות. כן יבצע הקבלן צינורות לניקוז מים מתשתית החביות שבוצעה, 

לפירוט שינתן בתוכניות לביצוע. החביות ואביזריהן הנלווים (מכסים בהתאם 
וכיוב') תסופקנה ע"י הקבלן או רש"ת כפי שיורה המפקח. על מודד הקבלן לסמן 

 REILצד ,סוף,מפתן ,   - "כיוון הברגים" בחביות המיועדות לפנסי תאורות
 ., ביחס לציר המסלול כפי שיורה המפקח FODולחיישני 

מ"מ, ו/או קטרים אחרים  75החביות תסופקנה עם פתחים לחיבורי צנרת בקוטר  )2(
בכמות ובמפלסים לפי הנדרש בתוכניות. לכל פתח תסופק גומייה תואמת לקוטר 
חיצוני של הצינור שיחובר. הקבלן יכין ויגיש לאישור המפקח רשימת חביות 

היה לספק לכל שתכלול גם כמות, קוטר וכיווני הפתחים הדרושים שימפורטת 
 .איזור עבודה

הקבלן יבצע את חבורי החביות לצנרת המקשרת וכן ישלים צינור יציאה לכל פתח  )3(
ס"מ לפחות מחוץ לעטיפת הבטון של החבית. הפתח ייאטם  50רזרבי, באורך 

 25 - בפקק פוליאתילן סטנדרטי של יצרן הצנרת. הצינור יחדור דרך הגומייה כ
חבית תיוצב "בבור" שהוכן עבורה כך שגובה מ"מ פנימה לתוך החבית. כל 

ושיפוע האוגן העליון שלה יותאמו לפני השטח הסמוכים, כמצוין בתוכניות או כפי 
שינחה המפקח. התקנת החבית בעטיפת בטון תעשה עם מכסה העץ המסופק 
עמה, כמפורט בתוכניות. הקבלן יבצע על חשבונו דוגמה ורק לאחר אישורה יתקין 

התקנת החביות תעשה תוך דיוק מרבי במיקום, מפלסים וכוונים שאר החביות. 
כמצוין בתוכניות ולשם כך יעסיק הקבלן על חשבונו, מודד מוסמך שיסמן במדויק 
המיקום לצורך הביצוע בשטח. לאחר הביצוע ימדוד ויסמן המודד המיקומים 

נדרש בתוכנית "לפי הבצוע", וידגיש באם וכאשר קיימת סטייה מהנדרש. הדיוק ה
בביצוע לגבי מרכז חבית המיועדת להתקנת פנס ולגבי בסיס רדוד להתקנת פנס 

 ביחס למידה הנדרשת בתוכנית הוא לפי הטבלה הבאה:

מרחק בניצב לציר   מערכת התאורה
המסלול (במצטבר 

  לשורת פנסים):

מרחק 
לאורך 
 המסלול

זוית 
אזימוט 
"ציר 
 אופטי"

מסלול ראשי או מסלול  תאורת צד
  הסעה

   ס"מ  ±5   ס"מ 2.5 ± 

מסלול ראשי או  תאורת ציר
  מסלול הסעה 

 ±0.50  ס"מ ±5   ס"מ ±1.25  

 2.5(±  ס"מ  ±1.25   תאורת גישה 
 ס"מ מצטבר לקבוצה)

 ±0.50   ס"מ ±5

 2.5(±  ס"מ  ±1.25   תאורת איזור נגיעה 
 ס"מ מצטבר לקבוצה)

 ±0.50  ס"מ ±5 

תאורת מפתן / סוף מסלול + 
REIL  

 15(± ס"מ  ±1.25 
 ס"מ מצטבר לקבוצה)

 ±0.50  ס"מ ±5 

(לפני חציה /  RGLקו עצירה  + 
  עליה  על מסלול ראשי) 

 15(± ס"מ  ±1.25 
 ס"מ מצטבר לקבוצה)

 ±0.50  ס"מ ±5 

קו המתנה ( בהצטלבות מסלולי 
  הסעה)

 2.5(±  ס"מ  ±1.25 
 ס"מ מצטבר לקבוצה)

 ±0.50  ס"מ ±5 

תיקונים, פרוק והתקנה חוזרת כתוצאה מטעות במדידה במידה וידרשו שינויים,  )4(
 הם יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו. ו/או בבצוע,
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מ"מ עם  1.5כל חבית תסומן במספר סידורי באמצעות שלט אלומיניום בעובי  )5(
גוונים עם כיתוב  3- שנים אחריות). הרקע באחד מ UV )10מדבקת ציפוי ויניל 

 פורט בתוכנית ובנספח למפרט  זה.לבן או צהוב, כפי שיורה המפקח, כמ
מ"מ  75הצנרת שתותקן בין החביות תהיה מצינורות פוליאתילן קשיח בקוטר  )6(

. במידת הצורך, חבורים 13.5יק"ע  1531, או ת"י 6דרג  499בגוון שחור ת"י 
קצרים לשוחות ו/או חביות קיימות, יבוצעו בצינור "קוברה" בעל דופן כפולה, עם 

 רק על פי אישור מראש ע"י המפקח. ,20 -עטיפת בטון ב
הצנרת תותקן בקווים ישרים, מצינור רציף בין חביות (ללא מחברים) במפלסים  )7(

המתאימים למפלסי היציאות מהחביות, כך שיתקבל קו אחיד בין החביות, ללא 
כל "שבירות" או "גלים". התקנת הצנרת תבוצע בכפיפות לדפי מידע של יצרן 

  ח.הצינורות והנחיות המפק
הצינורות יונחו בצורה מסודרת ובמקביל ויכוסו רק לאחר קבלת אישור המפקח.  )8(

  ס"מ מעל הצינורות. 20 -בשכבת המילוי יותקן סרט אזהרה פלסטי כ
, מחתיכה 753מ"מ, לפי ת"י  8בכל צינור, יושחל חוט משיכה מניילון שזור בקוטר  )9(

בורג הארקה מ' בכל קצה, שתקשר ל 2שלמה ללא קשרים, עם רזרבה באורך 
  בחבית.

לצורך התחברות הצנרת החדשה לחבית קיימת ללא יציאה רזרבית מוכנה,  )10(
הקבלן יקדח בעטיפות הבטון ובחבית תוך נקיטת אמצעי הגנה על הכבלים והציוד 

  בתוכה, ינקה ויאטום בהתאם להנחיית המפקח.
כל חביות תנוקה מפסולת, אדמה והמים ישאבו ממנה. הקבלן יסגור החביות  )11(

חלד בלבד. -ם מכסה ואטם כנדרש בתוכניות,וישתמש בברגים,דסקיות אלע
הברגים יסגרו במומנט מתאים כפי שיונחה על ידי מדור תאורת מסלולים. כל 

 בהתאם להנחיות המפקח. G-49818התבריגים ימרחו ע"י משחת סיכה פז גריז  
ינקה  לאחר השלמת התקנת הצינורות וחיבורם לשוחות וניקוי השוחות, הקבלן )12(

ויוודא שכל הצינורות נקיים מפסולת, עפר, מים, ויעביר מנדריל בכל צינור. 
מ"מ מהקוטר הפנימי של  6 -המנדריל יהיה מצילינדר עגול קשיח בקוטר הקטן ב

הצינור. כל לקוי שיתגלה יתוקן ותבוצע בדיקה חוזרת, הבדיקה תעשה בנוכחות 
 המפקח ותרשם במפורט לגבי כל קטע צינור.

בלן לדאוג למניעת חדירת מים ועפר לשוחות,לחביות ולצינורות, לדאוג על הק )13(
לביקורת תכופה שלהם לרבות היווצרות חלודה מכל סיבה ולנקוט בכל הדרוש 
לסילוק מים ועפר שחדרו ולתיקון מידי של כל תקלה שנוצרה,עד קבלת ואישור 

 העבודה ע"י המזמין.
ה על נקיון חיצוני ושלמות הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים לשמירעל  )14(

החלק העליון, ברגי ומכסי החביות ובמיוחד מפני התזות בטון וזפת,לרבות; 
הדבקת סרטים דביקים, יריעות פלסטיות מתאימות . לפי הצורך כפי שיורה 
 המפקח, הקבלן יספק ויתקין שקי יוטה ממולאים בחול שיונחו כהגנה על החביות.
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 כבלים   08.6

 כבלי תאורת מסלול  .א

. 2הכבלים למעגלי תאורת המסלולים יהיו לפי המצוין בנספח המצורף למסמך ג'  )1(
,באתר  FAAניתן למצוא רשימת יצרני כבלי תאורת מסלולים המאושרים ע"י 

האינטרנט 
www.faa.gov.airports_airtraffic/airports/resources/advisory_circulars

/ 
ין להתקין כבלים פגומים ועליו . אלפני התקנתםהקבלן אחראי לבדיקת הכבלים   )2(

לוודא שלמותם בזמן קבלתם  מהספק או ממחסן רש"ת. הקבלן יתעד בדיקות 
אלו על טופס שימציא לו המפקח וימסרו למפקח עם סיומן. הקבלן יהיה אחראי 
לשלמות הכבלים וכיסויים בפני קרינת שמש בזמן איחסונם הזמני וינקוט בכל 

 גנה עליהם גם לאחר התקנתם.האמצעים שידרשו ע"י המפקח לה
 אין להשחיל כבלים אלא רק לאחר בדיקת ואישור תוואי התשתית ע"י המפקח. )3(
יש להשחיל את כבלי המעגלים השונים בצינורות מסוימים לפי המפורט   )4(

בתוכניות ו/או בטבלאות מפורטות שימציא המפקח לקבלן. הכבלים יושחלו תוך 
ורך בהתאם להנחיות המפקח. יש שימוש בדינמומטר ובמשחת סיכה לפי הצ

להקפיד על אי שפשוף הכבל בקצות הצינורות המסתיימים בשוחות או בחביות. 
כבלים המיועדים להיות בצינור משותף, יושחלו כאלומה משותפת ללא פיתול ככל 
שניתן. אין למשוך כבלים בכח במידה ומתגלית התנגדות למשיכתם. במדה וכבל 

 חלף ע"י הקבלן ללא תשלום נוסף.נפגע בזמן השחלתו הוא יו
יש להימנע מעודפי כבלים מדי גדולים בחביות ובשוחות אך להקפיד על השארת   )5(

רזרבות כנדרש בתוכניות ו/או ע"י המפקח. בחביות שנאים יש להשאיר עניבת 
ס"מ כבל רזרבי. עודפי כבלים  40כבל שתאפשר הוצאת השנאי מהחבית + 

על הווים או פרופילים מחורצים בדפנות או  בשוחות יש לתלות בצורה מסודרת
 להתקינם על מגשים/סולמות, כפי שיורה המפקח. 

פריסת כבלים על הקרקע תעשה בסמוך להשחלתם בצינורות והקבלן אחראי   )6(
לנקיטת כל האמצעים הדרושים למניעת פגיעה בהם. בסוף כל יום עבודה יש 

צינורות,להכניסם לשוחות לאסוף כבלים שלא הוכנסו לתעלות או שלא הושחלו ב
 או לגדר מקום איסופם כפי שינחה המפקח.

במקרים  שכבלים מותקנים בצינור משוחה לקרקע יש לאטום קצוות הצינורות.  )7(
האטימה תיעשה ע"י חומר אלסטומרי או פוליאוריתן מוקצף, או בד יוטה עם בטון 

שיקבע ע"י  רזה, הניתנים להסרה במידת הצורך בעתיד ללא פגיעה בכבלים, כפי
המפקח. צינורות עם כבלים המתחברים למבנים יאטמו ע"י שרוול מתנפח בתאם 
לשיטה הנהוגה בחברת החשמל (הורת התקנה לשרוול מתנפח לאטימת מעברי 

). בהשחלת כבלים בצינורות בקוטר 1995נובמבר  –כבלים בצינורות פלסטיים 
 י.מ"מ ומעלה יש להשחיל ביחד איתם חבל משיכה תיקנ 110

הקבלן ינקה הצינורות מעפר ומלכלוך וישאב מים משוחות ומחביות לפני בצוע  )8(
 ., הכול על חשבונו ההשחלות וכן לפני מסירת המיתקן למפקח

במערכות  תאורת מסלולים המוזנות ממספר מעגלים טוריים לסירוגים, על   )9(
כך  על חיבור השנאים הטוריים לכבלי המעגלים כנדרש בתוכניות,הקבלן להקפיד 

התאורה גם באם מעגל מושבת. כבלי  המעגלים  שנשמרת תצורת מערכת
הטוריים למערכות תאורת המסלולים המוזנות משני מעגלים טוריים לסירוגין, 
יסופקו בדרך כלל עם סימון הדפסה בגוונים שונים על המעטה. בנוסף לכך,יסומנו 

מונים בהמשך וסיכל הכבלים שיותקנו ע"י הקבלן כמפורט בסעיף  שילוטים 
כך מיד  מסמך זה. במידה והקבלן יגלה אי התאמה לכך בתוכניות עליו לדווח על

 למפקח לצורך קבלת הנחיה בהתאם.
ק"וו ומעלה יבוצעו תחת השגחה  22כל העבודות הקשורות בכבלי מתח גבוה   )10(

בכפוף לאישור  צמודה של מנהל עבודה מטעם הקבלן בעל רשיון למתח גבוה,
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 סעיף ג' כבלי מתח גבוה בתתהנחיות נוספות מפורטות  ח.המפקמראש ע"י 
 בהמשך סעיף זה.
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  חיבורי כבלים  .ב

המפקח פרוגרמה  . הקבלן יגיש מראש לאישורלא יותר ביצוע מופות בכבלים )1(
 בהתאם. לאורכי השחלת הכבלים, ויזמין אורכי הכבלים בתופים

יש למדוד ולרשום המוליכות והתנגדות הבידוד של כל קטע כבל לפני חיבורו  )2(
ולאחר חיבורו. הרישום יעשה בצורה מסודרת בתוכניות ו/או ביומן עבודה, כפי 
שיורה המפקח. במידה ויסתבר שחל שינוי מהותי (משוכלל) בערכים שנמדדו 

יעות רצונו של לאחר החיבור, הקבלן יהיה אחראי לבדיקה ותיקון הליקוי לשב
 המזמין, לרבות החלפת הכבל בחדש. 

חיבורים בין כבלי תאורת מסלולים יעשו בחביות ו/או בשוחות מעברים, באמצעות  )3(
זוודי תקע/שקע שיסופקו ע"י רש"ת. כל שאר החומרים הדרושים לבצוע המחבר, 
בכללם שרוול מתכווץ בחום, מהדק, סרט בדוד, משחה, יסופקו ע"י הקבלן. ביצוע 
המחברים ע"י עובדים מיומנים שקבלו הדרכה ממדור תאורת מסלולים ושאושרו 

 על ידו. 
הקבלן יביא בחשבון שיידרש במהלך העבודה לפתוח ולסגור מחברי תקע/שקע  )4(

שבוצעו על ידו במעגלים הטוריים וכי יהיה עליו לוודא פרטנית איטומם הסופי לפני 
ך העבודה וכי לא ישולם לו על ידרש במהליהבדיקות למסירת המיתקנים, ככל ש

 כך.
עבודת הקבלן כוללת גם סימון בתוכניות של מיקום כל מחבר תקע/שקע ו/או  )5(

 "מופת חיבור" שבוצעו, מלבד אלו בחיבורים לשנאיים הטוריים בחביות.
 VDC 5000בדיקת מוליכות והתנגדות הבידוד בתחנת הכח תתבצע במגר  )6(

נציגי רש"ת. ערך בידוד תקין  הקבלן,מנהל העבודה של  בנוכחות מפקח החשמל,
של מעגל נקבע על פי אורך הכבל,כמות השנאים והמחברים. במעגלים חדשים 

 אום.-ג'יגה 1ערך סף לפחות 

 שנאים, מתאמים וספקי כח במעגלים טוריים לתאורת מסלולים 08.7

השנאים, המתאמים וספקי הכוח יסופקו ע"י רש"ת. על הקבלן לבדקם לפני ההתקנה   .א
חשמלית ובדוד בהתאם להנחיות המפקח.התקנת הציוד הנ"ל תבוצע  לרציפות

בחביות ובשוחות ריכוז שנאים כמפורט בתוכניות, רק לאחר קבלת הנחיית המפקח 
 לבצע ההתקנה.

הקבן ינהל  רישום מסודר של סטטוס הציוד שסופק ע"י רש"ת,כולל מאזן חומרים,כפי   .ב
 שיונחה ע"י המפקח.

שנאי יחוברו לכבלי ההזנה של המעגל הטורי באמצעות כבלי התקע או שקע להזנת ה  .ג
כול שער הציוד הנידרש לחיבור יסופק על ידי זיווד תקע/שקע שיסופק ע"י רש"ת. 

במקרים שמותקנים שנאים סמוכים החבור ביניהם ובוצע ע"י הקבלן על חשבונו. 
" שירשורם באמצעות כבלי התקע/שקע האיטגרליים שלהם, או באמצעות חיבור "לגו

של תקע/שקע מושקע בעטיפה היצוקה של שנאי אפוקסי מודולריים (במדה ויסופקו 
 כאלו).

כבל היציאה מהשנאי יחובר בהתאם למקרה; לגוף תאורה, או לספק כוח או למתאם   .ד
טורי, באמצעות השקע האינטגרלי של השנאי. הצד המשני של ספק הכוח או המתאם 

ל או לגוף התאורה המוזן על ידו כמפורט הטורי, יחובר בצורה דומה לחיישן מיקרוג
 בתוכניות.

כל החיבורים הללו יאטמו בפני חדירת רטיבות כמפורט בתוכניות ו/או הנחיות   .ה
המפקח. על הקבלן להקפיד להשתמש בסוגי השנאים והמתאמים (זרם ראשוני/משני 
 והספק) בהתאם לנדרש לכל גוף תאורה או חיישן מיקרוגל, כמצוין בתוכניות ו/או

  בטבלאות עזר (סקדיול) שימציא לו המפקח.

  שלטים מוארים 08.8
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 40-השלטים המוארים יסופקו ע"י רש"ת. הקבלן יספק ויתקין בסיס בטון מזוין ב  .א
טרומי או יצוק באתר לכל שלט (כפי שיורה המפקח), מותאם לאורך השלט, מיקומו, 

ס בטון טרומי כיוונו וחיבורו לתשתית תאורת המסלולים ,בכפוף לאישור המפקח. בסי
שתוכן ע"י מהנדס קונסטרוקטור    SHOP DRAWING"יבוצע על פי "תוכנית בצוע 

 שיעסיק הקבלן על חשבונו, בכפוף לאישור מראש ע"י המפקח.

יש להביא בחשבון השארת מרווח מתאים להתקנת צנרת כבלי מערכות התאורה    .ב
ית המפקח. בסיס ר סידורי בהתאם להנחיספבסמוך לשלט. כל בסיס לשלט יזוהה במ

השלט יחובר בשני קצותיו בדרך כלל לחבית שנאי נפרדת סמוכה למיקום השלט. 
במידת הצורך ולפי הנחיית המפקח,חבית השנאי תשולב בתוך בסיס הבטון. הקבלן 

 יבצע דוגמת בסיס ורק לאחר אישורה יוכל להזמין /לבצע שאר הבסיסים לשלטים.

ל התאמת המשטח העליון של הבסיס לפני בזמן התקנת הבסיס לשלט יש להקפיד ע  .ג
השטח (שולי אספלט, שולי מצע או קרקע (הקו העליון של השלט יקביל לפני השטח 
שלידו). מיקום בסיס השלט יקבע ע"י מודד הקבלן לפני חפירת הבור לבסיס,שיסמן 

פינות פני הבסיס בהתאם לרום, כיוון אופקי ביחס לציר המסלול  4מיקום וגובה 
 ורום עליון הבסיס ביחס לרום סופי.ושיפוע 

השנאי הטורי המזין את השלט, יותקן בחבית שבבסיס הבטון של השלט.כבל ההזנה   .ד
מהשנאי לשלט יושחל בצינור שיתקין הקבלן מהחבית למשטח העליון של בסיס 
השלט. במקרים שבהם מוצמד שלט נוסף כהמשך לשלט "הראשון" יותקן השנאי 

ס של השלט "הראשון" והקבלן יספק ויתקין צינור עם כבל הטורי עבורו בחבית הבסי
  מאריך ממנו לשלט "השני" .

על הקבלן להקפיד על הצבת בסיס הבטון על גבי מצע מהודק בתחתית הבור ועל   .ה
או חול מצומנט  כפי שיורה המפקח. לפי הנחיית  CLSMמילוי הבור מסביב לבסיס 

 ודק מסביב לשלט.המפקח,הקבלן יבצע משטח שרות ממצע סוג א' מה

  

 הארקות 08.9

הקבלן יספק ויתקין אלקטרודות הארקה שיוחדרו אנכית לקרקע, כמפורט בתוכניות .   .א
האלקטרודות באיזורי שולי המסלולים תותקנה עם שוחות ביקורת. האלקטרודות 

 .16בשולים הנושאים או המיוצבים של  המסלולים תותקנה בתוך חביות "

אופקית" לאורך קווי התשתית ,מוליך הארקה נחושת הקבלן יספק ויתקין "אלקטרודה   .ב
ממ"ר ללא בידוד, שיחובר לפסי הארקה בשוחות ובורג הארקה בחביות  35גלוי 

כמפורט בתוכניות. הקבלן יבצע לפי הצורך בהתאם להנחיות המפקח, גישורים 
 והשלמות למוליכי הארקה אלו.

ממ"ר מבודד  10ושת לפי הנחיית המפקח.הקבלן יספק וישחיל מוליך הארקה נח  .ג
בצנרת שבין החביות, שיחובר לבורג הארקה בחביות באמצעות נעל כבל. הקבלן 
יספק ויתקין פס הארקה עם חורים וברגים כך שכל מוליך הארקה יחובר לפס עם 

 בורג נפרד.

  גופי תאורה, עמודוני סימון מחזירי אור וחיישני מיקרוגל 08.10

פקו ע"י רש"ת.לרבות ספרות טכנית הכוללת גופי התאורה ועמודוני הסימון יסו - כללי  .א
הוראות התקנה,בדיקות והפעלה. על הקבלן לבדקם ויזואלית לפני התקנתם ולוודא 
שלמותם והימצאות כל אביזרי העזר הדרושים להתקנתם וחיבורם. על הקבלן לנהל 
רישום מסודר של סטטוס גופי התאורה והציוד שסופק ע"י רש"ת,כולל מאזן 

הקבלן יספק ויתקין לפי הצורך כפי שיורה המפקח,; יונחה ע"י המפקח. חומרים,כפי ש
שקי יוטה ממולאים בחול שיונחו כהגנה על פנסים שקועים ועל בסיסים רדודים וסרטי 
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 אזהרה שיקשרו לכל ציוד מוגבה.

 גופי תאורה שקועים על חביות    .ב

מעגלי גופי התאורה יותקנו ישירות על חביות או באמצעות פלטת מתאם בין  )1(
החלוקה של בורגי גוף התאורה והחורים בחבית. ברגים, דסקיות יהיו אל חלד 
בלבד ויהודקו במומנט הנדרש בהוראות ההרכבה שיימסרו לקבלן. כל בורג ימשח 

  לפי הנחיות המפקח. G-49818במשחת סיכה פז גריז 

יש לדאוג לאטימת כל חבית בפני חדירת מים בין המתאם לחבית, ע"י מריחת  )2(
  על האוגן העליון של החבית. MOLYKOTE CU-7439  חת איטום והדבקה מש

על הקבלן לוודא שהכוון האופטי של כל גוף תאורה יהיה כנדרש בתוכניות  )3(
כן יוודא  ובהתאם להנחיות היצרן והמפקח, בהתאמה לציר המסלול באותו מקום.

בית ויקפיד הקבלן על התקנה נכונה של הפנסים בעלי כיוון אופטי מראש מ
החרושת (צד ימין וצד שמאל ביחס לציר המסלול. לצורך זאת, יבצע המודד 
המוסמך מטעם הקבלן, סימונים של "הציר האופטי" של כל גוף תאורה על גבי 

שיבוצעו בחישוק  º180 -חריצים ב 2משטח הבטון של החבית ובאמצעות 
  החבית. גופי התאורה יורכבו ויכוונו על פי סימונים אלו. 

 )בסוף המפרטנספח תאורה שקועים על בסיסים רדודים (ראה  גופי   .ג

התקנת גופי תאורה שקועים לרבות התקנת הבסיס הרדוד בקדח באספלט  )1(
בשיטת "פוסל", תבוצע ע"י צוות שקבל הכשרה והוסמך ע"י יצרן חומרי האיטום 

 ז') 00.12סעיף  1(ראה מסמך גוההדבקה וכפוף לאישור ע"י רש"ת. 

ככלל ובמידת האפשר, עבודות חריצי החיווט מהשנאים הטוריים לבסיסים  )2(
הרדודים לפנסים שקועים וליציאות אנכיות לפנסים מורמים תבוצע בשכבת 
אספלט "תחתונה" (שלישית או רביעית מלמעלה). במקומות בהם חריצי חיווט 
ם מצטלבים עם חריצי חיווט אחרים, לפי הנחיית מראש ע"י המפקח, החריצי

 יבוצעו לאחר גמר שכבת האספלט העליונה. 

גופי התאורה והבסיסים הרדודים יסופקו ע"י רש"ת. לבסיס רדוד של גוף תאורה  )3(
כבלים עם  2ולבסיס רדוד בעל  AWG10מוליכים  3בעל כבל ותקע יחיד יותקנו 

(מיוחדים להתקנה בחריץ מנוסר) ובאורך  AWG10מוליכים  5תקעים יותקנו  2
לשנאי או למתאם או ליחידת בקרה (בחבית או בשוחת ריכוז). יש  הנדרש לחבור

להקפיד על חיבור חשמלי ליחידת הבקרה "בכיוון המתאים" של בסיס רדוד בעל 
כבלים. הקבלן יספק ויתקין שלטי זיהוי  לנורות של פנסי אלו כפי שינחה  2

 המפקח.

כים כמפורט מולי 3,5,6,9הקבלן ינסר חריץ באספלט "חריצי חיווט" עבור   )4(
בתוכניות וכפי שינחה המפקח. ככלל החריצים יבוצעו "בתוואי הקצר האפשרי" 
ועל הקבלן לתעד תוך כדי ביצוע את התוואי שבוצע ולציין הקואורדינטות של 

 נקודות פיצול,שינוי תוואי וכד'.

 הקבלן יקדח באספלט שקע עגול וישקיע בו את הבסיס הרדוד. )5(

קוטבי -אי או למתאם טורי באמצעות זווד תקע דוהכבלים יחוברו בצד אחד לשנ )6(
מותאם לשקע השנאי או המתאם ובצד השני לבסיס הרדוד באמצעות זווד שקע 

 קוטבי מותאם לתקע של הפנס שיותקן בבסיס הרדוד.-דו

 הכבל  לחריצי החיווט יסופקו ע"י הקבלן. ראה נספח ו' בסוף מפרט זה. )7(

באמצעות חומרים מיוחדים לפי  החריץ לכבלים והקדח לבסיס הרדוד יאטמו )8(
 בסוף מפרט זה.ראה נספח "שיטת פוסל" שיספק הקבלן.
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פרוט נוסף ומשלים לתהליך הביצוע של חריצי החיווט והקדחים לבסיסים  )9(
  הרדודים והיציאות האנכיות בנספח ב' בסוף מפרט זה.

  גופי תאורה וחיישנים מוגבהים   .ד

מצעות מחבר שביר שיוברג התקנת גופי התאורה תבוצע על צינור נשיאה בא )1(
בית או בסיס רדוד), או על "יציאה אנכית" שתותקן Jלפתח ב"פלטת הבסיס" 

 ב"שיטת פוסל" בקדח במסעה. 

שקע כבל ההזנה יהודק לפלטת הבסיס או ל"יציאה האנכית" כך שבמקרה של  )2(
שבירת המחבר השביר עקב מכה מכלי רכב או מטוס, ינותק החבור בין התקע 

 והשקע.

, חיישני מיקרוגל, ההתקנה RGLם מסוימים כגון ; פנסים מהבהבים במקרי )3(
 תבוצע על שני עמודי נשיאה ושני מחברים שבירים.

בית החרושת (צד בכיוון אופטי שעליהם בוצע יש לוודא ולהקפיד  שגופי תאורה  )4(
כמו כן יכוון הקבלן את  ימין וצד שמאל ביחס לציר המסלול) יותקנו בכיוון הנכון.

ידוד האופקי ו/או זוית ההגבהה האנכית בגופי תאורה הניתנים לכיוון זוית הצ
, RGL ,REIL ,RAILאופטי (כגון;תאורת גישה,תאורת מפתן, קווי עצירה, 

PAPI ,( ,בהתאם למצוין בתוכניות חיתוך צינור נסיעה לגובה מתוכנן של ההתקנה
 חיתוך הצינור נסיעה לגובה ו/או להנחיות המפקח.

 מחזירי אור עמודוני סימון  .ה

צפיפות העמודונים בהתאם למצויין בתוכניות ו/או לפי הנחיות המפקח. יש לבצע 
קידוח באספלט עבור כוסית שבתוכה יוכנס העמודון ולהרכיב החלקים כולל המדבקה 
שסופקה לפי הנחיות עלון היצרן והמפקח.הקבלן יספק ויתקין לפי דרישת המפקח 

 סרט צהוב  בהיקף החלק התחתון.

 שילוטים וסימונים   08.11

של המפרט הכללי לעבודות  08בנוסף לשילוטים וסימונים "דרישות מינימום"לפי פרק   .א
בניה, הקבלן יספק ויתקין  שילוטים/תגים מיוחדים בהתאם לתוכניות ו/או לפי הנחיות 

 המפקח, ו/או לפי דוגמאות שימסרו לו(פרוט נוסף בנספח א' למפרט המיוחד).

אישור המפקח ובתיאום מראש בהתאם להנחיותיו,רשימה מפורטת הקבלן יכין ויגיש ל  .ב
בקרה  שתכלול כל השילוטים כולל דוגמאות, בין השאר; שילוט חיצוני של תאי

(שוחות),שילוט חיצוני של חביות תאורת מסלולים ובסיסי בטון לשלטים מוארים או 
 ציוד אחר,שילוט נוסף לצינורות,תגי זיהוי לכבלים וציוד חשמלי.

 עבודות חשמל במתח נמוך 08.12

 :מתייחס מפרט זה הן ןהעבודות אליה, תוכן המפרט .1

 אספקה, התקנה ו/או השחלה וחיבור כבלים  
 אספקה והתקנת סולמות ומגשי כבלים  
  אספקה והתקנה של תיבות, קופסאות ואבזרים  
 אספקה והתקנת קונסטרוקציה מתכתית 
 אספקה והתקנת לוחות מתח נמוך 
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 ומוליכים אספקה והתקנה כבלים .2

  כבלים .2.1

  .1516לפי תקן ישראלי  XLPEכבלי כח יהיו כבלים בעלי בידוד 

 – IEC 60332-1 - N2XYכבלי תשתית בקרקע ו/או בצנרת יהיו כבלים מטיפוס 
FR – 1.  

לפי תקן  N2XY-FR-3כבלים במבנה יהיו בעלי מעטה חיצוני מעכב בעירה סוג 
IEC 60332-3  .לפחות  

עם גידים  N2XBY- FR - 3   ,N2XY – FR - 3כבלי פיקוד יהיו כבלים מטיפוס 
  ממוספרים.

 E – 180 90דקות סוג  180כבלים חסיני אש במבנה יהיו כבלים לעמידות של 
FE – NHXHX  50200בהתאם לתקן EN  50266לכבלי פיקוד ולתקנים EN  ,

EN 50268  ,EN 50267  .לכבלי כח  

ותקנו על גבי מערכת מובילים ייעודית בהתאם לתקן כבלים חסיני אש י 
4102/12DIN צמודים לתקרת המבנה. אין להתקין כבלים מסוג אחר בצמוד או ,

  מעל כבלים אלו.

בהתקנה בתוואי  משותף יותקנו כבלים מסוגים שונים על גבי מובילים נפרדים 
אם לא יצויין ס"מ בין  סוגי כבלים שונים בהשקה ובהצטלבות.  5וישמר מרחק של 

  ס"מ בין  כבלים העוברים על גבי מובילים משותפים. 1אחרת, ישמר מרחק של 

כל גידי פיקוד ישולטו  במספר המהדק אליו מחובר הגיד. בכבלים גמישים 
המוליך החשוף  ילחץ על ידי סופית תקנית בחיבורים. מחיר הכבל כולל 

  החיבורים גם כאשר קטעי החיבור  הינם קצרים.

בלים והמוליכים יהיו עם מוליכי נחושת בחתך עגול (לא סקטוריאלי) למתח כל הכ
KV 1 /0.6 ממ"ר ומעלה יהיה שזור. 10. מוליך בחתך  

כל הכבלים יישאו אישורי תקן על תופי האספקה שלהם ומוטבעים על הבידוד 
  החיצוני שלהם.

ות המוצא לא יותר ביצוע מופות בכבלים, כל קטעי הכבלים יהיו רצופים בין נקוד
  והסיום.

: לא ימדדו כבלים ומוליכים במתקן או חלקי מתקן הנמדדים בשיטת הערה
  נקודות.

כבלי תשתית יותקנו באופן ידני בהשחלה/ במשיכה. משיכת הכבלים תבוצע על 
ידי כננת עם מאמץ מבוקר בהתאם להנחיות יצרן הכבל. הכננת תבצע ניתוק 

חה המותר. בכל פניה בחפירה או המשיכה אוטומטית במעבר מעל למאמץ המתי
בשוחה יותקנו גלגלות לשמירת כיוון המשיכה ולהבטחת רדיוסי כיפוף תקניים. 

  קשירת החוט המושך לכבל תבוצע בערסל חביקה תיקני.

 XLPEכבלים המיועדים לחיבורי שטח חשופים לשמש יכללו גידים מבודדי 
של המתכנן יאושרו  . לחלופין באישור מיוחדUVהכוללים הגנה כנגד קרינת 

להגנת גידים החשופים לשמש (כלול  UVכפפות כבל ושרוולים מתכווצים מוגני 
  במחיר ולא ישולם בנפרד).

בהתאם לצורך תבוצע המשיכה בין שוחות בקטעים הכבל ימשך וייפרס על 
  הכביש ויוחדר אחר כך בחזרה לשוחה להמשך התוואי. 
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כפפות ראש כבל מתכווצות רייקם או  קצוות כבלים בשטח ובלוחות יאטמו על ידי
M 3  ממ"ר ומעלה. תשלום עבור כפפות ראש  16או אלסטימולד לכבלים בחתך

  כבל לפי כתבי כמויות.

קונסטרוקציית עזר, במידה ותידרש, להתקנת כננות וגלגלות נכללת במחירי 
  היחידה של הכבלים.

  ממ"ר ומעלה ייאטם על  16מבניים, קצוות כל כבל בחתך  –התקנות פנים–
 .M3כבל מתכווץ מתוצרת רייקם, או אלסטימולד, או - ראש-ידי כפפת

 .הכבלים יהיו תוצרת סינרג'י, סופריאור, או שווה תכונות 

  חיבורי כבלים ללוחות, פ"צ וכו' יבוצעו עם מריחת משחת "הולכה" כדוגמת
BURNDY-PENETROX-E כונות.או שווה ת 

  מוליכים .2.2

 בידוד בעלי יהיו המוליכים כל PVC  כל. וולט 1000 עד של למתח נאופרן או 
 המוליכים קצוות. כבל בנעלי יצוידו לציוד המתחברים השזורים המוליכים
 .מתאימים בשרוולים יצוידו, למהדקים המתחברים, השזורים

  
  כבלים ומוליכים סימון .2.3

 זהות הנושאת כתובת ברורה ובת באמצעות תווית  יבוצע הכבלים סימון
קיימא. מיקום תווית הזהות יהיה בשני קצוות הכבל, בנוסף ייותקנו תוויות 

בשני צדדי תיבות חיבורים/ שוחות ובכל המקומות בהם קיים קושי לזהות את 
 הכבל

 סנדביץ,  שלטי ידי-על או, נירוסטה דיסקיות ידי- תווית הזהות תבוצע על
  . UV מוגן היהי השילוט חיצונית בהתקנה

 בתוכניות למספריהם בהתאם הכבלים מספרי יוטבעו תווית הזהות  על . 
 פלסטיים חבקים( אזיקונים ידי- על לכבלים יחוזקו תוויות הסימון.(  
  כל המוליכים (לרבות מוליכי הכבלים: פזה,אפס,והארקה) יסומנו באמצעות

באמצעות פלוטר שרוולים פלסטים שיושחלו על כל מוליך או ע"י הדפס עצמי 
 .הכבלים מוליכי כל על הדפס זה יוכנס לתוך כיסוי שקוף שיושחל

 למפורט בהתאם, יסומנו הפיקוד המוליכים (מוליכי הכבלים ) וכבלי כל 
  בתוכניות

 
  הכבלים שלמות על שמירה .2.4

 כבלים באים בהם במקומות הכבלים מעטה שלמות את להבטיח מנת על 
 המקומות את לצפות יש, חדים מתכתיים קצוות או פחים קצוות עם במגע
  .הכבל למעטה המתכת בין הפרדה יצירת לשם מתאימים גומי בכיסויי ל"הנ

 301/2.9 פרק, 108 הישראלי לתקן בהתאם יהיה המותר הכפוף רדיוס 
  .היצרן ולהוראות
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 או הסתעפות תיבות בתוך יבוצעו הכבלים או המוליכים של החיבורים כל 
 המתאימים, תקניים מהדקים באמצאות יבוצעו אלו חיבורים. חיבור תיבות
  .המוליכים לחתך

 י"ע עליו להגן יש חשמלי אבזר לתוך או תיבה לתוך, מוליך או, כבל בכניסת 
 ).אנטיגרון(  אוטם ותותב מתאים שרשורי צינור

  
   כבלים להתקנת SHOPDRAWINGS  הגשת .2.5

 המבנה בתוך הכבלים השחלת תכנון המפקח לאישור להגיש הקבלן על  
 שמור מקום של הראות מנקודת והרשתות הסולמות העמסת חישוב ולבצע

  ). כבלים של עתידיות להשחלות פנוי מקום 30%(
 תת תשתית בתוך הכבלים השחלת תכנון, המפקח לאישור להגיש הקבלן על 

 . הכבל יושחל בו הקנה ומספר השוחה שם את הכוללת קרקעית
  

    רשת מחורצות, ,פחתעלות: , סולמות על כבלים התקנת .2.6

  הנחת ההכבלים על סולמות או בתעלות (פח,מחורצות ורשת) תעשה בקווים
 מקבילים ללא הצטלבויות, פרט למקומות הכניסה והיצאה של הכבלים

  הכבלים יעוגנו לסולם או לתעלה המחורצת באמצעות חבקים פלסטיק
 מתבצעת הכבלים הנחת ס"מ. אם 90"אזיקונים" במרחק שלא יעלה על 

 וקשירתה הראשונה השכבה התקנת את לסיים יש, יותר או שכבות בשתי
 תתבצע החדשה השכבה קשירת. השניה השכבה התקנת לפני לסולם

 .השכבות כל וכך למעלה שתוארו לתנאים בהתאם
  יעוגנו לפרופילים מחורצים שיותקנו בתוך  כבלים בתעלת פח לא מחורצת

 התעלה 
 ממ"ר יעוגנו באמצעות חבק  10טח חתך גדול מ כבלים המותקנים אנכית בש

 נירוסטה המתאים לריתום הכבל ולעברת משקלו לסולם או לתעלה
  ,הכבלים יצאו מן התעלה (פח, מחורץ) בחלק התחתון או בדפנות התעלה

לצורך יצאת הכבל יעוצב בתעלה פתח עגול בקוטר המתאים אשר יאפשר 
 הכנסת אחד מן האביזרים:

o  מחומר פלסטיטבעת מגומי או 
o  גלנד פלסטי או מתכתי 

  מטר , לצורך איגוד הכבלים יש  1.5כבלים חד גידים יאוגדו בצרור כל
להשתמש בחבקים פלסטיק "אזיקונים" ניתן להשתמש בחבקים המחברים 

  לסולם או לתעלה. 
  בקרקע המותקנים צינורות לתוך כבלים השחלת .2.7

 מיוחד משיכה שרוול ידי-על להתבצע צריך לכבל המשיכה תיל בין החיבור 
  .המשיכה בשעת הכבל של החיצוני במעטה פגיעה למנוע מנת-על זו למטרה

 הכבלים יצרן ידי-על המוכתבים אלו על העולים בכוחות כבלים למשוך אין 
 נזק לגרום העלולים משיכה כוחות הכבלים על להפעיל אין מקרה ובכל

  .שלהם החיצוני למעטה
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 מנת על השוחה קירות לאורך יתבצע הביקורת בשוחות הכבלים מעבר 
  .אליהם נוחה וגישה הכבל גמישות על לשמור

 רזרבי קטע השארת תוך, השוחה דפנות אל הכבל יחוזק ההשחלה לאחר 
  .המפקח להנחיות ובהתאם התפעול גמישות לצורך

 תמיכות גבי על התוף התקנת לאחר, להתבצע צריך התוף מן הכבל שחרור 
 כבל קטע משיכת י"ע, התוף במרכז שיעבור ברזל במוט שיתמכו מתאימות

  .התוף סיבוב כדי תוך, מראש שנקבע אורך בעל
 יהיה, שלו החיצוני במעטה, בבידוד כלשהו פגם יכיל אשר הכבל של קטע כל 

  .הקבלן חשבון על ויוחלף ייפסל אחר פגם בו ימצא או כפוף
 יהיה ביקורת שוחות מספר דרך כבל בהשחלת שיועסקו הפועלים מספר 

. הכבל של קצה בכל, לפחות פועלים שני ועוד הביקורת שוחות כמספר
 או טלפונים באמצעות יהיה ההשחלה ביצוע לשם הפועלים בין התיאום
  .מתאימים קשר מכשירי

 נוח חיבור שתאפשר אורך בעלת לולאה להשאיר יש כבל כל של קצה בכל 
  .לציוד

 את למנוע מנת על הנחייה גלילי להתקין יש הראשונה לשוחה הכבל תוף בין 
 .האדמה על הכבל גרירת

  בתוך השוחות (תאי הבקרה)  יש להתקים גללי הנחיה (גלגות) וקונוס
  לכניסת הכבל לצינור על מנת למנוע פגיעה בכבלים

 גרימת מפני הכבל על להגן יש הכבל הרמת לשם מכניים כלים נדרשים אם 
 המכני הכלי בין שיפרידו רכים בחומרים שימוש י"ע החיצוני למעטה נזק

  .לכבל
 הצינור. לתוך דיחוי ללא להשחילו יש התוף מן הורד שהכבל לאחר 

  
  )מופות( חשמל כבלי קטעי חיבור .2.8

 המפקח באישור ורק אך יבוצע מופות ביצוע  
 גישה קיימת בהן במקומות רק במקומות תבוצע המופה  
 המופה מיקום את התוכנית גבי על לסמן הקבלן באחריות  
 רייקם של המחבר מסוג) מופה( מחבר י"ע יתבצע כבל קטעי שני בין חיבור 

 אישור קבלת לאחר רק הקבלן י"ע יירכשו המחברים). תכונות שווה( ת"ש או
  .המפקח מן בכתב

 כל קצוות בשני זמנית בו יבוצע קיימים לכבלים חדשים כבלים בין החיבור 
 מותר. החיבור בצוע בעת תוואי באותו נוסף כבל חיבור לבצע אין. חדש כבל

 הפעלה לאחר רק הראשון הכבל בתוואי חדש כבל קטע בחיבור להתחיל
 .החיבור של חשמלית בדיקה לאחר או הראשון הכבל של מבצעית

  
  הכבל ורציפות בידוד בדיקת .2.9

 בנוכחותו כבל כל של מוליך כל של והרציפות הבידוד את לבדוק הקבלן על 
  :הבאים בזמנים" גשר"ו"  מגר" באמצעות לבצע יש אלו בדיקות. המפקח של

o ההנחה לפני  
o ההנחה לאחר מיד  



  
 

59  
 

o החשמל למערכת החיבור לפני  
 יישמרו אלו בדיקות של המספריים הנתונים כולל, הבדיקות שלושת של ח"דו 

 הסופי ח"הדו מן נפרד בלתי חלק יהוו אשר  עותקים בשני
  
   כבלים מעברי חסימת .2.10

 לחלל אחד חלל בין ועשן אש התפשטות מניעת לשם כבלים מעברי חסימת
 סלעים צמר העשויים KBS לוחות באמצעות, KBS בשיטת תתבצע אחר

)  flammastik( בפלמסטיק מצופים, מ"ס 5 של ובעובי קוב/ג"ק 150 בצפיפות
 של קלה וגריעה הוספה תאפשר המעברים חסימת שיטת.  צידיהם משני
 את תשנה ולא וחשמלית תרמית מבודדת תהיה, חסום במעבר כבלים
  .אופייניים וכימיקלים מים עם במגע התווך תכונות
 התקן לאישור בהתאם, בלבד 4 רעילות בדרגת גזים יפלטו שריפה בשעת

 התקן ממבדקי לאחד בהתאם דורגו האש חסימות. 755' מס הישראלי
  ויותר דקות 90 למשך, שלהלן

  UL 1479  האמריקאי התקן          

  DIN 4102  הגרמני התקן    

  BS 476  הבריטי התקן    

  .זה בתחום מוכח ניסיון בעלת, מוסמכת חברה ידי-על יתבצעו החסימות  

  .הכמויות בכתב לפירוט בהתאם לקבלן ישולם האטימה חומרי תמורת  

  תעלות: פח, מחורצות ורשת -, מגשי כבליםסולמות .3

  סולמות כבלים מותר להתקין באולמות סגורים או במקומות מוגנים מפני
זיהום כבד או מקרני השמש. הם צריכים להיות בנויים מפרופילים מתכתיים 

  ס"מ.  40 - מרותכים זה לזה, ובעלי מרחקים בין השלבים לא גדולים מ
 1.5 .מ  . עובי הפחים לא יקטן מגולוונות מגשי כבלים יהיו בנויים כתעלות פח 

ס"מ. כל המגשים  -6מ"מ לפני ציפויו באבץ, וגובה הקירות האנכיים לא קטן מ
יותקנו ויחוזקו לקונסטרוקציה מתכתית מגולוונת באמצעות חיזוקים 

 מגולוונים.
  מ"מ  6התעלה תהיה מגולוונת ועשויה מחוטי פלטה בקוטר  –תעלות רשת

  לפחות , גילוון התעלה יבוצע לאחר הריתוכים
 בלים המותקנים האחד מעל לשני צריכים להיות מופרדים זה מזה מגשי כ

  ס"מ. 30ובמרחק מזערי של  1:2במרחקים יחסיים לרוחבם ביחס של 
 .יש לספק מכסים מתאימים למגשים העליונים ולמגשים גלויים לקרני השמש  
  תפסת המכס לתעלת המשרת מערכות מתך נמוך ותקשורת  יבוצע

 ן צורך בכלי לפתיחת מכסה התעלה).באמצעות קליפס מתכתי (אי
 פתיחת מכסה לתעלה המשרת מערכת מתח גבוה באמצעות כלים בלבד  
  מגשי הכבלים צריכים להיות חלק ממערכת מודולרית הכוללת את כל

  .וכד')  90(כולל פניות מעורגלות  האבזרים הדרושים למעבר ממגש למגש
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 תך מינימאלי בגיד בעל ח כל מערכת המגשים צריכה להיות מוארקת 
. יש להתקין מוליך הארקה לאורך כל ממ"ר (חלק ממחיר התעלה) 10

המגשים בנפרד מן הכבלים המונחים על גבי המגשים ולחבר כל מגש אל 
המוליך. ביצוע החיבור למגש יהיה באמצעות מהדק "קנדי" תוך הקפדה על 

  אי ניתוק המוליך.
  ירוק/צהוב תקני "זהירות הארקת מערכת המגשים תהיה מסומנת בשילוט

מערכות הנשיאה של המגשים יחוברו לתקרה ולקירות  הארקה, לא לפרק".
רק בצידם האחד של המגשים על מנת לאפשר את הנחת הכבלים על 

  המגשים ללא צורך בהשחלה.
  כל האבזרים הנלווים למגשים כגון מחברים, זוויות וכדומה יבוצעו מאותם

  ויהיו בעלי גמר זהים.החומרים מהם בנויים המגשים 
  מטר  1.5התמיכות שיישאו את המגשים יותקנו במרחקים שאינם עולים על

  .ועפ"י טבלת חישובים מאושרת ע"י קונסטרוקטור זה מזה
  לשם חישוב כושר ההעמסה המותר על המגש, בקטע מסוים, יש לחשב

  ק"ג באותו קטע. 100מטר ועוד  1לפי משקלם הכולל של הכבלים לאורך 
  סולמות הכבלים, המגשים, מערכות הנשיאה והחיבור של הסולמות כל

 באבץ חם מגלווניםוהמגשים, וכל מרכיבי המתקן האחרים חייבים להיות 
. כל הברגים, האומים והטבעות לאומים אלו חייבים בשיטה צנטריפוגלית

להיות מצופים בקדמיום או  באבץ בתהליך אלקטרוליטי. כל מערכות הנשיאה 
כה לכבלים שיותקנו באזורים בהם קיימים תנאי סביבה קורוזיביים  או תמי\ו
או לחות גבוהה חייבים להיות מוגנים בהגנה נוספת, מיוחדת לסביבה \ו

  .)316(צביעה בצבע אפוקסי, פלב"מ  הקורוזיבית
   בסביבה קורוזיבית במיוחד, או על פי דרישת המזמין, ניתן להתקין סולמות

 .או ציוד מגלוון וצבוע אפוקסי 316מפלב"מ ומגשי כבלים 
  

  עבודות ברזל, צביעה והגנה בפני שיתוך (קורוזיה) .4

  כל חלקי הברזל: מגשים ותעלות כבלים, סולמות, קונסטרוקציות, תמיכות
מיקרון בשיטה  40חם בעובי של לפחות  וכדומה, יעברו ניקוי וגילוון

  .צנטריפוגלית
  כל הברגים, האומים, השלות, אבזרי ההידוק והחיבור יגורזו בגריז גרפיט

לפני ההידוק, על מנת לאפשר את פתיחתם כעבור זמן. כל החורים שאינם 
  בשימוש יסתמו במסתמים מתאימים. 

  כל חלקי הברזל, ללא יוצא מן הכלל, יהיו מגולוונים. הציפוי יתבצע ע"י טבילה
. כל הריתוכים, העיבודים 97%רו לפחות בתוך אמבט אבץ מותך שטיהו

יסוד וההשחזות אשר יבוצעו באתר בעת ביצוע העבודות יתוקנו ע"י צבע 
  . הצבע יסופק ע"י הקבלן.עשיר אבץ

  במקרה של צורך בביצוע ריתוכים בפריטי ציוד מגולוונים יש להבטיח שאחוז
ריתוך יש מסך כל הריתוכים. לאחר ביצוע ה 5%הריתוכים בציוד לא יעלה על 

לנקות את המקום היטב ולכסותו בגילוון קר בהתאם להנחיות המפקח. אם 
יהיה על הקבלן לבצע גילוון חוזר  5% - יתברר שאחוז הריתוכים גבוה מ

 באמבט חם, על חשבונו.
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 מערכת ביסוס לעמוד 08.13
    
לפי  קבלן,תתוכנן על ידי מהנדס הקונסטרוקציה של ה םמערכת הביסוס לעמודי  

של יועץ קרקע מטעם הקבלן. המהנדס הנ"ל יבצע גם פיקוח על  דו"ח קרקע
הביצוע, ויוציא אישור סופי בגמר הביצוע. מערכת ביסוס עקרונית מתוארת 

  בתכניות.
מערכת הביסוס תכלול מתקן הארקת יסוד המשמש להארקת היסוד ולהארקת   

  ברקים,
  קנות.נים בהתאם לתוומ"מ לפחות, קוצים מגול 40/5מבוצע ע"י ברזל   
פנסים על גבי המרפסת.  18מטר עם  21תכנון הביסוס ייקח בחשבון עמוד בגובה   

תכנון הביסוס יתבצע בהתאם לתקן הישראלי, מהירות רוח בהתאם לתקן 
  באזור המתקן.   

תכניות ביסוס חתומות על ידי מהנדס קונסטרוקטור כולל מספר רישיון והעתק   
  רישיון יוגשו למפקח לאישור.

הביסוס תכלול צנרת הזנה לכבלים כמפורט בפרטים העקרוניים  מערכת  
  שבתכניות.

  

 עמוד תאורה 08.14
      

  כללי

מתוצרת חברת פ.ל.ה.  או שוו"ע.  העמוד יהיה מטיפוס קוני רב  ויהי יםהעמוד
 120 -צלעות , מפלדה מגולוון באבץ חם, גילוון בטבילה, עובי גילוון לא יפחת מ

גופי תאורת הצפה,  10להתקנת עד זרוע מיקרון, גילוון פנים וחוץ. העמוד יכלול 
  חיים". -"קו סולם מוגן וכבל פלדה תאורת אזהרה למטוסים , קולט ברקים,

של  תכניות מפורטות הקבלן יגיש לאישור המפקח והמתכנן   .א
. רק לאחר יצרן העמודים והמרפסות (אחרי קביעת סוג הפנס)

להזמנת למסמכים הנ"ל  ואישור המפקח המפקח אישור 
 ות.מרפסרשאי היצרן לייצר את העמודים וההעמודים 

את כל ההנחיות, החומרים, הבדיקות,  מסמכיםהקבלן יפרט ב  .ב
והציוד וכו' שדרושים להתקנת עמוד כנדרש ע"י היצרן, וזאת בין 

לא תשולם לקבלן כל   אם הדרישות צוינו במפרט זה או לא.
  .במיוחדתוספת עבור דרישות אלה ואחרות גם אם לא צוינו 

על חשבונו ממכון התקנים לספק  על היצרן ובאחריות הקבלן   .ג
 ,תעודה המאשרת את התאמת העמודים ,או הטכניון הישראלי

וכל האביזרים המסופקים ע"י הקבלן לדרישות התקן ומפרט 
    מיוחד זה.

אי עמידה  בתנאי המפרט  יאפשרו למזמין לבטל את ההזמנה.  
במידה שידרשו שינויים בתוכנית הביצוע ( כולל הגדלת עוביים, 

רן ללא תשלום נוסף, שינויים בפרטים וכו' ) הם יבוצעו ע"י היצ
  .על כל נספחיוהחוזה ווזאת כדי לעמוד בתנאי המפרט 

יש להקפיד בזמן הטעינה, ההובלה, הפריקה וההצבה של   .ד
חבלות, מכות ושריטות. הרמת מות ולהימנע מרפסהעמודים וה

העמודים תתבצע תמיד ע"י מנוף מתאים ושימוש בחגורות רכות 
אין   ו כבלי  פלדה.המתאימות לעומס הנדרש ולא בשרשראות א

לגרור או לזרוק את העמודים על הקרקע.  לא יהיה מגע בין 
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כל פגיעה בציפוי כתוצאה מפעולת   עמוד למשנהו בזמן ההובלה.
ההובלה, הטעינה, הפריקה וההצבה, תתוקן על חשבון הקבלן 
לפי הוראות המהנדס ו/או המפקח אשר רשאים גם לפסול את 

  ים.העמודים או האביזרים הפגומ
באחסון ממושך של העמודים יש להקפיד על משטח ישר, ובכך   .ה

גליות בעמודים. העמודים יונחו אחד ליד השני  למנוע היווצרות
ועל גבי קרשים.  את העמודים יש לאחסן במקום מוגן מפגיעות 

אנשים הנמצאים לובצורה יציבה שתמנע מפולת וסיכון 
  בסביבה. 

הוראות להרכבת  בכתבבאמצעות הקבלן על היצרן לספק   .ו
והתקנת העמוד באתר, ודו"ח בדיקת מעבדה,  על סוג הפלדה 

  הנדרשים. ועמידתה בתקנים
הקבלן יציג לבדיקת נציג המזמין או המפקח את המסמכים   .ז

 במפעל. הנוגעים לתהליך יצור העמודים
של נציג ובהנחיה צמודה ההתקנה תתבצע ע"י הקבלן בנוכחות   .ח

 ם לתוכניות והוראות התקנה, בהתאיםמוסמך של יצרן העמוד
 של היצרן.

על  הקבלן לבצע בדיקת פילוס העמודים באמצעות מודד מוסמך   .ט
הפילוס יעשה בשעות הבוקר המוקדמות כדי למנוע השפעת 

 התחממות  על כיוון העמוד.
יש לייצב את העמודים באמצעות אומים ודיסקיות ולאחר 

החורים ההצבה למתוח את הברגים. הקבלן אחראי להתאמת 
בפלטת היסוד לצרכי ההצבה. ברגי היסוד יימרחו לפני הצבת 
העמודים ולאחריה בגריז גרפיט או מוליבדן מתאים. לאחר 
המתיחה הסופית של הברגים יורכב עוד אום ביטחון על כל בורג. 
אחרי שיאשר המפקח את אנכיות העמודים, ייעטפו הברגים 

  והאומים בבד יוטה רווי ביטומן חם.
כיסוי היסוד יש לצקת ביטומן חם על הברגים, האומים ועל לפני 

מטר מהבסיס, ייצבע  2.0כל פלטת היסוד. על העמוד, בגובה 
 ס"מ לפחות. 6המספר הסידורי שלו. גודל הספרות יהיה 

הקבלן יספק למפקח אישור בכתב של נציג יצרן העמודים כי   .י
 ההתקנה נעשתה בהתאם לנדרש ולפי ההוראות.

שנים לפחות לתכנון ויצור  10ם יהיה בעל ניסיון של יצרן העמודי  .יא
 מהסוג הנדרש בפרויקט.עמודי תאורה 

סמ מכסה קשור  60X14  עמוד יכלול פתח עבור מגש ציוד  .יב
 ."5/16בשרשרת מתכת ,בורג אלן ,תבריג 

כבלי פלדה נושאים לקשירת כבלי  6עמוד יכלול מערכת  -
 כבלי הזנה על כבל נושא. 3הזנה לפנסים, עד 

כולל הארקה וגגון, מפסק  08מגש אביזרים יבוצע לפי מפרט  -
 אמפר.  10ראשי ומאמת"ים של 

העמוד יתוכנן  ויבנה לעומס רוח נדרש באזור, דרגת חשיפה   .יג
בהתאמה, עומס לחישוב כולל  414, 812לפי תקן ישראלי  0לרוח 

 פנסים. 10מרפסת עם 
ן. העמוד ריתוך, הבסיס, החיזוקים והזרועות יבוצעו לפי הגלוו  .יד

יכלול בסיס יצוק עילי, פתח עבור מגש אביזרים  במידות 
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40X100  ס"מ עם מכסה מחוזק על צירים לסגירה אקסצנטרית
עבור כבלי    PGמעברי .Ø 5/16תבריג " 316SSעל ידי בורג אלן 

 הזנה ובקרה .
העמוד יצבע אדום לבן לסרוגין , צבע יסוד מקשר לפח פלדה   .טו

 ושתי שכבות צבע עליון .
חלק מעמודי התאורה יכללו תשתיות להתקנת מתקני תקשוב   .טז

 על עמוד, תשתיות למתקני תקשוב יכללו:
 .ø 3/8ס"מ, תבריג " 14x60דלתית נוספת לציוד  -
מ"מ מגולוון וצבוע, צנרת  6מחיצת הפרדה פנימית, פח  -

 עבור כבלי תקשוב עד למפלס התקנת המצלמות.
 תקשוב.מעברי כבלים בדופן העמוד עבור כבלי  4 -

התאמת העמוד לתשתיות תקשוב תימדד קומפלט 
לעמוד, כמפורט בכתבי הכמויות כולל הכנת עמוד 
לדוגמה לרבות התקנת הדוגמה באתר, לצורך אישור 

 ועדכון במידת הצורך.
  

 קבלת עמודים ומסמכים

הבאים וזאת,  לכל עמוד  קבלת העמודים מהקבלן מותנית במסירת המסמכים
  ועמוד:

  תעודת בדיקה חתומה לכל עמוד ועמוד בנפרד ע"י בודק מוסמך.    -
   עמודים.תוכניות הקונסטרוקציה של ה   -
אישור בכתב חתום ע"י היצרן על התאמה לדרישות היצרן, של ביצוע היסודות,    -

התקנת העמוד, מערכת הורדה והרמה וכל המערכות   רגי היסוד, והתקנת ב
  לת העמוד, כולל המשלימות את התקנת והפע

   .כיוונים של גופי התאורה בהתאם לחישובי התאורה והתוכניות 
אישור חתום ע"י מודד מוסמך על פילוס ואיזון העמוד על הבסיס, וזאת לכל   -

 ועמוד. עמוד 
  סט תוכניות ביצוע ופרטים של יצרן העמודים. -

  
 רשימת מסמכים

  עמודים להלן:יחד עם הצעתו למכרז יגיש הקבלן מסמכי של יצרן ה

  רשימת נתונים של עמודי התאורה  .א
  תכניות מפורטות של עמוד המוצע על כל  מכיוון, כולל כל החישובים, לרבות   .ב

 יסוד. מאושרות ע"י קונסטרוקטור ישראלי.  יברגי
 מפרט עבודות ריתוך.  .ג
 מפרט עבודות גלוון.   .ד
 תכניות חשמל.   .ה
 תכניות והנחיות מפורטות להרכבה והצבת העמודים.  .ו
 הנחיות מפורטות להפעלה ושרות.   .ז
 עד להתקנה בשטח.  –הנחיות מפורטות להובלה ואחסון עמודי התאורה   .ח
 רשימת כבלי חשמל.   .ט
    רשימת בדיקות במפעל היצרן.   .י

                  
 תכנון העמוד
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  A.A.S.H.T.O העמוד יתוכנן כעיקרון על פי התקן האמריקאי   .א
ו אליו עד יום פרסום וכל העדכונים שנוספבמהדורתו האחרונה 

  המכרז.
STANDARD SPECIFICATION FOR STRUCTURAL SUPPORT 

FOR GHWAY UMINAIRES AND TRAFFIC SIGNALS SIGN   
העמוד יתוכנן לעמידה בתנודות מרביות הנגרמות כתוצאה   .ב

מרוחות, וכן יש לקחת בחשבון מאמצים הנובעים מתנודות 
 הסטייה המכסימלית לא תהיהאלו.

במהירות רוח מכסימלית הכוללת   מגובה העמוד10% -מגדולה 
 .Gust factor-את ה

 414מ' לשניה לפי ת"י   51העמוד יתאים לעמידה במהירות רוח   .ג
. 

  .413העמודים יחושבו לעמידה בפני רעידות אדמה לפי ת"י   .ד
 0.30גופי תאורה בשטח  18העמודים יתוכננו ויבדקו לעומס של   .ה

ק"ג כל  30במשקל של  ווה ערך) ,מ"ר כל אחד (בשטח מלבני ש
 אחד.
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  פירוט תכונות העמוד

    מבנה העמוד  .א
העמוד יבנה מלוחות פלדה בפרופיל רב צלעות ההולך וצר באופן 

בעובי  צלעות 16 -העמוד בנוי לפחות מ במבנה קוני. רציף
אסור ניתן לחלק העמוד לשתי חוליות. . מ"מ5של     ימינימאל

לחיבור החוליות של העמוד, החיבור להשתמש בריתוך או ברגים 
חיבור החלקה קוני בלחץ של אחד לתוך השני  בין חוליות יהיה

מחייב אישור מראש של המתכנן  שינוי.כל טרפודע"י מכשירי 
    .פקחוהמ

   
    בניית העמוד  .ב

  10025 כל הפלדה המשמשת לבניית העמודים תתאים לתקן 
EN UNI – 510 FE.    

. 0.04%לגלוון פלדה דלת סיליקון הפלדה תהיה מטיפוס מיוחד 
 NFA או לפי תקן  BS 5135לתקן הבריטי  הריתוך יבוצע בהתאם

91121  .  
העמוד יבנה מלוחות פלדה הנחתכים לטרפזים ומכופפים 

כי יהיה אורהריתוך הרוחב.   ליצירת חתך רב צלעות ללא ריתוכי
בחדירה  באזור החפיפה יהיה ך, הריתולפחות  70%בחדירה של 

ע"י לחץ באמצעות שני  יטלסקופ. העמוד יחובר באופן 100% של
במידות כבד בתחתית העמוד יותקן פתח   מכשירי טירפור.

המתאימות על מנת לאפשר גישה נוחה לציוד המורכב בתוך 
סגר בדלת תואמת עמידה בפני חבלה ופגעי יי העמוד, הפתח 

  אקלים, ותנעל באמצעות מנעול בטחון כבד.
יב יחוזק ע"י פסי פלדה מרותכים על מנת אזור הפתח מסב

להחזיר לקטע העמוד באזור הפתח את החוזק של עמוד מושלם, 
 ולמניעת קריסה. 

  
יוכן נעיץ  מעלות מפתח העמוד  90ב  על דופן העמוד

קדחים לחיבור העגלה.  2ית עגלת השרות, ופתח עם ילתל
כל החיבורים עבור מעבר השרשרת ותפסי ווי הבטיחות, 

  פנימיים ולא יבלטו מחוץ לדופן העמוד.יהיו 
 3על הדופן החיצונית של העמוד יותקנו ווים להתקנת 

לעצירת הכתר במצב טיפול, הזרועות יהיו  אחזקה זרועות
 אורגינליות ויסופקו עם העמוד.

  
    פלטת הבסיס  .ג

 שאריות ריתוך,פלטת הבסיס תתאים לעמוד ותהיה נקיה מ
של  והריתוך המחבר את הפלטה לעמוד יעמוד במלוא החוזק

) ULTRASONICכל הריתוכים יעברו בדיקה על קולית (  ..החתך
 בדיקה לגילוי ליבוד ומובלעות. עם העמודים תצורף תעודת

בפלטה יהיו חורים עבור ברגים   . DINלדרישות תקן בהתאם 
חריגה  כל שינוי או  סימטרית על מעגל החלוקה. המחולקים 

, על היצרן מפקחהמתכנן וה מהדרישות מחייבת את אישור 
היסוד שיותקנו  יעבור ברגית ומתכתי שתי שבלונות  לספק
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    .ביציקת הבטון של ראש הכלונס
   

     הגנת העמוד בפני שיתוך (קורוזיה)  .ד
.  העמוד גלווןהגנת העמוד וכל חלקיו בפני שיתוך מתבססת על 

לתקן בטבילה חמה בהתאם  והפנימיבחלקו החיצוני  יגלווןכולו 
לתקנים בין לאומיים  BS72  ה בהוצאתו האחרונ 918הישראלי 

כל .  מיקרון 120הוא  הגלווןשל  נימאלימי ממוצע מוכרים.  עובי
בשיטת הטבילה באבץ חם  יגלוונוהאומים והדסקיות  הברגים,

בהוצאתו האחרונה או  918עפ"י עקרונות התקן הישראלי 
 56יהיה לפחות  הגלווןמוכרים, אך עובי  לאומייםלתקנים בין 

מיקרון.  יצרן העמודים ינקוט מראש בכל האמצעים 
המתאימים (עפ"י תקנים ישראליים או אמריקאיים) להבטחת 

כגון, ע"י העמקת התבריג וכו',  הגלווןשלימות ההברגה לאחר 
 שוידרובמידה   ללא פגיעה בנתוני הבורג לעמוד בכוח המתוכנן.

מפלדת אל חלד ללא  ודסקיות אומיםיש לספק ברגים  ,מיןהמז
היסוד וכל הברגים האחרים המגולוונים  ברגי תוספת מחיר.

יסופקו כאשר האומים המגולוונים מוברגים עד תחתית הבורג 
היסוד יהיו מיוצרים ע"י יצרן העמודים כולל שבלונה  ברגיי

בכלוב  מרותכיםהברגים יהיו  .מתכתית ליציקת היסוד
 אלקטרודת הארקת יסוד לפי התקן והחוק.ל
  

     הארקה וגמר  .ה
לאחר הצבת העמודים יבוצע איטום בבטון רזה בין בסיס הבטון 
לפלטת יסוד של הבסיס. בכל עמוד יותקן פס הארקה עבור 

ממ"ר  35מוליכי הארקה. חיבור ההארקה יבוצע על ידי מוליך 
ל ידי נעל נחושת המותקן במקביל לכבל ההזנה. המוליך יחובר ע

כבל אחת ללא חיתוך אל בורג הארקה שבעמוד. חיבור הארקת 
. הארקת המגש 40/4יסוד העמוד יבוצע על ידי פס מגולוון 

וחיבורי הארקה של כבלי ההזנה וכבלי החיבורים לפנסים 
 יבוצעו גם הם לפס ההארקה.

  
 זרוע לעמוד תאורה  .ו

מטר תבוצע מצינורות  12הזרועות מותקנות בראש עמודים. הזרוע לעמוד עד 
. חיזוק הצינור בכיפוף 2ללא תפר. תותב החיבור לפנס " 2 1/2פלדה מגולוונת "

  פנסים. 4מ"מ, זרוע + עבור  8ע"י משולשי חיזוק מפח פלדה 
 8פנסים תבוצע כמרפסת התקנה, עד  10מטר נושאת עד  15/20הזרוע לעמוד 

  לתאורת רחבת כלי רכב.פנסים  2פנסי הצפת רחבת מטוסים מותקנים בדירוג + 
 3/8ברגים " 6מ"מ לפחות ותחוזק על ידי  750הזרוע תוכנס לתוך העמוד לעומק 

  לאום מרותך על העמוד. הזרוע כוללת כיפה נגד חדירת מים לעמוד.
  

 גוף תאורת אזהרה למטוסים  .ז
בראש העמוד יותקן פנס תאורת אזהרה למטוסים. גופי תאורת אזהרה 

-FAA-AC 150/5345למטוסים יהיו גופים כפולים המאושרים בהתאם לדרישות: 
43, L-810.  

  הגוף בנוי יציקת אלומיניום צבועה וזכוכית פריזמטית מחוסמת בצבע אדום.
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, הגוף כדוגמת מעלות 360קנדלה בפריסת  70נורות מולטילד לתפוקת אור של 
DIALIGHT 860  כולל מערכת החלפה אוריגינלית או שווה ערך מאושר, הזנה

24V DC.  
  

 מגש אביזרים לעמוד תאורה ממתכת  .ח
מ"מ לפחות, ויכלול אביזר  4מתלה למגש האביזרים יבוצע מפח אלומיניום 

תליה וגגון נגד נפילת לכלוך על הציוד. מגש הציוד יבוצע בתיבת אביזרים 
  המיועדת לציוד תאורה בעמוד דוגמת סוגקסי או לגרנד. IP65אטומה 

  
  מאמ"תים: 8המגש יכלול סרגל עבור התקנה עד 

 עבור לוח עמוד. 3x25Aמאמ"ת  -
או  (COPAK) קופק –מהדקים מבודדים, רבי חיבורים דוגמת סוגקסי  4 -

 . עבור כבלי הזנה והסתעפות ללוח עמוד.DINמותקנים על פס      שווה
 לכבלים.שלות חיזוק  -
 ופס הארקה. 5/25בורג הארקה פליז  -
 קשירת המגש לעמוד על ידי שרשרת מתכת. -

  
 בדיקת מתקן התאורה, כיוון הפנסים  .ט

בדיקת מתקן התאורה תבוצע באמצעות מד תאורה דיגיטלי מכוייל בבדיקת 
בהתאם לנקודות המדידה המפורטות  LUX -רמת התאורה האופקית והאנכית ב

בדו"ח מחדש ובדיקה חוזרת. הבדיקה תבוצע על ידי מנהל עבודה של הקבלן 
בשעות חשיכה ובנוכחות המפקח. דו"ח בדיקה יוגש לאישור המתכנן לפני 

  הקבלה.
  בדיקה חוזרת תבוצע במסגרת הקבלה בנוכחות המתכנן.

צוע שתי הבדיקות המפורטות על הקבלן לספק ציוד הבדיקה וכן רכב ומנוף לבי
  לעיל והתיקונים אשר יידרשו במקום.

  

 מערכת בקרה 08.15

 תיאור העבודה    1.1

  אספקה והתקנת לוח בקרה בהתאם לתוכניות ולכתב הכמויות (בקר
  יסופקו ע"י הרשות)וכרטיסים 

  חיווט וחיבור כל נקודותI/O  בתחנה, החיווט יבוצע ע"י כבלים
 גמישים

  בדיקתI/O  
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 מתח נמוך לוחות חשמל 08.16

 יכלללוחות חשמל  .4.1

שבתכניות(אם  הכלליות למידות ,קוויות חד לתכניות בהתאם ייבנו הלוחות
 ,המתכנן תכניות החוזה. במסמכי ונתונים נוספים מופיעים כאלו בתכניות)

באחריות הקבלן להגיש  .לייצור תכניות מקרה בשום אינן ,החוזה שבמסמכי
  תכניות יצור והעמדה של הציוד במתקן.

  והקופסאות הלוחות סוגי .4.2

  : הם זה מפרט מתייחס אליהם החשמל לוחות         

 בזרם  וולט 1000 עד של למתח חלוקה ולוחות ראשיים לוחות
 וולט בזרם ישר  1500או  4000Aחילופין עד 

 ותמקומי הפעלה/פיקוד  קופסאות .פיקוד או/ו בקרה לוחות ,
 מהדקים, נוריות, פיקוד לחצני, בוררים, מפסקים הכוללות
 .וכדומה

 הציוד ליד פנימית או חיצונית להתקנה שנועדו קופסאות.  
  תקנות, חוקים, מפרטים .4.3

  ,כל הלוחות ייבנו בהתאם למפרטים, חוקים ותקנות הבאים
  במהדורתם התקפה האחרונה:

 זה  מפרט. 
 08.07לפרק  – 08 מפרט( חשמל למתקני הכללי המפרט (

  במהדורתו האחרונה  משרדית הבין הועדה בהוצאת
 :תקנים ישראלים  
 במהדורתו האחרונה. חשמל ותקנות בנושא חוק 
 ובקרה מיתוג לוחות עבור ריקות תיבות -  62208 ישראלי תקן 

  כלליות דרישות נמוך למתח
 אלקטרומגנטית תאימות – 5.1 חלק 961 ישראלי תקן  
 1954 -  ד"התשי החשמל חוק -  54001 תקנה   
 עד במתח לוחות התקנת( החשמל תקנות -914023 תקנה 

 )וולט 1000
 חשמל בלוחות המותקנים והגנה מיתוג ציוד סדרת – 

IEC60947 
  לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך,   -  1חלק  61439תקן ישראלי

 דרישות כלליות 
  לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך:   -  2חלק  61439תקן ישראלי

 לוחות הספק
  לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך:   -  4חלק  61439תקן ישראלי

 דרישות באתרי בניה
  לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך   -  5חלק  61439תקן ישראלי

 לוחות לחלוקת חשמל ברשתות ציבורית
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  לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך:    -6חלק  61439תקן ישראלי
 מערכת סינוף של פסים  (מוליכים ,פסי צבירה)

 התקן פי על קבלים לוחות IEC61921    IEC61439-2  
 IEC 62262 – מכאני הלם בפני הגנה דרגת -  IK  
 IEC 61921 – ההספק כופל לתיקון ולוחות הספק קבלי  
 IEC60831 – עצמי ריפוי כושר self-healing 1 עד למתחKA 

AC  )1+2 חלקים (  
 IEC60947– ומגענים מנתקים, מפסקים לרבות מיתוג ציוד  )

  ) 2/3/4 חלקים
 IEC61000 - Electromagnetic Compatibility – EMC -    )

  ) 6 עד 2 חלקים
 IEC 1643-11 – נחשולי מגן לבין הגנה מפסק רכיב בין תאימות 

   קצר זרם התרחשות בעת מתח
   האקלים תנאי .4.4

, לתוכניות בהתאם, הלוח יוצב בההלוח יתוכנן בהתאם לתנאי הסביבה 
  .  המזמין ולדרישות החוזה מסמכי לשאר

  האטימות דרגת  .4.5

 בה הסביבה לתנאי יתאימו וכדומה גזים, רטיבות, אבק בפני ההגנה דרגות
  .המזמין ולדרישות החוזה מסמכי לשאר, לתוכניות בהתאם, הלוח יוצב

  דרישות מיצרן הלוחות .4.6

  הגדרות

 "הבניה  תשיט של המקורי ןנובתכ שעסק מי –" מקור יצרן  ,
 דומים ובמסמכים,  קטלוגים, חישובים, בשרטוטים  האות תיעד
-IEC-61439 לתקן בהתאם הדרושים ובדיקות אימותם וביצע

 "מקור יצרן" להלן 1,2
   "שפותחו ממערכות חשמל לוחות שמרכיב מי –" מרכיב-יצרן 

והוסמך על ידו להיות "יצרן  מקור יצרן ידי על ותועדו נבדקו
 מרכיב".

  "בהגדרות העומד" מרכיב יצרן"  או" מקור יצרן" הינו- "יצרן 
 .ל"הנ

 דרישות מיצרן הלוחות  
 הסמכה ושקיבל המזמין י"ע מאושר לוחות יצרן י"ע ייצרו הלוחות 

  ת"לת
ISO 9001:2008. 

 "את לסמן הישראלי התקנים מכון היתר בעל יהיה–" היצרן 
 .תקן בתו החשמל לוחות

 התקנים מכון להוראות בהתאם התקן בתו יסומנו הלוחות. 
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 גבוהים מקצועיים סטנדרטים פי על תתבצע הלוחות הרכבת .
   המקצועית העבודה

 לייצר והוסמכו הוכשרו אשר מיומנים עובדים ידי על תתבצע 
  .התמחותם בשטח בקביעות מועסקים והם חשמל לוחות

 שהכין מפורט קטלוג יימצא - "יצרן"ה ברשות : מקור יצרן קטלוג 
"  יצרן"ה בכוונת שאותו הלוח של נתונים הכולל, המקור יצרן
 ודגמי החומרים סוג על טכני מידע יכלול הקטלוג. ולספק  לייצר
 הקטלוג יכלול כן כמו. הלוח במבנה להתקנה המאושרים ציוד
, צבירה פסי, חיווט, הרכבה הוראות, ההרכבה שיטת על מידע

 וטיפול אחסנה, הובלה הוראות, מידור שיטות, לתקנים התאמה
 ציוד תוספת, טמפרטורה עליית טבלאות, האספקה לאחר

 .ואישורים בדיקות רשימת וכן, וצבע מכאניים נתונים, עתידית
  לאישור תכניות הגשת .4.7

 ברמת  תכניות יהיו הלקוח מספק שאותן החשמל  תכניות  
  ".ביצוע תכנית"

 תכנן המ לאישור ולהעביר מפורטות ייצור תכוניות להכין" יצרן" על
  ויכללו: A3 בגודל בגיליונות יוגשו התוכניות והמזמין 

 סכמה חד קווית 
 המידות את הכוללים), הלוחות או( הלוח של מפורטים שרטוטים 

 של מבנה הלוח ההרכבה ופרטי
 הלוח מבנה של אופייניים חתכים.  
 הדלתות פני מראה.    
 עם ובלי  בתוכו המורכב הציוד את הכולל הלוח פנים מראה

 .פנלים
 המופיע למספרם בהתאם, הציוד המותקן בלוח  רשימת 

  .בשרטוטים
 הציוד יצרני של קטלוגים.  
 קצוות סימון את הכוללת ומהדקים פיקוד תוכנית, חיווט תוכנית 

 '.וכו האבזרים של החיבור וברגי המהדקים, המוליכים
 :הקבלן יציין על גבי התוכנית 

 צבעי מהדקים 
 צבעי מוליכים 
 צבעי שלטים 

 :תוכנית המהדקים תכלול  
 חיבור  למערכת הבקרה וגילוי האש  
 ציון עם הלוח של התרמי המאזן של חישוב 

 שצריכה, הלוח בתוך המקסימלית הטמפרטורה
 של בתנאים, צלסיוס מעלות 45 מ פחות להיות
 הציוד כל של נומינלי ובעומס מתמשכת עבודה
 .הסביבה בטמפרטורת בהתחשב בלוח המותקן

   חישוב זרמי קצר והגנות 
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  מובהר בזאת כי המזמין רשאי לבקש מייצרן
הלוחות חישובי תכנון של הלוח  על פי תקן 

  על כל חלקיו. 61439
 בכתב המזמיןהמתכנן ו אישור לאחר רק 

     לייצר להתחיל היצרן רשאי, ל"הנ לתוכניות,
  .הלוחות את

 
 בדיקות הלוחות .4.8

אספקת הלוח לאתר תתבצע רק לאחר בדיקה ואישור הלוח במפעל ע"י  
  המזמין .

  )EMC( אלקטרומגנטית תאימות .4.9

  IEC 61000 ל"הבינ בתקן עמידה יכולת בעל יהיה בלוח המותקן הציוד

  הלוחות מבנה .4.10

 -ל שמור מקום בתוספת עבורו המיועד הציוד כל את שיכיל כך ייבנה הלוח מבנה
 בתכניות או\ו במפרט אחרת נדרש אם אלה בלוח שקיים סוג מכל נוסף ציוד 30%
  המקום השמור בלוח יתוכנן כך: .לביצוע בתכניות ואושר

 המותאמים  סטנדרטים אביזרים ידי על תעשה תאים של עתידית תוספת
וזרמי  דגם בדיקות עברו אשר מסוג יהיו צבירה פסי חיבורי .ללוח המותקן

  קצר.
  בעתיד ציוד תוספת של לאפשרות תרמיים נתונים יספקספק  הלוחות. 
 הלוחות יכללו פנלים ודלתות  
 המידור דרגת )form  (המינימלית המידור דרגת, המתכנן דיי על תקבע 

  .61119- תקן לפי המידור B2 הינה
 לוח Assemblie -"בעלות התפקוד יחידות כל מודולארי יהיה" שיטה 

 תהיה הציוד יחידות לכל הגישה. להחלפה ניתנות יהיו מודולאריות אותה
ויאפשרו גישה, תפעול, ותחזוקה נוחה לכל האביזרים בלוח.  מלפנים

  תתאפשר אך ורק בלוחות בהם קיימת גישה.  גישה מאחור
 בפני מוגנים יהיו מתח תחת הנמצאים החלקים שכל כך ייבנו הלוחות 

 להתקין יש החשופים החלקים פני על. פתוחות כשהדלתות גם מקרי מגע
 הגנה המעניקים ופנלים דלתות, מחיצות, פתיחת מבדד מחומר מגנים

כל אביזר בלוח ל מתחת .מפתח או כלי בעזרת תעשה, חיים לחלקים
 או לקצרוקיימת אפשרות , הלוח של התחתון בחלקו ןמותקאשר אינו 

 ציוד חלקי, ברגיםהנובעת מנפילת אחרת  רצויה בלתי חשמלית תופעה
 גישה בעלי בלוחות. מבדד מחומר הפרדה להתקין יש. אחר דבר כל או

", חיים" בחלקים מקרית נגיעה למניעת בידוד מחיצות יותקנו מאחור
  .אלו בחלקים עבודות ביצוע בשעת

 IP2XXמינימאליות   הגנה בסיסית
  פסי צבירה וחלקים חיים הגנה הבסיסיתIP3XX. 
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 חומרה דרגת תהייה פנימית להרכבה בלוחות A להרכבה ובלוחות 
  B חומרה דרגת חיצונית

 .10.2.2.3ו  10.2.2.2סעיפים  61439-1בתקן כמפורט 
 והוראות" שיטה" לוח לפי ברגים בעזרת ההתקנה למגשי יחובר הציוד 

 מאמצים בפני לעמוד היכולים מחומרים בנוי יהיה הלוח. המקור יצרן
 .וסביבתיים חשמליים, תרמיים, מכאניים

 אופן כניסת הכבילה ללוח: .4.11

 עם מתפרקים כניסה פתחי יוכנו התחתונים או/ו עליונים הכיסוי בפחי 
 הליהכבתוכנס  דרכם, הלוח של הכללית אטימות בדרגת אטומות כניסות
יתוכננו לכמות הכבילה המקסימלית המתוכננת , הפתחים מידות .ללוח

תוך שמירת  הכבילה כל של נוחה כניסהללוח. פתחי הכניסה יאפשרו 
  .מקום לכבילה עתידית

  .במידה ונדרש תא זה יתוכנן בהתאם תא עבור כניסת הכבלים ללוח
ולרדיוס הכיפוף של הכבל  ללוח המתוכננת המקסימלית הכבילה כמותל

 שמירת תוך ילה הכב כל של נוחה כניסה אפשרתא הכבלים י, המקסימלי
 .עתידית לכבילה מקום

  ,לחיזוק, מחורץ פרופיל להתקין ישבלוח או בתא עבור כניסת הכבלים 
  הלוח מן והיוצאים הנכנסים הכבלים

 עבור  מתפרקים כניסה פתחי יוכנו התחתונים או/ו עליונים הכיסוי בפחי
 גילוי וכיבוי אש 

 תבוצע הפרדה  ,בלוחות הכוללים בתוכם הזנה ממקורות מתח שונים
 תוך יבוצע בלוח והציוד האביזרים סידור וחציצה בציודים ובמהדקים. 

 .פונקציונאלי באופן האביזרים ריכוז
  ללא דלתות, אלה אם כן  פנלים בצורת תבנה הלוח חזיתבחדרי חשמל

 הנחיות ראה( לביצוע בתכניות ואושר בתכניות או\ו במפרט אחרת נדרש
 תהיה תא לכל הגישה ), 2.13 בסעיף חשמל בלוח דלת להתקנת
 התקנת הפנלים תתבצע כמפורט מטה: .נפרדת

 רק אלאפירוק ל ניתנים ובלתי מברג באמצעותיהיה ניתן להסרה  הפנל 
 .כלי באמצעות

 הבורג להחזקת הפנל צידי משני מיוחדות דיסקיות שתי יהיו בורג לכל 
 קבוע יהיה הפנל של הבורג מתברג אליו האום. הפנל פירוק במצב בפנל
 .הלוח ממסד קבוע חלק ויהיה הלוח מסד גבי על

 אליו המותקן ציוד פירוק ללא תאפשרת פנלים פתיחת.  
 תתבצע מקצועיים לא לאנשים נגיש במקום יוצב אשר לוח דלתות סגירת 

או ידית עם  Himmel או Rittal לוחות מנעולי כדוגמת מנעולים י"ע
  .אפשרות להתקנת מנעול תליה, וכל זה בתאום עם המזמין

 של הסגירה או הפתיחה כיוון לסימון שילוט יהיה מנעול או ידית, סגר לכל 
  .הדלת

 חלקו סגירת תתבצע מאחור גישה עם לוח לבנות ניתן יהיה כאשר 
 שיאפשרו סגרים י"ע הלוח למסגרת שיחוברו פנלים י"ע הלוח של האחורי
 הסגירה, יתאפשר זה דבר כאשר, לחילופין, או הפנלים של נוח פירוק
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 180 של לפתיחה צירים על תהיה אחורית דלת כל. דלתות י"ע תתבצע
 .עם מעצורים לדלתות מעלות

  להעמדה על הרצפהלוחות 
 במפרט למופיע בהתאם או לפחות מ"מ 50 בגובה בבסיס יצוידו הלוחות 

  .המיוחד
  

 לוחות להתקנה חיצונית: .4.12

על פי   UVבעל עמידה ב  ןמשוריי פוליאסטר מחומר חיצוניים לוחות מבנה
, אפוקסי באבקת צבוע מגולוון פח או 10.2.4סעיף  1חלק  61439תקן 

, מיוחדות דרישות קיימות בהם במקרים IP 55. המינימליתדרגת אטימות 
 אטימה סידורי עם הלוחות ייבנו, החוזה מסמכי ליתר או/ו לתוכניות בהתאם
כניסת כבלים תתבצע דרך תחתית   '.וכד גזים, רטיבות, אבק בפני נוספים

 הלוח, ובאמצעות כניסות כבלים מתאימות (אנטיגרון).

 ן:משוריי מפוליאסטר לוח מבנה .4.13

  ןהתק לדרישות לענות ומיועדם מגולוונים מפרופילי נושאת קונסטרוקציה 
 פיזור' , טמפ, קצר םזר, יתר םזר, םזר, םמכאניי ם מאמצי, מבנה בנושאי

 .  'וכו ם חו
 ןהתק לפי ונכונה תקנית לבניה הדרוש העזר ציוד כל את יכיל הלוח 

 ם מתועשי לוחות לבניית
   דרגת אטימות מינימליתIP 55  
 בלתי כחלק( תליה מנעול םע נעילה סידור י"ע תבוצע הדלתות סגירת 

 .)הלוח ממבנה נפרד
 כבלי יועברו זו תחתית ךדר . אטומה תהיה והבקרה החשמל לוח תחתית 

 .(אנטיגרון) מתאימות ם כבלי כניסות באמצעות והפיקוד הכוח
  :סוקל" בסיס  בי גל ע ןיותק הלוחבלוחות המותקנים על הרצפה "

 י" ע ןויעוג מגולוונת מקונסטרוקציה לבסיס שיחובר ןמשוריי מפוליאסטר
 בסיס הגבהת על יותק ל"הנ הבסיס.  ןהבטו לבסיס יסוד בורגי רכתע

 ן.בטו
 

 הלוחות מידות .4.14

למקום ההתקנה קרי :  הלוחות מידות להתאמת אחראי הלוחות יצרן
 למידות, במבנים המעברים למידות, הנישות או/ו החשמל חדרי למידות
 הקיימות הגישה בדרכי הלוחות לשינוע, הלוחות להכנסת הדלתות
 מקום אל, נזק כל וללא שלמים, הלוחות הבאת ולאפשרות לאתר

 פירוקם אפשרות עם הלוחות את לבנות יש, הצורך במידת .התקנתם
 לייצור תוכנית כל  .נוחה בצורה, באתר מחדש לחיבור הניתנים לקטעים

  .דלתות פרטיתכלול תוכנית העמדה כולל  לוח
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  הלוח קירור .4.15

 החוזה מסמכי ליתר, לתוכניות בהתאם הסביבה לתנאי יותאמו הלוחות
 IEC  לתקן בהתאם חימום\לקירור יבדקו הלוחות. המזמין ולדרישות

    Test Report ויוצג  60890
 עליית, מקרה בכל .מותקן ועומס עתידי נומינלי לעומס ייבנו הלוחות

 הרמה מעל תעלה לא, מרביים העמסה בתנאי בלוח הטמפרטורה
, הצורך מידתב .הלוח בתוך המותקן הציוד של התקין לתפקוד המותרת
 יצרןי .ציריים מאווררים או/ו האוויר להוצאת יניקה פתחי בלוח יותקנו
 המאווררים של אוויר וספיקת האוורור פתחי מידות את יציין הלוח

 לניקוי הניתנים במסננים יכוסו הלוחות של האוורור פתחי כל .הציריים
 או ניקוי לצורך, ופירוקם אליהם שהגישה כך יותקנו המסננים .והחלפה
  .האפשר ככל קלה תהיה, החלפה

  
  צבירה פסי .4.16

 .םקוטביי 4מערכת פסי הצבירה הראשים ופסי חלוקה יהיו 
 פי על הדרוש מן גבוהה יותר אחת בדרגה יהיה הצבירה פסי חתך

  .הקצר וזרם ההעמסה חישובי
 של העליון לדופן הפסים בין מ"ס 15 של מינימלי מרחק על לשמור יש

 ומתזים ועשן אש גלאי יותקנו זה שבחלק בכך התחשבות תוך, הלוח
 .אש לכיבוי
 .הפאזות פסי לחתך זהה יהיה האפס פסי חתך
 הלוח לגוף יציב באופן ויחוזקו הלוח אורך לכל יותקנו ההארקה פסי

 .איתו הדוק חשמלי ובמגע
 קרוב יותקנו ההארקה פסי. הפאזה חתך חצי יהיה ההארקה פסי חתך
 .אליהם ולהתחברות לטיפול נוחה גישה לאפשר מנת על, הלוח לחזית
 מוליך ידי- על, יחוברו אשר ברגים להתקין יש הלוח גוף הארקת לשם

 בברגים יצוידו וההארקה האפס פסי .הלוח של ההארקה לפס, מתאים
 ברגים 30% ולפחותובגודל מתאים לחתך הכבל  מעגל לכל נפרדים
  .כעתודה נוספים

  
  בלוח ציוד הרכבת .4.17

 .Finger Proof  מסוג יהיה בלוח שיורכב הציוד כל
 מגע בפני מוגן יהיה מתח תחת ונמצא הדלתות על המותקן ציוד כל

 .מקרי
 י"ע מקרית נגיעה בפני יוגנו בלוחות ונגישים חשופים", חיים" חלקים
 .981 י"ת ישראלי תקן לפי, ומתפרקות שקופות, בידוד מחיצות
 ריכוז תוך, פונקציונלית בצורה יתבצע תא בכל והאבזרים הציוד סידור

 .בנפרד פונקציה כל של והציוד האבזרים
, ציוד להרכבת DIN מסילות כגון, הכנות יכללו הלוחות תאי כל

 השמורים המקומות, עתידי ציוד  של לתוספת קלה התקנה שיאפשרו
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 הציוד של לפונקציות בהתאם תא כל פני על יפוזרו הנוסף לציוד
 .המורכב

 התקנת אביזרי גילוי וכיבוי אש בלוחות חשמל
 יכללו אמפר 63 מעל שלהם הראשי הזרם מפסק שגודל הלוחות כל

. אש גילוי לרכזת וחיבור מקומית להתרעה אמצעי, אש גלאיהכנה ל
 גם יכללו ומעלה אמפר 100 שלהם הראשי הזרם מפסק שגודל לוחות
 באחד שריפה של במקרה, אשר אש כיבוי ומערכת עשן גלאיהכנה ל
 הרשות י"ע לשימוש מאושר אנרטי בגז הלוח תאי כל את תציף, התאים
 ). FM 200( אש לכיבוי הארצית

 נחיצות לגבי המפקח או מהמתכנן מיוחדות הנחיות לקבל הקבלן על
 .בלוח אש וכיבוי גילוי מערכת
 כלשהו ציוד התקנת תורשה לא, הרצפה גבי על המותקנים בלוחות
 שיותקנו למהדקים פרט, הרצפה למפלס מעל מ"ס 50 -מ קטן בגובה
 .הרצפה ממפלס מ"ס 40 מעל בגובה
 פתיחתו אחרי, מתח תחת נשאר אשר אחר חלק כל או מהדק, מעגל
 מכוסה, החיבורים מיתר ומופרד מוגן להיות צריך, הראשי המפסק של

  .ובולט ברור אזהרה בשלט ומסומן מאליו וכבה שקוף פלסטי בכיסוי
  

  הלוח חיווט .4.18

 .לתקן בהתאם יבוצע הלוחות חיווט
רמת הבידוד של מוליכים מבודדים, תהיה לפחות כערך מתח הבידוד 

 המוצהר.
 המוליכים יהיו שלמים וללא חיבורי ביניים.

 מבודדי גמישים נחושת מוליכי י"ע יחוברו החשמליים האבזרים כל
PVC למתח מתאימים, ר"ממ -1.5מ קטן לאכנדרש למעגל אך  בחתךו 
 ומיועדים אמפר 6 על עולה אינו הזרם בהם במעגלים. וולט 1000 של

 .ר"ממ 1 של חתך בעלי במוליכים להשתמש ניתן בלבד לפיקוד
 לערך יתאימו הצבירה לפסי אלקטרוני מפסק של החיבור מוליכי

 .שלו ההגנה לערך ולא המפסק של הנומינלי
 סרט בתוך ויותקן בצמה יאוגד לוח דלתות גבי על המורכב הציוד יווטח

 המאוגדת מוליכים קבוצת). Plastic Cable Tie( לכך שנועד פלסטי
 .אחת צמה בתוך מוליכים 30 - מ יותר תכיל לא יחד
 כל העמסת. מחורצות פלסטיות תעלות דרך יתבצע בלוח הציוד חיווט
 .התעלה מקיבולת 3/4 על תעלה לא מהתעלות אחת

 סימון החוטים בתוך הלוח:
  כל החוטים יסומנו לפי התקניםIEC 60445  וIEC 60446 
 פלסטיים שרוולים באמצעות קיימא בר סימן שאיי מוליך קצה כל 

 .עליו מושחלים מודפסים
 מוליך ואילו המהדק מספר את אייש למהדק המחובר מוליך כל 

 ומספר הציוד סימון את אייש מסוים ציוד של לבורג המחובר
 .מחובר הוא אליו הבורג

 :חיבור המוליך 
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 נפרד למהדק יחובר מוליך כל. 
 לחיצה שרוולי באמצעות יחוברו הגמישים המוליכים קצוות 

 תתבצע המוליך מן הבידוד הסרת. מבודדים שרוולים גם שיכללו
 המכשיר באמצעות תבוצע השרוול ולחיצת במוליך פגיעה ללא

 .הפעולה לבצוע השרוול יצרן י"ע המוכתב
 יצרן לדרישות בהתאם יתבצע אלקטרוניים מכשירים חיבור 

  .מתאימות כבל סופיות ובאמצעות המכשיר
 מתכווץ שרוול מסוג בידוד עם יבוצע כבל לנעל מוליך חיבור.  

 

 בהתאם, התקניים ההיכר בצבעי בידוד בעלי יהיו המוליכים 
 המוליכים צבעי .ביניהם הבחנה לאפשר בכדי, לתפקידיהם

 :בלוח שיותקנו
  

  צבע מוליך(בלוח)   מתח
230Vac/DC חום  

  כחול  VAC/DC 230אפס 
  צהוב/ירוק הארקה 

24VDC+ אדום  
24VDC- אפור  

Input 24v  סגול  
Output 24v  כתום  

  אדום גילוי אש 
  לבן שחור,  כניסה/ יצאה -אנלוגי

  

  מהדקים .4.19

 או אלומיניום או נחושת לחיבור מיועד המהדק אם התוכנית גבי על יציין היצרן
  .שניהם

 שטח. בתקן המופיעה הטבלה ולפי הכניסה כבלי לגודל מותאמים יהיו המהדקים
 יפגע לא אשר כיפוף רדיוס וישמור נוח יהיה שהחיבור כך להיות צריך החיבור
 .בכבל

מהדקים נשלפים כ"א בנפרד מסוג לחץ שטח שיותקנו בלוחות חשמל יהיו עם כל 
 .האביזרים הנלווים כגון: מעצורים, מגשרים, סופיות וסימניות 

 גבוהה אחת בדרגה, אבל, אליהם המתחברים המוליכים לחתך יתאימו המהדקים
בקרה (פרט ללוחות .ר"ממ 4 עד של מינימליות ובמידות, שיחובר הכבל מן יותר

 ופיקוד)

: אזהרה ושלט, מאליו כבה, שקוף פלסטי בכיסוי יכוסו ההזנה כבל מהדקי
 ".הכניסה במהדקי מתח! זהירות"
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תוצרת  URTK/Sלמעגלי זרם של משני הזרם יותקנו שני מהדקים מסוג 
""PHOENIX  או ש"ע כולל התקן קצר הניתן לפירוק לכל שני מהדקים ואמצעי

 בהתאם, קלה בצורה הזרם משני קיצור את המאפשר ניתוק לכל מהדק בנפרד
 .לצורך

 פרט, הלוח של או העליון התחתון בחלקו ירוכזו היציאה או/ו הכניסה מהדקי כל
 .ועל פי בקשת המזמין המזמין י"ע שיאושרו למקרים

 התחברות ויאפשרו, ללוח הגישה נמצאת בו צד באותו יותקנו המהדקים סרגלי
 תחת הנידון התא או כשהלוח אפילו אליהם חופשית וגישה המוליכים של נוחה
 .מתח

 .הסוגים מכל שמורים מהדקים 30% עבור DIN סרגלים לוח בכל להתקין יש

 .מ"ס 40 הוא למהדקים הלוח רצפת ממפלס המינימלי הגובה

 המהדקים שורות את להתקין יש אחת מהדקים משורת יותר להתקין יש אם
 .מהדק לכל נוחה גישה לאפשר כדי מדורגת בצורה

 ריכוז תוך פונקציונאלי באופן מהדקיםה ריכוז תוך יבוצע בלוחהמהדקים  סידור
 ואחזקה מהירה התמצאות , כך שיאפשרבנפרד פונקציה כל של והציוד האבזרים

 .נוחה

 לחיבורי המשמשים המהדקים בין וכן שונים למתחים מהדקים בין להפריד יש
עבור התממשקות  מהדקי, כוח מהדקי : כגון, מוגדרות פונקציות בעל ציוד

  למערכת הבקרה, מהדקי התממשקות למערכת גילוי אש  

 שלא, לאבזרים ישירות לחבר מותר ויותר ר"ממ 35 של חתך בעלי מוליכים
 יש אחת חיבור לנקודת יחד כאלו מוליכים 2 חיבור לשם. מהדקים באמצעות
 יש משותפת חיבור לנקודת מוליכים יותר או 3 לחיבור. נחושת בלשות להשתמש

 שקיבלו היצרן של סטנדרטיים להתקנים או לאבזר יחוברו אשר צבירה פסי להכין
 הצבירה פסי או הלשות, המפסקים אל יחוברו המוליכים .המזמין אישור את

 או נחושת: המוליכים לסוג מותאמים, הבטחה ואומי אומים, כבל נעלי באמצעות
 .אלומיניום

  :אליהם המחובר הציוד של לפונקציות יתאימו המהדקים צבעי

  הערות  מהדק  מתח
230Vac/DC במידה ומדובר   אפור/ חום

יש לציין  DCבמתח 
  בשלט

כמו כן יש לסמן את 
הגידים כמצוין 

  במפרט
 VAC/DCאפס 
230  

    אפור/חום
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 מהדק הארקה תיקני  צהוב/ירוק הארקה 
24VDC+ שחור    
24VDC- לבן    

Input 24v  כחול    
Output 24v כתום    

    אדום גילוי אש 
כניסה/  -אנלוגי
  יצאה

    ירוק

    

  וסימון שילוט .4.20

, מאחור גישה שיש במידה, ומאחור מלפנים תא כל, לוח של חלק או לוח כל
ראה טבלה ') סנדוויץ( חרוט פלסטי שלט ידי על ברור באופן יסומנו שדה וכל

 המספור, השם את יכלול הסימון. מ"מ 5 לפחות יהיה האותיות גודל. בהמשך
 .שדה או תא, לוח של חלק, לוח אותו של הפונקציה ואת

בנוסף לשילוט על הפנל,  כל האביזרים  –כאשר האביזרים מאחורי הפנל 
והמכשירים בתוך הלוח יסומנו בעזרת מדבקות פלסטיק במקום שיראה לעין 

 לאחר הסרת פנלי הגישה

 יחוברו אשר' סנדוויץ שלטי י"ע יסומן הלוח דלתות גבי על שיורכב הציוד כל
 האותיות גודל. לפחות נקודות בשתי מתאים וסימרור דבק י"ע הדלת למבנה
 .מ"מ 3 יהיה הציוד לסימון

 הנשלפים  האבזרים כל. קיימא בר בסימון יסומן בלוח שיורכב הציוד כל
 .הנשלף המכשיר גבי על וסימון הבסיס גבי על סימון: פעמיים יסומנו

 י"ע יבוצע ממנו והיוצאים הנכנסים והקווים הלוח בתוך המוליכים כל סימון
 .והפיקוד ההארקה, האפס, הפאזות מוליכי כולל, סימונית תקנית

 מתכתיות דיסקיות או ל"כנ /מודפסיםחרותים שלטים יהיו הכבלים סימון שלטי
 אחיד בגודל יהיו השלטים כל. הצינור או הכבל לקצה קשירה ידי על שיותקנו
 .הצורך במידת עצמם לבין בינם החלפתם את המאפשר

 לסימונם זהה יהיה הלוח מן והיוצאים הנכנסים והכבלים המוליכים סימון
 .בתוכניות

 Mimic Diagram ב נויסומ אמפר 250חלוקה ראשים ומשנים מעל  לוח כל
 החלקים של הסימון. תא כל על היחיד הקו של הרלוונטי הסימון את יכיל אשר

 .שחור חיוניים הבלתי החלקים ושל אדום יהיה החיוניים

  שיכלול שלט יותקןעל גבי הלוח  בקרבה למפסק הראשי או לתא ההזנה 
 .ההזנה כבלי וגודל הלוח של ההזנה מקורות\ההזנה מקור, הלוח מספר/שם

על גבי דלת הלוח בתא המזין יותקן שלט המציין את קיום ומיקום המפסק 
 הדלת.הראשי מאחורי 
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על גבי הלוח יותקן שלט שיכלול את שם הלוח, שם היצרן, תאריך התקנה, 
 ומספר עבודה בהתאם לתקן.

  צדדית דופן על או מדלתותיו אחת של הפנימי בחלקה, להתקין יש לוח בכל
. מאליו כבה, קשיח מפלסטיק או מפח לתוכניות תא), דלתות ללא בלוחות(

 בגודל',  סנדביץ שלט להתקין יש הלוח חזית על או דלת אותה קידמת על
  .הדלת של הפנימי בחלקה חשמל תכניות הימצאות על המצביע, מתאים

 שלטי אזהרה .4.20.1

 המכסה או הציוד יוחלף אם גם במקומו שיישאר כך להרכיב יש זה שלט
 .שעליו

 שלטים אלה יותקנו בלוחות בהם:

 מתחקיים ! זהירות""  –קיים מתח בלוח לאחר הפסקת מפסק ראשי 
 ".בלוח לאחר הפסקת המפסק הראשי

 ".זר ממקור מתח! זהירות" - קיים מתח זר בלוח

 ".הלוח מוזן ממספר מקורות! זהירות" -לוח המוזן ממספר מקורות 

המפסק מוזן לפני מפסק ! זהירות" – המפסק לפני המחוברים המעגלים
 ".ראשי

  צבעי שילוט  .4.20.2

 שכבות 3 בעל חרוט פלסטי מחומר עשויים יהיו הסימון שלטי
  כמפורט מטה ובצבעים) סנדוויץ(

  כיתוב  רקע   תאור
  שחור  לבן  שדה בלתי חיוני

  לבן  אדום  שדה חיוני
  לבן  כחול   שדה אל פסק
  שחור  צהוב (לבדוק)  שלטי אזהרה

לבדוק במפרט עמ' 
73  

   08מפרט 

  ציוד להתקנה בלוחות .4.21

 כללי .4.21.1

האחרונות של כל כל הציוד וההתקנות החשמליות יתאימו לדרישות 
  אחד מהתקנות והתקנים המפורטים למטה בהתאם לסדר העדיפות:

  .  חוק החשמל הישראלי1  

  .  התקן הישראלי2  
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  3  .(IEC) International Electrotechnical Commission 
Recommendations 

 4  .Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE)  

הקבלן מתחייב שבכל הלוחות שבאתר יותקן ציוד בעל פונקציות זהות, 
כדוגמת מא"זים, מאמ"תים, שנאי זרם, ממסרים שונים וכדומה, 
ציוד  מתוצרת זהה, על מנת לאפשר אחידות והוצאות יצרנים מאושרים

ידי הקבלן יהיה מדגמים אחידים של יצרן. היצרן -המיתוג אשר יוצע על
לן) נתונים קסקדיים בטבלאות לגבי הגנה עורפית יספק (באחריות הקב

וסלקטיביות החל ממפסק ראשי ועד המא"ז. תחליף לכך תהיה תוכנה 
על מנת להבטיח . ממוחשבת המביאה בחשבון את הנתונים הקסקדיים

אחידות בציוד שיותקן ברשות שדות התעופה, הקבלן ישתמש רק בציוד 
ות לבחור את יצרני הציוד  . המזמין שומר לעצמו את הזכהמפורט להלן

מתוך רשימה זו ,ועל הקבלן להביא זאת בחשבון בהצגת מחירי היחידה 
  :בכתב הכמויות

 מהדקים   .4.21.2

 לאחר הידוק ילתענ עםהמהדקים יהיו מדגם נשלף להרכבה על מסילה 
 ", PHOENIX  ", "WIELANDורך בתחזוקה. תוצרת "צ וללא הסגירה

CONTACLIP” .או שווה ערך  

 "זיםמא .4.21.3

 10KA  של ניתוק כושר בעלי יהיו - תרמי מגנטיזעיר  אוטומטי מפסק
" C"  או" B"  ןיאופי בעלי יהיו יםז"המא.   IEC 898תקן  י"עפלפחות  ו
 מתוצרת:

Schneider Electric, Eaton, ABB Sace, Siemens ערך שווה או  

  ) MCCB - Moulded Case( - תים"מאמ .4.21.4

 IEC-60947-2כל המא"תים יהיו על פי תקן  

 Isc >Icuהמאמ"ת יבחר כך שיותאם לזרם קצר הצפוי : 

קטן מזרם  Icuבמקומות בהם הציוד המותקן כושר העמידה בזרם קצר 
 .הקצר הצפוי יש לתכנן הגנה       עורפית

Frame –size rating  )בהתאם יהיה  המינימלי המבנה גודל -)מבנה 
  רלוונטי)(לא  ההגנה יחידת של המקסימלי לערך

) הכמויות בכתב או המיוחד במפרט אחרת צוין אם אלא( תים"המאמ כל
 בפני הגנה:  לכוון יהיה ניתן בהן אלקטרוניות הגנה יחידות בעלי יהיו

 .הקצר זרם להפעלת השהיה וזמן קצר זרם, יתר עומס
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המזינים לוחות משנה יסופקו עם סלילי הפסקה  63Aמאמ"תים  מעל 
 Schneiderהמאמ"תים יהיו מתוצרת עזר למערכת הבקרה  מגעו

Electric, Eaton, ABB Sace, Siemens ערך שווה או. 

 (ACB - Air breaker) - מפסק אוויר   .4.21.5

  אמפר יהיו מפסקי אויר  630בלוחות ראשיים כל המפסקים מעל
 נשלפים.

 Frame –size rating )גודל המבנה המינימלי יהיה בהתאם  - )מבנה
לערך המקסימלי של יחידת ההגנה ולפי זרם הקצר המקסימלי אשר 

 יכול להתפתח בלוח.
  עם: פקוויסמפסקי האוויר 

 יחידת הגנה אלקטרונית .1.

 מגעי עזר למערכת הבקרה הכוללים: .2.
 מפסק פתוח .2.1.
 מפסק סגור .2.2.
 הגנות פעלו .2.3.
 מצב הקפיץ (דרוך/ לא דרוך) .2.4.
 מפסקמגע מצב שליפה של  .2.5.

 כל היחידות יספקו עם סליל הפסקה, סליל סגירה ומנוע דריכה 
 לחצן הפסקה והפעלה בידני 
   פעולות לפחות. 15,000אורך החיים המכאני של המפסק יהיו 
   מתוצרת יהיומפסקי האויר: Schneider Electric, Eaton, ABB 

Sace, Siemens ערך שווה או.  
 הפחת ממסרי  .4.21.6

 IEC /EN ו IEC-61557-6 בתקן לעמוד נדרשים הפחת ממסרי
 כן אם אלה 30mA של רגישות בעלי A מדגם יהיו הממסרים 61008/9

   .בתוכניות אחרת צוין
 ,Schneider Electric, Eaton, ABB Sace הממסרים יהיו מתוצרת :

Siemens ערך שווה או 

 מתנע תרמומגנטי  .4.21.7

הוצאת עשן וציוד כיבוי אש, יותקנו  מגנטי עבור מפוחי- המתנע התרמו
ו  NOמתנעים מגנטים בלבד. המתנעים יסופקו עם מגעי עזר חזיתי 

NCהמתנעים יהיו  . על גבי המתנע ניתן יהיה להתקין מנעול תליה
  .ערך שווה או  Schneider Electric ,ABB, Eatonמתוצרת:

 מגענים   .4.21.8

-IEC947-4לסוג הצרכן ולמשטר העבודה על פי תקן  יתאימו המגענים
, כל  24V AC/DC  או 230V AC, מתח סלילי המגענים יהיה 1

המגענים למנועים או לכל ציוד אחר למעט כבלים הינם למשטר עבודה 
AC-3  55לטמפרטורת עבודהoC ) אחרת צוין אם אלהבהספק הנקוב 
ון פעולות לפחות. ) ויתאימו למיליהכמויות בכתב או המיוחד במפרט

המגענים יסופקו עם ארבע מגעי עזר אם אפשרות להוסיף מגעי עזר 
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, המגענים  AC-6B. מגענים לקבלים יהיו למשטר עבודה שבמידה ויידר
יהיו עם נגדים טוריים לכל אחת משלושת הפאזות ויחוברו עם מגע 

  המקדים את המגע הראשי 

 ,Schneider Electric , Eaton , ABB ,Sace המגענים יהיו מתוצרת:
Siemens, IDEC  

  ממסרי עזר  .4.21.9

  230ממסר נשלף להתקנה על מסילה יהיה עם מתח סליל שלV AC  
. לממסרים תהיה אפשרות הפעלה מכנית ידנית  24V AC/DCאו 

וללא כלים ולצורך בדיקה או הפעלת המתקן שלא באמצעות הבקר, 
או דגל צבעוני לסימון פעולות הממסר.   LEDלממסרים תהיה נורית 

 Schneider Electric, Eaton, Siemens: מתוצרת יהיו ממסריםה
,,IDEC, OMRON 

  ממסרי הצעד יהיו אלקטרונים מתוצרתREALCO או שווה ערך 
  ממסר חוסר מתח: ממסר חוסר מתח חד פאזי יכלול, חוסר פאזה או

 .עליה או ירידה של מתח ומגע מחליף
 פאזה חוסר ,פאזות סדר קרתר פאזה תלת פאזי יכלול: בממסר חוס, 

 בין איזון אי בקרת ,)70-100%( מתח ירידת בקרת, אפס חוסר
   )אסימטריות( הפאזות שלושת

 מתוצרת יהיו ותלת פאזי פאזי חד פאזה חוסר ממסר 
REALCO/PSK ערך שווה או  

  
  קבלים  .4.21.10

 ריפוי עצמי.בעלי , הקבלים יהיו קבלים יבשים בעלי הפסדים נמוכים
וולט, בהתאם להחלטת  500או  440הקבלים יהיו למתח נומינלי של 
פי מתח -הספק הקבלים מוגדר על .In 1.5המזמין. זרם מורשה מתמשך 

הכבל יהיה מובטח בפני זרם יתר של הרמוניות  וולט 400עבודה של 
  : כלולת יםקבל מערכת .IEC-60871 ו, 60831גבוהות ויתאים לת"י 

מנגנון ניתוק עצמי כהגנה קה, משנק למניעת זרמי הרמוניות , נגדי פרי
  בפני התפוצצות.

  הגנה בפני ברקים ומתחי יתר .4.21.11

יש להתקין את ההגנה מפני מתח יתר קרוב ככל האפשר לפסי 
ההארקה של הלוח. החיבור של ההגנה מפני מתח יתר יתבצע ע"י 
מוליך הארקה נפרד אשר יותקן במרחק רב ככל האפשר מתעלות 
החשמל בלוח.  ההגנה בפני ברקים ומתחי יתר תהיה על שלושת 

מלצת היצרן בהתאם לה HRCהפאזות ועל האפס ותכלול נתיכים 
 ומגע עזר למערכת הבקרה.

  מכשירי מדידה ובקרה .4.21.12

  שנאי זרם
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  5כל שנאי הזרם לחיבור ציוד ההגנה יהיוP10  בהתאם לתקן
IEC62053-22. 

 הבאים המאפיינים את לפחות יכלול זרם לשנאי:  
 אליו המחובר הציוד להספק יותאם הזרם שנאי הספק -

  .15VA-מ פחות לא אולם

 החוזה במסמכי למצוין בהתאם הראשוני הזרם -

  ובתוכניות החשמל.

(לפי סוג המכשיר:  5A  /A0.04  /A0.01 המישני הזרם  -

  ,ודרישת המזמין)  QLCסאטק,

 המשמשמשנה זרם לCLASS 0.5S  דרגת הדיוק: -

 אנרגיה למניית

למשני זרם המשמש לצורכי  CLASS 1 דרגת הדיוק: -

  מדידה וניהול אנרגיה 

  1000רמת הבידודV 
 כפולים חיבור הדקי יהיו זרם שנאי לכל 

 רב המודד

  שיאושר ע"י רב המודד יהיה מהדגם החדיש ביותר של היצרן
 המזמין

  רב המודד יהיה מתוצרת חברתSATEC או שווה ערך 
 קשורתת RS-485 מאפשרים ההרחבה ומודלי במכשיר מובנית 

לפי   Ethernet, PROFIBUS: נוספת תקשורת יציאת להוסיף
 דרישת המזמין.

  תצוגתLED 
 קל לתכנות 
  רב המודד בלוחות ראשים יהיה בעל יכולת ניתור מערכת

 ENעל פי תקן - החשמל (הפרועות במתח ותדר, הרמוניות
המכשיר יכלול שני מגעי יצאה למערכת הבקרה  )  50160

. למכשיר תהיה יכולת תהניתנות לתכנות ושתי כניסות דיגיטליו
 PM-175לתעד אירועים. המכשיר יהיה מדגם 

 מערכת ניתור יכולת בעל יהיה משניים בלוחות המודד רב 
. המכשיר ברמה הבסיסית, בעל יכולת למניית אנרגיה החשמל
 יהיה המכשיר. יום 90עד  אירועים לתעד יכולת תהיה למכשיר
 PM-135E מדגם

 אחר למעקב רב מודד רב ערוצי :למכשיר תהיה אפשרות 
, פאזיים-חד מעגלים 36 או פאזיים-תלת מעגלים 12 מקסימום

המכשיר  פאזיים- ותלת פאזיים-חד מעגלים של שילוב כל או
 BFM-136יהיה מדגם 

 בקר כופל הספק
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o  הבקר יחבר וינתק דרגות קבלים לשמירת על כופל
 עם לעבודהישמש  ההספק כופל בקרתהספק הנדרש. 

 גדול ביקוש של במקרה. גנרציה כולל משתנה עומס
 אוטומטי לצמצום אפשרות תהיה ההספק כופל לתיקון

 מספר להקטנת אופטימלי מיתוג או השהייה זמני של
 כופל את לתקן מנת על גבוה יחבר( הקבלים מיתוגי
  ). במהירות ההספק

o יחובר לא אוטומטי עבודה במצב הספק בעלי קבלים 
 עבודה במצב. שנותק מאז שניות 20 שחלפו לפני קבל
 נפילת לאחר גם העבודה מצב את הבקר יזכור ידני
 לאחר בהדרגה קבלים דרגות אותן את ויחבר מתח
  .המתח חזרת

  הבקר יכלול מדידת נתוני  6מספר הדרגות המינימלי יהיה
חשמל כולל: מתחים, זרמים, הספקים, עיוותי הרמוניות זרם 

אם אפשרות  במכשיר מובנית RS-485 תקשורתומתח. 
ליציאה אנלוגית ואפשרות לניתוק הקבלים ממגע ממערכת 

 .C-192חיצונית. המכשיר יהיה מדגם 
 מנורות הסימון

  מנורות הסימון יהיו מטיפוסLED  230למתחVAC/24V 
AC/DC מ"מ    22.5שעות עבודה, בקוטר  100,000 ם, למינימו  

 

  טבלת ציוד מסכמת .4.21.13

  .,Schcneider Electric, Eaton, Siemens, ABB Sace  מפסקי אוויר  .1

 מאמ"תים  .2

Moulded Case  

Schcneider Electric, Eaton, Siemens, ABB Sace,  

  

  ,Schcneider Electric, Eaton, Siemens, ABB Sace  מא"זים  .3

  ,Schcneider Electric, Eaton, Siemens, ABB Sace  בעומסמנתקים   .4

 Eaton, ABB, Bretter, Baco  פיקוד מפסקי  .5

 Eaton, ABB, Siemens, Schneider Electric  מגענים  .6

 Eaton, Schneider Electric,ABB  מתנע תרמומגנטי  .8

 , סולקון  ,ABB,  Danfooss   מתנע רך  .9

, סולקון   ,ABB,  Danfooss  ווסתים  .10
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 AEG, Siemens, ABB  קבלים  .11

 Ganz, IME  שנאי זרם  12

 חולדה, ברק כוח, רוזן מילר   שנאי בקרה  .13

 Schneider Electric, Izumi, Eaton, RELCO  ממסרי בקרה  .14

 Siemens, Izumi, Eaton, Baco, Schneider Electric, Omron  לחצנים ומפסקים  .15

  ציוד מדידה  .16
 SATEC  מודדים -רב

 .,Schcneider Electric, Moeller, Siemens, ABB Sace  ממסרי זרם דלף  .17

 Phoenix, Betterman, Kleinhuis,Dehn  הגנות למתח יתר  .18

 Phoenix, Wago, Wieland, Contaclip  מהדקים  .19

ממשק למערכת גילו   20
  אש / התראה

PSK

 LVPT, ELSTEEL, RITTALתמח"ש   מבנה הלוח  21

  

 הנחיות נוספות .4.22

  לוחות בקרה  .4.22.1

  חוטיI/O  ייעודיים למערכת הבקרה יסומנו לפי מספר סידורי
רץ. שיסומן בתוכניות העבודה ובתוכניות הביצוע וזאת ללא 

קשר למהדק המסילה או למספר המהדק בציוד שאליו מחובר 
 החוט

  חוטישילוט I/O  :יהיה ע"י סימון טבעתי מושחל הסימון יכלול
Ixxxxx, Oxxxx, AIxxxx ,AOxxxx  

 בתיבות צומת"  סימון דומה יהיה"JB. 
 חוטי I/O  ממ"ר לפחות   0.75יהיו חוטים גמישים בחתך של

 החיבור למהדקים למערכת הבקר יתבצע ע"י סופיות.
  24כרטיסי הבקרה יתוכננו למתחv 
  לא יתאפשר חיבור ישיר לכרטיסי הבקרה שלא באמצעות סרגל

 מהדקים
  סרגלי המהדקים בלוח יתוכננו באופן פונקציונלי ובהתאם

 לכרטיסי הבקר
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 פסק-לוחות אל .4.22.2

  בלוחותUPS  יש להתקין פס צבירה לכל קבוצת מעגלים, פס
ללא צורך בניתוק  צבירה זה צריך לאפשר הוספה של מא"ז

  חשמל 
 מפסקי אוויר, ומפסקי ממנוע  .4.22.3

  לכל מפסק יותקן בורר תלת מצבי מגעי עזר לבקרה, הבורר
 יכלול את המצבים הבאים: ידני, מופסק, אוטו'

 במצב ידני יותקנו לחצנים להפעלה והפסקה של המפסק 
  ,מפסק להפעלת מצמד יותקן לאמפסק ראשי בלוח עם דלתות 

 .לדלת מעבר
  התממשקות למערכת גילוי אש תתבצע ע"י יחידתISO  של

   PSKחברת 
  הלוח בדיקת   .4.23

 בדיקת לוח בבית המלאכה .4.23.1

 .בדיקת אופן ואיכות הבצוע 
  בדיקה האם המבנה המכני של הלוח והציוד החשמלי המורכב

 ברש"תבתוכו  עונים לסטנדרטים המקובלים 
 בדיקה והתאמה לתוכניות 
 בדיקת השילוט 
  ויזואלית ובהתאם לתקן  -בדיקת צביעהISO 2808. 
  בדיקות חשמליות במידה ויידרש 
  מסמך בדיקה של המפעל  

  

 בדיקת הלוח באתר .4.23.2

מחודשת לאחר הצבת הלוח באתר, לפני הקבלן יערוך בדיקה 
 לוח ייבדק שוב בעת ההפעלה, בנוכחות נציג המזמין.ה הפעלתו.

הקבלן ידאג לכיול כל המפסקים וההגנות השונות לפני חיבור 
ויגיש דו"ח  וכן בדיקת הלוח ע"י בודק מוסמך המתח ללוח,

. באחריות כל הכיולים שבוצעו בטבלת אקסל המגדירה את 
בדיקה תרמוגרפית לאחר חיבור כל הצרכנים הקבלן לזמן 

  והפעלתם.
  

  תיעוד .4.23.3

  יצרן הלוח ימסור למזמין תיעוד שיכלול:
העבודה  תכניותלאחר ביצוע של כל  תכניות כמבוצע -

 שהוגשו לאישור.
 כל החישובים שהוגשו לאישור הלוח. -
רשימת חלקים מכניים וחשמליים כולל ציון תוצרת, דגם,  -

 יצרן או הספק.מק"ט, כתובת וטלפון של ה
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 המותקן. קטלוגים של יצרני הציוד -
 הוראות אחזקה והפעלה. -
התוכניות ימסרו למזמין בחמישה עותקים ועל גבי  -

בגרסה    AutoCad-דיסקט, כשהם משורטטים ב
 תכניות .PDF ,PLTובנוסף פורמט  A3עדכנית בגודל 

AS MADE המתכנן ידי- על מאושרות. 

 

 עבודות חשמל במתח גבוה 08.17

 חשמל מתח גבוהלוח  .1

  כללי .1.1

במפרט הכללי  08.10.05לוח החשמל למתח גבוה יעמוד בדרישות פרק 
) ודרישות מפרט זה והתוכניות. עבודת הקבלן כוללת 08למתקני חשמל (

תכנון ייצור הלוחות, ייצורם, אספקתם, הובלתם והתקנתם מכנית וחשמלית. 
  בחזית הלוחות יותקן תרשים סינופטי בר קיימא.

 kV 24 -ל קומפקטי למ"גלוח חשמ .1.2

IAC – A – FL – 16KA – 1S  

 . kV24 , למתח 6SFהלוח יהיה מסוג לוח קומפקטי מבודד בגז  -
ציוד המיתוג בכללותו יהיה בנוי מדגמי התאים בהתאם לנדרש בתוכניות החד  -

  קוויות והפיקוד, המצורפים למכרז/חוזה.
  גבוהים ונמוכים.מפסיקי הזרם יהיו מצוידים במנגנון ניתוק זרמים  -
  כל תא יצויד בשסתום בטחון במקרה של עליית לחץ הגז במיכל לרמה מסוכנת. -
          פליטת הגז תופנה כך שלא יסכן את המפעיל. -
           כל תא יצויד בשעון גז עם מגע עזר למערכת בקרה. -
חובת הקבלן להגיש לאישור המפקח את תוכניות הלוח והפיקוד שבכוונתו לספק  -

לא יתקבלו   - ף קטלוגים המציגים הנתונים הטכניים של היצרן ללוח על ציודו בצרו
  צילומים אלא מקור.

יצרן מקומי או אחר, שאינו היצרן המקורי, חייב להציג למפקח אישור רישוי של  -
היצרן המקורי, שאמנם הייצור וההרכבה מבוצעים בהתאם להוראותיו, באופן 

דיקות לשיטה או הטיפוס ע"פ קטלוג הלוח המבטיח עמידה בדרישות התקנים והב
  לדגם המוכתב, בנוסף לכל התנאים הבאים :

o TEST REPORT  שלTYPE TEST  של מעבדה בינלאומית מוכרת
ומוכחת לדגם התא על ציודו,  המותקן בכל אחד מהתאים המרכיבים את 

  הלוח.
o  אישור חברת החשמל המשתמשת בציוד המוצע בתחמ"שים ובתחנות

  הכח שלה.
o המסמך יפרט מבנה  -סמך המאשר קיום מחלקת אחזקה ללוח על ציודו מ

 המחלקה, כח אדם 
o  מקצועי, ציודי בדיקה וטיפול זמינים, היקף מלאי וחלקי חילוף לאספקה

 שנים לפחות. 7זמינה למשך 
o .רשימת לקוחות להם סופקו לוחות מהדגם הנדרש כולל כמויות לכל לקוח  
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  דרישות נוספות .1.3

והתאים, על ציודם, מפורטים במפרטים הטכניים, בתוכניות מפרט הלוח  -
  ובטבלאות מפרטי הציוד ובכתבי הכמויות.

מגובה במפרטי היצרנים, על הקבלן למלא, בטור הריק שבטבלאות מפרטי הציוד,  -
לציוד המוצע, כולל מקוריים של היצרן קטלוגים ובאת הנתונים הטכניים המלאים 

  של כל תא על ציודו. מבנה התאים, מידותיהם ומשקלו
  מודגש ומובהר לקבלן שאין רואים בהגשת הנתונים הטכניים כאישור המזמין  -
  לקבל הציוד המוצע, במלואו ו/או בחלקו. זכות בחירת הציוד נתונה למזמין בלבד. -
הקבלן לוודא כי  ים אתואורך הלוח מחייב מקום ההתקנהמגבלות מידות  -

 יות.וים, כמצוין בתוכניות החד קולמשנ"זים ו/או למשנמ"ים יש מקום בתא
ולייצור בסיס עליו יעמוד הלוח למקומו  שינוע הקבלן אחראי לבדיקת דרכי הגישה, -

 הלוח.
 לא יוחל בייצור הלוח לפני אישורם של תוכניות הייצור המפורטות. -
 .במפעל היצרן לוחההמזמין שומר לעצמו הזכות לבצע בדיקות ביניים של  -
 ויכללו בה ,עשה בנוכחות המפקחית, ROUTINE TEST, היצרן במפעלבדיקה  -

 .08.10.06.09בפרק  08.10/06גם הבדיקות לפי טבלה מס' בין יתר הבדיקות 
בדיקות כיול מערכות ההגנה על ידי העמסה בצד הראשוני, בדיקות תפקוד  -

 מערכות הפיקוד, החיוויים והתקשורת.
 עותקים של עותקי   4+   טרם העברת הלוח לאתר, על הקבלן לספק למזמין מקור -
 חיבור  סכמותתוכניות הלוח שיכילו כל הפרטים למבנה הלוח, לפיקוד, להגנות,  -

 וחיווט,  פרטי ציוד מושלמים, הוראות תפעול ואחזקה ודו"ח בדיקת היצרן.
 הלוח יישמר תחת מעטה פלסטי, כל עוד לא הוכנס לניצול.   -
שלמות הלוח, לתקינות בתום ההתקנות והחיבורים תיערך בדיקה חוזרת ל -

הבידוד, כיולי ההגנות ומערכות הפיקוד וכו' שינויים ו/או תוספות מחייב הקבלן 
 עותקים. 4לעדכן התוכניות ולמסרם למזמין, מקור + 

כל הבדיקות המוזכרות לעיל יהיו על חשבון הקבלן וכלולים במחירי סעיפי  -
  .לוחותה

  

  -6SFלוח קומפקטי מתח גבוה מבודד בגז   .1.4

 הצעת הקבלן  דרישות  המפרט  

 / ABB / SIEMENS  .  יצרן (כדוגמת) 1
SCHNEIDER 

  

   SAFE PLUS  .  סוג2

   SAFE PLUS  .  דגם    3

    KV24  .  מתח נומינלי4

    N20                           .  רמת בידוד:5
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6  .HZ50  - MIN1 RMS KV       50    

7  .S 1.2/50  IMPULSE   KV      125    

   sealed  for  life56 IEC -   .  תקנים8

    A(  A630.  זרם נומינלי (9

   . עמידה בזרם קצר10

      )1 sec,rms   KA(  

KA16    

  .  סוג ודגם סופיות כבל11

  במפסק כניסה (כדוגמה)       

RAYCHEM / EUROMOLD    

  .  סוג ודגם סופיות כבל12

  במפסיקי השנאים (כדוגמה)       

RAYCHEM / EUROMOLD    

    משולב עם הסופיות -כן   .  כולאי ברק13

  דרישות מיוחדות:

  מבנה הלוח יהיה קומפקטי להתקנה פנימית בעל מבנה מודולרי.  -

  הלוח יותקן על בסיס מתכת מעל תעלת כבלים.  -

  נוריות חיווי קיבוליות לנוכחות מתח גבוה. מנעולי תליה, ציוד עזר משלים ושילוט.  -

  שדה מתח נמוך בחזית חלקו העליון של הלוח, כולל גם סרגלי המהדקים.  -

  

   -6SFמבודד בגז   מתח גבוה לקומפקטי בלוח תא מפ"ז  .1.5

 הצעת הקבלן  דרישות  המפרט  

 / ABB / SIEMENS  .  יצרן     (כדוגמת) 1
SCHNEIDER  

  

   VACUUM - SAFE PLUS  .  דגם     (כדוגמת)2

    KV24  .  מתח נומינלי3

    N 20  .  רמת בידוד:4

4.1  HZ50  - MIN1 RMS KV         50    

4.2  S 1.2/50  IMPULSE   KV    125    
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   IEC 265:298:420:129:56  . תקנים5

משולב עם מ"ז בעומס עם מנגנון   . מנתק הארקה6
 סגירה/פתיחה מהיר

  

    A(  A630זרם נומינלי (  6.1

   עמידה בזרם קצר  6.2

       )1 sec,rms   KA(  

KA16    

     KA  PEAK(  KA40כושר חיבור (  6.3

   V AC 230   מתח סליל הפסקה  6.4

   V AC 230   מתח סליל הפעלה  6.5

על מ"ז; מנתק ומנתק   NO/NC4  מגעי עזר  6.6
 הארקה

  

   ----   מנוע דריכה  6.7

  .  סוג ודגם סופיות כבל7

  במפסיקי השנאים (כדוגמה)     

RAYCHEM/EUROMOLD  

  

  

 

 הצעת הקבלן  דרישות  המפרט  

    כמצויין בתכנית  .  כולאי ברק8

  דרישות מיוחדות:

  לוח קומפקטי. -מבנה התא יהיה כמצוין 

  ידית הפעלה, מנעול תליה, ציוד עזר משלים ושילוט.

 .IEC  694לפי תקן    TEST  REPORTבדיקה  

  מונה מס' פעולות.

  

    משני זרם   .1.6

 הצעת הקבלן מפרט נדרש נתונים מס'

  KV24 מתח  .1
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  IEC   185 תקנים רלוונטיים .2

  נע- מד יצרן .3

  טורוידלי לפזה דגם .4

   סוג בידוד .5

   רמת בידוד .6

    A5  /50 יחס השנאה .7

   שיטת חיבור .8

כושר עמידה בזרם קצר (טרמי)   .9

scc3 

KA20  

  1 מספר גרעינים .10

  VA15 הספק נומינאלי .11

  CLASS 10P5 - דיוק  .12

  

 

  

  ממסר הגנה דיגיטלי .1.7

    דרישות המפרט  הצעת הקבלן

  KV 22  1   מתח המתקן .  

  ABB / SIEMENS / 
SCHNEIDER 

  . יצרן  (כדוגמא)2

  REF 610/REJ603  3(כדוגמא)  דגם .  

  V AC  230      4            מתח עזר .  

  A1  5זרם נומינלי .  

  ANSI  49  50:51. הגנה   6  -  

  REF 610/REJ603 7 הגנה .N50 N51  B51 51 50 
ANSI  
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  . הגנה זליגה וחוסר מתח 8  -  

    27 N59 ANSI   

  32. הגנה קיוונית לעומס  9  -  
ANSI  

  - 10" .CHECK-SYNCHRO  "
25 ANSI  

  -  11".RELAY DECOUPLING 
MAIN" 81 ,78  ,ANSI   

הגנה זרם יתר קיוונית   .12 -  
  N67  ANSI(זליגה) 

 87. הגנה דיפרנציאלית  13  -  
ANSI    

  27. הגנה חוסר מתח  14  -  
ANSI     

  59. הגנה מתח יתר    15  -  
ANSI   

  דרישות מיוחדות:

  תכנות וכיול ההגנות כמפורט.

  ".SOCKET  TESTממסר משולב עם  "

  

  שנאי חלוקה .2

  כללי .2.1

ספק מוכר ומוכח לו ניסיון בהתקנות רבות של שנאים בארץ היצרן חייב להיות  -
  ונמצא ברשימת הספקים המורשים לחברת החשמל הישראלית.

  השנאים יהיו מותאמים לנתוני רשת החשמל הישראלית. -
ע"פ תקן ישראלי   CoBkבעל דירוג אנרגטי מינימאלי  הינו שנאי אטום,  השנאי -

  , ורמת רעש נמוכה.40541יבש  וע"פ תקן ישראלי לשנאי 50464לשנאי שמן 
חובת הקבלן למלא את נתוני  -נתוני השנאים, כדרישות סף, מופיעים בהמשך  -

  השנאי שבכוונתו לספק.   
  אין רואים בהצגת נתוני היצרן אישור אוטומטי ליצרן ולנתוני השנאים. -
  בידי המזמין בלבד ההחלטה על בחירת היצרן ואישור נתוני השנאי. -
  אחריות לשנתיים מיום הכנסתו לניצול.לשנאי תינתן  -

 מסמכים נלווים .2.2

 על המציע להגיש עם הצעתו את המסמכים הבאים: -
o קטלוג טכני של השנאים המוצעים 
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o  דוח בדיקות מיוחדות(Type Tests and Special Tests)  לפי הנדרש
 בסעיף "בדיקות"

o  דוח בדיקות שגרתיות(Routine Tests) 
o  61558תעודת בדיקה המעידה על התאמת השנאי לתקן ישראלי .

 הבדיקה תבוצע במבדקה של היצרן 
o  טבלת נתונים טכניים מלאה וחתומה ע"י המציע (היצרן) עבור כל סוג

 ב' של מפרט זה. - שנאי מוצע. ראה נספחים א' ו
o  מסמך אבטחת איכות הכולל תהליכי בקרה של המפעל בו

 ם השנאים מיוצרים/מורכבים ונבדקי
o סוג השנאי, פרטי  –השנים האחרונות הכוללת  3 - רשימת אספקות ב

 הלקוח, כמות שנאים שסופקה, תאריך אספקה
o  מידות, חומרים, ציפויים,  -תוכניות כלליות המציינות את נתוני השנאי

 משקל וכו'
o הוראות התקנה 
o הוראות תחזוקה 
o בדיקה ראשונית ותוכנית בדיקות שיבוצעו ע"י היצרן 
o עודות הסמכה לתקן תISO 9001  ולתקןISO 14001 
o  רשימת חלקי חילוף מומלצים לרבות כמויות. הרשימה תכלול הפניה

לקטלוג המתאים, שמות ספקים ופרטיהם, זמני אספקה, תנאי  מפורטת 
 אספקה ומחירים.

o כל המסמכים יוגשו בעברית או באנגלית  
  תקנים .2.3

 יתוכנן, ייוצר וייבדק לפי התקנים הבאים:אלא אם מצויין אחרת, כל אחד מהשנאים 

o  תקןIEC 60076שנאי הספק : 
o  בטיחות של שנאי הספק, יחידות הספקת כוח 61558תקן ישראלי :

 ומוצרים דומים
o  יעילות אנרגטית בשנאים טבולים בשמן50464תקן ישראלי : 
o  יעילות אנרגטית בשנאים יבשים50541תקן ישראלי : 

 כות הבאות:על היצרן להיות בעל ההסמ 

o  ניהול מערכת איכות בהתאם לתקןISO 9001 
o  ניהול מערכת איכות הסביבה בהתאם לתקןISO 14001  

  בדיקות .2.4

הבדיקות יבוצעו בכל שנאי בנפרד ועל הקבלן לספק תעודת בדיקה של היצרן לכל שנאי 
בנפרד. ותעודת בדיקה ממכון התקנים (לשנאי מהסידרה)  להתאמת השנאים לת"י 

50541-1.  

o        : בכל תעודה יודפס מספר השנאי, הספקו והנתונים הבאים  
o   TYPE TEST 76 -בהתאם ל  IEC .  
o   ROUTINE TEST: הכולל גם ,  
o   .יחסי השנאה בכל סליל  
o   .הפסדי ברזל (ללא עומס) במתח ותדירות תקניים  
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o   .סה"כ הפסדים בעומס מלא, במתח ותדירות תקניים  
o   .מתח קצר  
o   .התנגדות הליפופים  
o   תנגדות בידוד.ה  
o   .עמידה במתח יתר  
o   רמת רעשים ב- db  מ'. 1במרחק של  

  הערה : תוצאות בדיקות שלא יעמדו בדרישות המזמין יחייבו הקבלן בהחלפת  השנאי.   

  ציוד ואביזרים נלווים .2.5

  .90 -גלגלי שינוע, שני כיוונים ב 4 -
  ווי הרמה. 4 -
  בורג להארקת הגוף. -
או שווה  T -  154דגם  TECSYSTEMמערכת הגנת טמפ' לשנאי יצוק תוצרת  -

  תכונות.
  או שווה תכונות. DGPTמערכת הגנה כנ"ל לשנאי שמן  -
  קופסת פיקוד עם סרגל חיבורים לכל שנאי כולל החיווט. -
 כל שנאי יסופק עם השלטים הבאים: -
ל השנאי ויאושר שלט זיהוי ובו כל נתוני השנאי. השלט יותקן בצד המתח הנמוך ש -

 ע"י המזמין לפני התקנתו.
שלט ובו סכמת חיבור של מחליף הדרגות. השלט ומיקומו יאושרו ע"י המזמין לפני  -

 התקנתו
שלט ובו סכמת חיבור מערכת הגנת טמפרטורה. בשלט יצוין טווח הטמפרטורה  -

ובנוסף כל הנדרש  של החיישנים. השלט ומיקומו יאושרו ע"י המזמין לפני התקנתו
  בטבלת נתוני השנאי. 

 

  אטום שנאי שמן .2.6

  אביזרים נלווים .2.6.1

 בנוסף על המצויין בסעיף אביזרים נוספים לשנאי שמן:
 מסתם מילוי -
 מכשיר ניקוז -

  נתונים טכניים .2.6.2

 מבנה השנאי יהיה אטום (ללא קונסרבטור) -
 א' 630תקע" - חיבורי המתח הגבוה יהיו עם חיבורי "שקע -

 
 מאפייני השנאי: .2.6.3

  22  (kV)מתח ראשוני 
  0.4/0.23  (kV)מתח משני 

  3  מספר פאזות
  4.4-6%מתח קצר על פי פרק " סקר
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  זרמי קצר והגנות"
  כמפורט בכתב הכמויות (KVA)הספק 

  50  (Hz)תדר 
   5%  מחליף דרגות
  שמן מינרלי  סוג הבידוד

  אטום  מבנה
 Dyn – 11  קבוצת חיבורים

  N20רמת בידוד   מבדדים צד מתח גבוה
 KV 1  מתח נמוךמבדדים צד 
  כולל  שסתום בטחון –הגנת טמפ' 

 DGPTמסוג 
  הפסדים בריקם (ברזל)

  C 75 -ב
  1נמוכים

  הפסדים בעומס (נחושת)
  C 75 -ב

  2נמוכים

רמת רעש מקסימלית במרחק
  )dBמ' ( 1

55  

BIL  -  רמת בידוד בסיסית
(kV)  

175  

 זרם קצר מקסימלי
(kA r.m.s)  

8 

  
 מערכת הגנת טמפ' .2.6.4

. DGPTהשנאים יצוידו במערכת הגנת טמפרטורה הכוללת ממסר הגנה מסוג 
  למערכת תהיה יכולת:

 זיהוי רמת הגזים -
 זיהוי לחץ יתר -
 זיהוי רמת השמן -
 חיווי טמפ' -
 זיהוי טמפ' יתר -

 

  מיכל .2.6.5

מיכל השנאי יהיה בנוי כך שיוכל לספוג את התפשטות השמן כתוצאה  -
 משינויים בטמפרטורה

 ויאובטח למקומומכסה המיכל יוברג  -
 המיכל יבנה בצורה כזו שתמנע הצטברות מים -
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  שמן .2.6.6

 IEC, בהתאם לתקן II -ו Iהחומר הדיאלקטרי יהיה שמן מינרלי מסוג  -
60296:2012 

לשמן תהיה צמיגות נמוכה ועמידות מעולה לחמצן. הוא יהיה נטול לחות,  -
 בעל חוזק דיאלקטרי גבוה ותכונות בידוד מעולות.

כזה שיבטיח שימור מקסימאלי של תכונותיו  השנאי ייוצר באופן -
 הדיאלקטריות.

  
  אטם .2.6.7

 כל האטמים יהיו עמידים לפעולת השמן המינרלי בטמפרטורת העבודה של השנאי

  הגנה כנגד קורוזיה .2.6.8

  תכל המשטחים הפנימיים והחיצוניים של השנאי יוגנו מפני קורוזי

  הובלה והתקנות מכניות וחשמליות        .2.6.9

עבודות השינוע מהיצרן,  כי השנאים יותקנו במבנים השונים. מובא לידיעת הקבלן
כולל הרמת המכסים וסגירתם בפתח הכנסת הציוד ועד להעמדת השנאי ועיגונו 

  במקומו הסופי כלולים במחירי ההובלה וההתקנה המכנית.

  התקנות חשמליות .2.6.10

כל עבודות ההתקנה והחיבורים החשמליים במתח גבוה ובמתח נמוך, חיבור 
ומערכת הגנת הטמפרטורה וכולל בדיקה והפעלה  רמיסטורים  , חיבורהארקה

  כלולים במחירי ההתקנה החשמלית.

  דרישות מיוחדות  .2.6.11

 .בהצעתו ימלא הקבלן את כל הנתונים המבוקשים  
  עם ההצעה יוגשו במקור כל נתוני השנאי ע"י היצרן כולל מידות ואישור היצרן

  החשמל כמופיע בתוכניות.להתקנה ולאוורור, מותאמות לתוכניות חדר 
 לשנאי שמן וע"פ  5484מעלות צלציוס ע"פ ת"י  75- הפסדים: ריקם (ברזל) ב

 לשנאים יבשים בעלי יעילות אנרגטית גבוהה. 50541ת"י 
 לשנאי שמן וע"פ ת"י  5484מעלות צלציוס ע"פ ת"י  75-בעומס (נחושת) ב

  לשנאים יבשים. 50541
  

  שמןנתונים טכניים לשנאי  –' אנספח  .2.6.12

   ......................................  יצרן

   ......................................  מק"ט

   ......................................  מספר פאזות
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  KVA ......................................  הספק

  HZ ......................................  תדר

   ......................................  חיבוריםקבוצת

  % ......................................  נצילות

   ......................................  שיטת קירור

      כניסה:

  KV ......................................  מתח

  A ......................................  זרם עבודה 

   ......................................  מקדם הספק 

  THD % ......................................  עיוות זרם

  A ......................................  זרם התנעה

      מוצא:

  KV ......................................  מתח

  A ......................................  זרם עבודה 

  THD % ......................................  עיוות מתח

  % ......................................  עומס יתר

  % ......................................  מתח קצר

  1.2/50µs(  ...................................... kV peakרמת בידוד בסיסית (

הרץ למשך  50רמת בידוד בתדר 
  דקה

...................................... 
kV r.m.s 

 W ......................................  הפסדים בריקם

  W ......................................  הפסדים בעומס

 dB ......................................  מ' 1 רמת רעש מקס' במרחק

  0C ......................................  טמפ' עבודה מקס'

  0C ......................................  טמפ' עבודה יומית ממוצעת

  0C ......................................  עליית טמפ' מקס' בליפופים

  0C ......................................  מקס' של השמןעליית טמפ' 
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 kA ......................................  זרם קצר מקס'

  % ......................................  זרם בריקם עם מתח עבודה

  % ......................................מתח עבודה 110%זרם בריקם עם 

המשמש לבידוד  סוג החומר
  הליפופים

...................................... 
 

   אלומינום / נחושת סוג החומר ממנו עשויים הליפופים

      מידות:

  מ"מ ......................................  אורך

 מ"מ ......................................  רוחב

 מ"מ ......................................  גובה

  ק"ג ......................................  משקל שמן

  ק"ג ......................................  משקל כולל

  ......................................  (MTBF)זמן בין כשלים 

 pC ......................................  רמת פריקה חלקית

 (יש לצרף סכמה) ......................................  סוג ויצרן –מחליף דרגות 

  ......................................  מבדדים צד מתח גבוה

  ......................................  מבדדים צד מתח נמוך

 (יש לצרף סכמה) ......................................  סוג ויצרן –טמפ' מערכת הגנת 

   ......................................  ציפוי השנאי

 

  כבלי מתח גבוה   .3

  כללי .3.1.1

השחלת הכבלים תבוצע בתוך תשתית עשויה צנרת תת קרקעית עם שוחות מעבר כמצוין 
להוראות יצרן הכבלים, להוראות העדכניות של התקנת הכבלים תהיה כפופה  בתוכניות.

ל"ביצוע רשת תת קרקעית במתח נמוך ומתח  08-103-01כללי הרשת הארצית מס' 
  "סימון וקיצור קצוות כבלים". 08-103-12גבוה" ומס' 

  רדיוס הכיפוף המינימלי של הכבלים יהיה כדלקמן :
  1לחתך x 50  מ"מ 500  ממ"ר     
  1לחתך x 150 מ"מ 700  ממ"ר  
  1לחתך x 300 מ"מ 800  ממ"ר  
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חובת הקבלן לתאם עם המפקח את פירוק גג השוחה והרכבתה מחדש בתום  -
על מנת להבטיח "כניסה חלקה" לתוך הצינורות ועל מנת  השחלת הכבלים. 

למנוע פגיעה בבידוד יש להשתמש ב"כניסות פעמון" ניתנות להסרה בכניסה 
  לצינור.

למתח  XLPEים עשויים נחושת בעלי בידוד הכבלים שיושחלו יהיו, חד גידי -
KV18/36  מסופקים לאתר על גבי תופים באורכים שלפחות במרחק בין שתי ת"ט

  סמוכות המוזנות מאותה טבעת.
במקרים בהם נדרשים מופות חיבור בין קטעי כבלים ארוכים, כפוף למגבלת כח  -

בעו בתיאום עם המשיכה לפי נתוני יצרן הכבל, המופות ימוקמו בתוך שוחות שייק
המפקח. ככלל רצוי שבשוחה אחת תותקן מופה אחת בלבד. לא תאושרנה מופות 

  מטר.  450 -בקטעים קטנים מ
התכונות החשמליות של המופות יהיו שוות ואפילו עולות על תכונות הכבלים  -

המחוברים. המופות יהיו להתקנה ישירה בקרקע, עם סיכוך מלא ואטימה בפני 
  מטר. 2ס"מ עד  15 -מ חדירת מים בטבילה

  ביצוע מופת חיבור ומיקומה כפוף לאישור המפקח בכתב. -
בחלקן של השוחות יועברו גם כבלי מתח נמוך. כבלים אלה יופרדו ויוגנו בתעלות  -

  פח מגולוונות מפני מגע וקירבת יתר לכבלי מתח גבוה.
עבודות ההשחלה וההתקנה תעשנה באופן מקצועי ובאמצעות כלי משיכה מכני  -

יעודי, עם בקר ויסות עוצמת כח המשיכה עוצמת הכח תכויל בנוכחות המפקח 
לערך שקבע יצרן הכבל. טרם תחילת העבודה הקבלן יגיש אישור מכון התקנים 

  להיות המערכת מכוילת .
סביבת העבודה תהיה נקיה ממכשולים העשויים לפגוע במוליך או לגרום לפיתולו  -

    זקים בבידוד. או כיפופו ברדיוס קטן מהדרוש ולנ
תשומת לב הקבלן להפרשי גבהים של מוצאי הצינורות בשוחות. הקבלן ישמור על  -

  רדיוס כיפוף וחיזוק הכבלים מבלי להפריע לכניסת האדם לתחתית השוחה.
לצורך משיכת הכבל יש להשחיל על קצה הכבל "גרב" תיקנית שתפקידה לשמש  -

רק על המעטה החיצוני של כאמצעי לחיבור הכבל לחוט המשיכה. הגרב תולבש 
הכבל ולא על חלקים אחרים של הכבל. בין הגרב לבין וו חוט המשיכה יותקן 
חיבור סביבוני המאפשר לחוט המשיכה להתפתל חופשי סביב צירו.  פריסת 

הכבל תהיה באמצעות מתקן הגללה יציב המותאם לרוחבו ומשקלו הכולל של 
וחות, יעזר הקבלן בגלגליות התוף. להשחלתו של הכבל, לאורך התוואי בש

  תואמות ותקינות.
חובת הקבלן להציג למפקח את הוראת יצרן הכבל לכח המותר להפעיל למשיכת  -

  הכבל, לפי חתכו.
שימוש בכח יתר למשיכת ופריסת הכבל מהתוף תחייב, ללא עוררין, את הקבלן  -

  להחליף הכבל.
במספר מספיק כדי  כח אדם ואמצעים אחרים, שיעמדו לצורך ביצוע העבודה יהיו -

  בכבלים. למנוע פגיעה ונזקי
בתוך מבנים ושוחות הכבלים יותקנו על תמיכות, סולמות/תעלות מגולוונות באבץ  -

    מ"מ. 2.5 -, עשויים ברזל בעובי של לא פחות מµ70חם בעובי של  
הכבלים יחוזקו ויוצמדו בעזרת חבקים פלסטיים המיועדים לכך ותואמים קוטר  -

  לאישור המפקח.  דוגמא תובא  -הכבל 
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במשטחי דריכה או נסיעה, בהם הכבלים גלויים, הגנתם מפני פגיעות מכניות  -
מ'   2.5מ"מ עד לגובה של    2.5תיעשה באמצעות מכסי מגן ממתכת בעובי  

  תקנת שילוט "זהירות כבלי מתח גבוה".ממשטח הדריכה/נסיעה וה
כל כבל יסומן ע"י שילוט בקצותיו הסופיים וכן בכניסה וביציאה בכל שוחה  -

  במעברים בין קירות / רצפות וכן על תמיכות הכבלים.
השילוט יתבצע ע"י שלטי "סנדוויץ" כפי שיקבע ע"י המפקח. מחיר הכבל ,הכולל  -

וניקוי השוחות ושמירה  על מצב התקין א.ה.(אספקה והתקנה, כולל שאיבת מים 
  עד למסירת העבודה.

על הקבלן מוטלת חובת "אחריות על" לפיקוח ובדיקת תקינות ואיכות העבודה של   -
קבלן התשתיות, כולל מסירת דו"ח על מצב התשתיות לפני התחלת עבודות 

  ההשחלה.  
  ת.מחירי השלטים הנ"ל כלולים במחירי הכבלים הנקובים בכתבי הכמויו -
-   

  כבלי מתח גבוה .3.1.2

   גידים מתוצרת יצרן מוכר ומאושר.- כבלי המתח הגבוה יהיו חד  
     ייצור ובדיקת הכבל במפעל היצרן ייעשו עפ"י התקנים הבינלאומייםIEC :  
   60 ,183 ,228,229 ,230 ,502 ,540    במהדורתם העדכנית ותקני

VDE :273D ,295D  .במהדורתם העדכנית  
   ובדיקת המוליך לא יהיה פחות מהנדרש  בכל מקרה, מפרט ייצור

ל   Y2)F(N2XSבמפרטים העדכניים של חברת החשמל לאספקת מוליכי 
  ק"ו,   18/36 –

  מבנה הכבל יהיה בנוי מהשכבות הבאות:  

   .מוליך מנחושת או אלומיניום בחתך המצוין בטבלה ובכתב הכמויות  
   .שכבה חצי מוליכי על המוליך  
     שכבת בידודXLPE.  
   )  מחסום לאדי מיםWATER  VAPOUR  BARRIER.(  
   ) .סרט חצי מוליך לאיטום המתנפח במגע עם מיםSWELLING  TAPE.(  
   .שכבת סיכוך הבנויה מחוטים וסרט נחושת בחתך התואם חתך המוליך  
   .שכבה עליונה של פוליטלן  

 

בה יצוינו הכבל יסופק על תופים מקוריים של היצרן. על כל תוף תוצמד תווית זיהוי   
  הפרטים הבאים:

   .שם היצרן  
   .מס' התוף  
    בתעודה יצוין מספר התוף  -מס' תעודת בדיקת המוליך ע"י היצרן- 

  התעודה 
   .תהיה מקורית של היצרן  
   .תאריך ייצור  
   .סוג המוליך/הבידוד  
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     מתחU /0U.  
   .חתך המוליך בממ"ר  
   .אורך הכבל על התוף  
   .משקל התוף עם הכבל  
  ע"ג התוף יאטמו להגנה מחדירת מים.קצוות הכבל   

חובת הקבלן להגיש לאישור את נתוני היצרן לטבלת נתוני הכבלים המצ"ב, על   
היצרן למלא ולפרט את הנדרש בטבלה, גם לסוגי ומבנה השכבות מהם הכבל 
מיוצר, כולל מידות וקטרים של כל שכבה ובנוסף, את כל נתוני הכבל לערכיו 

מיים, הוראות ותנאי ההתקנה והכח המותר להפעיל החשמליים, המכניים, הטר
  למשיכת הכבל.

  אין בהגשת הנתונים הנ"ל אישור להתחייבות המזמין לאשר הכבל/היצרן המוצע.  

עם אספקת הכבלים לאתר, על הקבלן להגיש לאישור המפקח את תעודת הבדיקה   
  נדרש לעיל.המקורית של היצרן, נתוניו הטכניים המפורטים, לפי מספרי התופים, כ

  אישור המפקח לנ"ל אינו משחרר הקבלן מאחריותו המוחלטת לכבלים.  

  בדיקת כבלי מ.ג. .3.1.3

בידוד הכבלים על  V5000טרם התקנת הכבלים, חובת הקבלן לבדוק ב"מגר"   
  התופים. הבדיקה תבוצע בין כל מוליך לסיכוך. התוצאה צריכה להיות "אין סוף".

   בדיקה כנ"ל.לאחר התקנת כל קטע כבל תיערך   

לוודא תקינות בידוד המעטה  V1000בדיקה נוספת בין הסיכוך לאדמה ב"מגר"   
  החיצוני של הכבל.

חובת הקבלן לוודא שכל משך ההתקנה קצוות הכבלים יאוטמו בכיפות פלסטיות   
  תקניות עד לביצוע מופות חיבור סופיות.

  לעיל.בגמר הביצוע המופות והסופיות תיערך בדיקה חוזרת כאמור   

  תוכנית עדות .3.1.4

את כל עבודת השחלת הכבלים הקבלן יתעד על פי הוראות נספח א' במפרט   
  הטכני.

 סגירות סופיות ומופות לכבלי מתח גבוה  

הסגירות הסופיות יהיו מותאמות להתקנה פנימית לפי אופי ההתקנה הנדרשת.   
  . EUROMOLDהסגירות הסופיות יהיו  מתוצרת "רייקם" או 

במדויק את נתוני המוליך: מתח המוליך, חתכו, סוגו, מבנהו וקוטר הבידוד תואמים   
  של המוליך עליו יותקנו הסגירות הסופיות.

  סוגי הסופיות יהיו כדלקמן לפי המקרה:  
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הסופיות בנויות  150/25x1לחיבור תאי הכניסה והיציאה של קווי ההזנה לכבל 
 150/25x1פית פנימית לכבל , סוRICS 5249כפול לשילוב מגן ברק דגם  Tמברך 

  .VDA - 24ומגן ברק דגם  IXSUF 5131חד גידי דגם 

דגם  M-16מתוברג  T A630לחיבור תאי היציאה לשנאי, הסופיות בנויות מברך 
5133 RICS  50/16וסופיות פנימיות לכבלx1  5121חד גידי דגם - IXSUF .  

חד גידי בנויות מברך  50/16x1לחיבורי השנאים הקבלן יספק ויתקין סופיות לכבל 
T  5634דגם  6301מסוכך RSTI.  

  כל הסגירות הסופיות יצוידו בנעילות מקוריות של היצרן.  

עבודת הכנת המוליכים להתקנת הסגירות הסופיות תבוצע במשטר עבודה וסביבה 
נקיים תוך שמירה על ביצוע קפדני של הוראות היצרן לעיבוד המוליך והתקנת 

  הסגירה הסופית.

  חיצת הנעל למוליך תהיה באמצעות חבקים תקניים התואמים את תקן נעל הכבל.ל

עבודות התקנת הסגירות הסופיות כוללת החיבורים לציוד עבורו הוא מיועד ואת 
  אספקת כל חומרי העזר.

ידוע לקבלן כי במחירי הצעתו לאספקה והתקנה של הסגירות הסופיות כלולים 
הדרושים להתקנה פנימית בתחנות, ואת כל  אספקת והרכבת החיזוקים והזרועות

  העבודות וחומרי העזר הדרושים לסגירה סופית מושלמת, מחוברת ומאורקת.

 מופות חיבור כבלי מתח גבוה חד גידיים  .3.1.5

כבלי ההזנה לתחנה יהיו בקטעים שלמים בין ת"ט חדשה לשוחה קיימת במרחק 
גבוה ויותקנו מופות בשוחה קיימת יתבצע חיתוך של כבלי מתח  מ'. 1000-של כ

  המופה תהיה מתוצרת "רייקם" לכבל בחתך מתאים. חיבור.

  ארון בטיחות .4

הארון  בכל חדר מ"ג יותקן ארון בטיחות המיועד להתקנה על הרצפה במקום נגיש.
שלט "ציוד  מ"מ לארון יותקן בורג הארקה. על הארון יותקן 2ייבנה מפח בעובי 

  בטיחות". הארון יכלול:

 הכולל התראה אורית IEC-60855מתאים לתקן  40kVעד  5kVבודק למתח  .1
באורך  (נורת לד) וקולית על קיום מתח באמצעות חיישן קירבה, ומוט טלסקופי

  מ' לפחות. לבודק תהיה מערכת בדיקה עצמית משולבת. 1.26של 
  .EN397כובעי מגן מיועדים לעבודות חשמל מתאימים לתקן  2 .2
 .EN166משקפי מגן מיועדים לעבודות חשמל מתאימים לתקן  2 .3
 עשויות "לטקס" 3, רמה  IEC-60903מתאימים לתקן  26,500Vכפפות למתח  .4

 לפחות. הכפפות יארזו 10עם כפפה פנימית מבד. הכפפות יהיו במידה 
  באריזה קשיחה הכוללת בקבוקון טלק.

  בודק כפפות פניאומטי מותאם לכפפות הנ"ל. .5
 .IEC-61235לה מתאים לתקן מוט הצ .6
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 חולץ נתיכים מותאם לציוד המותקן (אם יש נתיכים). .7
שכבות (סנדוויץ'), עם  3שלטי אזהרה מפלסטיק בעלי  5מערכת של  .8

מ"מ, עם חוט תלייה  200X150אותיותאדומות על רקע לבן. השלטים בגודל 
  מ"מ ובנוסחים שלהלן: 8שזור בקוטר פלסטי 

 2  גבוה"מתח  –שלטים "זהירות  
 2  לא לחבר, עובדים על הקו" –שלטים "זהירות  
  מתח גבוה" –שלט אחד "סכנה  
    על כל שלט יופיע גם סימון חץ הברק  

 .IEC-61230 - מקצר מתח גבוה לשלוש פזות על פי תקן  .9
 

  מערכת הארקה במתקן מ"ג   .5

בכל חדרי המיתוג, קיים מוצא (קוץ) של הארקת היסוד אותו יש לחבר לפס  -
    ההשוואה.

מ"מ בהתאם לאורך  5x50פס ההשוואה בת"ט עשוי מנחושת בחתך  -
הדרוש לחיבור כל מוליך בנפרד ע"פ המצוין בתוכניות. הפס יותקן על הקיר 

מבדדי מרחק ויכלול סימון כל מוליך בנפרד ע"פ ייעודו כולל  2באמצעות 
  מכסה מגן שקוף כולל שילוט.

בחדר יגושרו אל פס הארקת הלוחות, השנאים, הציוד והטבעת ההיקפית  -
  ההשוואה כמצוין בתוכניות.

  1/2חיבור פסי הטבעת ההיקפית, בינם לבין עצמם, באמצעות שני ברגים " -
  דיסקיות, מגולוונים. עם אומים

ס"מ מהקיר,   2טבעת הארקה ההיקפית תוצמד לקירות במרווח של   -
  . 4x40הטבעת תהיה בנויה מפס נחושת במידות  

ורשתות ההפרדה  יאורקו אל הטבעת ההיקפית המשקופים, הדלתות  -
  ממ"ר אל הטבעת ההיקפית.  25באמצעות מוליך נחושת גמיש בחתך  

בין המוליך הראשי להארקה אחרת, החיבור  Tבמקום שתידרש הסתעפות  -
  .CADWELDיבוצע ע"י ריתוך אקזוטרמי בשיטת 

  אחריות .6

חודש  30ל הספק יהיה אחראי לציוד המסופק במסגרת חוזה זה לתקופה ש -
 חודשים מהפעלתו, הקצר מביניהם. 24מיום אספקת הציוד או 

בנוסף על חלקי החילוף והתחזוקה המצוינים על הספק למסור למזמין את  -
כל הציוד וחלקי החילוף המתכלים לכל תקופת האחריות כולל כלי העבודה 
הדרושים להחלפתם ובאחריותו לפנות מהאתר את הציוד והחומרים 

 "פ הנוהל הדרוש.המשומשים ע
 

  העברת חומרים וציוד .7

על הספק לבדוק את דרכי הגישה בהן יהיה עליו להעביר את הציוד. במידה  -
שתנאי המקום ידרשו זאת, יהיה עליו להביא את הציוד מפורק לאתר, ארוז כיאות, 

 בצורה שתאפשר הכנסת הציוד למקום המיועד.
 ייצור.לא יועבר ציוד למקום ההתקנה טרם שנבדק במקום ה -
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לא יועבר ציוד מאושר למקום ההתקנה טרם שנתקבל אישור להעברתו מהמזמין  -
או המפקח. הספק יוודא את התאמת מידות הפתחים והמעברים להעברת הציוד 

 טרם שיועבר. 
כל עבודות השינוע, כולל הרמת המכסים וסגירתם בפתח הכנסת הציוד ועד  -

  במחירי היחידה.להעמדת השנאי ועיגונו במקומו הסופי כלולים 
כל עבודות ההתקנה והחיבורים החשמליים במתח גבוה ובמתח נמוך, חיבור  -

הארקה, חיבור הטרמיסטורים ומערכת הגנת הטמפרטורה וכולל בדיקה והפעלה 
 יבוצעו ע"י אחרים בתיאום מלא עם הספק. 

 
  תיאום עם גורמים אחרים .7.1.1

תוך תיאום ושיתוף  בנוסף לאמור במפרט הכללי, מתחייב הספק לספק את הציוד -
 פעולה מלא עם כל הגורמים הנוגעים בדבר, באתר אשר בו תבוצע העבודה.

 
  הדרכה, הוראות הפעלה ותחזוקה .8

הספק יתדרך את צוות התחזוקה של המזמין להפעלת המערכות ויסמיך אותו  -
 בנוהל מאושר לבצע תפעול ואחזקה תקופתית.

 יהמזמין"ע יאושר אשר ואחזקה הפעלה הוראות אוגדן הקבלן יעביר ההדרכה לפני -
 הדפים כל של צילומים ,חילוף חלקי רשימת , עדות סט תוכניות יכלול ואשר

 . דגם הציוד ציון כולל המותקן הציוד של הקטלוגים

 PITעמדות  08.18

למטוסים המותקנות מושקעות ברחבת  400HZהן עמדות אספקת מתח  PITעמדות 
לאספקת מתח למטוס  NATOהבטון וכוללות מכסה הידראולי וכבל הזנה גמיש עם שקע 

250A/115V/400HZ.  

התקנות בארץ של שוחות מעין אלו המוצעות כתנאי סף  20על ספק הציוד להציג לפחות 
  לאישור הספק והציוד. 

ה וחיבורי צנרת באופן שיבטיח אטימות יסופק כמוצר חרושתי מלא הכולל מכס PIT -ה
מ"מ  6יבוצע מפלדה בעובי  PIT -לפחות במצב מכסה סגור. ה IP65המתקן ברמת 
  יגולוון באבץ חם כיחידה מושלמת לאחר סיום בניה ולפני הרכבות. PIT -לפחות, מבנה ה

יסופק לאתר כולל מכסה וכל חיבורי הצנרת כוללים אטמים נגד מים להסרה לפי  PIT  -ה
 155 -ברוטו יוגבל ל PIT -הצורך בשלב ההתקנה בהתאם למבנה הדרך, גובה ה

  סנטימטרים.

  ספק העמדה יהיה אחראי לאינטגרציה כללית של המערכת ובכלל זה:

 יש.אישור סופי של מיקום העמדה וקביעת אורך כבל ההזנה הגמ -
שוחת  טון. 90, השוחה תיבנה לעומס PIT - תכנון וביצוע שוחת בטון להתקנת ה -

 הבטון מבוצעת בשלבים:
  .  יציקת יסוד ודפנות השוחה.1
 30בתוך השוחה וחיבור לצנרת הזנה מכל סוג. יציקת בטון ב PIT -.  התקנת ה2

  למילוי בין הפיט לשוחת הבטון . 
  הפיט ..  התקנת וחישמול משאבת ניקוז 3
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  .  יציקת תקרת השוחה. 4
.  מסירה ראשונית של מערכת תשתית פיט מפולסת ומאושרת להפעלת הרחבה 5

  הרץ . 400ללא חישמול  
  , חיבורי כבלים והכנסה לשימוש.PIT -.  זיווד ה6

לעיל מבוצעים בשלב התשתית ואילו הזיווד מבוצע לקראת הכנסה  1 ÷ 5שלבים  
  לשרות.

  
  :טפידרישות המפרט ל

  
 טון רציף. 90לעמידה בעומס של  F-900הפיט יתוכנן לפי תקן  .1
 מבנה הפיט יאפשר פילוסו למפלס המיסעה. .2
קפיצים טלסקופיים, ובוכנות גז  F-900לעומס  HATCHהפיט יכלול מכסה  .3

לפתיח וסגירה, חיגור מכני להגבלת פתח הפיט כנגד נפילה במצב מכסה 
 פתוח.

הרץ. לחצן הפסקת חרום, מפסק  400גמיש  המכסה יכיל מובילי גלילים לכבל .4
 זעיר לסימון מצב פתיחה או סגירה של המכסה.

הפיט יסופק עם תושבת מתאימה המותאמת לנשיאת המכסה ללא פגיעה  .5
. בין המכסה לתושבת תותקן גומייה לאטימה בפני F-900בעמידה בתקן 

 כניסת מים.
 הרץ ופיקוד בקרה. 50הרץ,  400הפיט יסופק עם פתחי כניסות לצנרת חשמל  .6
 ברגי הרמה לפיט. 8 .7
 –בשוליים הפנימיים והחיצוניים של המכסה יהיו פסים זוהרים לצורך אזהרה  .8

 מכסה פתוח בשעות החשיכה.
 .IAA-400HZעל המכסים יהיה מוטבע סמל רש"ת עם הכיתוב  .9

 90ופטריה לניקוז מים למשטח העילי והעומדים בעומס של  HATCHמכסה  .10
 טון.

  
  :המפרט לזיווד הפיטדרישות 

 
 12באורך  CAVOTECממ"ר כולל גידי פיקוד מתוצרת חברת  70x4כבל גמיש  .11

מטר שימושי מינימום, כולל פלאג בקצה לחיבור מטוס. אורך הכבל באחריות 
 הספק בהתאם לתכנית העמדה סופית מאושרת.

ס"מ מים, וצינור ניקוז  10עם מצוף אינטגרלי לגובה של  IP-67משאבת מים  .12
 טון. 90ם פתח יציאה מסוג פטריה ומכסה לפתח הנ"ל לעומס ע

מטר, עם  0.6מצוף נפרד להתראה על עליית מפלס מים מסוכנת בגובה של  .13
 מגע יבש מחובר למערכת בקרה.

 .IP67הרץ ופיקוד בדרגת אטימות  50הרץ,  400קופסאות חיבור חשמל  .14
  .IP65לחצן פטריה לניתוק בחרום  .15
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  פיטים משני סוגים:במסגרת העבודה יסופקו 
   תוצרת F-PH-1506051-001פיט עם חיבור יחיד דוגמת מספר קטלוגי  -

CAVOTEC   
   תוצרת F-PH-1506051-002פיט עם חיבור כפול דוגמת מספר קטלוגי  -

CAVOTEC 
  

  
  

  CAVOTECשוחת חשמל פנימית של חב'     דוגמה:
  
  

  דרישות המפרט לשוחת הפיט  
  

  תבוצע בשיטת תכנון ביצוע על ידי הקבלן. PITשוחת חשמל עבור מערכת 

 מידות השוחה והגיאומטריה יתאימו למידות ה- PIT  ,המסופק על ידי הקבלן. יבוצעו שוחות משני סוגים
 שוחה עבור פיט בודד ושוחה עבור פיט כפול.

 .בדפנות השוחה יותקנו פתחים עבור חיבורי צנרת תשתית אל הפיט וחיבורי צנרת ניקוז 

  השוחה תותאם לתחתית הפיט המסופק.רצפת 

  זיון לפי תכניות 40-טון, שוחת בטון מזוין, בטון סיגים ב 90השוחה תתוכנן לעומס רציף של ,
 קונסטרוקטור.

  השוחה תתוכנן על ידי מהנדס קונסטרוקטור בעל רישיון תקף וניסיון בעבודות דומות שיאושר על ידי
 המפקח.

 ורט עבור שוחות חשמל.תחתית השוחה והמעטפת יטופלו כמפ 
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  ג לעיל. 08.3ביצוע השוחה בשלבים תוך הקפדה על איטום מעטפת שוחה מלאה כמפורט בסעיף 

 .מצורפת לנוחות הקבלן תכנית דוגמה לשוחה אשר בוצעה בעבר כתכנית מנחה  
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  למטוס PITדרישות המפרט לכבל בין 
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  PITהרץ בין הממירים לבין ה  400דרישות במפרט לכבל 

RXZ 7x35 – Flame retardant: 

Datasheet for 400 Hz, halogen free, flame retardant GPU power cable for 

fixed installation 

Type: RXZ 7X35 

 

35 mm² Conductor acc. to IEC 

60228,5 

Properties  
Nominal 

value  
Tolerance   Unit 

Wires in conductor, bare   266   ‐   Pcs. 

Wire diameter   0,4   ± 0,04   mm 

Resistance   0,554   +0,006   Ω/Km 

Lay length   140   ‐   mm 

Copper weight   315   ‐   Kg/km 

Insulation of 35mm² 

acc. To HD 603 

Properties   Nominal value   Tolerance   Unit 

Material   XLPE 90°C   ‐   ‐ 

Temperature range   ‐45 till +90   °C 

Wall thickness   1,1   + 0,2   mm 

Outer diameter   10,5   + 0,4   mm 

Colour  
Lightblue, Black, 

Brown, White     

Laying up of cores 

Properties   Nominal value   Tolerance   Unit 

Lay Length   280   ‐50   mm 

Centre core   1 x 35, Blue 

  
  או שווה ערך. AMOKABELהכבל מתוצרת חברת 
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 גופי תאורה 08.19
  דרישות כלליות  .א

ויכללו נורות וציוד הפעלה  08גופי התאורה יהיו בהתאם למפרט   -
 כנדרש.

רפלקטורים, כיסויים, מפזרים וכל החלקים הפריקים לצרכי תחזוקה   -
 יאובטחו כנגד נפילה על ידי צירים או שרשרת קשירה.

הברגים, האומים ושאר האביזרים יהיו מובטחים נגד התפוררות   -
 והשתחררות בתנודות ורעידות.

 לפחות. IK8גופי תאורה יהיו בעלי חוזק מכני סביר   -

ויהיה בעל תו  2.2חלק  20גוף התאורה יתאים לכל דרישות תקן ישראלי  1.1
  תקן ישראלי או של ארץ המוצא שלו.

רות לזינה באמצעות מערכת גוף התאורה מיועד להתקנה ולהתחב
הפעלה אלקטרונית ייעודית אינטגרלית. ההתקנה תתבצע בהתאם 
להוראות ההתקנה המקוריות של היצרן. מערכת ההפעלה האלקטרונית 
תאפשר תאורה קבועה ויציבה, ללא תלות בשינויים במתח הרשת 

)10%.(± 

 כל אביזרי התאורה יהיו מייצור סדרתי ולא חד פעמי, הקבלן יצרף 1.2
 להצעתו דף קטלוגי מפורט המתאר את עמידת הגוף במפרט זה.

אחריות לכל גופי התאורה תינתן על ידי הספק כנציג היצרן ותכלול את  1.3
 כלל האביזר לחמש שנים, כמו כן תינתן אחריות ישירה של יצרן הגוף.

לכל גוף תאורה יש לספק קבצי עקומות פוטומטריות מאושרות על ידי  1.4
 מעבדה מוסמכת.

  ורים ותקניםאיש  .ב

    תנאי לאישור גוף תאורה יהיה עמידה בתקנים המפורטים מטה: -
יש להציג תעודות בדיקה חיוביות ומלאות של מכון התקנים הישראלי (   

בארץ הייצור עבור  ISO17025או תעודות בדיקה ממעבדות מוסמכות 
 ).התקנים כמפורט להלן

תאשר את הגוף על כל . תעודת מכון התקנים 2.3, 2.2חלק  20תקן ישראלי  .1

 מרכיביו.

 (פליטת הרמוניות בקו הזרם). 12.3חלק  961תקן ישראלי  .2

 (תנודות מתח והבהובים בקו האספקה). 12.5חלק  961תקן ישראלי  .3

(הפרעות משודרות בתדר רדיו  EN55015ו/או  2.1חלק  961תקן ישראלי  .4

 מציוד תאורה).

 גנטיות לציוד תאורה).(חסינות מפני הפרעות אלקטרומ IEC/EN61547תקן  .5

 .IIדרגת ההגנה מפני הלם חשמלי מסוג  IEC60598תקן  .6
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תחשיב תאורה של המתקן העונה לדרישות המפרט והתכניות, חישובי  .7

 .0.8תאורה יבוצעו עם מקדם הפחתה 

 רכש גופי תאורה יתבצע לאחר אישור גופי התאורה על ידי המפקח. -
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  LEDגופי תאורה בטכנולוגית   .ג

 הנ"ל יעמדו בדרישות תקן נוספות: גופי התאורה

 .(LED)(דרישות מיוחדות לציוד בקרה  2.13חלק  61347תקן ישראלי  -

 ).LED(דרישות בטיחות מנורות  IEC62031תקן  -

 –(בטיחות פוטוביולוגית של נורות ושל מערכות תאורה)  IEC62471תקן  -

 .RGOרמת 

 ±.10%תפוקת אור יציבה ברמת שינוי מתח רשת של  -

 טכניות נוספותדרישות 

 100%נצילות של כל גופי התאורה מבחינת תפוקת האור מהאביזר תהיה  .1
מתבצעת עם גוף התאורה  (Im), כאשר בדיקת תפוקת האור L79לפי 

 בשלמותו.

שעות עבודה יהיו לתקן  50,000אורך חיים מינימאלי של כל גופי התאורה  .2
L70 במדידות שנעשו בטמפרטורת עבודה של ,cº55 האור לא תפחת , וכמות
לאחר משך אורך החיים שהגדיר היצרן, כמות מקורות אור  80% -מ

 .(L80/F20) 20%כושלות לא יעלה על 

 97% -שטף האור הנותר לא יפחת מ 55ºcש"ע בטמפרטורה של  6000לאחר  .3
 משטף האור ההתחלתי.

 Photo biological safety, 62471, 62778בטיחות קרינה בהתאם לתקנים:  .4

IECEN , וכן ברמה של קבוצת סיכון עדRG-0. 
 .80%תהיה מינימום  CRIרמת מסירת הצבע  .5

בגופי התאורה בפרויקט  LED -הנצילות האורית ההתחלתית של נוריות ה .6
 לומן לוואט. 130 -לא תפחת מ

7. Mac Adam לפי אליפסות  2: תחום סטיית הגוון המותרת היא מקסימום
Mac Adam באמצעות מיון הדיודות  (עבור תאורת פנים), ערך שיושג

(BINNING)  .במפעל היצרן 

, כלומר כמות נוריות F10יהיו ברמה של   LEDאמינות:  תקלות נוריות   .8

LED   מהנוריות הקיימות בגוף 10%אשר חדלו לעבוד לא תעלה על  ,

 במשך אורך החיים שהוגדר.

9. ZHAGA כל גופי הלד בפרויקט יהיו מיצרנים החברים בארגון יצרנים :

בלבד   LED, כך שבגוף תאורה ניתן יהיה להחליף את רכיב ZHAGAכגון 
 (אם יש צורך) ואין צורך להחליף את גוף התאורה בשלמותו.

הדרייברים יהיו מקוריים, בעלי תקן, ואורך חיים מוצהר של חמש שנים  .10
 לפחות.
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ממעבדה פוטומטרית  LDTאו   IESו בעלי קבצי גופי התאורה יהי .11
. הקבלן יבצע חישובי תאורה להוכחת LM IES-79מוסמכת, עפ"י תקן 

 עמידה בדרישות.

 ,NICHIA, KUMIEDיהיו מתוצרת אחד מאלה:  LEDמקורות האור מסוג  .12

PHILIPS LUMILEDS, CREE.כל הנורות בעלות גוון זהה . 

, עצמת התאורה בגוון מעל 5000ºKטמפרטורת גוון הצבע לא תעלה על  .13
6000ºK  4000 - עצמת התאורה ב 45%לא תעלה עלºK פיק). –. (ערכי שיא 

 רחבהגופי תאורת ה  .ד

   LEDהגופים יהיו בטכנולוגיית 

  עקומת תאורה  הספק גוף בקירוב  גובה עמוד

20 ,15  400W TYPE II  

12  250W TYPE III  

10 ,8  150W TYPE V  

  

  מתוצרת יצרן אחד, סדרת גופים אחת.כל גופי התאורה 

לומן למגרש אחד  5,000,000תפוקת אור משוערת של מערך גופי התאורה 
  לפרויקט).  10,000,000(

, וצבועים באבקת 66IPהגופים יהיו מאלומיניום יציקה ובעלי רמת אטימות 
  ובסביבה קורוזיבית (קרוב לים). UVפוליאסטר בתנור, ועמידים בקרינת 

ומוגני ברקים  DALIהדרייברים יהיו אינטגרליים, ניתנים לעמעום בשיטת 
  .EN 61547לפי תקן 

  .10º TILTזווית ההתקנה לא תעלה על 

  הגופים יהיו מהדגמים הבאים:

 ".ח.ג.י."שיווק , DISANOמתוצרת  ASTROדגם  .1

 יאיר דורם.שיווק  CREE , מתוצרת EDGEדגם  .2

 ק "שטייניץ לירד".שיוו ARRLUXמתוצרת  AURORA-Uדגם  .3

לצורך אישור גוף תאורה יציג הקבלן תחשיב תאורה העומד בכל דרישות 
המפרט מטה לרמות תאורה וסנוור ברחבת בראבו כולל חישובי תאורה 

  מטר.   6במפלס קרקע ובגובה  RGורטיקלי והוריזונטלי, רמת סנוור 

 דרישות נוספות לגופי תאורת חוץ  .ה
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 .IK-08הגנה מפני הולם מינימום  -

 .UVעמיד בקרינת  גוף התאורה יהיה בעל מבנה מתכתי -

המשנק/דרייבר יצוייד בהתקן הגנה מפני נחשולי מתח, דו קוטבי ברמת  -
 .10KA/10KVסיווג 

 .הקבלן יספק עקומות פוטומטריות של גוף התאורה  -

 CIE 140-2000תחשיב תאורה ערוך בתכנה בהתאם לתקן הקבלן יספק   -
 . 13201העומד בכל דרישות המפרט והתקן הישראלי 

 :קריטריונים נדרשים ברחבת בראבו מערב -

  50ממוצע התאורה Lux. 

  20מינימום התאורה Lux. 

  רמת סנוורGRMAX L40. 

  

 לוח עמוד תאורה 08.20

 
 .לכל עמוד תאורה ברחבת בראבו יותקן לוח עמוד תאורה 

 תאורה ייבנה לפי מפרט לוחות לעיל, מבנה  לוח עמודIP65 מ"מ  2, פח

 לפחות.

  לוח עמוד תאורה יאפשר הפעלת גופי התאורה שעל העמוד בשלוש קבוצות

 .SSRהפעלה לפי חיווט באתר, הפעלת כל קבוצה באמצעות מגען סטטי 
 .פיקוד התאורה בכבל ייעודי ממערכת בקרת מבנה 
  כניסות כבלים דרך מעבריPG ן תחתית.בדופ 
 .הזנת הלוח ממגש אביזרים בתוך העמוד 
 .כבלי הזנה לפנסים יהיו כבלים נפרדים לכל גוף תאורה 
  התקנת הלוח על העמוד לא תפגע באטימות הלוח, יש להכין אזני תליה

 מתאימות.
  לוח עמוד תאורה ייבנה לפי דוגמת לוח עמוד סטנדרטי בנתב"ג המצורפת

 להתקנה חיצונית על העמוד).כנספח למפרט זה. (הלוח הנדרש 
 .לוח עמוד תאורה יימדד קומפלט ציוד ואביזרים בהתאם ללוח דוגמה 
  

 VDGSעמוד מערכת  08.21

 
יבוצע בהתאם לתכניות מנחות המצורפות למפרט, דגם עמוד  VDGS עמוד למערכת 

  .3בטרמינל 
העמוד בנוי פלדה מגולוונת בטבילה , כל חלקי העמוד יגולוונו בטבילה , התקנת 

  העמוד באתר תבוצע בהרכבה , לא יאושר ביצוע ריתוכים באתר .
ביסוס וקונסטרוקציית העמוד יתוכננו על ידי מהנדס קונסטרוקטור של הקבלן, 
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  מהנדס רשום בעל רישיון  וניסיון במתקנים דומים.
מיקום העמדת העמוד ייקבע על ידי מודד של הקבלן לאחר קבלת אישור היועץ 

  התעופתי.
וכדומה יסופקו על ידי  VDGS, לוח הפעלה למערכת VDGSים, ציוד שלטים, צג

אחרים. באחריות הקונסטרוקטור של הקבלן לקבל כל המידע הנדרש לצורך הכנת 
  תושבות מתאימות לכל פרטי הציוד אשר יותקנו על העמוד.

על ידי קונסטרוקטור של הקבלן תוגש לאישור   SHOP DRAWING  תכנית ביצוע  
  המפקח לפני תחילת העבודות באתר

יימדד קומפלט כולל תאום ותכנון קונסטרוקטור של הקבלן,  VDGSעמוד מערכת 
  מחיר ליסוד ומחיר לעמוד על כל הדרישות בתכניות המנחות.

  

 מבנה לחדרון חשמל 08.22

 
רישות בתכניות חשמל. המבנה יבוצע בהתאם לתכנית ד A5, A4מבנה לחדרון חשמל 

יתוכנן על ידי מהנדס קונסטרוקטור של הקבלן, מהנדס רשום בעל רישיון וניסיון 
  במתקנים דומים.

ס"מ  150x150ס"מ ישולב ביציקת משטח החניה, מקטע  400x400המבנה במידות 
  מטר. 15משמש יסוד עבור עמוד תאורה בגובה 

 ס"מ. 270המבנה בגובה נטו  -
 ס"מ. 140מרתף כבלים בגובה נטו המבנה כולל  -
 ס"מ. 120x225דלת פלדה רפפה  -
 ס"מ. 100x80חלונות רפפה  3 -
ס"מ, מכסה הפתח יאפשר שינוע ממיר  160x120פתח ירידה למרתף כבלים  -

 ק"ג. 1000במשקל 
על ידי קונסטרוקטור של הקבלן תוגש   SHOP DRAWINGתכנית ביצוע     -

  אתרלאישור המפקח לפני תחילת העבודות ב

ום ותכנון יימדד קומפלט כולל תאמבנה חדרון חשמל כולל מרתף כבלים  -
 .קונסטרוקטור של הקבלן

 .נימדד בניפרד מחיר יסוד לעמוד על כל הדרישות בתכניות המנחות -
  

 מערכת בקרת דליפות דס"ל 08.23

 
בהתקשרות ישירה  HANSAמערכת בקרת דליפות דס"ל מתוכננת על ידי חברת 

מול רשות שדות התעופה. במסגרת הפרויקט מוקמים שני תאי בקרת דס"ל 
הכוללים מגופים וציוד מכשור שונה.  התקנות בשוחות דס"ל יבוצעו ברמת התקנה 
נדרשת לציוד מוגן התפוצצות ויכללו חיבור אל ציוד המותקן על ידי קבלן משנה 

  לצנרת.

ים וישלוט על שתי שוחות דס"ל שבמסגרת לוח בקרת דס"ל יותקן בתחנת שנא -
 הפרויקט.

מתוכנן על ידי חברת  SIEMENS-S7לוח בקרת דס"ל כולל בקר מתוכנת  -
HANSA.תכנון פרטני יימסר לקבלן לקראת ביצוע , 
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 תכנית לוח שווה ערך מצורפת כנספח למפרט. -
 .HANSAתכנות הבקר יבוצע על ידי חברת  -
הקבלן וכלולה ברשימות הכבלים ותימדד כל כבילת החיבורים מבוצעת על ידי  -

 בנפרד.
לוח בקרת דס"ל יימדד קומפלט לוח מותקן באתר כולל מערכת כח ומערכת  -

  .S7בקר מתוכנת 
  

 Eעבודות בתחנה  08.24

  תכלול שני קווי הזנה: Eהזנת תחנת בראבו מתחנה  
 .22KVקו הזנה  -
 .Eמשדה מגובה גנרטור בתחנה  0.4KVקו הזנה מתח  -
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  22KVקו הזנה   24.1

  .Eהקבלן יבצע הרחבת מסדר מתח גבוה קיים בתחנת כח     

-METAL, תא יצרן חברת פויכטוונגר  ABBציוד   UNIVERהמסדר מסוג     

CLAD ,      ציוד ABB-SACE-HA1-ZC-24.06.12   .  

יבצע תוספת תא מזב"ג ללוח מדגם זהה על ידי הפעלת יצרן  הקבלן    

יחיד לצורך  ביצוע   כקבלן משנה –אפקון    חברת -    הלוח בארץ 

    בהתאם לתכניות.       העבודה. זיווד התא הנוסף

  עבודת הקבלן כוללת:    

 .22KVעבור מעבר כבלים  8x2קידוח פתחים ברצפה "  -

, התקנה וחיבור תא 22KVהסרת דופן מסדר קיים, הארכת פסי צבירה   -

    לוח נוסף.

      קת וחשמול התא.חיבור מתחי הזנה, מתחי פיקוד, כיול הגנה, בדי  -

  KV0.4קו הזנה   2.24

  קיים בחלקו התחתון. 15חיבור ההזנה יבוצע בתא     

, קיצור גידים, 15כבלים בתא   8העבודה כולל ניתוק מערכת   ביצוע -     

נעלי כבל חדשות וחיבור מחדש של הכבלים באופן          התקנת

  שחזית התא תשוחרר.

אמפר,  400מפסקי הסתעפות ממונעים  3התקנת פלטת הרכבה כולל   -    

  המפסקים להזנה מפסי צבירה קיימים.         חיבור 

  סרגלי מהדקים לפיקוד ובקרה בסטנדרט נתב"ג.  -    

פרוק דלת קיימת, התקנת פתחים בדלת עבור מפסקים ממונעים   -    

  חדשים.

  בדיקת בודק, שילוט ומסירה.  -    

 ות באזור הקמת תחנת שנאים בראבוהטיית תשתי 08.25

הקמת תחנת שנאים בראבו נדרש לבצע הטיית שני תוואי תשתיות קיימים,  לצורך
בצנרת תת קרקעית. הטיית התשתית תבוצע על ידי בניית תוואי חלופי כמפורט בתכניות 

  והעתקת הכבלים על ידי ביצוע מופות בשוחות.

  :העבודה כוללת
  התשתית.חפירה ידנית לזיהוי   -

על תשתית קיימת, שוחה תסופק לאתר עם פתחים בדופן  5Aהתקנת שוחה   -
ובתחתית   לצורך התקנה על צנרת קיימת . יש לספק השוחה עם ברזל זיון 

  מכופף לצורך השלמת יציקת רצפה ודפנות באתר.
  יציקת דפנות ורצפה והשלמת השוחה.  -
וביצוע מופות לכבלים בתוואי  ניסור זהיר של הצנרת הקיימת, ניתוק כבלים  -

  העוקף.
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 400HZממיר תעופתי  08.26

על ידי המזמין ויסופקו לקבלן באתר הספק עד  יירכשו 50/400HZממירים תעופתיים 
  ק"מ מנתב"ג. 50

  90KVAהספק הממיר     
  400V/50HZמתח כניסה       
  208V/400HZמתח יציאה       

  יורו. 30,000עלות הממיר לצרכי ביטוח  
  

  :עבודת הקבלן כוללת
  
  עריכת ביטוח לממיר לפי עלותו כמפורט לעיל כנגד כל הסיכונים.  -
קבלת הממיר במתקן הספק, הובלה למקום האתר, פרוק מהאריזה, הצבה במקום   -

  וקיבוע, עריכת דו"ח קבלה לממיר באתר.
, פיקוד ממירים,  BMS, פיקוד 400HZ, יציאה 50HZחיבור כבלים לרבות הזנה  -

  הארקה, תקשורת ממירים, הפסקות חרום וכן כל חיבור פיקוד נוסף שיידרש.

  בדיקת בודק חשמל ואישור חשמול.  -

השתתפות בהפעלת הממיר ובבדיקות כל החיבורים (חיבור ראשון של הממיר   -
  למתח יבוצע על ידי ספק הממיר).

והשלמת כל  מבחני קבלה ואינטגרציה, חיבור ובדיקת כל מערכות פיקוד ובקרה  -
  הנדרש למסירת הממיר כחלק ממערכת עובדת בהתאם לתכנון.

  כל הנאמר לעיל נמדד קומפלט בסעיף כתב הכמויות.  -
  

08.27  

08.28  

08.29     

08.30     

08.31     

 בדיקות שוטפות ובדיקות מסירת המתקנים לרש"ת 08.32

כהשלמה וכהבהרה למצוין במפרט הכללי לעבודות בניה, יבצע הקבלן כל הבדיקות,   .א
התיעוד והדיווח כנדרש במהלך העבודה ובהגשת חשבונות ביניים יכין המסמכים, 

 וכנדרש לקראת מסירת המיתקנים, בכפוף לאישור המפקח למתכונתם, ובכלל זה :

 דו"ח מצב המיתקנים הקיימים לפני תחילת הפרוקים והטפול בקיים. )1(

 דו"ח שוטף של בקרת נזקים למיתקנים קיימים וחדשים. )2(

 .תקינות המובלים (צינורות) )3(

 תקינות הכבלים והארקות. )4(

 צביעה, שילוט, מספרים סידוריים, ניקיון, שאיבת מים. )5(

 איטומים, חיזוק ברגים, הארקות. )6(
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 מסמכי בקרת איכות שוטפת. )7(

 יומן בדיקות מושלם ומאושר ע"י מפקח החשמל. )8(

 דו"ח סטטוס הציוד והחומרים שסופקו ע"י רש"ת לרבות "מאזן חומרים". )9(

עותקים בהתאם  3ממוחשבות (אוטוקאד) תקליטור + תוכניות "כפי שבוצע"  )10(
 למפרט רשות שדות התעופה.

אישור ממחסן רש"ת על מסירת ציוד שפורק ועל החזרת עודפי הציוד החומרים  )11(
 שנשארו בידיו במידה שסופק ע"י רש"ת.

תוכניות עבודה ופרטים,לרבות פריסת הצינורות והכבלים בין השוחות ובתוכן  )12(
ח למפרט זה ו/או דוגמאות שימסרו לו  ע"י המפקח, כולל בדפנות, בהתאם לנספ

 שינויים שבוצעו תוך כדי הבצוע.

 בדיקות נוספות לפי הנחיית המפקח. )13(

כל התיקונים וההשלמות שידרשו ע"י המזמין, יבוצעו מיד ע"י הקבלן לשביעות רצונו   .ב
 המוחלטת של מפקח החשמל.

ת של כל המיתקנים שבוצעו הקבלן יכין לפי הנחיות המפקח טבלת בדיקות פרטני  .ג
יום לפני תאריך המסירה שייקבע. על  90ויגישה מראש לאישור המפקח לפחות 

יום לפני תאריך המסירה  30הקבלן להשלים ביצוע בדיקות טרום קבלה לפחות 
 שייקבע. ראה נספח ט' בסוף מפרט זה:

 אופני מדידה ותשלום מיוחדים 08.33

 כללי  .א

ה וכהבהרה לאופני המדידה ההנחיות המפורטות להלן באות כהשלמ )1(
משרדית, פרקים -במפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת הועדה הבינ

00 ,01 ,02 ,08 ,51,18 ,57. 

סעיפי  כתב הכמויות כוללים "האספקה וההתקנה" המתוארים,למעט  )2(
בהם התיאור מציין במפורש רק "אספקה" או "התקנה". "ההתקנה" 

 עזר הדרושים.כוללת כל עבודות הלוואי ו/או חומרי ה

הסעיפים בהם היחידה היא "קומפלט", כוללים כל המפורט בתוכניות  )3(
 גם באם תיאור הסעיף אינו מפרט את כל פריטי ה"קומפלט".

לא ישולם לקבלן תשלום עבור "דוגמאות התקנה" שיבצע לפי הנחיות  )4(
 המפקח או דוגמאות חומרים וציוד שימציא לו.

מוצרים כל שהם לצרכי "ביצוע רש"ת שומרת לעצמה הזכות לספק  )5(
 העבודות", גם באם הם נכללים בסעיפי פרק "אספקת מוצרים".

 מחירי "ביצוע עבודות" יכללו בין השאר: )6(
  משיכת ציוד המסופק ע"י רש"ת ממחסני רש"ת ו/או ממחסני

ק"מ מנתב"ג, ו/או איסוף ציוד הנמצא  40ספקים ברדיוס עד 
עד להתקנה והתקנתו במקומות שונים בתחום נתב"ג, אחסנתו 

כנדרש,החזרת עודפים וציוד שפורק למחסני רש"ת או פינויים 
 לאתר פסולת כפי שיורה המפקח.

  .דרישות הביטוח בהתאם למפורט בהוראות החוזה 
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 .ערבות בהתאם למפורט בהוראות החוזה 

מדידת הכמויות של כל עבודת פרוק ו/או הרכבה  -מודגש במיוחד !  )7(
ה ויחידה" בלבד, גם באם היה צורך לחזור מחדש תעשה "פעם ראשונ

 עליה באותו מקום מכל סיבה שהיא.
במידה והמפקח יזמין עבודות ו/או מוצרים שאינם כלולים בכתב  )8(

 לפי סדר קדימות כלהלן: הכמויות, יקבעו מחירי היחידה 

 עליו תוענק הנחה (ללא מקדמים) על פי מחירון "דקל" התקף ,
  ,או 10%בשיעור 

 ) אינטרפולציה) בין סעיפי חוזה דומים (הנמוך לפי ביון
 או,  מביניהם)

   תקורה עבור;  12%בתוספת לפי חשבונית ספק/קבלן
מימון,טפול,רווח קבלני,טעינה/הובלה/פריקה וכל ההוצאות 

  הנלוות.

  עבודות מדידה ותוכניות ע"י מודד מוסמך  .ב

כל המדידות, תוכניות וסימונים ע"י המודד המוסמך כמצוין במפרט זה וככל  )1(
לפני כניסה לבדיקת ומיפוי מצב קיים שידרשו במהלך כל שלבי העבודה לרבות; 

לעבודה, לפני כיסוי צנרת וכבלים, אימות מיקום וגבהי תשתיות תוך כדי ביצוע, 
סל",תוכניות "בהתאם גבהים וכיוון גופי תאורה/ בסיסים רדודים בשיטת "פו

לבצוע" לפי מפרט רשות שדות התעופה למיפוי במהדורתו העדכנית ובהתאם 
לרשימת שכבות ובלוקים (כפי שתעודכן מעת לעת ותימסר לקבלן תוך כדי ביצוע 
העבודה), כלולים במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות ולא 

ד מוסמך כאמור לעיל אך עבודת במדה והקבלן הפעיל מודישולם עבורם בנפרד.
 הקבלן לא מומשה,רש"ת תשלם לקבלן עבור עבודת המודד כאמור בסעיף הבא.

רש"ת שומרת לעצמה הזכות להזמין מדידות מיוחדות נוספות שאינן כלולות  )2(
בסעיפים של כתב הכמויות, עבורם ישולם בנפרד כמצוין בכתב הכמויות. במידה 

ת "כפי שבוצע" במהלך הבצוע, רשאי המפקח והקבלן לא יבצע מדידות ותוכניו
 להפעיל צוות מודדים, שעלותו תנוכה מסכום החוזה.

  עבודות חפירה ומילוי  .ג

עבודות חפירה תימדדנה עבור חפירת תעלות להנחת מובילים (צינורות) ו/או  )1(
קרקעיים. לא תימדדנה עבודות חפירה עבור - כבלים ועבור גילוי מיתקנים תת

מ' מתחת לרום המכסה  4שעומק תחתית השוחה עד  חות)בצוע תאי בקרה (שו
, או משטחים PAPI,חביות תאורת מסלולים, בסיסים לשלטים מוארים, יחידות 

 לציוד אחר, ורואים אותן ככלולות במחירי היחידה של אותן עבודות.

מחירי היחידה לסעיפי תעלה לצינורות ו/או כבלים הם לפי סוגי התעלות  )2(
ויות ומודגש שהם כוללים כל הנדרש במפרט הכללי המוגדרים בכתב הכמ

ובמפרט המיוחד,לרבות; תמיכות בתעלות עמוקות,שאיבת מים וכל מה שנדרש 
 ע"י המפקח. 

לא תשולם לקבלן תוספת מחיר עבור ביצוע תעלות ומילוי במימדים  גדולים  )3(
 .בתוכניותמהנדרש 
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תת קרקעיים ישולמו  חפירות מיוחדות לפי הנחיית המפקח ובכללן גילוי מיתקנים )4(
לפי המידות שהנחה המפקח לביצוע, ובמדה והקבלן חרג מהמידות האלו עודפי 

 החפירה והמילוי יהיו על חשבון הקבלן.

על הקבלן להביא בחשבון בהצעתו שהחפירות ומילויין כוללות כל הנדרש  )5(
במפרטים הכלליים, במפרט המיוחד והתוכניות לפרויקט זה,לרבות; אספקת כל 

י המילוי ועטיפת הצינורות, תיקון/איטום היריעה הביטומינית,פינוי חומרים חומר
שנחפרו, תמיכות למניעת התמוטטות, שאיבת מים,סרט אזהרה תיקני מעל 

ס"מ רוחב תעלה),ביצוע החפירה במתואם עם שלבי ביצוע  40הצינורות (לכל 
  שכבות עבודות העפר והסלילה.
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 מובילים  .ד

מובילים תת קרקעיים כוללים בין השאר: אספקת הצינורות מחירי היחידה של  )1(
והתקנתם המושלמת בתעלה שחפירתה ומילוייה נמדדים ומשולמים בנפרד. 
המדידה לפי מטר אורך צינור מסוג מסויים, במחיר אחיד לכל הפרטים 
הטיפוסיים להתקנה ומבלי להתחשב בתצורת מקבצי הצינורות (כמות שכבות או 

 מ"מ בכל צינור, 8שכבה). המחיר כולל חבל משיכה תיקני כמות הצינורות ב
, מחברים, (Spacers)מ"מ ומעלה  110בין הצינורות בקוטר  יחידות מרווח

אטמים, פקקים, ניקוי הצינורות, העברת מנדרול דרכם, אטימתם , הגנה ו/או 
 הפרדה במפגש עם שירותים אחרים.

רות וכד' כוללים בין השאר: סולמות מתכתיים צינו מחירי היחידה של תעלות, )2(
חשמלית הארקה תמיכות, פינות, רציפות  חיתוך, חיזוקים, תמיכות, תליות,

למובלים מתכתיים וכל הדרוש לקבלת מערכת מובלים מושלמת. המדידה לפי 
  מטר אורך "פינה לפינה".. 

 קידוחים אופקיים  .ה

נקודות הקצה (מרחק ישר ללא  2המדידה לפי מטר אורך הקידוח בין  )1(
תוספת עבור ה"בטן" להעמקה). המחירים כוללים כל העבודות, 

שאיבת  האמצעים והחומרים הדרושים ,לרבות; החפירות, תמיכות,
התקנת/משיכת הצינורות  מילוי והידוק התעלות והבורות, מים,

מדד בנפרד לפי מטר אורך הקידוח יבקידוח. אספקת הצינורות ת
 כאמור קודם.

מטר  350-י שאורכם המצטבר פחות מלהזמנת עבודות קידוח אופק )2(
  תב הכמויות.כ(באותה הזמנה) תשולם תוספת לפי סעיף מיוחד ב

 תאי בקרה (שוחות)  .ו

מחירי אספקת שוחות טרומיות מלבניות כוללים תחתית בטון ,ברזלי זיון ליציקת  )1(
 צווארון באתר. 

 אספקת המסגרת והמכסה נמדדת בסעיפים נפרדים לפי סוגיהם.  )2(

 אספקת כל פריט נמדדת בסעיף נפרד. בשוחות עגולות )3(

מחירי התקנת שוחות טרומיות מלבניות כוללים בין השאר: החפירה, מצעים ,  )4(
או בטון או מצע סוג א' מתחת ומסביב לשוחה, השלמת יציקת   CLSMמילוי 

קיבוע  ס"מ גובה מעל התקרה, 70עד מוחלק מלמעלה  40-בטון מזויין בצווארון 
 ממתכת, שלבי טיפוס (מדרגות), פתחים לצינורות,המסגרת ומכסה מלבניים 

 איטום חיצוני מלא, ניקוזים, הארקה, ניקוי ושאיבת מים, פתיחת וסגירת מכסים,
זפת וכד', שילוט  כיסוי הגנה זמני בפני גלישת חומרים מהסביבה והתזת בטון,

 ותיעוד השוחה.

ורצים לתליה : פרופילים מגולבנים מחאספקה וביצוע יימדדו בסעיפים נפרדים )5(
לכבלים  לאורך דפנות השוחה, סולמות/ מובלים לכבלים, סולם שירות, ,"כוורת" 
לחבור הצינורות לדפנות השוחה (במידה ונדרש),שילוט ותיעוד לשוחות קיימות 

 (שלא הותקנו ע"י הקבלן במסגרת עבודתו).

ח פיתו–התשלום עבור ביצוע תיקונים בשוחות קיימות יהיה לפי מחירי יחידה  )6(
פינוי חול ובוץ, נקוי,  –מסביב, מכסים, פירזול, שילוט וכיוב', ולפי שעות עבודה 

 שאיבת מים, סידור כבלים וכיוב'. 
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לא ישולם בנפרד עבור הסרה ו/או הרכבה מחדש של מכסי שוחות מכל סיבה  )7(
רך לחזור על כך ושהיא במהלך העבודות עד למסירתן למזמין, גם באם היה צ

 מספר פעמים.
  

  

 חביות תאורת מסלול ואביזריהן  .ז

מחירי אספקת חביות כוללים בין השאר: החבית על כל אביזריה ובכלל זה;  )1(
אטמים, הארקה, מכסה עץ, ברגים, פתחים, אטמים וכיסויים לחיבור צינורות 
כמפורט בסעיף. כל פתח נוסף לאלו הכלולים בסעיף אספקת החבית, ימדד 

 בנפרד לפי סעיף בכתב הכמויות.

י התקנת חביות כוללים בין השאר: העברת החביות ממחסן רש"ת ו/או מחיר )2(
ק"מ מנתב"ג לאתר ההתקנה, החפירה,  40ממחסן ספק החביות ברדיוס עד 

עטיפת בטון כמפורט בתוכניות, מילוי חוזר כפי שיידרש, שלט זיהוי, סגירת 
שקי זפת וכיוב', אספלט, מכסה, כיסוי האוגן העליון והמכסה בפני התזת בטון,

קידוח פתחים בחביות מבוטנות  ניקוי החבית והוצאת מים, יוטה עם חול להגנה,
קיימות, חיבורים לצינורות, כמתואר בפרט ההתקנה ובהתאם למיקום החבית. 
כן כולל המחיר אספקת והחלפת מכסה עץ ואטם שהתבלו או ניזוקו במשך 

 תקופת החוזה עד למסירת העבודות לרש"ת.

ור עבודות הסרה ו/או הרכבה מחדש של מכסי חביות מכל לא ישולם בנפרד עב )3(
סיבה שהיא במהלך העבודות עד למסירתן למזמין, גם באם היה צריך לחזור על 

  כך מספר פעמים.

 ספקי מתח ומתאמים טוריים שנאים,  .ח

, מלבד סרטי בידוד, שרוולים מתכווצים וחומרי אטימה הציוד יסופק ע"י רש"ת )1(
 :כולל בין השאר הציוד . מחיר התקנתקבלן ועל חשבונושיסופקו ויותקנו על ידי ה

העמסה, הובלה, פריקה, בדיקה ויזואלית, פרוק והרכבת מכסים/פלטות בסיס 
מחביות תאורה ו/או מכסי שוחות, אספקת והתקנת תעלת פי.וי.סי. , שילוטים 

 "חיבור פיזי" של  הכבלים האינטגרליים של הציוד כמפורט:  ותגי זיהוי,
 לים החד גידיים "מתח גבוה" האינטגרלים בצד הראשוני שני הכב

כבלי ההזנה   2והמצויידים בתקע ושקע, לתקע ושקע בקצוות 
מהמעגל הטורי או לתקע ושקע של שנאי טורי "משורשר" באותה 

 חבית או באותה שוחה.
  כבל  דו גידי "מתח נמוך" בצד המשני והמצויד בשקע, לתקע דו

 (היציאה) מהשנאי או המתאם.קוטבי של כבל ההזנה  

התקנת זיוודי תקע ושקע על הכבלים  "החיצוניים" הר"מ (שאינם  - הערה )2(
  אינטגרליים של הציוד), כלולה בסעיפים אחרים של כתב הכמויות.

 פנסים,מבזיקי אור,חיישנים  .ט

העמסה, הובלה,  :הציוד יסופק ע"י רש"ת. מחיר התקנתם כולל בין השאר )1(
פריקה, בדיקה ויזואלית, פרוק והרכבת מכסים/פלטות בסיס מחביות, הרכבת 

כיוון אופטי, חיבור פיזי" של  ניקוי, הידוק ברגים במומנט הנדרש, חלקים,
התקע(ים) האינטגרלי(ים) של הציוד לשקע(ים) של כבל(י) "מתח נמוך 

המפקח בהתאם להוראות וכל חיבור אחר  , חיבורי/גישורי הארקההחיצוניים"
המחיר כולל גם פרוק והחזרה של הציוד, ככל  יצרן הציוד, שילוטים ותגי זיהוי.ו

, שיידרש עד להשלמת העבודה וקבלתה ע"י המזמין, שקי יוטה עם חול להגנה
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 .חומרי הדבקה, סרטי בידוד, שרוולים מתכווצים וחומרי אטימה

נים" (שאינם אינטגרליים של הכבלים  "החיצו 2התקנת זיווד שקע על  - הערה )2(
  הציוד), כלולה בסעיף אחר של כתב הכמויות.

 התקנת זיוודי תקע ושקע על הכבלים "החיצוניים"  .י

זיווד תקע ושקע חד קוטביים "מתח גבוה" וזיוודי תקע ושקע דו קוטביים "מתח  )1(
יסופקו ע"י רש"ת. כל שאר החומרים הדרושים להתקנתם על הכבל  נמוך",

טיבות (שרוול מתכווץ בחום, סרטי בידוד, משחות) יסופקו ע"י ואיטום בפני ר
 הקבלן וכלולים במחיר היחידה כמפורט;

יחידת המדידה של ביצוע מחברים חד קוטביים "מתח גבוה" היא לשני כבלים  )2(
שקע) לרבות האיטום ביניהם כשהם מחוברים האחד לשני בקווי  + (דהיינו תקע

 אם טורי וכד').ההזנה (כשאין הסתעפות לשנאי, למת

יחידת המדידה של ביצוע  מחברים דו קוטביים "מתח נמוך" היא לשני הקצוות  )3(
"חיווט פוסל" (דהיינו תקע+שקע),  זיווד תקע  AWG10של שני כבלים 

להתחברות לצד המשני של השנאי בחבית או בשוחת ריכוז וזיווד שקע 
 להתחברות לבסיס רדוד או ליציאה אנכית.

 שלטים מוארים  .יא

יוד יסופק ע"י רש"ת חדש ו/או ציוד מונצל קיים. מחיר התקנת שלט מואר הינו הצ )1(
ימדד לפי מטר אורך וכולל בין השאר; העמסה, הובלה, פריקה, יקומפלט ש

פרוק והרכבת מכסים/פלטות בסיס מחביות, הרכבת חלקים,  ,בדיקה ויזואלית
התקע האינטגרלי של שילוטים ותגי זיהוי, "חיבור פיזי" של  כיוון אופטי, ניקוי,

השלט לשקע של כבל "מתח נמוך חיצוני" מהשנאי הטורי לרבות התקנת הכבל 
הדו גידי שיסופק ע"י רש"ת , וכל חיבור אחר בהתאם להוראות יצרן השלט, 

 חיבור כבל עיגון השלט.

מדד לפי מטר מעוקב וכולל בין ימחיר בסיס הבטון לשלט הינו קומפלט שי )2(
 ה והמילוי מסביב, צינורות למתח נמוך מחבית השנאי,השאר; כל עבודות החפיר

תכנית ביצוע וזיון ע"י מהנדס קונסטרוקטור שיועסק ע"י הקבלן בכפוף לאישור 
  המפקח.

 פלטות בסיס ומתאמים לפנסים מכסים מתכתיים לחביות,  .יב

 מחירי אספקתם כוללים בין השאר אריזה כנדרש במפרט. )1(

ניקוי  קוי משטחי החביות וחורי הברגים,ימחירי התקנתם  כוללים בין השאר; נ )2(
פנימי בחבית, סיכת הברגים והידוקם במומנט הנדרש. מדידת הכמות לתשלום 
רק  עבור "התקנות חדשות" ,דהיינו; לא ימדדו לתשלום התקנתם החוזרת עקב 

  פירוקם לצורך השחלת או שליפת כבלים או התקנת שנאים.

 סל"אספקת חומרים וביצוע עבודות בשיטת "פו  .יג

החומרים למילוי חריצי החיווט ולהדבקת הבסיסים הרדודים  תעשה ע"י אספקת  )1(
מחירי  .בשיטת "פוסל" עבודות  ביצועהקבלן לפי סעיפים בפרק נפרד  מסעיפי 

  EUROהיחידה של אספקת החומרים יוצמדו לשער מטבע היורו 

  (מודגש בזאת שלא תהיה עבורם הצמדה למדד אחר). ש"ח 3.4יורו =   1

 מדד ותשולם כמפורט:יאספקת הדבקים וחומרי המילוי (חומרי פוסל) ת )2(
  ק"גלפי  –רכישת החומרים בחו"ל 
  כל שאר ההוצאות הכרוכות בשילוחם מחו"ל  לנתב"ג ואיחסונם
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 הובלה מוגדר.  משטחלפי  –במכולה ממוזגת של הקבלן 
  אספקת כבל לחיווט מתח נמוך בין השנאים הטוריים לבסיסים

 .מטרפי ל -הרדודים

בזלת  מדידות וסימון ע"י מודד מוסמך, מחירי ביצוע העבודות כוללים ביו השאר; )3(
וחול מנופה מיוחד שיסופקו ע"י הקבלן. המחירים יהיו אחידים לכל אופן ביצוע 
החריצים; בשכבה הנושאת בטון אספלט ("העליונה") ו/או בשכבת אספלט 

מצופים באספלט  מקשרת או בתשתית אספלטית ("תחתונה") ובשוליים
מקורצף. המחירים כוללים גם השארת חלל ממולא חול לחיווט שבוצע בשכבה 

לוי מתחת לבסיס הרדוד. י"תחתונה" וכן את הקידוח לגילוי החיווט ותוספת המ
לפי מטר אורך חריץ "בתוואי הקצר האפשרי"  - התשלום עבור ביצוע החריצים 

או ליציאה האנכית, בכפוף  בין שוחת ריכוז או חבית שנאים לבסיס הרדוד
 לאישור המפקח.

 -מחירי היחידה לביצוע כוללים גם מילוי תנאי הסף לביצוע העבודות האלו )4(
דהיינו; הביצוע ע"י צוות מיומן שקבל הכשרה והסמכה מיצרן החומרים (כפוף 
 לאישור רש"ת) ושיש בידיו כל המכשירים והכלים הנדרשים והמפעילים שלהם,

מקדחת עמוד וכוסות בקטרים הדרושים,  משור, ש,לרבות; מטאטא כבי
 שאיבת חול ואבק. ייבוש, קומפרסור, שטיפת מים,

 שילוטים וסימונים  .יד

כל השילוטים והסימונים הנדרשים; במפרט הכללי לעבודות בניה, בתקנות,  )1(
ובכלל זה שלט הזיהוי לכל התשתיות והציוד שהתקין הקבלן במסגרת בתוכניות 

כלולים במחירי היחידה של הסעיפים  ת, חביות,כבלים),עבודתו (לרבות; שוחו
 בכתב הכמויות.

לתשתיות קיימות, ציוד קיים וכבלים קיימים, שלא הותקנו שילוטים וסימונים  )2(
,ישולמו לפי סעיפים מיוחדים מיועדים לכך בכתב במסגרת עבודת הקבלן

  .הכמויות

 אספקת חומרים וציוד במסגרת הקצב בכתב הכמויות  .טו

יה לפי מחירון/חשבון פרפורמה מאושר לרכישה ע"י המפקח בתוספת התשלום יה
עבור;רווח קבלן,הוצאות מימון ואחרות,העמסה הובלה ופריקת הציוד באתר  12%

 ההתקנה וכל הוצאה אחרת של הקבלן.

 בדיקות ומסירת המיתקנים  .טז

מחיר היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות כוללים בין השאר: כל  )1(
לפני התחלת העבודה, במהלך העבודה ובסיומה (טרום קבלה הבדיקות 

וקבלה), לרבות; הכנת טבלת בדיקות פרטנית, כל העבודות, אמצעים, כלים, כוח 
אדם וחומרים שידרשו לשם ביצוען, ביצוע תיקונים והשלמות ומסירת העבודה, 

 מסמכים ותוכניות עדות (בשלבים לפי הבצוע).

מבדקה/מכון מאושר, ישולם עבורן לקבלן לפי במידה והמפקח ידרוש בדיקות  )2(
תקורה עבור;  12%המחיר שיוסכם עליו בין רש"ת והמבדקה/מכון בתוספת 

 מימון,טפול,סיוע,רווח קבלני וכל ההוצאות נלוות.

רש"ת תזמין על חשבונה בדיקת המיתקנים ע"י "חשמלאי בודק". כל עבודות  )3(
במחירי היחידה בכתב  הקבלן ,הסיוע והאמצעים שידרשו לשם כך כלולים

 הכמויות שבחוזה רש"ת עם הקבלן.
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 נספחים 08.34

  להלן רשימת הנספחים הטכניים למפרט המיוחד המהווים חלק בלתי נפרד ממנו:

  רשימת שלטי ותגי סימון וזיהוי לציוד ולהתקנות תאורת מסלול -נספח א' 

חיווט לפנסים שקועים תהליך העבודה להתקנת בסיסים רדודים וביצוע חריצי  -נספח ב'
  (שיטת פוסל)

חומרי איטום והדבקה לבסיסים רדודים של פנסים שקועים וחריצי חיווט  -נספח ג'
  חשמלי

           CLSMמפרט טכני מיוחד    -נספח ד'

  עבודות פרוק וטיפול במיתקני תאורת מסלול ותשתיות תת"ק קיימים -נספח ה'

  לבסיסים רדודיםכבל חד גידי לחיווט בחריצים  –נספח ו' 

  מדידות וסימונים ע"י מודד  -נספח ז'

  הגשת מסמכים לאישור אספקת חומרים ע"י הקבלן–נספח ח' 

  טבלת בדיקות טרום קבלה–נספח ט' 

  יצור ואספקת חביות, מכסים, פלטות בסיס ומתאמים לתאורת מסלולים –נספח י' 

  וולט 4160/400שנאי יצוק  –נספח יא' 

  VGLSחה עמוד ויסוד למערכת תכנית מנ –נספח יב' 

  תכנית מנחה לוח מערכת ניטור דס"ל –נספח יג' 

  טבלת השחלת כבלים –נספח טו' 

  רשימת כבלים –נספח טז' 

  תכנית מנחה –טון  90 -ל 401A, 2Aשוחות  –נספח יז' 

  לחיבור שוחת כבלים F905/F910אטם  –נספח יח' 
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  לציוד ולהתקנות תאורת מסלולרשימת שלטי ותגי סימון וזיהוי  -נספח א' 

נספח זה בא להבהיר ולהשלים הדרישות המפורטות במפרט הכללי ובמפרט 
  המיוחד.

  שלטי זיהוי לתשתיות וציוד מחוץ למבנים )1(

 -. גווני הכיתוב והרקע צבוע אפוקסיהשלטים עשויים פח אלומיניום מאולגן (אנודייז) 
הנחיית המפקח ו/או דוגמה לפי  -בהתאם להנחיית המפקח. גודל השלט וצורתו 

שתימסר לקבלן. השלטים יוצמדו למשטחי בטון ,למכסים מתכתיים של תשתיות 
  חלד,כפי שיורה המפקח.-או מסמרות אל חלד-תת"ק באמצעות ברגים אל

  להלן מידע מנחה לגבי השלטים הניתן לעדכון ע"י המפקח ללא כל שינוי במחירים:

מידות   השלט מיקום
משוערות 

  (מ"מ)

ה גוב
הכיתוב 
(מ"מ) 
  מינימום

  הערות

    200x200  20  שוחת כבלים

  לא לפרק" -"הארקה  150x100  15  אלקטרודת הארקה

מותאם    חבית 
לקוטר 
  החבית 

20  
    

    200x200  20  בסיס לשלט מואר

  מס' סדורי + זוית כיון   PAPI  200x200  20בסיס יחידת 

  שלטי זיהוי לצינורות בתוך שוחות  )2(

בהתאם להנחיית  -השלטים עשויים פלטת סנדוויץ חרוטה. גווני הכיתוב והרקע 
לפי הנחיית המפקח ו/או דוגמה שתימסר. השלטים  -המפקח. גודל השלט וצורתו 

חלד, התגים יוצמדו באמצעות אזיקון או - יוצמדו באמצעות ברגים או מסמרות אל
  כפי שיורה המפקח.  -מוליך מבודד 

  גבי השלטים הניתן לעדכון ע"י המפקח ללא כל שינוי במחירים:להלן מידע מנחה ל

מידות   יעוד השלט
משוערות 

  (מ"מ)

גובה 
הכיתוב 
(מ"מ) 
  מינימום

  הערות

זהוי צינורות בשוחת 
  כבלים

200x150  20   על כל דופן צווארון השוחה  

  שלטי זיהוי ומידע חשמלי של הפנסים,שנאים טוריים,כבלי הזנה )3(
  

וויץ חרוטה, גודל וגווני הכיתוב והרקע לפי דוגמאות ו/או הנחיית דמפלטת סנהשלטים עשויים 



  
 

131  
 

  המפקח.
  

  להלן מידע לדוגמה לשילוט:
  
  

  
0321‐‐‐REL‐‐

WEST   

 מס
מספר 
ג.ת 

בתוכנית

שלט מספר ג.ת 
 חדש 

 דגם ג.ת
שילוט כבל מ"ג 

 מעגל

מס' 
חבית 
בתוכנית

 שילוט חבית 

  
1 201‐133 REL‐0321‐1W UEL‐1‐100‐R 0321‐REL‐502 201‐133 HT‐REL‐0321‐1W 

0321‐REL‐503   0321‐REL‐502   מעגל מזין 

  
0321‐REL‐503    מעגל

 עובר

2 201‐134 REL‐0321‐2W UEL‐1‐100‐R 0321‐REL‐503 201‐134 HT‐REL‐0321‐2W 

0321‐REL‐502   0321‐REL‐503   מעגל מזין 

  
0321‐REL‐502    מעגל

 עובר
  
  

מס' ג.ת 
 בתכנית

מס' ג.ת 
 רשות

 דגם ג.ת
מס 

מעגל 
בתכנית

 שילוט כבל
שם 

חבית 
בתכנית

שילוט 
 חבית

מס 
שוחה 
בתכנית

שילוט 
   שוחה

חבית 
 4A כניסה

E3‐TCL‐
534 

#3‐4‐
1 

HE‐
E3‐
TCL‐ 
534 
, 

535 

4B 
E3‐TCL‐
535   

4-1 
LTC-
E3-1 

LTC-1-
N/G-1 

E3‐TCL‐
534 

4‐A‐
1 

H‐
TCL‐
E3 / 
1‐6 4‐A 

MHT-E3-TCL-1 

4-2 
LTC-
E3-2 

LTC-1-
N/G-1 

E3‐TCL‐
535           

4-3 
LTC-
E3-3 

LTC-1-
N/G-1     

מעגל 
 מזין

 גופי תאורה

4-4 LTC-LTC-1-     
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E3-4 N/G-1 

4-5 
LTC-
E3-5 

LTC-1-
N/G-1     

E3-
TCL-
534 

E3 / 
1,3,5,7,9,11,13,15 

4-6 
LTC-
E3-6 

LTC-1-
N/G-1             

  

E3-
TCL-
535 

E3 / 
2,4,6,8,10,12,14 

תהליך העבודה להתקנת בסיסים רדודים וביצוע חריצי חיווט לפנסים שקועים  - נספח ב'
  "שיטת פוסל"

  

   הערות כלליות:

כל העבודות המתוארות להלן תלוונה בכל שלבי הביצוע ע"י מודד מוסמך צמוד 
מטעם הקבלן הראשי של החוזה , לרבות; אימות מיקום הבסיסים הרדודים והקדחים 

. הקבלן המבצע את "עבודות פוסל" AS MADE לאיחסון הכבלים,כיוון אופטי ותוכניות 
הקידוחים לבסיסים הרדודים שהסימון חייב יהיה אחראי לוודא לפני ביצוע החריצים ו

של המודד למיקום וכיוון אופטי שלהם הוא בהתאם להנחיות המתכנן ולמפורט 
  בתוכניות התאורה .

ביצוע חריצי החיווט לבסיסים הרדודים יעשה בדרך כלל וכל שניתן בשכבת אספלט 
ו/או "תחתונה" (שלישית או רביעית מלמעלה" ובמקרים מסוימים כמצוין בתוכניות 

לפי הנחיית המפקח הביצוע יהיה לאחר גמר שכבת האספלט העליונה. על הקבלן 
להערך לכך שחביות המעבר לחיווט וחבית שנאי טורי תותקנה גם בשוליים מיוצבים 

  באספלט מקורצף, ויצרך למלא חומר מילוי בהתאם .

יפוסיים להלן תיאור כללי של שלבי הביצוע. יש לבצע על פי תוכניות פרטי ביצוע ט
  המתאימים לשכבת האספלט בה יבוצע חריץ החיווט.

  ביצוע המוליכים בשכבת אספלט "תחתונה" (שלישית או רביעית מלמעלה)

 סימון תוואי ניסור ונקודות לקידוח .1

סימון מיקום הבסיסים הרדודים והמשולשים לכניסת הכבלים באמצעות   .א
  שבלונה.

a. דוח למרכז חבית ההזנה.סימון תוואי הניסור במדויק ממרכז נקודת הקי 

  קידוח, ניסור וחילוץ חומר .2

קידוח רטוב באמצעות מקדחת עמוד וכוס יהלום עבור איחסון המוליכים   .א
 מתחת למקום המיועד של הבסיס הרדוד.

של העבודה (לצורך  GISסימון מדויק של מרכז הקידוח לפי הביצוע במאגר   .ב
  איתור המיקום לגילוי הכבלים לאחר השלמת השכבה העליונה של האספלט).
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ניסור רטוב באמצעות מכונת ניסור אספלט ודיסק יהלום, לאורך הסימון. נתוני   .ג
 החריץ משתנים בהתאם למספר הגידים.

 .בסמיכות לבסיס הרדוד "3קידוח חור   .ד

 באמצעות מקדח יהלום.ביצוע כניסה מקצה הניסור לחבית ההזנה   .ה

 לעומק הדרוש. שני הקידוחיםחילוץ החומר מ  .ו

שאיבה וניקוי הקדח והחריץ באמצעות מטאטא כבישים וקומפרסור גדול   .ז
 נגרר.

 ייבוש מלא של הקדח והחריץ לכל אורכו באמצעות לחץ אוויר וקומפרסור.  .ח

  הכנת החריץ ליציקה .3

 הטמנת כבלים בחריץ.  .א

  ההזנה.הכנסת קצוות הכבלים לתוך חבית   .ב

 אטימת קצות החריץ באמצעות ספוגים.  .ג

  יציקת הכבלים בחריץ .4

עד לקבלת חומר במרקם  Aערבוב באמצעות מערבל חשמלי חומר מסוג   .א
  אחיד.

וערבובם יחד עד לקבלת מרקם  Aלתוך חומר  Bהוספת חומר מקשה מסוג   .ב
 אחיד.

 הוספת חול דיונות נקי מסונן ויבש לתוך התערובת וערבוב התערובת.  .ג

 התערובת לתוך החריץ לכל אורכו כולל המשולשים. יציקת  .ד

 איחסון המוליכים בקדח מתחת לבסיס הרדוד .5

 מ' לכל מוליך 1-להשאיר בקדח עניבה רזרבית של כ  .א 

ס"מ חול  2להניח העניבה בתחתית הקדח,למלא חול ים , השכבה העליונה   .ב 
 4%ים מעורב בצמנט 

 סימון נקודות לקידוחים לבסיסים הרדודים .6

השלמת שכבת האספלט העליונה,המודד יסמן מיקום הבסיסים הרדודים לאחר 
לרבות הכיוון האופטי והקבלן יוודא שהסימון מתאים להנחיות המתכנן ותוכניות 

  התאורה ויקבל אישור המפקח לכך לפני הקידוח.

  קידוח וחילוץ חומר .7

  .לשני הקדחים קידוח רטוב באמצעות מקדחת עמוד וכוס יהלום .א

 לעומק הדרוש, מבלי לפגוע בשפת הקדח. חיםמהקדחילוץ החומר  .ב

גילוי עניבות המוליכים שהונחו בקדח האיחסון והוצאה באורך הדרוש   .ד
 להתחברות לבסיס הרדוד והעברתם דרך חורי פלטת ניאופרין לכיסוי הקדח 

 .יםהשחזת שפת הקדח  .ה
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 שאיבה וניקוי הקדח והחריץ באמצעות מטאטא כבישים וקומפרסור גדול נגרר.  .ו

 בוש מלא של הקדח והחריץ לכל אורכו באמצעות לחץ אוויר וקומפרסור.יי  .ז

 ייצוב הבסיס הרדוד באמצעות שבלונת ייצוב –הכנת בסיס רדוד ליציקה  .8

: פרק הזמן שיידרש לייבוש והתקשות משתנה בהתאם לתנאי מזג האויר הערה
שעות. במידה וקיים אילוץ מבצעי   12 - שעה ל 1/2ולחומרי ההדבקה ונע בין 

המחייב תנועת מטוסים במסלול בו בוצע הקידוח תוך פרק זמן קצר מהדרוש 
ות להתקשות היציקה מסביב לבסיס הרדוד, יש לסגור זמנית את הקדח באמצא

  מכסה פלדה מתאים ועוגנים כימיים, עד למועד שיוקצה פרק הזמן הדרוש. 

 כבלי החשמל באורך המבוקש יוכנסו לבסיס הרדוד והכניסה תיאטם.  .א

a. .הבסיס הרדוד ימוקם בתוך הקדח ובמרכזו  

b. .הבסיס הרדוד יעמוד מפולס אורך ורוחב 

c.  הבסיס הרדוד יעמוד בהתאמה מוחלטת לכיוון אלומות האור בהתאם
להנחיות יצרן הפנס והבסיס הרדוד ולפי הסימונים שיבוצעו ע"י המודד. יש 

בהם אלומות האור  CURVEלהקפיד במיוחד על הכיוון המתאים בפנסים מסוג 
 . 1800-הנגדיות אינן ב

d.  היחס בין גודל הקדח לבסיס הרדוד, יאפשר מילוי אופטימלי של חומרי
 ההדבקה.

e. ות התעופה באשר לבליטה ושקיעה השיפוע יתחשב בשיפוע המסלול ובתקנ
 מפני השטח.

f.  הבסיס יעוגן באמצעות משקולות ויוצבו אביזרי סימון חמניעת כל תזוזה מרגע
 מיקומו הסופי של הבסיס.

  יציקת הבסיס הרדוד .9

  עד קבלת חומר במרקם אחיד. Aערבוב באמצעות מערבל חשמלי חומר מסוג   .א

וערבובם יחד עד לקבלת מרקם  Aלתוך חומר  Bהוספת חומר מקשה מסוג   .ב
 אחיד.

מ"מ מרום סופי.לאחר התכווצות  2-יציקת החומר המוכן לתוך הקדח עד כ  .ג
 החומר להכין חומר מעורב כנ"ל ולהשלים היציקה למפלס הסופי.

 פיזור בזלת ישירות על החומר המתקשה.  .ד

 ניקוי ושאיבה באמצעות מטאטא כבישים של שאריות הבזלת.  .ה

 בת הפנספירוק השבלונה והרכ .10

לאחר היבוש והתקשות היציקה כנדרש בהוראות היצרן ובהתאם לחומרים ותנאי 
מזג האויר וכפוף לאישור המפקח, תפורק השבלונה,יורכב הפנס שיחובר 

  לשקע(ים) שבבסיס הרדוד.   
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  ביצוע המוליכים בשכבת אספלט "עליונה"

 סימון תוואי ניסור ונקודות לקידוח .1

הרדודים והמשולשים לכניסת הכבלים באמצעות סימון מיקום הבסיסים   .ב
  שבלונה.

 סימון תוואי הניסור במדויק ממרכז נקודת הקידוח למרכז חבית ההזנה. .ב

  קידוח, ניסור וחילוץ חומר .2

  קידוח רטוב באמצעות מקדחת עמוד וכוס יהלום.  .א

ניסור רטוב באמצעות מכונת ניסור אספלט ודיסק יהלום, לאורך הסימון. נתוני  .ב
 שתנים בהתאם למספר הגידים.החריץ מ

 .בסמיכות חבית הבסיס "3קידוח חור  .ג

 ביצוע כניסה מקצה הניסור לחבית ההזנה באמצעות מקדח יהלום. .ד

 חילוץ החומר מהמשולש ומהקידוח לעומק הדרוש, מבלי לפגוע בשפת הקדח. .ה

 .יםהשחזת שפת הקדח  .ו

 שטיפה יסודית של הקדח והחריץ באמצעות מים.   .ז

שאיבה וניקוי הקדח והחריץ באמצעות מטאטא כבישים וקומפרסור גדול   .ח
 נגרר.

 ייבוש מלא של הקדח והחריץ לכל אורכו באמצעות לחץ אוויר וקומפרסור. .ט

 ייצוב הבסיס הרדוד באמצעות שבלונת ייצוב –הכנת בסיס רדוד ליציקה  .3

: פרק הזמן שיידרש לייבוש והתקשות משתנה בהתאם לתנאי מזג האויר הערה
שעות. במידה וקיים אילוץ מבצעי   12 - שעה ל 1/2ולחומרי ההדבקה ונע בין 

המחייב תנועת מטוסים במסלול בו בוצע הקידוח תוך פרק זמן קצר מהדרוש 
ות להתקשות היציקה מסביב לבסיס הרדוד, יש לסגור זמנית את הקדח באמצא

  מכסה פלדה מתאים ועוגנים כימיים, עד למועד שיוקצה פרק הזמן הדרוש. 

 כבלי החשמל באורך המבוקש יוכנסו לבסיס הרדוד והכניסה תיאטם.  .ב

a. .הבסיס הרדוד ימוקם בתוך הקדח ובמרכזו  

b. .הבסיס הרדוד יעמוד מפולס אורך ורוחב 

c.  הבסיס הרדוד יעמוד בהתאמה מוחלטת לכיוון אלומות האור בהתאם
להנחיות יצרן הפנס והבסיס הרדוד ולפי הסימונים שיבוצעו ע"י המודד. יש 

בהם אלומות האור  CURVEלהקפיד במיוחד על הכיוון המתאים בפנסים מסוג 
 . 1800-הנגדיות אינן ב

d.  היחס בין גודל הקדח לבסיס הרדוד, יאפשר מילוי אופטימלי של חומרי
 ההדבקה.

e. ות התעופה באשר לבליטה ושקיעה השיפוע יתחשב בשיפוע המסלול ובתקנ
 מפני השטח.
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f.  הבסיס יעוגן באמצעות משקולות ויוצבו אביזרי סימון חמניעת כל תזוזה מרגע
 מיקומו הסופי של הבסיס.

  הכנת החריץ ליציקה .4

 הטמנת כבלים בחריץ. .א

  הכנסת קצוות הכבלים לתוך חבית ההזנה.  .ב

 אטימת קצות החריץ באמצעות ספוגים.  .ג

  יציקת הבסיס הרדוד .5

  עד קבלת חומר במרקם אחיד. Aערבוב באמצעות מערבל חשמלי חומר מסוג   .א

וערבובם יחד עד לקבלת מרקם  Aלתוך חומר  Bהוספת חומר מקשה מסוג   .ב
 אחיד.

 .יםיציקת החומר המוכן לתוך הקדח  .ג

  יציקת הכבלים בחריץ .6

עד לקבלת חומר במרקם  Aערבוב באמצעות מערבל חשמלי חומר מסוג   .א
  אחיד.

וערבובם יחד עד לקבלת מרקם  Aלתוך חומר  Bקשה מסוג הוספת חומר מ  .ב
 אחיד.

 הוספת חול דיונה נקי מסונן ויבש לתוך התערובת וערבוב התערובת.  .ג

 יציקת התערובת לתוך החריץ לכל אורכו.  .ד

  יציקת שכבה שנייה ואחרונה .7

  לאחר שהחומר התקשה לחלוטין, יש להכין מנה נוספת של חומר לחריצים.  .א

סביב הבסיס, במשולש ולכל אורך החריץ עד לגובה פני השלמת יציקת חומר   .ב
 הקרקע.

 פיזור בזלת ישירות על החומר המתקשה.  .ג

 ניקוי ושאיבה באמצעות מטאטא כבישים של שאריות הבזלת.  .ד

 פירוק השבלונה והרכבת הפנס .8

לאחר היבוש והתקשות היציקה כנדרש בהוראות היצרן ובהתאם לחומרים ותנאי 
מזג האויר וכפוף לאישור המפקח, תפורק השבלונה,יורכב הפנס שיחובר 

  לשקע(ים) שבבסיס הרדוד.   
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חומרי איטום והדבקה לבסיסים רדודים של פנסים שקועים וחריצי  - נספח ג'

  חיווט חשמלי 

לפי  Possehl Spezialbau GmbHהחומרים הם מתוצרת חברת "פוסל"  .1

המפורט בעלונים הטכניים של היצרן (או שווה תכונות ואיכות מיצרן המאושר 

  ע"י רש"ת חטיבת הנדסה). 

  cds-Cable Joint Filler - החומר לאיטום חריצי חיווט  .2

 cds-Pouring Concrete - החומר להדבקת בסיסים רדודים בקדחים באספלט  .3

UW  

רכיבי מסוגים המותאמים לישום בהתאם -החומרים הם מסוג אפוקסי דו .4

ולזמן התקשות (רגיל, מהיר, אולטרא) לטמפרטורת הסביבה בזמן הביצוע 

כן יש לוודא שהחומרים יהיו מיצור חדש סמוך  ולפיכך יש להזמינם בהתאם.

חובה לאחסן ככל שניתן למועד הביצוע מאחר ויש להם חיי מדף מוגבלים. 

  החומרים בתנאי סביבה לפי הנחיות היצרן.

כמו כן על הקבלן לדאוג לאספקת חומרי עזר ואמצעים לביצוע לפי המלצות  .5

  היצרן.

  פרטי התקשרות לברורים טכניים ולהזמנת החומרים: .6

Possehl Aannemingsmaatschappij bv. 
Pa. Postbus 78, 4900 AB Oosterhout 
Ca. Zeilmakerijweg 9, 4906 CW Oosterhout 
Nederland 
T. 0031 162 456544 
F. 0031 162 459480 
 
Contact:  
Name              : H.P.G.M. de Leeuw 
Mob.t.             : 0031 6 53174288  

Secretariaat [sec@possehl.nl] 

Ing. G. van de Luijygaarden 
Possehl Aannemingsmaatschappij bv.  

  
  



  
 

138  
 

cds-Pouring Concrete UW 
Technical Data Sheet No. 9910   02/13  
 
Description: cds-Pouring Concrete UW is a filler aggravated, well pourable 2-
component epoxy resin material without any solvents. Specific advantages are its 
quick reaction at low ambient temperatures and its acceptable processing time at 
high temperatures when mixed with special hardeners. 
Application: Used for airfield construction to install flush lights in concrete and 
asphalt pavements.Sturdy, tight grouting of metal anchorings, such as grouting of 
anchorings and threaded bolts, dowel pins in guide railings and bridges. 
Properties: Specific weight (mixture): 1,86 g/cm³ 
Mixture ratio: 1 kg + 0,090 kg hardener S or FH 
Hardener S is used at temperatures between + 25 °C and 40 °C 
Hardener FH is used at temperatures between + 5 °C and 25 °C, 
Processing time: approx. 30 min. at 5 °C with „FH“ hardener approx. 20 min at 10 
°C with „FH“ hardener approx. 15 min. at 20 °C with „FH“ hardener approx. 25 min. 
at 25 °C with „S“ hardener approx. 15 min. at 30-35 °C with „S“ hardener  
Load resistant: after approx. 8 hrs. at 10 °C with hardener FH after approx. 5 hrs. 
at 20 °C with hardener FH after approx. 6-8 hrs. at 25-30 °C with hardener S 
Lowest application temperature: + 5 °C 
Compression strength: higher than 70 N/mm² 
Tensile bending strength: higher than 30 N/mm² 
Bonding strength to concrete: higher than 2,5 N/mm² (cracks in concrete) 
Temperature resistance: up to approx. 80 °C for continuous stress up to approx. 
120 °C for short time stress 
Water permeability according to DIN 1048:Impermeable 
Heat conductivity: 0,5 W/mK 
Subsurface: Drilled holes or recesses must be free from dust, loose rocks, drilling 
sludge and other contaminations. Remove stagnant water. Pouring can be done 
on slightly moist subsurface 
Mixing: Base (A) and hardening components (B) are packed in the exactly 
measured mixing ratio. 
Both components (A+B) are supplied in disposable containers. Component A 
should be stirred with a suitable agitator (for inst. slowly rotating drilling machine 
with agitator cage,rotating at max. 400 rpm) until it is free from clots.Stirring time: 3 
to 5 minutes (check time with watch). 
In the event component A has become a hard sediment on the container bottom 
because 
of long storage, loosen sediment with a trowel prior to stirring the material. 
Component B is poured into component A after latter has been stirred. Intensively 
mix 
both components with the agitator, repeatedly scraping material off the walls and 
bottom 
of the container by means of a sharp instrument. 
Mixing time is 1 to 2 minutes (check time with watch). 
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Processing: Then pour the mixture into another clean container and stir well once 
more. The uniform appearance of the material proves the perfect mix.The mixed 
components are then poured immediately. 
Note 
In the event pouring the mix into another clean container and subsequent re-
mixing were 
not done after mixing components A and B in the original container, do pour the 
material 
only when processing it and do not scrape the material off the walls and bottom of 
the 
container because it must be avoided that incompletely mixed parts of the two 
components, still sticking to the container walls, are poured as well. 
Cleaning: Tools should be cleaned immediately after the end of the work or before 
extended interruption of the work using cds-EP-Thinner/Cleaner. Material 
components and 
cleaner must not be allowed to enter the drainage system, water or ground water, 
but 
must be disposed of properly. 
Packaging sizes: 8 kg container including of hardener 
Colours: Grey or black (for flush lights in asphalt) 
Storage: 2 years in sealed, original container, in cool, frost free dry storage. 
Safety precautions: 
Avoid contact with the skin, especially in the case of the hardening components. 
Use a 
grease-free skin protection cream. If spray or splashes get into the eyes, rinse 
thoroughly 
with water and seek medical assistance immediately. 
Please observe the prevailing general safety and protection regulations together 
with the 
danger warnings and safety suggestions on the supply containers. Containers 
must be 
stored out of the reach of children, and children should also be kept out of the area 
during 
application. 
After hardening the product is physiologically harmless. 
Cured leftovers can be depolluted in an appropriate incineration plant. 
EU-limit, according to Decopaint code (VOC-content): include < 500 g/l (2010) 
Giscode: RE 1 
ADR class: Base component A: Hardener (B): none Class 8, III 
Our information about our products and equipment, as well as our systems and 
procedures, is based on comprehensive research work and technical experience. 
These results are provided,either verbally or in writing, to the best of our 
knowledge and experience, and we accept no further liability over and above that 
of the relevant contract in question. We also reserve the right to make technical 
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changes and modifications during the course of product development. In addition, 
our Technical Service is available on request for further advice or assistance in the 
resolution of any technical or application problems. This does however not relieve 
the user of the responsibility to check our information and recommendations on his 
own responsibility prior to using the product 
for his own purposes. This applies - particularly in the case of foreign deliveries - 
also with respect to the protection of the proprietary rights of third parties, as well 
as for applications and procedures not specifically specified by us in writing. In the 
event of damage, our liability is restricted to replacement to the same degree or 
extent, as defined in our General Terms and Conditions of Business for Deliveries 
and Services 

 
 
cds-Pouring Concrete UW rapid 
Technical Data Sheet No. 9915 02/13 
 
Description: cds-Pouring Concrete UW rapid is a mineral substance filled, well 
pourable 2-component epoxy resin material without any solvents. It is a still higher 
reactive variety of the standard cds-Pouring Concrete UW. Is use is in particular 
recommended whenever short installation and hardening time only are available at 
low temperatures (1 to 15 °C). The very high reaction, which means very short 
processing time, limits the use of thix material to a temperature range from approx. 
1 to 15 °C. 
Application: Used for airfield constructions to install flush lights in concrete bed 
and black top surfaces. Sturdy, tight grouting of metal anchorings, such as grouting 
of anchorings and 
threaded bolts, dowels pins in guide railings and bridges. 
Properties: Specific weight (mixture): 1,93 g/cm³ 
Mixture ratio: 1 kg + 0,10 kg hardener S or 0,100 kg hardener FH 
Hardener S should preferably be used at temperatures 10 to 15 °C;Hardener FH at 
temperatures 1 to 10 °C. 
It should be considered that hardening times of cds-Pouring Concrete UW rapid 
mixed 
with hardener S, used at 10 to 15 °C are still shorter than those of cds-Pouring 
Concrete 
UW rapid mixed with hardener FH and applied at 10 to 15 °C. 
Processing time for 8 kg: at 5 °C with hardener FH: approx. 10-15 minutes at 10 
°C with hardener FH: approx. 10 minutes at 10 °C with hardener S: approx. 12 
minutes at 15 °C with hardener S: approx. 8-10 minutes 
Hardening times: at 1 °C with hardener FH: approx. 8 hours  
at 5 °C with hardener FH: approx. 3-4 hours 
at 10 °C with hardener FH: approx. 2-3 hours 
at 10 °C with hardener S: approx. 6-7 hours 
at 15 °C with hardener S: approx. 4 hours 
Compression strength: higher than 70 N/mm² 
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Tensile bending strength: higher than 30 N/mm² 
Bonding strength to concrete: higher than 2,5 N/mm² (cracks in concrete) 
Temperature resistance: until approx. 80 °C for continuous stress until approx. 120 
°C for short time stress  
Water permeability according to DIN 1048:impermeable 
Heat conductivity: 0,5 W/mK 
Subsurface: Drilled holes or recesses must be free from dust, loose rocks, drilling 
sludge and other contaminations. Remove stagnant water. Pouring can be done 
on slightly moist 
subsurface. 
Mixing: Base (A) and hardening components (B) are packed in the exactly 
measured mixing ratio. 
Both components (A+B) are supplied in disposable containers. Component „A“ 
should be 
stirred with a suitable agitator (for inst. slowly rotating drilling machine with agitator 
cage 
mounted, rotating at max. 400 rpm) until it is free from clots (stirring time: 3 to 5 
minutes 
- check time with watch). Pour only then component „B“ (hardener) into component 
„A“ 
and mix both perfectly (until mixture is of uniform appearance). The minimum 
mixing time 
is 1 minute and should not exceed 2 minutes. 
Longer mixing time shortens the available processing time! 
 Processing: The mixing being completed, pour the material immediately. Do not 
scrape the compound off the container walls to avoid that parts of both materials, 
sticking to the container walls and incompletely or not at all mixed with one 
another, are poured as well. 
Attention: 
If cds-Pouring Concrete UW rapid has been stored over a longer period, the 
mineral fillers 
settle on the bottom to form a very hard sediment. This hard sediment must be 
loosened 
at first with a trowel and then stir base component „A“ with an agitator until the 
material 
is free from clots. Add hardener only then. 
Cleaning: Tools should be cleaned immediately after the end of the work or before 
extended interruption of the work using cds-EP-Thinner/Cleaner. Material 
components and 
cleaner must not be allowed to enter the drainage system, water or ground water, 
but 
must be disposed of properly. 
Delivery sizes: 8 kg container inclusive of hardener 
Colours: Grey or black (for subfloor lamps in asphaltic concrete) 
Storage: 6 months in sealed, original container, in cool, frost-free, dry storage. 
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Danger warnings: Avoid contact with the skin, especially in the case of the 
hardening components. Use a grease-free skin protection cream. If spray or 
splashes get into the eyes, rinse thoroughly with water and seek medical 
assistance immediately. 
Please observe the prevailing general safety and protection regulations together 
with the 
danger warnings and safety suggestions on the supply containers. Containers 
must be 
stored out of the reach of children, and children should also be kept out of the area 
during 
application. 
After hardening the product is physiologically harmless. Cured leftovers can be 
depolluted in an appropriate incineration plant. 
EU-limit, according to Decopaint code (VOC-content): include < 500 g/l (2010) 
Giscode: RE 1 
GGVS/ADR class: Base component A: Hardener (B): none Class 8, III 
Our information about our products and equipment, as well as our systems and 
procedures, is based on comprehensive research work and technical experience. 
These results are provided,either verbally or in writing, to the best of our 
knowledge and experience, and we accept no further liability over and above that 
of the relevant contract in question. We also reserve the right to make technical 
changes and modifications during the course of product development. In addition, 
our Technical Service is available on request for further advice or assistance in the 
resolution of any technical or application problems. This does however not relieve 
the user of the responsibility to check our information and recommendations on his 
own responsibility prior to using the product for his own purposes. This applies - 
particularly in the case of foreign deliveries - also with respect to the protection of 
the proprietary rights of third parties, as well as for applications and procedures not 
specifically specified by us in writing. In the event of damage, our liability is 
restricted to replacement to the same degree or extent, as defined in our General 
Terms and Conditions of Business for Deliveries and Services. 

 
 
cds-Pouring Concrete UW ultra 
Technical Data Sheet No. 9930 07/13 
 
Description: cds-Pouring Concrete UW ultra is a mineral substance filled, 
satisfactorily 
castable 2-component epoxy resin material without solvents. 
Application: It is a still more reactive variety of cds-Pouring Concrete UW rapid. 
In particular 
its use recommended in all cases which allow very short installation and hardening 
times at only low temperatures (1 to 15 °C). 
This very high reactivity, permitting very short processing times only, limits the use 
of this material to a temperature range between approx. + 1 °C to + 15 °C. 
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Properties: Specific weight (mixture): 1.77 g/cm3 
Mixture ratio: 88:12 
Percentage of solids: 99±1 %by weight 

 Processing time 
(minutes) 

Stressable after
(hours) 

Fully hardened after 
(days) 

 5°C 10°C 15°C 5°C 10°C 15°C 5°C 10°C 15°C 
Hardener 10 6 13 3.5 1.5 1 2.5 1.5 1 
 
Compressive strength: > 80 N/mm² 
Tensile strength: > 30 N/mm² 
Adhesive strength to concrete: > 2,5 N/mm² (tears in concrete) 
Temperature resistance: up to approx. 80 °permanent load up to approx. 120 °C 
short-time load 
Water permeability according to DIN 1048: Impermeable 
Subsurface: Boreholes and/or recesses must be free from dust, loose rock, drill 
sludge or other contaminations. Remove stagnant water. However, this concrete 
can be cast on slightly moist surface 
Processing: Both components (A+B) are supplied in disposable containers. At 
first, use an 
appropriate agitator (such as slowly rotating drill with stirring cage, 400 rpm) to stir 
concrete well and obtain a homogeneous compound free oflumps (stir at least 3 to 
5 minutes - check with watch). Pour component B into component A only 
afterwards and mix thoroughly (concrete colour must be uniform). Minimum mixing 
time is 1 minute, maximum 2 minutes. A longer mixing time reduces the 
processing time available! Cast the concrete immediately after mixing to avoid that 
concrete particles, which are incompletely or not at all mixed with the hardener and 
stick still to the container walls, will be poured as well. 
Attention: 
When storing cds-Pouring Concrete UW ultra over a longer time, the mineral 
fillers settle as very solid material. If this has happened the solid sediment need be 
loosened by means of a trowel prior to stirring the base component by an agitator 
to make the concrete a homogeneous compound again. Add hardener only 
afterwards. 
Cleaning: Tools should be cleaned immediately after the end of the work or before  
xtended interruption of the work using cds-EP-Thinner/Cleaner. Material 
components and 
cleaner must not be allowed to enter the drainage system, water or ground 
water,but must be disposed of properly. 
 
Packaging sizes: 6,5 kg container including of hardener 
Colours: Grey or black (for flush lights in asphalt) 
Storage: Can be stored for 2 years. Keep the can fully sealed and dry and store it 
at a 
temperature of + 15°C to + 20°C if possible. Avoid direct sunlight. 
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Safety precautions: Avoid contact with the skin, especially in the case of the 
hardening components. 
Use a grease-free skin protection cream. If spray or splashes get into the eyes, 
rinse 
thoroughly with water and seek medical assistance immediately. 
Please observe the prevailing general safety and protection regulations 
togetherwith the danger warnings and safety suggestions on the supply 
containers.Containers must be stored out of the reach of children, and children 
should also bekept out of the area during application. 
After hardening the product is physiologically harmless.Cured leftovers can be 
depolluted in an appropriate incineration plant.EU-limit, according to Decopaint 
code (VOC-content): include < 500 g/l (2010) 
Giscode: RE 1 
ADR class: Base component A:Hardener (B):Not applicable Class 8, IIOur 
information about our products and equipment, as well as our systems and 
procedures,is based on comprehensive research work and technical experience. 
These results are provided, either verbally or in writing, to the best of our 
knowledge and experience, and we accept no further liability over and above that 
of the relevant contract in question. We also reserve the right to make technical 
changes and modifications during the course of product development. In addition, 
our Technical Service is available on request for further advice or 
assistance in the resolution of any technical or application problems. This does 
however not 
relieve the user of the responsibility to check our information and 
recommendations on his 
own responsibility prior to using the product for his own purposes. This applies - 
particularly 
in the case of foreign deliveries - also with respect to the protection of the 
proprietary rights 
of third parties, as well as for applications and procedures not specifically specified 
by us in 
writing. In the event of damage, our liability is restricted to replacement to the 
same degree 
or extent, as defined in our General Terms and Conditions of Business for 
Deliveries and 
Services 

 
cds-Pouring Concrete UW flex    Technical Datasheet No. 9932 
 
Description: cds-Pouring Concrete UW flex is an easy pourable 2 component 
epoxy resin material filled with minerals which is permanently flexible. 
Area of Application: In airfield construction to fix in pavement lights in asphalt 
concrete pavements and concrete. 
Characteristics: Specific weight (mixture): 1.74 g/cm3 
Mixing ratio: 1 kg + 290 g hardener 
Percentage of solids: 99 ± 1 weight % 
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Processing time 
(minutes)

Stressable after
(hours)

Fully hardened
after (days)

10°C 20°C 30°C 10°C 20°C 30°C 10°C 20°C 30°C
Hardener 15 10 5 12 2 1 3 2 1
Minimum curing or object temperature 5°C 
Tensile strength: 3.9 N/mm² 
Expansion: 60 % 
Adhesive strength to concrete: > 1.5 N/mm² 
Temperature resistance: up to approx. 80°C permanent strain up to approx. 20°C 
for short periods 
Heat conductivity: 0.5 W/mK  

 
The product fulfils the requirements of the ICAO and the FAA guidelines 
(AC150/5370-10C, ITEM P-606). 

 
Requirements of the ground/ground preparation: 
Drill holes or notches must be free of dust, loose stone, drilling mud and other  
impurities. Stagnant water must be removed; the concrete can be cast on a 
lightly moist (damp) underground. 
Mixing process: Main (A) and hardener (B) components are packed in a precisely 
dosed  mixing ratio. The A component must be free of lumps. Stirring period 
approx. 1-2 
minutes. An electrical hand mixer is recommended for stirring and mixing e.g. a 
slowly rotating drill (300-400 rpm) with a stirrer attachment.After stirring component 
A, component B is fully emptied into the main component (dripped or scraped out) 
and both components must be thoroughly and intensively mixed with each 
other.The side and base surfaces of the container must be stripped several times, 
that all binder adhering to the surface of the container walls come into the mixture. 
Mixing period: 1-2 minutes. Pour the mixture into a clean container and thoroughly 
mix once again. Mixing is complete when the material appears to be 
homogeneous. Immediately cast the mixed material afterwards. 
Note: 
If you refrain from transferring and remixing the material in the mixing process,the 
material may only be poured out when processing and may not be additionally 
scraped out of the container to make sure that parts of material that are not mixed 
are not processed. 
Cleaning the equipment: Immediately clean the equipment with cds-EP-
thinner/cleaner after each interruption of work. Do not allow cleaning agents to 
enter the sewer system, water or earth; dispose of them correctly. 
Supply form: 8 kg can incl. hardener 
Colour tone: grey or black 
Storage: Can be stored for 2 years. Keep the can fully sealed and dry and store it 
at a 
temperature of + 15°C to + 20°C if possible. Avoid direct sunlight. 
Danger information: Avoid skin contact; especially with hardener component. 
Use an oil-free skin protection balm. If splashes get into the eyes, thoroughly rinse 
with water 
immediately and then immediately seek medical assistance. Please pay attention 
to the general protection regulations from the trade association as well as dangers 
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and safety advice in the safety datasheets  and the supply cans. The cans must be 
stored out of reach of children and children must be kept away during processing. 
The product does not pose any physiological risk after hardening.Main component: 
environmental hazardous 
irritant sensitisation possible  

 
Hazards according to GefStoffV and EU-Directive 1999/45/EG: 
Hardener: environmental hazardous corrosive sensitisation possible health 
hazardous  
Please pay attention to the corresponding EC safety datasheet. 

 
ADR dangerous goods Main component: Class 9, III 
classification: Hardener: Class 8, II 
The details we provide on our products and equipment as well as our systems and 
processes are based on extensive research work and practical experiences. We 
convey 
these results, for which we do not accept any liability beyond the respective 
individual 
contract, in spoken and written form to the best of knowledge but reserve the right 
to 
make technical changes during the course of product developments. Furthermore, 
our 
application engineering department is available upon request for any further advice 
and 
cooperation with solutions to production and application-related problems. 
However, this 
does not release users from personally checking our details and recommendations 
before 
use in their own applications. This also applies, especially to deliveries to other 
countries, 
with respect to the preservation of third party protection rights as well as for 
applications 
and processes which are not expressly stated by us in writing. In the event of any 
damages, our liability is restricted to compensation to the same extent as specified 
in our general conditions of sale. 
. 

 
 
cds-Cable Joint Filler 
Technical Data Sheet No. 9945 03/13 
 
Description: cds-Cable Joint Filler is a reactive, flexibilized, light-bodied 2-
component, epoxy resin 
based material without softener. It is used to seal by grouting cable ducts (not 
applicable 
for expansion joints) cut in black-top and concrete surfaces. The sealing material 
allows 
admixture of maximum 25 % dry sand of 0,1-0,3 mm grit. 
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Properties: Specific weight (mixture): 1,80 g/cm³ 
Mixing ratio: 1 kg cds-Cable-Joint Filler 
+ 0,200 kg Hardener S or 
+ 0,200 kg Hardener FH 
Hardening at different 
temperatures: 
with Hardener S: more than + 15 °C 
with Hardener FH: min. + 5 °C (soil and air) 
Hardening time: with Hardener S at 20 °C: 24 hours 
with Hardener FH at 10 °C: 24 hours 
with Hardener FH at 5 °C: 36 hours 
Subsurface: The cable ducts shall be dry, free from dust, loose rock and fatty or 
oily contaminations. 
Remove with suitable equipment dry and hard sludge originating from drilling or 
cutting 
work (use, e.g. duct sweeping machinery, rotary steel brushes etc.). If a 
compressor is 
available at the jobsite, it is suggested to clean the ducts by compressed air. 
Mixing: Thoroughly stir component A by a suitable agitator such as slowly rotating 
instructions: 
drilling machine with agitator head mounted. 
Pour component „B“ (hardener) into component „A“ and stir intensively scraping 
repeatedly at the same time the material sticking to the container walls and bottom. 
Eventual admixture of sand is done only after mixture of both components is 
finished. 
Mixing errors are best avoided when the content from the original containers is 
poured 
into another clean container after mixing has been completed. Finally, intensively 
agitate 
the mix once more. 
Pouring the ready cds-Cable-Joint Filler into the duct is done with a can or 
mobile spiller 
with spout. When sealing cable ducts cut into concrete, the duct walls need to be 
primed 
with cds-Primer. Pouring the Sealing Compound must be done within 2 hours as 
long as 
the primer is still sticky. 
Processing: 10 kg grouted at 20 °C should be poured within 30 minutes. If 
temperatures are above 
25 °C (use „S“ hardener only) working time is reduced to approximately 15 
minutes. 
Cleaning: Tools should be cleaned immediately after the end of the work or before 
extended 
interruption of the work using cds-EP-Thinner/Cleaner. Material components and 
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cleaner must not be allowed to enter the drainage system, water or ground water, 
but 
must be disposed of properly. 
Delivery sizes: 10 kg container inclusive of hardener 
Colours: Grey, black 
cds-Cable Joint Filler 
Technical Data Sheet No. 9945 
03/13 
page 2 of 2 
Storage: 2 years in original, sealed container, in cool, frost-free, dry storage. 
Danger warnings: Avoid contact with the skin, especially in the case of the 
hardening components. Use a 
grease-free skin protection cream. If spray or splashes get into the eyes, rinse 
thoroughly 
with water and seek medical assistance immediately. 
Please observe the prevailing general safety and protection regulations together 
with the 
danger warnings and safety suggestions on the supply containers. Containers 
must be 
stored out of the reach of children, and children should also be kept out of the area 
during 
application. 
After hardening the product is physiologically harmless. 
Cured leftovers can be depolluted in an appropriate incineration plant. 
EU-limit, according to Decopaint code (VOC-content): include < 500 g/l (2010) 
Giscode: RE 1 
GGVS/ADR class: Base component A: 
Hardener (B): 
not applicable 
grade 8, II 
Our information about our products and equipment, as well as our systems and 
procedures, is 
based on comprehensive research work and technical experience. These results 
are provided, 
either verbally or in writing, to the best of our knowledge and experience, and we 
accept no further 
liability over and above that of the relevant contract in question. We also reserve 
the right to make 
technical changes and modifications during the course of product development. In 
addition, our 
Technical Service is available on request for further advice or assistance in the 
resolution of any 
technical or application problems. This does however not relieve the user of the 
responsibility to 
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check our information and recommendations on his own responsibility prior to 
using the product 
for his own purposes. This applies - particularly in the case of foreign deliveries - 
also with respect 
to the protection of the proprietary rights of third parties, as well as for applications 
and 
procedures not specifically specified by us in writing. In the event of damage, our 
liability is 
restricted to replacement to the same degree or extent, as defined in our General 
Terms and 
Conditions of Business for Deliveries and Services. 

 
 

cds-Cable Joint Filler rapid 
Technical Data Sheet No. 9942 07/13 
  
Description: cds-Cable Joint Filler rapid is a lightly reactive, flexibilized, light-
bodied 2-component, epoxy resin based material without softener. 
Application: It is used to seal cable ducts (not applicable for expansion joints) cut 
in black-top and concrete surfaces. The sealing material allows admixture of 
maximum 25 % dry sand of 0,1-0,3 mm grit. 
Properties: Specific weight (mixture): 1,50 g/cm³ 
Mixing ratio: 75:25 
 

Processing time 
(minutes) 

Stressable after
(hours) 

Fully hardened
after (days) 

5°C 10°C 20°C 5°C 10°C 20°C 5°C 10°C 20°C
Hardener 20 15 5 20 8 4 4 2 1
 
 
Subsurface: The cable ducts shall be dry, free from dust, loose rock and fatty or 
oily contaminations.Remove with suitable equipment dry and hard sludge 
originating from drilling or cutting work (use, e.g. duct sweeping machinery, rotary 
steel brushes etc.). If a compressor is available at the jobsite, it is suggested to 
clean the ducts by compressed air. 
Mixing: Thoroughly stir component A by a suitable agitator, if component has 
settled.Pour component „B“ (hardener) into component „A“ and stir intensively 
scraping repeatedly at the same time the material sticking to the container walls 
and bottom. Eventual admixture of sand is done only after mixture of both 
components is finished. Mixing errors are best voided when the content from the 
original containers is poured into another clean container after mixing has been 
completed. Finally, intensively agitate the mix once more. Pouring the ready cds-
Cable-Joint Filler rapid into the duct is done with a can or mobile spiller with 
spout. When sealing cable ducts cut into concrete, the duct walls need to be 
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primed with cds-Primer. Pouring the Sealing Compound must be done within 2 
hours as long as the primer is still sticky. 
Processing: 10 kg grouted at 20 °C should be poured within 5 minutes. 
Cleaning: Tools should be cleaned immediately after the end of the work or before 
extended interruptionof the work using cds-EP-Thinner/Cleaner. Material 
components and cleaner must not be allowed to enter the drainage system, water 
or ground water, but must be disposed of properly. 
Delivery sizes: 5 + 10 kg container inclusive of hardener 
Colours: Grey, black 
Storage: 2 years in original, sealed container, in cool, frost-free, dry storage. 
Danger warnings: 
Avoid contact with the skin, especially in the case of the hardening components. 
Use a greasefreeskin protection cream. If spray or splashes get into the eyes, 
rinse thoroughly with water and seek medical assistance immediately.   
Please observe the prevailing general safety and protection regulations together 
with the 
danger warnings and safety suggestions on the supply containers. Containers 
must be stored out of the reach of children, and children should also be kept out of 
the area during 
application. After hardening the product is physiologically harmless. 
Cured leftovers can be depolluted in an appropriate incineration plant. 
EU-limit, according to Decopaint code (VOC-content): include < 500 g/l (2010) 
 
ADR class: Base component A: Hardener (B): not applicable grade 8, II 
Our information about our products and equipment, as well as our systems and 
procedures, is based on comprehensive research work and technical experience. 
These results are provided, either verbally or in 
writing, to the best of our knowledge and experience, and we accept no further 
liability over and above that of the relevant contract in question. We also reserve 
the right to make  echnical changes and modifications during the course of product 
development. In addition, our Technical Service is available on request for further 
advice or assistance in the  solution of any technical or application problems. This 
does however not relieve the user of the responsibility to check our information 
and recommendations on his own responsibility prior to using the product for his 
own purposes. This applies - particularly in the case of foreign deliveries - also with 
respect to the protection of the proprietary rights of third parties, as well as for 
applications and procedures not specifically specified by us in writing. In the event 
of damage, our liability is restricted to replacement to the same degree or extent, 
as defined in our General Terms and Conditions of Business for Deliveries and 
Services. 

 

.  
 "פוסל"לעבודות  חומריםאספקת ה .7

  

 :כמות הנדרשתה  .א
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 " ק"ג. 6  – 8בסיס רדוד 

 " ק"ג.  13.5   ---  12בסיס רדוד 

 " ק"ג להתקנה חדשה, לא על בסיס מיקום חבית  33 – 12חבית רדודה
 ישנה שנעקרה.

  יציאה אנכית / עמודון מחזיר אורSTICK LIGHT– 2 .ק"ג 

  ק"ג למטר אורך.  0.6    –מוליכים   3חריץ להעברת 

  ק"ג למטר אורך. 0.65  –מוליכים   6חריץ להעברת 

  ק"ג למטר אורך. 0.8   –מוליכים   9חריץ להעברת 

  מ"מ וחיווט לחיישן  32חריץ לצינורFOD  - 2.4 ק"ג  למטר אורך 
 

לביצוע העבודה. חוסר או באחריות הקבלן למדוד את מלוא כמות הדבק הנדרשת   .ב
יהיה באחריות הקבלן ועל חשבונו. סעיף זה לביצוע עודף בכמויות שנדרשו בפועל

 יש לקרוא ביחד עם סעיף ה' להלן.
 

הקבלן יגיש למזמין או למפקח מטעמו לוחות זמנים (גאנט) של עבודות פוסל,   .ג
 לה.בתיאום עם עבודות הסלילה והחשמל ובמקביל להגשת לוחות הזמנים לסלי

  
חודשים קודם למועד תחילת ההתקנה  6לא יספק הקבלן את הדבקים למעלה מ   .ד

זור ולא פחות מחודש ממועד תחילת ההתקנה בכל אזור. האמור בסעיף זה יבכל א
 הנו משיקולים של תפוגת תוקף ועמידה בלוחות הזמנים.

  
על הקבלן לקבל את אישור המזמין או המפקח מטעמו, בטרם הזמנת החומר, כי   .ה

 הוא עושה זאת על סמך התוכניות העדכניות ביותר לביצוע.
  

באחריות הקבלן לדאוג לאחסנה נאותה של הדבקים על פי דרישות היצרן, לרבות   .ו
מחסנים מקוררים (מזגן + מזגן גיבוי), כל זאת בשטח ההתארגנות אשר הוקצה 

 לו על ידי המזמין.
  

' עד ו' לעיל, יגיש הקבלן רק עם הגעת הדבקים לנתב"ג ובכפוף לאמור בסעיפים א  .ז
 חשבון על אספקת הדבקים.

  
במידה והקבלן השתמש בכמויות חומרים גדולות מאלו שפורטו בסעיף א' דלעיל,   .ח

או שפג תוקף שמישות החומרים, או שהשתמש בחומרים לא מתאימים,לרבות כל 
טעות אחרת של הקבלן,השלמת אספקת החומרים תהיה באחריות הקבלן ועל 

 חשבונו. 
  

  
  
  

  עבודות פרוק וטיפול במיתקני תאורת מסלול ותשתיות תת"ק קיימים -נספח ה'
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לפני תחילת עבודתו יעברו קבלן המשנה לעבודות חשמל ועובדיו השתלמות מקצועית והדרכה ע"י 
צוות מדור פקוד ותאורת מסלולים להכרת המיתקנים, הנחיות בטיחות, נוהלי נסיעה, שיטת ופרטי 

הקבלן לדאוג שכל העובדים המקצועיים שיועסקו בפרויקט יעברו את ההדרכה ולא  ביצוע וכיוב'. על
להעסיק עובדים שלא קבלו ההדרכה המתאימה. כחלק אינטגרלי של ההשתלמות הקבלן ייבצע 
התקנות לדוגמה, תוך שימוש בכלי עבודה מאושרים ע:י המפקח, ובמידת הצורך ירכוש על חשבונו 

 חה המפקח.כלי עבודה נוספים כפי שינ
הקבלן יערוך בדיקות ויזואליות וחשמליות (בידוד מעגלים) כוללות של כל מערכות התאורה 
הקיימות באיזור העבודה, לרבות תשתית החביות הקיימות ללא גופי תאורה עליהן, וירשום 
הממצאים בטפסים שימסרו ע"י המפקח. הבדיקות תבוצענה על פי הנחיות מפקח החשמל, 

קח, נציג מדור פקוד ותאורת מסלולים בנתב"ג, קבלן המשנה לחשמל בחוזה ובנוכחות; המפ
 עבודות עפר והסלילה.

על הקבלן להביא בחשבון שהתוכניות המתארות את המצב הקיים הן להתיחסות בלבד, ובכל 
מקרה שיש אי התאמה בין התוכניות למציאות, על מודד הקבלן לסמן ממצאיו על גבי התוכניות 

 ם מעודכנים למפקח.ולהעביר קבצי
לאחר השלמת הבדיקות והרישומים המצוינים לעיל ובהתאם להנחיית המפקח, יפרק קבלן 
החשמל את הציוד המיועד לפרוק מפני המסלולים ושוליהם או בקרבתם. כל פריטי הציוד שיפורק 

קיים יסומנו במס' סדורי מזהה כמצוין בתוכניות ו/או לפי הנחיית המפקח. קבלן החשמל יוודא ש
סימון"הכוון האופטי" להרכבת הפנס על המתאם או על החבית וסימון מס' סידורי,וישלימם לפי 
הצורך בכדי לוודא התאמה לאחר הרכבתם בחזרה.הציוד יועבר ע"י הקבלן בצורה ממויינת עם 
טופסי רישום למדור תאורת מסלולים ו/או יאוחסן על ידו במכלות שבאחריות הקבלן,עד להתקנתו 

 רת.החוז
במקומות שחביות ו/או בסיסים רדודים לפנסים צוינו בתוכניות ו/או לפי הנחיית המפקח "להריסה" 
בעבודות הסלילה, יפרק הקבלן את כל הציוד הקיים לרבות; מכסה של חבית ללא פנס,השנאי 
הטורי. במקומות שצוינו בתוכניות ו/או ע"י המפקח "לפרוק הפנס" יפרק הקבלן הפנסים והציוד 

יועד להרכבתם (פלטת בסיס,מתאם,מחבר שביר וכד'),ישחרר את כבל ההזנה מהפנס ויאטום המ
 השקע ע"י סרט בידוד להתקנה חיצונית רטובה.

הקבלן יספק ויתקין מכסה הגנה למשך תקופת ביצוע העבודות, לכל חבית ו/או בסיס רדוד שממנו 
כסה יסומן במספר סדורי זהה פורק פנס כמפורט בפרט טיפוסי ובהתאם להוראות המפקח. כל מ

למס' הסדורי של הציוד שפורק. המכסה יהודק לחבית באמצעות ברגי החבית שפורקו ו/או חדשים 
שיספק הקבלן. במידת הצורך יספק ויתקין הקבלן טבעות מירווח ("שייבות") כדי לייצב את המכסה 

ות ולמכסים ושתמנע על החבית. על הקבלן לנקוט באמצעים ולדאוג לכך שלא יגרם נזק לחבי
חדירת מים, זפת, אספלט וחומרים אחרים לחביות באיזורי עבודתו,לעקוב באופן שוטף אחר מצב 
המכסים ולדאוג לחיזוקם ו/או החלפתם לפי הצורך, במשך כל בצוע העבודות עד להרכבת ציוד 

 התאורה בחזרה ע"י אחרים.
עברו בשלמותם למדור פיקוד ותאורת , יפורקו ויוREIL, מבזיקי PAPIשלטים מוארים, יחידות 

מסלולים.הקבלן יספק ויתקין מכסה עץ על מכסה החבית וכיסוי פלסטי לפי הצורך להגנת החבית 
  בפני התזות בטון,אספלט וזפת..

בשוחות החשמל ובשוחות התקשורת שבהן מתוכננת התאמת גובה פני השוחה שתבוצע ע"י קבלן    
לחשמל יפתח את מכסי השוחות, יסדר ויגן על הכבלים  העבודות העפר והסלילה, קבלן המשנ

בתוך השוחה כך שלא ינזקו בזמן ביצוע עבודות התאמת גובה השוחות  האמורות. לאחר השלמת 
עבודות התאמת הגובה והמכסה החדש, ינקה קבלן המשנה לחשמל את השוחות, יפרק את 

 המפקח.אמצעי ההגנה. כל עבודות אלו יעשו בתיאום ועל פי הנחיות 
  

כבל חד גידי לחיווט בחריצים לבסיסים רדודים וליציאות אנכיות  - נספח ו'
  (דוגמאות יצרנים מאושרים)
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הכבל יתאים להתקנה בחריץ שינסר הקבלן באספלט בשכבה העליונה או בשכבת 

כבש שכבה(ות) נוספת(ות) של אספלט חם. הכבל הוא חד גידי יביניים שעליה ת
ממ"ר,עם בידוד  6או  AWG 10גמיש בעל  מוליך נחושת שזור מצופה בדיל בחתך 

למנועים  Fלפחות (דירוג  1500Cלתנאי התקנה  600Vפוליאתילן או פוליאולפין 
.  UL 3288/3289  ,CSA 1503_600V_1500Cושנאים), בעל אישורי עמידה בתקנים 

 . להלן דודמאות של כבלים: מ"מ 4.7-5.0הקוטר החיצוני של הכבל יהיה בתחום 
 

Single core with increased resistance to temperature 
BETAthermR 155 UL / CSA UL 3289 / CSA CL 1503 150 °C / 600 V 

 
Application 

BETAthermR 155 UL / CSA is an electron-beam cross-linked and temperature 
resistant single core for the internal wiring of lamps, heating appliances and 
electric machines (heat class F), in apparatus, mechanical and plant engineering. 
When laid in a protective casing, they may be subjected to a nominal voltage of up 
to 1000 V AC or up to 750 V DC to earth. 
BETAthermR 155 UL / CSA is insensitive to conventional insulating varnishes and 
enables high stove enamelling temperatures to be used during the processing. 

Construction 

� Conductor: Tinned fine copper strands according to VDE 0295 / IEC 60228, 
class 5 
� Insulation: Polyolefine copolymer electron-beam cross-linked 
� Colour of conductors: Green-yellow, black, lightblue, brown, red, white, 
darkblue, green, grey, violet, orange and yellow. Other colours upon request. 

Technical data 

� Nomimal voltage: 
U₀/U 600 / 600 V 
� Testing voltage: 5000 V 
� Max. conductor temperature: 
Fixed installation + 150 °C 
Occasionally moved + 120 °C 
Short circuit + 280 °C 
� Min. ambient temperature: 
Fixed installation – 55 °C 
Occasionally moved – 35 °C 
� Min. bending radius: 
Fixed installation > 4 × outer � 
Occasionally moved > 6 × outer � 

Standard specifications / Material properties 
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� Flame retardant: IEC 60332-1, EN 50265-2-1 
� Low smoke density: IEC 61034, EN 50268-2 
� Resistance to temperature: IEC 60216-2, 155 °C / 5000 h 
� UL approval: AWM 3289 
� CSA approval: CL 1503 
 

Advantages 

� Very high resistance to temperature, operation temperature up to + 150 °C 
� Flame retardant, low smoke densitiy 
� Electron-beam cross-linked 
� Insensitive to common insulating varnishes 

Dimensions, Weights  

 
Cross Section Outside Dimeter Weight Fire Load 
6 mm2 (AWG 10) 4.8 mm 36 kg/km 0.093 kWh/m 
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  מדידות, סימונים ותוכניות ע"י המודד מטעם הקבלן  -נספח ז' 

  

  כללי-שלבי עבודת המודד  .1

מטרת המדידה לספק מידע  -  המצב הקיים לפני ביצוע העבודות (שלב א') מדידת
חסר לצורך השלמתו בתוכניות לביצוע או לאמת נתונים בתוכניות שנמסרו לקבלן. 

שפה,   המודד ימדוד את המצב הקיים בשטחי עבודתו לרבות; כבישים קיימים, אבני
ה, כולל פתיחת המכסים מבנים,צמחיה,עצמים, גדרות, שוחות, חביות ומתקני תאור

מדידת עומק הצינורות ו/או הכבלים שנחשפו, ויכין  סוגם , בדיקה וסימון שלהם ,
תוכניות מפורטות ופרטים בקנ"מ ובפורמט הנדרש ע"י המפקח. המידע שיושלם 

  יוטמע ע"י הקבלן בתוכניות ויעודכן בתוכניות לביצוע.  
התוכניות הסופיות המאושרות כאמור לעיל, יסמן לפי  - סימון לביצוע ותוך כדי ביצוע (שלב ב')

מודד הקבלן את תוואי הצנרת והכבלים, מיקום,אורנטציה וגובה של; שוחות, חביות, בסיסים 
כדי לאתר שגיאות ולתקנם לפני  לפני הביצוערדודים וכיו"ב. כמו כן יבצע המודד מדידות אימות 

ולשלטים מוארים, גובה, כיוון  PAPIון ליח' המשך ההתקנות עליהם,כגון; גבהים ומיקום בסיסי בט
ומרכז של חביות בסיס ובסיסים רדודים לפנסים,התאמת המפלס העליון של החביות והשוחות 
לשיפוע פני האספלט העליון.  כן יבוצעו מדידות ורישום הנתונים "לפי הביצוע" של כל ההתקנות 

בהתאם להנחיות המפקח באמצעות מידע זה יושלם ע"י הקבלן  לפני כיסויים.התת קרקעיות 
  צילומים במצלמה דיגיטלית שימסרו כקובץ למפקח עם קבצי תוכניות "כפי שבוצע".

התוכניות ימסרו למפקח בשלבים תוך כדי הביצוע   -  (שלב ג') AS MADEתוכניות "כפי שבוצע" 
  ויעודכנו בהתאם לביצוע על עותק התוכניות ועל תקליטור שיכללו בין השאר:

דפנות שוחות שתכלול פרוט מלא של מיקום, גבהים ועומקים של תקרה ומכסה השוחה,  פריסת
 תחתית השוחה, מיקום וגובה הצינורות בדפנות השוחה.

תנוחה מפורטת של צינורות וכבלים לרבות עומקם, מכשולים שנעקפו, מופות חיבורים ורזרבות 
 כבל וכיוב'.

 ם וגובה הצינורות בדפנות.מיקום חביות ובסיסים רדודים לפנסים , מיקו
  

בדיקת "תוכניות החשמל לביצוע" לפני ביצוע המדידות והסימונים לביצוע  .2
 העבודה

  
הבדיקה תעשה באופן דיגיטלי בין תוכניות החשמל לביצו לבין תוכניות הסלילה 

  לביצוע,ותכלול בין השאר:
אימות שרקע התנוחה הגיאומטרית בתוכניות החשמל זהה לתנוחה   .א

  הגיאמטרית בתוכניות הסלילה. 
אימות שהקואורדינטות של "נקודות המוצא" ו"קווי המוצא" למדידות    .ב

 בתוכניות החשמל תואם את הקואורדינטות של נקודות אלו בתוכניות הסלילה
 RESAוקצה מסלול,אימות ש"קווי המוצא" (ציר מסלול,שפת מסלול,מפתן   .ג

,שפת שוליים וכיו"ב) אליהם יש יחוס מידות בתוכניות החשמל, תואם "קווי 
 המוצא" האלו בתוכניות הסלילה ובתוכניות סימוני צביעה.
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באחריות הקבלן לבצע מבעוד מועד בדיקות אלו ולדווח מיד עם פירוט של אי 
תונים מעודכנים  לפי התאמה , כדי שניתן יהיה לברר ולענות על שאלות,ולהעביר נ

  הצורך.
  

  הבהרות והנחיות עיקריות לפי נושאי העבודה .3
תוואי הצינורות ומיקום השוחות בתוכניות התנוחה  -עבודות "תוואי ראשי"   .א

" שבתוכניות  X Yהוא להתייחסות ואין לקבוע תוואי ומיקום "לפי קואורדינטות 
מל ומפקח החשמל אלו. המודד יסמן התוואי והמיקום בתיאום עם  קבלן החש

 שיקבעו ביחד איתו המיקום לביצוע ששיעודכן ע"י המודד בהתאם.
מיקום חביות ובסיסים רדודים המיועדים להתקנת פנסים יקבע במדויק ע"י   .ב

המודד המוסמך בהתייחס ל"נקודות וקווי מוצא למדידות" כמצויין בתוכניות 
עות מטוסים,קו , צירי מסלולים,שולי מסPTעבודות החשמל (נקודות טנגנטה 

קצה שוליים נושאים, וכיו"ב). הסימון יעשה תוך דיוק מרבי במיקום לפי 
הקואורדינטות ומיקומים בתוכניות החשמל שנבדקו כאמור לעיל, מפלסים 
וכוונים אופטיים . הדיוק הנדרש בביצוע לגבי מרכז חבית המיועדת להתקנת 

וון הנדרש הוא לפי פנס ולגבי בסיס רדוד להתקנת פנס ביחס למיקום והכי
 הטבלה הבאה:

 
מרחק בניצב לציר   מערכת התאורה

המסלול (במצטבר לשורת 
  פנסים):

מרחק 
לאורך 
  המסלול

זוית 
אזימוט 

"ציר 
  אופטי"

 ±0.50  ס"מ  ±5   ס"מ ±2.5    תאורת צד מסלול ראשי או מסלול הסעה
 ±0.50  ס"מ ±5   ס"מ ±1.25   תאורת ציר מסלול ראשי או מסלול הסעה 

ס"מ  2.5(±  ס"מ  ±1.25   תאורת גישה 
  מצטבר לקבוצה)

 ±0.50   ס"מ ±5

ס"מ  2.5(±  ס"מ  ±1.25   תאורת איזור נגיעה 
  מצטבר לקבוצה)

 ±0.50  ס"מ ±5 

ס"מ  15(± ס"מ  REIL   ±1.25תאורת מפתן / סוף מסלול + 
  מצטבר לקבוצה)

 ±0.50  ס"מ ±5 

(לפני חציה / עליה  על  RGLקו עצירה  + 
  מסלול ראשי) 

ס"מ  15(± ס"מ  ±1.25 
  מצטבר לקבוצה)

 ±0.50  ס"מ ±5 

ס"מ  2.5(±  ס"מ  ±1.25   קו המתנה ( בהצטלבות מסלולי הסעה)
  מצטבר לקבוצה)

 ±0.50  ס"מ ±5 

גיש הערה: מיד לאחר הביצוע ימדוד ויסמן המודד המיקומים והכיוונים בתוכנית "לפי הבצוע", ויד
באם וכאשר קיימת סטייה מהנדרש.התוכנית תועבר ללא דיחוי למפקח לצורך אישור או קבלת 

 הנחיות לתיקון סטיות.

חביות שאינן מיועדות להתקנת פנסים עליהן יקבע ע"י המודד לפי  מיקום  .ג
המיקום היחסי שלהן בתוכניות החשמל ביחס לצירי מסלולים,קווי שוליים 

במידת הצורך לפי אפשרויות הביצוע באתר,יותרו  וכיוב' שצוינו בתוכנייות.
 סטיות מסוימות במיקום בכפוף לאישור מראש ע"י המפקח.
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  הגשת מסמכים לאישור אספקת חומרים ע"י הקבלן -נספח ח' 

הנחיות להגשה לאישור כבל עבור חריצי חיווט לבסיסים רדודים וליציאות  .1

  אנכיות 

מספר יצרנים. הרשימה אינה רשימה חלקית של  שמות מסחריים לכבל מ  .א
מחייבת את רש"ת והקבלן יבדוק ויציע כבל המתאים לדרישות (יצרן מהטבלה 
או אחר). המפקח יהיה הפוסק בדבר התאמת הכבל לאחר שיקבל כל 

 המסמכים והדוגמאות:

VENDOR Cable Type Reference 
No. 

Web. Site 

UKI Insulations Ltd. ZYRAD 500  www.ukinsulations.co.uk 

BELDEN ZYRAD 500  
UL/CSA 

HMC4173 www.belden-emea.com 

TEVELEC CL 1503 600 
Volts 150°C 

T0366 www..tevelec.com 

HUBER+SUHNER AG RADOX 155  Aaa.hubersuhner.com 

 טבלת תיוג שימלא ויגיש הקבלן לאישור המפקח:  .ב

יסמן התאמה לדרישות שבטבלה וכן דוגמה הקבלן יצרף לטבלה מסמכים עליהם 
  מטר לפחות: 1באורך 

מסמכים שיגיש   דרישה סעיף
  הקבלן

  הערות

1  
התאמה להתקנה בחריץ שינסר הקבלן 

בשכבה העליונה של האספלט או 
שתצופה האספלט של ביניים בשכבת

עלון טכני/מיפרט 
  יצרן

שם יצרן, מס' 
  קטלוגי / דגם

2  
הכבל הוא חד גידי גמיש בעל חתך 

מוליך נחושת שזור מצופה בדיל בחתך 
AWG10   ממ"ר ובדוד פוליאתילן /  6או

 - לתנאי התקנה    600Vאו פוליאולפין 
0) לל

עלון טכני/מיפרט 
  יצרן

  

,     UL 3288/3289עמידה בתקנים   3
1500C CSA 1503 600V  

אישור מוסד תקינה 
  במדינת היצור

  

אריזה על תופים רובוסטים עם כיסוי   4
    UVבפני חשיפה לקרינת 

פירוט אורך   אישור היצרן/ ספק
  הכבל על תוף
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    אישור היצרן/ ספק  לוח זמנים לאספקה  5

 6הכבלים מיצור שוטף או מלאי עד   6
  חודשים לפני האספקה בפועל 

תעודת משלוח  היצורהצהרת מפעל 
ובדיקות בקרת 

איכות של 
  המפעל

 דוגמת התקנה  .ג

ס"מ כל אחד, על זיווד  50כבלים באורך  2תסופקנה לאישור דוגמאות התקנת 
  שקע ועל זיווד תקע , דו קוטביים שתספק רש"ת. 

  

  הנחיות להגשה לאישור צינורות להתקנה תת קרקעית .2

  המפקח:. טבלת  תיוג שימלא ויגיש הקבלן לאישור א

דגם / מס'  יצרן מוצע  תיאור
  קטלוגי

מסמכים 
  להגשה

 אורך שיסופק

עלון טכני /     יק"ע  1531פוליאתילן ת"י 
מפרט יצרן, 
אישור מכון 

התקנים 
לדגם 

והקוטר, 
הנחיות 
התקנה 

ואיחסון של 
מפעל היצור, 

פרטים על 
קבלן שיבצע 

הריתוכים 
בין לחיבור

  

         10דרג  499פוליאתילן ת"י 

         10דרג  499פוליאתילן ת"י  

         10דרג  499פוליאתילן ת"י  

         8דרג  532פי.וי.סי.ת"י 

         8דרג  532פי.וי.סי.ת"י 

         8דרג  532פי.וי.סי.ת"י 

         10דרג  532פי.וי.סי.ת"י 

         10דרג  532פי.וי.סי.ת"י 

         10דרג  532פי.וי.סי.ת"י 
  

  לאישור לפני הזמנת הצינורות:. דוגמאות שיספק הקבלן ב

  .ס"מ לצינור עם  50-100חיבור צינור באורך  –לכל קוטר צינור פי.וי.סי
 "מופת פעמון", עם סימון  היצרן 

  ס"מ עם סימון  היצרן  50  100-דוגמה באורך –לכל קוטר צינור פוליאתילן 
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  הנחיות להגשה לאישור שוחות .3

  המפקח:טבלת  תיוג שימלא ויגיש הקבלן לאישור 

דגם / מס'   יצרן מוצע  תיאור השוחה
  קטלוגי

  מסמכים להגשה

2A    לעומס D400      1 תוכנית מידות ופריטים .
  הנדרשים בהמשך.

  . אישור מת"י לדגם ולעומס 2
. תוכנית קונסטרוקציה וסוג 3

  בטון
. פתחים לצינורות לרבות 4

  ניקוז
  . איטום חיצוני 5
. סולם נייד והכנה להצבתו 6

  בשוחה
  . שקע לשאיבת מים 7
  . הארקה8
. איטום בין חוליות ותקרה 9

  נפרדת
  . עוגני משיכה לכבלים10
  . אוזני וחורי שינוע11
. פרטי המכסה כולל לוגו 12

3A    לעומס D400     

3A    לעומס E600     

5A    לעומס D400     

5A    לעומס E600     

401A    לעומס     

120X140  לעומס
D400 

    

120X140  לעומס
E400  

    

 150X150מודולרי 
  D400 לעומס 

    

 150X150מודולרי 
  E600לעומס 

    

 -תקרה ל
1 01 0

    

  
  
  
  

  טבלת בדיקות טרום קבלה –נספח ט' 
  

  : למנחם בוימל  הערה
להפיקם יש מסמכי אקסל של אגף חשמל שצריך יהיה להמירם למסמך וורד או 

 בפורמט תמונה ולהטמיע כאן

  
  
  

  יצור ואספקת חביות, מכסים, פלטות בסיס ומתאמים לתאורת מסלולים  - נספח  י'

  כללי  .א

מפרט זה כולל הדרישות ליצור ואספקת חביות, מכסים, פלטות ומתאמים המיועדים     
לפנסי תאורת מסלולים מוגבהים או שקועים ולשנאים הטוריים המזינים אותם. 
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התוצרת תהיה מיצרן מאושר ע"י המזמין.דרישות סף שעל היצרן למלא:בעל נסיון 
שנים אחרונות ביצור ואספקת המוצרים,אישור בר תוקף שניתן ע"י  5מוכח של לפחות 

מעבדה בלתי תלויה מאושרת ע"י המזמין או מכון התקנים הישראלי בשנה האחרונה, 
 ר ובדיקת המוצרים.על עמידה בתקנים המנחים ומפרט זה לגבי יצו

  סטנדרטים ותקנים מנחים   .ב

 ציפוי אבץ בטבילה חמה .  918 -תקן ישראלי   
 ADVISORY  CIRCULAR  ACמפרט רשות התעופה הפדרלית של ארה"ב   

150/5345-42C   
 SPECIFICATION FOR AIRPORT LIGHT BASES  TRANSFORMER 

HOUSINGS , AND ACCESSORIES.  

 דרישות   .ג

החביות, המכסים, פלטות הבסיס ופלטות המתאם ייוצרו מפלדה מתאימה לציפוי  )1(
 Galvanizing Quality) ( 918כמצוין בתקן ישראלי  ST-37 באבץ חם כגון 

Steel ;וכמפורט בתוכניות המצורפות להזמנה. (הגבלת תכולת יסודות בפלדה
). 1.3%עד  -נין , מנג 0.05%עד  -, זרחן 0.25%עד  -, פחם 0.05%עד  - סיליקון

יש להשתמש בסוג אחיד של פלדה עבור כל סדרת יצור ולתאם זאת מראש עם 
 מפעל הגלוון . 

לאחר השלמת כל הריתוכים ועיבודם הסופי יצופו המוצרים באבץ חם. העובי  )2(
מיקרון עובי  77 -מיקרון ולא פחות מ 85הממוצע של הציפוי בסדרת יצור יהיה  

היצרן להמציא על כך תעודת בדיקה ממפעל הצפוי. יש ציפוי ביחידה בודדת . על 
להקפיד במיוחד בזמן הטבילה באבץ חם על נקוי בלתי פוסק של תחמוצות 
ובמיוחד בסמוך להוצאת החלק מהאמבט ושהמשטחים יהיו חלקים ללא נקודות 

  בולטות . 

, תבריגים במדה שנדרשים יבוצעו בד"כ לאחר הגלוון. באם הם יבוצעו לפני הגלוון )3(
יש לעבור דרכם עם מברז לנקוי עודפי האבץ . לאחר מכן ימרחו התבריגים 

 .1000ב"מוליקוט "

 לאחר גמר היצור, ע"י (Touch-Up) במדת הצורך, ניתן לבצע "תקוני תגמיר" 
Zinc Dust Primer  לפי תקן MIL-P-26915 (USAF) או ע"י צבע עשיר אבץ

 מתוצרת מוליקוט.  Zinc Protector) כדוגמת 94%(בתכולה מעל 

  כל חבית תסופק עם האביזרים הנלווים כמפורט בתוכנית וכמצוין להלן :  )4(

מ"מ צבוע פשתן, סגור באמצעות ששה ברגים  19מכסה עץ לבוד בעובי  
 . 16x1”   - "3/8חלד, -ודיסקיות אל

 גומית אטימה לחדירה ישירה של הצנרת לכל קדח שהוכן . 

 קרקעית . - ר חבור הצנרת התתפקקי אטימה זמניים לפתחים עבו

  בורג, אום ודיסקיות להתקן ההארקה הפנימי .
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  בדיקות ואישורים   .ד

  - יש להמציא מראש לאישור המזמין הפרטים הבאים  )1(
שם מפעל היצור וכתובתו, אמצעי היצור, תוכנית בקרת איכות, אמצעי הבדיקה 

ה (כגון (באם הבדיקות יבוצעו במפעלי היצור והצפוי) או שם מעבדת הבדיק
 מכון התקנים הישראלי, מבדקת הטכניון או מעבדה בלתי תלויה אחרת) . 

הבדיקות תבוצענה בהתאם למפורט בסטנדרטים והתקנים המנחים ולמפורט 
במפרט זה. מחיר כל הבדיקות, התעודות, ההובלה, אמצעי בדיקה וכל הנדרש 

 לבצוע הבדיקות הם באחריות היצרן ועל חשבונו . 
טפוס מושלמת לכל דגם שבהזמנה לפני בצוע סדרת - יחידת אבהיצרן יבצע 

 היצור שבהזמנה. 

טפוס תבדק לפני צפויה באבץ חם ולאחר קבלת אישור המזמין -כל יחידת אב )2(
להלן ותבדק סופית . רק  5היא תשלח לגלוון באבץ חם, תסומן כנדרש בסעיף  

 ת היצור.לאחר אישורה הסופי ע"י המזמין ניתן יהיה ליצר את יתרת סדר

באם היצרן יצר יחידות זהות בשלוש השנים שקדמו להזמנה, ניתן  : הערה
 טפוס בתנאי שינתן אישור המזמין לכך . -לוותר על יצור אב

  טפוס לחביות כוללות : -בדיקות יחידות אב )3(
  הסעיףהתקן המנחה            סוג הבדיקה

   AC 150/5345-42 4.2.1   Load Test  בדיקת העמסה

בדיקת הלם 
  טמפרטורה    

4.2.2   Temperature 
Shock Test 

 Leakage Test  4.2.3  בדיקת אטימות

 Visual   4.2.4 בדיקה חזותית כולל

תקן ישראלי   בדיקת הצפוי (גילוון)
918  

  פרק ג' - שיטות בדיקה

                                             
  בדיקות אב טיפוס למכסים, פלטות, מתאמים כוללות : )4(

בדיקה חזותית כולל מידות ותבריגים, בדיקת איכות החומר והיצור תוך 
תשומת לב מיוחדת למישוריות המשטחים והחלקתם, לאחידות הציפוי ללא 

 עודפי אבץ, חוסר פינות חדות וזיזים. 
ברגים. בפלטות  6ה על חבית בסיס והידוקה עם אטם באמצעות הרכבת היחיד

  מתאם יורכב גוף תאורה שקוע שיהודק באמצעות הברגים. 
  פרק ג'. - שיטות בדיקה  918בדיקת הצפוי (גלוון) לפי תקן ישראלי 

לפני בצוע סדרת היצור, הקבלן לעבודות החשמל יגיש לאישור המפקח  )5(
וון להזמין, שתכלול בין השאר סוגי רשימה מפורטת של החביות שהוא מתכ

החביות, כמות ומיקום פתחים לצנרת ותיק יצור של כל דגם חתום ע"י יצרן 
  החביות.

בדיקות סדרת היצור תבוצענה בדוגמאות שיבחרו ע"י המזמין, פרט לבדיקה  )6(
) דלעיל. באם יתגלו לקויים בסדרת היצור, רשאי המזמין 3בסעיף קטן (

 פות על סדרת היצור וזאת על חשבון הקבלן .לדרוש בצוע בדיקות נוס
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 סימון .   ה

כל חבית תסומן ע"י צבע שחור עמיד לתנאים חיצוניים, שירוסס בשבלונה מתאימה. 
    ס"מ . הסימון יכלול :  דגם, מס' סדורי .  5גובה הספרות והאותיות לפחות 

  אריזה, איחסון והובלה ו.   

בשמן פשטן כמפורט בתוכנית כל חבית תסגר במכסה עץ לבוד צבוע  )2(
" והפתחים לצנרת 1000ברגים. כל התבריגים ימרחו ב"מוליקוט   3באמצעות 

ובורג הארקה עם  3/8ברגי אלחלד " 6יאטמו זמנית. בנוסף לכל חבית יסופקו 
    דיסקיות שיוכנסו לתוך החבית בשקית מתאימה.

ם סדוריים, החביות תארזנה בקבוצות קשורות על גבי משטחי עץ ולפי מספרי
כפי שיקבע ע"י המפקח. לכל קבוצת אריזה תוצמד תוית בציון מס' הקבוצה 
והמספרים הסדוריים של החביות. כן ילווה המשלוח במסמך מרכז המפרט 

  הקבוצות והמספרים הסדוריים.

כל מכסה, פלטה, מתאם, יארז באופן נפרד בקרטון גלי . ניתן לקשור מס'  )3(
  אם להנחיות המזמין. יחידות מאותו סוג ביחד, בהת

נספח א'  918יש להקפיד על תנאי האחסנה וההובלה כמפורט בתקן ישראלי  
 ולנקוט באמצעים למניעת פגיעה בגלוון ובתבריגים. 

  תיק יצורז.   
יוכן ע"י יצרן החביות והציוד הנלווה בהתבסס על התוכניות  המצורפות 

  ויוגש  מראש לאישור המזמין.
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  וולט  4160/400שנאי יצוק   -'אנספח  י
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  מפרט טכני
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  תוכן עניינים

  נספחים

  LINK SEALמפרט טכני מערכת אטימה     נספח ג'

  מפרט טכני של מכסה לתא מגופים    נספח ד

  חשמלימפרט טכני למגופים עם מפעיל     נספח ה

 מפרט טכני של תא הידראנט תדלוק    נספח ו

  

  

  

          

          

  0P  הערותל  22.10.2017  זאב ספוז'ניקוב  נעמה סבו
  גרסה  תאור  תאריך  שם מאשר  שם עורך

 מערכת תדלוק מטוסים – 38פרק 
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  מערכת תדלוק מטוסים – 38פרק 

  כללי . 38.1

  מטרת המפרט . 38.1.1

מפרט זה מגדיר ומפרט את דרישות הרכש והעבודה המינימאליות, טיבן, 

תכולת המחירים, אופני המדידה ותקנים לצורך ביצוע רכש  תנאי הביצוע,

ועבודות של התקנת צנרת לתדלוק מטוסים ברחבת בראבו בנמל התעופה 

  בן גוריון.

  תאור הפרויקט . 38.1.2

בחלק המזרחי ובחלק  18הפרוייקט כולל הנחת צנרת דלק ראשית בקוטר "

  המערבי של הרחבה, והתקנת תאי דלק ("פיטים") ברחבה. 

, לרבות 18/ " 16עבודות כוללות התחברות לקו קיים בקוטר "כמו כן ה

  הקמת שתי שוחות מגופים חדשות בסמוך להתחברות. 

  היקף העבודה . 38.1.3

  זה כוללת אך לא מוגבלת לביצוע. מכרזהעבודות על פי 

 ".18- "6 יםרת תת קרקעית קיימת בקטרפירוק צנ  .א

 צנרת בחול. ", לרבות ריפוד18התקנת צנרת תת קרקעית ראשית חדשה בקוטר   .ב

" מהקו הראשי לכל אחד מתאי התדלוק, 6התקנת צנרת תת קרקעית חדשה בקוטר   .ג

 .CLSM-לרבות ריפוד צנרת בחול ומילוי ב

 ) המשולבים ברחבת הבטון.Pitsהתקנת תאי תדלוק (  .ד

) בקו דלק תת קרקעי ראשי ונקודות ניקוז HP) ואיוורור (LPביצוע תאי ניקוז (  .ה

 ואיוורור בשוחות חדשות.

שוחות חדשות של תאי מגופים בצנרת דלק, בהתאם לתוכניות, לרבות התקנת  2יצוע ב  .ו

 מכסי שוחה, משטחי עבודה, סולמות, מונוריילים וכד' (לא כולל עבודות עפר ובטונים).

 ביצוע עבודות צנרת, התקנת מגופים, ציוד ומכשור בשוחות החדשות.  .ז

 הכנת תשתיות למערכות חשמל ובקרה   .ח

 ת קיימת.פירוק קטעי צנר  .ט

 חיבור שוחות לצנרת קיימת.  .י
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כמתואר  –ביצוע נקודות מדידה לצורך התחברות למערכת הגנה קתודית קיימת   .יא

 בהמשך המפרט.

 רכש חומרים.  .יב

  הקבלן לא יחל בעבודה  לפני מילוי הדרישות הבאות:

 קבלת תכנית תאום מערכות שתכלול בין היתר:  .א

צינורות בקירות הפנימיים של תכניות חשמל ובקרה של תאי התדלוק כולל  -

  התאים, על מנת להציג את החדירות הקיימות לרבות מידות.

תאום של החדרת הצינורות מול הקבלנים האחרים: עבודות עפר ותשתיות,  -

  מערכות מים, ביוב וניקוז, קבלן לעבודות סניטריות, קבלן חשמל וכד'.

ידי מנהל -עיל עלהקבלן לא ימשיך בעבודתו ללא אישור ותיאום התוכניות ל  .ב

  הפרויקט מצד המזמין.

על הקבלן לבצע את עבודתו בתאום ובשיתוף פעולה  - תאום עם גורמים אחרים   .ג

, ועם כל גורם רלוונטי, או מטעמו/מלא  עם כל גורם שיועסק בשטח על ידי המזמין ו

או על פי הוראות המפקח/מהנדס /אשר הקבלן חייב בתאום איתו על פי כל דין ו

 ביצוע.

  ביצוע חפירות גישוש ותיעודן עבור התחברויות לקווים חדשים.  .ד

הקבלן אחראי למסור את המערכת לאחר אישור המפקח ומנהל 

  הפרויקט ולשביעות רצון המזמין.

  תנאי סף לקבלן מערכת הדלק . 38.1.4

ביצוע מערכת הדלק על פי המפרט יעשה על ידי קבלן שעומד בתנאים 

  מטה:

  .5, קבוצה א' 410קבלן רשום בפנקס קבלנים בענף   .א

₪  10,000,000פרויקטים בתחום מערכות דלק בהיקף של  5ביצוע   .ב

 השנים האחרונות. 10 -לפרויקט, ב

 רתכים מוסמכים.  3עובדים לפחות, מתוכם  10צוות עבודה אורגני של   .ג

הסמכת רתכים בפרויקט תהיה על ידי אחד מהגופים הבאים: מכון   .ד

שראל, חברת החשמל לישראל מכון טכנולוגי לי - התקנים, הטכניון 

 CWI.בע"מ, בתי זיקוק לנפט בע"מ , מפקחי ריתוך מוסמכים 
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  תקנים ומפרטים ליישום . 38.1.5

התקנים והמפרטים המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד ממפרט טכני 

  זה, בהיקף  הרלוונטי.

 )APIמכון הנפט האמריקאי (

  

  

  )ASTM( וחומרים בדיקות של האמריקאית החברה

ASTM A  105 Forgings, Carbon Steel, for Piping Components 

ASTM A  234 Piping Fittings of Wrought Carbon Steel and Alloy Steel for Moderate 

and Elevated Temperatures 

ASTM A  193 Alloy steel and stainless Steel Bolting Materials for High-Temperature 

Service 

ASTM A  194 Carbon Steel and Alloy Steel Nuts for High-Pressure and High-

Temperature Service 

 משרדי לעבודות בניין-המפרט הבין 

  עבודות עפר 01 פרק 

  עבודות בטון יצוק 02 פרק 

  עבודות צביעה 11 פרק

  עבודות מסגרות חרש 19 פרק 

  כבישים ורחובות 51 פרק 

  קווי מים, ביוב ותיעול 57 פרק 

 הצבאי המפרט

MIL-Std-105E - Sampling Procedures and Tables for Inspection by Attributes. 

MIL-C-4556E - Coating Kit, Epoxy, for Interior of  Steel Fuel Tanks 

API Spec.  5L Pipe Specification 

API Spec.  6D Pipeline Valves 

API Spec.  607 Fire Test for Soft Seated Ball Valves 

API Spec.  6FA Fire Test for Valves 

API Std.   1104 Standard for Welding Pipe Lines and Related Facilities 
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  תכניות המכרז/ חוזה . 38.1.6

תכניות המכרז/ חוזה מציגות את הסידור ואת הפרטים של מערכות 

  מערכת הדלק. הצנרת, רכיבי הציוד והמוצרים של

במידה וימצא הקבלן כי שינויים בתכניות המכרז/ חוזה הינם הכרחיים, 

פרטי השינויים והסיבות להם יוגשו בהקדם האפשרי לאישור המפקח. שום 

  שינוי לא יבוצע ללא אישור בכתב של המפקח.

  .מצורפות כנספח א' למפרט טכני זהז/חוזה זה כררשימת התכניות למ

  עזר תכניות . 38.1.7

ייעזר בתוכניות החברה של אתר העבודה, לקבלת התוכניות על הקבלן 

  הקבלן לפנות למפקח.

  תכן הציוד . 38.1.8

) בעל תכונות Jet A-1כל החומרים והציוד יתאימו לשימוש עם דלק סילוני (

  הבאות:

  15°                    צפיפות בC 0.805 gr./cm3 

  15°צמיגות קינטית בC                                           3.0-4.0 Cst 

הרכיבים יתאימו להתקנה חיצונית, בלתי מקורה, ויתפקדו נורמלית 

+ מעל  40. רום פני האתר הינו  C40°עד  C5°בטמפרטורת סביבה של 

  פני הים.

  התאמת מוצרים ורכיבי ציוד ואישורם . 38.1.9

שם היצרן ומספר הדגם (או המס' קטלוגי) של המוצר או רכיב הציוד הנקוב 

קובעים את סטנדרט האיכות והתכנון הנדרשים מהמוצר או רכיב שלו, 

  הציוד המקביל של היצרנים האחרים המצוינים במפרט המיוחד.

המוצרים או הרכיבים המקבילים שלהם יתקבלו בתנאי שיגיש הקבלן 

בכתב של היצרן המצהיר על המקבילה שלהם לסטנדרט ובתנאי שאישר 

  זאת המפקח. 
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  הגשות . 38.1.10

וצרים, רכיבי ציוד, מגופים וכו') יוגשו לאישור. דרישות כל החומרים (מ

) של Shop Drawingsההגשה תכלולנה את נתוני היצרן, תכניות ייצור (

אלמנטים (כדוגמת משטחי עבודה ותמיכות) המפורטים במידה חלקית 

  בלבד בתכניות המכרז/חוזה.

 הקבלן לא יבצע את עבודתו ללא אישור המתכנן והמפקח על תוכניות

) והאמצעים והדוגמאות הנדרשות SHOP DRAWINGSהייצור (

  במפרטים ועל ידי המתכנן.

חומרים המסופקים להתקנה באתר יסופקו עם כל המסמכים הנוגעים 

  המפורטים להלן:

 ) סטים) 5תכניות ייצור מאושרות 

 ) תעודות בדיקהCertificates of Compliance של החומרים לאישור (

 טהתאמתם לדרישות המפר

 ) עקומות ביצועיםPerformance Curves ( 

 הוראות התקנה 

 איזון והתאמה 

 הליכי בחינה 

 בדיקות ותוקפן 

 תהליכי אחזקה מונעת 

  תהליכי איתור תקלות 

  תהליכי תיקון ואחזקה 

 רשימת חלקים מלאה של היצרן, כולל חלקים בכל רכיבי הציוד 

  רשימת חלפים מומלצת המציגה רמת מלאי מינימלית לשנת

 ולה אחת.פע

  משלוח וטיפול בחומרים . 38.1.11

החומרים המועברים לאתר יעמדו בדרישות המפרטים וייבדקו לאיתור 

  נזקים.
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  ).Handlingהפריטים המתקבלים יאוחסנו עם מינימום טלטול (

חומרים פסולים יסולקו במהירות מן האתר. קביעת אתרים פסולים תעשה 

  על ידי המתכנן והמפקח לא יוכל לערער על כך.

צינורות יסופקו כשהם אטומים בכיפות פלסטיות בקצותיהן ויוחזקו כך 

שפנים הצינורות נשמרים כשהם נקיים מכל לכלוך או גופים זרים, בכל זמן 

  ובכל תנאי. הכיפות לא תוסרנה מן הצינורות עד להתקנתם.

  אחריות וכתב אחריות . 38.1.12

 חודשים, ממועד קבלת 12- כל הרכיבים המסופקים, יישאו אחריות ל

הביצוע המושלם של הקו לרבות תאי התדלוק, תאי האיוורור והניקוז וכן 

  שוחות המגופים ע"י המזמין.

תעודת האחריות תכלול חלקים ועבודה לרכיבים המסופקים בהתאם 

  למפרטים אלה.

 7עם קבלת הודעה מהמזמין על כשל רכיבים, יפעל הקבלן בהתאם ובתוך 

  תבקשים. ימי עבודה, יתקין באתר את החלקים המ

  תוכניות "לאחר ביצוע"  . 38.1.13

באופן  (AS MADE) על הקבלן להכין על חשבונו תוכניות "לאחר ביצוע"

  ממוחשב כמפורט.

תוכניות "לאחר ביצוע" יוגשו על גבי תוכניות מדידה חתומות ומאושרות ע"י 

מודד מוסמך, הקבלן, המפקח, המתכנן ומנהל הפרויקט (מקור וחמישה 

  דיסקט בפורמט אוטוקד.עותקים חתומים), וכן 

 התוכניות יכללו את המיקום והגבהים של כל המתקנים, המבנים והמערכות

כפי שבוצעו למעשה ע"י הקבלן על רקע המצב הקיים בטרם החל בביצוע, 

הארצית ורום מוחלט, וכן מידע נוסף  תהקואורדינאטוכולל קשירה לרשת 

ון תוואי קווים, בעתיד, כג שיידרש להפעלה ולאחזקה שוטפת של המבנה

  עומק, כיסוי וכו'. 
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ביצוע" כאמור לעיל היא תנאי הכרחי  מודגש כי מסירת תוכניות "לאחר

לאישור החשבון הסופי. לא ישולם לקבלן כל תשלום עבור הכנת התוכניות 

היות שעבודה זו כלולה במחירי היחידה לביצוע העבודות השונות במסגרת 

  מכרז זה.

   ספר מתקן ותוכניות עדות . 38.1.14

הקבלן ימסור למזמין, עם סיום ההקמה וההרצה ועד חודשיים לפני תחילת 

התפעול והתחלת תהליכי קבלת המתקנים, חמישה עותקים מושלמים של 

ספרי המתקן. ספרי המתקן יכללו את כל מרכיבי המערכות, המתקנים 

  .והאביזרים

  ספרי המתקן יוגשו לפי הפורמט שיועבר ע"י המזמין.

  אחידשיטת מספור  . 38.1.15

הקבלן ימספר את הציוד הראשי המוזכר בהוראת התפעול והאחזקה ע"פ 

  שיטת מספור אחידה של המזמין.
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  אתר הפרוייקט . 38.1.16

גישה  רואים את הקבלן כמי שבדק באופן יסודי את תנאי המקום, בדק דרכי

והובלה, כבישים קיימים, גדרות, צנרת מים, חשמל, טלפון, ביוב, הפרעות 

ועל יסוד כל זה, ולשאר הציוד הנדרש לעבודה  םמכאנייקיימות לכלים 

  .ביסס את הצעתו

וכמו כן  מופנית תשומת לב הקבלן למדרכות, כבישים ותשתית קיימת

  להסדרי  הבטיחות והביטחון הנדרשות לאתר בטחוני זה. 

לא תוכר כל תביעה מהקבלן לרבות הארכת משך הבצוע בגין אי הכרת 

נה מצדו גם אם קיומם אינו בא לידי טעות באבח השטח וההפרעות שבו או

  .ביטוי במסמכי המכרז

  התארגנות ותחום עבודה . 38.1.17

הקבלן לא יחרוג מתחום העבודה שגבולותיו מסומנים בתכניות, או כפי 

 .בשטח ע"י המפקח שיוגדר

הקבלן יבחר לעצמו שטח התארגנות אחד או יותר, יחד עם זאת מובהר 

בא תחילה לאישור המפקח וכי לקבלן כי מיקום שטחי ההתארגנות יו בזאת

 המפקח מתחייב לאשר לקבלן את שטחי ההתארגנות שהוצעו על ידו או אין

  את ממדיהם.

אם במהלך התקדמות העבודה ייאלץ הקבלן להעתיק את שטח 

  ההתארגנות, ייעשה הדבר על חשבונו.
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  שלבי העבודה . 38.2

העבודה ברחבה תחולק לשלבי עבודה, על מנת להקטין את זמן השבתת 

דרך הקו הראשי  3הרחבה, וכן על מנת לשמר הזרמה שוטפת לטרמינל 

  העובר ברחבה.

  בתוכניות (נספח א').בפרק זה, וכן פירוט של שלבי העבודה נתון 

לוחות זמנים של שלבי העבודה יוגדרו ע"י המזמין והמתכנן הראשי ויועברו 

   ע"י המפקח.

הקבלנים האחרים העבודה בכל שלב תתואם עם מול המפקח, ובתיאום עם 

  העובדים באתר.

הוא השלמת העבודות על שוחות  תנאי למעבר לעבודה על החלק המערבי

V5+V6  כולל המגופים + קטע צנרת ביןV6 ל-V3  התחברות ולאחר מכן

 קו הדלק הקיים.ל

  

  ביצוע  הכנות שלב

-V-9 ,Vסגירת מגופים בשוחות   1-א
  .)1( , ניקוז מקטע11

ניתוק מסעף מקו קיים לכיוון 
  רחבות מזרחיות. 

על  12"התקנת אוגן עיוור 
  המסעף.

מסעף מקו קיים פירוק קו דלק ב
, כולל לכיוון רחבות מזרחיות

  . V-8שוחה 
  ביצוע קו דלק צפוני.
, לרבות V-5ביצוע שוחה צפונית 

  מגופי ניתוק
  לכיוון קו קיים. V-5-קו מביצוע 

על  12"התקנת אוגן עיוור   א
  המסעף.

  .מסעףהמשך פירוק קו דלק ב
רחבה מזרחית כולל ביצוע 
  .פיטים

, לרבות מגופי V-6ביצוע שוחה 
  ניתוק.

 הלכיוון רחב V-6-ביצוע קו מ
  מערבית.

סגירת אזור מחוץ לתחום סוף 
העבודה (ליד סוויסאיר)  על מנת 

 V-6-ל V-3-מ 18ביצוע קו דלק "
  ללא חיבור לקו קיים.
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שלב 

  א'

  .18להעביר קו דלק "
סיום עבודה על שתי השוחות 

- עד ל V-6-(כולל מגופים) + קו מ
V-3  

בחוות מיכלים עד סגירת מגופים 
V-11.ניקוז מקטע ,  

לקו  V-6התחברות משוחה סיום 
  V-3ליד  קיים

לקו  V-5התחברות משוחה סיום 
  קיים 

ביצוע שטיפה של הקו המזרחי 
  החדש.

  קיים 18פירוק קו דלק ראשי " המזרחי החדש.הפעלה של הקו   ב'
ביצוע קו + פיטים רחבה 

  .מערבית

  :רההע

סגירה  – לא אוטם, יהיה צורך בניקוז מקטע גדול יותר V-9 -ב ףאם מגו )1(

 .או בחוות המיכלים V-3בשוחה 
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  ציוד . 38.3

כל הסעיפים בכתב הכמויות (רכישה, הובלה, אספקה, טיפול והתקנה 

לרבות כל החומרים והאביזרים עד לביצוע התקנה מושלמת ובאישור 

  המפקח). 

  תאי הידרנט תדלוק  . 38.3.1

 ומצוידים בכל היצרן כאשר הם מורכבים ידי על התדלוק יסופקו תאי

הידרנט (שסתום  תא מגוף למעט, בתוכניות המוצגים והאביזרים הפריטים

  .  תאי התדלוק יצרן ידי-על ולא, בנפרד יסופק התדלוק) אשר

  התקנת התאים כוללת התאמה בשטח לבטונים.

-CAVOTEC DABICO –DAB-24ULWP-ENVתא תדלוק יהיה מדגם

S-FH-  או ש"ע מאושר, הבנוי מחלק עליון וחלק תחתון, המאפשר התאמה

  ות.אנכית של התא לגובה הסופי של השטח והרחב

כל עבודות הבטון לביסוס ושילובו ברחבה יבוצעו על פי תוכניות 

קונסטרוקצייה. כל עבודות הבטון ישולמו על פי מחירי פרק עבודות בטון, 

  ואינם כלולים בסעיף להתקנת תא התדלוק.

החלק העליון ייוצר מברזל יצוק גרפיט ויותקן בעזרת מתאם מיציקת 

){ מטוס Psi )18 kg/sq.cm 250 אלומיניום שתוכנן לעמוד בעומס של

  )}. A- 380-800, B-747/400,נוסעים (

מ"מ ובעומק  50) על מכסה תא השירות יהיה בגובה של FUELהכיתוב (

מ"מ עמיד לשחיקה וקורוזיה, לצבע עמיד מקודד ובנוסף, תצורף  2של 

תגית אלומיניום הנושאת את מס' תא התדלוק (כפי שיוגדר ע"י המזמין). 

מ"מ מינימום. הצד החיצוני של מכסה השירות יכוסה  8ספר יהיה גודל המ

  במערכת זפת פחם על בסיס אפוקסי.  

בהתקנת המכסה יש לוודא כי האטם המותקן הוא על פי המפרט ושהוא 

  מותאם עם  פרט מסתובב שימנע פיתול.
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החלק התחתון ייוצר בעזרת ריתוך פלדת פחמן עם רצפה משופעת כך 

  אותה. שיהיה קל לנקות

  יישום וכיסוי החלק מצדו הפנימי ע"י מערכת צבע אפוקסי לבן. 

יישום וכיסוי החלק החיצוני באמצעות חיזוק יריעות פיברגלס מבודדות 

  חשמל, כאשר הצד הנגדי של הפלטה ימולא בשרף אפוקסי.

האיטום בין שני חלקי המבנה יהיה אופטימלי כך שתיווצר אטימה של 

לחדור מתנועה אנכית ובכדי למנוע מגע בין  הדלק מהמים אשר יכולים

  החלקים. החיבור אמור להתבצע בעזרת ברגי מליטה ייעודיים.

מכסה תא התדלוק יהיה מאובטח באמצעות כבל אבטחה על גבי ציר 

מקסימום  מעלות. המכסה יהיה בנוי כיחידה אחת עם 180בפתיחה של 

רת מנגנון מכאני ק"ג בעז 22ק"ג, וכושר סגירה של  12כושר נשיאה של 

פיתול. אשר יבטיח את פתיחת המכסה רק בנק' המתוכננת ויישאר פתוח 

  רק על פי כוח הכבידה.

ק"ג/ לסמ"ר )  psi )70 1,000המכסה אמור לעבור בדיקת עומס בלחץ של 

סמ"ר) .כוח ההחזר לא יעלה על  inch²) ,1,291 200מיושם בשתי נקודות 

0.010 inches .לאחר שחרור העומס  

יש להמציא תעודה של בדיקת מעבדה מוסמכת אשר מצביעה על תוצאות 

  הבדיקה בעמידה בעומסים הדרושים על פי תנאי היצרן. 

  D.O.T.AC-150/5320-6C כמו כן, המכסה אמור  לעמוד בתקן

ובאחריות היצרן להציג ראיות  של עשר שנות ניסיון בייצור יציקות 

  אלומיניום לתעשייה האווירית.

  כני של תא תדלוק (הידראנט )מצורף כנספח ו' של מפרט טכני זה.מפרט ט

של שסתומי  API/IPתאי התדלוק יהיו עם כניסה צדדית בהתאם  לתקן 

  תדלוק. 

  הקטרים כפי שמופיעים בשרטוטים . 
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 API Std.5L Gr. B , Std , W. Sch -בהתאם ל  Seamless 6"צנרת: 

40 .  

  " 1/16עובי של אטם: מותאם לעבודה עם דלק סילוני ב

מיקום וקיבוע הצינור והאוגן באמצעות רצועות חיזוק לצדו הפנימי בחלק 

  התחתון של התא.

. Mil- 4556E -פנים פני השטח של הצנרת יכוסה במערכת צבע בהתאם ל

פני השטח החיצוניים והאביזרים יטופלו בדומה לפנים פני השטח של 

  החלק התחתון.

, עם שליטה ע"י מגוף כדורי 4רת בקוטר "תאי התדלוק יהיו מותאמים לצנ

בהתאם לנספח ו' (מפרט טכני של תא הידראנט תדלוק),  4ידני בקוטר "

או ש"ע מאושר. הברז יסופק עם אוגן עיוור DAB-BV6*4-2DFG מדגם 

  (לצורך ביצוע טסט לחץ) ויכלול ניפל לשחרור אוויר.

  (XGHVL)מגופים בתא הידראנט  . 38.3.2

מאושר  ANSI 150" מאוגן 4"*4בקוטר יהיה שסתום התדלוק (ההידרנט) 

API 1584) בעל שתי אפשרויות הפעלה ,Dual Pilot (-   ע"י כבל משיכה

או ש"ע מאושר.   Carter 60554AY, מדגם ידני ובתפעול פניאומאטי

  השסתום יהיה נגיש ויופעל ידנית לפתיחה וסגירה.

 של והתחתונים העליונים החלקים שני בין mesh 10השסתום יצויד ברשת 

 (  US gpm1000  בספיקה של psi12 -מפל הלחץ לא יעבור . היחידה

lpm3785.( 300 השסתום יתאים לעבודה בלחץ עדpsi  )20.7bar.(  

 10 - ל 5 -יהיה בין  הפתיחה זמן. שניות 5 -ל 2 יהיה בין זמן סגירת שסתום

  ). US gpm1070  ) lpm4050  - ועד ל  מאפס, שניות

  חומרי מבנה: 

  :גוףDuctile Iron 

 ) מעטפת ופיקודTrim :(Stainless Steel and Aluminum Alloy  
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  (XGLPD, XGHPV)תאים לנקודות ניקוז ונקודות איוורור  . 38.3.3

 כל הכוללת את, מושלמת ומלאה כיחידה היצרן ידי על התאים הנ"ל יסופקו

למתואר  לזה זהה יהיה התא .בתוכניות המוצגים והאביזרים הפריטים

או שו"ע  "DAB DABICOאו " WARNER-LEWISידי  על בתוכניות ומיוצר

 מאושר אחר.

 או ש"ע מאושר. CAVOTEC, DAB-20WP-ENV-S-LP  יהיה מדגם  ניקוז תא

 או ש"ע מאושר. CAVOTEC,DAB-20WP-ENV-S-HP יהיה מדגם אוורור תא

את מספר התא כאשר גודל  הנושא אלומיניום תג יותקן התא על גבי מכסה

  .מינימום מ"מ 8 -המספר יהיה כ

 .API Std. 5L Gr. B, Std. W -לפי, 4", 1½", ¾ " - בקוטר יהיה הצינורות

(Sch. 40) לעבודה עם  ומתאימים  1/16" יהיו בעובי של ואטמים אוגנים

  דלק סילוני כמוגדר לעיל.

  -בהתאם ל אפוקסי צבע במערכת מצופים פני שטח הצנרת הפנימיים יהיו

Mil-C-4556E.  

פני השטח בדומה ליטופל  והציוד, הצנרת של החיצוניים השטח פני

  .הפנימי

   (Link Seal Through Wall Pipe Penetration)איטום מעברי צנרת  . 38.3.4

איטום מעברי צנרת דלק בשוחות מגופים ותאי תדלוק יעשה באמצעות 

 - עמיד ללחץ הידרוסטטי המיוצר על ידי חברת Link Sealמכלול 

Thunderline  .  

מוחלט  איטום יספק, משני אטמים מקשרים המורכב מכלול אטימה מקשר

  .40ft -לעומד מים של כ

אטימת צנרת החשמל והבקרה בתא התדלוק חשובה מאד ויש להקפיד על 

בידוד חשמלי בין הצנרת לקירות התא, הבידוד מיושם באמצעות אטמים 

  והתאמתם במדויק ע"פ המפרט.ייעודיים ויש להתקינם בעזרת צינור מרכוז 
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 בהשתלבות עם מקשרי המורכבים, מסוג מכני מודולרי יהיה האטמים

Buna-N מפרט טכני של מערכת אטימה  .הלוחות בלחץ עם בריחים והידוק

  ראה נספח ג'. 

האטמים יותקנו באמצעות מובילים אשר מתאימים לאטמים המודולריים 

  מגומי.

  יסקה חיצונית שתמנע חדירת מים.המובילים המתכתיים יסופקו עם ד

  ומעלה יסופקו עם מוביל פלסטי למירכוז.  14אטמי הגומי בקטרים של "

הצינור המוביל יהיה מתכתי ובקצהו עטיפת  פוליאתילן בעובי מינימלי של 

  מ"מ. 2

האטמים יותאמו לקוטר הקו. אורך המובילים יותאם לעובי קיר התא 

  קונסטרוקציה. כמופיע בתוכניות

   Plidco + Flangeמחבר  . 38.3.5

  .Pipe Line Development Co ידי על מיוצר Plidco + Flangeמחבר 

 עם התחברות עבור ,במחבר זה יעשה שימוש באזורים המצוינים בתוכניות

  .רגיל אוגן

  . Plidco + Flangesבמקום בו מחברים   אין לבצע ריתוך

Plidco + Flanges יהיוANSI Class 150 של  עבודה ללחץ , המתאימים -

psi285 ,.חומרי אטימה מ בטמפרטורת סביבה-  Viton.  
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38.3.6 . Plidco Weld + Ends Coupling  (קצה אחד מרותך וקצה שני מחבר)  

Plidco Weld+ Ends Coupling  - המיוצר , בריתוך קצה אחד מחבר וקצה שני

לצנרת דלק  התחברות עבור ישמש, .Pipe Line Development Co -ידי- על

  רקעית קיימת.ק -תת

, קצה בכל ברגי הידוק של בודדת שורה עם, מסוג סטנדרטי  המחבר יהיה

  .היצרן הוראות לפי, ואישור הבדיקות ביצוע לאחר וירותך

  .Viton - חומרי אטימה . psi1200 -יוגדר ללחץ עבודה של המחבר

   )XGLBD( הרכבת אוגן עיוור . 38.3.7

כדי למנוע -מוליבדן פוספט ויגורזו-חומר הברגים והאומים יהיה פחמן

תפיסה. הברגים יהיה בעלי ראש מוט מסתובב שבאמצעותו יחוברו פטמות 

  גריז לראש הבורג. האומים יהיו מסוג אום ננעל. 

  .המותאם לשירות במערכת דלק סילוני Buna-N -טבעתי יהיה מסוג  אטם

  .בטמפרטורת הסביבה, psi275  של עבודה האוגנים יוגדרו לעבוד בלחץ

 ANSI Class 150# Welding Neck חיבורי הקצה יהיו באמצעות אוגן מסוג:   

Flange.  

 עם מצופה יהיה דלק עם האוגן שבא במגע גוף של הפנימיים פני השטח

  .Mil-C-4556Eלתקן  בהתאם אפוקסי צבע מערכת

  ) D.B.B )XGDBVמגופים עם מפעיל חשמלי  . 38.3.8

מתוצרת  DB&B יהיו מסוג )18מגופים המותקנים על הקו הראשי (בקוטר "

Cameron  מסוגGENERAL VALVE TWIN SEAL 900 FULL BORE 

PIGGABLE .או שו"ע מאושר  

 Cameronמתוצרת  DB&B יהיה מסוג )4מגוף עבור מונע הלם (בקוטר "

  או שו"ע מאושר. GENERAL VALVE TWIN SEAL 211 RED BOREמסוג 

או   ROTORK IQ MK3המגופים יופעלו באמצעות מפעיל חשמלי מתוצרת

  מאושר. שו"ע
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  המגופים יהיו מותאמים לעבודה במערכות דלק סילוניות.

הספק ידרש להגיש לאישור המזמין מסמכים המעידים שהמגוף הינו בעל 

  בשני צידי המגוף. %100כושר אטימה מירבי של 

" יכולים להיות מסוג 4מגופים בקוטר  .PLUGיהיו מסוג  18מגופים בקוטר "

  "שער".

  על המגופים להיות נקיים משמן או גריז.

  ההתקנה צריכה להיות מדויקת כך שניתן יהיה להחליף את האטם בקלות. 

, על מנת API 599המגוף יסופק עם מכוון מיקום מכאני בהתאם לתקן 

  להבטיח התקנה נכונה בהתאם לשלבים.

  לה ידנית.למגוף תהיה אפשרות הפע

  psi 275.  המגוף יהיה מכוון ללחץ של  ANSI Class 150חיבורי הקצה יהיו 

  בטמפ' הסביבה.

  API 6 FA.ותקן   API 607 המגוף יהיה מוגן אש בהתאם לתקן 

  להלן חומרי מבנה המגוף:

  גוף: יציקת פלדת פחמן וכרום  

 פלאג: אלסטי מצופה ניקל  

  לניקל.חוטר: פלדה אפורה אוסטנית, עמידה  

  :אטמיםViton 

 חופה וחלק תחתון: יציקת פלדת פחמן ו/או פלדה בתהליך כבישה  

 מעטפת: גרפיט  

  מפעיל המגוף יהיה מתוצרתROTOK IQ  דגםMK3 380.  - מותאם ל v-3 ph – 

50 Hz    

  פלטת הבסיס בהתאם לתקן -   ISO 5210. 

  שנ'.   90- 60:  על קו ראשי  סגירת מגוף זמן  

  100עם ממסר בהתאם לדיאגרמה המפעיל יותאםB0000  

 המפעיל נדרש להיות מוגן פיצוץ בהתאם ל - NEMA Class I Div I Group D    

 .כבלים, כניסות ואביזרים בהתאם לשירטוטים  

 .גלגלי ההגה להפעלה ידנית יותקנו במיקום ע"פ התוכניות 
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  מגוף שער מאוגן  . 38.3.9

יהיה מוגן אש ואנטיסטטי. המגוף  אש המגוף יהיה מתוכנן לעמידות

 ANSI Class 150חיבורי הקצה יהיו  API 6 FA.ותקן   API 607 בהתאם לתקן

.  .  

  " ומעלה יוזמנו עם מנגנון גיר (תשלובת לפתיחה קלה).10מגופים בקוטר 

  המגוף יהיה מותאם לעבודה עם ברז סילוני.

  :מחומרי המבנה הבאים עשוי

 Body: A216 WCB 

 Seat Ring: WCB+13% Cr. Steel / A217 Gr. CA 15 

 Gate: WCB+13% Cr. Steel / A217 Gr. CA 15 

 Seal: VITON 

  (XGBLV) ברז כדורי מאוגן . 38.3.10

ואנטיסטטי. המגוף יהיה מוגן  אש כדורי מאוגן יהיה מתוכנן לעמידות ברז

 ANSI Classחיבורי הקצה יהיו  API 6 FA.ותקן   API 607 אש בהתאם לתקן 

150 .  .  

  ). RED BOREיהיו בתצורת "מעבר חלקי" (" 18מגופים בקוטר 

  " ומעלה יוזמנו עם מנגנון גיר (תשלובת לפתיחה קלה).10מגופים בקוטר 

  המגוף יהיה מותאם לעבודה עם ברז סילוני.

  :מחומרי המבנה הבאים עשוי

   פלדת פחמן         :גוף 

 316 - חלד- פלדת אל        : כדור   

 316 - חלד- פלדת אל        :מוט  

  Seat material:    15% מילוי זכוכית - PTFE  

   גרפיט       :האטם גוף  
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  )XGBLVברז כדורי מוברג ( . 38.3.11

 ידי- על המיוצר, ואנטיסטטי אש יהיה מתוכנן לעמידות ברז כדורי מוברג

-W.K.M.,Neles ידי-על המיוצר ערך מוצר שווה או, )Habonimהבונים (

Jamesbury.  

לפתיחה מתכתית  ידית אחיזה בעל, יהיה מטיפוס שלושה חלקים הברז

 .וסגירה

 יהיו הברזים.  NPT קצוות מוברגים יהיו מסוג ומטה  4ברזים בקוטר "

Class 1500.  

  :מחומרי המבנה הבאים עשוי 

   פלדת פחמן         :גוף 

               ) 316 -חלד- פלדת אל -" ומטה 1.5עבור ברזים(  

 316 - חלד- פלדת אל        :כדור   

 316 - חלד- פלדת אל        :מוט  

  Seat material    15% מילוי זכוכית - PTFE  

   גרפיט                           : האטם גוף  

  (Torsion Actuated Valve Chamber Access Covers)מכסה תא מגופים  . 38.3.12

 מדגם ,מוגן מים, עם צווארון פיברגלס ,מכסה שוחה יהיה מכסה נדרך קפיץ

DAB - 741WP-VA ידי -על המיוצר- Dabico inc 41 - בגודל"x 75" )1041m X 

1905m.או שו"ע (  

י כיסויים קפיציים עשויים סגסוגת נהרכבת המכסה כוללת דלת מלבנית וש

  אלומיניום, מטופלים בחום.

  המסגרת החיצונית עשוייה מאלומיניום.

המכסה כולל פתח אחיזה וסגרים אוטומטיים ללא בליטות ,הכיסויים יעבדו 

  בו זמנית.

מעלות עם כושר נשיאה  120-המכסה בנוי כיחידה אחת ונפתח ב

ק"ג בעזרת מנגנון מכאני  22ק"ג, וכושר סגירה של  12מקסימאלי  של 
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פתול. אשר יבטיח את פתיחת המכסה רק בנק' המתוכננת ויישאר פתוח 

  רק על פי כוח הכבידה.

פתיחה וסגירת המכסה תהיה קלה ונוחה למשתמש ותאפשר תפעול יעיל 

  ובטוח. 

מ"מ ובעומק  50השירות יהיה בגובה של ) על מכסה תא FUELהכיתוב (

מ"מ עמיד ל: שחיקה, קורוזיה, לצבע עמיד מקודד ובנוסף, תצורף  2של 

, גודל (כפי שיוגדר ע"י המזמין) תאהתגית אלומיניום הנושאת את מס' 

  מ"מ מינימום. 8המספר יהיה 

ק"ג/ לסמ"ר )  psi)70  1000המכסה נדרש  לעבור בדיקת עומס בלחץ של 

סמ"ר) .כוח ההחזר לא יעלה על  inch² ) ,1291 200בשתי נקודות  מיושם 

0.010 inches .לאחר שחרור העומס  

יש להמציא תעודה של בדיקת מעבדה מוסמכת אשר מצביעה על תוצאות 

  הבדיקה בעמידה בעומסים הדרושים על פי תנאי היצרן. 

יות ובאחר  D.O.T.AC-150/5320-6C כמו כן, המכסה אמור  לעמוד בתקן

היצרן להציג ראיות  של עשר שנות ניסיון בייצור יציקות אלומיניום 

  לתעשייה האווירית.

אטם המכסה נדרש להתאים בצורה מושלמת לתא ובכך לספק אטימה 

מקסימאלי בסגירה הראשונית (זמן החיים של האטם אמור להיות לפחות 

  .UV)שנה בעל עמידות לקרני 

ותפקוד המכסה בהתאם  לתקינות נדרשת הצגת אישור מעבדה מוסמכת 

  אשר תסופק ע"י היצרן.   Type 6 - ל  NEMA  250לתקן 

גרם מים לשעה לפי  100המכסה נדרש להיבדק בתנאי שקיעה של 

  הקטגוריות הבאות: 

   מחזורים של חום וקור בחריגה בהתאם ל- Mil – Std 810    

   .איטום ומניעת כניסת מזהמים כגון אדמה וחול  

    :פיברגלס מחוזק ברצועות רוחביומבנה התא  

 .עיגון התא: באמצעות בטון  
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 .מכסה: בנוי מאלומיניום  

  מפרט מלא של המכסה המבוקש ראה נספח ד' למפרט טכני זה.

  כיסוי התא יאובזר בפריטים הבאים:

    משטח דריכה מתקפל מאלומיניום, יותקן באמצעות צירים שלא ניתנים להסרה עם

  מנגנון אבטחת סגירה.

  וסולם: דגם (מעקהDAB- XHL-1216 סולם מאלומיניום. מעקה מפלדה .(

 מגלוונת וצבועה.

  : לחלק מהמכסים לא נדרש סולם, כמפורט בתוכניות.הערה

 .שרשרת אבטחה מנירוסטה ואביזרים מפלדת אל חלד  

  דרישות היצרן לאביזרים הנ"ל מפורטות בתוכניות.

והאביזרים כך שתתקבל על הקבלן לקבוע את הגבהים ואת מיקום הסולם 

  התקנה והתאמה מושלמת לכל תא, בהתאם לתוכניות.

התקנת המכסה כוללת את כל האביזרים הדרושים להתקנה מושלמת 

  לרבות התאמה בשטח לבטון.

  מכסה תא מגופים עבור העברת מולוך . 38.3.13

מוגן מים, עם צווארון מכסה שוחה עבור העברת מולוך יהיה מכסה 

  או שו"ע. Dabico inc -ידי -על המיוצר DAB – FL-140 מדגם ,פיברגלס

  )XGSRSבולם (מונע) הלם ( . 38.3.14

 - המיוצר על ידי , kushons model SK40A5PB28A1הבולם הנ"ל יהיה מדגם 

Greer Hydraulics  . הציוד יוצר על פי תקן- ASME Code Sec., VIII, Div. I.  

חומרי  .4   ANSI Class 300" בקוטר אוגן כניסה ,גלון 40  יהיה נפח בולם

בתחום   "2 – עם מדיד לחץ בקוטר ,ושסתום שחרור האוויר Viton אטימה

- )bar0-20  .(  

מערכות  של בולם  אחריות לחלקי חילוף יכללו  סט אחד  עבור כל ארבע

  .הלם
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-Mil לפי, דלק סילוני שירות עבור המתאים אפוקסי פנים הציוד יצבע  בצבע

C-4556E.  

 של העבודה מלחץ 80-90% של המכוון ללחץ, חנקן עם ימולאבולם ההלם 

  .מערך הדלק

  )XGQCRמחבר מהיר ( . 38.3.15

 )O.P.W. Twin-Kam Kamlock Couplersהמחברים המהירים יהיו מדגם (

חומרי  .P.Tידי - ו/או שווה ערך שמיוצר על  Doverחברת ידי-על מיוצרים

 ידי-מחוברים על יהיו מכסי הכיפה. מאלומיניום המבנה של המחברים יהיו

  .למחברים המהירים  מגולוונות שרשראות

 -ומכסה כיפה  F-633 -עם מתאם A-633 -המחברים המהירים יהיו מסוג 

634-B ,.כפי שמופיע בשרטוטים  

NPT בין  מושחל שגודלו2"  ל-¾"   ואטם- Buna-N gaskets.  
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  ייבוש והסרת לחות . 38.3.16

השסתומים והן חלק בלתי שקיות סופגות להסרת לחות יסופקו עבור תאי 

נפרד ממרכיבי התא ומונעות את הקורוזיה בצנרת וברכיבים, עקב 

מ"מ. על  1-3התעבות. החומר הסופג הינו ג'ל סיליקה בגודל הגרגר של  

מחזורים  בשקיות הנ"ל לאחר ייבוש  3-4היצרן להבטיח שימוש חוזר של 

 בתנור.

מ"ק.  נפח  1ק"ג לכל  0.6הכמות המינימלית של מייבשים בתא אחד הינו  

  ברוטו של החדר (נפח של צנרת וציוד לא יילקחו  בחשבון).

  אביזרי בידוד לצנרת . 38.3.17

 מפלסטיק מבודדים

מבודד פלסטי לצינור מוביל שמוחדר לתוך צינור. דוגמת מבודדים 

  .שווה ערך או )T.D. Williamsonשמיוצרים על ידי חברת  (

 לא לחדירה ולשבר התנגדותו. הגבוה בצפיפות יהיה מפוליאתילן המבודד

  .500volts/.001 in -בידוד יהיה וכוח  ft. lbs.in9.0   -מ תפחת

לעיצוב  בשרטוטים ויותאמו לראות שניתן כפי, 18"  יהיה גודל המבודדים

 המארז הקצוות בשני כפולות  עריסות. בפוליאתילן המצופה פלדה צינור

  .לכל אחד, מלא בבידוד 1/3 או½  היו

 קצהאטמי 

, לדוגמא: אטמים המיוצרים על ידי 24" x"18בגודל , אטמי קצה גמישים

. מארז כל שווה ערך. יותקנו בקצה של או )T.D. Williamsonחברת  (

אקצנטרית ומצוידים בשתי רצועות  להתקנה מותאמים האטמים יהיו

 EPDM or  -האטמים מיוצרים מ .מלחציים מתכווננות נירוסטה בעלי

Neoprene.  
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  חומרי צנרת . 38.4

  דלק לצנרת פלדה צינורות . 38.4.1

, ללא תפר API 5 L ,Grade B -צינורות הדלק יהיו מפלדת פחמן לפי תקן ל

  או מרותכים בריתוך חשמלי, עם קצוות חלקים או  עם מדרים לריתוך.

ומטה יהיו ללא תפר עם קצוות חלקים. הצינורות  1"½צינורות בקוטר 

, צינורות המותקנים בתוך השוחות X.S. (Sch. 80)הטמונים  בקרקע יהיו  

  .Std. W. (Sch. 40) -או התאים יהיו 

עם   Std. W. (Sch. 40)יהיו ללא תפר,  "4 -ל  "2צינורות בקטרים בין 

  מדרים לריתוך בקצוות.

ומעלה יהיו צינורות מרותכים בריתוך חשמלי, עם  "6צינורות בקוטר 

  מדרים לריתוך בקצוות.

  :עובי דופן יהיה כדלקמןדירוג הצנרת לפי 

Rating Size (inch) 

Std. W. (Sch. 40) 6-10  

Std. W. (Sch. 30) 12-16  

X.S. 18  

ייוצרו ע"י יצרן המחזיק תעודה ומוסמך להשתמש במונוגרמה  הצינורות

על   API(American Petroleum Institute(הרשמית  ממכון הנפט האמריקאי 

יחד עם הצינורות  למפקח האישור יוגש . API 5L -מוצרים המיוצרים לפי 

  המוגשים לאישור.

  דלק לצנרת ) מפלדהFittingsספחים ( . 38.4.2

יהיו מפלדה , ומטה  "½1 בקוטר ,פלדה תת קרקעית ספחים לצנרת

 ,ASTM A105 -בהתאם ל  , Socet Weld לריתוך  Class 2000, מחושלת

Grade B , וכן לפי - ANSI B 16.11.  



  
 

190  
 

 יהיו, שוחות ו/או תאים בתוך, ומטה "2בקוטר  פלדה ספחים לצנרת

 מפלדה יהיו ספחים מתוברגים. כמתואר בתוכניות, מרותכים או מתוברגים

 ANSI B  -ולפי  ASTM A 105, Grade II -לפי , NPT ,Class 3000 -, מחושלת

 ,ASTM A-234  -   - בהתאם ל מפלדת פחמן ספחים מרותכים יהיו. 16.11

Grade WPB, Std. W .לפי , ללא תפר עם מדרים לריתוך השקה-  ANSI B 

16.9.  

פחמן  יהיו מפלדת "20 -ל  "3פלדה בקטרים שבין  ספחים לצנרת

ללא תפר עם מדרים  לריתוך , ASTM A-234, Grade WPB   -בהתאם ל

 .Std. W יהיו "3" - 16 ספחים בקוטר . ANSI B 16.9  -לפי , השקה

  .X.S  - היו   "18" - 16וספחים בקוטר 

  .כמתואר בתוכניות ,םאו אקסצנטריי קונצנטריים יהיו מעברי קוטר

  .)PIGקשתות תהיינה גדולות רדיוס ומותאמות למעבר מולוך (

) יהיו Threadolets) או רתכנים מתוברגים (Wedoletsרתכנים מרותכים (

  , או שווה ערך.Bonney Forge -מתוצרת 

  אוגנים ואטמים . 38.4.3

 ASTM A-105, Grade IANSI B -בהתאם ל  פחמן מפלדת האוגנים יהיו

16.5.  

  .בתוכניות צוין אחרת אם אלא, Class 150 האוגנים יהיו 

או אוגן  )slip-on( שחיל ,)welding neckצוואר ריתוך ( האוגנים יהיו מטיפוס

  כפי שמצוין בתוכניות. .)blindעיוור (

 צוין אלה אם כן , )raised faceהאוגנים יהיו עם משטח אטימה מוגבה (

בתוכניות. במידה ורכיב הציוד, אליו הם מוצמדים, מסופק עם  אחרת

) ,אזי גם האוגנים יהיו ללא flat faceאוגנים ללא משטח אטימה מוגבה (

  משטח אטימה מוגבה לשם התאמה.

המתאים  יהיו מחומר עמיד ללחץ גבוה וללא אסבסט, דלק לצנרת אטמים

  לדלק. 
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 שווה או, Klinger ידי-על שמיוצר כפי, Klingersil C-4400 מסוגיהיו  האטמים

  .TBA או Frenzelit ידי-על המיוצר למוצר ערך

חתוכים במכונה. אטמים לאוגנים ,מ"מ) 1.5 ( 1/16האטמים יהיו בעובי "

ללא משטח אטימה מוגבה, יהיו בקוטר המתאים לכיסוי כל פני האוגן. 

היו האטמים בקוטר המתאים לכיסוי לאוגנים עם משטח אטימה מוגבה, י

  משטח האטימה המוגבה בלבד.
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  ודסקיות אומים ברגים . 38.4.4

ולספחים מאוגנים למגופים  ברגים אומים ודסקיות לאוגני צינרות הפלדה

 , ASTM A-193, Grade B7 - -ולרכיבים אחרים יהיו מגולוונים בהתאם ל

  .ANSI B 1.1, 2A ויטופלו לפי

יהיה תבריג גס. בברגים בעלי קוטר גדול  1" -בברגים בעלי קוטר עד ל

  .מ"מ 8התבריג יהיה בעל פסיעה של  1" -יותר מ

 3 -הברגים יהיו באורך מתאים למעבר מלא דרך האום ויבלטו, לא יותר מ

   .כריכות מעבר לאום, אך לא פחות מכריכה אחת

 ASTM A194 Grande -המתאימים ל  האומים יהיו משושים מטיפוס כבד

2H ,בהתאם ל ושליםמח-  ANSI B1.1, Class 2B fit.  

בקטרים  אומים יהיו עם תבריג גס,  1" -אומים בקטרים הקטנים מ

  .מ"מ 8יהיו עם תבריג בעל פסיעה של  1" -הגדולים יותר מ

  . יחד עם הברגים (לפני ראש הבורג) והאומים יסופקו הדסקיות

  .ASTM F436 -פחמן לפי יהיו שטוחות ומעגליות ועשויות מפלדת  הדסקיות

על התבריג ועל האום, יכה (גריז) סת חמשבעת ההתקנה יש למרוח 

על בסיס קלציום סולפונט של חברת "פז" שמנים  2000מג'יק כדוגמת 

  .וכימיקלים או ש"ע מאושר

  

  



  
 

193  
 

  עבודות צנרת . 38.5

  כללי . 38.5.1

 - בהתאם ל התקנת מערך הצנרת, ריתוכה, הרכבתה ובדיקתה תבוצע 

B31.4 ANSI  - הלאומי המכון של נוזלי נפט צנרת להעברת למערכות 

  .להלן והדרישות המפורטות , האמריקאי

  עבודות הנדסה אזרחית  . 38.5.2

 חפירות לצורך התקנת קווי הדלק וביצוע קונסטרוקציה של שוחות המגופים

  יבוצע ע"י קבלן עבודות עפר.  ובורות ניקוז, ואיוורור

  ה בנפרד. נתשולמ כל עבודות התיאום הינן חלק מהעבודה, ולא

  מילוי חול . 38.5.3

 ראשי לצינור דלק חול מצע

 ס"מ, מהודק בהרטבה. 20בעובי של  חול נקי על גבי  מצע  יונחצינור ה

לקבלת תושבת רציפה לתמיכה של כל קטע  יעובד בדקדקנות מצע ה

  צינור, בכל נקודה לאורכו.

 ראשית לצנרת דלק מילוי חוזר

יורטב בחול נקי. החול  קדקודוס"מ מעל  30יכוסה עד לגובה של הצינור 

 – למניעת נזק למערכת הציפוי שלו, נימכבש ידבזהירות באמצעות  ויהודק 

  . יבוצע ע"י קבלן צנרת

בשלב השני של המילוי, שיוצא לפועל בהמשך, יבוצע מילוי מוחזר נברר, 

  .ע"י קבלן עבודות עפרעד למפלס המצעים (בהתאם לתוכניות), 

י יורטב בהתאם ויהודק תוך שימוש במהדק רוטט שטוח, חומר המילו

ס"מ לאחר ההידוק. הערה: עובי  20בשכבות שעוביין אינו עולה על 

  השכבות באזור המסלול שונה ומתואר בפרט נפרד.
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   לקווי ההזנה לתאי התדלוק  מילוי מוחזר 

המזין את תאי התדלוק יבוצע באמצעות שכבת  6מילוי התעלה של צינור "

  ס"מ מעל הצינור. 30-ס"מ מתחת לצינור, ו 15חול נקי של 

החול יורטב ויהודק בזהירות באמצעות מהדק יד, למניעת פגיעה במערכת 

  הציפוי של הצינור.

שיוצק על גבי שכבת החול המהודקת  CLSMיתרת המילוי תבוצע בבטון קל 

יבוצע ע"י קבלן עבודות   CLSM-הערה: מילוי ב עד למפלס תחתית מבנה.

  עפר.

  תוואי צנרת  . 38.5.4

במפלסים המדויקים , בתוכניות יםהמוצג יונחו בתוואים קווי הצנרתכל 

כל מידות הקשירה  הנקובים בתכניות או המתבקשים מן העבודה.

  והקואורדינטות ייבדקו באתר ע"י הקבלן, טרם הנחת הצנרת.

צינורות שלמים, כדי למנוע ריתוכים מיותרים. קטעי צנרת ארוכים יבוצעו מ

כגון –לא תורשה הרכבת קטעים קצרים ,למעט במקומות הכרחיים 

  חיבורים וכד'.

תפניות בכוון קווי הצנרת תבוצענה תוך שימוש בספחים וזוויות סטנדרטיות 

  ), לזוויות השונות מהסטנדרטיות.Trimmed Fittingsוב"פלחי" ספחים (

, תבוצענה באמצעות °90  -, אך נופלות מ°45העולה על תפניות בכיוון, 

  .°90"פלחים" מקשתות של 

, תבוצענה באמצעות °45-, אך נופלות מ °22.5תפניות בכיוון, העולות על  

  .°45"פלחים" מקשתות  

) Trimmingתבוצענה באמצעות חיתוך ( °22.5 -תפניות בכיוון הנופלות מ

  ת.של קצוות הצינורות בזויות המתאימו

) או רתכנים Teeהסתעפויות תבוצענה באמצעות ספחים בדוגמת "טי" (

)Weldolets.כמוצג בתכניות (  
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  ריתוך צנרת פלדה  . 38.5.5

 מבחני רתכים והסמכתם

 ANSI B 31.4 )Piping   -מבחני רתכים והסמכתם יבוצעו על פי התקן 

System Liquid Petroleum Transportation( .לפני שיורשו לבצע ריתוכים  

תעודות בחינה מאושרות של כל רתך המועסק ע"י הקבלן, תשמרנה 

תעודות בחינה מאושרות   .במשרד הקבלן באתר, לבדיקתו של המפקח

  של רתכים, שהוצאו ע"י מעסיק קודם, לא תתקבלנה.

 ריתוך נוהל

 Liquid Petroleum Transportation)יבוצעו בהתאם לתקן( הריתוך והייצור

Piping sy ANSI B 31.4  נוזלי נפט להובלת צנרת מערכת.  

לסטנדרטים  ) תעשה באמצעים מכאניים בהתאםBevelingהכנת המדרים (

 בצנרת עם צביעה הכנת מדרים ע"י חיתוך בלהבה ייאסר. מקובלים

  פנימית.

תותאם הצנרת או הציוד במדויק, כך ששום חלק לא יסטה , טרם הריתוך

  ).מילימטר 1.6( 1/16" מקודמו, בשיעור העולה על 

הריתוכים, תוך השארת פני  מסביב ) יוסרוWeld Splatterנתזי ריתוך (

  ).שאפשר היכן(מתכת חלקים, פנים וחוץ 

  רדיוגרפיה

 התאמתם רדיוגרפיות לקביעת בשיטות ייבדקו פלדה ריתוכים בצינורות

  .לתקנים

 שתועסק על מוסמכת בלתי תלויה, הרדיוגרפיה תבוצע באמצעות מעבדה

  .המפקח ידי-על ותאושר ןהקבל ידי

בדיקות חוזרות  של  תיקוני ריתוכים  כולל, הבדיקות הרדיוגרפיה כל עלויות

   .חשבון הקבלן תהיינה על 
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 API Std. 1104 )Standard for Weldingהרדיוגרפיה תבוצע בהתאם לתקן: 

Pipelines and Related Facilities (. 

  כל תשליל יזוהה באשר למיקומו.

  קרקעיים יבדקו רדיוגרפית. התת בצינורות) 100%( הריתוכים כל

הפענוח של תוצאות המבחן והגבולות לגבי השלמות של הריתוכים, יעמדו 

 B31.3 ANSI )(Chemical Plant and בהתאם לתקן 100% -בדרישות ל

Petroleum Refinery Piping.( 

דגימת . קראיתא מגופים ייבדקו תאי דלק גלויים בתוך ריתוכים בצינורות

 כאשר אות הקוד, MIL-STD 105E -- תבוצע בהתאם ל רדיוגרפיה אקראית

. IIהיא  הכללית הדגימה , ורמתIהמדגם הינה בהתאם לטבלה  לגודל

 Aטבלה לפי לבחינה פשוטה תכנית הדגימה הכפולה תהיה הדגימה תכנית

III  6.5 מתקבלת של איכות ברמת.  

 בדיקות ביחד עם תוצאות הרדיוגרפיה צילומי את כל למפקח ימסור הקבלן

  .המעבדה

 תיקוני השלמת עם. לתהליכים המאושרים בהתאם יתוקנו פגמים בריתוכים

  .ייבדקו הריתוכים, שנית, הריתוכים

המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע מערך בדיקות מלא ולא רק בדיקות 

  מדגמיות.

  מחברים . 38.5.6

 מחברים מתוברגים

 של תערובתמת באמצעות מושלייעשו אטומים בצורה  וברגיםתממחברים 

  מאושרת. גרפיטתרכובת  או  אינרטי שמן מילוי או שמןגרפיט ו

יותר  לא. בלבד הזכרי התבריג ייושמו באמצעות מברשת על גבי המחברים

  כריכות תראינה על המחברים המוגמרים. משלוש

 מחבר אוגנים
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  .םבמפרטי שמצוין כפי מאוגנים יחוברו מחברים

) יותקנו בהתאם למיטב הניסיון Lock Washerנעילה ( דסקיות או דסקיות

כריכות  משלוש יותר לא האומים והברגים יהודקו ויאובטחו. המקצועי, וכל

  תראינה על הברגים במחברים המוגמרים.
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  התקנת צינורות וספחים  . 38.5.7

 טיפול בצנרת

מערך צנרת בספחים יבוצע בצורה שתבטיח ו ותצינורב תקנההוה טיפולה

ת תינתן על מנת שלא לפגום בעטיפה מיוחדפגמים. תשומת לב לא תקין ול

  ובציפוי של הצינור במהלך הטיפול וההתקנה. 

יונפו באמצעות רצועת ברזנט או ניילון, או באמצעות  עטופים צינורות

עטיפה שנפגמה עקב טיפול או אחסון בלתי נאות  כלחבקים מרופדים. 

  .זה ל מפרטפרק "צביעה וציפויים" שבתתוקן בהתאם למפורט 

ס"מ לפחות  60על גבי תושבות בגובה  יאוחסנו לאתר המובאים צינורות

 תושבות מרופדות בלבד תשמשנה עבור צינורות עטופים.. הקרקע מעל

   גבי שקים מלאי חול או תמיכות מרופדות.  יונחו על ריתוך הצנרת במהלך

 דרישות לצנרת נקייה

יוודא שפנים  הקבלן ניקיון פנים הצינורות הינו קריטי.חשיבות שמירת 

  זמן ובכל תנאי. בכל זר או לכלוך יהיה נקי מכל חומר הצינורות

 מצב כלשהי יכיל פנים הצנרת לכלוך או חומר זר, יתקן הקבלן  מסיבה אם

 תוך שימוש בכל האמצעים, החומרים המפקח של רצונו לשביעות זה

המתבקשים לניקיון הצנרת, כשהם מסופקים על  עבודה הנדרשים וכח

  חשבון הקבלן.

  :המערכת את ניקיון הצעדים המפורטים להלן ינקטו על מנת להבטיח 

  בתום יום העבודה, ייאטמו מחדש הקצוות הפתוחים של הצינורות

  שהותקנו.

  לא יונחו צינורות בתוך תעלות המכילות מים או בוץ. הקבלן ינקוט בכל

  ים על מנת להבטיח עבודה בתוך תעלות יבשות.האמצעים המתבקש

  בפתחים עבור הסתעפויות מן הצינור, יש להרחיק כל חומר הנופל אל

 תוך הצינור, טרם ריתוך ספח ההסתעפות.
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  עם השלמת המחבר המרותך וטרם הצמדת קטע הצינור הבא, אמצעי

  ) יימשך לאורך הצינור.Cleaning Pigמולוך ( –ניקוי 

 ) מאוגניםFittingsספחים (

) קשתות ומעברי TEEהסתעפות ( דוגמתכלספחים  המרותכיםאוגנים 

אוגנים שחילים   . ריתוך)welding neck( ריתוך צוואריהיו מסוג אוגני , קוטר

)slip-on לא יתקבל. ) לספחים כאלה  

 Link Sealואטמי  שרוולים

באטמי  יצוידו , המגופים כדוגמת תאי מבנים פלדה החודרים דרך צינורות

 של חדירה למנוע יהודק כנגד שרוול פלדה Link Seal-ה. Link Sealשרוולים 

  .בקצוות מים

מים נקיים עד ב יםמגופהעל ידי מילוי תא  יבדקחדירת הקיר תאטימות 

נראית לעין  תורשה שום דליפה לא ' מעל קדקוד הצינור.מ 1.5של מפלס ל

המגופים והציוד הנלווה  התקנת טרם  הבדיקה תבוצע. Link Seal-דרך ה

  .לתאים

  קו דלק קיים וניתוק  פירוק . 38.5.8

חיתוכים ''קרים'' ללא שימוש יבוצע באמצעות  קיימתה  דלקהפירוק צנרת 

  .באש

טפטוף שאריות דלק וכן ניקוי כל קטע קו  /קליטתחיתוך הקו כולל מניעת

לפני הרמתו על ידי העברת משחולת עם ראש סופג למניעת טפטוף 

  .שאריות דלק, ופינוי לאתר מורשה

ויאחסנו  , באמצעות מיכליות כבישחשבונו על הדלק הקבלן ירוקן את קו

  בתיאום ובאישור של חברת נכסי תעופה בע"מ.בחוות המיכלים בנתב"ג, 

במחפרון זעיר החל עשה תתת קרקעי הצינור לחשיפת ה התעלותפירת ח

ומגובה זה ס"מ מעליו,  20ס"מ מעל קודקוד הצינור, ועד לגובה  50מגובה 

. שלב החפירה הידנית יבוצע אך ורק בנוכחות יים בלבדעבודת ידב

  המפקח. הגבהים בהתאם לנתוני חפירות הגישוש. 
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אושרו על ידי ישקרים על ידי הקבלן באמצעים  חתךהצינור הקיים י

על ידי מיכלים מתאימים שיסופקו לתוך  תיאסףדלק יתרת ההמפקח. 

על חשבון  . פינוי יתרות הדלק יהיהנכסי תעופה בע"ממחסן ל ופוניהקבלן ו

  הקבלן.

יש לנקוט באמצעי בטיחות מחמירים בזמן חיתוך הצינור ואיסוף יתרות 

  הדלק.
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  קייםחיבור לקו דלק  . 38.5.9

 מראש, לפני ההתחברות לקו שבועות תכנית עבודה ארבעה יספק הקבלן

  .הקיים הדלק

 הטרומית יבוצע, רק לאחר השלמת הבנייה הקיימים הדלק לקווי החיבור

  הצנרת, לרבות מבחן לחץ. מקטעי כל ובדיקת

 ריתוך הפלידקו לצנרת קיימת יבוצע באמצעותתת קרקעי הצינור החיבור 

)Plidco+ ( מחבר )coupling.קצה (  

ריתוך הוראות היצרן. בהתאם לעשה ) תPlidcoהתקנת מחברי פלידקו (

   .בהזרמהבשלב מאוחר יותר,  בוצעי) לצינור Plidcoהפלידקו (

  לא ירותכו. מגופיםהבתוך תא ) Plidco Flangeמחברי הפלידקו (

הדלק בקו הראשי,  ולאחר הבדיקה, תוחזר הזרמת החיבור פעולות בתום

החדשים שנדרש לבצע בהם פעולות ניקיון כגון:  שטיפה  הצנרת קווי למעט

  וריקון.

   גישור זוג אוגנים מבודד . 38.5.10

הארקות  המקיפים את מבודדים אוגנים זוגות ישנם, הדלק מגופי בתאי

 האוגנים בצנרת. חשמלי" רצף" המהווים, של מפעילי המגופים החשמל

 במתכת ובמערכת דלק לפגוע מבלי חשמלית מבודדים להישאר חייבים

חייב להיות  ישמאלהבידוד החיצוני של אוגן השמאלי אוגן הלכן,  רציפה.

באמצעות מוליך הימני בידוד האוגנים, הזוג  החיצוני שלהימני אוגן לקשור 

מ"מ.  5/8 x 50"על קוטר  יתחיל ויסתייםזה  מוליך גישור מבודד .מבודד

יהיה  מוליך. הבשעון 9ו  3 -השעהכיוון אוגן בהמרותך אל שולי  היקפי בורג

  נעילה. וםועוד א אום. 5/8"קוטר ב ננעל מחובר באמצעות כבל

מוגן כראוי מפני פגיעה מכנית. התא קירות ל יחובר  גישורהמוליך  בורגה

. 9ו  3וירותך באופן מלא אל דופן האוגן במיקומים  ניםם שלוש זוגות אוגע

  נעילה. ואום 5/8החיבור באמצעות נעל כבל של "



  
 

202  
 

 על ידי חשמלית מנותק יהיה צנרת במערכת ההתקן בהם המקרים בכל

בוצע יגישור ה בשני קצותיו, )בידוד שרוול ודסקיות( מאוגן  חשמלי בידוד

יהיה במקרים אלה המכשיר  .מבודדיםה על שני האוגניםקף מע באמצעות

  מבודד ולא יהיה קשור.

  .חשמל קבלן ידי יותקנו על הגישור כבלי

  .מכני קבלן ידי-על ריתוך הברגים יחד עם האומים יותקנו רק

  בדיקת מערכת הצנרת   . 38.5.11

 כללי

 המבחן ייערך בהתאם הידרוסטטי. ו תבחן במבחן פניאומטיצנרת ה

 ANSI B 31. Piping System  Liquid  - הרלבנטיות של תקןדרישות ל

Petroleum .ובהתאם לכל התקנים ובמיוחד אלה המתייחסים לבטיחות ,  

 60עד לגובה של תת קרקעית הצנרת הכל תחילת המבחן תכוסה לפני 

  על גבי הצינור.מס"מ 

(ראשי הריתוך) יישארו גלויים, ללא כיסוי עד לאחר בדיקתם  מחבריםכל ה

  ואישורם.

צנרת הבודד חלקים שונים של מערכת י כדי להקל על הבדיקות, הקבלן

  בדוק כל אחד בנפרד.יו

 Doubleעיוורים ( מלבד זוג מגופים םמגופי באוגן,ים תיימסשמקטעים ה

block( להסתמך על המגוף.   כדי לאעיוור, אוגן , הקו ייסגר באמצעות  

 ויאפשרושנבדק, הקו ה בקצה תחברלה וכלוישאוגנים חיבור ספק יהקבלן 

  .לחץ קשר ישיר בין צנרת ומדחס אוויר ו / או משאבת

', וכו מחברים ,עיוור אוגן זמנית, צנרת, הבדיקה ציוד את כל יספק הקבלן

  .הבדיקות לביצוע שנדרש

. מדי זרימה שלו לבדיקה המוגדר הלחץ על העולה בלחץ ייבדק לא הציוד

  .תפנאומטיה הלא ייבדקו במהלך הבדיק
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הבדיקה  ציבטיחות כדי למנוע הצטברות לחץ מעבר ללחהאמצעי ינקטו כל 

 מלאה  השגחהב תהיהצנרת ך השצוינו (עקב שינויי טמפרטורה). מער

  במהלך הבדיקה.

 תעדכדי ל רושמיםלחץ וטמפרטורה בכל הבדיקות חייבים להשתמש במדי 

 הגרפים שללחצים וטמפרטורות של נוזל הבדיקה. עם השלמת הבדיקה, 

(או מנהל עבודה  קבלןהעל ידי  יחתמוטמפרטורות שנרשמו הלחצים וה

יך הבדיקה, כמו ותארת שעברישום יצויינו . העבודה מפקח בידיו מטעמו)

  .האזור (הקטע) הנבדקגם 

במידה והתגלתה ירידת לחץ, שלא כתוצאה משינויי טמפ', יבוצע איתור 

  הדליפה ותיקונה, ולאחר מכן יבוצע מבחן לחץ נוסף. 
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 בדיקה לחץ פנאומטית

הכניסה . פנאומטי בלחץ הבדיקה במהלך ינקטו מיוחדים בטיחות אמצעי

לחץ בדיקות אזור במהלך הבדיקה. למורשים בלבד תותר  םאנשיעבור 

  בנפרד. ייבדק תכל קטע צנרש הפרשים כךב תבצעופנאומטי י

שמר למשך יבר, והלחץ  1 (bar)הבדיקה הראשונית תיעשה בלחץ של 

לפחות  ר שיישמרב 2 (bar) - ל לאחר יש לעלות את הלחץשעה אחת. 

. תפנאומטיהבמהלך הבדיקה סופית . מקור הלחץ יהיה מנותק שעתיים

  תהיה ירידה בלחץ הבדיקה.ש אסורתקופה הבמהלך 

מחברי פות. יבחן בקפידה כדי לאתר דלויקצף  תמיסתברש עם וימחבר כל 

-מנוקב עלקו באותה שיטה, תוך שימוש בסרט הדבקה היקפי דיב אוגנים

הבדיקה ו נוקותגלו על ידי מבחן זה יתיהעליון. דליפות ש ובחלקמסמר  ידי

  .תבוצע שוב

 לחץ הידרוסטטיתבדיקה 

צינור הקטע יש למלא בקצב איטי את , תפנאומטיהעם השלמת הבדיקה 

 תמשאבבאמצעות לחץ יוגדל ההאוויר.  בזמן פינוי מתוקים,נקיים ובמים 

) 6( שש שיישמר למשך רב 10 (bar)לחץ בדיקה ראשוני של ל ניתיד לחץ

י של סופ ללחץ בדיקהיעלה שעות. עם השלמת הבדיקה הראשונית, הלחץ 

(bar) 18.7 275( בר psig (שעות. לא תהיה ירידה  24במשך  שיישמר

  י שלבי הבדיקה ההידרוסטטי.תבלחץ במהלך ש

נבדק יהיה מרוקן הר וניצה קטע, תעם השלמת הבדיקה ההידרוסטטי

הצינור יהיה מלא בחנקן  קטעצנרת, השל  ןאוויר. לייבוש האחרוויישטף ב

מבחן הלחץ הסופי. לשמר תחת לחץ זה עד ייבר, ו 2 (bar)יבש בלחץ של 

. לאחר בדיקה ואישור של הצינור מחברים לפני כיסויכל האת  יצפההקבלן 

  אדמה.ב את כיסוי הצנרת התת קרקעיתשלים יהציפוי, הקבלן 

 בדיקת לחץ סופית

צנרת הכולל את כל ה ךעם השלמת מער בוצעמבחן הלחץ הסופי י

  ואביזרים.ם, ספחים מגופיה
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 האווירהוצאת דלק סילוני, תוך בהמערכת למלא בקצב איטי את  לאחר יש

   .מהמערכת

לחץ  תמשאבבאמצעות היה בשלבים, תצנרת ה ךמערעליית הלחץ ב

  שעות. 24במשך בלחץ זה שמר ייבר, ו 16 (bar)לחץ של  ל ,ידנית

 חשבונו. על ידו ועל תתוקן הקבלן ידי על המסופקות בעבודה פגמים

  .החוזה תוכח כמתאימה לדרישות שהעבודה עד עצמו על יחזור המבחן

אישור המפקח, וצנרת ה ךמערכל עם סיום מוצלח של בדיקות הלחץ של 

  המערכת. תשטיפהקבלן במשיך י
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  התקנת  ציוד . 38.6

  חיבור   . 38.6.1

, לאיזון תשומת לב מיוחדתומושלם  מתארציוד יותקנו עם הכל פריטי 

  והוראות היצרן. לשרטוטיםהתאמה מלאה וב

, עם כל האביזרים הדרושים לפעולה תקינה של הפריט, ושלםהתקנה תכל 

  .בקרה חשמל וחיבוריחיווט  כולל

 1/8"-ביותר  ניםקט ידי ברגים-על בצורה נאותהמעוגנת היחידה תהיה 

וגנים כימיים, כמתואר בע הברגים יהיה עיגון קדחי הברגים.מאשר קוטר 

  הלן.ל

  בסיסים ותמיכות   . 38.6.2

 עבר השפרהו נוצקהבסיס שרק לאחר  ןס בטון יותקותקן על בסיהמציוד 

  כראוי.

  כראוי. נתוגעתמיכה כבר משהרק לאחר  ןיותק ותמותקן על תמיכהציוד 

. תזמני ניתן לבנות ולתמוך על גבי תמיכהלאישור המפקח,  בזמן ההמתנה

  .התמיכות הקבועותרק לאחר השלמת התמיכות הזמניות יסולקו 

קפסולת ב שמשתמשיםיהיו עוגנים כימיים  יכותתמועיגון ברגים עבור ציוד 

יצירת לשרף פוליאסטר ורכיבים אחרים, ה במלאהזכוכית אטומה הרמטית 

  מהירות.ב טיט סינתטי המתקשה

. ערך, או שווה UPATמתוצרת  UKA 3מגולוונים כמודל יהיו עיגון גיי הבר

. הברגים יהיו באורך מתאים בשרטוטים שמצוין הברגים יהיו בקוטר 

אחרת  נאמר אם לתוך הבטון, אלא מ"מ 90לפחות של  חדירההמאפשר 

  .בשרטוטים  ממה שמופיע

  .עיגון תבוצע לפי המלצות היצרן יהתקנה של ברגי
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  צביעה וציפויים חיצוניים . 38.7

  ביעה חיצוניתצ . 38.7.1

 העיסיווג משטחים לצב

על  יםצבוע והאטמוספרי יהימגע עם האוויר לחשופים הפלדה משטחי הכל 

הדרישות  וע"פ משרדי-הביןמפרט מהכללי"   צביעה וגימור – 11פי "פרק 

   המפורטות להלן.

, מבני םמגוף), אביזריה נים בתאימותקהצינורות ( יםכוללמשטחים אלו 

אחרים שלא צוינו  כגון צינור תומך, ציוד ומשטחי מתכת יםפלדה שונ

  במפורש בהסכם.

פריטי ציוד כגון מגופים, משאבות, מנועים, וכו 'יישארו בצבע המקורי 

  גוון אחיד הנדרש על ידי המפקח. יששלהם, אלא אם כן 

טבעי כגון נחושת, פלדה ברונזה, נירוסטה, כרום המגיעה מוגמרת מתכת 

  .הלהיות צבוענדרשת ים ואלומיניום לא ומס ויפימצ

  הכנת פני השטח

. ציפוי היסודמיד לפני יישום  ופלו בהתזת חוליטהמשטחים החיצוניים 

 SSPC SP -בהתאם ל יה באיכות "קרוב ללבן", קפדניתיההתזת החול ת

No. 10.  

עם  מגעליצור מגריז, שמן או חומר אורגני אחר  מחומרים מסוג עומניש ל

  .יישום ציפוי היסודלפני  אחרי שעבר התזת חולשטח פני ה

 צביעה ויישום

צביעה בהליך  אשר ייושם ,מקומיוינילי סינתטי מאושר צבע יהיה כל צבע 

  רגיל. תעשייתי

כל כאשר  צבע יסוד סינתטי,ב שתי שכבות הצבע הראשונות יהיו צבועות

  מיקרון. 30עובי שכבה יבשה של באחד מהם 
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עובי בעל , המאושרסינתטי בגוון  ה בצבעעוה צביהיתהשכבה השלישית 

  מיקרון. 40שכבה יבשה של 

בצבע  צבועה היהת סילונידלק  מערכת השכבה העליונה:של צבע הגוון 

  .חום בהיר (הסוואה)

 סימנים מיוחדים

  ., יחולו על צנרת הדלק.I.S 655צבע סימנים מיוחדים לכל 

  צנרת פלדהבציפוי פוליאתילן  . 38.7.2

 כללי

ציפוי מערכת  באמצעותהיה מצופה תפלדה מתת קרקעית דלק צנרת 

חול. הסטנדרטים של היצרן יעל ידי ש מתמיושה מרובת שכבותפוליאתילן 

 וגשת יחד עם אישור בדיקת מעבדת חומרים יוציפוי צנר לחומרי מפרטו

  הזמנה.הלאישור לפני ביצוע 

 הכנת פני שטח של צנרת הפלדה

איכות טובה יותר, על ידי בלבן" או לב מקורפלדה יהיה מוכן "השטח פני 

. SSPC SP No. 10 -פי לחצץ ופלדה  יבאמצעות תערובת של כדור שפשוף

  אפוקסי.יסוד יישום של ל, הצינור יהיה מתאים השפשוףעם השלמת 

 יישום מערכת ציפוי

  השכבות הבאות:מ תורכב ציפוי המערכת 

  מיקרון. 50לא פחות מעובי של יסוד אפוקסי, היתוך והדבקה של  

  תפולימרי הדבקהשכבת.  

  חיצוניפוליאתילן ציפוי.  

קטנים ו "4-לצינורות מ"מ  1.50יהיה  PE-פלסטי  עובי מינימלי של ציפוי

 12" - צינורות מ"מ ל 2.00ו  10" -עד  6"  לצינורותמ"מ  1.80יותר, 

  ומעלה.

 יצרןהחצר בצנרת הציפוי פיקוח על 
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משלוח לאתר העבודה. טרם היצרן, הק בחצר דיבת נרתציפוי הצך מער

צינורות שנשלחו  קבוצתיצרן תונפק עבור כל התעודת תאימות עם מפרט 

  לאתר.

 כיםמרות חבריםמ שליישומים 

בזהירות מפני שטח  וסרוחומר זר וסיגי ריתוך, י ,חלודה, לכלוך, שומן

  .צמודצינור וציפוי הה

  ברזל מכאנית. מברשתבעזרת או  ידניתלנקות  שאזור הריתוך י את

משטחים בעלי צפיפות או  חוםשרוולים מתכווצים ביצופה על ידי  מחברה

, או מוצר מקביל Raychem- ידי- ים עלצריומהפוליאתילן גבוהה העשויים מ

  .Polykenתעשיות או  Ube - מתוצרת

 חוברוי סרטים מתכווציםלפי הוראות היצרן.  יהיו  סרטיםיישום שרוולים ו

, )TEEמפצלים (, קשתות, )reducers( מחליפי קוטר על אביזרי צנרת, כגון

  .וכו'

 בקרת איכות ובדיקות באתר עבודה

  איכות תבוצע על ידי הקבלן ותיבדק על ידי המפקח.הבקרת 

 kV5 -ב) הולידיימתח גבוה (גלאי במכשיר  וציפוי ישתמשיציבות ה תבדיקל

+ kV/mm5 בשעה.  

 המשטח עברו על פנייפני השטח, ו עםמגע שטוח בתיל יוצבו הת ומברש

לדקה. פגם כלשהו  מטר 15מטר עד  9 בין פעם אחת בלבד, בשיעור ש

  מיד, לפי הוראות היצרן.  ןקותיו ןתר יסומואשי

  קן.ותהמאזור הבדיקה מחדש של תידרש 

  מיגון בטון לצינורות תת קרקעיים . 38.7.3

 -בקוטר צינורות מ המוזנים הידרנט תאו תאיםשל  ם תת קרקעייםאביזרי

"6 כמתואר בתוכניות. ימוגנו בתא בטון  
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שרוול מתכווץ  יותקן ההידרנטמבור  ףמסתעה, 6" -בקוטר צינור דלק, על 

, או מוצר Raychemפוליאתילן מתוצרת  בעל צפיפות גבוהה עשויכפול 

  העבודה. באתר היישום, Polykenתעשיות או  Ubeמקביל מתוצרת 

  קרקעייםציפוי המגן על משטחי פלדה תת  . 38.7.4

 כללי

 צופו בכיסויבמגע עם הקרקע, יבאים אשר  ,צינורותחוץ מ ,משטחי פלדה

  המבוסס על מערכת זפת פחם אפוקסי. ,ן חיצוניוגימ

 הכנת פני השטח

יצבעו.  זה באופן, והפוכיםעל הקרקע  ים יונחומוכנה יםהתחתונ לוחותה

 .SSPC SP No -ל לבן", בהתאםלאיכות "קרוב צביעה  תהייה ב - ההתזה

10.  

 יישום הציפוי

  בסיס זפת פחם. לע עשוייהיה דו רכיבי אפוקסי  ציפויה

עובי שכבה יבשה של ב,  COPON EA-9- ) תהיהיסודהשכבה הראשונה (

, או מוצר דומה מתוצרת Copon International – מיקרון, המיוצר על ידי 60

  .Ameronאו טמבור 

, שלכל אחד מהם COPON ARCOAT HG -ו השכבה השנייה והשלישית יהי

, או Copon Internationalמיקרון, המיוצר על ידי  200עובי שכבה יבשה של 

  .Ameron - טמבור או מיוצר על ידי המוצר שווה ערך 

  מיקרון. 460כולל יהיה היבש ה עובי הציפוי
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  ואביזריהפלדה דלק משל צינורות  מיתצביעה פני . 38.8

  כללי . 38.8.1

 יהיו ,אביזריםשל הפלדה ודלק עשויים משטחים הפנימיים של צינורות ה

  אפוקסי, על פי מפרט זה.מצופים 

 פני השטח .מצופים מבפנים ולא יהי 1½ "–קוטר מ ניםקטהדלק  ותצינור

נקודה במגע עם דלק (כגון אשר באים פלדה דלק מהחיצוניים של צינורות 

פרט על פי מ אפוקסימצופים ) יהיה 1½  " -בקוטר  צינורות ניקוזנמוכה ב

  זה.

בוצע על ידי קבלן משנה מוסמך בעל ניסיון ויישומו י הפנימיציפוי הצבע 

צינורות דלק בשנים לפחות ביישום המערכת כגון צבע פנימי  5מוכח של 

  .ISO 2000, והוא מוסמך על ידי התעופ

עם ציוד מתאים להכנת ציפוי לפני השטח ובדיקה בוצע הליך הציפוי ית

  מ'. 12-אורכי צנרת של

ידי ניקוי צירי בהתזה ומכשירי - עלצינורות נייחים בטיפול  הינההעבודה 

  רי ריסוס.יחסיבוב הצינורות לאורך ציר וניקוי בהתזה בנריסוס , או על ידי 

° 15יותר מאשר  יםאו משטחים קר לחים הצביעה לא תיעשה על משטחים

C בכל  ו. עבודות צבע יעצרויתעד את בדיקותיו מד לחותב ישתמש. הקבלן

  אחרת. יונחה, אלא אם כן 85%לחות היחסית עולה על שהפעם 

  כל פגם יישומי אחר.לאתר צבע ייושם באופן שווה, כדי 

צבעים על ידי תרסיס "אוויר", החומר ייושם לצורך ציפוי רטוב  ביישום

  שנשאר מבריק רטוב לפחות עשרים שניות לאחר היישום.

 ום יהייבתאי מגופ ור מאוגןצינ יקטע .אין לצבוע מראש אזורים שטרם רותכו

  .צביעת קטעים לפני ריתוך לא תותרריתוך. העם השלמת  יםפנים מבצבוע
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  הכנת השטח על ידי שוחקים . 38.8.2

אושר אחר (כמו מבחול או מירוק  התזה תבוצע באמצעותכל הכנת השטח 

להסיר כמויות מזיקות של שמן די חצץ), על ידי שימוש באוויר דחוס מסונן כ

שחקו פינות חדות ייוך ותירהתזות , חריצים, כל הניקוי בהתזהולחות. לפני 

  לחלוטין באופן עקבי.

  . SSPC-SP No. 10 פי"קרוב לבן" ל דרושה הינהה דרגת הניקיון

פלסטיק,  ארוזים בתוך, N.A.C.E visual standards TM-01-70לשם עיון, 

  יישמרו באתר בכל עת.

או  לצפות, העילהיות לאחר אישור של המפקח, לצב תשטח חייב התזתכל 

 לאחר הניקוימשטחים בלא יאוחר מיום אחד.  לפני חלודה,מחדש  ויפצי

נגישים לא במקומות  בהם נלכד אבק םאוויר נקי. כיסי ידי- על יוסר האבק

  על ידי אוויר דחוס. יוסרו

  .ם יסולקו מהאתרחומרים פסולי, יםמירוק יאוחסנו מכוסחומרי ה

   צביעה ויישום . 38.8.3

דרישות ל מתאים ת צבע אפוקסי וצביעה תהיה מערכת של שתי שכבה

יש הליך הם על פי הוראות היצרן, ואת וולייש MIL-C -4556-Eהמפרט  

  שר על ידי נציג היצרן.לא

עובי  אחד בעל, כל COPON EA-4-2217 -ו הייהשכבות הראשונה והשנייה 

, או מוצר Copon Internationalמיקרון מתוצרת  50-60שכבה יבשה של 

  .טמבורדומה מתוצרת 

  מיקרון. 100-120  -שלעובי יהיה ב היבש צבעהכל 

מ"מ. בעזרת מטלית או חומר  15 ו מחדשצבעי צינור ואביזריםהקצוות 

  .אחר אושרמסופג 

צינורות השל כל  קצוותקשיות מקסימלית, הרמת הצבע התייבש לשאחרי 

 חור מ"מ. אוורור 6 עםגומי כיסוי עם פלסטיק או  סגרואביזרים יהו

  הקונצנטרי.
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   ת צביעת פנים הצנרת פיקוח ובדיק . 38.8.4

על ידי  ותאומתיצרן על ידי הקבלן, הבקרת איכות תבוצע במפעל של 

של צינורות  קבוצהמפרטים תונפק עבור כל בהמפקח. אישור על עמידה 

  בודה.שנשלחו לאתר הע

ר לתפקיד זה, שיאושר על יכשיהיה  ותובדיק את הפיקוחבצע שיאדם הכוח 

  ידי המפקח.

מהווים את הבדיקות הבקרת איכות תבוצע על ידי האמצעים הבאים, 

  המפורטות להלן.
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 מ ').  12צינור ארוך (עד בהתקנים מיוחדים 

, לפני ציפוי בדיקה ויזואלית של הכנת משטח הפנימי של צינורותכדי לבצע 

בתוך הצינור, ובכך לאפשר  ועספק מכשיר מיוחד המסוגל לניהקבלן 

  בדיקה ויזואלית לכל הכיוונים.

 יבש ה מדידת עובי של הציפוי

  אלקטרוני (לא מגנטי)  מד ספק צריך ליבש, הקבלן ה עובי הציפוילבדיקה 

, בתוך הצינור ועחיישן לנליאפשר שמש יחד עם המכשיר הנ"ל, תיש ידמדה

  עובי בכל שלב.הולהיות מסוגל למדוד את 

  ת.ושכבהבוצע עבור כל תבדיקת עובי שכבה יבשה 

 שליחשב כמייצג תקצוות הצינור לא ב תבדקהנעובי שכבה יבשה תוצאות 

  עובי בתוך הצינור.ה

 גילוי חורל אלקטרודה

יעשה בעיקר לאורך ריתוכים, בפינות  השימוש באלקטרודה לזיהוי נקב

  וולט. 65וקצוות חדים. המתח לא יעלה על 

 הקשיה מבחן

בסמרטוט נקי קטן  צופהידי שפשוף המשטח המ-יעשה עלת הקשיהבדיקת 

  ).MEK )Methyl Ethyl Ketoneרווי 

אמורה  ההקשיהיגרם על ידי הציפורניים. ש חריץהיה יצבע לא ידבק, ולא 

  ים.ימ 7יים תוך תסהל

 הידבקות מבחן

  .ASTM D 3359מבחן הידבקות תיעשה על פי 

 נדחומצופים שתיקון משטחים 

צבע במקום את ה , יש להסירנדחו או ניזוקו לאחר הצביעהשכל האזורים 

  .היסודצבע הגעה לעד  ,מ"מ 50ברדיוס של  ופגום, ובסביבתה
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אחר לא מפקח, או בכל מקום הידי -חדש עלשלא נדרש ניקוי בהתזה  היכן

  .במברשת ברזל שותממעשי, יש

יהיה מחוספס. הצביעה מחדש תיעשה על ידי אותה מערכת,  נצמדצבע הה

  לפני השלמת "הקשחת פני השטח" של הצבע המקורי.
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  מערכת והפעלת  שטיפה . 38.9

  אזור השטיפה . 38.9.1

מנפח האזור  150%תבוצע שטיפה של הקווים ע"י הוצאת נפח דלק של 

  בכתב הכמויות).הנדרש לשטיפה (הנפח מוערך 

  השטיפה תבוצע באזור העבודות בו בוצעו עבודות ריתוך.

  תהליך השטיפה . 38.9.2

חשבונו. על ו השטיפה עבור הקבלןאת פעולות  ותעופה יבצעהשירותי 

  השטיפה תבוצע בשני מחזורים.

  .)depot( דלק מטוסים התעופה שירותיע"י יסופק השטיפה  תהליךדלק לה

  השטיפה. עופה לביצוע פעולתהקבלן יגיע להסכם עם שירותי ת

לכסות את כל ההוצאות  אמוריםכמויות ה בכתבשהוזנו  היחידהמחירי 

, תשלום על הכנות מקדימות, מכליותשטיפה (דלק, הע וציבלהקשורות 

שירותי תעופה וכו'), בין אם הפעולה נעשית על ידי הקבלן עצמו, או על ידי 

  שירותי תעופה מטעמו.

  הכנות לשטיפה . 38.9.3

לשטיפה הקבלן  של המפקח, יערך שביעות רצונוהמערכת ל עם השלמת

  של המערכת.

וחלפו יתחילת פעולות השטיפה, ו טרםמערכת מה יוסרוהפריטים הבאים 

  :עיוורבאוגן 

 מגוף הידרנט  

 בולם הלם  

 יותקנו, כפי שהוצע על ידי הקבלן, הפריטים הנ"ל לאחר פעולות השטיפה

  משך.תימחדש במערכת, ופעולת השטיפה 
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  מילוי מערך הצנרת . 38.9.4

משאבת שירותי התעופה יבוצע באמצעות צנרת ה ךלמערהזנת דלק 

 ךמערלנקודות החיבור וקיימת  צנרת דלקרשת  דרך, בחוות המיכלים

  חדשה.הצנרת ה

 -ל עמעלה תלא תוגבל, ש הדלק מהירות, איטיבקצב זרימה ע מילוי יבוצה

1ft/sec אפשריים  אמצעיםו האוורורמערכת דרך פתחי ה ינוקז מן . האוויר

  האחרים.

  שיקוע הדלק . 38.9.5

  ימים לפני ביצוע השטיפה. 4הדלק יעבור שיקוע למשך 

  שטיפה באמצעות מכלית כביש . 38.9.6

מתקן  ),depot(שירותי תעופה ו מכלית כבישידי - בוצע עלתשטיפה ה

הנמוכה  ניקוזהנקודת ב לטעינת מכליות הכבישישמש  ת דלקשאיב

עבור תדלוק ופעל בעת ובעונה אחת יה שאיבה. עם זאת, מתקן במקטע

 על מנת לא לפגוע שטיפה יהיה מוגבל, ה תפעולב הזרימה, קצב המטוסים

  .המטוסים תדלוקב

שיעור הזרימה המרבי המותר עבור פעולת השטיפה, יהיה מוכתב על ידי 

  שעות השיא של צריכת הדלק.תבוצע בשטיפה לא השירותי תעופה. 

על ועל ידי הקבלן  יסופקוכל האמצעים להפעלת השטיפה בשיטה זו, 

במהלך  הכביש ושאיבתו למכליותחשבונו. זה יכלול, בין השאר, פינוי הדלק 

התנאים  ) ע"פdepot(דלק מטוסים תעופה, שירותי ל החזרתו, או פעולהה

  בין הקבלן לבין שירותי תעופה. שנקבעו 

  דרישות לנקיון הדלק . 38.9.7

  :הינםתעופה השירותי הדלק כפי שמוכתב על ידי רמת ניקיון 

  ליטר מ"ג /  0.5 -רמת חלקיקים לא יותר מ  

  רמת מים לא יותר מ-  ppm30.  

. עם זאת, משלוקבלן רשאי לבצע בדיקות ה, פעולת השטיפהבמהלך 

בדיקות סופיות יבוצעו על ידי מעבדה מאושרת (הטכניון בחיפה, או מכון 
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האם המערכת  אשרחשבון הקבלן. מעבדה זו תהנפט בתל אביב), על 

  עונה על הדרישות הנ"ל.ו יהנקי

  הפעלת המערכת . 38.9.8

תדלוק ההידרנט שסתומי ם ומגופיה, כל פעולות השטיפהעם השלמת 

  ייבדקו לביצוע תקין.

יצרן, המאשר כי כל המגופים ההקבלן יגיש תעודת בדיקה מטעם נציג 

  כראוי. ומבצעים את עבודתםנבדקו 
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  הגנה קטודיתמערכת  . 38.10

על הקבלן לקחת בחשבון, במידת הצורך, ביצוע נק' מדידה והתחברות 

  בהתאם להנחיית יועץ הגנה קתודית של רש"ת ובאישורו.

כל העבודות לביצוע התחברות ותיאום הינן חלק מהעבודה, ולא ישולמו 

  בנפרד ויש לראותם ככלולים במחירי היחידה השונים של כתב הכמויות.

  

  דליפות מערכת בקרת . 38.11

  מערכת הדלק מצויידת במערכת בקרת דליפות. 

היקף העבודות במסגרת המכרז הנ"ל כוללת הוספת מגופי ניתוק בשוחות, 

  וכן משדרי לחץ וטמפ'.

על הקבלן לחבר את המגופים הנ"ל למערכת בקרת דליפות בתיאום מלא 

  .Hansaעם רש"ת ויועץ בקרת דליפות של חב' 

בנפרד, ויש לראותם כלולים במחירי היחידה העבודות הנ"ל לא תשולמנה 

 השונים שבכתב הכמויות.
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  אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים . 38.12

  כללי . 38.12.1

והחומרים זה בא לקבוע את אופני המדידה והתשלום לכל העבודות  פרק

  בכתבי הכמויות ולפרט את מחירי היחידות הנקובים בהם.

 ערך:מחירי היחידה ייחשבו ככוללים בין השאר את 

 ת, והעבודות, הציוד, האביזרים לביצוע מושלם של העבודה בהתאם לתוכני

 .לרבות הפניות לתוכניות עזר, למעט חומרים המפורטים ברשימת החומריםו

  השימוש בציוד מכאני, כלי עבודה ומכשירים, מכונות, פיגומים, דרכים זמניות

  וכו'. הרכבתם, תחזוקתם, פירוקם וסילוקם בגמר העבודה.

 .חישוב כמויות ומאזן חומרים 

 .ביצוע תאומים עם קבלנים נוספים העובדים בשטח 

ציוד ופריטים השל מלאה התקנה ועלות  המלא כוללים הספקהמחירים ה

 בכתבמיוחד, גם אם לא מפורט המפרט הו / או המתוארים  שבשרטוטים

  כמויות.ה

  פריטי ציוד . 38.12.2

  קצרה בלבד. כמויות ניתנות בצורהכתב התיאור של פריטי ציוד ב

ציוד מהווים תשלום מלא עבור ציוד או מכשיר הפריטים וההמחירים של 

מיוחדים ו/או ה יםאביזרים כמפורט במפרטהרכיבים והרלוונטי, לרבות כל 

  .בשרטוטיםכפי שמוצג 

ופריטי ציוד אחרים, ציפוי  ,, התאמה, ברגיםהובלה הכולל, אספק המחיר

ות האמצעים הנדרשים לרבות עלפנימי (אם נדרש),  ציפויצביעה / וחיצוני 

ת, ותגי זיהוי, הזמנ הלחיבור (ברגים, אומים אטמים). המחיר יכס

  ביצוע שטיפה ובדיקה, כמפורט. ,רגולציה

/ קשת וכד') למעבר מולוך ע"י התקנת  Tעבודות התאמת אביזרים (

  מובילים הינן חלק מהעבודה ולא תשולמנה בנפרד.

  ציוד לאישור המזמין, טרם ביצוע רכישה. יש להגיש פרטי
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  יחידת מחיר: יחידה

  בורות שונים . 38.12.3

בנקודה , ניקוז הידרנט שוחות מגופים עבורכמויות ה שבכתבהמחירים 

גבוהות מהווים תשלום מלא לאספקת ה אוורור בנקודהבורות הנמוכה ו

  .איזון מדויק לפי הוראות היצרן קוםמכלול שלם, מי

 שיבוץלם בנפרד), וושתימדד ותלחיבור צנרת (חיבור צנרת  המחברים

  ישולמו בנפרד. גוש בטוןמ ןהעליוהיקפי  מבנה

  יחידת מחיר: יחידה

  צנרת פלדה . 38.12.4

על פי הממדים שלהם (קוטר, וכו ').יחידת התשלום  וצינורות יהיהמחירי 

  נמדד לאורך צירו.השל הצינור רץ יהיה מטר 

באורך  םאביזריהעל ידי הכללת כל  וימדד וברגיםמ חבריםצינורות עם המ

, בשרטוטים יםשמוצג םאביזריהכדי לכסות את כל  יחושבשלהם, המחיר 

  הם.ממשתמע שאו 

, כםאורשנמצאים ל םללא אביזרי וימדד כיםמרות חבריםצינורות עם המ

  בנפרד. מולושיו ואביזרי ימדד

בלה והו הכמויות מהווים תשלום מלא עבור אספקשבכתב ההמחירים 

  .של צינור רלוונטיוהתקנה 

  :ההתקנה תכלול

  חיתוך קצוות הצנרת, חיתוך ישר או אלכסוני לצורך התקנת אביזרי הצנרת

 וקטעי הצנרת.

 התאמת הצנרת בשטח וביצוע התיקונים הדרושים.הרכבת ו 

 אוגנים, קשתות, הסתעפויות (כגון  התקנת אביזרי צנרת"T"  ,ומיצרים (

 לרבות ביצוע כל העבודות הדרושות להתקנתם. ,בהתאם לתוכניות

 בהתאם למתואר במפרט, במערכת צבע עילית ואביזרי צנרת צנרת  תצביע

 תיקוני צבע באזורים שנפגעו במשך עבודות ההרכבה והריתוך.לרבות 
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  עטיפה תיקוני עטיפת צנרת תת קרקעית בהתאם למתואר במפרט, לרבות

יסופקו ע"י . חומרים וציוד והריתוךבאזורים שנפגעו במשך עבודות ההרכבה 

 , ולא ישולמו בנפרד.הקבלן

  עבודות השלמת עטיפת צנרת ועטיפת אביזרי צנרת תת קרקעית באמצעות

, ולא יריעות מתכווצות וסרטי עטיפה ידניים יסופקו ע"י הקבלןסרטים ידניים. 

 ישולמו בנפרד.

 חסמים ואביזרי  תעריכת מבחני לחץ, לרבות יצור ואספק, ביצוע שטיפת קווים

 צנרת.

 .סעיף זה אינו כולל ריתוך הצנרת או אביזרי הצנרת אשר ישולמו בנפרד 

  יחידת מחיר: מטר אורך

  פירוק צנרת . 38.12.5

  את כל העבודות לצורך פירוק הצנרת, ולרבות:העבודה כוללת 

 חיתוך "קר" של צנרת ואביזרים  

 פירוק תמיכות צנרת 

 .מניעת טפטוף שאריות דלק 

  מאושר על פי הנחיית המזמין.פינוי לאתר 

  פירוק מגופים מאוגנים ומוברגים ישולם בנפרד.

כמפורט במפרט  מפורק,של צינור  מטר אורך פירוק לקבלן ישולם עבור

    זה, המדידה תיערך בציר הצינור.

  יחידת מחיר: מטר אורך

  ריתוך צנרת . 38.12.6

סעיף זה כולל הן ריתוך הצנרת הטרומית והן ריתוכי האתר מכל סוג 

שהוא, לרבות: ריתוך השקה, ריתוך חדירה ישרה, ריתוכים מסוג: 

SOCKOLET ,THREADOLET ,WELDOLET  ריתוך אטימה של ,

 ).BACKWELDחיבור מוברג (

העבודה כוללת את כל ההכנות הנדרשות, מדידה, עשיית מדרים, איפוץ 

קוטר  חיילקהצינורות או האביזרים וריתוכם.  לחישוב היחידה  והתאמת

  אביזר החודר.הנומינלי של הצינור או 
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מחיר היחידה כולל ביצוע מבחן רדיוגראפי כמתואר בפרק עבודות צנרת 

  לעיל.

מחיר היחידה הינו אחיד ללא כל תלות בעובי דופן הצינור וכן ללא תלות 

  בין אתר.באתר העבודה, דהיינו בין טרומי ל

 אינץ/קוטריחידת מחיר: 

  זוג אוגנים/פירוק חיבור  . 38.12.7

מחיר היחידה כולל העברה וטיפול באוגנים על ידי מדידים, ניקוי שטח 

  המגע שלהם, הכנסת אטם מכל סוג שהוא ומתיחת ברגים.

סגירת אוגנים כוללת רכישה אספקה והתקנה של אטמים, ברגים, אומים 

  .הלביצוע העבודהנדרשים ודיסקיות 

מחיר היחידה אינו כולל חיבורי אוגנים של ברזים ומגופים שונים אשר 

    תמורתם כלולה במחירי היחידה של התקנת אביזרים מאוגנים.

  אינץ/קוטריחידת מחיר: 

  

  " (להתקנה בין אוגנים) Waferטיפול והתקנת אביזר מאוגן או אביזר מסוג " . 38.12.8

, ניקוי המיועד להתקנההובלה לבית המלאכה ולשטח מחיר היחידה כולל 

שטחי מגע של האביזר, בדיקת מרווחים ומקבילות על ידי מדידות, הכנת 

  אטמים משני צידי האביזר.

המחיר כולל הצבת האביזר המאוגן במקומו המדויק וחיבורו לאוגנים 

  הנגדיים על ידי סגירת הברגים.  

קיות רכישה אספקה והתקנה של אטמים, ברגים, אומים ודיסהמחיר כולל 

  .לביצוע העבודההנדרשים 

  אינץ/קוטריחידת מחיר: 

  סגירת חיבור מוברג . 38.12.9

בסרט טפלון לאטימה (המסופק על ידי הקבלן ועל חשבונו),  גמילוי התברי

  חיבור שני הקצוות של הצינור ואביזר.
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 אינץ/קוטריחידת מחיר: 

אוגנים טיפול והתקנת אביזרי צנרת  מוברגים  (קשתות, מעברים, הסתעפויות,  . 38.12.10

  וכד')

מחיר היחידה כולל הכנתו לחיבור, חיתוך תבריגים בקצוות של כל 

הצינורות המתחברים לאביזר וסגירת חיבורים מוברגים.  ביצוע תיקוני 

  צבע.

 אינץ/קוטריחידת מחיר: 

  חיתוך תבריג . 38.12.11

חיתוך תבריג כולל ניקוי הקצה הפנימי של הצינור בעזרת מקדד קוני 

  בלבד, במכשיר יד או במכונה.  וביצוע תבריג, בקצה אחד

 אינץ/קוטריחידת מחיר: 

  PLIDCOהתחברות לקווים קיימים ע"י מחבר  . 38.12.12

כמויות מהווים תשלום מלא עבור כל העבודות ה שבכתבהמחירים 

  .לצנרת דלק קיימת הדלק חדשנרת צ לחיבורהנוגעות 

שאושרו, איסוף ופינוי  יםהמחיר יכלול את חיתוך הצינור הקיים באמצע

 50דליפות דלק, הסרת ציפוי הצינור הקיים חיצוני במרחק של לפחות 

 ריתוךעל ידי   מתחברחדש שהצינור ה חלק התאמתתוך, יס"מ. מעבר לח

Plidco  +עם סיום  שרוול מתכווץידי -עלהחיבור  מנגנון, ציפוי מחבר קצה

מפרט העל פי  , וכל בדיקהמילוי חוזרדחוס  מצעשטח, פני ההכנת 

  מיוחד.ה

עבודות עפר, (כלומר  בהתחברותהנוגעות  תאזרחיעבודה  הנדסה 

  הרלוונטי. בפרק כתב הכמויות ועבודות בטון, עבודות אספלט, וכו ') ייכלל

צינור  קטעם מחיר יכלול פינוי דליפות דלק, התאמת ימגופבתא לחיבור 

  חדשים. כיםריתול

  יחידת מחיר: קומפלט



  
 

225  
 

   sealLinkהתקנת  . 38.12.13

המחיר כולל הרכבת האטם בהתאם להוראות היצרן, לרבות כל העבודות 

והחומרים הנדרשים לביצוע העבודה, כמוגדר בתוכניות, ולרבות תיאום 

  עם עבודות הנדסה אזרחית ליציקת שוחה חדשה.

  יחידת מחיר: קומפלט

  התקנת משדרי לחץ וטמפ'  . 38.12.14

התוכניות, לרבות כל המחיר כולל התקנה בהתאם להוראות היצרן ועל פי 

  העבודות והחומרים הנדרשים לביצוע העבודה, כמוגדר בתוכניות.

  יחידת מחיר: קומפלט
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  התקנת מכסה לתא מגופים  . 38.12.15

המחיר כולל התקנה בהתאם להוראות היצרן ועל פי התוכניות, לרבות כל 

  העבודות והחומרים הנדרשים לביצוע העבודה, כמוגדר בתוכניות.

ביזרים נלווים כגון סולם, משטח דריכה, מעקה, המחיר כולל התקנת א

  שרשרת וכד'

  יחידת מחיר: קומפלט

  ביצוע חיוץ  . 38.12.16

המחיר כולל התקנה על פי התוכניות, לרבות כל העבודות והחומרים 

  הנדרשים לביצוע העבודה, כמוגדר בתוכניות.

  העבודה הינה חלק מהעבודות להתקנת צנרת, ולא תשולם בנפרד.

  לא ישולם בנפרד

  , ציפוי וריפודביעהצ . 38.12.17

  מיוחד מכל סוג שהוא לא יימדד.וסימון  ריפוד, ציפוי, ביעהצ

כמויות כוללים את העלות המלאה של ה בכתבשהוזנו  היחידהכל מחירי 

 ותדועבהחומרים והכל לרבות מיוחד, ווסימון  ריפודהצביעה, ציפוי, 

  .הנדרשים

וקסי, ו/או כל עבודות צביעת צנרת עילית ואביזרים במערכת צבע אפ

השלמת עטיפת צנרת תת קרקעית ואביזרים, באמצעות יריעות מתכווצות 

ובסרטים ידניים, הינן חלק מהעבודה, ולא תשולמנה בנפרד, ויש לראותן 

ככלולות במחירי היחידה השונים של כתב הכמויות. (צבע, יריעות 

מתכווצות וסרטי עטיפה ידניים יסופקו ע"י הקבלן ולא ישולמו אף הם 

  בנפרד).

  לא ישולם בנפרד

  תמיכות . 38.12.18

מהווים תשלום ו בשרטוטים כים המפורטים מצויניםתומההמחירים של 

החומרים הנדרשים, ייצור  כל, כולל אספקת ותהרלוונטי ותמלא על התמיכ
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עיגון על קירות בטון או ו, םמתאי מיקום, גלוון, חיבור ושרטוטיםעל פי ה

  .UPAT-עיגון בסיסים על ידי ברגים 

כמויות מהווים תשלום מלא על התמיכה, כפי ה המצוין בכתבמחיר ה

   שתואר לעיל.

  יחידת מחיר: יחידה

  סילה בודדת (מונורייל)מ . 38.12.19

תשלום מלא עבור  והוי מסילות בודדותכמויות עבור ה שבכתבהמחירים 

 מיקום, גלוון, שרטוטיםאספקת כל החומרים הנדרשים, ייצור על פי ה

  .UPAT -ברגים לעיגון ידי על מגוף ה תאיועיגון לתקרה של  יםמתא

  נמדד לאורך צירו.ה מסילהחידת יהיה מטר ליניארי של מחיר י

  יחידת מחיר: מטר אורך

  שטחיםמ . 38.12.20

 אספקת כל החומרים, ייצור המסגרות וסבכות כנדרש עלכוללים המחירים 

, גלוון השרטוטים (ובחלקים באם נדרש לפי ממדי פתח השוחה) פי

  מגופים. ומיקום בתוך תאי

נמדד לאורך קווי המתאר של שטח, ההממ"ר של יחידת מחיר: 

  המסגרת.

  בדיקה ושטיפה . 38.12.21

בכתב כמויות כוללים תשלום מלא עבור אספקת כל הציוד ש םמחיריהכל 

לרבות אספקת והעברת מולוך, , והשטיפההדרוש לבדיקת המערכת 

 ע כל הבדיקות המתוארותוציבוחנקן  ידי-עלבדיקות ובחינות, לחץ 

, בדיקות חוזרות. הם כוללים גם מהםמשתמע המיוחדים או המפרטים ב

  הנפקת תעודות בדיקה.ואם נדרש, 

  לא ישולם בנפרד
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  הכנסת או הוצאת חסמים . 38.12.22

העבודה כוללת שחרור הברגים, אספקה, הכנסה או הוצאה של חסם. 

עבור העבודה הזו לא  הכנת האטמים לפי הצורך והידוק הברגים חזרה.

  ם השונים.והיא כלולה בסעיפי ישולם בנפרד

  לא ישולם בנפרד

  עבודות ביומיות (רג'י) . 38.12.23

מחירי יחידה אלה ניתנים למקרה שהקבלן נדרש לבצע סוגי עבודות 

התמורה תהיה לפי שעות העבודה  שאינן כלולות במחירי היחידה השונים.

נטו שבוצעה למעשה על פי הוראות המהנדס ואישורו, לפי הפועל או 

  הציוד.

התשלום בגין עבודות הרג'י יכלול בין היתר את שכר העבודה, מיסים 

סוציאליים (כולל פנסיה, חופש, פיצויים וכד'), ביטוח לאומי, הובלת הפועל 

לאתר העבודה וחזרה, שימוש בכלי העבודה הרגילים, הוצאות בגין ניהול 

וכל יתר ההוצאות הקשורות באספקת כוח , עבודה, תקורה ורווח קבלני

  דם לביצוע העבודה.א

מחירי ציוד מכני הנדסי יכללו בנוסף גם את כל הכרוך בהובלתם לאתר 

ובחזרה, וכן את עלות המפעילים, הציוד וחומרי העזר הדרושים 

  להפעלתם.

סיווג הפועלים לצרכי תשלום שעות רג'י יהיה כמקובל ע"פ סוג העבודה 

לעבודות כגון  המבוצעת, ולא ע"פ רמת מקצועיותו של הפועל. לדוגמה,

ניקיון, פרוקים, הריסות, חפירות וכד' ישולם לפי "פועל פשוט" או "עוזר" 

ולא לפי "פועל מקצועי". המפקח יהיה הפוסק היחיד לגבי סיווג הפועלים 

  שביצעו את עבודות הרג'י.

הקבלן יהיה אחראי על רישום מסודר של עבודות הרג'י ביומן העבודה, 

ללא אישור המפקח  מראש לפני הביצוע. וידאג לקבלת אישור המפקח

  .לא תשולם לקבלן כל תמורה
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כל הכרוך ביישום הנחיות סעיף זה הוא באחריות הקבלן ועל חשבונו, ועל 

 הקבלן להביא בחשבון כל זאת במחירי הצעתו.

  יחידת מחיר: שעת עבודה

  הפעלההוראות אחזקה ו . 38.12.24

בכתב כמויות כוללים תשלום מלא עבור כל מדריכי אחזקה שכל המחירים 

  .זהבפרק  ותמערכות המתוארהותפעול הנדרשים עבור כל 

  לא ישולם בנפרד
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  רשימת תיוג למסירה  . 38.13

בגמר העבודה של מערכת הדלק ע"פ המפרט וכתב הכמויות,טרם 

  מסירתה למזמין, על הקבלן להגיש תיק מערכת לאישור המזמין  הכולל:

  תכניות)As Made מפורטות הכוללות: מערך צנרת, תאי תדלוק, תאי מגופים (

 ותאי איוורור וניקוז. 

 .מפרטים טכניים של תאי תדלוק, תאי איורור וניקוז, מגופים ואביזרים נילווים 

 רשימת חלפים וכלים ייעודיים לאחזקה שוטפת. 

 .אישור בדיקת לחץ ואישור נציג רש"ת 

 שור נציג רש"ת.אישור כיול מכשירי מדידה ואי 

 וממשק עבודה עם מערכת זיהוי ואיתור דליפות ואישור נציג רש"ת.  אישור תקינות 

 .אישור תקינות וממשק עבודה עם מערכת ההגנה הקתודית ואישור נציג רש"ת 

 נבדקו החשמליים השסתומים/מגופים כל תעודת בדיקה של היצרן המאשר כי 

 .ומבצעים את עבודתם

 ואישור נציג  רש"ת. ת צנרת הדלקתעודת בדיקה של שטיפ 

   אישור על קיום הדרכה תפעולית והדרכה אחזקתית בתיאום עם נציג האחזקה של

  רש"ת.

  נציג רש"ת והמפקח.  קיום סיורי מסירה עם אישור  

 .דו"ח מסירה חתום ומאושר ע"י המפקח ונציג רש"ת 
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  נספח א'
  רשימת תוכנית

  
 

  תוכניתשם   סטטוס גרסה  מס' תוכנית  מס'

1  PAZ-FL-BGA-000BRAVO-DD-1830-00     תנוחה כללית  

2  PAZ-FL-BGA-000BRAVO-DD-1831-00      1- שלב א –שלביות ביצוע מערכת דלק  

3  PAZ-FL-BGA-000BRAVO-DD-1832-00      שלב א –שלביות ביצוע מערכת דלק  

4  PAZ-FL-BGA-000BRAVO-DD-1833-00      שלב אסוף  –שלביות ביצוע מערכת דלק  

5  PAZ-FL-BGA-000BRAVO-DD-1834-00      שלב ב –שלביות ביצוע מערכת דלק  

6  PAZ-FL-BGA-000BRAVO-DD-3200-00    חתך לאורך  

7  PAZ-FL-BGA-000BRAVO-DD-3201-00    " 6חתכי אורך לקווי  

8  PAZ-FL-BGA-000BRAVO-DD-2885-00      שוחהV-5  

9  PAZ-FL-BGA-000BRAVO-DD-2886-00      שוחהV-6  

10  PAZ-FL-BGA-000BRAVO-DD-6201-00      פרט התקנת תאי ניקוז ותאי איוורור  

11  PAZ-FL-BGA-000BRAVO-DD-6202-00       פרט התקנתLINK SEAL  

12  PAZ-FL-BGA-000BRAVO-DD-6203-00      מכסים, סולמות ומשטח עבודה  

13  PAZ-FL-BGA-000BRAVO-DD-6204-00      פרט להתקנת חיוץ  

14  PAZ-FL-BGA-000BRAVO-DD-6205-00       תמיכות  

15  PAZ-FL-BGA-000BRAVO-DD-6206-00      
 Pressure & Temperatureפרטי חיבור 

sensors  

16  PAZ-FL-BGA-000BRAVO-DD-6207-00       פרט הכנתT להעברת מולוך  

17  PAZ-FL-BGA-000BRAVO-DD-6208-00      פרטי תא תדלוק  
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  נספח ב'
  כתב כמויות

4998-023   

  



  
 

233  
 

  נספח ג'
  מפרט טכני למערכת אטימה למעבר צנרת

Specification for 

Link Seal Thru Wall Pipe Penetration 

 

Seals shall be modular mechanical type, consisting of the interlocking Buna-N 

links and tightening bolts with pressure plates. The seal shall be constructed 

so as to provide electrical insulation between the pipe and the wall. 

 

Link  seal assembly  for positive hydrostatic  sealing, manufactured by Thunderline.   The  link  seal 

assembly, consisting of  two  link  seals,  shall provide an absolutely water‐tight  seal,  rated  for 40 

feet of head. 

 

Seals shall be modular mechanical type, consisting of the interlocking Buna-N 

links and tightening bolts with pressure plates. The seal shall be constructed 

so as to provide electrical insulation between the pipe and the wall. 

 

The link seal assemblies shall be furnished with appropriate link seal wall 

sleeves designed to mate with the modular rubber link seal. The steel sleeve 

shall be fitted with a full circle continuously welded water stop plate. The 

rubber links for 14 inch size carrier pipe and larger, shall be fitted with 

plastic centering blocks, to assure that the pipe remains concentric. The carrier 

pipe will be a steel pipe with extruded polyethylene wrapping, approximately 

2 mm. thick. 
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  ד'נספח 
  מפרט טכני של מכסה לתא מגופים

Specification for 

Torsion Actuated Valve Chamber Access Covers 

 

Cover assembly shall consist of a rectangular door and two spring cover 

castings, which shall be all primary metal cast aluminum alloy, heat treated, 

with aluminum outer frame.  Cover shall have hand-holes and integral, 

automatic latches, with no above grade protrusions, whether in use or not. 

Cover latches shall be interconnected so activating one, unlatches both. 

 

Cover shall be one piece and open to 120 with a maximum 12 Kg lift, and 

close with a minimum 22 Kg push, using torsion actuated mechanisms. Cover 

shall not pop open when a latch is released, and shall be designed to fail-safe 

open once lifted beyond the 80 point in the opening arc, and once in the 90 

position, remain fully open by gravity. 

 

A hold-open bar shall be provided that automatically locks the cover in the 

full-open position and releases with one hand operation. 

 

Cover shall have high visibility orange panels on topside and underside for 

safety. Cover shall bear service lettering (FUEL) 50 mm. high and 2 mm. 

deep, abrasion / corrosion / chemical resistant color coded, and an attached 

aluminum tag bearing the chamber No., in 8 mm minimum figures. 

 

Covers shall be designed to withstand aircraft (B 747/400 and A 380-800) 

wheel load and aircraft towing cart load of 250 psi (18 Kg/sq. cm.). The cover 
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prototype shall be tested for a load of 1000 psi (70 Kg/sq .cm.) applied to each 

of two 200  sq. in. (1291 sq. cm.) foot prints. Pit cover shall have maximum 

rebound deflection within 0.010 inches after load release. 

 

A test report, issued by an independent testing laboratory, indicating the result 

of the cover prototype testing under such loads, shall be submitted by the 

manufacturer. Cover shall also comply with D.O.T. AC -150/5320-6C. 

 

Cover must be free of cavity areas, fillers, weldments and paint (except for 

colored / point-welded for information or safety). 

 

Cover seal shall automatically engage the pit form flange when cover is seated 

in the closed position without any secondary latching. Seal shall be affixed 

without mechanical fasteners, have a minimum field life of 1 year and be 

Ozone / UV resistant. 

 

 

A test report, issued by an independent testing laboratory, indicating the 

results of the cover prototype testing for tightness, submersion, corrosion and 

hose down tests equal to NEMA 250 Standards for Type 6 exterior enclosure, 

shall be submitted by the manufacturer. Totally submerged cover shall pass 

less than 100 grams of water per hour in the following categories: 

 

-  Hot and cold cycling conforming to Mil-Std. 810. 

 

-  Seal contamination when cover seal area and mating flange sealing surface 

packed with sand and soil. 
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The pit form shall be of fiberglass with reinforcement rib / concrete anchor 

and aluminum upper flange. The pit form height shall be adjustable to fit the 

crown and finished apron grade. 

 

The cover shall be furnished with the following accessories: 

 

-  Folding aluminum step-down platform, hinged, non-removable, fail-safe 

closing type (DAB-741 WP). Cutouts shall be provided, by the manufacturer, 

in the folding step-down platform, for the 1 ½ inch size drain riser and the 

2x3/4 inch size air relief riser. 

 

-  Extension handrail and a full length ladder (DAB-XHL-1216). 

 

-  Stainless steel chain and accessories / post assembly. 

 

The  manufacturer’s  standard  details  for  these  accessories,  shown  in  the  drawings,  shall  be 

adapted to fit the various valves chambers of the hydrant refueling system. 

The contractor shall determine to the manufacturer the height of the pit form, 

the length of the hand rail and the length of the ladder for each of the valve 

chambers. 
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  נספח ה'
  מפרט טכני למגופים עם מפעיל חשמלי

Specification for 

Motor Operated Double Block and Bleed Valves 

 

Valves  shall  be  suitable  for  jet‐fuel  service,  in  a  hydrant  refueling  system.  Valves  shall  be 

guaranteed  for 100%  tightness  in both directions  for  the whole  lifetime of  the valves. Tightness 

must be insured even if no product difference pressure is available. 

 

Valves shall be non-lubricated, expanding plug type valve, double block and 

bleed with retracting soft seals that move away from body contact before plug 

rotation. Valve shall have a rectangular reduced port with vertical port 

dimension equal to pipe I.D. 

 

It shall be fitted with top and bottom entry for in-line seal replacement. Valve 

shall be provided with a mechanical position indicator in accordance with API 

599, such that the indicator cannot be assembled incorrectly. 

 

Bleed connection shall be to body. Valve shall be equipped with a manual 

goose necked bleed valve. 

End connections shall be ANSI Class 150 flanged. Valve shall be rated to 275 

psi at ambient temperature. Valve shall be fire-safe, certified to API 607 and 

API 6FA. 

 

Valve materials of construction shall be as follows: 

 

- Body:    Cast carbon steel, chrome plated bore 

- Plug:    Ductile iron, nickel coated 
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- Slips:    Austenitic gray iron, Ni-resist 

- Seals:    Viton, bonded to slips 

- Bonnet and lower plate:  Cast carbon steel or forged steel 

- Packing:   Graphite 

 

Valve actuators shall be Rotork IQ series, suitable for 380 V - 3 Ph - 50 Hz 

supply with ISO 5210 base plate. Actuators to be sized for closure of valves 

within 60 to 90 seconds. 

 

The actuator shall be fitted with alarm relays in  accordance with 

wiring  diagram 210-000. Actuators shall be explosion - proof, per NEMA 

Class I, Div. I, Group D. Cable entries and gland types shall fit the electrical 

drawings. 

 

Handwheels, for manual operation, shall be mounted in the position shown in 

the drawings. 
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  נספח ו'
 מפרט טכני של תא הידראנט תדלוק

Specification for Hydrant Pits 

 

1. The pit box shall be model DAB-24 manufactured by DABICO 

CAVOTEC, of upper and lower housing construction, allowing a 

vertical movement. 

2. Upper housing shall be made of spheroidal graphite cast iron and be 

fitted with a pit lid made of aluminum alloy, designed to withstand 

aircraft (B 747/400 and A 380-800) wheel load and aircraft towing cart 

load of 250 psi (18 kg/sq. cm). The upper housing shall be internally 

coated with a white epoxy paint system in accordance with Mil-C-

4556E. 

3. The lid shall bear service lettering (FUEL) 50 mm high and 2 mm deep, 

abrasion / corrosion / chemical resistant color coded, and an attached 

aluminum tag bearing the pit No., in 8 mm minimum figures. 

4. The external surface of the upper housing shall be coated with a coal tar 

epoxy system. The pit lid shall be fitted with a jet-fuel resistant seal for 

water-proofing and a retaining cable, secured with a swivel fitting to 

prevent twisting. 

5. Lower housing shall be made of welded carbon steel, with sloped 

bottom plate for ease of cleaning. The housing shall be internally coated 

with the above white epoxy paint system. The external surface of the 

lower housing shall be laminated with glass fiber reinforced epoxy, 

electrically isolated. The underside of the bottom plate shall be filled 

with epoxy resin. 
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6. The sealing between upper and lower housing shall be in such a manner 

as to accomplish a sealed, fuel resistant water-proofed vertical 

movement and avoid metallic contact between both parts. Housing shall 

be fitted with a bonding screw. 

7. Hydrant pits shall be of the side entry type, fitted for API/IP hydrant 

valve. Dimensions shall be as shown in the Drawings. Pipe shall be 6  

inch size, seamless, per API Std. 5L Gr. B, Std. W. (Sch. 40). Flange 

gaskets shall be 1/16 inch thick, suitable for jet- fuel service. 

8. Position of the riser flange shall be reinforced with 3 supporting stripes 

against the inner wall of the lower housing. 

9. The internal surface of the piping shall be coated with an epoxy paint 

system in accordance with Mil-C-4556E. The external surface of the 

piping and equipment shall be treated as the internal surface of the 

lower housing. 
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  סלילה ומשטחי בטון – 51פרק 
  

המפרט הבינמשרדי. עבודות שלא יקבלו של  51כל העבודות בפרק זה יסתמכו על האמור בפרק 

 של המפרט הבינמשרדי. 51התייחסות בפרק זה יש לבצען לפי האמור בפרק 

  

  עבודות פירוק והכנה ועבודות עפר 51.04

  פירוט פעולות לביצוע: .1

  על הקבלן לבצע בתחילת עבודות פירוקי תשתיות בטון ומשטחי אספלט.   .א

משטחי האספלט יפורקו בעזרת מקרצפת מתאימה וצוות הקרצוף יכלול      

מקרצפת ומשאיות הובלה אשר יובילו את חומרי הקרצוף לכל מקום בנתב"ג 

על הקבלן להגיש עליו יורה המפקח ולא תינתן לקבלן תוספת תשלום על כך. 

בדוק לאישור, כשבוע לפניי תחילת העבודה, את סוג המקרצפת. המפקח רשאי ל

ולבחון את מצב שיניי המקרצפת לפניי תחילת העבודה. במידה ויחליט וינחה 

 על החלפת שיניים מסוימות, על הקבלן יהיה לעשות זאת ללא תמורה.

  .3"-על הקבלן לוודא קרצוף של האספלט לגושים אשר אינם גדולים מ  .ב

ס"מ) ועל  30-40עובי משטחי הבטון לפירוק, משתנה ואינו קבוע (מוערך בין   .ג

הקבלן להיערך לכך. יש לבצע שבירת משטחי הבטון, הפרדה מברזל הזיון, 

גריסת משטחי הבטון באתר לקו דירוג העונה למצע סוג ג' ולשנע את החומר 

פקח ולא הגרוס וברזל הזיון, מחוץ לאתר, לכל מקום בנתב"ג עליו יורה המ

 תינתן לקבלן תוספת תשלום על כך.  

על הקבלן לפרק את החומר הגרנולרי המתגלה מתחת לאספלט ולבטון ולסלקו   .ד

 לפי הוראת המפקח עד לחשיפת חרסית טבעית.  

 עבודות העפר יבוצעו על קרקע חרסיתית שמנה. על הקבלן לבצע בדיקות      .ה

 כל תוספת על כך לקבלן.למיון הקרקע בכל מנת עיבוד. לא תשולם        

 על הקבלן לחלק את השטח למנות עיבוד ולהציג תוכנית חלוקה למפקח     .ו

 .51.01/01מ"ר לפי טבלה  2,000 -טרם תחילת העבודה. גודל מנת עיבוד       

 סילוק הפסולת יבוצע לאתר פסולת מורשה ועל הקבלן להגיש חשבונות     .ז

 מאתר זה בגין סילוק הפסולת.       

  ות עיבוד החרסית יבוצעו בעזרת מכבשי רגל כבש.עבוד  .ח

 נדרש להקפיד על עיבוד החרסית בדרגת הרטיבות המתאימה לכל מנת      .ט

 עיבוד. על הקבלן לאפיין את החרסית בכל מנת עיבוד ולקבוע את דרגת        

  הרטיבות האופטימלית הנדרשת  

  גש בזאת כי תכולת . מוד51.04.14.00סעיף  – 51בהתאם להנחיות מפרט        

  של החרסית ויש לקבוע אותה על   הנזילותהרטיבות הינה תלויה בדרגת  

  רטיבות המבוססת על שלוש רמות אנרגיה.- צפיפותידי ביצוע מערכת  

 (על סמך  89%הידוק החרסית יבוצע בהידוק מבוקר לערך מינ' של   .י
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 הקבלן רשאי  .92%- ) מהצפיפות המקס' ולכל היותר ל51.04.05טבלה       

  לבצע ממוצע של צפיפות מקס' וזאת בתנאי כי מתקיימות ההנחיות של       

  . יש לקבל אישור המפקח ויועץ תכן המבנה לפעילות זו.51.04.14.04סעיף       

  ס"מ   20החרסית תעובד בשלוש שכבות בנות  -מתחת ליריעה הביטומנית    .יא

 ס"מ העליונים של החרסית      40כל אחת. העבודה תבוצע ע"י סילוק         

יידרש עיבוד חרסית  Iוהנחתם בצד (במקומות מסוימים, אשר יצוינו בתוכנית

לעומק רב יותר). השכבה התחתונה תיחרש, תורטב ותהודק. במידה ויישארו 

. הדבר נכון לכל שכבות 51.04.14.00תלמים נדרש להחליקם לפי הנחיות סעיף 

ס"מ. כל  20החרסית המעובדות. לאחר מכן יוחזר החומר שסולק בשכבות של 

  .51.04.14.00שכבה תעובד לפי הנחיות 

 בצע את העבודה על החרסית תוך שימור דרגת הרטיבות הנדרשת. יש ל  .יב

 לא תאושר המתנה בין שכבות ויש לבצע את העבודה ברצף. במידה ובקר       

  האיכות או המפקח יבחין ויוודא כי דרגת הרטיבות גבוהה או נמוכה                                          

  מידי, יהיה רשאי להודיע לקבלן על ביצוע עיבוד מחדש של שכבת                                         

  החרסית.                                        

 במידה והחרסית נרטבה כתוצאה ממי גשמים יש לבחון ראשית באם   .יג

 ניתן לבצע המתנה וייבוש טבעי של השתית ובמידה ולא (הנושא יוחלט         

  קח), יש לבצע ייצוב החרסית בעזרת בקל"ש כמתואר בסעיף ע"י המפ      

                                       51.04.12 .  

במידה והחרסית התייבשה, ותכולת הרטיבות שלה נמוכה מהנדרש, כתוצאה 

מחשיפה ממושכת לשמש או כל גורם אחר, על הקבלן לבצע חרישה, הרטבה 

  והידוק חוזר.

  י"א.   כבישת אימות לא תבוצע על החרסית אלא על שכבת האגו"מ העליונה                             

  .51.06.04.00כמתואר בסעיף      

  י"ב.   על הקבלן לבצע ריסוס הדברה כנגד עשבים על כל שטח החרסית  

  ל ביריעה ביטומנית. הריסוס יבוצע ע שאינה מכוסההעליונה המעובדת          

  שכבת החמר הגרנולרי הראשונה. על הקבלן להיוועץ             

  עם אגרונום מוסמך אשר יאושר ע"י המפקח בסוג ומינון הריסוס הנדרש.            

  במפרט הכללי. 51.03.03ראה הנחיות בסעיף          

  י"ג.   על שכבת החרסית העליונה על הקבלן לפרוס יריעות איטום ביטומניות 

  מ"מ ולבצע ריתוך בין היריעות. היריעה תוחדר אנכית בקצוות    2בעובי של     

   51.08 -מ'. הנחיות לביצוע עבודה זו ראה סעיף 2המשטח לעומק של     

  במפרט הכללי. תשומת לב הקבלן מופנית לחפייה בין יריעות ולאיכות       

  ההדבקה בחימום.    

  ס"מ ולהדקו    15מעל ליריעה הביטומנית יש ליישם חול מתאים בעובי של     

  מהצפיפות המקס' של ממודיפיד פרוקטור. אין לנסוע על היריעה     98%-ל    

  עד לפיזור שכבת חול זו.     

  מודגש כי על הקבלן לבצע קטע ניסיון לפי הנחיות המפרט הכללי. לא     
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  תשולם לקבלן כל תוספת בגין ביצוע קטע ניסיון זה. יש להקפיד על דרגת      

  הרטיבות של החרסית בעת ביצוע פריסת היריעות.     

  -י"ד.   בקרת האיכות לביצוע עבודות העפר יכללו

  .51.04.14סעיף  51נדרש להקפיד על הנחיות מפרט  - תכולת רטיבות  .א

 צפיפות.  .ב

על שכבת השתית הראשונה המהודקת ועל . הבדיקה תבוצע FWDבדיקות   .ג

  .7נספח מספר  -הכללי 51השכבה השלישית. ראה הנחיות במפרט 

 3-הטלות, הטלה ראשונה תבוצע ללא רישום ו 4בכל נקודת מדידה יבוצעו 
 הטלות נוספות בהן ימדדו אגני השקיעות.

  .F.20-תוצאות המדידה ישמרו בפורמט אקסל ו

דידת אגני השקיעות המוצגות להלן יבוצעו הן יש לציין כי הנחיות ביצוע מ
בבדיקות בקרת האיכות המיוחדות והן בביצוע בדיקות בקרת האיכות כפי 

  הכללי.  51שמופיעות במפרט 

עבור בדיקות אלה לא ישולם בנפרד ומחירם כלול במחיר הפעולות 
  המקדימות לפניי ביצוע שכבות מבנה המסעה.

  .1/1טבלה  1פח לפי נס - סטיות גבהים (מישוריות)  .ד

לפחות  CBR. נדרש לקבל ערכי CBR-לבדיקת ערכו של ה DCPבדיקות   .ה

. 15יקבע לפי אחוזון  CBR-כפולים מערכו של המת"ק התכנוני. ערך ה

הבדיקה תבוצע באופן מדגמי במספר מנות עיבוד לפי שיקול דעתו של 

 פעמים 10ס"מ ויש לבצעה לפחות  60המפקח. הבדיקה תהיה עד לעומק של 

 בכל מנת עיבוד.

 הכללי. 51כל בדיקה אחרת המוגדרת במפרט   .ו

עבור בדיקות אלה לא ישולם בנפרד ומחירם כלול במחיר הפעולות   .ז

  המקדימות לפניי ביצוע שכבות מבנה המסעה.

    

  עבודות מצעים – 51.05

  

  מצע מסוגים שונים ואגו"מ 51.05.01

שבמפרט הכללי.  51.05יבוצעו כמפורט בפרק עבודות המצעים, אספקתם, פיזורם, כבישתם ובדיקתם 

על הקבלן להגיש את שם המחצבה ממנה יגיעו המצעים והאגו"מ טרם תחילת העבודה ולהציג בדיקות 

לפניי תחילת הביצוע כשבועיים המאשרות את השימוש בחומרי המחצבה הללו טרם תחילת הביצוע (

  לכל הפחות). 

של המפרט הכללי פרק  9יבוצעו בהתאם למוגדר בנספח  מהמצעים והאגו"לאיכות  השוטפותהבדיקות 

  ולא תשולם כל תוספת לקבלן עבור בדיקות אלה. 51

  המצעים יהיו מאבן גיר או דולומיט. 

שימוש בחומרים ממוחזרים מותנה בבדיקות מתאימות ואישור מתכנן תכן המבנה ומנהל הפרויקט. 

  ע"י הקבלן ואישור מנהל הפרויקט. אין לספק חומרים ממחוזרים לאתר ללא הודעה מראש 
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  הידוק מצעים:

 ליטרים,  5000 -מים למטרות הידוק, יסופקו ע"י מכליות בעלות קיבולת אשר אינה קטנה מ

ומצוידת במערכת ממטרות הכוללות משאבות לחץ. זרימת המים תופעל, תבוקר ותיסגר מתוך 

, ומניעת פגיעה הנגרמת תא המכלית. יש להבטיח הרטבה אחידה של השטח בכמות הנדרשת

  מהיקוות מים והרטבה יתרה של השטח.

בכל מקרה של הרטבה יתרה של שכבות, על הקבלן לזהות את מקום השכבות הרטובות            

ולייבשן, לכל עומק שיידרש. אם הייבוש הוא בלתי אפשרי, על הקבלן לסלק את השכבות 

  הרטובות ולהחליפן על חשבונו.

קבלן להגיש לאישור את המקור ממנו מגיעים המים. במידה ומדובר במי קולחין או מים על ה           

במפרט  9/6מליחים על הקבלן להגיש בדיקות לאיכות המים ובתדירות לפי המוגדר בטבלה 

  הכללי.

 על הקבלן לבצע את פיזור המצעים, שכבה על שכבה באופן רציף. כל המתנה  -רציפות בעבודה

שכבת המצע והרטבה כתוצאה ממי גשמים תחייב עיבוד וחרישה מחדש של היוצרת ייבוש של 

). תכולת הרטיבות תשמר בגבולות של 51.05.06שכבת המצע (תשומת לב הקבלן מופנית לסעיף 

  + מהרטיבות האופטימלית הנקבעת מבדיקות צפיפות/רטיבות.1%עד  -3%

  ומות היותר קשים לביצוע, על הקבלן להקפיד על פיזור אחיד של המצע גם במק -סגרגציה

צירי היתדות לסימון. במידה ותובחן סגרגציה ו/או שברים וסדקים באבן על הקבלן  - לדוגמא

יהיה להוכיח עמידות בקו הדירוג של המצע באותו קטע הנחשד בסגרגציה. אם החומר לא יעמוד 

ות. בכל בקו הדירוג יהיה על הקבלן לסלקו ולהחליפו בשטח של מנת עיבוד אחת לכל הפח

מקרה, המפקח יהיה רשאי, על סמך שיקול דעתו, לטפל בסגרגציה הויזואלית ע"י סילוק החומר 

  ופיזור חומר חדש, הרטבה והידוק.

 

  אגו"מ 51.05.02

  לא יאושר ייצור אגו"מ מצרורות נחל.

 על הקבלן להגיש כשבועיים לפניי תחילת פיזור האגו"מ את התעודות המוכיחות על עמידות האגו"מ

. כמו כן נדרש להגיש לאישור את קו הדירוג של האגו"מ. לא 51.06/01במבחנים המוגדרים בטבלה 

יאושר החלפת מפעל אספקת האגו"מ תוך כדי הביצוע ללא הצגת התעודות ובהודעה של שבוע לפחות על 

  כך למפקח.

  תעודות בנושא.ואילך ועל הקבלן להציג  2010כל כלי הצמ"ה שישמשו את פיזור האגו"מ יהיו משנת 

  לכל הפחות לשטח. 5%על הקבלן לספק את האגו"מ ברטיבות של 

  בדיקת כבישת האימות תבוצע על שכבת האגו"מ העליונה.

  הכללי. 51תבוצע בדיקת גליות על שכבת האגו"מ העליונה לפי קריטריונים של מפרט 
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  שכבות אספלטיות במסעות -  51.12

  

  כללי –תהליך היצור  51.12.1

  

לאישור כל תערובת אספלט לפניי אספקתה. יש להגיש את המערכת  מערכת מרשלעל הקבלן להגיש 

  לפניי תחילת עבודות הסלילה. חודש -לאישור

  

  

מצוידת בכל הדרוש לביצוע  ,ליד מפעל האספלט תפעל באופן קבוע מעבדה של הקבלן ועל חשבונו

בדיקות שוטפות של דירוג חומרים, הרכבי תערובת, מערכות מרשל, כיול וכד' לצרכי ביקורת והדרכה 

למפעילי המתקן. נציג המעבדה המוסמכת שתאושר ע"י המפקח יהיה נוכח במפעל בעת הייצור 

  ואספקה.

  

  כללי 51.12.2

קבלן משנה, יהיה קבלן זה רשום אצל רשם הקבלנים בכל מקרה בו הקבלן יבקש להיעזר בשירותיו של 

ובסיווג המתאים על פי חוק, להיקף העבודה המבוצע. קבלן משנה זה צריך להיות מאושר  200במקצוע 

  ע"י המפקח ועל ידי המזמין.

  

-PG70 - בשכבות המקשרות ו PG68-10: הביטומן הטרי המשמש לייצור התערובת, יהיה מסוג ביטומן

  .1, חלק 161שאת, בהתאם לנדרש במסמכי החוזה ויעמוד בדרישות ת"י בשכבה הנו 10

לפני האספקה ובמהלך העבודה רשאי המפקח לדרוש בדיקות לטיב הביטומן. מיקום הדגימות יהיה 

  .1חלק  161באחד או יותר ממקומות הדיגום המפורטים בת"י 

ותק מתעודת המשלוח של על הקבלן להמציא לפני אספקת תערובת האספלט וכן במהלך האספקה ע

הביטומן שסופק למפעל האספלט והמיועד לתערובת האספלט המסופקת לאתר, בציון תאריך אספקתו 

  ומספר המיכל (בבתי הזקוק) ממנו סופק הביטומן.

הביטומן יסופק במיכליות מיוחדות לביטומן, ישירות מבתי הזיקוק למתקן הערבול. לא תאושר אספקה 

  לת דלקים, שמנים וכו'.המכליות המשמשות להוב

. שתי 1חלק  161על הקבלן לבצע ארבע בדיקות מעבדה להוכחת עמידות הביטומן, בדרישות ת"י 

. הדגימות ישלחו למעבדה PG70-10ושתי בדיקות על ביטומן מסוג  PG68-10בדיקות יבוצעו על ביטומן 

  מטעם היזם, על חשבון הקבלן והדבר יהיה כלול במחיר אספקת האספלט.

  

  חמות. תערובות אספלטיות – 51.12סעיף  51תכונות התערובת החמה יתאימו לדרישות מפרט 

  

  הפסקות סלילה 51.12.3

  

הפסקות סלילה של שכבות האספלט נדרשת בסוף כל יום עבודה ובעקבות כל הפסקה בעבודת הסלילה 

ס"מ לכיוון  30ות אשר מונעת המשכיות, יש לחתוך ולסדר את השפות האנכיות החשופות של התפר לפח

העבודה. חומר שעולה מפעולה זו יוסר מהמיסעה והמשטח התחתון ינוקה. לאחר מכן, יש לנקות את 
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שפות התפר ולצבוע אותן עם ביטומן חם מייד לפני המשך הסלילה. לאחר השלמת העבודה, לתפרים 

  יהיו אותה צפיפות וטקסטורה כמו יתר המשטח.

עבודה, בציר העבודה האורכי, הנובעת מהפסקות יזומות על ידי  לא תותר הפסקת עבודה באמצע יום

  הקבלן או מעיכובים באספקת האספלט לאתר ע"י המשאיות. 

  

  שיטת העבודה 51.12.4

  

כל הציוד הנדרש יובא לאתר לצורך ביצוע העבודה לפני מועד תחילת העבודה ויעמוד לרשות הקבלן נכון 

  ליום תחילת הביצוע.

  שלא יורשה להוציא מהאתר כל ציוד שהוא ללא אישור המפקח בכתב.על הקבלן לדעת 

לפחות חודשיים לפני תחילת ביצוע עבודות האספלט, על פי לוח הזמנים שהוגש על ידו, יציג הקבלן 

ק"מ נסיעה מאתר  50התקשרות/חוזה עם מפעל אספלט ממוקם בישראל במרחק שלא עולה על 

. בחוזה 20הישראלי, לפיו המפעל עומד בכל הדרישות תת"י  העבודה, בעל אישור תקף ממכון התקנים

טון ליום וזאת במהלך כל  1,800-זה יתחייב המפעל לספק, עבור הפרויקט כמות אספלט שלא תפחת מ

תקופת ביצוע עבודות אספלט ובהתאם להוראות החוזה. המפעל הנ"ל יקרא "המפעל הראשי". בנוסף, 

  חילופי העומד בדרישות מפורטות לגבי המפעל הראשי. הקבלן יציג מסמכי התקשרות עם מפעל

אנשים  6צוותי פיזור המונים כל אחד לפחות  2לצורך ביצוע עבודות האספלט יעסיק הקבלן לפחות 

  ובנוסף את כל הציוד ומפעיליו.

מ"ק לפחות,  10מים בנפח -מכבשים (פנאומטי וויברציוני), מיכלית 3מגמר,  1הציוד יכלול לפחות: 

בביצוע עבודות אספלט בכבישים  יהיה בעל ניסיון מוכחמרססת ומטאטא שואב אחד לכל צוות. הצוות 

טון לצוות, המפעלים  250,000-חד ספרתיים/דו ספרתיים או עבודות בנמלי תעופה בהיקף שלא יפחת מ

ואילך. מנהל העבודה  2010מוקדם של הפקוח. כל הציוד המכני יהיה משנת  והצוותים טעונים אישור

סדר העלאת המכבשים, אי עמידה של המכבשים על  - נדרש להקפיד על עבודה תקינה של הכלים, קרי

  האספלט החם, לא לבצע פניות או האצות והאטות על השטח וכדומה.

ו לאחר מעבר המגמר ויוכל לעשות זאת הקבלן נדרש להימנע מפיזור ידני של אספלט על השטח א

  באזורי חיבור ובמקומות בהם המגמר נדרש לתמרונים חדים או באישור המפקח.
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  ריסוס מאחה ויסוד 51.12.5

  

 על פני האגו"מ, מתחת לשכבת האספלט- PCE  - 1.0 .ליטר/מ"ר. הריסוס יהיה אניוני  

 ציפוי מאחה –על פני אספלט, שכבה מקשרת- -TCE 0.3 מ"ר.ליטר/  

  ציפוי מאחה –על פני אספלט מקורצף - TCE -  ליטר/מ"ר.  0.5בכמות של 

 

יש להגיש את חומר הריסוס לאישור המפקח לפניי תחילת הביצוע. חומר הריסוס יהיה אניוני עם 

שבירה מהירה. במקרים מיוחדים ולפי הנחיית המפקח, על הקבלן יהיה לפזר אמולסיה קטיונית ולא 

 ונה בנושא.תהיה לקבלן כל תל

על הקבלן להוכיח את תקינות כלי העבודה והדיזות ולהציג פיזור ריסוס אחיד על פניי השטח ללא 

יצירת שובלים ללא ריסוס או ריסוס עודף. על הנהג להיות מיומן ולהקפיד על אי חנייה בשטח בו מפוזר 

  ריסוס.הריסוס ובעל כישורים לטיפול במכונה ובדיזות לשם וידוא פיזור אחיד של ה

בכמות עודפת או חסרה או השארת שובלים ללא ריסוס, יחייבו הפסקת עבודה  -ריסוס לא איכותי

  לפי הנחיית המפקח. לקבלן לא תהיה כל תלונה בנושא. –וביצוע ריסוס חוזר 

לא יאושר פיזור אספלט עד לשבירת על הקבלן להקפיד על המתנה נאותה בין הריסוס ובין הפיזור. 

   תו מצבע חום לשחור.התחליב והפיכ

כמו כן נדרש להקפיד על ניקיון השטח. על הקבלן להפעיל מטאטא כביש (בובקט) באופן שוטף לניקוי 

השטח לפניי הסלילה. אגרגטים ואבנים שיהיו בתוואי פיזור האספלט יסולקו באופן שוטף מהשטח ואם 

  יבוצע ריסוס חוזר.  -יידרש לפי הנחיית המפקח

, מכל סוג 2חלק  161בדיקות מעבדה להוכחת עמידות חומר הריסוס, לפי ת"י  על הקבלן לבצע שתי

יסוד ומאחה, במועד שייקבע ע"י המפקח. בדיקות אלה יהיו כלולות במחיר היחידה של –ריסוס 

  הריסוס. הדגימות יילקחו למעבדה מטעם היזם.

  

  פיזור במגמרים והידוק במכבשים 51.12.6

  

  מ'. 5.50מ' ועד  3.20-על הקבלן להפעיל בשטח לפחות מגמר בעלי יכולת פיזור של רצועות ברוחב מ

שולחן הפיזור נדרש להיות ויברציוני מחומם. אורך החילזון במגמר חייב להשתנות בהתאמה לאורך 

  השולחן. 

  

טון  20במשקל של עבודות ההידוק יבוצעו בעזרת שני מכבשים פנאומטיים לפחות (כפי שינחה המפקח) 

  פי.אס.אי. 90-120לפחות ובלחץ אוויר של 

 10-12שני מכבשי טנדם ויברציוני (מאושרת הפעלת ויברציה, כפי שינחה המפקח)  במשקל של  -בנוסף

  טון לפחות, כולל התקני צד לחיתוך עודפי אספלט והתקן צד להידוק אספלט במישקים.

  לפחות עם משאבה למילוי מהיר של המכבשים.מ"ק  10על הקבלן לספק מכלית מים בנפח של 

  

  ואילך ועל הקבלן להציג תעודות בנושא. 2010המגמרים וכל הציוד המכני ההנדסי, יהיה משנת 
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  אופן הפיזור 51.12.7

  

 מ' לפחות" אלא כפי שיקבע המפקח בכל אחד משלבי הביצוע. 200אורך רצועת הפיזור לא יהיה "

  העליונות יתוכננו ע"י הקבלן ויוגשו לאישור המפקח לפניי ביצוען. רצועות הפיזור של שתי השכבות 

  

אישור על ביצוע שכבה עליונה במגלש (סקי) יינתן ע"י המפקח לאחר שהקבלן הוכיח עמידות בתנאי 

  מישוריות, רומים וגליות בשכבה לפניי אחרונה.

  

  ר.לא יאושר פיזור ידני של אגרגטים על פניי השכבה שפוזרה בעזרת פיניש

  

  קמ"ש לכל היותר. 3מהירות הנסיעה של הפינישר בפיזור שתי השכבות העליוניות יהיה 

  

-על הקבלן לתכנן את עבודתו בצורה כזו אשר תאפשר ביצוע בדיקת גליות בכל שכבה ובדיקת צפיפות ו

FWD כך שלא תבוצע השכבה הבאה עד אשר התקבלו התוצאות של השכבה האחרונה. דגש מיוחד ,

  מעלות צלזיוס. 60- כי אין לסלול על שכבת אספלט שטרם התקררה מתחת ל ניתן לכך

  

  אין לבצע חפירת תעלות (טרנצ'ר) להעברת כבילה תת"ק לאחר ביצוע סלילת אספלט.

  

ניקוי אתר העבודה יעשה על חשבון הקבלן באמצעות מטאטא מכני. ניקוי במטאטא ידני יורשה רק 

  מכני.במקומות בהם לא ניתן להשתמש במטאטא 

  

  מדידה וסימון 51.12.8

כל עבודות ההתוויה, האיזון, הסימון, הצבת היתדות ומתיחת הכבלים וכל העבודות הנדרשות לקביעת 

מיקום ומפלס השכבה האספלטית יבוצעו ע"י הקבלן ובאחריותו. צוות המדידה יכלול לפחות מודד אחד 

המרחקים והגבהים ברמת הדיוק הנדרשת  וצוות של שני עוזרים ויצוידו בכל הציוד הנדרש לקבוע את

  ע"י לפי התוכניות.

  

  בנוסף לכתוב במפרט הכללי –חיבורים  51.12.9

  

בביטומן כמפורט או  בעזרת מברשתס"מ לפחות, יש למרוח  5את פני החיבור, לאחר חיתוך פס ברוחב 

רת מתקן ליטר למ"ר, ולחמם בעז 0.5באמולסיה ביטומנית (בהתאם להחלטת המפקח) בכמות של 

מעלות צלזיוס, המורכב באופן קבוע ויציב  110-130לחימום תפרים בקרינה אינפרה אדומה לטמפ' של 

  על המגמר.
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  בדיקת גבהים ורצועות עבודה 51.12.10

  

ימים לפני התחלת עבודות האספלט, ימציא הקבלן למפקח תכנית הכוללת גבהים מתוכננים בכל  14

. הגבהים 510454אחת משכבות האספלט בנקודות בהן תתקענה יתדות למתיחת כבלי הפלדה שבסעיף 

התכנית תכלול פריסת המתוכננים יהיו תוצאה של איזון בהתאם לשיפועים המתוכננים ורוחב רצועות. 

איזו רצועה תהיה ראשונה,  - סי הסלילה ומידותיהם לכל שכבה בנפרד ואת סדר הסלילה, קריפ

  שנייה וכן הלאה. יש לבצע את הסלילה מהנקודה הנמוכה כלפיי הנקודה הגבוהה.

  

 בדיקת גליות 51.12.11

  

  .2נספח  51בדיקת גליות תבוצע כמפורט במפרט 

  .2/1 –הכללי טבלה  51אר במפרט בשכבת הסלילה הראשונה נדרשת רמת גליות כמתו

  -IRI10בשתי השכבות העליונות על הקבלן לעמוד בדרישות הבאות מבחינת הגליות במדד 

  

  יש לבצע מדידת גליות על כל שכבה ושכבה. 

  מהנדרש.  0.1ממנת העיבוד, על כל סטייה של  0.5%-במידה ולא תמצא התאמה, הקבלן ייקנס ב

הכללי ויידרש פירוק ותיקון, על הקבלן יהיה לבצע פירוק ותיקון  51במידה ולא תמצא התאמה למפרט 

  במפרט הכללי. 2בנספח  2/10, 2/9 -זה בהתאם להנחיות סעיף

  

  ניכויים בגין ליקויים 51.12.12

הכללי. כל ליקוי באיכות העבודה  51עבודות הפיזור וההידוק, איכות האספלט יבחנו לפי הנחיות מפרט 

והחומר ינוכו מחשבון הקבלן בהתאם להנחיות המפרט הכללי. במידה והמפרט יקבע כי יש צורך 

  בפירוק וסלילה חוזרת הדבר יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו.

  

  

 מהתוצאות 50%מהתוצאות 80%מהתוצאות 100%  שכבה

שכבה מקשרת אחרונה ושכבה נושאת

  מ'/ק"מ 10מג"ב 

2.2<1.5< 1.1< 
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  בטוןמשטחי  –עבודות בטון   51.14

  

  פלטות בטון ומשטחי בטון  51.14.01

  יציקת משטחי בטון באתר תבוצע בצורה ידנית תוך שימוש בטפסנות קבועה.   1.1

הקבלן יגיש לאישור המפקח את תכנית תהליכי העבודה, שיכלול פרוט כל שלביה, כולל אספקת   1.2

  כיו"ב.הבטון ושינועו, אופן ההידוק והגימור, קצב היציקות, שיטת האשפרה ו

על אף שבמפרט מטה מתוארים קווים כלליים אודות אופן ביצוע היציקות והדרישות          1.3

  העיקריות, הקבלן רשאי  להגיש חלופה מבוססת לאישור המפקח.

עם הנספחים הרלוונטיים. בכל מקרה של סטייה  14, פרק 51המפרט הקובע הנו המפרט הכללי   1.4

במפרט הכללי, על הקבלן והמפקח לפנות ליועץ תכן המבנה בין הדרישות במפרט זה לנקוב 

  לקבלת ההבהרות. 

  

  אישור מוקדם של הציוד, הבטון ואופן ביצוע היציקה   . 2

הקבלן יגיש מראש למפקח רשימה מלאה של הציוד, הדרוש לביצוע העבודה, בלו"ז, המוכתב   2.1

  ע"י המזמין.

טפסנות, אמצעי ערבול, שימה, הידוק ויישור הרשימה תכלול תיאור שיטת העבודה, פרטי ה  2.2

הבטון ושיטה להקניית המרקם הנדרש לפני המשטח. לאחר קבלת המסמך ואישורו, הקבלן לא 

  יורשה להכניס בו שינויים ללא אישור המפקח.

בשיתוף עם ספק הבטון הנבחר, הקבלן יזמין במעבדה מאושרת תכנון תערובת בטון ליציקת   2.3

המעבדתי יעשה עם אותם הרכיבים שישמשו בעתיד לאספקת הבטון.  המשטחים. הניסוי

  התכנון יעמוד בדרישות המוגדרות  במפרט ויאושר ע"י יואץ הבטונים.

בניסוי מעבדתי יותאם הבטון לדרישות המוכתבות: סומך, ירד הסומך, חוזק לחיצה,          2.4

  כפיפה ועמידות בשחיקה.

שתי  -מ'   8*24על הקבלן לבצע יציקת קטע ניסיוני בגודל לאחר אישור התערובת המוצעת,   2.5

מ') כולל מישקים ותפרים כמסומן בתכנית). מקום הניסוי  4*4רצועות של פלטות (כל פלטה 

יתואם ע"י המפקח ויהיה מחוץ לאתר הסלילה. הקבלן ישתמש בניסוי באותה הטפסנות, 

לביצוע העבודה בהמשך. עובי משטח הציוד, זיון, שיטת העבודה וסוג הבטון, כפי שמתוכנן 

  ס"מ. 39 –הבטון בקטע הניסוי יהיה 

במהלך היציקה הניסיונית ייבדקו מהלך אספקת הבטון, שיטת העבודה, אופן שימת הבטון   2.6

והידוקו, הזיון, יישור ועיבוד פניי הבטון ואופן ביצוע האשפרה.  במהלך הניסוי יוכנו מדגמים 

ומך, ירד הסומך, גודל הגרגר המרבי, צפיפות הבטון ותכולת לבדיקת תכונות התערובת (ס

האוויר). יוכנו מדגמים לבדיקת חוזקו של בטון טרי. כמו כן תיבדק מישוריות המשטחים וטיב 

  המרקם. ויקדחו גלילים לבדיקת תכונות הבטון הקשוי.

קבלת הקטע אם יתברר שהקטע הניסיוני לא עמד בדרישות, יבוצע קטע ניסיוני נוסף, עד   2.7

  העומד בכול הדרישות. 

  הקטע הניסיוני לא יימדד בנפרד ומחירו יהיה כלול במחיר פלטות הבטון.       2.8

יש להשלים את הכנת הקטע הניסיוני עד לחודש וחצי מביצוע היציקות לרחבת הבטונים, לכל       2.9

  המאוחר.
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  דרישות לבטון ולזיון  .3

מגפ"ס לדגימה בודדת, השחיקה  5.5, חוזק כפיפה לא ייפול מ S4 – 5S, סומך 50הבטון יהיה ב   3.1

ס"מ  15*15*15מ"מ. תכונות הבטון תיבדקנה ע"י קוביות  4סיבובים לא תעלה על  440אחרי 

  ס"מ. 60*15*15ומנסרות 

ק"ג למ"ק. האגרגטים  350ל  300. כמות הצמנט בבטון תנוע בין  CEMהצמנט יהיה מסוג   3.2

מ"מ.  40 - ס"מ 36, סוג א'. גודל הגרגר המרבי ביציקות למשטחי הבטון בעובי 3יתאימו לת"י 

  התערובת תורכב מחמש פרקציות.

ספק הבטון יגיש לקבלן ולמפקח דו"ח בדיקה מקיפה של האגרגטים. הבדיקה תבוצע ע"י   3.4

טון אגרגטים (מכול הפרקציות).  500מעבדה מאושרת מהמדגמים שיינטלו במפעל מכל 

  סוג א.  3ים יתאימו לדרישות ת"י האגרגט

. הבטון יתאים לשאיבה וליציקה ידנית S5ו  S4סומך הבטון  בעת פריקתו באתר ינוע בין   3.5

דקות ומזמן   90- מ"מ. משך הפלסטיות הדרושה לא יקטן מ 50באמצעות מרטטי מחט בקוטר 

  דקות.  30הדרוש לשינוע , המתנה ושימת הבטון, בתוספת 

מעל"צ, כאשר כל רכיבי הבטון  35הסומך ייבדקו במעבדה מאושרת בטמפרטורה  סומך וירד  3.6

מעל"צ. יעשה רישום של טמפרטורת הבטון במשך כל  35והחלל במעבדה יחוממו מראש ל 

דקות, עד שעתיים, במקביל לבדיקת צפיפות הבטון, תכולת  30הניסוי. הסומך הבטון ייבדק כל 

יום, חוזקו בבקיעה (ע"י  28 -ו 7, 1ון ייבדק בגילאים האוויר וזמני ההתקשרות. חוזק הבט

בלבד. לבדיקת תכונות הבטון  28בגיל  –השברים מכפיפת המנסרות) ועמידותו בשחיקה 

ס"מ. ממצאי הבדיקה  60*15*15ס"מ ומנסרות  15*15*15תשמשנה קוביות תקניות בגודל 

יצה, בכפיפה ובבקיעה. המעבדתית תשמשנה לקביעת היחס האופייני בין חוזק הבטון בלח

 440מ"מ אחרי  4יום ולא תעלה על  28) בגיל 5(חלק  26עמידות הבטון בשחיקה תיבדק לפי ת"י 

  סיבובים.

ליטר למ"ק, לעמידה בתנאי המפרט,  ישתמש יצרן הבטון  150כמות המים בבטון לא תעלה על   3.7

קסילט ובמעכב איכותי במוספים כימיים כמו משפר עבידות על פלסטי מהדור השלישי (קרבו

שלא על בסיס סוכר). סוג המוספים והשילוב האופטימלי ביניהם  ייבדקו במהלך הניסוי 

  מעל"צ.  35המעבדתי בטמפרטורה 

. יש לקחת בחשבון שלא תורשה הוספת מים למערבלים 896המוספים יעמדו בדרישות ת"י   3.8

ר כמויות קטנות ומדודות מראש של באתר. עם זאת, ניתן יהיה  לפי הצורך להוסיף לבטון באת

המוספים. במקרה זה על ספק הבטון להעמיד באתר בודק מוסמך שבאחריותו להוסיף את 

המוסף למערבל. הוספת המוסף למערבל לא תפגע ביתר תכונות הבטון שיישארו גם כן 

  באחריות מלאה של הספק.

"צ. כדי  לעמוד בדרישה זו, על מעל 35טמפרטורת הבטון במערבלים בעת פריקתו לא תעלה על   3.9

  ספק הבטון לנקוט באמצעים הבאים:

  .להתארגן ליציקות בשעות ערב, לילה או בוקר מוקדמות  

  .להצליל את האגרגטים ולקרר אותם בהתזת מים  
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 .לא להשתמש בצמנט חם 

 .להחזיק מים במכלים מוצללים, צבועים בלבן 

 .לצבוע את המערבלים בצבע לבן, לקרר אותם במים 

 .להשתמש בצמנט בעל חום הידרציה נמוך, להגביל את כמות הצמנט 

 .לצמצם את משך ההובלה וההמתנה לפריקה 

 

ספק הבטון יגיש למפקח וליועץ תכן המבנה מראש את דו"ח המעבדה והמלצותיה להרכב   3.10

 הבטון. מהדו"ח ניתן יהיה לראות כי  הבטון המוצע עמד בכול הדרישות. 

  ל :הדו"ח המורחב יכלו  

 .דו"ח מקיף על מהלך וממצאי הניסוי המעבדתי  

  .המלצה להרכב הבטון  

 .משקל מרחבי של התערובת ותכולת האוויר בה  

 ) מעל"צ). 35סומך הבטון בגמר הערבול וירד הסומך במשך שעתיים 

 ) מעל"צ). 35התחלה וגמר ההתקשרות 

 .מעקב אחרי טמפרטורת הבטון במהלך הניסוי 

  יום. 28 - ו 7, 1בגילאים חוזק הבטון ייבדק 

  יום. 28חוזק כפיפה וחוזק הבקיעה ייבדקו בגיל 

  יום. 28סיבובים בגיל  440עמידות הבטון בשחיקה לאחר 

  3ממצאי בדיקת האגרגטים לפי ת"י. 

  896ממצאי בדיקת המוספים לפי ת"י . 

 

 -עד לעל הקבלן להגיש לאישור את הזיון המיועד להשמה במשטחי הבטון המיו      3.11

 .רשת זיון עליונה  

 .זיון מקשר 

 .זיון מיתד 

 סוגי הפלדה והדרישות לגביי חוזקן מופיעים בתוכניות.              

על הקבלן להציג תוכנית טפסות אשר מתואמות להחדרת זיון מקשר וזיון מיתד, לפי 

 ומקבילה. הנחה אופקית 1 –המרווחים שהוגדרו בתוכניות ולפרט את אופן הביצוע שיאפשר 

  מניעת תזוזות במהלך היציקה והריטוט.. 2של הזיון. 

  

גירוז או  - על הקבלן להציג ולאשר מראש את פרט הזיון המיתד שיאפשר תנועה אופקית, קרי

  חומר סיכה אחר.

  

 אופן ביצוע היציקה  .4

להכנת  היציקות יבוצעו ע"ג משטחי אספלט שפוזר מעל לשכבת האגו"מ. אין לבצע כל פעילות      4.1

צפיפות,  -היציקה עד לקבלת אישור המפקח כי האספלט עמד בדרישות הטיב והפיזור וביניהם
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מפלסים, מבחן מרשל וכיו"ב. יתדות וטפסות יקובעו לתוך משטחי האספלט ועל הקבלן 

 להיערך לכך בהתאם.

, בשכבה רצועת יציקה יומית –מ' לכול אורך המשטח 4היציקות תבוצענה לפי הרצועות ברוחב   4.1

אחת, לכול העובי הדרוש עד לתפר הפסקת יציקה או תפר התפשטות.  לכל יחידת  היציקה 

יוצמד צוות עובדים ומנהל עבודה מוסמך, האחראי על מהלך וטיב הביצוע ברצועה. אם צוות 

אחד לא מספיק להשלים את רצועת היציקה במשך היום, ניתן להכניס צוות נוסף ולבצע את 

אין להפסיק את היציקה עד להגעה לתפר יציקה או צדי הרצועה בו זמנית. היציקות משני 

  התפשטות.

סדר הרצועות בהמשך היציקה יוגש לאישור ע"י הקבלן כשבועיים לפניי תחילת עבודות   4.2

  היציקה. 

קצב הגעת מערבלי בטון יותאם עם קצב ההתקדמות המתוכנן של היציקה. היציקה תהיה   4.3

ת יציקה לא מתוכננות. הצוות יכלול עובדים שמקבלים ומפזרים בטון, רצופה וללא הפסקו

מצופפים אותו, מיישרים את פניו ומקנים לבטון את המרקם המתוכנן. עיבוד פני הבטון יעשה 

מהגשר שימוקם ע"ג הטפסות או ע"ג הבטון הקשוי כך שלא יהיה  צורך בדריכה על הבטון 

  המתקשה. 

מעל"צ), יש לשקול יציקה לילית (נתון להחלטת  35של הבטון (מעל  כדי למנוע התחממות יתרה  4.4

המפקח),  לצמצם  משך ההובלה, ההמתנה והפריקה. יש להרטיב את התשתית במים בצמוד 

מ"מ (לפי הדרישה  0.4למועד פריקת הבטון ולכסות אותה בשתי שכבות של פוליאתילן בעובי 

ימי חמסין ובשעות בהן הטמפרטורה בצל עולה ). בכל מקרה, אין לבצע יציקות ב51של המפרט 

מעל"צ (מיכוון שהיציקות נעשות על משטח אספלט הרי שטמפ' האוויר בעלת חשיבות  36על 

יתרה). במידה והיציקה תבוצע בשעות הלילה על הקבלן לדאוג לתאורה מתאימה, אשר תאושר 

תוספת לקבלן על כך. מראש ע"י המפקח, לאחר שהקבלן יציג תוכנית תאורה. לא תשולם כל 

ספטמבר, בסמכותו של המפקח לקבוע את מועד -במידה והיציקות יעשו בין החודשים יוני

  ושעת היציקות ולקבלן לא תהיה כל תלונה / תביעה כספית בנושא.

  

  ציפוף הבטון ועיבודו  .5

עובדים סל"ד. מספר ה 9000-12,000מ"מ,  70או  50ציפוף הבטון יעשה ע"י מרטטי מחט בקוטר   5.1

  עם המרטטים יבטיח התקדמות היציקה בקצב המתוכנן. לרשות הקבלן יהיו מרטטים לגיבוי.

מעלות כלפי המשטח. לא יורשה שימוש במרטטים להזזת הבטון  90 - המרטטים יוחדרו לבטון ב  5.2

  ממקום למקום. המרטטים יוחדרו לכל עובי השכבה.

  מהצטברות המים על פני הבטון. ריטוט הבטון יגרום להברקתו, אך יש להימנע  5.3

לפילוס ויישור פני הבטון מומלץ להשתמש בסרגל ריטוט מיוחד, הרובץ על הטפסות. מילוי   5.4

  החללים מתחת לסרגל יעשה ע"י הוספת בטון, לפי הצורך לקבלת משטח מישורי כנדרש.

  ני.יישור סופי של פני הבטון יעשה באמצעות סרגל אלומיניום קשיח, באופן יד  5.5

לאחר ההתקשות הראשונית של הבטון, יעלה פועל מקצועי על המשטח שמעל אזור היציקה כדי   5.6

להקנות לבטון מרקם סרוק ע"י מטאטא כביש או מברשת קשיחה עם זרוע ארוכה. הסריקה 

  מ"מ. 1.5 – 1.0תהיה בכיוון ניצב לכיוון היציקה, גובה הבליטות 
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  וניסור תפרי דמה אשפרת הבטון  .6

מ' מעל משטחי הבטון. ההצללה  1.5-2בגובה של  90%אזור היציקה יוצל ע"י רשתות הצללה   6.1

תתקדם עם התקדמות היציקה. ההצללה תכסה את אזור שימת הבטון והידוקו עד האזור שבו 

  ניתן לעלות על הבטון בלי להשאיר עקבות. 

, מכסים את המשטח במסגרות ועד לביצוע תפרי הדמהבתום פיזור הבטון, הידוקו ויישורו   6.2

ס"מ. יש להכין מסגרות קלות אלו  10 –5 - ניילון קשיחות, שמרימות את הניילון מפני הבטון ב

מראש ולשמור אותן בצמוד לאזורי היציקה. המסגרות תכסנה את הבטון עד המועד שבו הן 

  יוחלפו ביריעות אשפרה.  

כנות (שילוב של ניילון עם בד סופג לבן), המורטבות לאחר מכן, יכוסה הבטון ביריעות אשפרה מו     6.3

במים. יריעות אשפרה יכסו את הבטון למשך שלושה ימים ויורטבו פעמים ביום (בבוקר ובערב). 

  לאחר מכן יוסרו היריעות ופני הבטון יכוסו בקיורינג קומפאונד לבן תקני.  

ס"מ לאורך אזור  120רוח בגובה אם ביום היציקה נושפות רוחות חזקות, יש להקים מחסומי   6.3

היציקה והאשפרה הראשונית. תתאפשר הזזת מחסומי רוח לפי ההתקדמות ביציקה. הקבלן 

  ידאג להפעיל את מלוא האמצעים למניעת ייבוש הבטון במהלך כל היציקות.  

התפרים מכל הסוגים המתוכננים נעשים לפי המוגדר בתכניות המסלולים. הניסור לתפרי דמה   6.4

עשה מיד עם התחזקות הבטון (גם אם הדבר כרוך בעבודה בשעת לילה מאוחרת), לעומק י

  לפי המוגדר בתכנית.  –הנדרש לפי התוכניות. חתך התפר ואיטומו 

  

  בדיקות הבטון במהלך היציקות  .7

באתר תוקם מעבדת בטון שדה שתיתן שירות שוטף ותכין מדגמי בטון טרי לבדיקה במעבדה.   7.1

קות יהיה נוכח באתר גם נציג של ספק הבטון, שיבדוק כל מיקסר ומיקסר ויווסת במהלך היצי

את עבידות הבטון (לפי הצורך) ע"י מנות מוכנות של המוספים. הוספת מים למערבלים באתר 

  לא תורשה.

לפני פריקת הבטון, יבדוק הבודק את הטמפרטורה וסומך הבטון. הטמפרטורה של הבטון לא   7.2

  ). S4 – S5ל"צ, הסומך יהיה בגבולות המוגדרים (מע 35תעלה על 

נוטלים בטון טרי לבדיקת סומך הבטון ותכולת האוויר בו. תכולת האוויר לא תעלה על הנקבע   7.3

יום. גודל  28 - ו 7, 1ע"י הספק. הנוטל מכין מדגמים לבדיקת חוזק הבטון בלחיצה בגילאים 

סינון האגרגטים הגסים). בנוסף, יוכנו ס"מ (לאחר  12*12*12ס"מ או  15*15*15הקוביות 

  הקוביות לבדיקת חוזק הבקיעה וחוזק הכפיפה.

 5.5-). חוזק הכפיפה לא יקטן מ50מגפ"ס (ב  53יום לא יפחת מ  28חוזק הבטון בלחיצה בגיל   7.4

מגפ"ס. מספר המדגמים יקבע לפי נפח הבטון ביציקה. מספר המדגמים לבדיקת הבקיעה לא 

  . 6 -יפחת מ

 10אם הבטון הטרי לא עמד בדרישה לחוזק הלחיצה, יקדחו מהבטון הקשוי גלילים בקוטר   7.5

ס"מ לבדיקת חוזק הבטון שהתקשה במשטח. לא עמד הבטון הקשוי בדרישה, יעורב בנושא 

  המתכנן.
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  )51בדיקת קבלה (התנאים הקובעים כפי שנקובים במפרט כללי   .8

גלילים לבדיקת חוזרת.  6. לא עמד בדרישות,  מוצאים 118י לפי ת" 50ב  –חוזק הבטון בלחיצה   8.1

לא עמד הבטון בדרישה לחוזק, על הקבלן להרוס את המשטח, לסלק הבטון ולצקת משטח 

  חדש.

מגפ"ס (בחישוב  5.5 -כוח כפיפה ייבדק ע"י בדיקת הבקיעה, כמתואר במפרט, ולא יפחת מ  8.2

שנקבע בניסוי בין החוזק בכפיפה והבקיעה.  לכפיפת המנסרות). לצורכי החישוב ישמש המקדם

מנסרות לבדיקה חוזרת. לא עמד הבטון  6לא עמד הבטון הטרי בדרישות, ינסרו מהבטון הקשוי 

  בדרישה, על הקבלן להרוס את המשטח, לסלק הבטון ולצקת משטח חדש .

 440אחרי מ"מ  4קוביות לבדיקת השחיקה, שמוגבלת ל  3בכל יום יציקה יוכנו לפחות   8.3

גלילים לבדיקה חוזרת. לא עמד  6סיבובים. לא עמד הבטון בדרישה, יוצאו מהבטון הקשוי 

  הבטון בבדיקה, יהרוס הקבלן את הרצועה ויצק בטון חדש במקומה.

גלילים. תנאי  6המפקח רשאי להורות לקבלן להוציא שישה גלילים משלוש הרצועות, לפחות   8.4

  מפרט הכללי.ל 1לפי הנקוב בנספח  –הקבלה 

.  כדי 2/1ע"ס טבלה  51סטיות ממפלס עליון ומישוריות ייבדקו לפי הנקבע במפרט הכללי   8.5

לעמוד בדרישות עובי היציקה ומישוריות יחזיק הקבלן על חשבונו באתר מודד שיטפל בנושא 

  במשך כל היציקות.

  הכללי. 51הדרישה לגליות תהיה הדרישה המתוארת במפרט         8.6

  

  מישקים בפלטות הבטון  14.0351.

כל המישקים בפלטות הבטון, וכן בחיבורים שבין פלטות הבטון הקיימות לחדשות יבוצעו בהתאם 

  לתוכניות ולפי הדרישות והפרטים כמפורט במפרט הכללי, למעט ההסתייגויות שלהלן:

  במפרט הכללי, חומר האטימה במישקים יהיה : 51.14.03.09בניגוד לאמור בסעיף  

  פריימר–  SABA PRIMER H-17 או שווה ערך  

  חומר האיטוםSABA SEALER FIELD BLACK או שווה ערך 

  :1984החומר ייושם בקר, יהיה עמיד בדלק סילוני ויעמוד בדרישות התקן האמריקאי   

S-S-200-E 

  במשקי התפשטות יושם חומר בעל יכולת גמישות גבוהה יותר מסוג–SABA SEALER MB לא .

מדידה נפרדת למשקי התפשטות לעומת מישקים נפרדים ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון תבוצע 

  בעת הצעתו.

 

  עבודה נפסלת 51.14.04

  עבודה שנפסלה ע"י המפקח תוסר ע"י הקבלן ועל חשבונו בפרק זמן של שלושה ימים.
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  הסרת בטון שנפסל והחלפתו  51.14.05

השטח שיש לחתוך יורחב למלוא רוחב הפלטות בין מיסעת הבטון תוסר בחיתוך לכל עומק המשטח. 

הפסקות יציקה אורכיות ובעומק מלא. לא תשולם לקבלן תוספת כלשהיא בגין פירוק והקמה מחדש של 

  משטח בטון שנפסל.

  

  סדקים בבטון חדש  51.14.9

  בטון חדש שנסדק ייחתך ויוחלף. הדבר יוחלט וייקבע ע"י המפקח.

  

  ןיריעות פוליאתיל  51.14.10

ההפרדה בין שכבות האספלט לבין פלטת הבטון תיעשה בשתי שכבות של יריעות פוליאתילן בעובי של 

  .821מ"מ כל אחת העומדת בדרישות ת"י  0.4

  

  אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים 51.20

הגשת תוכנית  -כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים במחיר את כל האמור במפרט המיוחד לרבות

  ביצוע, הכנת קטע ניסיון וכו'.
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  בטון משטחי ליציקתמפרט טכני מיוחד  -בראבו רחבת                    

  ) 51 פרק( המבוסס על המפרט הבין משרדי                           

  נתב"ג"בראבו" בבטון  משטח                                         
  )לעבודות סלילה 14פרק  51על בסיס המפרט הכללי (  

  
    כללי .1

  
  בראבו תבוצע בצורה   ברחבת, יציקת משטחי בטון 51משרדי  הביןבשונה מהנקוב במפרט . 1.1

  , בדומה  שימוש בטפסנות מתכתית מתפרקת ותערובות בטון פלסטיותידנית תוך 
  ליציקות המשטחים שבוצעו בנתב"ג לאחרונה. 

  
  משמש בסיס לקביעת הדרישות והפרמטרים  14פרק  51. עם זאת, המפרט הכללי 1.2

  הוכנסו בו שינויים הנובעים מאופן ביצוע היציקות והתאמת חלק באופן כללי, הרלוונטיים.        
  מהפרמטרים הטכנולוגיים לתנאי עבודה ספציפיים באתר.        

  
  תהליכי העבודה, שתכלול פרוט כל שלביה, . הקבלן יגיש לאישור המפקח את תכנית 1.3

  אופן  . כמו כן, יצוינותיאור מפורט של אופן הביצוע, אספקת הבטון ושינוע המערבלים בשטח       
  .  ועודהיציקות, שיטת האשפרה ביצוע , קצב ווגימור ו, הידוקת הבטוןשימ       

  
  ביצוע היציקות והדרישות  על אף שבמפרט מטה מתוארים קווים כלליים אודות אופן. 1.4

  העיקריות, רשאי  הקבלן  להגיש הצעות  משלו לאישור המפקח. ללא        
  .זהמפרט ב הנקובות  לשינויים,  ייצמד הקבלן לדרישות הפורמאלי  האישור       

  
  אישור מוקדם של הציוד, הבטון ואופן ביצוע היציקה    .2

  
  . הקבלן יגיש למפקח רשימה מלאה של הציוד, הדרוש לביצוע העבודה, לו"ז, 2.1

  פרטי הטפסנות, אמצעי ערבול, שימה, הידוק ויישור סידור היציקות, תיאור שיטת העבודה,        
  לאחר ואשפרתו.  (סירוק מטאטא כביש)  שיטה להקניית המרקם הנדרש לפני הבטון הבטון,       
  קבלת  המסמך ואישורו, הוא מקבל תוקף מחייב והקבלן לא יורשה להכניס בו שינויים ללא        
  .בכתב, שיינתן אישור המזמין       

  
  , יספק הקבלן לאישור המזמין את הרכב הבטון, ע"י הקבלן הנבחר ,. בשיתוף עם ספק הבטון2.2

  י בדיקה של המעבדה ממצא , בצירוףמעוניין להשתמש בו ליציקת המשטחים שהוא       
   .במפרט זההמוסמכת, המאשרים שהבטון המוצע עומד בכל הדרישות הנקובות        

  
   דקות 90סומך הבטון, ירד הסומך במשך בבדיקת : מוסמכת . במצב טרי ייבדקו ע"י מעבדה2.3

      התקשרות הזמני כך ש  מעל"צ 30ל מראש  מומויחרכיבי הבטון (כולל המים)  וזמני ההתקשרות        
  יום), כפיפה  28, 7במצב קשוי ייבדקו: חוזק לחיצה (וירד הסומך יתייחסו לתערובת מחוממת.        
   ובדיקתה ישתמשו במעבדה באותם הרכיבים   בהכנת התערובת יום).  28שחיקה (ויום)  28(       
  שישמשו בעתיד לאספקת הבטון. והמסופים         

  
  . ספק הבטון יספק בדיקות התאמה לכול רכיבי הבטון (צמנט, חצץ בגדלים שונים, חול טבעי או 2.4

  גרוס והמוספים הכימיים כמו מעכב התקשרות, משפר עבידות על פלסטי וכ"ד). כול הרכיבים         
  לשנות  יעמדו בדרישות התקנים הרלוונטיים. ספק הבטון ישאיר בידי המזמין התחייבות לא       
  את מקורות הרכיבים ללא אישור בכתב של המזמין.        

  
ים צמודים, כול אחד ניסיונישני קטעים . לאחר אישור התערובת המוצעת, על הקבלן לבצע יציקת 2.5

תפרים כמסומן בתכנית. מקום הניסוי יתואם ע"י המפקח. המישקים והכולל  מ' 8*4 במידות 
הטפסנות, הציוד, זיון, שיטת העבודה וסוג הבטון, כפי שמתוכנן הקבלן ישתמש בניסוי באותה 

  תקן. –ניתן יהיה לספק אישורים שהרכיבים נמצאים בהשגחת תו  לביצוע העבודה בהמשך.
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מאומנותם , הרכבת רשתות הזיון, סידור לעצוב המיתדים. במהלך היציקה הניסיונית ייבדקו מהלך 2.6 
הבטון והידוקו, יישור  אופן שימתטון לשיטת שימתו ויישורו, של ראש הצוות ועובדיו, התאמת הב

  ות הבאות:בדיקביצוע מוסמכת ל לניסוי תוזמן מעבדהואופן ביצוע האשפרה.   פני הבטוןועיבוד 
  המרבי בתערובת, הנומינאלי גודל הגרגר   -           
  הבטון בעת פריקתו, וטמפ' סומך   -           
  רחבי ותכולת אוויר בבטון מ משקל  -           
  שחיקה . כמו כן, תיבדק מישוריות ו בלחיצה, כפיפההבטון  יוכנו המדגמים לבדיקת חוזק  -           

  המשטח וטיב הסרוק.                
  

סומך הבטון, צפיפותו ותכולת האוויר ייבדקו על התערובת המקורית. ליתר הבדיקות תועבר   2.7
מ"מ). מהתערובת המנופה יוכנו מדגמים לבדיקת תכונותיו במצב קשוי:  25( 1התערובת דרך נפה "

  יום . 28לגיל  3ימים ו  7לגיל  3מ"מ,  120קוביות בגודל  6
ס"מ. משלושה חלקי הקורות ינסרו שלוש  50*12*12חוזק הבטון בכפיפה ייבדק על שלוש מנסרות         

סיבובים. הבטון יענה לדרישות הנקובות  440חרי מ"מ לבדיקת שחיקה א 70* 70*20דוגמות בגודל  
 בהמשך.

  
    אם יתברר שהקטע הניסיוני לא עמד בכל הדרישות, יבוצע קטע ניסיוני נוסף, עד קבלת הקטע . 2.8

  הקטע הניסיוני לא יימדד בנפרד ומחירו יהיה כלול כל הדרישות הנקובות במפרט. העומד ב       
  ראש צוות היוצקים צריך לקבל  את התערובת רובת ליציקת  .ברחבה במחיר פלטות הבטון       
  מביצוע לכל המאוחר יש להשלים את הקטע הניסיוני עד לחודש וחצי יודגש, שהמשטחים.        
  .הרחבב היציקות       

           

  דרישות לבטון.   3   
  

  , מגפ"ס 5.5כפיפה לא ייפול מ ב , חוזק S4  סומך ,50בכל היציקות באתר הוא ב . סוג הבטון 3.1
  התחלת  התקשרות הבטון לא תדחה למעבר מ"מ.  4תוגבל ל סיבובים  440קה אחרי השחי       
  שעות. 12לא מעבר ל  –דקות וגמר ההתקשרות  240ל        

  
   מנסרות ע"ג ה –בכפיפה ובשחיקה ס"מ ו 12*12*12קוביות   ע"ג  קחוזק הבטון בלחיצה ייבד        
  כפי שנאמר לעיל, לפני ביצוע היציקה הניסיונית הקבלן יגיש לאישור הטכנולוג ס"מ.  50*12*12        
  את הרכב הבטון המוצע וממצאי בדיקתו במעבדה מוסמכת, לפיהם הבטון עמד בכל הדרישות         
  הנקובות במפרט זה.         

  
  , לרבות הבדיקות שתבצנע ניסיונית ביציקה האישור לאחר תאושרלעבוד   התערובתזאת,   עם       
  .הניסוי במהלך       

  
  . רכיבי הבטון:3.2

  הצמנט מסוגCEM 1     11או )  CIM   1עדיפות ל CEM ( 

   ק"ג למ"ק.  400 לא תעלה עלכמות הצמנט בבטון  

 3יתאימו לת"י  הפרקציות הדרושותמכל  מסוג א בלבד האגרגטים. 

  ליטר למ"ק 160בבטון (לאגרגטים במצב ר.י.פ) לא תעלה על כמות המים מכול המקורות 

  ס"מ יהיה  30פרקציות של האגרגטים.  הגרגר המרבי ביציקות עבות מ  5התערובת תורכב מ
 מ"מ.  38 (בוקס)  פוליה גסה

 896יתאימו לדרישות של ת"י  (מעכב ומפשר עבידות על פלסטי) המוספים.  

  ,מומלץ להשתמש במשפר עבידות על פלסטי שלא מעכב להגברת השליטה בתכונות התערובת
 ובמעכב התקשרות כמוסף נוסף.

 למערבלים באתר יוספו בהדרגה סיבי פוליפרופילן דקים לסדיקה פלסטית,  הלריסון הנטיי
ג למ"ק, לפי המלצת היצרן.  משך הערבול לאחר הוספת  900או  600מ"מ במינון  20 – 17באורך 

 בטון ויתר תכונותיו ייבדקו לאחר הוספת הסיבים לתערובת.. סומך הדקות 5 -הסיבים 
  

   ות. בדיקוהמוספים ולמפקח דו"ח בדיקה מקיפה של האגרגטים לטכנולוג. ספק הבטון יגיש 3.3
  טון  1000ע"י מעבדה מוסמכת מהמדגמים שיינטלו במפעל מכל   הענתבוצהאגרגטים        
   3האגרגטים יתאימו לדרישות ת"י כול סוגי כפי שנאמר לעיל,  (מכל הפרקציות).        
  .  התקן, בדיקות האגרגטים לא תידרשנ –אם למחצבה יש אישור לתו סוג א.        
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  .ברחבה העבודה סיום עד יוחלפו לאשרכיבי  הבטון  להתחייב הבטון ספק על       
  

  וערבולו במהירות  ייבדק לאחר הוספת הסיבים למערבל סומך הבטון  בעת פריקתו באתר  3.4
  אם התערובת סמיכה מהנדרש, רשאי הטכנולוג בטעם ספק   .דקות 5הערבול במשך        
  הבטון (אשר מלווה את היציקות), להוסיף למערבל משפר עבידות (מהול בדלי מים) בכמות         
   90במשך המינימאלית הדרושה לקבלת הסומך הדרוש. סומך הבטון אמור להתאים ליציקה         
  דקות מיציאת המערבל מהמפעל.        

  
  מעל"צ, כאשר כל  30בטמפרטורה  מוסמכת. סומך וירד הסומך ייבדקו במעבדה 3.5

  מעל"צ. יעשה רישום של  30רכיבי הבטון והחלל במעבדה יחממו מראש ל        
  .דקות 90דקות, עד  30טמפרטורת הבטון במשך הניסוי. סומך הבטון ייבדק כול        
  . (התחלה וגמר) , תכולת האוויר וזמני ההתקשרות צפיפות הבטון בנוסף, ייבדקו במעבדה        

  
   28ו  7ייבדק בגילאים בלחיצה חוזק הבטון .  26תכונות מכניות של בטון תיבדקנה לפי ת"י   3.6

  . כל מגפ"ס   5.5יום לא ייפול מ  28בגיל בכפיפה הבטון  חוזקממוצע של  . לפחות) 50יום (ב        
  תיבדק בשחיקה  הבטון עמידות מגפ"ס. 5,0תוצאה בודדת של הכפיפה לא תיפול מתחת ל        
  סיבובים.   440מ"מ אחרי  4ולא תעלה על  יום 28גיל ב       

  
  ליטר למ"ק  160לא תעלה על כפי שנאמר לעיל, . כמות המים בבטון  (מכל המקורות) 3.7

  ,הבטון התקשרותההסמכה ולהפחתה בכמות המים וויסות . כולל המים שבאגרגטים)(       
  הבטון במוספים כימיים כמו משפר עבידות על פלסטי ומעכב התקשרות    ספקישתמש        
  ספים לא יוחלפו עד סיום הפרויקט.. סוגי המותקניים       

  
  בטון מוסמך שיטפל בעיקר בסומך הבטון. הבקר יפגוש  . ספק הבטון יחזיק באתר בקר3.8

  את המערבל במקום מוגדר, הלא רחוק מעמדת היציקה, ויבדוק את הסומך שאמור        
  רשאי הבקר  , סמיך מדי . עם הבטוןלא יתקבלהמערבל הבטון דליל מהנדרש,  ם א. S 4להיות        
  מטעם ספק הבטון (והוא בלבד) להוסיף למערבל משפר עבידות מהול במים ולווסת העבידות.        
  דקות. גם במקרה זה ספק  5משך ערבול התערובת במערבל אחרי הוספת המוסף לא יקטן מ        
  באחריות מלאה על טיב הבטון. אהבטון ייש       

  
  ידות התערובת, ייבדק הסומך ע"י בודק המעבדה. . אם בעמדת היציקה יתעורר ספק לגבי עב3.9

  בטון סמיך מדי יעודכן ע"י בקר הספק, בטון דליל  מדי יוחזר למפעל ממנו נשלח. במהלך        
  מע"צ. בטון חם יותר יוחזר  35היציקה תיבדק גם טמפרטורת הבטון הטרי, שלא תעלה על        
  רטורה שלו יירשמו לצורכי המעקב. ולא ישמש ליציקה. סומך הבטון והטמפ       

  
  סומך הבטון וצפיפותו ייבדקו מהתערובת כפי שסופקה לאתר. לבדיקת יתר תכונות הבטון,        
  מ"מ. המעבדה תחזיק באתר ציוד מתאים לניפוי מהיר של  25התערובת תנופה דרך הנפה        
  התערובת בקרבת אזור היציקה.        

  
  . להלן  26ם לנטילת הבטון לבדיקה יקבע בהתאם לנפחו ביציקה לפי ת"י . מספר המערבלי3.10
  רשימת הבדיקה מכול אצווה (מערבל) שבבדיקה:       
  )לדלעי 3.9סומך הבטון במערבל (ראה סעיף   .א
 משקל מרחבי וטמפרטורת התערובת   .ב
 ס"מ  12*12*12קוביות  2 –יום  28ו  7חוזק הבטון בלחיצה בגילאים   .ג
)  תיבדק בגיל 6ס"מ. מחצית המנסרות (לפחות  50*12*12חוזק הבטון בכפיפה: שתי מנסרות   .ד

 יום, לפי הוראת המפקח.   90או  60בגיל  –) 6יום, מחצית השנייה (לפחות  28
  יום. 28מדגמים, בגיל  6–)  אחרי בדיקת כפיפה 2עמידות בשחיקה תיבדק ע"ג חלקי המנסרות (  .ה

  
  מעל"צ.  35פריקתו לא תעלה על  במהלךטמפרטורת הבטון במערבלים  כפי שנאמר לעיל,. 3.11

  בדרישה זו, על ספק הבטון לנקוט באמצעים  למפעל. כדי  לעמוד יוחזר  בטון חם יותר         
  הבאים:         

  .להתארגן לפי הצורך ליציקות בשעות ערב, לילה או בוקר מוקדמות 

  לפי הצורך. –ת מים את האגרגטים ולקרר אותם בהתז להציל 

 שימוש בצמנט חם.ממנע היל 

 ולקרר אותם לפי הצורך ע"י קרח (טחון או  להחזיק מים במכלים מוצללים, צבועים בלבן
 .קוביות)
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 .לצבוע המערבלים בצבע לבן, לקרר אותם במים טרם המינון 
 לצמצם את משך ההובלה וההמתנה לפריקה.

 
      

  כפי שנדרש בתכנית:  משטחי הבטוןלהזיון רשימת את המפקח על הקבלן להגיש לאישור . 3.12  

 ותעליונה ותרשתרשימת ה. 

 מקשרים וסידור הרכבת הרשתות  סולמות. 

  מיקומם לקביעת ואמצעיםים  מיתד מוטות. 

 

  להחדרת זיון מקשר וזיון מיתד, לפי  יםות אשר מתואמנטפסופרטי על הקבלן להציג תוכנית .   3.13

  הנחה אופקית   ולפרט את אופן הביצוע שיאפשרע"י המתכנן  המרווחים שהוגדרו            

  הזיון לאורך התפרים ושיטה לקביעת מיקום וכיוון המיתדים, לרבות  סידורי,  רשתות של ה           

  סידור לתמיכה במיתדים ימנע תזוזתם בעת . המשטחים של אופקית תזוזה המאפשר הסידור           

  דריכת העובדים על רשתות הזיון. באותה מידה, יאפשר הסידור לפרק את התבניות בלי            

  להזיז את המיתדים  ממקומם.            

  

  .  במהלך היציקה תדאג הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת הסדיקה בבטון: 3.14

  לון צמודות או במסגרות ניילון, ניסור מוקדם מהרות היציקה, כסוי פני הבטון ביריעות ניי           

  של תפרי דמה וכסוי הבטון בקיורינג קומפאונד. ]רוט התהליכים מובא בהמשך.           

 
  יציקה ניסיונית. 4     
  
  הבטון  הרכבאת  ניקטע הניסיוהיציקת  לקראתהטכנולוג  אישורספק הבטון יגיש ל    4.1            

  מראש במעבדה מוסמכת וענה לדרישות המפרט.  הדו"ח המורחב  שנבדק,  המוצע                     
  יכלול :                     

  ניסוי.להבטון מומלץ של הרכב 

 .משקל מרחבי של התערובת ותכולת האוויר בה 

  מעל"צ). 30דקות ( 90סומך הבטון בגמר הערבול וירד הסומך במשך 

 מעל"צ. 30התקשרות ב ה וגמר ההתחל 

  יום. 28ו  7בגילאים  בלחיצהחוזק הבטון 

  יום. 28כפיפה בגיל ב הבטוןחוזק 

  יום. 28סיבובים בגיל  440שחיקת הבטון לאחר 

 3"י ת של לדרישות האגרגטים להתאמת אישור. 

  896ממצאי בדיקת המוספים לפי ת"י. 

 פלסטית סדיקה לריסון דקים פוליפרופילן סיבי על מידע דף 
  
  

   על הקבלן לבצע יציקה ם,לאחר אישור התערובת על סמך הממצאים המעבדתיי  4.2         
   המזמין לוודא שכל המערכות עובדות כשורה. ליציקה ניסיונית תוזמן  ניסיונית ועל                 
  . להלן רשימת הנושאים ת בטון טרי וקשוימעבדה מוסמכת לנטילת המדגמים לבדיק                 
  :ולבדיקה למעקב                 

 יישור , החלקת וסירוקהבטון הטרי נוח לביצוע היציקה הידנית , 

  עבידות הבטון במערבלים במועד הפריקה הנהS4 )S3 – S5 .( 

 ותהליך ההתקשרות תואמים את הממצאים צפיפות הבטון הטרי  ,תכולת האוויר
 יציקהשהתקבלו בתערובת שאושרה ל
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   ותואמים את הדרישהמרקם פני הבטון והסירוק אחידים 

 עומדים בדרישות , מרטטים ויתר אמצעי היציקה תבניות 

 ) וקיורינג הצללה יריעות ומסגרות  ניילון, מתקן הזזה למערכות לאשפרת הבטון
 קומפאונד) 

 בוצעה בזמן וחתכו מתאים לנדרש ניסור תפרי דמה בבטון קשוי  

 של הבטון עונות לדרישות תכונות מכאניות 

 לא נוצרו סדקים פלסטיים במשטחים היצוקים 

 .ראש צוות העובדים והצוות כולו יודעים את העבודה ומבצעים אותה כראוי 
 

  ממצאי הניסוי יסוכמו ע"י נציגי המזמין בצורת דו"ח מסכם, המכיל את הפרקים     4.3     
  הבאים:              

  ושליטתו בנעשה באתר.מקצוענות ראש הצוות 

 .מהמנות צוות העובדים 

  לרבות לתכונות טכנולוגיותלדרישותוהקשוי התאמת הבטון הטרי ,. 

 .הערות לטפסנות וציוד ההידוק וההחלקה 

 הערות לעיצוב המיתדים ופירוק הטבניות 

 בדרישות (העדר סדקים פלסטיים, מישוריות וטיב הסירוק. עמידת הפלטות היצוקות 

 ת.הערות והמלצו 
  

  אם במהלך הניסוי נמצא שהבטון לא מתנהג כרצוי ולא נוח ליישור, החלקה וסירוק, יחזור        
  ספק הבטון למעבדתו כדי להכין תערובת חלופית, שגם כן תיבדק במעבדה מוסמכת ובניסוי        
  שדה. התהליך יחזור לעצמו עד קבלת תוצאה רצויות.        

  
  היציקות ביצוע.  5
 
  אורך הקטע. מבחינת בקרת האיכות,  לכלמ', אורכן  4  - . רוחב הרצועות ביציקה 5.1 

  קטע היציקה במידות אלו מהווה יחידת יציקה אחת.  כול הקטעים ימספרו.         
  
  .  העבודה תתבצע ע"י צוות בכל הקטעים העובי הנדרש לכל. הבטון יוצק בשכבה אחת 5.2 

  מקצועי  ומנהל עבודה מוסמך, בעל ניסיון רב בעבודות סלילה, האחראי על מהלך העבודה         
  וטיבה. במשך המשמרת הצוות יתחיל ויסיים את הקטע  מההתחלה עד הסוף. אם         
  צוות אחד לא מספיק לעמוד בקצב הנדרש, יוכל הקבלן להכניס לעבודה צוות         
  קטע נוסף  בו זמנית.   מקצועי נוסף ליציקת        

  
  יציקת הרצועות . ללא אישור המנהל או סדר  את מנהל הפרויקט על הקבלן להגיש לאישור  5.3

  לעלות עם רכבים או כלים כבדים  אין המפקח אין להתחיל את היציקות. יילקח בחשבון כי         
   אחרים על הבטון שלא עברו שבע ימים מיציקתו.        

  
  ת המערבליםהגעת מערבלי בטון יותאם עם קצב התקדמות היציקה כך שמשך המתנקצב   5.4

  דקות. היציקה תהיה רצופה, ללא הפסקות. כל  30לפריקה באתר לא יעלה על        
  הפסקה בתנועת סרגל הריטוט פוגעת במישוריות המשטח. לכן  מומלץ להתקדם        
  וט בזמן העצירה.  בקצב אחיד או להפסיק את פעולת הריט       

  
  . הצוות יבצע את הפעולות הבאות:  יקבל את הבטון מהמערבלים, מפזר ומיישר את 5.5

  את פני הבטון בקרבת הסרגל.  לאחר הסרגל  מנסרים במרטטים הבטון לקראת ההידוק        
  החלקה ראשונית.  –ידנית ומחליקים את פניו עם פסקה בצורה        

  
    נעלם, חוזרים לפעולת ההחלקה ע"י פסקההוא עוקבים אחרי הברק על פני הבטון וכאשר   5.6

  מ"מ עובי. עוקבים אחרי הסמכת הבטון מתחת ליריעה  0.4ביריעת ניילון ומכסים את הבטון         
  כדי לא לפספס את מועד הסירוק.        

  
  ע"י מטאטא  כביש רחב הבטון  ניו ורקים את פסו . במועד המתאים מורידים את הניילון  5.7

  מ"מ.  1.5 כלבליטות קוויות בגובה         
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    מעל"צ), יש לשקול יציקה לילית (נתון  35כדי למנוע התחממות יתרה של הבטון (מעל   5.8

להחלטת המנהל),  לצמצם  משך ההובלה, ההמתנה והפריקה. יש לכסות את שכבת האספלט בשתי 
). בכל מקרה, אין לבצע 51מ"מ (לפי הדרישה של המפרט  0.4לבן בעובי שכבות של פוליאתילן 

  מעל"צ 36יציקות בימי חמסין ובשעות בהן הטמפרטורה בצל עולה על 
  
  על הקבלן לדאוג לתאורה מתאימה, אשר תאושר מראש  ,בשעות הלילה צעבתת ותהיציק. אם 5.9 

   אםלא תשולם כל תוספת לקבלן על כך. תאורה. הע"י המפקח, לאחר שהקבלן יציג תכנית         
  לשקול יציקות ליליות בתקופה זו. לקבלן לא  ישספטמבר, -היציקות יעשו בין החודשים יוני        
  תביעה כספית בנושא.  אותהיה כל תלונה         

  
  פוף הבטון ועיבודוצי  . 6
  

  סל"ד.  12,000 – 9000מ"מ,  70. ציפוף הבטון יעשה ע"י מרטטי מחט בקוטר  6.1
  מספר העובדים עם המרטטים יבטיח התקדמות היציקה בקצב המתוכנן.        

  
  מעלות כלפי מטה. לא יורשה שימוש במרטטים  90 -. המרטטים יוחדרו לבטון ב6.2

   50 – 40רו לכל עובי השכבה במרחק של להזזת הבטון ממקום למקום. המרטטים יוחד       
  ס"מ בין מרטטים.       

  
  . הריטוט הנקודתי יימשך  עד היווצרות הברק על פני הבטון. בעקבות הברק יש 6.3

  להוציא את המרטט ולהעבירו לנקודה הצמודה. עם זאת, יש להימנע מריטוט יתר.        
  

  . לפילוס ויישור פני הבטון יש להשתמש בסרגל ריטוט, הרובץ על הטפסנות. 6.4
  מלוי החללים מתחת לסרגל יעשה ע"י הוספת בטון, לפי הצורך, לקבלת משטח        
  מישורי כנדרש.       
  

   5 -. יישור סופי של פני הבטון יעשה ע"י ניסור של סרגל אלומיניום קשיח באורך של כ6.5
  מטר. הניסור יעשה בצמוד לסרגל הריטוט. פסקה רחבה תשמש להחלקת הבטון        
  המנוסר.       

  
  מכסים אותו ביריעות ניילון צמודות ומשאירים  העלמות ברק מפני הבטון  בצמוד למועד. 6.6

  כאשר הבטון מתחת ליריעה מתחיל להתקשות ונראה מתאים לסריקה, , מורידים  למעקב.        
  את הניילון, עוברים על פני הבטון בפסקה רחבה וסורקים אותו במטאטא כביש רחב.         
  מ"מ. 1.5 – 1.0הסריקה תהיה בכיוון ניצב לכיוון היציקה, גובה הבליטות        

  
  כדי למנוע התאדות מים  מהבטון אחרי הסריקה,  מכסים את המשטח במסגרות ניילון    6.7

  ס"מ.   410ואורך  250 –ס"מ, רוחב  12מידות מומלצות של המסגרות: גובה   שהוכנו מראש.       
  המסגרות הצמודות יוסרו למחרת  סידור המסגרות אמור למנוע התאדות מים מפני הבטון.       
  היום לקראת ניסור התפרים       

  
  וניסור תפרי דמהדרישות נוספות לתנאי היציקה, אשפרת הבטון   .7
  

  מטר על פני  2בגובה כ  70%, אזור היציקה יוצל ע"י רשתות הצללה שעות היום ב יוצקים. אם 7.1
  ליליות אין צורך  . ביציקותהסריקהאזור היציקה עד אזור  . ההצללה תכסה אתהבטון       
  בהצללה.       

  
  אשר פני מנקים את פני הבטון ע"י שטיפתו במים וממתינים לייבושו. כ. לאחר ניסור התפרים,  7.2
  הבטון יבשים, מיישמים קיורינג קומפאונד לבן תקני על בסיס שעווה . היות ומדובר על        
  .  יש לוודא  שבדו"ח בדיקת הקיורינג 50%משטח הלא חלק, יש להגדיל את  מינון הקיורינג ב       
  יצוין שהקיורינג מתפרק בשמש תוך חודש ימים.       

         
  קמ"ש), יש להקים מחסומי רוח  30יציקה נושפות רוחות חזקות (מעל . אם ביום ה7.3

  מ' נוספים. תתאפשר הזזת מחסומי  25ס"מ לאורך אזור היציקה בתוספת  120בגובה        
  רוח לפי ההתקדמות ביציקה.        

  
  של פנימדי . הקבלן ידאג להפעיל את מלוא האמצעים למניעת ייבוש מוקדם או מהיר 7.4
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  מפרט.דרישת הלוודא ביצוע כול שלבי האשפרה לפי  פיקוחהבטון במהלך היציקות.  על ה       
  

  . התפרים מכל הסוגים המתוכננים נעשים לפי המוגדר בתכניות המסלולים. הניסור לתפרי 7.5
  מעובי המשטח ומיד עם התחזקות מספקת של הבטון לניסור  חתך  25%דמה יעשה לעומק        
  לפי המוגדר בתכנית. –ואיטומו  התפר       

  
  ההבטון במהלך היציק בדיקות . 8
  

  . באתר תוקם מעבדת שדה של אחת המעבדות המוסמכות שתבדוק באופן שוטף 8.1
        S4. הסומך הנדרש הנו  במערבלים ויתריע על הסטיות מהנדרש הטמפרטורה וסומך הבטוןאת        

  מע"צ. לפי דרישת  35הבטון לא תעלה על . טמפ'  S 5ל  S 3הסומך המתקבל נע בין  ,
  הם יתאימו לנקבע בתכונות הבטון. המפקח יבדקו באתר צפיפות הבטון ותכולת האוויר בו.       

  
  שנוטל . מכל מדגם 1חלק  26בבדיקה יקבע לפי ת"י  הנטילותמספר כפי שנאמר לעיל, . 8.2

  מנסרה במידות שתי מנסרות ולבדיקת לחיצה ס"מ  12*12*12 יוכנו שתי קוביותמהמערבל         
  מספר מינימאלי של הקוביות והמנסרות לבדיקת  . לבדיקת כפיפה ושחיקה ס"מ 50*12*12        
  .6 –חוזק הבטון בלחיצה, כפיפה ושחיקה         

  
       

  בדיקות ותנאי קבלה  . 9
  

  מגפ"ס), מוצאים  53טון הטרי בדרישה (. לא עמד הב118לפי ת"י  50. סוג הבטון הנדרש הוא ב 9.1
  . של בטון שהתקשה במבנה ס"מ לבדיקת חוזרת 12מהבטון הקשוי שלושה גלילים בקוטר         
  מגפ"ס, על הקבלן להרוס את הקטע, לסלק  את  50של לחוזק הנומינאלי אם הבטון לא הגיע         
  ולצקת משטח חדש. הבטון החלש        

  
  מגפ"ס, המשטח לא  50.0מגפ"ס אך גבוה או שווה ל  53.0הבטון נמוך . אם חוזק 9.2

  העמידה בתנאי  -אך יוטל על הקבלן קנס בגין אי (מבחינת חוזק ללחיצה לפחות),  יפסל       
  מנגנון הקנס יקבע ע"י הרשות. ההסכם.       

  
 5.5 יציקה מסוים, לא ייפול מהנבדק על מחצית המנסרות שנוצקו ביום חוזק הכפיפה של ממוצע  . 9.3

מגפ"ס או חוזק  5.0- מגפ"ס. במידה והממוצע קטן מ 5.0- מגפ"ס. בדיקה בודדת לא תפחת מ
כפיפה החוזק יום. אם  90או  60תיבדק יתרת המנסרות בגיל   מגפ"ס,  4.7ל בדיקה בודדת מתחת 

מין נשמרת הזכות יעובר הטיפול בנושא לקונסטרוקטור. למז , מגפ"ס 5.0- מבבדיקה זו נמוך 
  לדרוש הריסת המשטח ויציקתו מחדש. 

  
  אשר נבדקה על שלושה מדגמים שנמסרו מהמנסרות,  ) 5( 26. השחיקה התקנית לפי ת"י 9.4

   נוספים. םבודקים שלושה מדגמים אקראיי סיבובים,  440מ"מ אחרי  4.0גדולה מ  הייתה        
  עמידות הבטון לשחיקה של הבטון שהתקשה  תיבדקהטרי לא עמד בדרישה, אם הבטון        
  במבנה .            
        
  מ"מ, המשטח מתקבל,  רך על הקבלן יוטל קנס על אי  4.5אם השחיקה לא עלתה על        

  מ"מ, המשטח ייהרס והבטון  4.5דרישות המפרט. אם השחיקה גבוה מ ב עמידהה –        
  יסולק.        

  
  .  היות ואין אפשרות להוצאת גופים מבטון קשוי לבדיקה חוזרת של חוזקו בכפיפה בלי לפגוע 9.5

  בשלמות המשטח, לרשות הזכות  למנוע פסילת הרצועה היציקה בתנאים הבאים:        
  א. הבטון עמד בכל הדרישות, פרט לדרישה לחוזקו בכפיפה.              
  מגפ"ס בממוצע  4.7לא נופל מ בכפיפה הבטון חוזק שהתקבלו, ב. לפי הנתונים              
  מגפ"ס 5.0) לא נופלת מ  10%ג. הערכת חוזק הבטון בכפיפה לפי חוזקו בלחיצה (             

  
  גלילים משלוש הרצועות  6. עובי המשטח. המפקח רשאי להורות לקבלן להוציא 9.6

  למפרט הכללי. 1נקוב בנספח לפי ה –לבדיקת עובי השכבה. תנאי קבלה        
  

  .  כדי לעמוד בדרישות 51סטיות ממפלס וגליליות ייבדקו לפי הנקבע במפרט הכללי   9.7
  לעובי והעדר הגליליות, יחזיק הקבלן באתר על חשבונו מודד שיטפל הנושא במשך        
  כל  תקופת היציקות.       
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  מישקים בפלטות הבטון  .10

  

הקיימות לחדשות יבוצעו בהתאם לתוכניות הפלטות הכל המישקים בפלטות הבטון וכן בחיבורים שבין 

  ולפי הדרישות והפרטים כמפורט במפרט הכללי, למעט ההסתייגויות שלהלן:

  במפרט הכללי, חומר האטימה במישקים יהיה: 51.14.03.09בניגוד לאמור בסעיף  

  פריימר–  SABA PRIMER H-17 ערך. או שווה 

  חומר האיטוםSABA SEALER FIELD BLACK .או שווה ערך 

  :1984החומר ייושם בקר, יהיה עמיד בדלק סילוני ויעמוד בדרישות התקן האמריקאי   

S-S-200-E 

  בניגוד לאמור במפרט הכללי, כל התפרים במשטח הבטון יבוצעו ללא "שקע תקע" באופן

 שייצור משטח הפרדה מישורי בין פלטות הבטון.

  51כמות הזיון במישקים מתוארת בתוכניות ואיננה לפי המתואר במפרט.  

  

  הנפסלשעבודה  . 11

  עבודה שנפסלה ע"י המפקח תוסר ע"י הקבלן ועל חשבונו בפרק זמן של שלושה ימים.

  

  הסרת בטון שנפסל והחלפתו. 12 

רוחב הפלטות בין מיסעת הבטון תוסר בחיתוך לכל עומק המשטח. השטח שיש לחתוך יורחב למלוא 

הפסקות יציקה אורכיות ובעומק מלא. לא תשולם לקבלן תוספת כלשהיא בגין פירוק והקמה מחדש של 

  משטח בטון שנפסל.

  

  סדקים בבטון חדש  .13

לפי הוראת המפקח, חלק מפלטות סדוקות  יטופל בהזרקת אפוקסי או בשיטה אחרת, שתאושר ע"י 

  על ביטול הפלטות הלקויות.  הטכנולוג. במקרים אחרים ירה המפקח 

  

  יריעות פוליאתילן .14

 לבנותהבטון תיעשה בשתי שכבות של יריעות פוליאתילן  משטחההפרדה בין שכבות האספלט לבין 

  .821מ"מ כל אחת העומדת בדרישות ת"י  0.4בעובי של 

  

  אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים. 15

הגשת  -ר את כל האמור במפרט המיוחד שלעיל לרבותכל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים במחי

 תוכנית ביצוע, הכנת קטע ניסיון וכו'.
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