
הקו רכבת המהיר לירושלים  



שינוי שם חברה  



על הפרויקט
57-הפרויקט כולל סלילת מסילה כפולה באורך של כ

,  לבין ירושליםג  "א ונתב"תחנת ההגנה דרך תבין מ "ק
-בעומק של כ, בירושליםהאומה בבנייני והקמת תחנה 

.מטר תחת מפלס הרחוב80
 מנהרות באורך כולל של 5: המנהרות המתוכננותאורך

).חלקן מנהרות כפולות(מ "ק37-כ
10מ"ק6-גשרים באורך כולל של למעלה מ.
הרכבות בקו תופעלנה באמצעות מערכת חשמל.
א לירושלים"בין ת(דקות 35-כ: משך זמן נסיעה צפוי(
 רכבות נוסעים בשעת שיא לכל כיוון3שירות של.



על הפרויקט
 קומתי  -קרונוע חשמלי דו–סוג נייד שינוע בקו
 מטר 250-כ, קומתיים-קרונות דו8רכבת באורך מרבי של
 6-בשעות שיא המתוכננת תנועת הרכבות תדירות

)בכל כוון3(רכבות בשעה 
 1400-כ, 2020נוסעים בשעות שיא בשנת תחזית מספר

.נוסעים
 ש  "קמ160–מהירות נסיעה
 אירועי חירום אפשריים העלולים להתרחש בקו בו  מספר

)1(אירוע אחד –זמנית 



פריסה-קו מנהרות רכבת לירושלים 

שער
הגיא

בניני
האומה



תוואי הקו–קו הרכבת המהיר לירושלים 



מעל עמק הארזים–10גשר 





תקנים לבטיחות במנהרות  
מסילתית בנתיב מערכות תחבורה ציבורית –5435י "ת

NFPA-130מבוסס על -דרישות בטיחות אש –קבוע 
NFPA-130 Standard for fixed guide way transit 

systems 
 הנחיות איגוד הרכבות האירופאיTSI – SRT  Safety in 

Railway Tunnels 
EN-50126 Railway applications 
 גרמני למנהרות תקן-RABT 2006
אוורור ומערכות שליטה בעשן  –1001י "ת
התקנת מערכות גילוי עשן  –1220/3י "ת



דרישות כלליות  
  פרויקט בשיטת תכנון וביצוע
 אישור תכנון ראשוניPDR 
י המזמין ומי מטעמו"אישור תכניות וציוד ע
 אישור תכנון סופיCDR  לפני ביצוע
 ביצוע ניסוי אשFire Test  לכל קטע
  בדיקות אינטגרציה בשילוב כל המערכות
י בקשת המזמין  "השתתפות בתרגילי חרום עפ
י חברות בעלות ניסיון בתחום מערכות בטיחות"ביצוע ע



דרישות כלליות
 עמידה (שיותקן במנהרות יעמוד ברעידות והלימות הציוד

שייווצרו עקב נסיעת הרכבת  ) Piston Effectבהדף 
.במנהרה

 והמכשור המסופקים במסגרת חוזה זה יעמדו  הציוד
EMIבפרט הפרעות –הקו של החשמול במגבלות 

 הציוד במנהרה יהיה מסוגOutdoor  בדרגת אטימותIP-
.לפחות כולל קופסאות מעבר66

 הציוד במנהרה יתאים לתנאי סביבה קשים
 כל הציוד במנהרה יהיה מסוגHalogen Free
 הציוד יהיה בעל תקןULלפחות  י"ומת



שרידות מערכות
  לוחות הבקרה של מערכות גלאי הכבל יכללו יתירות

כך שכאשר לוח בקרה , Full Redundancyמלאה 
גיבוי מלא מלוח אחר שיותקן  פועל יהיה אחד לא 

במיקום פיזי אחר מופרד אש כגון מנהרה מקשרת 
 כל מערכות גילוי האש  -שרידות מערכת גילוי האש

עם יתירות  יתוכננו המערכות . מרביתיתוכננו לשרידות 
כך שתקלה כלשהי לא תגרום לביטול או עיכוב במענה  

לגילוי אש
    חיבור אביזרים במערכות הגילוי יהיה בלופ סגור

Class A Style 7



שליטה בעשן
 תקן כבאים לשליטה בעשן יהיה בעל פאנלUL 

הכולל פאנל תצוגה גראפי שיותקן   UUKLמסדרת  
פורטלבכל 

 על מפוחי שחרור  כיוונית -שליטה ידנית דותתאפשר
העשן מפנל הכבאים

  פאנל הכבאים יהיה ייעודי לכל אחת מהמנהרות כאשר
.החיווי והתצוגה יתקבל בחדר בקרה ראשי

  כבלי הפיקוד למערכות החרום יהיו חסני אש מסוג
FE180-E90 בהתאם לדרישות התקן הגרמניDIN-

4102



מערכת הכריזה וטלפון כבאים
 וטלפון הכבאים תהה חלק מערכות הכריזה הדיגיטאלית

בתשתית  האש ותחובר אינטגראלי ממערכת הגילוי 
.באמצעות סיבים אופטייםייעודית

  נדרשת הפרדה מלאה בין מערכת הכריזה לטלפון
ניתן יהיה להשתמש בטלפון הכבאים גם כאשר (הכבאים 

).מערכת הכריזה פועלת
  מערכת הכריזה תופעל ברמת מובנות גבוהה

Intelligibility בהתאם לדרישותNFPA
5-עוצמת השמע במערכת הכריזה תהה גבוהה בdB

מעל עוצמת הרעש שתתפתח במנהרה במצב קיצון



על תכנון הפרויקט בפועל

!!!ונושאים לחשיבה 



פריסת רשת–קו מנהרות רכבת לירושלים 

מרכז בקרה
בניני האומה





פיסת רשת בין מערכות 



2מנהרה 1מנהרה –פריסת רשת 

1ב "שו

1ק "חפ

2ק "חפ

3ק "חפ

TU-1מנהרה   TU-2מנהרה 
1200m3500m



חתך מנהרה כפולה  

Loudspeaker 



UUKLמהו תקן 
UUKL  הוא תקן לציוד שליטה בעשןSmoke Control Equipment

 UL864המהווה פרק נפרד בתוך תקן 
NFPA-92Bמתבסס על דרישות 

י "דרישות תקן לציוד שליטה וניהול עשן עפUUKL  נכתב מתוך
הצורך לרמת שרידות גבוהה של הציוד למערכות בטיחות המצילות חיים

ציוד הנושא אישור תקינהUUKL  לשליטה בעשן נבדק ביכולת עמידה
עמידה בשינויי טמפרטורה : ביניהם, לטווח ארוך בתנאים קיצוניים

.תופעות מעבר חשמליות וברקים, לחות, קיצוניות
 תקןUUKL מפוחי הוצאת  : ביניהם, מתייחס לכלל הציוד לשליטה בעשן

בקרים ואביזרי כבילה כמקשה , ממסרים, דמפרים, מפוחי דחוס, עשן
.אחת לפעול באירועי שריפה במבנים סגורים



יישום הדרישות והתקן

בהתאם לדרישות ותקנים אלה ההמלצה היא לשלב
BMSומערכות בקרת המבנה FACPמערכות גילוי האש 

,                UUKLכמקשה אחת אשר נושאים תו תקן 
FSCSהמערכת משלבת פנל לשליטת כבאים  –

Firefighter Smoke Control System   המיועד לתת
.י מי שהוסמך לכך"מענה לשליטה ידנית לניהול העשן  ע

 It is common to see both BMS and Fire Alarm Systems control the 
overall smoke control systems.

  שתי המערכות מחוברות ביניהן באמצעות רשת תקשורת
)ידני/ (אוטומטי ייעודית ופועלות באופן 



Smoke Control System – Nine Edition
UL 864 9th Edition - UUKL Smoke Control System 

Technical bulletin 



Intelligibilityמובנות 
.הבנת ההודעה המשודרת בתנאים נתוניםהיא מדד של מובנות 

)  השתקפות(מההדהוד , מרעש הרקע, אות הדיבוראיכות מושפעת מרמת רמת המובנות 
במבנה ומרמת הציוד והתשתית של מערכת התקשורת

Intelligibility is a measure of how comprehensible speech is in given 
conditions. Intelligibility is affected by the level and quality of the 
speech signal, the type and level of background noise, reverberation 
(reflections), for speech over communication devices



5435י "ת–שלטי הכוונה 

:נתונים
 מטר  250מרחק בין מעברים
מטר  250-אורך רכבת כ
 שלט דו כווני(מטר 25שלט הכוון דינאמי כל(

?שאלה

 מהו ההכוון האופטימאלי?



פינוי עשן-תסריט 



תודה על ההקשבה  


	הקו רכבת המהיר לירושלים 
	שינוי שם חברה 
	על הפרויקט
	על הפרויקט
	קו מנהרות רכבת לירושלים - פריסה
	קו הרכבת המהיר לירושלים – תוואי הקו
	גשר 10 – מעל עמק הארזים
	Slide Number 8
	תקנים לבטיחות במנהרות 
	דרישות כלליות 
	דרישות כלליות
	שרידות מערכות
	שליטה בעשן
	מערכת הכריזה וטלפון כבאים
	על תכנון הפרויקט בפועל��ונושאים לחשיבה !!!
	קו מנהרות רכבת לירושלים – פריסת רשת
	Slide Number 17
	פיסת רשת בין מערכות 
	פריסת רשת – מנהרה 1 מנהרה 2
	חתך מנהרה כפולה 
	מהו תקן UUKL 
	יישום הדרישות והתקן
	Smoke Control System – Nine Edition�  UL 864 9th Edition - UUKL Smoke Control System Technical bulletin 
	  מובנות Intelligibility 
	שלטי הכוונה – ת"י 5435
	תסריט - פינוי עשן
	תודה על ההקשבה 

