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 מקורוזיהעבודות צביעה והגנה 

 דרישות מקבלני הצביעה

 יש לאשר את קבלת הצבע, מפעל הצביעה והחומרים מראש. .1

 הקורות הראשיות והרוחביות יגיעו צבועות לאתר, וירותכו במקום. .2

ס"מ מהקצה יהיו צבועים במדורג  5לכל הרכיבים שירותכו במקום לאחר צביעה, יש להשאיר 

 בשכבות מערכת הצבע.

להשלים על חשבונו את כל עבודות תיקוני הצבע הנדרשים באתר לאחר באחריות הקבלן הראשי 

 הרכבה או/ו ריתוך, כולל פגיעות מכאניות על ידי אחרים.

אין להעביר את הצביעה לקבלני משנה ללא אישור מראש. לא תבוצע כל עבודות צביעה במפעל או  .3

 רת האיכות של הקבלן.באתר ללא נוכחות מנ"ע מקצועי במקום. זאת, בנוסף לעבודת מחלקת בק

 .ISO 9002 קבלן הצבע / מפעל הצביעה חייב להיות בעל מערכת בקרת איכות מאושרת לפי .4

מערכת בקרת האיכות של הקבלן תגיש טופסי בחינת צביעה ממולאים לכל מנת ביצוע, אישור  .5

 של חומרי גלם, ופגי תוקף. COCהתאמה 

לתכולת אבץ יש להגיש תעודות מעבדה מיצרן הצבע לכל מנת צבעים. יש לספק תעודת מעבדה 

 לפי משקל, ליסוד אפוקסי עשיר אבץ. 77%בפילם היבש של לפחות 

פוליאוריטן אליפטי. כל הצבעים יש לצרף תעודת מעבדה מיצרן הצבע המעידה שהצבע העליון הוא 

 .coatable-Reיהו מסוג 

נו בא במקום בקרת האיכות של מפעל הצביעה, ואינו פוטר את קבלן הצבע פיקוח "רמט" אי .6

 מאחריותו המלאה בעניין איכות העבודה ועמידות מערכת ההגנה נגד קורוזיה.

 Checkלא ישוחרר חלק להובלה לשטח ללא אישור טופס שחרור להובלה הכולל רשימת מעקב  .7

List .על מילוי טפסי בחינה, אישורי התאמה ותוקף 

צביעה תבוצע בחומרים מאושרים ע"י הרשויות המוסמכות מהיבט הבטיחות, אקולוגיה וגיהות, ה .8

 ושאושרו ע"י המזמין מבחינה מקצועית.

חייבת להיות הפרדה מוחלטת בין אזור ניקוי בגרגירים שוחקים מאושרים )הכנת שטח לפני צביעה(  .9

ר מתחת סככה ללא חשיפה לרוחות, לבין אזור הצביעה. עבודות צביעה, ייעשו באולם או שטח סגו

גשם ושמש. החלקים יונחו על מעמדים מתאימים על רצפת בטון או אספלט בגובה מתאים 

 מהרצפה.

למפעל הצביעה יהיה מקום מסודר לאחסון צבעים ומדללים, ומקום מסודר לאחסון כלים. ברשותו  .10

גרגירים, מערכת צביעה ומכשירי מערכת ניקוי  –יהיו כלי עבודה תקינים הנדרשים לביצוע העבודה 

 בדיקה לבקרת איכות עם אישור תקינות ע"י גורם חוץ, על פי הצורך.

קבלן הצבע / מפעל הצביעה יוכיח שיש לו את הכלים והידע לבצע את עבודות הצביעה ואת כל  .11

 הבדיקות הנדרשות באופן מקצועי ובטיחותי.

ל החלקים לצורך הובלה לשטח, וביצוע כל עבודות הצביעה כוללות אריזה מקצועית מתאימה של כ .12

 תיקוני הצבע הנדרשים לאחר הרכבה באתר.

 )גלוון אלקטרוליטי(. אין להשתמש בברגים, אומים ודסקיות מצופים באבץ קר .13
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 מפרטי צביעה 

 דרישות כלליות לעבודות מתכת וצביעה

 כללי

 .ISO 9002מפעל הצביעה יהיה בעל הסמכה של  .1

הכוללים, בין  מפורטיםמערכת ביקורת האיכות של המפעל תכין דו"חות בחינה  .2

על כל הצבעים וחומרי הגלם האחרים, רישום באופן שוטף של  COCהשאר: תעודות 

התנאים הסביבתיים במהלך כל שלבי עבודות הצביעה )מזג אוויר, טמפרטורה ולחות(, 

 בקות ובדיקות חזותיות.בדיקות הכנת שטח, בדיקות עובי צבע, בדיקות היד

 מעובי הצבע היבש הנומינלי. 80% –אין לקבל קריאות עובי צבע יבש בודדות מתחת ל 

בתנאי מעובי הפילם היבש הנומינלי,  100%לבין  80%ניתן לקבל ערכים בודדים בין 

 שעובי צבע יבש בבוצע באזור הוא שווה או מעל לעובי הפילם היבש הנומינלי.

תהיינה תוצרת "טמבור" או שווה ערך אחר מאושר מראש ובכתב על מערכות הצבע  .3

 ידי יועץ הקורוזיה והמהנדס.

 כל החומרים יהיו מן הסוג והיצרן אשר אושרו בכתב על ידי יעוץ הקורוזיה והמנדס.

 לכל החלקים יהיה מספר זיהוי. .4

 להכנת השטח ולצביעת כל שכבה ושכבה. 100%יש לבצע בדיקה חזותית של  .5

וד עם כפפות נקיות בלבד. כל העבודות יעשו עם לבוש מלא, נקי ולבן מתאים יש לעב .6

)בד שאינו משיר חוטים וצמר( כולל שרוולים ארוכים, וכולל כיסוי נעלים לבן חדש, על 

מנת למנוע זיהום השטח לפני צביעה, ובין שכבות הצבע. כל טיפת זיעה או זיהום אחר 

בין השכבות, ולמנוע אבק צבע  Over Sprayת מהלבוש או מהגוף ינוקו מיד. יש לנקו

 יבש על הצבע העליון.

באחריות קבלן הצביעה לארוז את כל החלקים למשלוח לשטח באופן מקצועי עם  .7

הפרדה מתאימה ביניהם, כך שלא יפגעו בהובלה. האחסון באתר יהיה במקום מתאים, 

א מתכתיות. מסודר וישר. הרמות והנפות יבוצעו רק בעזרת רצועות וחגורות ל

באחריות הקבלן לתקן את כל הפגיעות בצבע שנגרמו בהובלה, אחסון בשטח והרכבה 

 ולצבוע את כל הריתוכים המבוצעים במקום.

 

הכנה לפני צביעה במפעל קבלן  -טיפול בפלדה לפני התזת גרגירים ולפני התחלת עבודות הצביעה 

 המתכת )באחריות המסגר(

 תחילת עבודות הצביעה.כל עבודות הריתוך יגמרו לפני  .1

, הכוללות החלקת ריתוכים, עיגול קצוות grade 3 3-8501 ISOעבודות המתכת יהיו לפי 

 ופינות.

יש להסיר באופן מוחלט את כל שלקות הריתוך, נתזי  כל הריתוכים יהיו מלאים וחלקים. .2

 ריתוך, פיקים וקשקשת. יש להשחיז )להחליק( ולעגל את הריתוך. יש להשלים ריתוכי

 .100%אטימה 

 מ"מ לפחות. 3לרדיוס  edgesיש לעגל פינות חדות וקצוות 

 הריתוכים יהיו חלקים, וניתנים לגישה מתאימה לצורך ניקוי אברזיבי וצביעה.
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. תפרי הריתוך יהיו חלקים וללא פגמים, ללא מלא ורציףמחברי הריתוך יבוצעו בריתוך  .1

וך אטימה מלא ורציף לטיפול חרירים, חורים ונקודות גבוהות. יש להשתמש ברית

 במרווחים צרים ונקיקים.

על מנת למנוע אפשרות לקורוזיה  אין להשאיר חללים פנימיים פתוחים לאטמוספירה, .2

 פנימית ברכיבים. כל החלקים יהיו אטומים על ידי ריתוך מלא, וריתוך אטימה.

 פיקוח ותחזוקה.תיכון החלקים יאפשר גישה לריתוך, להכנת שטח לפני צביעה, צביעה,  .3

מ"מ  50הם יהיו בעלי רדיוס  Notchesבמידה ונעשים פתחי שחרור בצלעות הקשחה  .4

לפחות, המאפשר ריתוך, ניקוי אברזיבי וצביעה מתאימה בתוכם. חורי שחרור בצלעות 

 ( ירותכו מכל הצדדים בריתוך מלא ורציף.Notchesהקשחה ופרופילים )

ים צרים ונקיקים. יש לוודא ניקוזים מתאימים יש להימנע מיצירת שטחי חפייה, מרווח .5

ולעגל פינות  יש לאטום נקיקיםלמניעת הצטברות מים עומדים ולכלוך. במידת הצורך, 

מעלות( עם חומר אטימה / מרק אפוקסי או פוליאסטר, שיאושרו מראש  90חדות )זווית 

 ובכתב על ידי המהנדס.

 ירים לפני הצביעה.יש לזמן את המפקח לפני תחילת עבודות התזת גרג .6

מ"מ( קצוות  3: הדרישה הבסיסית בייצור היא לעגל ולהחליק )רדיוס מינימאלי חשוב

חדים, שפות קונסטרוקציה, פינות וריתוכים לפני התזת גרגירים וצביעה. יש לתכנן את 

החלקים כך שתהייה גישה נוחה להתזת גרגירים וצביעה בכל הפינות, צלעות הקשחה, 

 האזורים הקשים לגישה והתזה.הריתוכים ויתר 

 תנאים אטמוספריים )לחות וטמפרטורה(

 .C º15טמפרטורת המתכת מעל  85%הלחות היחסית תהייה מתחת  .1

 מעל נקודת הטל. C º3 לפחותטמפרטורת המתכת תהיה  .2

 

 ניקוי אברזיבי במפעל הצביעה

 הניקוי האברזיבי ייעשה בסככה ומעל רצפת בטון, במקום מוגן וסגור. .1

 להשתמש באוויר דחוס ללא רטיבות, מים ושמן.יש  .2

 יש להשתמש במייבש אוויר מתאים, בנוסף למלכודות מים ושמן.

הניקוי האברזיבי ייעשה בגרגרים משוננים מאושרים. יש להשתמש בחומרי שחיקה  .3

, ואשר יוצרים את דרגת משרד העבודהמאושרים מראש ובכתב על ידי  Gritsאברזיביים 

 הנדרשת במפרטים הבאים. החספוס והניקיון

(, גרגרי אלומיניום סיליקט Garnet)כדור שבור(, גרנט )GH 40-50לדוגמא: גרגרי פלדה 

(Aluminum Silicate ,)J-Blast  /Copper slag Grit  או גרגירים אחרים מאושרים ע"י

 הרשויות המוסמכות. אין להשתמש בבזלת.

אישור ספיציפי בכתב לקבלן מהרשויות שימוש בחומרים אברזיביים אחרים יבוצע רק עם 

המוסמכות, ולאחר ביצוע בדיקת פילוג גודל גרגירים, בדיקת רמת מלחים, כמות חומר נמס 

בחומצה, אבק וכד' לפי דרישת המהנדס, ומסירת תוצאות תעודות בדיקה, ותעודות טיב 

ם וגיר על מהספק לכל מנת חומר אברזיבי. כמו כן, תיבדק רמת הכנת שטח וניקיון )מלחי

 פני השטח( לפני אישור החומר האברזיבי.
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וולט וציוד  24ועם תאורה  ומזגןהניקוי האברזיבי ייעשה עם מסכת "ניקוי חול" עם אויר  .4

 נגד התפוצצות ושריפה.

 

 צביעה

 הצביעה תעשה תחת סככה עם ריצפת בטון או אספלט נקייה. .1

 .C º35תעלה על  . טמפרטורת המתכת לאיש לצבוע במקום מקורה ומוצל בלבד .2

 ס"מ מהרצפה הנקייה. 60-40החלקים לצביעה יהיו בגובה  .3

 COATS STRIPEיש למרוח ריתוכים, פינות חדות ואזורים קשים להתזה בשכות פספוס  .4

 בצבעי יסוד, ביניים ועליון.

אין להרשות נזילות צבע. מספר שכבות הצבע יהיה כנדרש בפועל להשגת העובי היבש  .5

 הכולל שבמפרטים.

 .ימים לפחות 4מן ייבוש/הקשיה לפני הובלה של חלקים לשטח יהיה ז .6

 אלמנטים לא יועברו לאתר ללא טופס שחרור להובלה מהקבלן.

 

 

 הובלה, אריזה ואחסון

 יש להקפיד למנוע נזקים לצבע בעת הובלה לשטח, אחסון החלקים באתר ובהרכבה. .1

 מתאימה להובלה ואחסון באתר.באחריות קבלן הצבע להגן על החלקים הצבועים באריזה 

 העמסה ופריקה של חלקים יבוצעו בזהירות בעזרת חגורות רחבות, לא מתכתיות.

 אין להרשות העמסה ופריקה של חלקים צבועים בעזרת כבלים ושרשרות מתכת.

 

 תיקוני צבע

קבלן המתכת אחראי לבצע תיקוני צבע מלאים לאחר הובלה, אחסון, הרכבה וריתוך  .1

 במקום.

עבודות תיקוני הצביעה יבוצעו רק ורק על ידי צבעים בעלי ניסיון מוכח בצביעה של צבעי  .2

 רכיבים, ועל חשבון הקבלן.-אפוקסי דו

. כל הנזקים בציפוי יתוקנו בשטח תיקוני צבע באתר 100%הקבלן יבצע לאחר הרכבה  .3

 כמפורט במפרטי תיקוני הצבע.
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 חוםמפרט גלוון וצביעת מעקות מגולוונים ב

 מפרט גילוון חום

(. המפעל המגלוון 1461ISO)או בהתאם לתקן הבין לאומי  918הגלוון יבוצע בהתאם לת"י  .1

יהיה בעל מערכת ניהול איכות מאושרת בהתאם לדרישות התקן הישראלי והתקן הבין 

 .ISO 9002 לאומי

חם. בכל מקרה של חשש לטיב הגלוון החם, יש  תהייה בהרכב כימי מתאים לגילוון הפלדה .2

 לתת למגלוון דוגמא לגלוון ניסיוני על מנת לקבוע אם הפלדה בהרכב מתאים לגלוון חם.

יש לתת למגלוון דוגמא למלוון ניסיוני על מנת לקבוע אם הפלדה בהרכב מתאים לגלוון 

 חם.

 לגלוון. יש להתייעץ עם מפעל הגלוון בנושא הרכב כימי של הפלדה והכנה

( תהייה si, או לחלופין תכולת סיליקון )0.03% –( בפלדה תהייה פחות מ siתכולת סיליקון )

 .0.035% –( קטן מ P, ותכולת זרחן )0.25%לבין  0.14%בין 

 עיבוד הרכיב יושלם כולו לפני תחילת הגילוון .3

מגלוון, לשחרור גזים ואבץ, בתיאום עם המפעל ה מתאימיםבאחריות הקבלן לבצע פתחים 

 ובאישור המפקח והמתכנן, אסור לשלוח לגלוון חם חלקים שבהם יש חללים אטומים.

מ"מ קוטר. יש לעגל קצוות  25 –לפני מסירה לגלוון חם, יש להכין חורי ניקוז לגלוון, כ 

 מ"מ. כל הריתוכים יהיו מלאים, כולל הורדת פיקים ונתזים. 3לרדיוס 

. אין לעבוד בלהבה, אלא רק בעיבוד לאכהחורים יבוצעו בקדיחה בלבד בבית המ

 מכני/שבבי.

 יש לרתך ריתוכי אטימה במעברים צרים.כל הריתוכים יהיו מלאים, רציפים ונקיים. 

לפני תהליך הגילוון יהיו פני השטח נקיים משבבים, סיגי ריתוך )שלקות ריתוך(, נתזי  .4

 ריתוך, צבע )לרבות צבע סימון(, זפת ובטון.

, שלקות ריתוך וצבע סימון באחריות קבלן המתכת/המסגר לפני המשלוח הסרת נתזי ריתוך

 לגילוון.

 היצרן ידאג לסימון בר קיימא של המוצרים לפני המשלוח לגילוון. .5

 .918עובי הציפוי בטבילה באבץ חם יהיה כמוגדר בת"י  .6

החלקים המגולוונים המיועדים לצביעה יעברו במפעל הגלוון תהליך קירור באוויר בלבד,  .7

 ולא קירור באמבט מים כם כרומטים.

 .יש להסיר קוצי אבץ ונזילות גלוון חריגות במפעל הגילוון באופן מקצועי כהכנה לפני צביעה .8

ון לפני שטיפת בדק ותיקן את הגלו שקבלן המתכתהתחלת עבודות צביעה תבוצע רק לאחר 

 חול וצביעה.

אם לאחר הגלוון נדרש לבצע שינויים )חיתוך, קידוח, ריתוך וכו'( בקונסטרוקציה או בציוד  .9

 יש צורך בתיקון הגילוון. –במפעל או באתר  –

במרחק  ISO 8501-1לפחות לפי תקן  ST3התיקון יבוצע על ידי ניקוי ידני או מכני לדרגה 

התיקון, ומייד לאחר מכן צביעה בשתי שכבות של צבע יסוד ס"מ לפחות מעבר לאזור  5של 

מיקרון על העובי  30 –עד לעובי העולה לפחות ב  SSPCאפוקסי דו רכיבי עשר אבץ, טמבור 

 הקיים של הגילוון באותו רכיב.
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אבץ בפילם  80%בכל מקרה, סוג הצבע יאושר מראש ובכתב על ידי המפקח, ויכיל לפחות 

 היבש.

 .ISO 1461גילוון ירושה בכפוף לדרישות המובאות בתקן תיקון פגמים ב

 אין לתקן גילוון, לאחר ריתוך, בצבע אלומיניום.

חומרים מגולוונים המאוחסנים בחוץ יש לסדר עם מרווחים ביניהם מלוחות עץ, באופן  .10

 שיאפשר מגע חופשי של אוויר, ובשיפוע שימנע הצטברות של מים.

עם מפעל הגלוון, המפקח  לאשר אב טיפוס לגלוון חםיש לפני התחלת גלוון חם סדרתי  .11

 והיועץ מבחינת קבלת ריתוכים מלאים ללא פיקים, ופתחים מתאימים לגלוון חם.

 

 

 הכנות שטח הגללון לפני צביעה )במפעל הגלוון(

 (.DROSS(, ואבץ קשה )FLUXמפעל הגלוון ינקב שטחים מגולוונים משאריות תלחים ) .1

וללא נטיפים מראה ציפוי האבץ צריך להיות חלק, בעל צבע אחיד, ללא שטחים מחוספסים 

 עם קצוות חדים.

על המגלוון להסיר מהשטח המגולוון שאריות אפר אבץ וקוצי גילוון לפני מסירתם למפעל 

 הצביעה.

אם נתגלו פגמים בגילוון או בציפוי, כגון עובי פחות מן הנדרש, או שכבות סיגים, או 

 לא יאושרו הרכיבים לצביעה והרכבה. –שאריות תלחים או קוצי אבץ 

 יש לבצע בדיקה של הגילוון החם במפעל הגילוון לפני מסירת החלקים המגולוונים לצביעה. .2

כמו כן תבוצע בדיקה של הפיקוח במפעל הצביעה לפני התחלת עבודות הכנת שטח לצביעה, 

 ב הצביעה והאריזה למשלוח.בדיקה של הכנת השטח לפני צביעה, בדיקת טי

 פני השטח צריכים להיות חלקים וללא קוצי ונזילות אבץ על מנת לא לפגוע בעובדים. .3

 

 איטום חורי הגלוון )במפעל הצביעה(

החם במרק  קבלן הצביעה יאטום את כל החורים לשחרור גזים ואבץ מתהליך הגילוון .1

אפוקסי מתאים, לפני תחילת הצביעה, לדוגמא, איטום הפתחים בתערובת מרק אפוקסי 

 ואבקת פוליאסטר. 308
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 צביעת מעקות מגולוונים מפרט

 

 כללי

 ניתנות שתי אופציות לצביעת המעקות המגולוונים:

 

" שרותי צביעה בע"מ. של חברת "אפוקול 108Aצביעה באבקה בשתי שכבות לפי מפרט  – אופציה א

)ראה דרישות בקרת איכות בנושא בדיקות אדהזיה ו"חורי סיכה". מספר החלקים לבדיקה יהיה 

 (.ISO 12944כמופיע בטופס אפוקול, ודרישות 

 .ISO 9001לאפוקול מערכת איכות מאושרת לפי תקן 

 

וון חם של מוטות צביעה על גל –שבהמשך  4צביעה בצבע רטוב לפי מפעט צביעה מס'  – אופציה ב

 מתיחה מגולוונים, ושל מעקות מגולוונים.

 .ISO 9001מפעל הצביעה יהיה בעל מערכת איכות מאושרת לפי תקן 

 

: מפרט טכני לצביעת מוצרים מפלדה מגולוונת בשתי שכבות )מיועדים להיות 108Aמפרט 

 מ' מקו החוף או/ו לאורך חיים גבוה(. 1000באווירה ימית או עד 

 

 שטחהכנת 

בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת האבץ ו/או איתור מוצרים שאינם  .1

 מתאימים לצביעה.

 במידת הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחליפים באמצעות דטרגנט חם בהתזה. .2

 מ"מ 0.5 – 1.0בגודל  GHמסוג  GRIT 50%( ANGULARהתזת תערובת גרגרי פלדה ) .3

 יר דחוס של שאריות גרגרים ואבק.ניקוי באמצעות או .4

 בחינה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בשכבת האבץ. .5

. לפי 36במידת הצורך ליטוש במקומות הכשל של ציפוי האבץ באמצעות נייר לטש גרעין  .6

 הנחיית הלקוח המוצר יפסל ויוחזר למגלוון.

 

 1צביעה בשכבה 

יטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס ( או לחלופים בשFRICTION) TRIBOאיבוק בשיטה 

 .לפחותמיקרון  60נובל", בעובי -אפוקסי ברייר טהור של "אקצו

 

 קלייה

 קלייה הדרגתית בתנור בהתאם לסוג המוצר ועובי החומר.

 דקות לפחות. 10למשך  º185 -טמפרטורת המתכת לא תפחת מ 

 

 בדיקה

 בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בצבע.

 

 שטח הכנת
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בגודל  GHמסוג  GL  +50%מסוג  GRIT 50%( ANGULARהתזת תערובת גרגרי פלדה ) .1

 מ"מ בעוצמה נמוכה לצורך חיספוס פני השטח ושיפור האדהזיה. 0.5–1.0

 ניקוי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגרים ואבק. .2

 

 2צביעה בשכבה 

( או לחלופים בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס FRICTION) TRIBOאיבוק בשיטת ה 

מיקרון  60בעובי  OUT FREE GASING( בעלת תכונות HIGH BILD) HBפוליאסטר טהור מסוג 

 G.S.Bמאושרת לפי תקן  7000לפחות בשכבה אחת. האבקה תהייה מתוצאת אוניברקול סידרה 

 ין.הגרמני לדהייה או שווה ערך מאושר. הגוון לפי דרישת המזמ

 

 קליה

 קלייה הדרגתית בתנור בהתאם לסוג המוצר ועובי החומר.

 דקות לפחות. 10למשך  º185 -טמפרטורת המתכת לא תפחת מ 

 

 קירור

קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד. אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר בטרם ירדה 

 לפחות. º40 - º35הטמפרטורה לרמה של 

 

 בקרת איכות

 אלית של פני השטח למציאת פגמים בצבע.בדיקה ויזו .1

 בדיקה מדגמית של עובי הצבע. .2

מ"מ על גבי לוחיות ביקורת מגולוונים  2בדיקת אדהזיה באמצעות משרט במרווחים של  .3

 בחום אשר יסופקו על ידי המזמין.

וולט על אב טיפוס, ועל מספר מודולים  90בדיקת "חורי סיכה" / הולידיי רטוב במתח  .4

במקומות  Touch-Gunממנת הייצור, על מנת לאתר נקודות אי רציפות לצורך הוספת 

 הנדרשים.

 

 אריזה

 בהתאם למוצר ולדרישות המזמין.

 


