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 רציפות תפקודית

 מישור רותם –אשל הנשיא בתוואי  12פרויקט הנחת צינור דלק "

 הר נעים –חצרים/באר שבע  –עבודות קבלניות למקטע אשל הנשיא תכנון 

 

 כללי .1

דלק   צינור)תש"ן( יוזמת הנחת    בע"מ  חברת תשתיות נפט ואנרגיהכחלק מפרויקט רציפות תפקודית,  

 . מישור רותם – אשל הנשיאחדש בתוואי  12" 

 . בתוואי זה קיימים ת גז טבעיורונירצועת צונח במקביל לזה י י צינור

. בסיום תכנון התוואי של כל הצינור יעודכן  של הפרויקט 2 -ו 1צינור  ימסמך זה נכתב עבור מקטע

 .זה )בהתאם לצורך( מסמך

במסמך זה מפורטות כל הפעולות הנדרשות לצורך הקמת נקודות מדידה של ההגנה הקתודית של 

 . 2 -ו  1מקטעים 

 . 2 -ו  1זמנית של מקטעים  הגנה קתודית במסמך זה מפורטות כל הפעולות הנדרשות לצורך

 

 תקנים .2

❖ NACE SP0169-2013, Control of External Corrosion on Underground or 

Submerged Metallic Piping Systems. 

 

 רשימת תוכניות .3

 רשימת תוכניות שעליהן מתבסס תכנון זה.

 הערןת גרסה גליונות כותרת התוכנית מס'

1.  ESHEL-OPC SEGMENT 1 

TASHAN PIPELINE 12" 

Layout & Longitudinal 
Section 

001-BAR-EPI-DGA-0001 
. 
. 
. 

001-BAR-EPI-DGA-0024 

0A  

 

 טנציאליםופ .4

 . כל הפוטנציאלים נמופיעים במסמך זה הם פוטנצילים כנגד תא יחוס נחושת נחושת/גופרת
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 מחייצים .5

 ייצים מתוכננים במיקומים הבאים:מח

קוטר  מס'
 המחייץ

סוג ההתקנה  המחייץמיקום 
 של המחייץ

 הערות

טרם נקבע מיקום וסוג    אשל הנשיאמסוף יציאה מאתר  12"   .1
 ההתקנה

  על קרקעי שוחת חצרים/באר שבעלכניסה  12"   .2

  על קרקעי שוחת חצרים/באר שבעמיציאה  12"   .3

  על קרקעי הר נעים שוחתלכניסה  12"   .4

  על קרקעי הר נעים  משוחתיציאה  12"   .5

 כל המחייצים בהתקנה על קרקעית יגושרו ע"י מפרץ ברק

 

 

 נקודות מדידה .6

 במסגרת הפרויקט יוקמו נקודות מדידה בכל המיקומים הבאים:

o .בחציות של צינורות הדלק עם צינורות מתכתיים אחרים 

o  לפני ואחרי כלHDD .עבור מדידת זרם במקטע הצינור 

o .בשרוולים 

 כל נקודות המדידה יהיו בהתאם לתוכנית סטנדרטית לנקודות מדידה של חברת תש"ן.
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 טבלת נקודות מדידה

 חתך של הצינור מס'

 ק"מתג נ

 חתך מחוברים

 כבלים

 הערות צבע

1.  
6+10 

 תיבת מדידה

נקודת מדידה טיפוסית    1C 21x10צד צפון   12תשן " 
 לצינור דלק בשרוול

 

 

 

 

 במידה והצינור מתכתי 

  1P 21x10צד צפון   12תשן " 

  1C 21x10צד דרום  12תשן " 

  1P 21x10 דרוםצד  12תשן " 

  2+1x1021x10 צפון  24שרוול תשן " 

  2+1x1021x10 דרום  24שרוול תשן " 

  2+1x1021x10 10צינור מים " 

2.  61+00 

 נקודת מדידה 

   2+1x1021x10 12תשן " 

3.  
87+06 

 נקודת מדידה 

   2+1x1021x10 12תשן " 

 במידה והצינור מתכתי   2+1x1021x10 6צינור מים " 

4.  
144+05 

 תיבת מדידה

  1C 21x10צד צפון   12תשן " 
נקודת מדידה  

טיפוסית עבור מדידת  
 זרם בצינור 

  1P 21x10צד צפון   12תשן " 

  1C 21x10צד דרום  12תשן " 

  1P 21x10צד צפון   12תשן " 

5.  
155+04 

 תיבת מדידה

  1C 21x10צד צפון   12תשן " 
נקודת מדידה  

טיפוסית עבור מדידת  
 זרם בצינור 

  1P 21x10צד צפון   12תשן " 

  1C 21x10צד דרום  12"  תשן

  1P 21x10צד צפון   12תשן " 

6.  
185+17 

 תיבת מדידה

  1C 21x10צד צפון   12תשן " 
נקודת מדידה  

טיפוסית עבור מדידת  
 זרם בצינור 

  1P 21x10צד צפון   12תשן " 

  1C 21x10צד דרום  12תשן " 

  1P 21x10צד צפון   12תשן " 

7.  
196+18 

 תיבת מדידה

  1C 21x10צד צפון   12תשן " 
נקודת מדידה  

טיפוסית עבור מדידת  
 זרם בצינור 

  1P 21x10צד צפון   12"  תשן

  1C 21x10צד דרום  12תשן " 

  1P 21x10צד צפון   12תשן " 

8.  
209+16 

 נקודת מדידה 

   2+1x1021x10 12תשן " 

  2+1x1021x10 6צינור מים "  במידה והצינור מתכתי 

9.  
250+00 

 תיבת מדידה

  1C 21x10צד צפון   12תשן " 
נקודת מדידה  

טיפוסית עבור מדידת  
 זרם בצינור 

  1P 21x10צד צפון   12"  תשן

  1C 21x10צד דרום  12תשן " 

  1P 21x10צד צפון   12תשן " 

10.  
254+10 

 תיבת מדידה

  1C 21x10צד צפון   12תשן " 
נקודת מדידה  

טיפוסית עבור מדידת  
 זרם בצינור 

  1P 21x10צד צפון   12תשן " 

  1C 21x10צד דרום  12תשן " 

  1P 21x10צד צפון   12תשן " 
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 חתך של הצינור מס'

 ק"מתג נ

 חתך מחוברים

 כבלים

 הערות צבע

11.  
276+10 

 תיבת מדידה

  1C 21x10צד צפון   12"  תשן
נקודת מדידה  

טיפוסית עבור מדידת  
 זרם בצינור 

  1P 21x10צד צפון   12תשן " 

  1C 21x10צד דרום  12תשן " 

  1P 21x10צד צפון   12תשן " 

12.  
283+12 

 תיבת מדידה

  1C 21x10צד צפון   12תשן " 
נקודת מדידה  

טיפוסית עבור מדידת  
 זרם בצינור 

  1P 21x10צד צפון   12תשן " 

  1C 21x10צד דרום  12תשן " 

  1P 21x10צד צפון   12תשן " 

13.  
288+00 

 נקודת מדידה 

   2+1x1021x10 12תשן " 

  2+1x1021x10 צינור מים  במידה והצינור מתכתי 

14.  
328+10 

 נקודת מדידה 

נקודת מדידה    2+1x1021x10 12תשן " 
עבור מדידת  טיפוסית 

פוטנציאל בחצייה עם  
 צינור חב' מקורות

  2+1x1021x10 16מקורות " 

  2+1x1021x10 12מקורות " 

15.  
359+05 

 ת מדידהתיב

  1C 21x10צד צפון   12תשן " 
נקודת מדידה  

טיפוסית עבור מדידת  
 זרם בצינור 

  1P 21x10צד צפון   12"  תשן

  1C 21x10צד דרום  12תשן " 

  1P 21x10צד צפון   12תשן " 

16.  
370+10 

 תיבת מדידה

נקודת מדידה טיפוסית    1C 21x10צד צפון   12תשן " 
עבור מדידת זרם  

 בצינור

 

 במידה והצינור מתכתי 

  1P 21x10צד צפון   12תשן " 

  1C 21x10צד דרום  12תשן " 

  1P 21x10צד צפון   12תשן " 

  2+1x1021x10 צינור מים 

17.  
375+00 

 נקודת מדידה 

   2+1x1021x10 12תשן " 

  2+1x1021x10 צינור מים  במידה והצינור מתכתי 

18.  
378+10 

 נקודת מדידה 

   2+1x1021x10 12תשן " 

  2+1x1021x10 צינור מים  במידה והצינור מתכתי 

19.  
382+00 

 תיבת מדידה

   1C 21x10צד צפון   12תשן " 

  1P 21x10צד צפון   12"  תשן

  1C 21x10צד דרום  12תשן " 

  1P 21x10צד צפון   12תשן " 

20.  
392+00 

 תיבת מדידה

  1C 21x10צד צפון   12תשן " 

נקודת מדידה טיפוסית  
עבור מדידת זרם  

 בצינור

  1P 21x10צד צפון   12תשן " 

  1C 21x10צד דרום  12תשן " 

  1P 21x10צד צפון   12תשן " 

  2+1x1021x10 24קולחין " 
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 חתך של הצינור מס'

 ק"מתג נ

 חתך מחוברים

 כבלים

 הערות צבע

21.  

392+00 

 תיבת מדידה

 שוחת

 באר שבעחצרים/

 מחייץ כניסה צפונית 

 צד מוגן 

225+1x21x10    בסוף הפרויקט יש
לגשר על פני השוחה 

ע"י גישור בתיבת 
מחייץ  המדידה בין 

  צד מוגן כניסה צפונית

  מחייץ יציאה דרומיתל
 צד מוגן 

 צנרת שוחת באר שבע

 צד לא מוגן 

2+1x1021x10  

 יציאה דרומית  מחייץ

 צד מוגן 

225+1x21x10  

22.  
416+00 

 תיבת מדידה

  1C 21x10צד צפון   12תשן " 
נקודת מדידה  

טיפוסית עבור מדידת  
 זרם בצינור 

  1P 21x10צד צפון   12תשן " 

  1C 21x10צד דרום  12תשן " 

  1P 21x10צד צפון   12תשן " 

23.  
441+00 

 נקודת מדידה 

נקודת מדידה    2+1x1021x10 12תשן " 
עבור מדידת  טיפוסית 

פוטנציאל בחצייה עם  
 צינור חב' מקורות

  2+1x1021x10 24קולחין "  מקורות

24.  
447+12 

 נקודת מדידה 

נקודת מדידה    2+1x1021x10 12תשן " 
עבור מדידת  טיפוסית 

פוטנציאל בחצייה עם  
 צינור חב' מקורות

  2+1x1021x10 קולחין צינור 

25.  
458+10 

 נקודת מדידה 

נקודת מדידה    2+1x1021x10 12תשן " 
עבור מדידת  טיפוסית 

פוטנציאל בחצייה עם  
 צינור חב' מקורות

  2+1x1021x10 צינור קולחין 

  2+1x1021x10 צינור ביוב 

26.  
509+02 

 נקודת מדידה 

   2+1x1021x10 12תשן " 

27.  
559+00 

 נקודת מדידה 

   2+1x1021x10 12תשן " 

28.  
601+03 

 נקודת מדידה 

   2+1x1021x10 12תשן " 

29.  
651+00 

 נקודת מדידה 

   2+1x1021x10 12תשן " 

30.  
710+05 

 תיבת מדידה

   2+1x1021x10 12תשן " 

  2+1x1021x10 16קצאא " 

  2+1x1021x10 42קצאא " 

  2+1x1021x10 8תשן " 

31.  
762+00 

 נקודת מדידה 

   2+1x1021x10 12תשן " 

32.  
812+00 

 נקודת מדידה 

   2+1x1021x10 12תשן " 

33.  
862+00 

 נקודת מדידה 

   2+1x1021x10 12תשן " 
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 2 -ו 1מקטעים  –תכנון נקודות מדידה והגנה קתודית זמנית  שם המסמך:

 מישור רותם –בתוואי אשל הנשיא  12הנחת צינור דלק "  פרויקט רציפות תפקודית של חברת תש"ן

 16מתוך  9עמוד  20.05.2020תאריך:        Bגירסה      1-033-003מס' המסמך: 
 

 חתך של הצינור מס'

 ק"מתג נ

 חתך מחוברים

 כבלים

 הערות צבע

34.  
913+00 

 נקודת מדידה 

   2+1x1021x10 12תשן " 

35.  
969+00 

 נקודת מדידה 

   2+1x1021x10 12תשן " 

36.  

1005+10 

 תיבת מדידה

 שוחת

 הר נעים

 ממערבמחייץ כניסה 

 צד מוגן 

225+1x21x10    בסוף הפרויקט יש
לגשר על פני השוחה 

ע"י גישור בתיבת 
המדידה בין מחייץ  

צד  ממערבכניסה 
מוגן למחייץ יציאה  

 צד מוגן  מזרחה

 צנרת שוחת באר שבע

 צד לא מוגן 

2+1x1021x10  

 מזרחהמחייץ יציאה 

 צד מוגן 

225+1x21x10  
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 2 -ו 1מקטעים  –תכנון נקודות מדידה והגנה קתודית זמנית  שם המסמך:

 מישור רותם –בתוואי אשל הנשיא  12הנחת צינור דלק "  פרויקט רציפות תפקודית של חברת תש"ן

 16מתוך  10עמוד  20.05.2020תאריך:        Bגירסה      1-033-003מס' המסמך: 
 

 נקודת מדידה עבור מדידת זרם בצינור .7

של צינור נתון נדרש להקים נקודות מדידה בפורמט    HDDכדי למדוד את כמות הזרם הזורמת במקטעי  

 הבא:

 סכמת חיבור כבלים ע"ג לצינור הדלק

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 מטר  0.3  -המרחק בין פין ברייזינג לבין ריתוך יהיה גדול מ −

 מטר  0.1 -המרחק בי זוג פין ברייזינג יהיה גדול מ −

 מטר  50יהיה   2C -ל 1Cהמרחק בין  −

 

 נקודת מדידה טיפוסית לצינור דלק בשרוול .8

 להקים נקודות מדידה בפורמט הבא:כדי לבצע מדידות לצינור הדלק העובר בתוך שרוול נדרש 

 סכמת חיבור כבלים לצינור הדלק בשרוול

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 מטר  0.3  -המרחק בין פין ברייזינג לבין ריתוך יהיה גדול מ −

 מטר  0.1 -יהיה גדול מ  המרחק בי זוג פין ברייזינג −

 

כבלים לנקודת 
 המדידה

Weld joint 
C1 P1 

0.3 m 0.1 m 

P2 C2 

50 m 

נקודת מדידה עבור 
 מדידת זרם בצינור

C1 P1 P2 C2 

נקודת מדידה 
 שרוול
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 2 -ו 1מקטעים  –תכנון נקודות מדידה והגנה קתודית זמנית  שם המסמך:

 מישור רותם –בתוואי אשל הנשיא  12הנחת צינור דלק "  פרויקט רציפות תפקודית של חברת תש"ן

 16מתוך  11עמוד  20.05.2020תאריך:        Bגירסה      1-033-003מס' המסמך: 
 

 ביצוע פין ברייזינג לצינור הדלק .9

 כבלים יחוברו לצינור הדלק ע"י ריתוך של פין ברייזינג. 

 .הקבלן נדרש לקבל אישור של נציג תשן לבצע את הריתוך •

 . פרוצדורה המפרטת את שלבי העבודה בריתוךלפיקוח הקבלן יגיש  •

 סכמת חיבור כבלים ע"י פין ברייזינג לצינור הדלק: 

 

 

 

 

 

 מטר  0.3  -המרחק בין פין ברייזינג לבין ריתוך יהיה גדול מ −

 מטר  0.1 -יהיה גדול מ  המרחק בי זוג פין ברייזינג −

 ריתוך הפין ברייזינג יבוצע בהתאם להוראות יצרן אקדח הריתוך.  •

הטכנאי המבצע את ריתוך הפין ברייזינג יקבל הדרכה לשימוש ע"י יצרן המכשיר או נציגו   •
 בישראל.

 

 מקורות' חב צינור עם בחצייה פוטנציאל מדידת עבורטיפוסית נקודת מדידה  .10

נדרש להקים  חברת מקורות צינור של פוטנציאליםהדלק יחד עם ל צינור פוטנציאלים שכדי למדוד 

 נקודות מדידה בפורמט הבא:

 חברת מקורות צינורו לצינור הדלק ים כלליתסכמת חיבור

 

 

 

 

 

 

 

או קדוואלד או כל שיטה אחרת   פין ברייזינג  כבל לצינור חברת מקורות יבוצע באמצעות  ריתוך •
 .בהתאם להנחיה של נציג חברת מקורות

Cables to 
 test post 

0.3 m 

Weld joint 

0.1 m 

C1 P1 

נקודת מדידה עבור מדידת  
פוטנציאל בחצייה עם צינור 

 חב' מקורות

 צינור הדלק 

 חברת מקורות צינור 
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 2 -ו 1מקטעים  –תכנון נקודות מדידה והגנה קתודית זמנית  שם המסמך:

 מישור רותם –בתוואי אשל הנשיא  12הנחת צינור דלק "  פרויקט רציפות תפקודית של חברת תש"ן

 16מתוך  12עמוד  20.05.2020תאריך:        Bגירסה      1-033-003מס' המסמך: 
 

 תעלת כבלים .11

 מכנית.מ"מ לצורך הגנה  50כבלים יונחו בתעלה בתוך צינור שרשורי )בעל תקן ישראלי( בקוטר 

 סכמת כבלים התעלה

 

 

 

 

 

 

 

 הגנות למתח מושרה על צינורות הדלק .12

 ומקביל לקווי מתח של חברת החשמל לישראל בע"מ )חח"י(.  החוצ ןצינור הדלק המתוכנ

מומלץ ליזם לבצע סימולציה ומודל להשפעות מכבלי החשמל על צינור הדלק בכלל מערכת הולכת 

 הדלק. לאחר קבלת תוצאות הסימולציה יתוכננו האמצעים הנדרשים להפחתת ההשפעות.

אבץ לאורך הצינור וחיבור המוליך   שיטת היישום להפחתת ההשפעות כאמור הינה פריסת מוליך

 לצינור הדלק דרך תא קיטוב.

 סכמת התקנה של מוליך אבץ בצידי הצינור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כיסוי בחול נקי מאבנים

0.4 m 

0.2 m 

1.2 m 

 צינור שרשורי עם שני כבלים

 סרט הזהרה בצבע זוהר

 כיסוי בקרקע מקומית

 כיסוי בקרקע מקומית

 סרט הזהרה בצבע זוהר

 צינור דלק

 כיסוי בחול נקי

Zinc Ribbon PLUS 
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 2 -ו 1מקטעים  –תכנון נקודות מדידה והגנה קתודית זמנית  שם המסמך:

 מישור רותם –בתוואי אשל הנשיא  12הנחת צינור דלק "  פרויקט רציפות תפקודית של חברת תש"ן

 16מתוך  13עמוד  20.05.2020תאריך:        Bגירסה      1-033-003מס' המסמך: 
 

 

 Zinc Ribbon PLUSסוג מוליך האבץ להתקנה: 

 

 בדיקת טיב הציפוי לפני הורדת הצינור לתעלה .13

 HOLYDAY DETECTORתבוצע בדיקת טיב לציפוי הצינור לפני הורדת הצינור לתעלה בעזרת מכשיר 

 עבור כל מ"מ בעובי העטיפה.  KV5  +KV5המכשיר יכוון למתח לפי 
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 2 -ו 1מקטעים  –תכנון נקודות מדידה והגנה קתודית זמנית  שם המסמך:

 מישור רותם –בתוואי אשל הנשיא  12הנחת צינור דלק "  פרויקט רציפות תפקודית של חברת תש"ן

 16מתוך  14עמוד  20.05.2020תאריך:        Bגירסה      1-033-003מס' המסמך: 
 

 DRAINAGE TEST -בדיקת טיב הציפוי אחרי כיסוי הצינור בקרקע  .14

 DRAINAGE TESTתבוצע בדיקת טיב לציפוי הצינור לאחר כיסוי הצינור בקרקע תוך ביצוע 

 

 קריטריונים .14.1

מיליאמפר    2  -וולט, הזרם לא יהיה גדול מ  2.0  -קריטריונים למעבר חיובי של הבדיקה: המקטע ייבדק ב

 וולט.  -0.95 -תהה שלילית יותר מופולריזצית הצינור 

 

 חיבורים הכנות ומדידות .14.2

 סכמת מכשור וחיבורים 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 כוללת:  DRAINAGE TESTביצוע בדיקת 

 צינור. מדידת פוטנציאל טבעי של   (1

 מדידה מקומית של התנגדות הקרקע בתחתית התעלה. (2

 כפי שמתואר בסכמת החיבורים. OFF -וכן ב ON -מדידת פוטנציאלים ב (3

 
 נדרש לשמור על הפרמטרים הבאים:  DRAINAGE TESTכדי לבצע בדיקת 

 עמידה בתנאי אוביקט

שארית הצינור הנדרשת עבור הריתוך יכולה להשאר לא מכוסה,  צינור הדלק 
 שאר הצינור חייב להיות מכוסה.

 מ"מ לפחות.  100 -המרחק בין החיבורים יהיה גדול מ חיבורים חשמליים לצינור 

 עבור מדידת מתח  (1 מכשירי מדידה 
 עבור מדידת מיקרו אמפרים (2

>100mm 

Temporarily 
anode 

Mobile DC 
power supply 

µA V 

Cu/CuSO4 reference cell 
Above the pipeline 
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 2 -ו 1מקטעים  –תכנון נקודות מדידה והגנה קתודית זמנית  שם המסמך:

 מישור רותם –בתוואי אשל הנשיא  12הנחת צינור דלק "  פרויקט רציפות תפקודית של חברת תש"ן

 16מתוך  15עמוד  20.05.2020תאריך:        Bגירסה      1-033-003מס' המסמך: 
 

זרם עם נגד משתנה לצורך ניתן לעשות שימוש בבטריה או במישר  נייד  DCספק כח 
 הסדרת הזרם.

שדה הארקה זמני 
 לבדיקה

 אוהם. 100 -התנגדו שדה הארקה הזמני תהה קטנה מ

 מטר.  50 -המרחק בין שדה הארקה הזמני לצינור הדלק יהיה גדול מ

נחושת  -תא יחוס 
 נחושת/גופרת

 חייב להיות מונח מעל הצינור. 

 מחוץ לתווך השפעה של גרדיאנט פגם בעטיפת הצינור.

 מחוץ לתווך השפעה של גרדיאנט שדה הארקה הזמני.

 מחוץ לתווך השפעה של תשתית אחרת בקרקע.

 

 נכשלת  DRAINAGE TESTמדידות במקרה שבדיקת  .14.3

נכשלת בגלל זרם גבוהה מדי שאינו תואם את תנאי הסף, יש   DRAINAGE TESTבמקרה שבדיקת  

( כדי לאתרם ולתקנם. כמו כן יתכן ויש מגע  IFOאו  DCVGצורך לבצע בדיקות לאיתור פגמים )כגון 

 עם גורם זר. 

נכשלת בגלל פוטנציאל חיובי מדי שאינו תואם את תנאי הסף,    DRAINAGE TESTבמקרה שבדיקת  

 יש לפנות למתכנן לקבלת הוראות לבדיקות נוספות. 

 

 

 הגנה קתודית זמנית .15

ע"י הגנה   הצינורלמערכת ההגנה הקתודית של תש"ן, יוגנו קתודית  ןהמתוכנ רהצינועד לחיבור 

 קתודית זמנית.

לצינור   1.5Vליברות במתח של  9הזמנית תבוצע ע"י חיבור של אנודת מגנזיום  ההגנה הקתודית

 המונח בקרקע.

 ההגנה הקתודית הזמנית תופעל מהיום הראשון לכיסוי הצינור בקרקע. 

 האנודות יחוברו לצינור ע"י תנינים.
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 2 -ו 1מקטעים  –תכנון נקודות מדידה והגנה קתודית זמנית  שם המסמך:

 מישור רותם –בתוואי אשל הנשיא  12הנחת צינור דלק "  פרויקט רציפות תפקודית של חברת תש"ן

 16מתוך  16עמוד  20.05.2020תאריך:        Bגירסה      1-033-003מס' המסמך: 
 

 כתבי כמויות .16

 אספקת שרותים .16.1

 מקצועיים כמפורט:  הקבלן יספק שרותים

 כמות יחידה תיאור  מס'

ביצוע מדידת פוטנציאלים חודשית למערכת ההגנה הקתודית    .1
 הזמנית, כולל הכנת דו"ח

 10 מדידה

בנפרד כולל הכנת  HDDלכל מקטע  Drainage testsביצוע   .2
 דו"ח

 10 מדידה

 2 מדידה לכל צינור בנפרד כולל הכנת דו"ח Drainage testsביצוע   .3

( כולל כול הבדיקות  Commissioningביצוע תהליך מסירה )  .4
 הנדרשות כולל הכנת דוח מסירה עבור מערכת ההגנה הקתודית

 1 סט

הכנה והגשה של כל המסמכים לתחום ההגנה הקתודית   .5
 ששימשו בזמן ביצוע הפרויקט

 1 סט

 1 סט עדותהכנה והגשת תוכניות   .6

 

 

 אספקת חומרים וביצוע עבודות .16.2

 בסעיף זה אספקת החומרים כוללת את עבודת התקנתם.

 הקבלן יספק חומרים ויבצע עבודות כמפורט: 

 כמות יחידה תיאור  מס'

 36 יחידה  נקודות מדידה עפ"י מפרט תש"ןאספקה והתקנת   .1

 3500 מטר N2XYממ"ר  10כבל נחושת אספקה והתקנת   .2

 100 מטר N2XYממ"ר  25כבל נחושת אספקה והתקנת   .3

 500 מטר מ"מ בעל תקן ישראלי 50אספקה והתקנת צינור שרשורי   .4

 160 יח' אספקה והתקנת פין ברייזינג  .5

וולט עבור הגנה  1.5ליברות,  9אספקה והתקנת אנודת מגנזיום   .6
 קתודית זמנית

 15 יח'

 300 מטר Zinc Ribbon PLUS -אספקה והתקנת סרט אבץ מסוג   .7

  VOLTAGE LIMITERאו  SSDאספקה והתקנת תא קיטוב מסוג   .8
 או ש"ע

 4 יח'

 

 . כתב הכמויות יעודכן לאחר התכנון המפורט

 

 

 -   -סוף הדו"ח       -  -

 


