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 מבוא    -  10

 כללי 01.1

נספח זה בא לתאר את כל המאפיינים העיקריים של עבודות הניטור הנדרשות לביצוע כחלק  

המנהור   דוכיפתהעבודות  סיירת  מפלסית  בפרק    . בהפרדה  לאמור  הרחבה  מהווה   54הנספח 

 עבודות מנהור של המפרט המיוחד המהווה חלק ממסמכי מכרז זה. 

מסמכים ין האמור בהוראה כלשהי ב  בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי

 מכרז זה יהיה סדר העדיפות לעניין הביצוע :השונים המהווים את 

 . הוראות נספח ניטור )מסמך זה( -

 במפרט המיוחד.  54הוראות פרק  -

 במפרט הכללי.  54הוראות פרק  -

י האמור במסמך זה כולל תיאור של עבודות הניטור השונות הנדרשות, הציוד, המאפיינים, תהליכ 

ניטור  וכיו"ב, כל הנדרש לביצוע  והביצוע של העבודות, אופן התיעוד והדיווח  התכנון, האישור 

 הסלע והמבנים הקיימים בצורה מושלמת כנדרש.

   מאפייני המערכת 01.2

שמש לצורך רישום ותיעוד של כל המידע הרלוונטי הנדרש לצורך מעקב אחר ת  מערכת הניטור

 לרבות:   הקרקע במהלך כל תהליך הביצועהתנהגות המבנים ומבנה הסלע / 

 מעקב שוטף אחר דפורמציות ועיוותים.  -

 בקרה רציפה אחר יעילות שיטת הביצוע לרבות מערכות הדיפון השונות. -

מערכות   - ו/או  למבנים  תזוזות  ו/או  שקיעות  וניטור  קרקעיותמעקב  סמוכים תת  מבנים   ,

 וכיו"ב. תת קרקעיות  , תשתיות הלתוואי המנהר

 .מסילת הרק"ל )קו אדום(לאלמנטי ור שקיעות ו/או תזוזות מעקב וניט -

 תכלול את כל הנדרש לצורך:מערכת הניטור 

הופרה  - הסלע   / הקרקע  של  הבסיסית  שהיציבות  מרגע  הכרוי  החלל  התנהגות  אחר  מעקב 

 בעקבות עבודות החפירה / הכרייה. 

 השטח ותת קרקעיים. מעקב אחר תזוזות של מבנים ו/או מערכות קיימים לרבות על פני  -

דיווח תוצאות שוטף של מערכות הניטור השונות יוגש ע"י הקבלן למנהל הפרויקט במסמך שבועי 

העבודות לתימוך המקדים והתימוך הראשוני אשר במהלכן   שלבלמעט ב  אשר יכלול דיווח יומי

ויאושר מראש ע"י . פורמט מסמך הדיווח יוכן ע"י הקבלן  יועבר הדיווח היומי למנהל הפרויקט

 מנהל הפרויקט.
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 (   Primary support) ניטור הדיפון הראשוני   -  02

  כללי 02.1

בסעיף   לאמור  ה  54.04בנוסף  גאוטכני(במפרט  )ניטור  למיוחד  הקבלן  ידרש   ה במנהר התקין  , 

  (Primary support) ראשוניהתימוך ה  שלשקיעות ותזוזות  מערכות המיועדות למדידה ולמעקב של  

 . השכבתי של המנהר-במערכת הדיפון הדושכבה ראשונה המהווה 

בסעיף זה, כוללים את המידע המפורט להלן  הנדרשים וההנדסיים  המסמכים  כל האת  הקבלן יכין  

דרישות המינימום לתהליך  כאשר   מכרזהמסמכי את  תכניות המהוות  היתבססו על  מסמכים אלו 

הל הפרויקט בטרם תחילת עבודות הכרייה וזאת בכדיי לעמוד בדרישות יובאו לאישור מנ הניטור

 .לניטור במסמך זה

מאחריותו מסמכי התכנון המפורטים יוגשו לאישורו של מנהל הפרויקט, אישורו של זה אינו גורע  

 עבודות הכריה והמנהור השונות.  הבלעדית של הקבלן ל

 .תכנסותמדי המערכת של  ציוד המדידה שיתקין הקבלן יכלול

עבודות הכריה ב   התקדמות כל תורשה לא,  העבודה  תחילת עם מיד לאתר יובאו השונים המדידים

 הכרייה  שלב לאחר מיד הבמנהר יותקנו המדידים .  לשטח המדידה ציוד כל הבאת לפני מנהרהב

 .למכשור המיועד בחתך והתימוך

ה וזאת הכריי  לאחר הסלע  לחשיפת האפשר ככל  קרוב  תהיה המדידה  תחילת כי  להקפיד קבלן  ה על 

 .הופרה הבסיסית שיציבותו מהרגע הכרוי החלל התנהגות את לבחון  על מנת 

 יצרן מערכות המדידה.   י"ע המסופקת מרכזית ומעקב קריאה למערכת  תקושרנה המדידה מערכות

   יצרנים וציוד 02.2

 רכישת טרם ציוד העזר.  ו המדידה  אמצעי דים,  המדי לרכישת הבלעדי    אחראיהקבלן יהיה ה

 הפרטים   ,הציוד מרכיבי כל  של  מפורטת הצעהמנהל הפרויקט    לאישור קבלן ה יעביר  ל"הנ הציוד 

יוגשו לאישורו של מנהל הפרויקט,    הציודמסמכי   .ההתקנה ונוהלי  שלהם הטכניים המפורטים 

   עבודות הניטור השונות.מאחריותו הבלעדית של הקבלן לאישורו של זה אינו גורע 

הבלעדי  קבלןה האחראי   יהיו  המדידה וציוד האביזרים כל  .והכמויות הציוד לשלמות יהיה 

 בהצלחה  ששימשו ומדגמים זה בתחום  לפחות שנים עשר של נסיון ובעל מוכר יצרן  מתוצרת

 .דומים בפרויקטים למדידות

הפרויקט ה יעביר  ההתקנה השלמת  עם למנהל   המדידים כל  כאשר המדידה מערכת את קבלן 

 לנציג  קבלן  ה  יעביר  כן  כמו  .כנדרש  השקיעות את  ברציפות וקוראים כיאות  ומתפקדים מותקנים

 מתחילת  שבוצעו  קריאות זה בכלל ו  הקריאות ביצוע  להמשך הדרוש  הציוד כל אתמנהל הפרויקט  

 .המדידות להמשך הדרוש  נוסף חומר וכל הנלוות  הטכניות וההוראות הנהלים ,הכיולים   ,ההתקנה

   התקנת ציוד המדידה ואמצעי עזר 02.3
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הקבלן נדרש כחלק מעבודות הניטור להתקין, בכל אחד מהחתכים בהם מותקנת מערכת הניטור, 

 מותאמת  הידראולית פלטפורמה כגון פיגומים ו/או כל אמצעי הרמה אחר המיועד לעבודה בגובה  

 .בגובה תו לעבוד ומוגנת

 התקנה  מומחה באמצעות קבלןה י"ע תבוצע הגיאוטכני והציוד  המדידים של  בפועל ההתקנה

 מנהל הפרויקט.  לאישור כפוף ד, הציו יצרן  י "ע המורשה ה, מנוס

ו  הפרויקט  מנהל  עם  מראש  יתואם  אשר  במועד  תבוצענה  ההתקנה  עבודות   נציג  בנוכחותכל 

 מטעמו.

בהתאם להוראות היצרן  וציוד בשיטות יבוצעו המדידה ציוד הנדרשים לצורך התקנת  הקידוחים 

רויקט בהתאם לאורכים, השיפועים, המפלסים כמפורט בתכניות שיכין מנהל הפ י"ע  המאושריםו

 הקבלן ויאושרו ע"י מנהל הפרויקט.

ה  ל מיםהמתאיובאורך   אחיד קוטר ובעלי  ישרים יהיו הקידוחים  מדי  עבור עוגניםהתקנת 

 ת. ההתכנסו

קבלן  ה נציג קבלןה מטעם המתכנן או הציוד יצרן מטעם טכנאי  של צמוד  בפיקוח יבוצעו הקידוחים

, קוטר  קדיחהציוד ה נתוניאת   בין השאר    הכולל הקידוח פעילות כל של מפורט יומי רישום יבצע

ועומק הקדח, מהירות הקדיחה בקטעי הקידוח השונים, עומק תפיסת המקדח, איבוד נוזל קידוח,  

לפני תחיל  יועבר למנהל הפרויקט בפורמט שיאושר מראש  וכיו"ב. הדו"ח המפורמט  ת מפולות 

 ביצוע העבודות.

י המרכזית  והמעקב  הקריאה  למערכת  המדידה  אמצעי  חיבור   היצרן הנחיות  לפי  היופרטי 

 מנהל הפרויקט. לאישור כפוף  הקבלן י"ע באתר יקבע ומיקומה

 )מדי שקיעה(  מדי התכנסות  02.4

שקיעה   מדי   / התכנסות  מדי  על  המבוססת  מדידה  המחוברת (Convergence Meters)  מערכת 

 .יצרן אותו י"ע המסופקת מרכזית ומעקב קריאה למערכת

ומדידי תיל   מדי ההתכנסות יהיו מטיפוס אקסטנציומטר סרט או מטיפוס המצויד במוטות גרפיט

והדיוק   המדידה  תחומי  מנהל ה מטעם נןהמתכ י"ע סופית יקבעומתנדנד.  ע"י  ויאושרו  קבלן 

 הפרויקט כחלק מאישור כלל מסמכי מערכות הניטור. 

 תחנת הקריאה 02.5

 המתכנן  י"ע יקבעבתחנת קריאה מרכזית שמיקומה   קריאת התזוזות של מדי השקיעה תבוצע  

 קבלן ויאושר ע"י מנהל הפרויקט כחלק מאישור כלל מסמכי מערכות הניטור.  ה מטעם

באמצעות כבלי    קבלןהתכנסות( יחוברו ע"י ה  כל מדידי התיל הרוטט מכל מכשירי המדידה )מדי

ל   המתאימה  אחת  חיבורים  לקופסת  מתאימים,  לפחות  -12חשמל  תתבצע .  ערוצים  הקריאה 

 המותאם למדידי התיל הרוטט שהותקנו.(  Readout Box) בתיבת קריאה לתיל רוטט

צירוף של  אלתור  יותר  לא  יצרן.  אותו  של  יהיה  והקריאה  המדידה  ציוד  של  המכלול  חלקי    כל 

 מערכת.
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תיבת  ואת  ,  (Switching Unit)   מיתוגהיחידת  את    תחנת הקריאה תוגן ע"י ארון פח מגולוון שיכלול

 מנעול.   היה מצויד בדלת שתינעל באמצעותארון הפח יוצמד לסלע וי . (Reading Box)קריאה ה

מנהל הפרויקט יחד עם כלל מסמכי מערכות יציג את פרטי הארון המוצע על ידו לאישור    הקבלן

 הניטור כמפורט לעיל. 

 ניטור הדיפון הסופי 02.6

פנימי המשמש הדיפון  הקביעה בדבר פעולות הנדרשות לביצוע ע"י הקבלן לצורך ניטור שכבת ה

על בסיס תוצאות מדידות כתימוך הסופי של המנהרה   תהיה בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט 

 לאורך כל תקופת הביצוע עד להשלמת מערכת הדיפון הפנימיהראשוני  הניטור של מערכת הדיפון  

) עד  או   יותר  מאוחר  בפרויקט  למועד  העבודות  כלל  לקביעתו סיום  בהתאם  וזאת  עליון(  כגבול 

 .מנהל הפרויקטעדית של הבל
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 אלמנטי הרק"ל ניטור    -  30

  מסילת רק"ל )קו אדום( ניטור 03.1

בצע לפני,  (, ידרש הקבלן למעקב אחר מבנים סמוכיםבמפרט המיוחד )  54.18בנוסף לאמור בסעיף  

במהלך ולאחר השלמת עבודות הכרייה והמנהור עבודות ניטור לצורך בקרת תוואי מסילת הרכבת 

 . )הקו האדום(הקלה 

מסמך הנחיות זכיין / מפעיל הקו המצורף למסמך ביצוע כל עבודות הניטור תהינה עפ"י הוראות  

 . JTMTובכפיפות להוראות מנהל הפרויקט ויחידת המהנדס להלן  03.6 בסעיףזה 

  אלמנטי הרק"למעקב אחר תזוזות  03.2

הפעולות המפורטות להלן  במהלך כל תקופת הביצוע של עבודות הכריה והמנהור יבצע הקבלן את  

להיות לולים  אשר עוכיו"ב    כבישים ,אלמנטי הרק"לשל רכיבי  על מנת לעקוב אחר תזוזות  וזאת  

 . מעבודות הכריה המבוצעות ע"י הקבלןמושפעים 

 מדידות בקרה

ו/או בסמוך   מערכת של נקודות בקרה, אופקיות ואנכיות, על  לפני תחילת העבודההקבלן יתקין  

במידה   הנדונים, אשר יהיו קשורים לנקודות קבע הרחוקות  הכות/כבישים/מנהרמבנים ו/או מערל

תכנית מפורטת מנהל הפרויקט  יגיש לאישור    קבלןמספקת כך שלא תהיינה מושפעות מעבודתו. ה

 של נקודות הבקרה.

ה מטעם  מוסמך  מודד  ע"י  תבוצענה  תקופתיות  תחילת   קבלןמדידות  לפני  בספרים   ותירשמנה 

נקודות הבקרה תיבדקנה אחת   .לידי מנהל הפרויקטהעבודה. עותק ממדידות אלו יימסר למשמרת  

ע"י מודד יותר במידת הצורך,  לעיתים מזומנות  או  ה  לשבוע,  עותק חתום קבלןמוסמך מטעם   .

מנהל כתחילה ע"י  ואושר מל  קבלן ע"י ה  ומאושר ע"י המודד המוסמך, רשום על גבי טופס שהוצע

לאחר ביצוע המדידות. שקיעות אנכיות ותזוזות אופקיות   מידמנהל הפרויקט  , יימסר להפרויקט

שקיעות ושינויים בעלי אופי דומה אשר  התזוזות,  ה  כל הסדקים,וכן  בהן הובחן במהלך המדידות  

 . מנהל הפרויקטמיד ל ידווחולא הובחן בהם בעת הסקר המוקדם 

   ערכי ניטור  03.3

סדר   ערכי חריגים.  אירועים  איתור  לצורך  הביצוע  תקופת  כל  לאורך  ישמשו  המבנים  ניטור 

 הפעולות יהיה כמתואר בתרשים הבא:
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 סדר פעולות לאירוע חריג בניטור מבנים
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 ביצוע הפעולות המפורטות לעיל יהיה ע"ב ערכי הניטור המפורטים להלן: 

 )מ"מ( Δmaxערכי ניטור השקיעה המקסימלית 

ערך ניטור צפוי  סוג מבנה

(1 ) 

Attention Value 

(2 ) 

Pre Alarm Value 

(3 ) 

Alarm Value    

(4 ) 

 16 9 7 5 אלמנטי הרק"ל

 (‰)  maxערכי ניטור עיווי זויתי מקסימלי 

ערך ניטור צפוי  סוג מבנה

(1 ) 

Attention Value 

(2 ) 

Pre Alarm Value 

(3 ) 

Alarm Value    

(4 ) 

 4 2.5 1.5 1.35 אלמנטי הרק"ל
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 לעבודות ניטור מבנה הרק"ל מסמך הנחיות זכיין / מפעיל הקו 03.4
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