
 

 

  

  מי רמת נגב
 

 
 

  במסגרת רשות המים
  

 המינהל לפיתוח תשתיות ביוב
  
  XXXXמכרז מס' 
 

  הקמה, הרצה והפעלה
  

  קציעות -ניצנה פתחת אזורי ש"מט

  

 

  מידע והוראות נוספות למשתתפי המכרז   כרך ב'

 

  

  

  

  

  בשיתוף אריה שוורץ יועצים ומהנדסים בע"מ מ"בע  DHV MED  י:  יועץ הנדס

 

   כחלית ניהול פרויקטים :  ניהול פרוייקט

   08 – 6483030פקס:    08 - 6483031,  טל' 2אליהו הנביא  שבע-באר                        

                  03 – 9415466, פקס: 03 - 9415468/ 9, ראשון לציון, טל' 18רח' זלמן שז"ר                          

   
     יעוץ משפטי:

  XXXXXX: , פקסXXXXXXXטלפון: 
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  מי רמת נגב

 
  במסגרת רשות המים

  
 המינהל לפיתוח תשתיות ביוב

  
  XXXXמכרז מס' 

  
  לביצוע תכנון מפורט, הקמה, הפעלה, אחזקה ומסירה של

  קציעות –מתקן טיפול בשפכים 

  
  מסמכי המכרז

  

 ל מסמכי מכרז/חוזה ומפרט כללי לביצוע עבודות ביוב ברשויות המקומיות של המינהכרך א' 

  )2009לפיתוח תשתיות הביוב (מהדורה רביעית עדכון אוקטובר            

 
 1חלק              מידע והוראות למשתתפים במכרז

 2חלק              תנאי ביצוע החוזה ע"י הקבלן הזוכה

 3חלק              המפרט הכללי לעבודות 

  (כרך זה)  ב'כרך 

  

  מפרט מיוחד    4חלק 

  ספחים נ   5חלק 

  תוכניות   6חלק 

 מפרט טכני מיוחד לביצוע עבודות הנדסה אזרחית –כרך ג' 

 מכני-מפרט טכני מיוחד לאספקה והרכבת ציוד אלקטרו – כרך ד'

 מפרט טכני מיוחד לביצוע עבודות חשמל ובקרה – כרך ה'
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 חלק 4

  

    מפרט מיוחד
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  מפרט מיוחד  1

  הוראות כלליות 1.1

 תכולת המפרט הכללי 1.1.1

מפרט מיוחד זה, יש לקראו ולפרשו יחד עם המפרט הכללי, וכן עם מפרט המינהל לפיתוח 

לעבודות  של מסמכי החוזה 2009בכרך א' מהדורה רביעית אוקטובר  3הוא חלק  תשתיות ביוב,

הכול  –ביוב ברשויות מקומיות שהוצאו ע"י המנהל לתשתיות ביוב (להלן: "המפרט הכללי") 

  כאמור באותו מפרט כללי.

המפרט המיוחד הינו תוספת למפרט הכללי לצורך הדגשה, השלמה, הבהרה ו/או שינויים לגבי 

 ר בו.האמו

 

 תיאור העבודה   1.1.2

 צבאיים ובסיסים ליישובים ,קציעות לכלא בשפכים טיפול הסדרת לצורך יוקם קציעות ש"מט

  .הדרומי הנגב באזור

 עד להגיע יכולה הקיים המתקן קיבולת. שוהים 500 כיום מאוכלסים הקיים קציעות כלא במתקן

 מהוויםה זמניים חוקיים לתיב שוהים של נוסף אכלוס מתאפשר סהרונים במתקן. שוהים 2,500

  . שיוקם ש"למט השפכים ממקורות 50% יחד

 לכלא מקום בקרבת הנמצאים חיילים בבסיסי שמקורם בשפכים לטיפול גם מיועד קציעות ש"מט

 ר"אלמ, גוזל מתקן, החינוך קריית, המסתננים של השהיה במתקן חיילים בסיס:כגון קציעות

 של הכללי מההרכב 35.5%- כ יחד מהווים יחד אלו .ומפגש מפרשית, שבטה, 84 ח"בא, 252

  .השפכים

  הכללי מההרכב 14% -כ של בהיקף הדרומי הנגב באזור מיישובים שפכים למתקן יצורפו בנוסף

 שפכים 0.5% ותורם, ניצנה גבול כמסוף המשמש, התעופה שדות רשות של ממתקן שפכים וכן

  .  המשותף להרכב

מתקן לטיפול  13/2287/001מקום שנקבע בתכנית מפורטת מס' , ב146/534נ.צ. מקורב של האתר 

  "התב"ע") ובכפוף להוראותיה. –קציעות (להלן  –בשפכים 

    

  עבודות עיקריות לביצוע במט"ש המתוכנן 1.1.3

להלן מפורטות העבודות העיקריות שיבוצעו. יודגש, כי רשימה זו ניתנת במבוא לנוחיות בלבד וכי 

  יות, במפרטים המיוחדים ובכתבי הכמויות.העבודות במלואן מפורטות בתכנ

  

  עבודות הנדסה אזרחית ובכללן בין היתר עבודות בטון, עבודות עפר, עבודות פיתוח שטח

 ומסגרות פלדה. 

 מכני וצנרת תהליכית (יצויין כי, עבור כל פריט ציוד נדרש -הספקה והרכבת ציוד אלקטרו

ציוד עיקרי  מתוצרת שאיננה  מפורטים יצרנים מאושרים לאספקה. לא תורשה אספקת

 רשומה  כמאושרת במסמכי המכרז).
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  הספקה והרכבת ציוד חשמל, תקשורת ובקרה (יצויין כי, עבור כל פריט ציוד נדרש מפורטים

יצרנים מאושרים לאספקה. לא תורשה אספקת ציוד עיקרי  מתוצרת שאיננה רשומה  

 כמאושרת במסמכי המכרז).

  .הרצת המט"ש 

  

  בשפכיםמתקן טיפול  1.1.4

מתקן הטיפול בשפכים יהיה מתקן אינטנסיבי אלקטרו מכני לטיפול ביולוגי מכני של שפכים 

  בשיטת בוצה משופעלת.

  המתקן כולל את היחידות העיקריות הבאות:

, , אגני שיקועביולוגיטיפול קדם, טיפול ביולוגי באמצעות ריאקטור  –טיפול בזרם הנוזלי  -

  . סינון קולחים שלישוני

 בוצה.  הסמכה, ייצוב בוצה אירובי, סחיטת  –בזרם הבוצה טיפול  -

מבנה מרכזי, מבני טיפול קדם וטיפול בבוצה, תחנות  בריכת ויסות,–מבנים שונים  -

 שאיבה, תאי חלוקה, צנרת.

 מ"ק  6,000מאגר חירום בנפח של  –מאגרים  -

  מערכת חשמל פיקוד ובקרה למט"ש  -

קולחים תפעולי. מנקודה זו ואילך, יהיה זה למאגר  ממט"ש יזרמו מה ם שלישונייםקולחי

  באחריות המזמין לדאוג להעברת הקולחים לצרכנים.

  

 נוהל תכנון ואישור רשויות 1.1.5

 מסמכי התכנון   1.1.5.1

 בשלב ההצעה 1.1.5.1.1

 מסמכי התכנון שיוגשו יחד עם ההצעה, יכללו לפחות את המפורט להלן:

בלן לשים לב כי עליו רשימת הציוד המוצע (בעברית) עבור כל שלב ויחידת טיפול. על הק -

להציע פריטי ציוד המופיעים ברשימת הציוד המותרת להגשה במפרט שבהמשך בלבד. 

פריט ציוד כלשהו, אשר אינו מהרשימה המוזכרת במפרט, לא ייבדק ולא יאושר. 

הרשימה תכלול מאפייני הציוד תוצרתו , מתקני טיפול בהם הציוד המוצע פועל  בהצלחה 

קטלוג יצרן  (אין לצרף קטלוג יצרן בלבד ללא הפירוט הנדרש שנים לפחות,  5במשך 

 לעיל).

  ציוד פירושו:

 גסים מגובים  

  סילוק חול גרוסת ושומניםמשולבות לסינון, יחידות 

 וערבול בריכת ויסות רמערכת אוורו 
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 מערכת ערבול תא אנארובי 

 וייצוב בוצה מערכת מפוחים לאגני איוור 

 עדינים וגסים מערכת דיפיוזרים 

 גני  שיקועא 

 ציוד להסמכה וסחיטת בוצה 

 ציוד לאגני ייצוב בוצה 

 משאבות עיקריות 

 מכשור 

  מסנני חול גרביטציונים 

 מערכת חיטוי קולחים 

 ת נטרול ריחותומערכ         

 בשלב החוזה 1.1.5.1.2

  לאחר חתימת החוזה מתחייב הקבלן להגיש למזמין את כל מסמכי התכנון אשר יכללו:

  

 "י מודד מוסמך.מדידה מצבית של אתר המכון ע  

  רשימה מפורטת של הציוד המכאני, הציוד החשמלי וציוד הבקרה המוצעים

 למט"ש. 

      .הרשימה תכלול תיאור הציוד , התוצר , הדגם , ההספק והסוג  

      עבור כל פריט ציוד יצורפו תרשימי היצרן המעידים כי הציוד המוצע מיועד

  לפרויקט זה.

 יוחלף אלא לאחר קבלת אישור בכתב   ה לא ציוד שהוצע ע"י הקבלן בשלב ההצע

  המזמין.   של 

  

 נוהל אישור תכניות   1.1.6

הקבלן יהיה אחראי לכך שבאתר יהיו כל העת שתי מערכות תכניות מלאות, בגרסא האחרונה 

מטעם המזמין, לביצוע ונושאות עליהן אישור (כותרת, חותמת וחתימה) לביצוע של המתכנן 

 .מאושרות על ידו

ל מבנה, ולפני הרכבת הציוד בו, יעביר הקבלן למזמין תכנית עדות של בניית בסיום בניית כ

על המזמין אחריות כל  המטיל האינהקבלן אי התנגדות של המזמין לתכניות שהוכנו ע"י  המבנה.

שהיא לטיב ביצוע המכון. אישור זה גם איננו מקל על התחייבות כלשהי או מסיר התחייבות 

  על הקבלן.   כלשהי החלה על פי החוזה 
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 גידור   1.1.7

מטר. מעל גדר הבטון, תותקן גדר  2.5המכון יגודר בגדר בטון בכל היקפו. גובה גדר הבטון יהיה 

  תיל משיקולי ביטחון ושמירה על הציוד היקר הקיים במכון. 

 

 חיבור חשמל ומערכת בקרה במכון 1.1.8

 על חשבון הקבלן. הינן  על הקבלן להביא בחשבון כי כל הוצאות החשמל לצורך ביצוע המכון

 

 מערכות גילוי וכיבוי אש   1.1.9

מפני שריפה למבנה, ללוחות  מושלמת במט"ש תותקן מערכת גילוי וכיבוי אש, אשר תספק הגנה 

גנראטור .בשאר חלקי האתר יותקנו על קווי אספקת המים הידרנטים –החשמל ולמערכת הדיזל

 וזרנוקים בהתאם להוראות מכבי האש.

 

 הספקת מים 1.1.10

קן מערכת אספקת מים אשר תוזן על ידי חיבור למערכת חיצונית ותספק מים  במט"ש תות

בנוסף תותקן במט"ש מערכת  ש.אלשתיה, רחצה, שטיפת המבנים והמתקנים השונים וכיבוי 

לצורך שימושים תפעוליים כגון שטיפת ציוד ורחבות והשקיית  שלישוניים במי הקולחים לשימוש

  יאות ובכפוף להיתר השקייה בקולחים. הגינון בהתאם להנחיות משרד הבר

  

  ע"ח הקבלן.הינה הספקת מים לצורך ביצוע העבודות 

  

 הרצת המתקן   1.1.11

ותימשך עד שהמתקן  תקופת ההרצה נקבעה לשלושה חודשים לפחות, החל בגמר הקמת המתקן,

  יפיק קולחים באיכות הנדרשת . תחילת שנת הבדק רק בתום ההרצה. 

  

  תיאומים עם רשויות   1.1.12

בלן לתאם את העבודות עם הרשויות השונות (בזק, חברת חשמל, רשות הניקוז, מקורות, על הק

  מע"צ וכד'). כמו כן מודגש בזאת כי:

האתר שבו תבוצענה העבודות לפי החוזה, פירושו אותם חלקי הדרכים , הכבישים הציבוריים , 

וכו' שידרשו לפי דעת השבילים, שולי הדרכים והנחלים, האדמות הפרטיות, אדמותיו של המזמין 

המהנדס לביצוע העבודות בהתאם לחוזה. על הקבלן לקבל לפני כניסתו לאתר, אישור בכתב מאת 

המזמין כי האתר פנוי לצורך ביצוע העבודה ואין כל גורם שיש לו התנגדות כלשהיא לכך. כל עיכוב 

  ו.שיחול בעבודה עקב אי קבלת האישור הנ"ל, יהיה באחריות הקבלן ועל חשבונ

כל ההוצאות הקשורות בהוצאת הרישיונות והוצאות נלוות הנדרשות עקב תנאי הרישיונות יהיו 

 על חשבון הקבלן והן כלולות בחישוב עלות המתקן.
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 מדידה וסימון 1.1.13

על  הקבלן לבצע מדידות מצב קיים, לרבות מדידות תשתיות קיימות, באמצעות מודד  1.1.13.1

 .מוסמך שימונה על ידו

והמדידה שיבצע הקבלן חייבות להיעשות באמצעות מודד מוסמך  כל עבודות הסימון 1.1.13.2

 האחראי בחתימתו לטיב ודיוק עבודות המדידה בשדה ולתאורן השרטוטי.

כל מדידה וסימון ורישומן בתוכניות ובמפות יהיו טעונים אישור פורמאלי בלבד של  1.1.13.3

 המפקח בכתב, אולם אישור זה לא ישחרר את הקבלן מאחריותו לנכונותם.

הנקודות שסימן   וכל  שיותקנו באתרבלן אחראי לשלמות הסימונים ונקודות הקבע הק 1.1.13.4

בשטח, יחדשן במקרה של נזק או אובדן וישמור על שלמותן על חשבונו הוא, עד למסירת העבודה 

 הגמורה וקבלתה על ידי המפקח.

קבלן כמו כן יסמן ה ויאזנם .  הקבלן יסמן את תוואי הקווים , פינות המבנים והמתקנים  1.1.13.5

קווי הבטחה המקבילים לצירים ולפינות הנ"ל ויאזן אף אותם. מרחקו של קו ההבטחה מהציר 

  ו/או מקו הפינות יקבע בתיאום עם המפקח.                                                                         

שר ביקורת על מטרת קו ההבטחה לאפשר שיחזור, חידוש ו/או שינוי בסימון וכן לאפ 1.1.13.6

  נכונות העבודות שביצע הקבלן.                                                                                  

לכל נקודה שסומנה על הציר יש להתאים נקודה מקבילה על קו ההבטחה, הן מבחינת  1.1.13.7

  מרחקים והן מבחינת מספור היתדות.   

ח אופן הבטחת צירים שונה מהאמור לעיל (המשכת הציר הקבלן יהיה רשאי להציע למפק 1.1.13.8

 אל מעבר לתוואי וכיו"ב). בכל מקרה אופן הבטחת הצירים יהיה טעון אישור המפקח.

את נקודת הסימון יש לסמן באמצעות יתדות ברזל או עץ, אשר מידותיהן לא תהיינה  1.1.13.9

. כל היתדות ימוספרו   ס"מ 50 -ס"מ. היתדות יוכנסו לקרקע לעומק של כ 2.5/5/75 -קטנות מ

 בצבע בלתי מחיק ובצורה ברורה.

על הקבלן להחזיק בשטח, כל עת הביצוע , על חשבונו, אמצעי ומכשירי מדידה כגון  1.1.13.10

(ג'ילונים). מכשירים אלה יעמדו  מטר ועמודי סימון 30דיסטומט, אמה, סרט מדידה באורך 

 לרשות המפקח בכל עת שיחפוץ בכך ללא תוספת מחיר.

הביצוע, יערוך הקבלן באמצעות מודד מוסמך את כל המדידות הדרושות במהלך  1.1.13.11

קרקעיים של ה להכנת תוכניות לאחר ביצוע של כל המבנים, הצנרת, הכבלים והמתקנים תת

 המט"ש. תוכניות לאחר ביצוע יהיו מבוססות על מדידות אלו.
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יתקן כל מוחלטת והוא   אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא  1.1.13.12

שגיאה, סטייה או אי התאמה, אשר נובעת מתוך מדידה , סימון ומיקום כנ"ל, ללא תשלום 

ולשביעות רצונו של המפקח. אם כתוצאה משגיאה, סטייה או אי התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות 

שלא לפי התוכנית, יתקן אותן הקבלן לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, וכל עבודת התיקון 

  חשבון הקבלן.    תהיה על

 תכניות בדיעבד     1.1.14

עם סיום העבודה יגיש הקבלן למזמין ולמפקח תוכניות בדיעבד, ממוחשבות, ומעודכנות לאחר 

ביצוע, שיוכנו ע"י מודד מוסמך. התוכניות תכלולנה תאור מדויק של כל העבודות שבוצעו על ידיו 

ום שוחות ורומי קרקעית צינור, כולל מיק –כולל : תאור  מדויק של כל המבנים, תוואי צנרת 

הארצית  תמיקום הכנות  לחיבור בעתיד וכדומה, ואיתור קשירה לרשת הרומים והקואורדינאטו

  ולעצמים קיימים בשטח.

  כל הפרטים שיסמן הקבלן בתוכניות הנ"ל טעונים בדיקה ואישור של המפקח.

ורה מסודרת למפקח, הכנת תכניות בדיעבד ומסירת חמישה סטים של העתקים (+דיסקים) בצ

בדיקתו ואישורו כי הוכנו כנדרש, הן תנאי מוקדם ובל יעבור לבדיקת ואישור החשבון הסופי של 

  הקבלן ע"י המפקח. 

 

 משרד המנהל והמפקח   1.1.15

מ"ר לפחות והכולל שירותים, שישמש  18על הקבלן להקים עם תחילת העבודה משרד זמני בשטח 

  .במכולה נפרדת חדר ישיבותבנוסף דה ומשרד   עבור המפקח והמנהל בשטח העבו

יקבל אישור מוקדם מאת המהנדס מטעם המזמין. על הקבלן יהיה לשמור  יםשל המשרד םמיקומ

יכלול שולחן עבודה,  יםבמצב תקין ונקי במשך כל תקופת העבודה. ציוד המשרד  יםאת  המשרד

פון או טלפון סלולארי, מחשב כסאות, ארון ננעל לתיקים ותוכניות, מכשיר טל 10-שולחן ישיבות ו

  מחובר לאינטרנט, מכשיר פקסימיליה, מכונת צילום, מזגן , כיור מים ושירותים.

  הקבלן. יממשרד יםנפרד ויהי וחדר הישיבות משרד המפקח

 

 תחום העבודה ודרכי הגישה   1.1.16

ר לצורך ביצוע העבודה יכין לעצמו הקבלן, על חשבונו, את דרכי הגישה לשטח לאחר קבלת אישו

לצרכי הובלת ציוד הקבלן, וכמו כן שטח לריכוז הכלים מהמפקח ובתאום עם נציגי המועצה 

ולטיפול בהם וגישה יום יומית לשטח העבודה. הקבלן יישא בכל האחריות, הוצאות דמי נזיקין 

  וקנסות, במקרה של גרימת נזק רכוש אשר מחוץ לתחום העבודה, כפי שיקבע לעיל.

 

 אחסון הציוד   1.1.17

קים מחסן מקורה אחד לפחות לאחסנת כלים וחומרים אשר עלולים   להינזק מהשפעת הקבלן י

מזג האוויר. כל המחסנים יהיו פתוחים בפני המהנדס או בא כוחו לשם  קבלת דוגמאות או כל 

  מטרה אחרת. 

כל המבנים שיוקמו יהיו על חשבון הקבלן. אחרי גמר העבודה על הקבלן לפרק את המשרד 

  ר הקרקע לקדמותה. כמחסן מקורה תחשב מכולה, במידות שטח הרצפה הנ"ל.והמחסן ולהחזי
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 סימון קווי ביוב ותשתיות קיימות   1.1.18

על הקבלן לחשוף ו/או לסמן לפני תחילת העבודה את קווי המים, הביוב והתקשורת הקיימים 

באזור למנוע פגיעה בהם או בתשתיות אחרות. הקבלן יוודא שיש בידיו את כל האישורים 

חוצים לפני תחילת העבודה (לרבות אישורי חב' מקורות, מע"צ, רשט"ג, בזק, חברת חשמל, הנ

 קק"ל וכו'). כל פגיעה בתשתיות קיימות ושיקומה תהיה ע"ח הקבלן. 

על הקבלן להקפיד בנושא קווי מים, חשמל, גז, טלוויזיה בכבלים וכד' המונחים בקרקע, ולמנוע 

עול על פי הנחיות של משרד הבריאות להנחת קווי מים פגיעה בהם. בכל מקרה על הקבלן לפ

 יד'שאינם לשתיה בסמוך לקווי מים לשתייה. הנחיות אלו ניתן למצוא בנספח 

 

 בדיקות שדה ומעבדה   1.1.19

בדיקות שדה ומעבדה וכן בדיקות מעבדתיות לאימות ביצועי הציוד המסופק ע"י הקבלן, יבוצעו 

. הקבלן יהיה חייב להודיע מבעוד מועד על מתכנןהע"י עפ"י פרוגרמה שתוכן בצורה פרטנית 

העבודות האמורות להתבצע בכדי שיהיה מספיק זמן למפקח, לתאם את הזמנת הבדיקות 

הנחוצות. עלות הבדיקות כאמור לעיל, אשר תבוצענה בפועל, כלולה במחיר הצעתו של הקבלן ולא 

  ישולם עבורה בנפרד. 

  

  ת מקורות אספקה.דמי בדיקות מוקדמות של חומרים לקביע -

 דמי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו הוא (נוחות עבודה, חסכון וכו'). -

 דמי בדיקות של חומרים ומלאכות אשר ימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה. -

 הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות. -

  סעיף זה לא מתייחס לבדיקות שפכים וקולחין, המפורטות בהמשך. -

  

 

 הירותאמצעי ז   1.1.20

הקבלן יהיה אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת 

תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחה, הרכבת ציוד, הובלת חומרים 

וכו'. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע 

ה ויקפיד על קיום כל החוקים , התקנות וההוראות של משרד העבודה בעניינים אלו. הקבלן העבוד

יתקין מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות 

  העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות, ערמות עפר או חומרים ומכשולים אחרים באתר.

ה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, לישר את מיד עם סיום העבוד

  הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מביצוע העבודה.

נקיטת אמצעי -הקבלן יהיה האחראי היחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם וחיה עקב אי

מסוג זה אשר תופנינה אליו. כל תביעה לפיצויים זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות 

עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן, או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כלשהו שנפגע 
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באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן באמצעות פוליסת ביטוח מתאימה בה יבוטח גם המזמין, עפ"י 

  הנוסח המדויק הנדרש במסמכי המכרז.

בקרה קיימות על הקבלן לבדוק -, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחותבמקרה של עבודה

תחילה את הביבים או השוחות להימצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה 

  אשר יכללו בין היתר את אלו:

  

לפני שנכנסים לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה מזיקים ויש בה כמות מספקת של  -

יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין להיכנס לשוחת הבקרה אלא אספקת חמצן. אם 

לאחר שהשוחה תאוורר כראוי בעזרת מאווררים מכאניים, או לאחר שסולקו כל הגזים 

ומובטחת אספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה לשוחת הבקרה, אבל רק לנושאי 

  מסכת גז.   

 

שעות לפני הכניסה ולפי  24תקופה של מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, ל -

 הכללים הבאים:

מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד  והמכסים בשתי  -קיימת- בקרה–לעבודה בשוחת  -

  השוחות הסמוכות. סה"כ שלושה מכסים.

 המכסים משני צידי נקודת החבור . –לחבור אל ביב קיים  -

  יש להבטיח גידור שטח וסימונו למניעת נפילה. -

  

כן יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה אשר - בקרה אלא אם-להיכנס לשוחה לא יורשה אדם -

  יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך .

 

מחליקות -הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי, ינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי -

ויחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל בטחון אשר קצהו החופשי יעוגן ויוחזק בידי 

  מצא מחוץ לשוחה.האיש הנ

 

 מ' יישא מסכת גז מתאימה. 3הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל  -

 

כניסת אדם ובמשך  מ' יופעלו מאווררים מכאניים לפני 5בשוחות בקרה שעומקן עולה על  -

 כל זמן העבודה בשוחה. 

  

העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחת בקרה יודרכו בנושא אמצעי  -

 יאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו במפרט הכללי.הבטיחות הנדרשים ו
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 שילוט באתר   1.1.21

לפחות. בשלט  מ' 6X4הקבלן יקים באתר, בתאום עם המפקח והמזמין, שני שלטי אתר בגודל 

יתואמו פרטי הכיתוב ויכללו את פרטי המזמין, המתכנן, המנהל, המפקח, הקבלן ופרטים נוספים 

המתקן, יכללו את הקמת והצבת השלטים. אחד השלטים  שידרוש המפקח או המזמין. במחיר

יוצב בכניסה לאתר ושלט שני יוצב בצומת דרכים על כביש מע"צ, בתיאום עם מהנדס הרשות 

  המקומית. 

 תיאור העבודה 1.2

  ספיקות תכן 1.2.1

  . הפרויקט יוקם בשני שלבים:2030טווח התכנון למט"ש קציעות יהיה עד לשנת 

  יום)\מ"ק 3000(ספיקה יומית ממוצעת של   2030ת לטווח תכנון של עד שנ שלב א'

  יום)\מ"ק 4,500-הרחבה אופציונאלית לעתיד הרחוק (ספיקה יומית ממוצעת של כשלב ב' 

הספיקות הנ"ל נגזרו מניתוח לצפי גידול האוכלוסייה ולשפיעות החזויות ביחד עם המזמין. 

ובהתאם לתכניות האב  התחזית מותאמת להחלטת הממשלה בנוגע לאכלוס קבע לסהרונים

  המקומית לישובי הסביבה ויתר התורמים. 

 תיאור התהליך 1.2.2

מתקן הטיפול בשפכים יהיה מתקן אלקטרו מכני לטיפול ביולוגי מכני של שפכים בשיטת בוצה 

  משופעלת.

  להלן פירוט היחידות התהליכיות העיקריות שיוקמו  במט"ש בחלוקה על פי מס' מבנה:

  : רשימת מבנים1 טבלה

 שם מס' מבנה

 מבנה טיפול קדם 01

 בריכת ויסות שפכים  02

03 
ותא  תא חלוקה י,תא אנאירוב ,תא סלקטור

 ייצוב בוצה

 ראקטורים ביולוגיים 04

 תאי חלוקה למשקעים 05

 אגני שיקוע 06

 תא מגע לחיטוי+ יחידת מי שירות 07

 מבנה מכונות וטיפול בבוצה 08

 מערכת סינון קולחים 09

 תא איזון לקולחים שניוניים 10

 תחנת שאיבה לבוצה מסוחררת, עודפת ולצופת 11

 בריכת חירום ת"ש להחזרת שפכים 12

  ת"ש למי נטל וריקון 13

14  

 מרכזימנהלה מבנה  15

16  

 נטרול ריחות 17
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  ריכוז נתוני תכנון 1.3

 נתוני איכות שפכים בכניסה למכון: 1.3.1

  תורמים של סגוליים עומסים פי על חושבו תכנון לצורכי ש"למט הנכנסים האורגנים םהעומסי

 רפתות ושפכי פארקים, מוניציפאליים משפכים הנתרמים העומסים בין להבדיל שונים מסוגים

 ותוך, השונים מהמקורות המזהמים עומסי תרומות שקלול לאחר .במקור קדם טיפול שעברו

  נתוני איכות השפכים הנכנסים. להלן, הכללית לתרומה רפתות שפכי של היחסי בחלק  התחשבות

  : איכויות שפכים לתכנון2 טבלה

 פרמטר
ריכוז, 

 ל\מ"ג

עומס, 
יום \ק"ג

 שלב א'

עומס, 
יום \ק"ג

 שלב ב'

COD 934 2,356 3,142 

BOD 374 1,122 1,496 

TSS 349 984 1,280 

TKN 90 360 352 

NH3 70 264 420 

TP 20 60 80 
  

 וכללים קולחין מי איכות תקני( העם בריאות תקנות פי על תהיה הנדרשת הקולחים איכות

 שלהלן 3 טבלה. מוגבלת בלתי להשקיה) ענבר וועדת תקנות( 2010 -ע"התש), שפכים לטיהור

 ביציאה הנדרשת הקולחים לאיכות ש"המט לתהליך הרלבנטים הפרמטרים את מפרטת

  .ש"מהמט

  

 םמאפיינים הידראוליי 1.3.2

  :הבאים אפייניםבהתאם למהתכנון ההידראולי של המט"ש בוצע 

 הטבלאות שלהלן מציגות את ספיקות השפכים לתכנון כל אחד מהשלבים המפורטים לעיל. 

  ספיקות למערכת טיפול מוקדם: 3 טבלה

 שלב ב' שלב א' יחידות פרמטר
ספיקה יומית 

 4500 3000 יום\מ"ק ממוצעת

ספיקת יום שיא 
מעל הספיקה  15%(

 5200 3500 מ"ק/יום  ביום יבש)

ספיקה שעתית 
ממוצעת ביום יבש 

 188 125 מק"ש ש)\24(

ספיקת שיא שעתית 
 450 300 מק"ש ש)\24ביום רטוב  (
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  הטיפול הביולוגי (לאחר וויסות)ספיקות למערכת : 4 טבלה

 שלב ב' שלב א' יחידות מטרפר
ספיקה יומית 

 4500 3000 יום\מ"ק ממוצעת

ספיקה שעתית 
 185 125 מק"ש ש)\24ממוצעת (

 225 150 מק"ש ספיקת שיא שעתית 

 

  

 נתוני דרישות איכות קולחים ביציאה מהמכון 1.3.3

מערכת הטיפול המתוכננת תתוכנן עם כל האלמנטים הנדרשים להפקת קולחים להשקיה ללא 

לות כמוגדר בתקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים) התש"ע מגב

  למט"ש גדול. אלו הן: 2010

 

 איכות קולחים נדרשת ביציאה: 5 טבלה

קולחים  יחידות פרמטר
 שלישוניים

BOD 10 ל\מ"ג 

TSS 10 ל\מ"ג 

TN 60 ל\מ"ג 

NH4 50 ל\מ"ג 

Ptotal "10 ל\גמ 

Fecal Coli 
forms 

MPN/100 
ml 10 

COD 100 ל\מ"ג 
 250 ל\מ"ג כלוריד

 

 

  איכות בוצה לסילוק 1.3.4

  ע"י הסמכה, ייצוב אירובי וסחיטה. CLASS Bהמכון יתוכנן לטיפול  בבוצה לאיכות ברמת 

  דרישות לגבי הבוצה המעוכלת בעיכול אאירובי:

ה ממתקן הסחיטה תעמוד בדרישות המשרד הבוצה המעוכלת בפעילות אארובי והסחוטה ביציא

להגנת הסביבה כמוגדרים בתקנות המעודכנות של המשרד . הבוצה תהיה מיוצבת , ללא ריח, 

  : CLASS Bניתנת לשינוע ללא נזילת מים ותעמוד במבחן הפרמטרים הבאים עבור 

  כנדרש לסילוק למטמנה. –דרגת יובש  -

- SOR < 2mg oxygen/ gr V.S.S. in sludge/hr   (דרישת חמצן) 

  הבוצה מיוצבת כך שאין מטרדי ריח, התפתחות של זבובים וחרקים אחרים. -

 מיליון חיידקי קולי פקלי לגרם חומר יבש של בוצה. -

כולל  .לאתר קומפוסטציה מורשההבוצה המיוצבת והיבשה תאוחסן במכולה ותפונה  -

ת המשולמות בגין הצגת אישורים על קבלת הבוצה. כל הטיפול בבוצה, שינועה והאגרו

  הבוצה יחולו על הקבלן.
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  נתוני תכנון שיטת הטיפול ותיאור המתקנים 1.4

 כללי   1.4.1

מתכנן שהוכן ע"י מפורט תהליך הטיפול שנעשה ע"י המזמין כמוצג להלן, מבוסס על תכנון כללי ו

ובמידה המזמין. לא יאושר תהליך טיפול בטכנולוגיה שונה מהמתואר. תהליך שיוצע ע"י הקבלן 

אינו עונה על מכלול הדרישות המוצגות במסמכי החוזה, לא יובא כלל לדיון והצעתו ש וימצא

תיפסל. כל הדרישות ההנדסיות הכלולות במפרטים הטכניים יחולו על הטכנולוגיה המוגשת לפי 

  העניין. 

 

 כללי –תיאור המתקנים ותהליכי הטיפול  1.4.2

ה ביולוגית של חנקן באמצעות מבוסס על תהליך בוצה משופעלת הכולל הרחקהתהליך הטיפול 

 הנו המתאים ביותר דה ניטריפיקציה והרחקה ביולוגית של  זרחן, –תהליך רציף של ניטריפיקציה 

  ייבנה מכון טיפול בשפכים הפועל במיטב הטכנולוגיה המקובלת ובעל גמישות תפעולית. ולכן 

  התכנון נדרש לתת מענה לנקודות הבאות:

ויומי של יעד התכנון הסופי: יחידות המבוססות על תכנון  שעתי הידראוליעמידה בעומס  -

הידראולי, כגון ת"ש ביוב גולמי, מערכות טיפול קדם, משקעים, מערכות מכאניות לטיפול  

, שאיבות בוצה, שאיבות מי נטל וכד'), RASבבוצה, ותחנות שאיבה פנימיות (סחרור 

ות, בהתאם לכושר ההידראולי במידה שרלבנטי, חייבות להיות מותאמות לספיקות הגדול

 של היחידות השונות.

לעומסי מזהמים של יעד התכנון הנוכחי: ממדי המערכות  בכושר טיפול ביולוגיעמידה  -

הביולוגיות, כושר האוורור המותקן (במידה שרלבנטי), וכד', צריכים להספיק להפחתת 

 והאמוניה לרמות הנדרשות ביעד התכנון הנוכחי.  BOD -ה

יה של צריכת אנרגיה וכימיקלים המהווים את גורם עלות התפעול הכבד אופטימיזצ -

 שניתן להשפיע עליו בתכנון.

- עמידה בדרישות סילוק החנקן על ידי תכנון מערכת לביצוע ניטריפיקציה ודה -

 ניטריפיקציה במערכת הביולוגית.

 ימיים.או באמצעים כ\עמידה בדרישות הזרחן על ידי הרחקת זרחן באמצעים ביולוגיים ו -

 פירוק החומר האורגני באמצעות תהליכים ביולוגיים. -

 עמידה באיכויות בקטריאליות בקולחים באמצעות חיטוי. -

 עמידה בדרישות המוצקים המרחפים בקולחים באמצעות סינון. -

עמידה באיכויות בקטריאליות של הבוצה כנדרש לבוצה מסוג א', או ייצוב חלקי (עיכול  -

 ם עוקבים) ושינוע לאתר טיפול משלים חיצוני.ימים בתאי 5אירובי למשך 

, יובטח פתרון לטיפול בעודפי שפכים במקרה של תקלה 46/1בהתאם לדרישות תמ"א  -

בהתקיים אחד . במתקן. לשם כך  תבנה  בריכת חירום שתחבר בינה לבין המט"ש

 מהמצבים הבאים:

  לטפל בהם. תאיכות השפכים הנכנסים אינה מאפשר -

 ולים לגרום נזק לתהליך הביולוגי.השפכים הנכנסים על -
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  בלתי מוגבלת.ות איכות קולחים שלישונית להשקיה איכות הקולחים אינה עומדת בדריש -

  מקרה כשל הגורם להשבתת המט"ש או להקטנה בכושר הטיפול שלו. -

תופעל מערכת חירום, שתפקידה לאפשר מתן זמן השהיה או מהילה בקולחים והמשך  -

 יתייצב. טיפול ביולוגי כאשר המצב

 

 טבלת תכן סניטרי    1.4.3

שנות ההפעלה  16- המכון.  שלב א' כאמור מיועד לכהטבלה להלן מרכזת את נתוני התכן של 

הראשונות ושלב ב' יתאים להרחבה עתידית למקרה בבוא העת. בשלב זה של התכנון, הוקצה 

    מקום להרחבות שיתכן ויידרשו בעתיד.

  

  ת תכן סניטריתטבל: 6 טבלה

 שלב ב' שלב א' יחידות פרמטר מרכיב

          

 4500 3000 מק"י ספיקת תכן טיפול קדם

       מגובים מכאניים  

 450 300 מק"ש ספיקה כוללת (מקסימאלית)  

 3 2 יח' מס' יחידות  

 150 150 מק"ש ספיקה בכל יחידה  

       סוג  

    STEP SCREENS     

 15 15 מ"מ סינוןמרווח   

 0.5 0.5 מ' רוחב כל תעלה  

 9 11 ס"מ עומק המים בפתח התעלה  

 10 10 מ' אורך תעלה  

       יחידות  משולבות לסילוק חול וגרוסת  

 450 300 מק"ש ספיקה כוללת   

 4 3 יח' מס' יחידות  

 112 100 מק"ש ספיקת כל יחידה  

 סוג  
No aerated Grit  

Chambers     

 0.5 0.3 ק"ג/יום כמות חול מוערכת  

 0.5 0.35 ק"ג/יום כמות גבבה מוערכת  

       תא שאיבה ויסות  

 2200 2200 מ"ק נפח תא שאיבה וויסות   

 2 2 יח' מס' מערבלים בתא  

 KW 4.5 4.5 הספק ליחידת ערבול  

תחנת שאיבה 
       משאבות בתא שאיבה לביוב גולמי 

 62.5 62.5 מק"ש אבה ספיקת מש  

 3 2 יח' מס' משאבות בעבודה  

 22 22 שעות שעות  שאיבה ביממה  

       אגני איוור טיפול ביולוגי

 3 2 יח' מס' יחידות  

 900 959 קג"י עומס צח"ב בכניסה לאגני איוור  

 850 872 קג"י עומס מוצקים בכניסה לאגני איוור  

 280 317 קג"י ורעומס חנקן בכניסה לאגני איו  
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 60 79 קג"י עומס זרחן בכניסה לאגני איוור  

       סוג  

    Activated Sludge      

 1400 1400 מ"ק נפח איזור אירובי באגן איוור  

 225 225 מ"ק נפח איזור אנירובי באגן איוור  

 65 65 מ"ק נפח תא סלקטור  

 1690 1690 מ"ק נפח כל אגן  

 3 3 יח' ים בתא אנאירובימספר מערבל  

 0.5 0.5 קווט הספק ערבול בתא אנאירובי  

 2 2 יח' מספר מערבלים בתא סלקטור  

 0.1 0.1 קווט הספק ערבול בתא חלוקה  

 3.5 3.5 ק"ג/מ"ק )MLSSריכוז מוצקים ממוצע באגן (  

 10 10 טון סה"כ משקל ביומסה במערכת  

 13 13 טון סה"כ מוצקים במערכת  

 0.098 0.098 ק"ג צח"ב / F/Mעומס ביולוגי   

     ק"ג ביומסה/יום    

 12 13 ימים גיל בוצה  

 1230  824 קג"י כמות בוצה נוצרת  

 0.86  0.86 ק"ג בוצה / יחס יצור בוצה / צח"ב מועמס  

     צח"ב מועמס    

 11,200  7632 ק"ג חמצן /יום סה"כ כמות חמצן דרושה בתנאי הפעלה  

       אגני שיקוע/ הפרדת בוצה  

 3 2 יח' מס' יחידות  

   עגול   סוג  

 16 16 מ' קוטר יחידה  

 º 41609 41609 שיפוע המשקע  

 3.06 3.06   מהקוטר 2/3עומק בהיקף   

 0.37 0.35   עומס הידראולי בשעה ממוצעת/שטף  

 0.45 0.42 מ' עומס הידראולי בשעת שיא  

       צה ונוזל מעורבסחרור בו  

   75 % אחוז סחרור בוצה מתוכנן  

   5.9 ק"ג/ מ"ק ריכוז בוצה מסוחררת  

   5060 מק"י ספיקת סחרור בוצה יומי  

       הסמכת בוצה ביולוגית טיפול בבוצה

       שעות עבודה שבועיות 42נתוני מערכת ההסמכה לפי   

   110 מק"י ספיקה כוללת  

   2   ידותמס' יח  

   12 מק"ש ספיקת יחידה  

   69 יח' עומס מוצקים ליחידה  

   5 % ריכוז מוצקים לאחר הסמכה  

     % אגני ייצוב אירוביים  

   16 מק"י נפח בוצה יומי  

   791 קג"י מוצקים כללים לפני ייצוב (יבש)  

   533 קג"י מוצקים נדיפים מתפרקים (יבש)  

   537 קג"י יוצבתמשקל בוצה מ  

   3.4 % ריכוז מוצקים בבוצה מיוצבת  

   601 מ"ק סה"כ נפח אגני הייצוב (נטו)  

   38 % זמן שהייה באגן ייצוב  

   1868 ק"ג / יום כמות חמצן דרושה בתנאי  

       מ.בטחון) SORT (15%-הפעלה  

       ייבוש מכני של בוצה מעוכלת  

       שעות עבודה 42בוצה לפי נתוני מערכת יבוש   
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   1 יח' מס' יחידות יבוש  

   3 מק"ש ספיקה ליחידה  

   90 ק"ג / שעה עומס מוצקים ליחידה  

   22 % ריכוז מוצקים בבוצה היבשה  

   2.4 מ"ק /יום נפח בוצה לאחר יבוש  

       סינון טיפול שלישוני 

   125 מק"ש ספיקה שעתית מקסימאלית  

   חול   מצע סינון  

   10 מ'/שעה מהירות סינון מקסימאלית  

   2 יח' מס יחידות סינון  

   12 מ"ר שטח  מינימאלי ליחידת סינון  

       הכלרה (חלופת תא מגע)  

   125   ספיקה שעתית ממוצעת  

   150 מק"ש ספיקה שעתית מקסימאלית  

   108 מק"ש זמן שהייה בספיקה ממוצעת  

   90 דקות זמן שהייה בספיקת שיא  

   450 מ"ק נפח תא הכלרה (ברוטו)  

   3 מ"ק עומק נוזל (מקסימום)  

   2 מ' רוחב התא (מחולק לחמש תעלות זרימה)  

   16 מ' אורך התא  
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  תיאור המתקנים העיקריים 1.4.4

 מערך טיפול קדם   1.4.4.1

ם ועדינים, ומערכת סילוק גרוסת.  חלק זה של גסי םטיפול הקדם יכלול מערכת מגובים מכאניי

המערכת מתוכנן לספיקת שיא יומית במזג אויר גשום, כלומר, ספיקת המים השעתית 

  המקסימאלית המתוכננת להגיע למט"ש בשלב הסופי.  המערכת תכלול:

 מ"מ) 15) מגובים גסים אוטומאטיים (מרווח סינון 2שני ( -

השאיבה השונות יוזרמו ישירות למערך הסינון השפכים הגולמיים המגיעים מתחנות  -

  מ"מ. 15 –לסילוק מוצקים הגדולים ממרווח הסינון 

  . מק"ש 150של  תעלות זרימה כ"א לספיקה מקסימלית 2מערך הסינון יכלול  -

 מ"מ) 25) (מרווח סינון bypassמגוב גס ידני למעקף ( -

  ) מערכות משולבות2שתי ( -

מ"מ), ומערכת לסילוק והפרדת חול. כל  6מרווח סינון המערכות כוללות מגובים עדינים ( -

מק"ש. ובספיקת שיא  150מתקן משולב מסוגל לטפל בכל הזרם הנכנס בספיקה של 

היחידה לסילוק חול תהיה כזו תידרש הפעלה של שני מתקנים משולבים במקביל. 

ולי של מ"מ ומעלה, ובמשקל סג 0.2מהחול והגרוסת בגודל גרגיר של  95%שתסלק לפחות 

מהשמנים והשומנים המגיעים למכון עם  70%טון/למ"ק. במערכת זו יסולקו לפחות  2.5

  השפכים הגולמיים.

ספיקה של יחידה תהיה בספיקה השעתית המקסימאלית של המכון. מערך זה יתוכנן כך  -

שבאמצעות מערכת של מגופים ו/או סגרים, ניתן יהיה להפעיל בעתיד יחידה אחת או 

 מערכת לשלב הבא בטיפול, על מנת לאפשר טיפול בכל אחד מהמתקנים.לעקוף  את ה

 בריכת ויסות ואיזון  -

יהיו  מטרתה לאזן את הספיקות והעומסים שיכנסו לטיפול הביולוגי. בבריכה -

משאבות לביוב גולמי טבולות, שתפקידן יהיה לאפשר העברה של ספיקה קבועה 

  מ"ק. 2,200 . נפח הבריכהמבריכת הויסות אל הטיפול הביולוגי שלאחר מכן

 מדידת ספיקות -

הספיקה הנכנסת למכון ללא זרמי תסנין או זרמים פנימיים אחרים, תימדד באמצעות מד  -

  זרימה   מסוג מד מים אלקטרומגנטי.

 

  מערך טיפול ביולוגי והפקת קולחים שלישונים   1.4.4.2

 15 -זמן שהיה של כ שפכים גולמיים לאחר טיפול מוקדם וויסות יוזרמו לתא בורר (סלקטור) בעל

). מטרת הסלקטור היא הפתתה וגיבוש של RASדקות, אליו מוזרמת גם חלק מהבוצה החוזרת (

הביומסה הרצויה,  וכתוצאה מכך שיפור בתכונות השיקוע של הבוצה. ביציאה מהסלקטור עובר 

י הזרם המעורב לתא אנאירובי נוסף, אליו מוזרמת יתרת הבוצה המסוחררת. בשלב האנאירוב

שעתיים ומתרחש שלב ראשון -השפכים ובוצה מסוחררת שוהים בתא מעורבל  למשך שעה

  בתהליך סילוק זרחן ביולוגי.
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לאחר התא האנאירובי מחולק זרם הנוזל המעורב לשני ריאקטורים ביולוגיים זהים, בהם 

ת ), והטמעBODמתקיימים התהליכים הביולוגיים העיקריים של פירוק חומר אורגני פחמני (

) ומאווררים באמצעות oxidation ditchחמצון  (-חנקן וזרחן. הריאקטורים הינם מסוג תעלת

  דיפיוזרים עדינים הפזורים בכל שטח הריאקטורים. 

בריאקטור זה מנגנון סילוק החנקן העיקרי הינו מנגנון הקיבוע (וללא צורך בתהליך משולב 

יגדל או לחילופין דרישות הרחקת החנקן ניטריפקציה ודנטריפקציה ) . במידה וריכוז החנקן 

 10%-30%-יחמירו, ניתן תפעולית לייצר אזור דנטריפקציה בקדמת כל ריאקטור בשטח של כ

מהשטח הכללי, וכן להוסיף משאבות סחרור לצורך גיבוי במקרה שיידרש שיפור בהרחקת חנקן 

ויסות ושליטה על אזורים כהכנה לכך תתוכנן כבר היום מערכת פיזור אוויר מודולארית הניתנת ל

  ) בשטח הריאקטור.30%עד  10%פנימיים קטנים (

  

נוזל מעורב מהריאקטורים מועבר למצללים שניוניים לצורך הפרדת הבוצה מהקולחים. הקולחים 

מוזרמים לאחר הפרדה למערכת הטיפול השלישוני ,ואילו הבוצה מתחתית המצללים מסוחררת 

  בוצה מועברים מדי יום למערכת הטיפול בבוצה. ברובה לראש התהליך, כאשר עודפי 

  

  להלן פירוט המימדים העיקריים של היחידות התהליכיות: -

  

 מ"ק 65סלקטור+ תאי חלוקה בנפח  -

 בוכנה. מ"ק בזרימת  250אזור אנאירובי (סילוק זרחן) בנפח  -

 מ"ק כל אחד) 1400מ"ק ( 2800אזור אירובי בנפח  (ברוטו) כולל של  -

) לפיזור במידה םמק"ש אוויר (בתנאים נורמאליי 2850יר לאספקת עד מערכת פיזור אוו -

 שווה או משתנה בין חמשת אזורי הפיזור בכל אחד מהריאקטורים האירוביים.

מטר כ"א (שטח פנים כולל לשני אגני השיקוע הוא  16.6אגני שיקוע בקוטר חיצוני של   -

 מ"ק).  806

ספיקת התכן ושמירה על גיל בוצה של מ 75% -משאבות סחרור בוצה בשיעור של כ 2+1 -

 יום. 13

 מ"ק. 800מעכל אירובי לייצוב בוצה בשני תאים מקבילים מאווררים  בנפח כולל של  -

  

 

 טיפול שלישוני לקולחים 1.4.4.3

הוספת מערכת סינון קולחים תאפשר עמידה עקבית בריכוז המוצקים המרחפים הנדרש בקולחים 

ל בהתאמה (על ידי \מ"ג 100-ו 10של  BOD/COD-ל), וכן תסייע לעמידה באיכות ה\מ"ג 10(

ל. סינון הקולחים יתבצע \מ"ג 5הרחקת עומס אורגני חלקיקי), וליטוש הרחקת הזרחן לרמה של 

בסינון זו עוברים הקולחים דרך מצע חול  בזרימה מלמעלה וכלפי   - ע"י סינון גרביטציוני עמוק

יך של סינון המאפשר הפרדה באמצעות מטה ותוך כדי זרימה דרך התווך הגרגרי מתבצע תהל
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מנגנון של ניפוי ומנגנון של ספיחה. שטח הסינון נקבע  בהתאם לספיקה הנכנסת ולמהירות 

הזרימה הנדרשת. לאחר מספר שעות הפעלה נדרשת בדרך כלל פעולה של שטיפה נגדית הכוללת 

מהחומר שהצטבר בו.  לרוב גם הרחפה של המצע באמצעות אוויר, לצורך רענון וניקוי  של המצע

בעת ביצוע השטיפה יחידת הטיפול יוצאת מכלל פעולה ולכן יותקנו שתי יחידות טיפול על מנת 

לשמור על רציפות בעבודת המערכת.  מי השטיפה הנגדית יוחזרו לברית הויסות. מערכת זו 

 מוכחת כיעילה גם בהרחקת טפילים.

 המערכת תכלול :

 "ש מק 125משאבות סינון בספיקה של  -

 10) של עד TSS-ו  BOD( ריכוזיםע"י משאבת מינון לקבלת  25%הזרקת אלום בריכוז  -

 מג"ל.

מטר לשעה ובזמן שטיפה  8, לקבלת מהירות סינון של 4X2.9יחידות מסננים בגודל  -

שכבות של מצע.  3מטר לשעה. המסנן יכיל  10הפוכה לקבלת מהירות סינון של עד 

 .AWWAשל  B100המצעים הם לפי תקן 

מק"ש ומפוח אוויר  180מערכת שטיפה נגדית הכוללת משאבת שטיפה בספיקה של  -

שמטרתו הזרמת אוויר מתחתית המסנן לשחרור המצע. מקור המים לשטיפה יהיו קולחין 

 מסוננים לאחר חיטוי.  

  

אשר יבטיחו זמן מגע של מ"ק  470לתא מגע שנפחו הקולחים המסוננים יוזרמו תוך כדי הכלרה 

דקות. ההכלרה תתבצע באמצעות משאבות מינון היפוכלוריט אשר יבוקרו באמצעות  60לפחות 

במסגרת מערכת בקרת כלור נותר. הקולחים המוכלרים יוזרמו למאגר הקולחים לזמן מגע נוסף. 

התכנון על הקבלן לקחת בחשבון איגום הקולחים ושאיבתם חזרה לתהליך, במקרים בהם איכות 

  נאותה או במקרי כשל במערכת הטיפול השלישוני. הקולחים המתקבלת אינה 

 

 מערך הטיפול בבוצה     1.4.4.4

  מוצקים.  5%-4%-במידת הנדרש, בוצה עודפת תוסמך באמצעות מסמיך מכאני לריכוז של כ

  השימוש בפולימרים יהיה  מינימאלי ככל האפשר.

  ר במאוורר.המסמיך יהיה סגור ומחובר למערכת נטרול ריחות ובנוסף הוא יותקן בחדר מאובז

ימים. במערכת  10-הבוצה המוסמכת  תועבר ליחידת ייצוב בוצה אירובית לזמן שהייה של כ

הייצוב תשולב מערכת אוורור מכאנית לאספקת החמצן הנדרש ומניעת היווצרות אזורים 

  ספטיים.

שעה. בוצה \מ"ק 3-5סחיטת בוצה תתבצע באמצעות צנטריפוגה המסוגלת לטפל בספיקה של 

עבר למכולה סגורה ללא צורך במסוע  על ידי שימוש במבנה דו קומתי כך שיתאפשר יבשה תו

  העברה של עוגת בוצה למכולה הנמצאת בקומה התחתונה של המבנה.  

  המערכת תכלול:   

  

  הסמכת הבוצה -
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-יכולים להסמיך בוצה זו לכדי כה באמצעות מסמיך סרטהסמכת הבוצה העודפת תהיה  -

  מוצקים. 5%

  ביאגן ייצוב ארו -

ימים (גם  10ייצוב הבוצה המוסמכת יתבצע באגן ייצוב אירובי בזמן שהייה של לפחות  -

מהמוצקים המרחפים הנדיפים וקבלת בוצה יציבה. זמן  40%בשלב ב') ומבטיח פירוק של 

  ימים. 20השהייה המצטבר של הבוצה באגן העיכול ביחד עם גיל הבוצה יהיה לפחות 

  

  Coarse Bubbles, פעפוע באמצעות בועות גסות ( שיטת האוורור תתבסס על אוויר -

  

  ייבוש בוצה מיוצבת (סחיטה) -

ריכוז  הבוצה המיוצבת תיובש באמצעים מכאניים על מנת לצמצם את נפחה. -

בכל מקרה. האמצעי לסחיטת בוצה  22%-המוצקים בבוצה המיובשת לא יקטן מ

  תהיה צנטריפוגה.

  .ות שבועיותשע 40-כגודל יחידת הייבוש יבחר בהתבסס על  -

הצנטריפוגה תצויד במערך הזרקה אוטומטי של פולימרים, מכלי אחסון והבשלה    -

  ולוח חשמל ובקרה להפעלה של כל המערכת.

  במבנה הצנטריפוגה לרבות המכולות תהיה מערכת לנטרול ריחות. -

  

  ייבוש והסמכת בוצה -

פוי.  המבנה מערך ההסמכה והייבוש יותקן בתוך מבנה מבטון סגור ויחופה באבני חי

  יכלול את מערכי ההסמכה, הייבוש וכל היחידות הנלוות למערכים הנ"ל.

  תחנת שאיבה לזרמים חוזרים (מי תהליך)  -

יאספו אל מכון  ( SUPERNATANT)מי תהליך שיפלטו מתהליכי הטיפול השונים  -

    שאיבה לזרמים חוזרים אשר תסנוק אותם אל תחילת התהליך (בריכת הוויסות).

  ממסמיך בוצה מכני מי סחיטה -

 מי סחיטה ממייבש בוצה -

 מבנה המנהלה/ מבנה מרכזי   1.5

   כללי 1.5.1

הקבלן יבנה מבנה מנהלה ושירותים לצורכי עובדי המכון. מבנה זה ייבנה במקום מרכזי במרחב 

אל עבר המכון באמצעות חלונות זכוכית גדולים  יהמכון כאשר מחדר הבקרה יישקף נוף פנוראמ

יהיה מחופה באבן תואמת לשאר מבני המכון. למבנה המנהלה  נההמבלאורך קירות החדר. 

תתוכנן חניית אורחים צמודה. מבנה המנהלה יהיה ממוזג בכל חדריו. מבנה המנהלה יכיל את 

  השירותים הבאים:

    חדר בקרה -

  ממ"ד -
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  מקלחת, שירותים (שני תאים לפחות), מטבחון -

  מחסן -

  מעבדה -

  בית מלאכה -

  חדרי משרדים -

  חדר ישיבות -

 ציוד מאושרת להגשה  רשימת 1.6

על הקבלן במסגרת מכרז זה, להגיש לאישור המזמין,  ציוד אלקטרומכני אשר נכלל ברשימה 

  המוצגת להלן. רשימה זו מופיעה בנוסף במפרט המיוחד לאספקת ציוד אלקטרומכני (באנגלית).

    רשימת ציוד אלקטרומכני:7 טבלה -

 יצרן מאושר שם

 MEVA, HUBER, SAVI לסינון גס מגובים

 HUBER, MEVA, ANDRITZ, FSM מתקן משולב לסינון הוצאת חול גרוסת 

 מערבל בריכת וויסות

INVENT, SIEMENS, GRUNDFOS 

AQUATURBO, AEROMIX, AIRO2 

  INVENT, SIEMENS, GRUNDFOS מערבל לתא סלקטור

  INVENT, SIEMENS, GRUNDFOS מערבל לתא אנאירובי

 דיפיוזרים

SANITAIRE, SSI, INVENT, 

GRUNDFOS 

 כולל גורף צופת וקופסת צופת -ציוד גריפה למשקע

CUNPURA, PROBIG, SIEMENS, 

FINCHAIN 

 מסמיך סרט 

PIRALISI,ANDRITZ, ALFA 

LAVAL,WESTFALIA, SIEMENS, 

ECOMACCHINA 

 צנטריפוגה-מייבש בוצה 

PIRALISI,ANDRITZ, ALFA 

LAVAL,WESTFALIA,  

 מערך סינון גרביטציוני

LEOPOLD, SIEMENSE, SEVERN 

TRENT 

 ABS,HUMA,FLYGT משאבות צנטריפוגליות

 NETSCH,SEEPEX משאבות דחיסה חיוביות

 מפוחים

AERZEN, ROBUSCHI, 

GARDNER-DENVER, ROOTS 

 מכשור

ENDRESS+HAUSER, HACH 

LANGE, PROMINENT 

   שערים וסגרים

 SIEMENS, BIOREM, R.N. ZRIMA חותמערכת נטרול רי

 SIEMENS מערכות מינון פולימרים
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    בטיחות וגיהות באתר העבודה 1.7

"מבצע העבודה" בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)  -הקבלן יהיה "קבלן ראשי" ו

, ועל כן ישא באחריות הבלעדית לבטיחות האתר, העובדים והשוהים באתר. 1988 - תשמ"ח 

ן ינקוט בכל האמצעים הדרושים ע"מ לוודא כי כל העבודות מבוצעות בהתאם לכל חוק הקבל

  ותקנת בטיחות ישימים ודרישות המזמין.

שיבצע ביקורת באתר באופן שוטף  –הקבלן יעסיק, על חשבונו, יועץ בטיחות שיאושר ע"י המזמין 

רשאי להפסיק את עבודתו דיווח חודשי שוטף. המזמין  –וידווח על תוצאות הבדיקה גם למזמין 

של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים וגיהותיים גרועים או שלא מתאימים לדרישות 

הרשויות ו/או המהנדס. הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור נזקים שיגרמו למבנה ו/או 

ם כנדרש ע"פ עובדים ו/או אדם כלשהו במקרה שהקבלן לא שמר על תנאי בטיחות וגיהות נאותי

  כל דין ו/או החוזה.

  

הקבלן ינקוט, באחריותו ועל חשבונו, בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם 

במכון ובסביבתו בעת ביצוע העבודות ויספק ויתקין שמירה, גידור, אורות, שלטי אזהרה, 

לנוחיותו של הציבור, פיגומים, מעקות בטיחות, גדרות זמניות ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ו

בכל מקום שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. כמו כן, יספק 

  הקבלן שמירה לשעות שבהם אין נוכחות עובדים.

  

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יספק ויתקין הקבלן מערכת אוטומטית לגילוי וכיבוי אש, 

המבנים, מערכות כריזה, מערכות תאורה, וכל יתר הדרוש מערכת לגילוי פריצה ואזעקה בכל 

למילוי הוראות הבטיחות והזהירות של כל רשות מוסמכת. כל המערכות הנ"ל יתאימו לדרישות 

  הרשויות המוסמכות, כגון: מכבי אש, משטרת ישראל, משרד העבודה, חברת החשמל וכיו"ב.

  

  ציוד ובגדי מגן: 1.7.1

הקבלן ימציא לעובדיו כל ציוד מגן ובגד מגן נדרש, כגון קסדות מגן, משקפי מגן, כפפות, מסכות 

וסינורי ריתוך, ומגינים על כלי עבודה ידניים, ויוודא כי עובדיו משתמשים בהם 

ולובשים/מרכיבים אותם בכל עת כנדרש ובהתאם ליעודי הציוד והבגד.  כל סולם יהיה מצוייד עם 

, מתוצרת מסחרית, מתוחזק כחדש.  כל דיסק חיתוך או השחזה יצויד במגן, והקבלן רגליות גומי

יוודא כי המגן לא יוסר לכל סיבה שהיא במהלך העבודות.  כל כלי ידני יתוחזק במצב תקין, כלי 

חיתוך יהיו חדים, וכלים חשמליים ייבדקו לעתים תכופות ויתוחזקו ע"י בעלי מקצוע מוכשרים 

קע חשמל לכלי עבודה חשמלי יחבר כבל מאריך אחד רצוף, בגודל המתאים לזרם לכך.  בין כל ש

מוש אחר יומוגן נגד ניתוק מקרי. בורות ותעלות פתוחים ייסגרו או יכוסו ויסומנו מיד. צביעה וש

  בנוזלים מסוכנים יבוצעו בשטחים פתוחים ומאווררים כנדרש.

    

ט הקבלן בכל אמצעי הבטיחות והגהות בתקופת ההרצה וההפעלה של המכון עם שפכים, ינקו

  המומלצים ע"י המוסד לבטיחות וגיהות של משרד העבודה והרווחה.
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כמו כן, על הקבלן להישמע לדרישות המהנדס והרשויות המוסמכות, ובכלל זה להשתמש באתר 

דרש יהעבודה בגדרות בטיחות, שילוט, תמרור תאורה, פנסים מהבהבים וכיוצ"ב. כמו כן באם י

החלטת המהנדס על הקבלן להתארגן לביצוע מעקפי תנועה זמניים ותשלום למשטרת ישראל  ע"פ

  עבור הצבת שוטרים בשכר להכוונת תנועה.

  

  נוכחות מנהל העבודה: 1.7.2

כל עבודות הקבלן באתר יבוצעו אך ורק בנוכחות מנהל העבודה של הקבלן, אשר (בנוסף לכישוריו 

טיחות ונוהלי הבטיחות, שאושר כדין ע"י משרד המקצועיים) יהיה בעל ידע בכל תקנות הב

העבודה, ומצוייד בטלפון נייד ומספרי טלפון לחרום ושל המפקח ושל המהנדס.  הקבלן יחזיק 

באתר העבודה בכל תקופת העבודה ערכת עזרה ראשונה ולפחות עובד אחד בעל הכשרה בעזרה 

  ראשונה
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  תכנית בטיחות: 1.7.3

יג הקבלן לפני תחילת העבודה באתר, סקר סיכונים שיוכן ע"מ להבטיח מילוי החובות לעיל, יצ

ע"י יועץ בטיחות מטעמו ותכנית כתובה להבטחת בצוע בטוח של העבודה, וכן את השמות וקורות 

החיים של עובדיו באתר אשר ימלאו את חובות השמירה על הבטיחות והעזרה הראשונה כולל 

ור מנהל העבודה לכל העובדים מטעם הקבלן מינוי ממונה על בטיחות. לפני תחילת העבודה ימס

 (לרבות עובדיו של כל קבלן משנה) הוראות נוהלי בטיחות ועזרה ראשונה ויבצע תדרוך כחוק.

  עבודה בביבים:  1.7.4

במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או תאי בקרה קיימים, יבדוק הקבלן תחילה   

וינקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה, אשר יכללו את הביבים או התאים להמצאות גזים מרעילים 

  בין היתר את אלו:

  

לפני שנכנסים לתא בקרה, יש לוודא שאין בו גזים מזיקים ויש כמות מספקת   )1

של חמצן. אם ימצא בתא הבקרה גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין להכנס 

לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת מאוררים מכניים. רק 

אחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת, תותר ל

  הכניסה לתא הבקרה, וזאת רק עם מסכות גז.

  

שעות לפחות לפי  24מכסי תאי הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של   )2

  הכללים הבאים:

  

מכסה של התא שבו עומדים לעבוד  -לעבודה בתא בקרה קיים   א.

  סמוכים, סה"כ שלושה מכסים.והמכסים בשני התאים ה

  

  המכסים משני צידי נקודות החיבור. -לחבור אל ביב הקיים   ב.

  

לא יורשה אדם להכנס לתא בקרה אלא אם כן ישאר אדם נוסף מחוץ לתא   )3

  אשר יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך.

  

לתי הנכנס לתא הבקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים על סוליות ב  )4

מחליקות. הוא גם יחגור חגורות בטיחות שאליה קשור חבל אשר את קצהו 

  החופשי יחזיק האיש הנמצא מחוץ לשוחה.

  

  מ', ישא מסכת גז מתאימה. 3הנכנס לתא בקרה שעומקו מעל   )5

העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לתא בקרה, יודרכו בנשוא   

  באמצעי הבטיחות שהוזכרו. אמצעי הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש

  

  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על הקבלן למלא אחר הוראות הבטיחות הבאות:  
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על הקבלן להתקין בכלים המכניים מראות באופן שלמפעיל לא יהיה שדה   )1

ראיה חסום באופן שתאפשר למפעיל שדה ראיה נרחב ומלא אשר יכסה את 

  חוריו.סביבותיו כולל המרחב שלפניו, לצדדיו ומא

  

על הקבלן להגן על כל הרצועות, השרשראות, הגלגלים ושאר חלקים מסוכנים   )2

  אחרים באופן שיהיו מוגנים מבחינה בטיחותית.

  

על מפעיל הכלי להיות בעל רשיון נהיגה כנדרש על פי חוק ונסיון מתאים   )3

  בהפעלת הכלי.

  

  ר נסיעה לאחור.כל הכלים המכניים יהיו מצויידים בפנס צהוב מהבהב וצופ  )4

  

על הקבלן להציב נצנצים או מהבהבים לסימן אתר העבודה במשך כל זמן   )5

  ביצוע העבודה באם ידרש ע"י המהנדס ו/או המזמין.

  

כל הנוכחים והעובדים ילבשו בגד עם מחזירי אור במשך כל זמן הימצאותם   )6

  באתר.

  

  הקבלן ידאג להימצאות ערכת עזרה ראשונה באתר.  )7

  

לן ידאג להימצאות ציוד כיבוי אשר באתר ועל הכלים המכניים בכמות הקב  )8

  המתאימה.

  

  כל אביזרי הבטיחות הדרושים ירכשו ויותקנו על ידי הקבלן ועל חשבונו.

המפקח באתר רשאי לפסול כל ציוד שאינו עומד בדרישות הבטיחות הנ"ל ולדרוש מן הקבלן 

  הקבלן בלבד.לסלקו מהאתר. כל ההוצאות במקרה זה יחולו על 

  

  דיווח תאונות:   1.7.5

בכל מקרה של תאונה שבה נפגע אדם בצורה כלשהי (גם במקרה שלא הוזמנו שרותי חרום ולא   

קיבל הנפגע טפול רפואי מחוץ לאתר) או נגרם נזק לרכוש המזמין או לרכוש הקבלן, מנהל העבודה 

לה זאת לא תשחרר את שעות בכתב.  פעו 24ידווח על כך מיד למפקח ולמהנדס בעל פה, ובתוך 

  הקבלן מדווח למשרד העבודה כפי שנדרש בחוק.

   



  

  

Ktziot WWTP Tender Document B  - 29 -  373 B 23.07.13  

 מבחני קבלה וכשירות 1.8

 כללי 1.8.1

לאחר השלמת כל חלק וחלק של המט"ש, לאחר שכל חלק כזה של ציוד וצנרת נבדק באתר בתנאי 

המלאה של ק בפיקוח הקבלן ולשביעות רצונו  עבודה, המט"ש כולו בשלמות יופעל , יכוון וייבד

  .המזמין

  

הפעלת המט"ש תיחשב כמושלמת רק לאחר שהמזמין יוודא שכל המרכיבים לחוד וכל המט"ש 

  בשלמות פועלים בצורה שוטפת, ובהתאם למפרטים.

  

ההרצה וההפעלה של המט"ש הם באחריות הקבלן ויבוצעו על ידו. העבודה תימסר למזמין 

לבי העבודה, לרבות בשלמות. שלב ההקמה יחשב כמושלם רק לאחר ביצוע מושלם של כל ש

  תיקונים במידה וידרשו.    

 

 נוהל מבחני הכשירות   1.8.2

  מבחני כשירות יבוצעו בשני שלבים:

  מבחן לכל יחידת ציוד בנפרד. .1

 מבחן כשירות לפעולת המט"ש בגמר הקמתו. .2

  

  מבחן לכל יחידה בנפרד 1.8.2.1

פ החלטת היצרן או באתר ע"  מבחן לכל יחידת ציוד בנפרד יעשה במהלך תקופת ההקמה, במפעל 

המזמין. הקבלן יגיש לאישור המזמין תכנית המפרטת את האלמנטים שיעברו בחינה כשהוא 

  מציין את נוהלי בדיקה.

  

חלק מהציוד המכאני האמור להיות מסופק למט"ש, ייבדק ע"י המזמין או מי מטעמו ב"מבחני 

  עדות" בתום הייצור וטרם המשלוח, במפעל המייצר.

  ציוד זה יכלול:

  פול קדם.ציוד לטי -

 מערבלים בריכת ויסות -

 מערבלים תא אנארובי -

  מפוחים לאגני איוור -

  דיפיוזרים לאגני איוור -

  מערכת אוורור לאגני ייצוב בוצה -

  ציוד להסמכה ולסחיטת בוצה -

  אגני שיקוע שניוני -

 מיכלי אחסון בוצה -
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 מערכות שאיבה במוקדים שונים במט"ש -

  מערכת נטרול ריחות -

  

חני העדות לציוד הנ"ל, הכנת כל המסמכים הנדרשים, העברת כל העלות הכרוכה בביצוע מב

  הציוד למעבדות שיקבעו ע"י המזמין או מי מטעמו, הכנת דו"ח מסכם וכו', יהיו ע"י וע"ח הקבלן.

  הדו"ח הכתוב יועבר למזמין ורק לאחר אישורו יורשה הקבלן לספק את הציוד.

מפעלים ב הנמצאותקו במיבדקות , מערבלים וכד' יבד יחידות אחרות, כגון ציוד שאיבה

  מייצרים. דו"ח כתוב יועבר למזמין ורק לאחר אישורו יורשה הקבלן לספק את הציוד.ה

  

  מבחן כשירות לפעולת המט"ש בגמר הקמתו 1.8.3

 יום לפני תום בניית המט"ש יגיש הקבלן למזמין לאישור תכנית המפרטת את נוהלי 120לפחות 

. ניתן יהיה להתחיל בבדיקה רק לאחר אישור נוהלי הבדיקה של המט"ש בתנאי עבודה מלאים

  הבדיקה.   

בזמן הבדיקה, ייבדקו כל היחידות המשתתפות בתהליכי הטיפול בשפכים , כולל אלמנטים 

מסייעים ותומכים . במידה ובמהלך הבדיקה יתגלו תקלות ויגרמו נזקים כלשהם, הקבלן יתקן או 

  יחליף על חשבונו את היחידות הפגומות. 

בדיקות יחשבו כמוצלחות רק כאשר כל היחידות המרכיבות את המט"ש פועלות לשביעות רצונו  ה

של המזמין ובהתאם לדרישות המכרז והמט"ש מפיק קולחים בהתאם לדרישות המכרז וכמפורט 

  להלן.

מבחני כשירות יבוצעו בשלבים כמפורט בהמשך ובשאר כרכי המכרז. המבחנים יבוצעו על ידי 

  קולחים באיכות הנדרשת. הקבלן לקבלת

מטרת המבחנים היא לוודא תקינות כל היחידות וכל הציוד המכאני ולוודא שהמט"ש מפיק 

  קולחים באיכות נדרשת עפ"י מסמכי המכרז.

  

  

 בדיקת המתקנים במים 1.8.4

בדיקות האטימות של המבנים ההידראולים יבוצעו לפי המתואר במפרט לעבודות מיוחדות 

  02 -טונים בהנדסה אזרחית בפרק הב

 

 בדיקות לחץ לצנרת וצילומי וידיאו   1.8.5

בדיקות הלחץ לצנרת וצילומי וידיאו יבוצעו לפי המתואר במפרט לעבודות מיוחדות בהנדסה 

  .57אזרחית בפרק 

 

 בדיקה יבשה של התקנות המערכות האלקטרומכניות והחשמליות   1.8.6

ות ההפעלה וההחזקה של לפני הפעלה של כל אחת מיחידות הפעולה של המכון, חשוב לוודא שצו

המתקן יכיר ויבין את המיקום, התפקיד ואופן הפעולה של כל יחידת ציוד, מבנה הידראולי וצנרת 

  במכון הטיהור. הבדיקה תכלול:
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  נור ותא חלוקה. וויסות גובה המגלשים בתאי החלוקה.יהכרת כיווני הזרימה בכל צ -

  ני הציוד ולפי הוראותיהם.דיקת גירוז הציוד ופעולתו ביבש בנוכחות נציגי יצרב -

  נורות נקיים מלכלוך.ילוודא שכל האגנים, התאים והצ -

  כל המנורות, מכשירי המדידה, השעונים ומכשירי הרישום פועלים. -

  לכל המתקן והתכנה נבדקה. I/Oנערכה בדיקת  -

על צוות המכון קיבל את אוגדני הוראות ההפעלה וההחזקה של יצרני הציוד ולמד אותם  -

אוגדנים יאוחסנו יחד עם ספר ההפעלה במשרדי המבנה המרכזי, כשהם זמינים . הבוריים

  בכל עת.

  יומי של הנתונים.-יומן הפעלה יהיה מוכן לרישום יום -

מעבדת המכון מצוידת בכל המכשור, הכלים והכימיקלים הדרושים והלבורנט מוכן לבצע  -

  בדיקות צח"ב ומ"מ. 

  . ים וזרם הבוצה לאחר שהושלמו ומוכנים להפעלהדיקה זו תבוצע בכל אחד ממתקני זרם השפכב

  בדיקה של המערכות האלקטרו מכאניות: 1.8.7

לאחר הסיום המוצלח של הבדיקות ההידראוליות של מבנה מסוים וריקונו מהמים, ירכיב בו 

  הקבלן את הציוד האלקטרו מכני השייך אליו.

הציוד האלקטרו מכני  לאחר ההתקנה והשלמת כל העבודות הדרושות, תבוצע בדיקה מקיפה של

  שהותקן במבנה.

  הבדיקה תבוצע ע"י הקבלן בהשתתפות נציג המזמין, המפקח ונציג יצרני הציוד הנבדק.

הבדיקה תבוצע, בהתאם להנחיות היצרנים ותוכנית בקרת האיכות אשר הוגשה ע"י הקבלן, 

  במסגרת התוכניות המפורטות.

מסמכים חתומים מאת כל אחד מיצרני הציוד, עם השלמת הבדיקות בכל מבנה , על הקבלן להגיש 

שהורכב במבנה, המאשר שהציוד הותקן בהתאם להנחיות והיצרן מאשר את אופן התקנת הציוד 

  לשביעות רצונו. הקבלן יתקן על חשבונו, כל סטייה או אי עמידה בתנאים הנ"ל.

  

 בדיקת התקנות חשמל, המכשור והבקרה   1.8.8

  כיבים העיקריים הבאים:מערכת החשמל והבקרה, כוללת את המר

  אספקת החשמל למכון. -

 דיזל גנראטור -

 ביצוע כל עבודות החשמל, הקשורות למבנים -

 מערכת הבקרה  -

  עבודות החשמל הקשורות למבנים

לאחר הסיום המוצלח של בדיקות ההרכבה של הציוד האלקטרו מכאני של מבנה מסוים, ירכיב בו 

  יכת אליו ויתחבר לציוד האלקטרו מכאני.הקבלן את כל הציוד החשמלי ומערכת הבקרה השי

לאחר ההתקנה והשלמת כל עבודות החשמל והבקרה הדרושות, תבוצע בדיקה מקיפה של הציוד 

החשמלי שהותקן במבנה, כולל לוחות החשמל והבקרה, כבלי הכוח והבקרה, כולל החומרה 

בהשתתפות נציג  והתוכנות השונות, הן לבקרה והן לתצוגה וכו'. הבדיקה תבוצע ע"י הקבלן

  המזמין, המפקח ונציגי יצרן הציוד הנבדק.
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הבדיקה תבוצע , בהתאם להנחיות היצרן ותוכנית בקרת האיכות אשר הוגשה ע"י הקבלן, 

  במסגרת התוכניות המפורטות.

  במסגרת בדיקת מערכת הבקרה בשלב זה, יופעלו חלקי ציוד, שאותם מותר להפעיל ביבש. 

  

בדיקות , על הקבלן להגיש מסמך חתום מאת יצרן ציוד החשמל עם ההשלמה המוצלחת של ה

והבקרה, המאשר שהציוד הותקן בהתאם להנחיות והיצרן מאשר את אופן התקנת הציוד וכמו כן 

  שההפעלות ביבש בוצעו בהצלחה.

  

  בדיקת מערכת המכשור

פגיעה מערכת המכשור, הינה המערכת האחרונה שהקבלן מרכיב, על מנת להימנע ככל האפשר מ

  במכשירים העדינים, תוך כדי הרכבה ובדיקה של הציוד היותר גס.

  לאחר גמר ההרכבה והבדיקות, יורכבו כל המכשירים, יבדקו ויכוילו.

  

  

 בדיקת מסמכי תפעול   1.8.9

הקבלן ימסור ספר תפעול ותחזוקה בשפה העברית המפרט את ההנחיות המדויקות לתפעול 

צעדים שיש לנקוט על מנת להתגבר על תקלות נפוצות. ספר ותחזוקת המכון, בו יפורטו בין היתר ה

  זה יחולק לפרקים הבאים:

  

  מבוא

  

  תיאור תהליך הטיפול והמתקנים   -' אפרק 

עבור כל פרטי הציוד המותקנים  נתונים על הציוד ומפרטים  -' בפרק 

ים יבמכון הכוללים: שם פריט, שם ספק, תוצרת נתונים טכנ

  חזוקה לרבות ספרי יצרן.מלאים הנחיות לתפעול ות

  מכון הטיהורשל  השגרתית תכנית ההפעלה  -' גפרק 

        מהשלב היבש ועד השלב של הרצת תכנית הרצת מכון הטיהור   -' דפרק 

  המערכת בשפכים גולמיים.

ברזולוציה יומית, שבועית, חודשית  תכנית המעקב והבדיקות  -' הפרק 

  ושנתית

  והנחיות לתיקונם המהיר בהפעלת המכוןתקלות אפשריות    -' ופרק 

  נהלים לבטיחות בעבודה   -' זפרק 

  רשימת ציוד וסימולו  נספח א' 

  P&ID  נספח ב' 

  תנוחה  נספח ג'

   תפ"מ  נספח ד'

  מפרטי ציוד  'הנספח 
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של המכון החתומים על ידי הקבלן, המפקח  AS MADE"כמו כן ימסרו תכניות עדות "  -

ד אאלו ימסרו בנייר וכן במדיה אלקטרונית על קבצי אוטוקומודד מוסמך. תכניות 

  או מתקדמת יותר. 2006בגרסה 

  

רשימת כל חלקי החילוף הנדרשים עבור כל פריטי הציודים  שסופקו , לתקופה של  -

 שנתיים.

  

 הנחיות בטיחות של הציוד והמתקנים החדשים. -

  

  מסירת טופס להרצת המתקן בשלבי ההרצה

, יש להכין טופס יומי לתפעול ותחזוקה של המכון, המיועד לשלב  במסגרת תוכנית האיכות

ההרצה. לאחר  מסירת אוגדן המתקן, יגיש הקבלן את הטופס היומי, הכולל הוראות בדבר 

הפעולות הנדרשות לביצוע יומיומי  בכל שלבי ההרצה הרטובים. בהעדר מסירת טפסים אלו לא 

  תתאפשר התקדמות בדיקת המערכות במים.  

  

 בדיקת המערכות במים שפירים   1.8.10

בדיקה זו באה לבדוק את אטימותם של כל הסגרים המתוכננים במכון, כאשר רום המים 

לי. לצורכי הבדיקה ניתן לסחרר מים מאגני השיקוע אבמתקנים השונים הנם במפלס מקסימ

השניוני אל בריכת הוויסות ושאיבתם חזרה לאגני האיוור באמצעות תחנת השאיבה לשפכים 

  ווסתים. מ

  הכנת המערכות האלקטרו מכאניות לפעולה:

בשלב זה, הקבלן יכין את המערכות האלקטרו מכאניות להפעלה מלאה במים. במידת הצורך, יש 

למלא שמנים, לגרז, להרכיב מחברים וכו', בהתאם להנחיות היצרנים, על מנת לאפשר את הפעלת 

מתקנים והבריכות ושטיפת הצנרת ולאחר המערכות במים. השלב הראשון של ההרצה, ניקוי כל ה

  מכן מילוי כל המערכת במים שפירים, תהליך שיארך מספר ימים.

תוך כדי המילוי , יבחן התפקוד ההידראולי וכן תפקוד הבקרה, של כל מבנה אשר יתמלא במים. 

  (את מי השטיפה יסלק הקבלן לאחר אישור המפקח לניקוז הטבעי).

  ערכות העיקריות במכון:להלן תיאור הבדיקה עבור המ

  

 מ"מ 15גסים מגובים  -

לפני כניסת השפכים לתעלת המגוב יסגרו הסגרים ביציאה למניעת זרימת השפכים  -

  להמשך תהליך. במצב זה תיבדק אטימות הסגרים פעולת המגוב, הדחסן והמסוע.

  

   ושומנים הרחקת הגרוסתמשולבת לסינון מערכת  -

כדי  למערכתש לסגור את השערים בכניסה וביציאה לפני מילוי התעלות והאגנים במים, י -

למנוע בריחת מים אל בריכת הוויסות. לאחר מכן ימולא אגן הגרוסת בקולחים עד רום 

  לרבות עבודת הקלסיפייר.  Air Lift - המערבלים ומשאבת ה מקסימאלי. תיבדק פעולת
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 בריכת הוויסות -

ני האיוור עד מפלס הפעלה הבריכה תמולא ממים אשר מסוחררים מאגני השיקוע ומאג

  האיוורור.  מינימלי של מערכת

 

 אגני אוורור  -

ס"מ מעל רום הדיפיוזרים לבדיקת פילוס אחיד של  30עד  מיםהאגנים ימולאו ב

המים, בנוכחות נציגי היצרנים. יש לבדוק את מערכת הדפיוזרים על פי  הדפיוזרים עם פני

  הוראות היצרן.

  

בזה אחר זה, בנוכחות ובהדרכת נציגי היצרן. בדיקת אופן  הפעלה ידנית של כל המפוחים, -

פעולת המפוחים, יציבותם, היווצרות ויברציות, רעשים, התחממות המנוע ונזילת שמן, 

  בדיקת ספיקות אויר,ותפקוד כל הדיפיוזרים.

  

מילוי אגני האוויר עד מפלס מכסימלי . הפעלה ידנית של כל המערבלים הטבולים, בזה  -

וכחות נציגי היצרנים. בדיקת אופן פעולת המערבלים, יציבותם, היווצרות אחר זה, בנ

  ויברציות, רעשים, התחממות המנוע ונזילת שמן.

  

) באגנים. הבדיקה תכלול מבחני ספיקות Site Testיש לבצע מבחני שדה למערכי האוורור ( -

הציוד בנוכחות אויר, יעילות ואחידות חמצון. מבחני השדה יבוצעו ע"י הקבלן ונציגי ספק 

המתכנן שהציוד עומד נציג המזמין ואישור  נציגי המזמין והמתכנן וימשכו עד 

  בהתחייבויות הספק לפי החוזה.

  

  אגני שיקוע שניוניים   -

). יש לבדוק פילוס V-notchעד תחתית משולשי המגלש ההיקפי ( מיםהאגנים ימולאו ב

פלוס אחיד של המגלשים בין שני  אחיד של כל המגלשים עם פני המים. כמו כן יש לבדוק

  האגנים.

הגשר בכל אגן יופעל לביצוע סיבוב היקפי שלם, תוך בדיקת פעולה תקינה של המגרפות 

התחתיות, מגרפת הצופת, שוקת איסוף הצופת ומערכת השטיפה  שלה. תיבדק פעולת 

 10 -המגלשים הטלסקופיים בתא המגופים הטלסקופיים בהפעלה  ידנית ע"י הורדתם ב

ס"מ מתחת לקודקודי משולשי המגלשים באגני השיקוע. פעולה זו תתבצע תוך המשך 

  מילוי אגני השיקוע במים, כדי לבדוק את זרימת המים לת"ש לבוצה. 

  

 מערכת סינון קולחים -

בבדיקה זו תיבדקנה הן מערכת המפזרים והן עבודת המפוחים. הבדיקות תבוצענה  ע"פ 

 הוראות ספק הציוד ׂ הנבחר

  כת סחרור בוצהמער -
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עד גובה הפעלת שתי המשאבות תוך  מים) תמולא בSPSתחנת שאיבה לבוצה מסוחררת ( -

בחינת כניסת כל משאבה לפעולה, החלפת תורניות, בדיקת ספיקת הסחרור במד הספיקה 

וגלישת הקולחים מהסלקטור לאגני האוורור. תוך כדי הפעלת משאבות הסחרור תחל 

גני השיקוע דרך תא החלוקה. ייבדק פילוס אחיד של גלישה מאגני האוורור אל  א

  המגלשים בתא החלוקה.

  

  מערכת הסמכת הבוצה  -

הרצת מערכת הסמכת הבוצה תבוצע בהתאם להוראות ההפעלה והתחזוקה של מתקן 

  ההסמכה בהתאם להנחיות יצרן.

  

  אגן ייצוב בוצה אירובי  -

  ר בנוכחות נציגי היצרנים.עד מפלס מקסימאלי ותופעל מערכת האוורו מיםהאגן ימולא ב

  

  

 מערכת סחיטת בוצה -

הרצת מערכת ייבוש הבוצה תבוצע בהתאם להוראות ההפעלה והתחזוקה של מתקן 

  יצרן. הייבוש בהתאם להנחיות

  

  תיקון כל הליקויים  -

בדק יליקויים שנתגלו במהלך כל הבדיקות יתוקנו ואותו ציוד שבו התגלו הליקויים י

  י החלטת נציג המזמין., יוחלף או יתוקן לפמחדש

  

באופן רציף, ללא הפסקות, לאחר גמר מילוי כל המבנים במים, תימשך הזרמת המים כמתואר 

לעיל וכל המבנים יבחנו לתפקודם ההידראולי , לתפקוד כל מתקני העזר למיניהם , לתפקוד 

במים הבקרה והמכשור וכן לתפקוד כל מערכת הבקרה האוטומטית. בדיקת כל המבנים, המלאים 

 שכלובמצב זרימה , תימשך עד אשר תושג פעולה רצופה של שלושה ימים ללא תקלות ויוכח 

הציוד פועל על פי המפרטים והאיכויות הנדרשות מכל ההיבטים, כולל נושאי צריכות אנרגיה, 

  רעש וכו'.

כל תקלה, תתוקן מיד ע"י הקבלן והמפקח יחליט האם זו תקלה המחייבת התחלת הספירה של 

  ן מחדש, או האם ניתן להמשיך את הספירה.הזמ

  לאחר הסיום המוצלח של שלב זה, ניתן להמשיך לשלב הבא.

 

 הרצת המכון בשפכים גולמיים   1.8.11

  כללי

להבטיח שתהליך הטיפול   תהליך הטיפול מבוסס על סדרת מתקני טיפול הנמצאים בטור. כדי 

פן תקין  לחלוטין, לפני בכללותו ישיג את מטרותיו, נדרש להבטיח שכל מבנה יתפקד באו

  שמפעילים את המבנה הבא אחריו.
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תפעול מערכת הטיפול בשפכים יהיה כולו באחריות הקבלן. על הקבלן להציב לכל תקופת 

  המתקנים כוח אדם מיומן.

בכל זמן ההרצה, יימצאו בתחום המכון לפחות האנשים המקצועיים הבאים מטעם הקבלן  

    הכוללים: 

אי מוסמך, מפעיל מכוני טיהור בכיר, עם ניסיון קודם בהפעלה של מכון חשמלאי מוסמך , מכונ

דומה למשך שנתיים לפחות, ואיש מכשור ובקרה. כמו כן, הקבלן יעסיק במשרה מלאה, מהנדס 

  תהליך שילווה את כל שלבי ההרצה.

  ביצוע השינויים, יעשה תוך תאום ובאישור מלא עם מנהל המכון הקיים. 

  

  טיפולהרצת מערכת הקדם 

והדחסנים, המערכת לסילוק הרצת מתקן הקדם טיפול, כולל את המגובים המכאניים, המסועים 

  הגרוסת והצופת, משאבות השפכים המווסתים.

  

  התנאים העקרוניים לקבלת המתקן יהיו:

  

  המערכת תופעל באופן רצוף למשך שבוע ימים ללא תקלה אחת. -

 0.2מהחול והגרוסת בגודל גרגיר של  95%היחידה לסילוק חול תהיה כזו שתסלק לפחות  -

מהשמנים  70%טון/למ"ק. במערכת זו יסולקו לפחות  2.5מ"מ ומעלה, ובמשקל סגולי של 

החול . תיערך בדיקה ליעילות הרחקת והשומנים המגיעים למכון עם השפכים הגולמיים

 ו.במעבדה מוכרת ע"י נטילת דוגמא מרוכבת לפני הטיפול ולאחרי הגרוסת והשומנים

 קבלת הספק ערבול כנדרש -

  

תקלה משמעותה: השבתה של אחד המרכיבים האלקטרו מכאניים הקשורים למערכת הטיפול 

(משאבות, מגובים, לוחות חשמל וכיוצא בזה) למשך יותר משעתיים . בכל מקרה אם יהיה מרכיב 

  פעמים לתקלה שנמשך פחות משעתיים הדבר יחשב כתקלה. 4 -הנכנס יותר מ

  

  תקופת הבדיקה ועמידה בתנאים עקרוניים אלו, ניתן להמשיך לשלב הבא.עם סיום 

  

  הרצת מערכת הטיפול הביולוגי

הרצת מערכת הטיפול הביולוגי, הכוללת את אגני האיוור, משאבות לסחרור הבוצה, משאבה 

לסחרור ניטרטים, מפוחים ותחנת השאיבה לבוצה עודפת. הקבלן יבצע את כל החיבורים 

  שניתן יהיה להפעיל את המערכת.הנדרשים, כך 

  הספקת ביומסה למכון החדש באחריות הקבלן המבצע, ועל חשבונו.

            

  אחת.  המערכת בכללותה פעלה באופן רצוף למשך שבוע ימים ללא תקלה  -

 איכות הקולחים למשך שלושה חודשים רצופים לא תרד מזו שנקבעה במסמכי המכרז. -
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ד מהמרכיבים האלקטרו מכאניים הקשורים למערכת הטיפול תקלה במערכת תחשב , כאשר אח

(משאבות, מפוחים, מגופים חשמליים, לוחות חשמל וכיו"ב), מושבת לפרק זמן שמעל לשעתיים. 

פעמים לתקלה לפרק זמן של לפחות משעתיים, הדבר  4 -בכל מקרה , באם מרכיב יכנס יותר מ

איכות השפכים/קולחים בנקודות להלן, ימים בשבוע), תיבדק  7ייחשב כתקלה. אחת ליום (

  באמצעות  דוגם אוטומאטי (דיגום מורכב לפי ספיקה):

  

  שפכים גולמיים לאחר מערכת הקדם טיפול   .א

 קולחים שניוניים  .ב

הבדיקות יכללו לפחות: בדיקות צח"ב כללי, צח"ב מומס, צח"כ כללי, צח"כ מומס, כלל מוצקים 

כללי, חנקן קלדל, אמוניה וזרחן כללי. בדיקות אלו מרחפים , מוצקים מרחפים נדיפים , חנקן 

  ים על חשבונו.ספתבוצענה ע"י מעבדה מוסמכת ומוכרת. הקבלן רשאי לבדוק פרמטרים נו

  

  ימים בשבוע) איכות הזרמים הבאים: 5בנוסף לאמור לעיל, תיבדק אחד ליום ( 

 נוזל מעורב -

 בוצה עודפת שניונית -

 בוצה מסוחררת -

  

  שלישוניהרצת מערכת הסינון ה

ן כוללת את מערכת השטיפה ההפוכה (משאבות שטיפה הפוכה ומפוחי הרצת מערכת הסינו

הקבלן יבצע את כל החיבורים  .ומערכת הזרקת הקואגולנט האוויר), מערכת פינוי מי השטיפה

  הנדרשים, כך שניתן יהיה להפעיל את המערכת.

  

  אחת.קלה ן רצוף למשך שבוע ימים ללא תהמערכת בכללותה פעלה באופ -

 המכרז.סמכי איכות הקולחים למשך שלושה חודשים רצופים לא תרד מזו שנקבעה במ -

  

תקלה במערכת תחשב , כאשר אחד מהמרכיבים האלקטרו מכאניים הקשורים למערכת הטיפול 

(משאבות, מפוחים, מגופים חשמליים, לוחות חשמל וכיו"ב), מושבת לפרק זמן שמעל לשעתיים. 

פעמים לתקלה לפרק זמן של לפחות משעתיים, הדבר  4 -כיב יכנס יותר מבכל מקרה , באם מר

ימים בשבוע), תיבדק איכות השפכים/קולחים בנקודות להלן,  7ייחשב כתקלה. אחת ליום (

  באמצעות  דוגם אוטומאטי (דיגום מורכב לפי ספיקה):

  

  שפכים גולמיים לאחר מערכת הקדם טיפול  -

  שלישונייםקולחים  -

ו לפחות: בדיקות צח"ב כללי, צח"ב מומס, צח"כ כללי, צח"כ מומס, כלל מוצקים הבדיקות יכלל

מרחפים , מוצקים מרחפים נדיפים , חנקן כללי, חנקן קלדל, אמוניה וזרחן כללי. בדיקות אלו 

 תבוצענה ע"י מעבדה מוסמכת ומוכרת. הקבלן רשאי לבדוק פרמטרים נוספים על חשבונו.
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  הרצת מערכות הטיפול בבוצה

ערכת הטיפול בבוצה תבוצע מספר חודשים לאחר הפעלת המכון ותכלול את המרכיבים   הרצת מ

  הבאים:

מערכת להסמכת בוצה, אגני ייצוב אירוביים לייצוב הבוצה כולל מערכת הערבול, מערכת 

  לסחיטת הבוצה ומערכת 

  הזרקת פולימרים ליחידות ההסמכה והסחיטה.

  

  שעות ביום. 8וף תקופת ההפעלה, למשך המערכת תופעל למשך שבוע ימים. בס

  התנאים העיקריים לאישור המערכת הינם:

  שעות ביממה למשך שבוע ללא תקלה אחת. 8המערכת בכללותה תפעל באופן רצוף למשך  -

  אחוזים. 5ריכוז הבוצה המוסמכת יהיה לפחות  -

  ק"ג פולימר לטון מוצקים. 4תצרוכת הפולימרים להסמכה לא תעלה על  -

  מג"ל.   500קים המרחפים במי התסנין לא יעלה על ריכוז המוצ -

  22%ריכוז הבוצה הסחוטה יהיה לפחות  -

 ק"ג פולימר לטון מוצקים יבשים. 8תצרוכת פולימרים לא תעלה על  -

  

תקלה משמעותה: השבתה של אחד המרכיבים האלקטרו מכאניים הקשורים למערכת הטיפול 

הסמכה, מערכת סחיטה, מגופים חשמליים, (מערכת הפולימרים, מערבלים, מפוחים , מערכת 

אם יהיה מרכיב הנכנס יותר משאבות, לוחות שמל וכיוצא בזה) למשך יותר משעתיים. בכל מקרה 

  כתקלה. פעמים לתקלה הנמשכת פחות משעתיים הדבר יחשב 4 -מ

הקבלן לא יבוא בתביעה כספית בגין פיצול ההרצות בין הרצה במים/שפכים לבין הרצת הטיפול 

  בוצה, ועליו לקחת זאת בחשבון בעת הגשת מסמכי המכרז.ב

 

 מערכות אבטחת ובקרת איכות 1.8.12

במסגרת הביצוע, הקבלן יכין ויגיש למנהל הפרויקט, מערכת אבטחת ובקרת איכות עבור 

הפרויקט בכללותו. על מנת למלא אחר מחויבות הקבלן לאבטחת ובקרת איכות, ימנה הקבלן נציג 

ועד  הביצועה אחראי על אבטחת ובקרת האיכות בכך השלבים משלב ברמה של מהנדס אשר יהי

  הרצת המכון ובדיקת הקולחים.

    מערכת זו תקיף את כל שלבי הפרויקט , כדלקמן:

  נוהלי בטיחות במהלך ביצוע העבודות. -

 כל העבודה הכלולה בציוד, כגון: -

  מערכת הרכש כל הציוד, כולל הזמנות ובדיקות.

  הובלת הציוד לאתר

  וטיפול בציוד באתר אחסון

  הרכבת הציוד

  הרצות יבשות ורטובות

  ספרות הקשורה לציוד וכו'
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  בדיקות אטימות של מבנים וצנרת

  בדיקות לחץ ובדיקות ריתוך של צנרת

  

  כל עבודות החשמל והבקרה, כולל כל הבדיקות כגון: -

  לוחות חשמל ובקרה

  עבודות כבלי הכוח

  עבודות כבלי הבקרה

  'אספקת חשמל חירום וכו

  

  מכשור, כגון: -

  מערכת הרכב של המכשור

  הרכבת המכשור

  כיולים ובדיקות 

     ספרות הקשורה למכשור וכו' 

  

  ביצוע הרצת והפעלת המכון: -

  הרצות עם מים שפירים

  הרצות עם שפכים

  הפעלה לקבלת הביצועים הדרושים כולל כל הבדיקות. 

  טיפול בתקלות

  

  אספקת כל הספרות המקצועית, כגון: -

  נוגעת לציוד ומכשורספרות ה

  ספרות תפעול ותחזוקה של המתקן

  אישורים והתרים מהרשויות וכו'.

  

  מערכת אבטחת ובקרת האיכות, שתוכן ע"י הקבלן תכיל את החלקים העיקריים  הבאים:

  

  הסבר על המערכת וצורת הפעלתה, כולל נהלים וכו'. -

  מערכת טפסים עבור כל אחד מחלקי המכון. -

  כות מטעם הקבלן.קביעת מנהל בקרת האי -

  

  מנהל הפרויקט , יאשר את התוכנית ויהיה האחראי מטעם המזמין לבקרה על ביצועה ע"י הקבלן.
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  גמר הפרויקט 1.9

 כללי  

עם גמר כל העבודות במתקן וביצוע ההרצות וקבלת איכויות קולחים ובוצה על פי הנדרש 

  הלן.במפרטים הטכניים, יספק הקבלן למפקח, את כל האישורים הנדרשים ל

אישור כל המסמכים ע"י המפקח, הינו אבן הבוחן לסיום המוצלח של הפרויקט ומזכה את הקבלן, 

  בכל התגמולים המגיעים לו, על פי החוזה.

  להלן רשימת האישורים והמסמכים:

  אישורים מהיצרנים ומהמפקח, על כך שכל הציוד סופק והופעל לשביעות רצון. -

  ים, על פי בקשת מזמין.אישורים על אספקת כל החלפים הדרוש -

 5אישורים על התחייבויות היצרנים והספק לאספקת כל החלפים הדרושים, לתקופה של  -

  שנים לאחר תקופת האחריות, במחירים שנקבעו.

אישור על סיום תקופת הרצה וקבלת איכויות קולחים ובוצה נדרשים, כולל הדרכה  -

  למפעילים הקבועים של המכון.

המכון הינם על פי המפרטים והדרישות ועל פי בדיקות ממעבדה  אישורים על כך שביצועי -

  חיצונית מאושרת.

אישורים והיתרים מכל הרשויות הרלוונטיות, בין היתר כנדרש עפ"י ההסכם לרבות,  -

  כיבוי אש וכד'.משרד הגנת הסביבה משרד הבריאות , 

  הגשת המסמכים הבאים: -

  ל ותחזוקה ספר המפעל.כל הספרות המקצועית של יצרני הציוד, כולל תפעו -

  אוגדן המתקן ספר תפעול ותחזוקה. -

  דיסקים). 3עותקים ובנוסף  AS MADE  )5וכניות ת -

  רשימת ספקים, יצרנים ונציגים, הקשורים לציוד שסופק. -

  

 תפעול ותחזוקה 1.10

 נוהל מעקב ודיווח תהליך   1.10.1

  כללי

הלן, וידווח הקבלן ידגום את השפכים והקולחים ויבצע את הבדיקות המפורטות בטבלה של

במפורט למזמין ולרשויות הבריאות והגנ"ס על התוצאות. בדיקות ודו"חות אלו יהוו את 

על תפעול המכון  –הן של הקבלן והן של המזמין  –המינימום הדרוש כדי לקיים בקרה נאותה 

  ותהליך הטיפול בשפכים. 

  

ות נוספים העשויים הבדיקות והדו"חות המפורטים  להלן, אינם באים להחליף בדיקות ודו"ח

  להידרש על ידי המשרד לאיכות הסביבה, משרד הבריאות  ורשויות סטטוטוריות אחרות. 

בדיקות ודו"חות נוספים כאלו, אם ידרשו, יבוצעו ע"י הקבלן במסגרת מחיר החוזה וללא תשלום 

  נוסף.
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נה של הבדיקות המפורטות להלן תעשינה בכל עת בהתאם לשיטות המפורטות במהדורה האחרו

STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND 

WASTEWATER    

  

על הקבלן לבצע את כל הבדיקות המצוינות בסעיף זה ובתנאי שאינן מחסירות או גורעות מהכתוב 

  (נספח טז'), עבור שפכים וקולחים. 2010בתקנות בריאות העם התש"ע  

                

  בדיקות מעבדה 1.10.2

  וביציאה, יותקנו דוגמים אוטומאטיים רציפים המאפשרים יצירת דגימה מרוכבת.     בכניסה למכון

  הדיגום בנקודות אלו יהיה לפיכך פרופורציונאלי לספיקה ומצטבר.

  בכל שאר נקודות הדיגום יבוצע דיגום רגעי.

הקבלן יבצע לצורכי בקרה, חלק מן הבדיקות השגרתיות שעליו לבצע, בנוסף ובמקביל, במעבדה 

  מוכרת ומאושרת על ידי המזמין שאיננה המעבדה המשרתת בדרך כלל את המט"ש.

  

כמו כן מודגש כי גם המזמין רשאי לבצע, בכל עת ובהתאם לשיקוליו, באמצעות מעבדה בלתי 

תלויה, בדיקה מקבילה של מדגמים המשמשים את מעבדת הקבלן בבדיקותיה וזאת ביחס 

. במקרה של אי התאמה בין מעבדת הקבלן לבין לפרמטרים שונים בהתאם לשיקול המזמין

המעבדה הבלתי תלויה, ממצאיה של מעבדה זו יהיו הקובעים. אם יתאמו תוצאות המעבדה 

הבלתי תלויה את דיווחי הקבלן, תהיה עלות ביצוע הבדיקות על חשבון המזמין. אם יצביעו 

שר דווח ע"י הקבלן, תחול או יותר מא 10% -תוצאות המעבדה הבלתי תלויה על איכות הגרועה ב

  עלות ביצוע בדיקות המעבדה הבלתי תלויה על הקבלן.    

  

   CCP -ל LINE -ONנתונים המתקבלים 

צעות באמצעות מכשור הבקרה המסופק במסגרת מכרז זה, ישודרו באופן בוכל המדידות המ

ת מצטברות אוטומטי וישיר אל מערכת הבקרה של המכון. עבור מדידות ספיקה יתקבלו גם מדידו

וגם מדידות רגעיות. באמצעות מערכת הבקרה ניתן יהיה להפיק גרפים המתארים את שונות 

  הנתונים כפונקציה של הזמן.

  

   נתונים שיש להפיק במעבדה

  שפכים גולמיים

וצב דוגם אוטומטי עם מיכל מקורר אליו נכנסת דגימת שפכים מתוך י במערך הטיפול קדם

ספיקת השפכים הזורמת בתעלה. הדוגם מפוקד ע"י בקר מקומי התעלה באופן פרופוציונלי ל

   לצורך הפעלת הדוגם לפי בקרת זמן עם התראה לגבי מיכל מלא. CCPלבקר הראשי 

  

  במעבדה הן כדלקמן: שיבוצעוהבדיקות   

  

-  BOD   כללי-   BODT   )1 (פ' בשבוע  
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-  BOD   (לאחר סינון) מומס- BODF )1 (פ' בשבוע  

-  COD  כללי - CODT )2 (פ' בשבוע 

-  COD  (לאחר סינון) מומס- CODF )2 (פ' בשבוע 

  פ' בשבוע) TSS )2מוצקים מרחפים כלליים   -

  פ' בשבוע) VSS )1מוצקים מרחפים נדיפים   -

 פ' בשבועיים)  TKN-N  - )1חנקן קלדל   -

  פ' בשבועיים) NH4 )1 -אמוניה   -

  פ' בחודש) Cl-)1 כלורידים   -

  לפי דרישה –פ' בשבועיים)  ALK )1 -ת אלקליניו  -

  פ' בשלושה חודשים) TM )1סריקת מתכות   -

  פ' בשלושה חודשים) OG )1 –שמנים ושומנים   -

  פ' בשבועיים) DSS )1*מוצקים מרחפים מומסים   -

  פ' בשבועיים) DVSS )1*מוצקים מרחפים נדיפים מומסים   -

  פ' בשבועיים) 1( –*ניטריט, ניטראט   -

  פ' בשבועיים) PT )1 –*זרחן כללי   -

  פ' בשבועיים) DT )1 –*דטרגנטים   -

  בדיקות נוספות שמומלץ לבצע בשפכים גולמיים -* 

  

  אגן אוורור 

  

  ריכוז מוצקים   1.10.2.1

דיגום מורכב מהנוזל המעורב באגני האוורור. הדגימה תילקח  מדי יום ובשעה קבועה, לבצע  יש

  ישמר בתוך צידנית עם קרח. הדגימה ת(ביציאה). מאגני האוורור 

  

  הן: בוצענההבדיקות שת

 (כל יום) MLSS –מוצקים מרחפים כלליים  -

 פ' בשבוע) MLVSS )2 –מוצקים מרחפים נדיפים  -

- SVI – (כל יום) 

 פ' בשבוע) 1( –מיקרוסקופיה  -

 פ' בשבוע) 1( –קצב צריכת חמצן ספציפית  -

  בדיקות נוספות שמומלץ לבצע בנוזל המעורב -
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1.10.2.2   SVI  

  

. נתון זה SVIקר תילקח דגימה אקראית מאותה נקודת דגימה באגנים ותעשה בדיקה של בבו

מאוד חשוב והוא מתייחס לכושר השיקוע של הביומסה בנוזל המעורב (ראה בהמשך הסבר על 

, או כאשר יש שוני בערכים בין 150עולה מעל הערך הקריטי של  SVI -מידה וערך הב כך).

בכל יציאה  SVIלאתר באיזה אגן אוורור הבעיה ע"י ביצוע בדיקת המדידות השונות,  אזי יש 

  מאגן אוורור בנפרד. 

  

  קצב צריכת חמצן –קצב נשימה    1.10.2.3

  

  אחד המדדים לבדיקת תכונת כושר הנשימה של הביומסה נקרא 

BIOMASS OXYGEN UPTAKE RATE .  

יים על . בדיקה זו תעשה פעם בשבועRESPIROMETERבדיקה זו נעשית באמצעות מכשיר 

  של הבוקר. SVIדגימה טרייה מאגני האוורור, באותה דגימה שנלקחת עבור בדיקת 

  

  שניונייםקולחים 

  

. מתא הגלישה של אגני השיקוע השניוניים, ע"י דוגם מרוכב תילקח דגימה השניונייםמהקולחים 

ות הקבלן יצטרך לבצע את הבדיקות הרשומות מטה יחד עם זאת יחולו עליו ההנחיות המוגדר

והתדירות  סוג הבדיקות שתבוצענהבקובץ תקנות בריאות העם תש"ע המופיעות בנספח טז'. 

  שלהן, מתוארות בטבלה שלהלן:

  

-  BOD  כללי - BODT  )2  (פ' בשבוע 

-  BOD  מומס- BODF )1 (פ' בשבועיים 

-  COD  כללי - CODT )2 (פ' בשבוע 

-  COD  מומס- CODF )2 (פ' בשבוע 

 בשבוע) פ' 2עכירות (  -

  פ' בשבועיים) 4NH )1אמוניה   -

  פ' בשבועיים) 3NO )1ניטריטים   -

  פ' בשבועיים) 2NO )1ניטרטים   

 פ' בשבוע) VSS )2*מוצקים מרחפים נדיפים   -

  פ' בשבועיים) DSS )1*מוצקים מרחפים מומסים   -

  פ' בשבועיים) DVSS )1*מוצקים מרחפים נדיפים מומסים   -

-  *pH - )3 שבוע)פ' ב  
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  פ' בשבוע)  DO )3 -*חמצן מומס   -

 פ' בשבוע) 3(  -*חנקן כללי   -

  פ' בשבועיים) PT )1 -*זרחן כללי   -

  פ' בשבועיים) DT   )1 - *דטרגנטים   -

  פ' בשבועיים) OG )1 -*שמנים ושומנים   -

  לשלוח למעבדה חיצונית -פ' בחודש)  TM )1 -*סריקת מתכות   -

  לחים להשקיה חקלאית: נתרן, סידן, מגנזיום, כלורידים, *בדיקות התאמת הקו  -

  פ' בחודש) 1ומוליכות חשמלית (

  בדיקות נוספות שמומלץ לבצע בקולחים -* 

  

  בוצה מסוחררת

  

ופים הטלסקופיים סמוך לאגני השיקוע. גנקודת הדיגום של הבוצה המסוחררת תהיה בתא המ

  תילקח דגימה אחת לצורך הבדיקות הבאות:

  

  (כל יום) TSS –וז מוצקים כללים ריכ  -

  פ' בשבוע) VSS )2 –ריכוז מוצקים נדיפים   -

  

  בוצה מוסמכת

  

עם ברז דיגום.  1תיקבע נקודת דיגום על צינור הסניקה של הבוצה המוסמכת באמצעות מופה "  

  אחת לצורך הבדיקות הבאות: תילקח דגימה

  

  פ' בשבוע) TSS )1 –ריכוז מוצקים כללים   -

  פ' בשבוע) VSS )1 –מוצקים נדיפים  ריכוז  -

  

  זרמים חוזרים

שני הזרמים החוזרים העיקריים במכון הם מי התסנין ממתקן ההסמכה ומי התסנין ממתקן   

זרמים אלו יש לקחת דגימה מפתחי ניקוז הנוזלים, פעם בשבוע ולבצע בכל דגימה  הייבוש. משני

  ).TSSבדיקת ריכוז מוצקים כלליים (

  

  ונייםקולחים שליש

מתא הגלישה של אגני השיקוע  מרוכבתילקח דגימה, ע"י דוגם  השלישונייםמהקולחים 

השניוניים. הקבלן יצטרך לבצע את הבדיקות הרשומות מטה יחד עם זאת יחולו עליו ההנחיות 

המוגדרות בקובץ תקנות בריאות העם תש"ע המופיעות בנספח טז'. סוג הבדיקות שתבוצענה 

  וארות בטבלה שלהלן:והתדירות שלהן, מת
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- BOD  כללי- BODT  (2  (פ' בשבוע  

- BOD  מומס- BODF (1 (פ' בשבועיים  

- COD כללי- CODT (2 (פ' בשבוע  

- COD  מומס- CODF (2 (פ' בשבוע  

  פ' בשבוע) 2עכירות ( -

  פ' בשבועיים) 4NH (1אמוניה  -

  פ' בשבועיים) 3NO (1ניטריטים  -

  פ' בשבועיים) 2NO (1ניטרטים  -

  פ' בשבוע) VSS (2ים נדיפים *מוצקים מרחפ -

  פ' בשבועיים) DSS (1*מוצקים מרחפים מומסים  -

  פ' בשבועיים) DVSS (1*מוצקים מרחפים נדיפים מומסים  -

- *pH - (3 (פ' בשבוע  

  פ' בשבוע)  DO (3 -*חמצן מומס  -

  פ' בשבוע) 3(  -*חנקן כללי  -

  פ' בשבועיים) PT (1 -*זרחן כללי  -

  ים)פ' בשבועי DT   (1 - *דטרגנטים  -

  פ' בשבועיים) OG (1 -*שמנים ושומנים  -

  לשלוח למעבדה חיצונית -פ' בחודש)  TM (1 -*סריקת מתכות  -

  *בדיקות התאמת הקולחים להשקיה חקלאית: נתרן, סידן, מגנזיום, כלורידים,  -

  פ' בחודש) 1ומוליכות חשמלית ( -

  בדיקות נוספות שמומלץ לבצע בקולחים -

  

  

  דוחות תקופתיים: 1.10.3

  

  יםדוחות חודשי

  אחת לחודש יוכן ע"י הקבלן דו"ח חודשי אשר יועבר למזמין.

  הדו"ח יכלול לכל הפחות מידע בנושאים הבאים:

  

  קליטת שפכים והפקת קולחים 

  

  סה"כ ספיקה חודשית (שפכים וקולחים). -

 ספיקת שפכים ממוצעת יומית. -

 ספיקת יום שיא ותאריכו. -

 ספיקת שעת שיא , תאריכה ושעתה. -
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  אנרגיה במכון  

  

  סה"כ תצרוכת חשמל במכון -

 תחום רמת חמצן מומס ביציאה מאגני האיוור -

 תצרוכת חשמל סגולית לטיפול (ווט/מ"ק) -

  

  בדיקות מעבדה

  

  תוצאות כל הבדיקות המפורטות חתומות ע"י אחראי המעבדה המבצעת.

  

  תקלות עיקריות

  

לף ואת נוהל בחודש החו  בדו"ח החודשי יתאר הקבלן תקלות עיקריות ומשמעותיות שאירעו 

הטיפול בהן.  כל תקלה או אירוע חריג שאירעו במכון לאחר תחילת הפעלתו על ידי הקבלן ואשר 

  השפיע על איכות הקולחים יפורטו בדו"ח החודשי.
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  שנתיים:דוחות 

  

במרס של אותה שנה, יש להעביר לרשם, דיווח על פליטות  31אחת לשנה, לא יאוחר מ 

כפי שמחייב חוק הגנת הסביבה, פליטות  ,מה למועד הדיווחלגבי שנת הכספים שקדהמפעל, 

       ,המצ"ב למסמך זה כנספח כא'.2012חובת דיווח ומרשם התשע"ב -והעברות לסביבה

  

  דיווח על אירועים חריגים 1.10.4

  

להלן פירוט אירועים חריגים עליהם חייב הקבלן לדווח למזמין מיד עם היוודעם, כמו כן עליו 

  ד הבריאות, הגנ"ס) , אך לא לאחר משך הזמן המפורט להלן:לדווח גם לרשויות (משר

  שעות 3 –כניסת שפכים רעילים או חריגים באופיים  -

 שעות 4 –פגיעה בתהליך המחייבת בנייתו מחדש  -

 שעות 4 –ירידה קיצונית פתאומית באיכות הקולחים  -

 שעות  2- הפסקת חשמל של יותר מ -

שעות  12 -ת יחידת הסמכת בוצה)תקלה המשביתה יחידת טיפול שלמה (למשל השבת -

 מעת תחילת ההשבתה. 

 שעות 4 –הצפה  -

 שעות 4 –מפגע ריח  -

שעות לאחר קבלת אישור המזמין וגורמי רשויות  48תתאפשר רק  –הגלשת שפכים יזומה  -

 נוספים  אשר יאשרו גם את מועד ההגלשה ומשכה.  

 שעות . 1 –גלישת חירום  -

 

  בדקשנת הפעולות ביקורת במהלך ובסוף    1.10.5

  ביקורת תקופתית

ביקורת תקופתית תתבצע ע"י המזמין מידי חודש מאופן שוטף וזאת מתחילת השנה הראשונה של 

  ההפעלה.

  במהלך הביקורת התקופתית של המכון ייבדקו המרכיבים הבאים:

  

כל מתקני התשתית (דרכים, כבישים, שבילים, מדרכות, צינורות עיליים ותת קרקעיים  -

מזמין, אשר יעביר לקבלן את הוראותיו לתיקונים הנדרשים על מנת וכו') יבדקו ע"י ה

  להביא את התשתית לכשירות טובה.

שיפוץ כללי, לרבות ניקיון יסודי, תיקונים, החלפת חלקים פגומים יעברו כל המבנים  -

 בריצוף , צנרת, חשמל, צביעה , סיוד וכיו"ב.

(ב)  לעיל, יבדקו  -סעיפים (א) וכל המבנים והמתקנים ההנדסיים השונים שאינם כלולים ב -

ע"י המזמין, אשר ימסור לקבלן את הוראותיו לתיקונים הנדרשים על מנת להביאם 

 לכשירות טובה.
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כל פריטי ומכלולי הציוד המכאני ומכשירי המדידה וכל ציוד ומכשירי המעבדה יעברו  -

 ביקורת וכיול ע"י יצרניהם.

פירוט של השיפוצים הנדרשים כדי שפריטי  כל יצרן ציוד ימציא למזמין דו"ח בכתב ובו

) שנים נוספות. כל השיפוצים והכיולים 5ומכלולי  הציוד יהיו תפעוליים למשך חמש (

  הנדרשים בפריטי ובמכלולי הציוד השונים יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 

    הוראותיו לתיקונים  כל מערכת החשמל תיבדקנה על ידי המזמין אשר ימסור לקבלן את  -

הנדרשים על מנת להביא את המערכות לכשירות טובה. הוראות המזמין יבוצעו 

  באחריותו של הקבלן ועל חשבונו.

  

מודגש כי כל העלויות הנובעות מעריכת הביקורות, לרבות ובמיוחד עלויות הביקורת על ידי יצרני 

  ולמנה על ידו.הציוד כמפורט לעיל, ומיישום ממצאי הביקורת תחולנה בלעדית על הקבלן ותש

  

  ביצוע אחזקה שוטפת של מכון הטיהור –כללי 

 מפרט התחזוקה להלן הינו לביצוע תחזוקה והפעלה יזומה ושוטפת של המט"ש על כל מרכיביו

מקבל הקבלן על עצמו  היחידה לתפעול בשנת הבדקכאמור במסגרת מחיר במהלך שנת הבדק. 

   .אחריות על התפעול של כל המט"ש

כוללת ותמשך כל שעות היממה כולל שבתות וחגים. הקבלן יכן טפסים מיוחדים האחריות תהיה 

לציוד כל המכון ותחנות השאיבה לפי סוגי הטיפול השונים: טיפול יומי, שבועי, חודשי, תלת 

  חודשי, חצי שנתי ושנתי.

  

 שמנים וחומרי חשמל, מכל סוג שהוא, דלק, הקבלן יספק על חשבונו את כוח האדם הדרוש, רכב

  עזר הדרושים לביצוע עבודות התפעול והתחזוקה.

  

עבודות התפעול יכללו את הפעולות לתפעול ואחזקה שוטפת על כל מכלולי מבניו בתחום הגדרות 

 אבטחת תקינות פעילה של כל היחידות והפיתוח

רישום בספר המכון של המונים המדים והאירועים המיוחדים עבור מוני המכון ומוני  -

 תחנות השאיבה.

 טיפול מונע בציוד מכאני/חשמלי -

 טיפול מונע במכשור ואביזרים  -

 טיפול במבנים כולל צבע, טיח בטול וטיפול באביזרי  גמר -

 ניקיון מלא של כל אזור הבריכות -

 טיפול במתקן לנטרול ריחות -

 טיפול במתקני מניעת רעש -

תחזוקה עבור מבנים עבודות התחזוקה יבוצעו ע"י צוות הקבלן. תיאור מפורט של ביצוע עבודות ה

  וציוד, מפורט בהמשך. 
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  פירוט זה מהווה חלק מהעבודות שעל הקבלן לבצע לפי מפרט זה.

  

  אחזקה שוטפת של המט"ש

  טיפול יומי  א. 

ניקיון מבנה החצר וסביבתה , כולל טיפול בגינון בשטח המט"ש, שטחי תחנות השאיבה. פינוי 

אושר לפינוי , שטיפה , חיטוי וכד'. בדיקת עגלות אשפה, העגלות יובאו ע"י הקבלן למקום מ

  נזילות בצנרת ובמבנים.

  

  טיפול שנתי   ב. 

  יתוקנו וייצבעו כל פעם שיתגלה צורך ע"ח הקבלן. –צינורות איוורור 

  

הרשתות והזכוכיות יתוקנו כל פעם שמתגלה צורך בתיקון, רשתות חלודות יוחלפו ע"י  –חלונות 

  הקבלן ועל חשבון הקבלן.

  

ימתחו חוטי תיל אשר נחלשו ויוחלפו חוטים חלודים פעם בשנה. יצבעו העמודים ויחוזקו  – גדרות

  גדרות לא תקינות ורשתות חלודות של הגדר יוחלפו ע"ח הקבלן.

  

יסוידו מבפנים, ייצבעו בצבע עמיד למים פעם בשנה לפחות, כמו כן תיקונים  –קירות המבנים 

לן ועפ"י דרישת המועצה ע"ח הקבלן. ייבצעו תיקונים קלים. עבודות הצביעה יעשו ביוזמת הקב

  שוטפים בחיפויי האבן על כל מבני המכון ותחנות השאיבה.

  

כל גגות המבנה יתוקנו לקראת כל חורף ויזופתו במידה ויש צורך בכך, ויסוידו  –גג המבנה 

  לקראת כל קיץ. הזיפות של כל הגגות כולל הסיוד יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

  

  אחזקה שוטפת של ציוד אלקטרו מכאני

כל ההנחיות לתחזוקה השוטפת במפורטות בהמשך, מתייחסות למכון הטיהור. הטיפול בציוד 

האלקטרו מכאני יהיה מלווה ע"י יצרן הציוד וכל פעולה בו תדווח לו. בכל מקרה הנחיות יצרן 

  הציוד תהיינה מחייבות.

  

  טיפול יומי   1.10.5.1

 ובמשאבות בקרת רעשים ורעידות במנועים -

בקרת תקלות על פי קריאת נוריות הבקרה בלוח הפיקוד כולל: עומס יתר, חום יתר, מים  -

 במנוע

 בקרת ספיקות ולחצים (במד זרימה ובמדי לחץ) והתאמתם לנתוני הציוד. -

 רישום ספיקות יומיות וריכוז טפסי רשם הספיקות (במידה וקיימים) -

  בקרת עוצמת הזרם (באמפרמטר) -
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  יטיפול שבוע   1.10.5.2

השטיפה  ביצוע שטיפה חוזרת במשאבות ע"י סגירת מגופי הסניקה ופתיחת מערכת -

  החוזרת (יבוצע במצב פיקוד ידני)  

  בקרת מיסבים (חום וסיכה) -

 בקרת לחצני הניסוי ותקינות נוריות הבקרה -

 בקרת ספיקה ולחץ של כל משאבה -

  בקרת רעשים -

  

  טיפול חודשי    1.10.5.3

  גרוז פיטמות הסיכה -

  ורים פרקים בצירבדיקת "חופש" בחיב -

  טיפול במסבים לפי הצורך (בתאום עם יצרן הציוד)    -

  

  טיפול תלת חדשי   1.10.5.4

  ניקוי המשטחים החיצוניים והחיבורים מאבק ולכלוך -

  בדיקת הארקות בידוד מנועים חיזוק ברגים והדקי מנוע -

  

  טיפול שנתי   1.10.5.5

  צביעה מונעת בצבע אנטי קורוזובי -

  זימון יצרן הציוד לביקורת -

  

  קדם טיפול, מערכות איוור ושיקוע –ת אחזקה שוטפ 1.10.5.5.1

הטיפול במגוב המכאני וסל הסינון האנכי יהיה מלווה ע"י הציוד וכל פעולה בהם תדווח 

  לו. בכל מקרה הנחיות היצרן תהיינה מחייבות. 

  

  טיפול יומי  א. 

  בקרת רעשים ורעידות -

  ניקיון ושטיפת המסילות, המוטות והרשת בסל -

  הבקרת כמות פסולת בעגלת אשפ -

  תאום וזימון רכב פינוי אשפה -
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  טיפול חודשי  ב. 

  הסרת גריז ישן שהתייבש ע"י המסתו -

    גירוז מסלולים לכל אורכם -

  

  טיפול שנתי  ג.

  צביעה מונעת בצבע אנטי קורוזבי -

 זימון יצרן המגוב והסל לביקורת -

  

  אחזקה שוטפת של מערכת חשמל במכון הטיהור ובתחנות השאיבה 1.10.5.5.2

  

  טיפול יומי  א. 

  ריות הביקורת ותקינותןבקרת נו -

  רישום יומי של צריכת החשמל ורישום ביומן האחזקה -

  

  טיפול חודשי   ב.  

  ניקוי האבק וסילוק מכשולים מהלוחות וסביבתם -

  ניקוי משטחי האלקטרו מגנט והמגעים והחלפתם במידת הצורך -

  חיזוק כל הברגים והחיבורים, ידיות הלוח, סגירת פנלים -

זרם במתנעים, זמזום המתנע, מגעי המפסקים, בידוד בדיקת הארקה, כוון יתרת  -

  השנאים.

  

  הקבלן חייב להחזיק תוכניות חשמל של הלוחות בתיק ניילון אטום צמוד ללוח.

  

  טיפול תלת חדשי  ג.  

  ניקוי המשטחים החיצוניים והחיבורים מאבק ולכלוך -

 בדיקת הארקות, בידוד המנועים, חיזוק החיבורים, הדקי המנוע -

  

  

  ול חצי שנתיטיפ  ד. 

 ניקוי נורות ובתיהן, והחלפת נורות פגומות. כל הנורות שיוחלפו יהיו על חשבון הקבלן. -

 חיזוק כל ברגי החיבור למפסקים ולמנוע, לסולמות ולכבלים.  -

 בדיקת "מגר" לבדיקת הבידוד.  -

 חיזוק ברגי החיבור.  -

  

  אחזקה שוטפת של מערכות דיזל גנראטורים  1.10.5.5.3
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  טיפול יומי  א.

ים ברדיאטור, מד סולר, חיבורים חשמליים, מטען (חיבורים), מצב טכני כללי, בטריות בדיקת מ

 (מצברים). 

  

  

  טיפול שבועי  ב.  

  דקות בלי עומס 10הפעלה ידנית של הגנראטור לפרק זמן של  -

  בדיקת תקינות העבודה של הגנראטור באמצעות בדיקת השעונים -

  תדירות לחץ השמן, חום, מתח -

  חשמל והפעלה אחת המשאבותהפסקת זרם מחברת  -

  בדיקה יסודית של כל החלקים הנראים לעין מבחינה מכאנית וחשמלית -

  חיזוק אומים במערך צינורות הסולר והמים -

  ניקוי מאבק ולכלוך של כל החלקים החשמליים -

  בדיקת מים במצברים ובשלמותם במידת הצורך -

  בדיקת מצב האלקטרוליט במצברים פתוחים (ריכוז חומצה) -

  רים סגורים לפי הוראות היצרןובמצב -

  בדיקת מדיד הסולר והזמנה בהתאם לצורך ע"ח המועצה -

 בדיקת שמן ומילוי במידת הצורך  -

  

  טיפול חודשי (פעם בחודש)  ג.   

  בדיקת חגורת המאוורר, מתיחות נכונה -

 משאבת המים של הגנראטור תיבדק באם הציר מסתובב חופשי  -

 מיכל השמן והחיבורים יבדקו -

 בדק ובמידת הצורך יוחלף האלמנטהמטהר יי -

 ייבדקו פילטר שמן וקווי החיבורים שלו, האלמנט לחץ שמן -

 מערכות החשמל של הדיזל גנראטור תיבדקנה בהתאם להוראות -

 מברשות הגנראטור ייבדקו וינוקו מלכלוך, במידה והן שבורות יוחלפו -

 ניקוי הבור הרטוב ושאיבת מוצקים שלא נשאבו -

  

  ת הדיזל גנראטור בהתאם לשעות העבודה בפועלטיפול ביחידו  ד.   

 ייבדקו רמת השמן, המצמד, מטהר אויר, פילטר שמן, מים  –שעות עבודה  10טיפול אחרי  -

  ברדיאטור והאינג'קטורים של הסולר ינוקו  -

  המצמד ישומן –שעות עבודה  100-ו 50טיפול אחרי  -

  שעות עבודה 200טיפול אחרי  -
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ציוד לפי הוראות היצרן כגון מסנני שמן, אויר אטמים הטיפול יכלול את כל החלפות ה -

  וכד' הכל ע"ח הקבלן.

השמן יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו בכל מקרה לפי הוראות היצרן ו/או לאחר חצי שנה  -

  המוקדם מביניהם.

  במידת הצורך  מחדש  ייבדקו שעוני הגנראטור מבחינת פעולתם התקינה ויכוונו  -

 3בדק (ריכוז חומצה) וטיפולו בהתאם טיפול אחרי מצב האלקטרוליט במצברים יי -

 חודשים 

  

איש מקצוע של הקבלן יבדוק את הגנראטור בהתאם להוראות היצרנים, ויירשם דו"ח על מצב 

  הגנראטור על כל פרטיו ע"ח הקבלן.

  

  אחזקה שוטפת של צנרת, אביזרים ומדים 1.10.5.5.4

  

  טיפול יומי  א.  

  ה)בקרת תקינות שסתומי אויר (נתז בזמן הפעל -

  בקרת תקינות שסתום אל חוזר -

  בקרת נזילות בחיבורי דרסרים ואוגנים -

  בקרת תקינות מד לחץ -

 בקרת תקינות מגופי משאבה -

  

  טיפול שבועי  ב.   

  פתיחה וסגירת מגופים, מגופי משאבה ואל חוזרים, ניקוי מסננים.

  

הם. תיעשה בטיפול יש לשטוף את מצופי הפיקוד והמדים האלקטרוניים מכל לכלוך הנדבק אלי

השטיפה במים נקיים. יש לבדוק כיול מדים אלקטרונים ע"י השוואה בין גובה המים שקורא המד 

יש לקרוא לטכנאי מטעם יצרן המד  1%לעומת גובה המים בפועל. במידה וקיים הפרש העולה על 

  לבדיקה ולכיול המד. במידה ומצופי הפיקוד אינם מתפקדים יש להחליפם במצופים המקוריים.

  

  מתכת –אחזקה שוטפת של עבודות צביעה  1.10.5.5.5

של  ביצוע צביעה ותיקוני צבע של כל חלקי המתכת הגלויים, יעשה לפי המפורט בפרק המתאים

  המפרט הכללי ולפי הפירוט להלן:

  

חלקי המתכת במכון יצבעו פעם בשנה לפחות. תיקוני צבע במשך השנה יבוצעו במידת  -

 הצורך ולפי הנחיות המזמין.

  

  וע הצביעה המומלץ יהיה כדלקמן:אופן ביצ
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הצבע הישן והחלודה יוסרו במברשת פלדה, וייצבעו בחומר "נוברוקס", או חומר אחר  -

  שיומלץ על ידי הקבלן.

 השכבה הראשונה תצבע בצבע יסוד. -

 מעל צבע היסוד יבוצעו שתי שכבות צבע מתאים. -

  מים בלבד.לוחות החשמל מצופים בצבע שרוף לא יצבעו, יבוצעו תיקוני פג      

  

  אחזקה מונעת 1.10.6

עבודות האחזקה המונעת יבוצעו על ידי צוותים מיומנים של הקבלן שיבואו לבצע בקורת 

  תקופתית של הציוד, וזאת בנוסף לעבודות שיבוצעו ע"י אנשי התפעול.

  עבודות האחזקה המונעת יכללו בין השאר את העבודות כדלקמן:

  

 ל מרכיביו .עבודות צביעה תקופתיות של כל הציוד על כ -

עבודות צביעה של כל חלקי המתכת, כולל מניעת הופעת חלודה במקומות שונים, שמירה  -

 על תקינות, כולל תיקונים של הגדרות והשערים המקיפים את תחנות  השאיבה.

ביצוע עבודות ותיקונים, על ידי צוותי עבודה של הקבלן. כל חומר שיידרש לביצוע  -

 העבודה, כגון: 

 פילי מכלולים וכו' יהיו ע"ח הקבלן.צינורות, פרו -

  

מהמועצה ל כל הפסקה יזומה בתפקוד המט"ש ו/או בתחנות השאיבה, יש לקבל אישור בכתב ע

  האזורית איילות.

  

  ספר הפעלה והוראות  1.10.7

בגמר ביצוע העבודות, הקבלן יעביר ספר הפעלה והוראות למט"ש, שיכלול את כל הנחיות   

  .היצרנים לתחזוקה שוטפת מונעת

  

  

  מסירת המכון למזמין בסוף תקופת החוזה 1.10.8

תיערך ביקורת, כמפורט לעיל, ע"י המזמין אשר ימסור חודשים לפני תום שנת הבדק  6כאמור, 

  לתיקונים הנדרשים. לקבלן את הוראותיו

עד סוף תקופת החוזה ישלים הקבלן על חשבונו את כל התיקונים הנדרשים ויחזיר הקבלן את 

  ר הפעלה ובכשירות טובה.ב המכון למזמין כשהוא

כשירות טובה פירושה: שכל מרכיבי המכון הינם במצב תפעולי תקין כמפורט לעיל והמכון מפיק 

  תוצרי  קולחים ובוצה כמתוכנן.
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  5חלק 

    
  

  מסמכים וטפסים נלווים –נספחים 
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  : תקנות בריאות העםאנספח 
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  : דוח פיזור ריחותבנספח 
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  : דוח קרקעגנספח 
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  הצהרת הקבלן אספקת ציוד אלקטרו מכאני: דנספח 

לפרויקט  שיש בכוונתנו להציעהננו  מתכבדים לפרט את רשימת הציוד האלקטרו מכאני 

  ופיעה במסמכי המכרזהמרשימת הציוד  מתוך -בקציעות הקמת מט"ש 

  

  

  שם היצרן  תיאור הציוד המוצע

    מערכת מגוב עדין

    מערכת הרחקת גרוסת

    אוורור בריכת ויסות

    מערכת דיפיוזרים

    מפוחים

    מיקסרים לאגני איוור וסלקטור

    משקעים שניונים

    תופים –מערכת הסמכה 

    מסנן סרט מכאני –מערכת הסמכה 

    עיכול אירובי

    וגהצנטריפ

    משאבות צנטריפוגליות

    משאבות דחיסה חיובית

    מכשור

    שערים וסגרים

    מערכת נטרול ריחות

  

  

_____________  

  שם המציע                                                                                                 

  

__________________  

  חתימת המציע                                                                                                 
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  :פרשה טכניתהנספח 
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,המצ"ב למסמך זה 2012חובת דיווח ומרשם התשע"ב - חוק הגנת הסביבה, פליטות והעברות לסביבה :ונספח 

      א'. כנספח כ
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  אודות המסמך

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

 מי רמת נגב : לקוח

  שם הפרוייקט מתוך שדה : פרוייקט

 מפרט טכני מיוחד כרך ב : תאור המסמך
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	1 מפרט מיוחד 
	1.1 הוראות כלליות
	מפרט מיוחד זה, יש לקראו ולפרשו יחד עם המפרט הכללי, וכן עם מפרט המינהל לפיתוח תשתיות ביוב, הוא חלק 3 בכרך א' מהדורה רביעית אוקטובר 2009 של מסמכי החוזה לעבודות ביוב ברשויות מקומיות שהוצאו ע"י המנהל לתשתיות ביוב (להלן: "המפרט הכללי") – הכול כאמור באותו מפרט כללי.
	המפרט המיוחד הינו תוספת למפרט הכללי לצורך הדגשה, השלמה, הבהרה ו/או שינויים לגבי האמור בו.
	1.1.2 	תיאור העבודה
	מט"ש קציעות יוקם לצורך הסדרת טיפול בשפכים לכלא קציעות, ליישובים ובסיסים צבאיים באזור הנגב הדרומי.
	במתקן כלא קציעות הקיים מאוכלסים כיום 500 שוהים. קיבולת המתקן הקיים יכולה להגיע עד 2,500 שוהים. במתקן סהרונים מתאפשר אכלוס נוסף של שוהים בלתי חוקיים זמניים המהווים יחד 50% ממקורות השפכים למט"ש שיוקם. 
	מט"ש קציעות מיועד גם לטיפול בשפכים שמקורם בבסיסי חיילים הנמצאים בקרבת מקום לכלא קציעות כגון:בסיס חיילים במתקן השהיה של המסתננים, קריית החינוך, מתקן גוזל, אלמ"ר 252, בא"ח 84, שבטה, מפרשית ומפגש. אלו יחד מהווים יחד כ-35.5% מההרכב הכללי של השפכים.
	בנוסף יצורפו למתקן שפכים מיישובים באזור הנגב הדרומי בהיקף של כ- 14% מההרכב הכללי
	וכן שפכים ממתקן של רשות שדות התעופה, המשמש כמסוף גבול ניצנה, ותורם 0.5% שפכים להרכב המשותף.  
	נ.צ. מקורב של האתר 146/534, במקום שנקבע בתכנית מפורטת מס' 13/2287/001 מתקן לטיפול בשפכים – קציעות (להלן – "התב"ע") ובכפוף להוראותיה.
	1.1.3 עבודות עיקריות לביצוע במט"ש המתוכנן
	להלן מפורטות העבודות העיקריות שיבוצעו. יודגש, כי רשימה זו ניתנת במבוא לנוחיות בלבד וכי העבודות במלואן מפורטות בתכניות, במפרטים המיוחדים ובכתבי הכמויות.
	1.1.4 מתקן טיפול בשפכים
	מתקן הטיפול בשפכים יהיה מתקן אינטנסיבי אלקטרו מכני לטיפול ביולוגי מכני של שפכים בשיטת בוצה משופעלת.
	המתקן כולל את היחידות העיקריות הבאות:
	קולחים שלישוניים מהמט"ש יזרמו מ למאגר קולחים תפעולי. מנקודה זו ואילך, יהיה זה באחריות המזמין לדאוג להעברת הקולחים לצרכנים.
	1.1.5 נוהל תכנון ואישור רשויות
	1.1.5.1 	מסמכי התכנון
	1.1.5.1.1 בשלב ההצעה
	מסמכי התכנון שיוגשו יחד עם ההצעה, יכללו לפחות את המפורט להלן:

	- רשימת הציוד המוצע (בעברית) עבור כל שלב ויחידת טיפול. על הקבלן לשים לב כי עליו להציע פריטי ציוד המופיעים ברשימת הציוד המותרת להגשה במפרט שבהמשך בלבד. פריט ציוד כלשהו, אשר אינו מהרשימה המוזכרת במפרט, לא ייבדק ולא יאושר. הרשימה תכלול מאפייני הציוד תוצרתו , מתקני טיפול בהם הציוד המוצע פועל  בהצלחה במשך 5 שנים לפחות, קטלוג יצרן  (אין לצרף קטלוג יצרן בלבד ללא הפירוט הנדרש לעיל).
	ציוד פירושו:
	1.1.5.1.2 בשלב החוזה


	1.1.6 	נוהל אישור תכניות
	1.1.7 	גידור
	1.1.8 חיבור חשמל ומערכת בקרה במכון
	1.1.9 	מערכות גילוי וכיבוי אש
	1.1.10 הספקת מים
	1.1.11 	הרצת המתקן
	1.1.12 	תיאומים עם רשויות
	1.1.13 מדידה וסימון
	1.1.13.1 על  הקבלן לבצע מדידות מצב קיים, לרבות מדידות תשתיות קיימות, באמצעות מודד מוסמך שימונה על ידו.
	1.1.13.2 כל עבודות הסימון והמדידה שיבצע הקבלן חייבות להיעשות באמצעות מודד מוסמך האחראי בחתימתו לטיב ודיוק עבודות המדידה בשדה ולתאורן השרטוטי.
	1.1.13.3 כל מדידה וסימון ורישומן בתוכניות ובמפות יהיו טעונים אישור פורמאלי בלבד של המפקח בכתב, אולם אישור זה לא ישחרר את הקבלן מאחריותו לנכונותם.
	1.1.13.4 הקבלן אחראי לשלמות הסימונים ונקודות הקבע שיותקנו באתר וכל 	הנקודות שסימן בשטח, יחדשן במקרה של נזק או אובדן וישמור על שלמותן על חשבונו הוא, עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה על ידי המפקח.
	1.1.13.5 הקבלן יסמן את תוואי הקווים , פינות המבנים והמתקנים 	ויאזנם . כמו כן יסמן הקבלן קווי הבטחה המקבילים לצירים ולפינות הנ"ל ויאזן אף אותם. מרחקו של קו ההבטחה מהציר ו/או מקו הפינות יקבע בתיאום עם המפקח.                                                                         
	1.1.13.6 מטרת קו ההבטחה לאפשר שיחזור, חידוש ו/או שינוי בסימון וכן לאפשר ביקורת על נכונות העבודות שביצע הקבלן.                                                                                  
	1.1.13.7 לכל נקודה שסומנה על הציר יש להתאים נקודה מקבילה על קו ההבטחה, הן מבחינת מרחקים והן מבחינת מספור היתדות.   
	1.1.13.8 הקבלן יהיה רשאי להציע למפקח אופן הבטחת צירים שונה מהאמור לעיל (המשכת הציר אל מעבר לתוואי וכיו"ב). בכל מקרה אופן הבטחת הצירים יהיה טעון אישור המפקח.
	1.1.13.9 את נקודת הסימון יש לסמן באמצעות יתדות ברזל או עץ, אשר מידותיהן לא תהיינה קטנות מ- 2.5/5/75 ס"מ. היתדות יוכנסו לקרקע לעומק של כ- 50 ס"מ. כל היתדות ימוספרו   בצבע בלתי מחיק ובצורה ברורה.
	1.1.13.10 על הקבלן להחזיק בשטח, כל עת הביצוע , על חשבונו, אמצעי ומכשירי מדידה כגון דיסטומט, אמה, סרט מדידה באורך 30 מטר ועמודי סימון (ג'ילונים). מכשירים אלה יעמדו לרשות המפקח בכל עת שיחפוץ בכך ללא תוספת מחיר.
	1.1.13.11 במהלך הביצוע, יערוך הקבלן באמצעות מודד מוסמך את כל המדידות הדרושות להכנת תוכניות לאחר ביצוע של כל המבנים, הצנרת, הכבלים והמתקנים תת הקרקעיים של המט"ש. תוכניות לאחר ביצוע יהיו מבוססות על מדידות אלו.
	1.1.13.12 אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא 	מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה, סטייה או אי התאמה, אשר נובעת מתוך מדידה , סימון ומיקום כנ"ל, ללא תשלום ולשביעות רצונו של המפקח. אם כתוצאה משגיאה, סטייה או אי התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי התוכנית, יתקן אותן הקבלן לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, וכל עבודת התיקון תהיה על חשבון הקבלן.   

	1.1.14   	תכניות בדיעבד
	1.1.15 	משרד המנהל והמפקח
	1.1.16 	תחום העבודה ודרכי הגישה
	1.1.17 	אחסון הציוד
	1.1.18 	סימון קווי ביוב ותשתיות קיימות
	1.1.19 	בדיקות שדה ומעבדה
	בדיקות שדה ומעבדה וכן בדיקות מעבדתיות לאימות ביצועי הציוד המסופק ע"י הקבלן, יבוצעו עפ"י פרוגרמה שתוכן בצורה פרטנית ע"י המתכנן. הקבלן יהיה חייב להודיע מבעוד מועד על העבודות האמורות להתבצע בכדי שיהיה מספיק זמן למפקח, לתאם את הזמנת הבדיקות הנחוצות. עלות הבדיקות כאמור לעיל, אשר תבוצענה בפועל, כלולה במחיר הצעתו של הקבלן ולא ישולם עבורה בנפרד. 
	1.1.20 	אמצעי זהירות
	1.1.21 	שילוט באתר

	1.2 תיאור העבודה
	1.2.1 ספיקות תכן
	1.2.2 תיאור התהליך

	1.3 ריכוז נתוני תכנון
	1.3.1 נתוני איכות שפכים בכניסה למכון:
	1.3.2 מאפיינים הידראוליים
	1.3.3 נתוני דרישות איכות קולחים ביציאה מהמכון
	1.3.4 איכות בוצה לסילוק

	1.4 נתוני תכנון שיטת הטיפול ותיאור המתקנים
	1.4.1 	כללי
	1.4.2 תיאור המתקנים ותהליכי הטיפול – כללי
	1.4.3 	טבלת תכן סניטרי 
	1.4.4 תיאור המתקנים העיקריים
	1.4.4.1 	מערך טיפול קדם
	1.4.4.2 	מערך טיפול ביולוגי והפקת קולחים שלישונים
	1.4.4.3 טיפול שלישוני לקולחים
	1.4.4.4 	  מערך הטיפול בבוצה
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	1.8.2.1 מבחן לכל יחידה בנפרד

	1.8.3 מבחן כשירות לפעולת המט"ש בגמר הקמתו
	1.8.4 בדיקת המתקנים במים
	1.8.5 	בדיקות לחץ לצנרת וצילומי וידיאו
	1.8.6 	בדיקה יבשה של התקנות המערכות האלקטרומכניות והחשמליות
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	1.8.8 	בדיקת התקנות חשמל, המכשור והבקרה
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	1.8.12 מערכות אבטחת ובקרת איכות
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