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 1מפרטי ביצוע לעבודות חשמל
 1.1תקנים
כל העבודות המבוצעות במתקן יהיו בהתאם לסטנדרטים ,תקנים ,תקנות
ודרישות המעודכנות ביותר הבאות:
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6

חוק החשמל.
תקנים ישראלים.
מפרט כללי – פרק  08בהוצאת משרד הביטחון.
דרישות משרד התקשורת  /חברת "בזק".
דרישות חברת החשמל.
תקני והמלצות .IEC

 1.2כללי
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8

הקבלן יבצע את ההתקנה בהתאם לדרישות התקנים ודרישות
מפרט זה.
כל הציוד יהיה מותקן באופן מושלם כולל הרכבה וחיבור הזנת
חשמל.
כל הציוד יהיה מופלס ,עם כניסות החשמל אטומות למים ולאבק,
מכוייל ומוכן להפעלה.
כל החיתוכים ,הריתוכים ,עבודות צבע וכו' יעשו באופן מקצועי
ונקי לשביעות רצונו של המפקח/המתכנן.
כל ברגי החיזוקים והאומים יהיו מגולוונים ,יגורזו לפני הסגירה
ויסגרו עם דסקיות אבטחה קפיציות .תשומת לב מיוחדת תינתן
לעבודה זו בגלל תנאי המקום הקשים.
חיזוק הציוד לבטון יעשה בעזרת ברגי פיליפס או דיבלים
מיוחדים המאושרים על ידי המפקח/המתכנן.
אספקת החומרים על ידי הקבלן תהיה רק לאחר אישור דוגמא
על ידי המהנדס והמתכנן.
בגמר יום העבודה ינקה הקבלן את השטח ויפנה את כל הפסולת
באחריותו ועל חשבונו .אם לא יבצע זאת ,יבוצע הניקוי על ידי
אחרים ,אך על חשבון הקבלן.

 1.3כבלי חשמל – התקנה ,סימון ,גלאנדים ,חיבור
בהתאם למפרט  08פרק  08.02ובנוסף לכך:
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1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
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כבלי כח ,מאור ופקוד יהיו מסוג לא משוריין ,מבודדי  XLPEדגם
 .N2XYכבלי מערכות גלוי אש יהיו מסוג – FR-180-E90
 NHXHעמידים באש ל –  180דקות.
הקבלן יבדוק תקינות הכבלים לפני התקנתם.
הקבלן יידרש לצמצם למינימום עודפי הכבלים על ידי הכנת
רשימת אורכים הדרושים והתאמה לאורכי הכבלים שעל התוף.
על הקבלן לוודא הנחת הכבלים נכון ולאשרו לפני תחילת
העבודה.
קוטר כיפוף הכבל לא יהיה קטן מ –  12פעמים קוטר הכבל.
קצוות הכבלים יאטמו מיד לאחר חיתוך.

התקנת כבלים
 1.3.7כבלי כח ופיקוד ירוכזו בקבוצות נפרדות.
 1.3.8כבלים בקוטר חיצוני עד  25מ"מ יכולים להיות מותקנים בשתי
שכבות על הסולם.
 1.3.9כבלים על סולמות אופקיים או בתעלות יחוזקו לסולם על ידי חוט
נחשת מבודד בחתך  2.5ממ"ר כל  60ס"מ (כל שלב שני של
הסולם).
 1.3.10כבלים על סולמות אנכיים יחוזקו כל  30ס"מ (כל שלב).
 1.3.11כבלים בודדים יותקנו בצינורות  PVCויחוזקו לקונסטרוקציה
בהתאם לדרישות המפקח.
 1.3.12הקבלן יספק הגנה מכנית בצורת תעלות (כאשר כמה כבלים
עוברים ברצפה) או צינור מים מגולוון (לכבלים בודדים) בכל
המקומות בהם קיימת סכנת פגיעה מכנית בכבלים או בהם
עוברים הכבלים בגובה נמוך משני מטרים.
 1.3.13לא יעשו מופות בכבלים אלא באישור בכתב מפורט של המפקח/
המתכנן.
 1.3.14לא יתקין הקבלן שום כבל מעל פינות חדות של קונסטרוקציות
שונות ללא הגנה מיוחדת לכבל
 1.3.15סימון
כל קצה כבל יסומן על ידי לוחית סנדביץ' נושאת מספר הכבל
כפי שמופיע ברשימת כבלים או בשרטוטים חד קווים .הקבלן
יוכל להציע למתכנן/מפקח שיטות סימון חליפיות לפני תחילת
העבודה.
 1.3.16גלאנדים (כניסות כבלים)
 1.3.16.1הקבלן יוודא שהגלאנדים המסופקים על ידו יהיו
במידות ובדגמים מתאימים .הגלאנים יהיו
אטומים לפי .IP65
 1.3.16.2כל ההברגות בציודים תהינה מסוג " "NPTאך
באם יסופק ציוד עם הברגה שונה על הקבלן
לדאוג להספקת מעברים מתאימים או התאמה
על ידי חריטה לשם התקנת גלאנדים הנכונה.
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 1.3.16.3הגלאנדים יהיו מדגם המורכב משני חלקים על
מנת לאפשר ביצוע נכון של כניסת כבל לציוד
שדה.
 1.3.17חבורי כבלים ומופות
1.3.17.1

1.3.17.2
1.3.17.3
1.3.17.4

1.3.17.5

1.3.17.6
1.3.17.7
1.3.17.8
1.3.17.9
1.3.17.10
1.3.17.11

כל החיבורים של כבלים יעשו לפי תוכניות ו/או
רשימות כבלים ותוכניות חיווט שיסופקו לקבלן.
כל גיד וגיד יסומן על יד טבעת(ות) פלסטית
נושאת מספר בהתאם לרשימת הכבלים.
לפני תחילת החיבור יוודא הקבלן שהכבל אינו
מחובר למקור מתח ולא פגום דיאלקטרית.
הקבלן ישמור על סדר פאזות זהה בכל חיבורי
הלוחות והמנועים
קופסאות החיבור של הציודים לא ימולאו בחומר
מבדד ולכן על הקבלן לשמור על מרחקים
סבירים בין הגידים הגלויים לבין עצמם ולבין
חלקי מתכת של הציודים.
על הקבלן לוודא התקנה נכונה של הכבלים
בכניסות הכבל (גלאנד) ,שהשריון של הכבל
תפוס על יד התקן (טבעת) שבגלאנד ,וכן על
אטימה כפולה – פנימית וחיצונית של מעטה
הכבל.
הקבלן ישאיר מספיק אורך של גידים על מנת
לאפשר החלפת חיבור בין הפאזות ללא צורך
בגילוי נוסף של הכבל.
כל הכבלים יחוזקו בקרבת הגלאנדים או חיבור
בלוחות על מנת למנוע מאמצים מכניים על
החיבור או הגלאנד.
גידים שמורים של הכבל יסומנו ,יבודדו ויקשרו
לכבל.
הקבלן ידאג לא לפגוע במוליך בעת גילוי הכבל.
על הקבלן לוודא שהכלים והציודים המסופקים
על ידו לחיבורי הכבלים יהיו מתאימים לביצוע
העבודה הנדונה.
מופות – הקבלן יתקין מופות רק לאחר אישור
מפורש של המפקח/המתכנן .המופות יהיו מסוג
 3Mאו  RAYCHEMאו שווה ערך המאושר
ויסופקו על ידי הקבלן .ביצוע המופות יעשה
בהתאם להוראות היצרן ועם חלקים וחומרים
אורגינליים.
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 1.4הארקות
כללי

אין להשתמש עבור הארקות ציוד בחוט נחושת שזור גלוי בחתך פחות מ-
 25ממ"ר!
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

1.4.5
1.4.6

חוטי הארקה וחיבורי הארקה יעשו בהתאם להוראות
המפקח/המתכנן.
כל הציודים המרכיבים את מערך ההארקה יותקנו ויחוברו בצורה
מושלמת במקומות המסומנים בתוכניות ההארקה של המתקן.
חוטי ההארקה יחוברו ללוחות או לנקודות ההארקה רק על ידי
נעלי כבל מתאימים ויחוזקו בעזרת ברגים ודיסקיות הבטחה.
הדיסקיות תהינה מגולוונות ויצופו בצבע אפוקסי שקוף.
הארקות לוחות חשמל
לוח החשמל הראשי יורק לפס השוואה פוטנציאלים על ידי שני
חוטי נחושת  95ממ"ר או גיד הארקה של כבל הזנה במקרה של
לוחות קטנים.
יש להאריק מערכת מיגון לוחות חשמל נגד קרינה מייננת על ידי
חוט נחושת  1X35 Cuממ"ר לפס הארקה.
הארקות ציוד חשמלי
גופי תאורה ,שקעים וציוד חשמלי אחר יוארקו על ידי גיד
הארקה של כבל הזנה.
בדיקות
כל מערכת ההארקה תיבדק לרציפותה וכן התנגדותה לגבי
המסה הכללית של האדמה ליד כל ציוד חשמלי הטעון הארקה.
נוסף לכך ,תיבדק כל אלקטרודה כשהיא מנותקת משאר מערכת
ההארקה.

 1.5אביזרים
 1.5.1שילוט אביזרים
אביזרים סופיים כגון שקעי חשמל ,טלפון ,מחשב מפסיקי זרם
וכו' ישולטו על ידי שילוט סנדביץ' חרוט הכולל שם הלוח המזין
ומספר מעגל .השלט יותקן על ידי הדבקה בסמיכות לאביזר
מעליו ו/או מתחתיו בצורה אחידה בכל המבנה.
מחיר השלטים יכלל במחיר האביזר ולא תשולם כל תוספת
מחיר בגין השלטים.
 2פירוק מתקן חשמל קיים
 2.1ניתוק כבלים וחוטים
ניתוק כבלים וחוטים יכלול:
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קבלת אישור בכתב מאת המפקח/המתכנן והפסקת מפסיק בלוח חשמל.
בדיקה שהכבל אינו נושא מתח חשמלי ונעילת מפסק הזרם במצב
"מופסק".
ניתוק מכני וחשמלי של  2קצוות הכבל כגון בלוח חשמל ובקצה השני
במנוע או אביזר אחר.
בידוד קצוות מוליכי הכבל.

 2.2פירוק כבלים וחוטים יכלול:









זיהוי ואיתור הכבל שאותו יש לפרק מתוך מוביל כלשהו כגון צינור,
תעלת כבלים או סולם כבלים קיים.
ניתוק הכבל – חשמלית ומכנית בשני קצוות הכבל (רק לאחר אישור
בכתב של המפקח/מתכנן.
הוצאתו מתוך המוביל בעבודת ידיים ובזהירות (למנוע פגיעה בכבלים
סמוכים בתוך תעלה או סולם) כולל פתיחת קשרים ,שילוט וכו' כפי
שיידרש לצורך הפירוק.
הגנה על קצוות הכבל על ידי עטיפה בניילון עבה וקשירה.
גלגול הכבל בחבילה מסודרת או על תוף הכבלים לפי הנחיות המפקח.
רישום שלט עם סימון חתך הכבל שפורק ,אורכו והצמדתו לחבילה /
לתוף הנ"ל.
מסירת הכבל ו/או התוף במקום שיורה המפקח/המתכנן בתוך תחום
האתר.
קבלת אישור בכתב מהמפקח/המתכנן עם רשימת הכבלים שנמסרו על
ידי הקבלן.

 2.3פירוק גופי תאורה ואביזרים שונים
מפסקי זרם ,בתי תקע ,קופסאות התסעפות ,תחנות לחצנים ,גופי תאורה וכו'.
העבודה תכלול:
 פירוק מכני של האביזר לאחר שנותק חשמלית עם כל אביזרי העזר
השייכים לו ואריזתו באריזה מתאימה.
 ניקוי האביזר  /הלוח  /גוף התאורה.
 בדיקת גופי תאורה ,החלפת ציוד הצתה ,החלפת נורות במידת הצורך,
השלמת אביזרים ,הכנת ג"ת לשימוש חוזר
 מסירת האביזר  /הלוח  /גוף התאורה למקום שיורה המפקח/המתכנן
וקבלת אישור על רשימת האביזרים שמסר הקבלן.
 2.4העתקת לוח החשמל תכלול:





ניתוק כבלי כח ופיוקד (הזנותויציאות מלוח החשמל).
פירוק לוח החשמל.
הזזת הלוח למקומו החדש.
התקנתוח וחיזוקו במקום החדש.
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הארכת הכבלים במידת הצורך על ידי ביצוע מופות לכל כבל.
חיבור כבלי הזנה וכבלי יציאה.
בדיקה והפעלת הלוח לאחר סיום העבודה.

 3אטימת פתחים נגד אש ,עשן ומים
 3.1כללי
יש לאטום מעברי כבלי :מעברי תעלות מזוג אויר ,מעברים בין קירות ולתקן
מעברים שנפתחו עקבל עבודות שונות .האטימה תבוצע בעזרת צמר סלעים
ומריחת חומר "פלייממסטיק" מתוצרת גרמניה או ארה"ב.
 3.2היקף העבודה
 3.2.1אטימת מעברים נגד אש ועשן.
 3.2.2תיקוני איטמות במקומות פגומים.
 3.3תיאור העבודה
 3.3.1אטימת מעברים בעזרת צמר סלעים ומריחת "פלייממסטיק"
(תוצרת גרמניה או ארה"ב).
יש לאטום את המעברים בעזרת צמר סלעים ,משקל סגולי של
הצמר יהיה  .150Kg/mהעבודה כוללת בין השאר את אספקת
חומר הייצור והרכבת תבניות ופרוקן ויישום החומר בכל
המקומות הדרושים.
במקומות שקיימת צפיפות גדולה של כבלים יש להפריד ביניהם
כדי לאפשר החדרת החומר וישומו בצורה הטובה ביותר .החומר
יושם כך שיכסה לפחות  85%משטח הפתח בעומי מינימלי של
 5ס"מ אך בשום מקרה לא יישארו חללים ריקים הנראים לעין.
במקומות שאין שום אפשרות גישה אליהם כמו בין קשרי כבלים
צפופים שלא ניתנים להפרדה מותר  15%חוסר אטימות.
אחרי החדרת צמר הסלעים בתוך הפתחים יש למרוח את חמור
"הפלייממסטיק" על שני צידי המעבר לפי הוראות היצרן.
 3.3.1.1מריחת כבלים בחומר "פלייממסטיק"
העבודה כוללת מריחת כבלים הנכנסים אל
המעבר בחומר "פלייממסטיק" או חומר אחר
שנבחר .המריחה תהיה עד  0.5מטר לפני
ואחרי המעבר.
 3.3.1.2התזת חומר "פלייממסטיק" מעל פני ערימות
הכבלים .העבודה כוללת התזת חומר
"פלייממסטיק" על פני הכבלים לפי הוראות
היצרן.
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 3.3.2תיקוני אטימות במקומות הפגומים ואטימת חריצים בעבודה
כוללים תיקוני אטימות במקומות הפגומים עקב העברת כבלים
חדשים או אטימת חריצים צרים שונים שלא ניתנים לאטום
בשיטות אחרות.
את התיקון יש לבצע עם אותו החומר שבוצע באטימה המקורית.
במקרה של תיקונים גדולים יש לסתום את החור בעזרת צמר
סלעים ומריחת חומר "פליממסטיק" או שווה ערך ובמקרה של
שימוש בחומר  GE RTV 6428יש לבנות תבנית ולמלא את
הפתח בחומר .במקרה של חריצים או פתחים קטנים יש לבצע
את התיקון בעזרת מריחה או הזרקת החומרים לפי הוראות
היצרן.
 3.4מפרטי ביצוע
כל חומרי האיטום צריכים לענות לדרישות של אחד התקנים או המעבדות
המוכרות כגון:
)1. Underwriter Laboratories UL 263 (ASTM E119
2. NFPA 251
3. Factory Mutual
ISO - R – 834
DIN 4102: FOC – a.o
החומר יהיה מהסוג מבודד טרמי וחשמלי ,לא ישנה את תכונותיו במגע עם
מים או נוזלים אחרים.
החומר יהיה גמיש ,קל וניתן להחדרת כבלים נוספים .במגע עם אש ,לא יורשו
פליטת גזים רעילים .רמת הרעילות לפי תקן ישראלי מס'  755תהיה בין 1-0
העונה על דרגת הרעילות מס'  ,4הדרגה שאינה נחשבת לקטלנית לבני אדם.
חוץ מהחומרים המוזכרים במפרט זה מותר לקבלן להציג חומרים שווי ערך.
אישור על השימוש בחומרים הללו יתנן אך ורק אחרי בדיקה על ידי גורמים
מוסמכים.
כל האטימות נגד אש ועשן יבוצעו כך שיחזיקו מעמד עד  3שעות מרגע הגלוי.
חומרי האטימה המוצעים יהיו מהסוג העומד בפני התזת מים ולא ימיסו את
חומר האטימה.
 4בדיקות לעבודות החשמל
 4.1כללי
 4.1.1הבדיקות תבוצענה על ידי הקבלן ועל חשבונו .המפקח/המתכנן
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ישתתף בכל הבדיקות ויאשר את תוצאתם .על הקבלן יהיה

4.1.2
4.1.3

4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7

4.2

להגיש הצעה לטפסי בדיקה לכל יחידת ציוד ולקבל אישור
המפקח/המתכנן להם .על הקבלן יהיה למלא את טפסי הבדיקה
בשני העתקים ולהגישם למפקח/מתכנן.
על הקבלן יהיה להעמיד צוות בעל כישורים מתאימים כדי לבצע
את כל הבדיקות
הקבלן יספק את כל מכשירי הבדיקה הדרושים כדי לבצע את
הבדיקות המצויינות להלן .לפני התחלת הבדיקות יגיש הקבלן
לאישור רשימה של מכשירי בדיקה ובדיקות כיול של המכשירים
הנ"ל .כמו כן ,יספק הקבלן  2מכשירי קשר תקינים לצורך ביצוע
בדיקות.
לאר ביצוע בדיקת כל החיבורים יאטמו הכניסות כדי למנוע
כניסה של לכלוך.
כאשר לא ניתן לבצע בדיקת סימולציה מתאימה מסיבה כלשהיא
יתייעץ הקבלן עם המפקח/המתכנן בדבר שיטת בדיקה
אלטרנטיבית.
כל הבדיקות ייצגו במידת האפשר את תנאי העבודה האמיתייםץ
הבדיקות יכללו בין היתר:
 בדיקה של רציפות ,קוטביות וסדר פאזות.
 בדיקה של רמת הבידוד בין הפאזות ובין פאזות
והארקה.
 בדיקת התנגדות של מוליך  LOOPהארקה.
 הוכחת פעולה מכנית תקינה של חלקים נעים כגון
ממסרים ,מפסקי גבול ,מפסקים או מגענים ,טימרים וכו'.

כבלים מתח נמוך
כל כבלי המתח הנמוך יעברו בדיקת התנגדות הבידוד לפני ההתקנה וכן
לאחריה (לפני החיבור לציוד) על ידי מודד בידוד למתח  1000וולט זרם ישר.
התנגדות בידוד הנמוכה מ –  2מגה אוהם תראה כחשודה ויבדק מקורה.

4.3

לוחות מתח נמוך
לאחר התקנת כל הלוחות למתח נמוך תבוצע בדיקת התנגדות הבידוד על ידי
מודד בידוד למתח ישר  1000וולט .התנגדות בידוד בין פאזות או בין פאזות
להארקה הנמוכה מ –  5מגה אוהם תראה כחשודה ויבדק מקורה.

4.4

בדיקת הפעלה
לאחר גמר חיבור הכבלים יבדקו מעגלי הפיקוד בלוחות חשמל ו – P.L.C
לפעולה תקינה של תחנות הלחצנים ,מפסקי ביטחון ,מפסקי גבול ,אזעקות,
הודעות וכו'.
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 4.5בדיקת הארקה
 4.5.1הבדיקות יכללו בין היתר:
 בדיקת התנגדות הארקה מאלקטורודות הארקה.
 בדיקת התנגדות הארקה של המוליך.
 רציפות של מוליך הארקה.
 4.5.2כל תוצאות הבדיקה יועברו למפקח/מתכנן כאשר הן כתובות על
גבי מסמכי בדיקה.
 4.6בדיקת חברת החשמל (לא קיים – רשת פרטית) בודק של המדרשה
 .על הקבלן לתקן על חשבונו את כל הליקויים שיתגלו (אם יתגלו) עד להעברת
ללא הערות לחשמלאי.
 5קבלת המתקן
 5.1קבלה "מכנית"
בגמר התקנה של ציוד לוחות החשמל יזמין הקבלן את המפקח/המתכנן לקבלה
"מכנית" של העבודה או חלקים ממנה .אם חלקים של העבודה לא יתקבלו על
ידי המפקח/המתכנן ,ימולא דו"ח ליקויים המציין רשימת פרטים שלא התקבלו
ודורשים עדיין תיקון .כל עבודות התיקונים יעשו ללא דיחוי על ידי הקבלן ועל
חשבונו.
 5.2קבלה "חשמלית"
לאחר השלמת ה"קבלה המיכנית" תיערך קבלה "חשמלית" ,בה יבדקו כל פרטי
העבודה מבחינת הפעלה חשמלית .הבדיקה תכלול את הפעילות המתוארת
בסעיף  5לעיל.
גם בבדיקה זו ישתתף המפקח/המתכנן שימלא דו"ח ליקויים עם רשימת
פריטים לתיקון .לאחר השלמת כל הבדיקות ותיקון דוחות הליקויים תימסר
העבודה לידי המפקח/המתכנן ותינתן הרשאה לחיבור לחשמל.
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