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  השלמת מפרטים טכניים –' נספח א –ש תימורים "מט
  

  
  מ"מ 10מפרט טכני למגוב מכני מרווח סינון 

  .המפרט הטכני המצורף באנגלית בא להקל על הקבלנים בקבלת הצעות מהספקים השונים
  

  .הוא המפרט הקבוע 412.5סעיף  4חלק המפרט המופיע במפרט הטכני 
  
  

Coarse Screens 

 

1.  System Description 

 

1.1.  A mechanically cleaned inclined coarse screens shall be supplied for  

  installation in rectangular channels at the preliminary treatment facility,  

  upstream of the fine screens. 

 

1.2.  The screens shall be heavy-duty, inclined, front cleaned, front return type with  

  traveling cleaning rakes transported on a chain and sprocket mechanism. Back  

  cleaned screens and single rake designs are not acceptable. Screenings shall be  

  mechanically raised on the screen to the dead plate and automatically  

  discharged. Each screen frame shall be set in the channel and designed for  

  installation with sidewall seal plates, furnished with the screen, so the screen  

  can be removed for servicing. 

 

1.3. Each screen shall include cleaning rakes, rake wiper, chains, sprockets, shafts, 

  bearings, drive unit complete with reducer, motor and overload device, side  

  frames with lifting lugs, bar rack, dead plate, head section, side wall sealing  

  plates, and mounting brackets. 

 

1.4.  The cleaning rakes shall be activated to remove screenings deposited on the  

  bar rack both by level control and by timer actuation. When the rakes reach the  

  bottom position of the rotational path, the rake tines shall be engaged into the  

  bars. The rake shall then be raised, transporting the screenings upwards  

  towards the discharge position. 
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  7 מתוך 2דף                    

 
1.5.  The screen shall be designed to allow a self-cleaning technique to free an 

  object encountered that initially could not be removed. This technique  

  involves a reverse motion of the cleaning rakes controlled from the screen  

  manufacturer’s control panel.  

   Designs which rely on the upward travel of the rake drive to pull the rake over 

  obstructions are not acceptable. After the object has been dislodged, the rake  

  shall continue to clean the bar rack. Positive overload protection shall be  

  provided by a shear bolt or mechanical torque control. 

 

1.6.  Screenings from screens will be conveyed by a separate conveyor to a washer- 

  compactor.  

 

1.7.  Electrical control equipment, including electrical panel (MCC), local control  

  panel and ultra-sonic level controllers, shall be supplied for each unit. MCC  

  shall be installed in an unclassified area. Motors, local control stations, and  

  other electrical appurtenances furnished by the Manufacturer to be installed  

  local to the equipment or in the equipment operating area shall be rated for  

  installation in a Class I, Division 2, Group D location (or EU equivalent). 

 

2.  Construction 

 

2.1  Materials of construction shall be as per the following Table, unless otherwise 

  specified for individual components herein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part description Material 

Frame, bar grid, chute, discharge box, 

rakes, scraper mechanism, covers, 

supports, chain guides, anti-reversion 

bracket, shafts  

Type 316L stainless steel 

 

Chain and sprockets 

 

All Type 316L stainless steel; or 

Hardened carbon steel C15, galvanized 

and electroplated, with plastic rollers 

made of PA6 

Lower bearings for sprockets 

 

Stainless steel casing with cast iron shaft 

and ceramic bushing 

Upper bearings for sprockets  Cast iron with paint coating 

Scraper wear plate HDPE1000 
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  )כתב כמויותב( 03.01.08.0040סעיף ור עב מפרט טכני משאבה
  

דוגמת משאבת כהמשאבה תהיה . בהתקנה אנכית טבולה (AXIAL PUMP)משאבה צירית 
  .'מ 5ש לעומד של "מק 1,090, .ד.ל.ס 950אשר תספק  KPL600.22.6גורנדפוס דגם 

  .מ"מ 600צינור בקוטר /המשאבה תותקן בתוך דוד
  

  חומרי מבנה
  

Propeller vane Stainless steel 

STS304 [XSCrNi189-1.4301] 

Stuffing box Stainless steel 

SSC13 [G-X6CrNi189-1.4308] 

Cable holder Stainless steel 

SSC13 [G-X6CrNi189-1.4308] 

Motor shaft Stainless steel 

STS410 [X10Cr13] 

Wear ring  Stainless steel 

STS304 [X5CrNi189-1.4301] 

Stator housing Cast iron 

GC250 [GG25] 

Suction & Discharge casing  Cast iron 

GC250 [GG25] 

Other casting parts Cast iron 

GC250 [GG25] 

Cable type PNCT (HO7RB-F) 

Mechanical seal  SIC/SIC 
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  נועמ
  

Type Squirrel cage induction motor 

Power supply Phases 3∅ 

Rated voltage 400V 

Frequency 50 Hz 

No. of pole 6P 

Rated speed  950 rpm 

Rating Continuous 

Rotor type Squirrel cage 

Enclosure class (IEC 34-5) IP68 

Starting method  DOL on soft-starter 

Insulation class (IEC 85) F 

Temp. rise class F  

 
  הגנות

  
Type Squirrel cage induction motor 

Stator thermal protection Bi-metal 

Stator thermal protection PT-100Ω 

Bearing thermal protection (lower) PT-100Ω 

Bearing thermal protection (upper) PT-100Ω 

Terminal box moisture sensor Switch 

Motor housing moisture sensor Switch 
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  דלתות –מפרט טכני 
  

אטומות או , דו כנפיות, הקבלן יספק וירכיב דלתות מפלדה מגולוונות וצבועות חד כנפיות
  .ת בתוכניותהמצויינועם רפפות בהתאם לסוג ולמידות 

  
מ בהתאם לטיפוסים השונים למשקופי פלדה "מ 2משקוף הדלת ייווצר מפח מגולוון בעובי 

  .או שווה ערך, מ"רינגל מפעלי מתכת בע. לדלתות מתוצרת א
  

  .אספקת הדלתות תהיה רק מתוצרת מפעלים מוכרים לייצור דלתות
  

עם חיזוקים פנימיים לת כנפי הדלתות ייווצרו מפח פלדה מכופף מגולוון בשני צידי הד
כנף הדלת תחובר למשקוף בעזרת שניים או . כנדרש בהתאם לטיפוס הדלת בכתב הכמויות

  .מ עם טבעות פליז"מ 3שלושה צירים מסיביים או פרפר מיוחדים בעובי 
  

כל הדלתות והמשקופים יגולוונו בחום כמפורט בסעיף במפרט הכללי הבין משרדי ומעליו 
  .או המפקח/י המתכנן ו"גוון הצביעה ייקבע ע. סעיףצביעה לפי המפורט ב

  
  .מבוטל, 405.2.01.04מופיע בסעיף המפרט דלתות 

  
  

  מתקן הרמה –מפרט טכני 
  

  .מתקן הרמה מיועד לתחנת השאיבה להזנת שפכים מבריכות הוויסות
  
  נתונים טכניים  .1

  ג"ק 1,000:  כושר הרמה
  . מטר 11 -כ: אורך קורת המונורייל

  .'מ 2ל בליטה קונסוליית של למונוריי
  .ST37-2המונורייל יהיה מפרופיל משוך מפלדה 

  ' מ 8 -כ: גובה הרמה
  .המונורייל יעוגן למבנה פלדה

  .מטר לדקה 4/1: מהירות ההרמה
  

  מבנה הפלדה  .2
  .DIN15018: לפי תקן 2Hדרגת עבודה 

  .DIN15018: לפי תקן 3Bקבוצת מאמצים 
  .RST37-2המסלול ייבנה מפלדה 

  .AWS-14 D.1-85: י תקן"ריתוכים יבוצעו עפ
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  מערכת הצבע  .   3
  לפי התקן השבדי  SA 2.5מבנה הפלדה וקורת המונורייל יעברו ניקוי חול לדרגה      

  . RAL1028וצבע עליון סינטטי בגוון צהוב בטיחותי " כרומט אבץ"יצבעו בצבע יסוד    
  .מיקרון 90 -כבות הצבע ככ עובי כל ש"סה   

  
  מערכת הזנת חשמל  .   4

המושחלים  PVC -הזנת החשמל לגלגלת  תבוצע באמצעות כבלי חשמל שטוחים מ
  . בקרוניות הנעות בתוך מסילת פלדה מגולוונת

  .גרמניה או שווה ערך ואיכות VAHLEהמערכת מתוצרת 
  

  ג"ק 1,000גלגלת הרמה חשמלית לעומס   .   5
  .ג"ק 1,000: עומס

  .מטר 8: מהלך אונקל
  2: ירידות שרשרת' מס

  .השרשרת נאספת לתוך סל איסוף
  .דקה/'מ 4/1: מהירויות הרמה 2לגלגלת 

  .לגלגלת מפסק גובל עליון ותחתון חשמלי
  .לגלגלת מצמד החלקה המשמש כהתקן למניעת עומס יתר

  
  ידית פיקוד  .   6

המתח . רגתי ולחצן חירוםלחצני הפעלה דו ד 4לגלגלת ידית פיקוד קווית בעלת 
  .42V AC: בידית הפיקוד הינו

  
  הסעת הגלגלת  .   7
  .הגלגלת תנוע באמצעות קרונית חשמלית    
  .מטר דקה המצויידת בבלם אלקטרו מכאני 12/4מהירויות נסיעה  2הקרונית בעלת    

  .55IP: דרגת האטימות של הציוד  
  
  חשמל ופיקוד  .   8

  .אשר ישמש כהזנת הכננת' מ 12 -ל באורך של כעם כב, תסופק גלגלת אחת בלבד
  .לוח מגעני הכננות נמצא בכננת

  .ידית פיקוד מחוברת לגלגלת
  .65IP: דרגת אטימות ידית פיקוד

  .50HZ, 400 VACהכננת תוזן במתח תלת פאזי 
  .מפסק צלב לעצירת הקרונית בקצוות המונורייל
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  המונורייל  .   9
אונקל (מטר  2 - כולל בליטה קונזולית של כ, מטר 11 -מונורייל יהיה באורך של כה
  .לפי שרטוט המזמין, ST37-2המונוריילים יהיו מפרופיל משוך מפלדה ). 1.5 -כ

המונוריילים יחוברו לפלטות יצוקות בתקרה שיכין המזמין על פי הנחיות ספק 
  .מתקן ההרמה

  
  מערכת צבע  .   10

וצבע עליון " כרומט אבץ"נוקו באמצעות ניקוי חול ויצבעו בצבע יסוד המונוריילים י
  .µ120: כ עובי"סה. סינטטי בגוון צהוב

  
  אופני מדידה ותשלום

  
מחיר המונורייל והכננת החשמלית יהיו , מבנה הפלדההמחיר עבור אספקה והתקנת 

  .קומפלט
ורייל במקום שיועד המונמבנה הפלדה וההובלה וההתקנה של , המחיר יכלול את הייצור

  .אספקה והתקנה של הכננת והזנת החשמל, עבורו
  .בדיקה של בודק מוסמך מטעם המוסד לבטיחות וגהות

  .חודשים 12תעודת אחריות למשך 
החומרים והאביזרים לביצוע מושלם של התקנת , צביעת המונורייל וכן את כל העבודות

  .המונורייל הכננת והפעלתה
  
  
  
  
  
  
  
  

                :מךמאשר קבלת המס
  חתימת הקבלן           

  
  
  
  

  
    

  


