
 2017' ספט

 בטיחותמערכות 

 A1במנהרות קו הרכבת המהיר לירושלים 

   כללי על הפרויקט:

קו הרכבת המהיר לירושלים, הוא אחד הפרויקטים המורכבים שמבוצעים בימים אלה  פרויקט

במדינת ישראל גם במושגים בינלאומיים, בפרויקט מעורבים גורמים בינלאומיים רבים.                      

נתב"ג  דרך ת"א בתחנת ההגנה מק"מ  57 -כולל סלילת מסילה כפולה באורך של כ הפרויקט

בעומק של מוקמת בירושלים בנייני האומה  תחנת כאשרירושלים, בנייני האומה ב תחנתלבין 

                                                                                                               מטר תחת מפלס הרחוב. 80 -כ

ק"מ )חלקן מנהרות כפולות(.         20 -מנהרות באורך כולל של כ 5אורך המנהרות המתוכננות: 

ק"מ.                              6 -גשרים באורך כולל של למעלה מ 10אורך הגשרים המתוכננים: 

      קמ"ש                                                             160במהירות נסיעה של  25KVCהרכבות בקו תופעלנה באמצעות מערכת חשמל 

רכבות נוסעים בשעת שיא  4דקות )בין ת"א לירושלים(, בתדירות של  35 -זמן נסיעה צפוי: כ

 איש. 1400 בשיא יעמוד עללכל כיוון כאשר מספר הנוסעים 

 

 

 מערכת הבטיחות תכלול:

 ק"מ 80 -מערכות גילוי וכיבוי אש ברשת בטווח של כ •

 בסיבים אופטייםמערכות גילוי חום לינאריות על בסיס גילוי חום  •

 מערכת כריזת חרום לכלל המנהרות ומרכזי הבקרה  •

 טלפון כבאים בפריסה מלאה ושליטה ממספר חדרי פיקוד וחדרי בקרה  •

 מערכות כיבוי אוטומטי בגז ובאבקה יבשה  •

 עמדות פיקוד כבאים לשליטה בחרום  •

 מערכות שליטה בעשן  •

 עמדות שליטה ובקרה ממוחשבות  •

  BMSהמבנה  התממשקות למערכת בקרת •



 כללי על מערכות החרום: 

ק"מ ברשת  80 -ברשת סיבים אופטיים בפריסה כוללת של כ יחוברומערכות גילוי וכיבוי אש 

, המערכות יכסו את כל קו המנהרות ממחלף לטרון עד בואכה בניני האומה Class Aסגורה 

                                          בירושלים.  המערכת תכלול מערכות כריזת חרום משולבת וטלפון כבאים.  

המערכת תאפשר שליטה מלאה בכל מרכיבי המערכת ממרכז הבקרה הראשי בבניני האומה 

בכל מרכז רכזי שליטה ובקרה לאורך התוואי כגיבוי למרכז הבקרה הראשי.  ( מ2) יומשני

שליטה יהיה מחשב ייעודי כולל עמדת תצוגה גראפית  לשליטה ובקרה על כל מרכיבי 

 המערכת.    

 40-גילוי חום במנהרות באמצעות סיבים אופטיים בפריסה של כמערכות המערכת תכלול 

ק"מ, כאשר המערכות יחוברו ביניהם לבין מערכות האש בחיבור פיזי וביניהם למערכת 

 , MODBUSבקרת המבנה בתקשורת 

המערכת תכלול את כל האמצעים )אוטומטי וידני( לשליטה על מערכות פינוי העשן מעמדות 

בכניסה לכל פורטל של המנהרות וממרכזי השליטה של אותן  (חפ"קמעמדות פיקוד כבאים )

פן אוטומטי או ידני ממרכזי על שלטי תאורת ההכוון במנהרות באושליטה מנהרות. כמו כן 

 בקרה.ה

 

 תהליך הפעלת מערכות החרום יהיה בהתאם לתרשים המצורף:

 

 

 

 

 

 



 עמידה בדרישות

 ( (UL-864   9 edition -ו NFPA-72כל הציוד יהיה בהתאם לדרישות   •

 –מערכות תחבורה ציבורית מסילתית בנתיב קבוע  – 5435בהתאם לדרישות בטיחות ת"י   •

 NFPA-130מבוסס על דרישות 

( שייווצרו Piston Effectהציוד שיותקן במנהרות יעמוד ברעידות והלימות )עמידה בהדף   •

 עקב נסיעת הרכבת במנהרה.

בפרט  –פקים במסגרת חוזה זה יעמדו במגבלות החשמול של הקו הציוד והמכשור המסו  •

 EMCהפרעות 

 לפחות כולל קופסאות מעבר. IP-65בדרגת אטימות   Outdoorהציוד במנהרה יהיה מסוג   •

 הציוד במנהרה יתאים לתנאי סביבה קשים   •

 Halogen Freeכל הציוד במנהרה יהיה מסוג   •

 י לפחותומת" ULהציוד יהיה בעל תקן   •

בהתאם לדרישות  FE180/E90כבלי הפיקוד למערכות החרום יהיו חסינים לאש מסוג    •

 והתקן הישראלי   DIN-4102התקן הגרמני 

   UUKLלוח פיקוד הכבאים יהיה בהתאם לתקן   •

  CLASS-Aחיבור המערכות יהיה על תשתית סיבים אופטיים בלולאה סגורה  •

 

 :הגילוי המערכת תיאור

 חרום כריזת במערכת משולבות Honeywell מבית ב"ארה NOTIFIER מתוצרת האש גילוי מערכת

 .כבאים וטלפון אינטגראלית

 מבוססת NOTI-FIRE-NET אש ייעודית  גילוי רשת על מושתת השונים ובקרים הרכזות בין החיבור

, לאור העובדה שרשת מערכות החרום פרוסה Single Mode / Multi Mode אופטיים בסיבים כבילה

   Single-Modeק"מ( נדרש שימוש בכבילה אופטית מסוג  80על שטח נרחב )כבילה באורך העולה על 

בחדרי הבקרה במרכזי אנרגיה, המערכות פרוסות בתוך המנהרות )בחדרי התקשורת במקשרות(, 

 השונים ובחדר בקרה ראשי בבנייני האומה.

לרבות תקשורת בין הרכזות השונות,  מרבית לשרידות  Class A סגור בחוג ברתמחו הרשת תשתית

 תקשורת בין מערכות השמע ומגברי הכריזה ותקשורת למערך טלפון הכבאים.

הגילוי במנהרות מבוסס על גילוי חום באמצעות סיבים אופטיים כאשר הסיב מותקן בתקרת המנהרה 

לוי חום פזורים לאורך המנהרות כאשר טווח הגילוי בהתאם לדרישות התקן והיצרן, הבקרים לגי

ק"מ כל אחד(. פריסת בקרי גילוי החום  8מוצאים של  2ק"מ ) 16המקסימאלי של הבקרים עומד על 

 תוכננה לשרידות מלאה )ראה איור(.

 

Double-Single-ended layout up to 8 km (full redundant) 



 

  הישראלי התקנים ומכון UL תקן מאושר בפרויקט הציוד כל

בביני האומה ובנוסף שתי  ראשי בקרה בחדר יותקן GUIת ראשי בקרה עמדתרשת הגילוי כוללת 

 כל והבקרה מאפשר שליטה מלאה על שליטהה עמדות שליטה בחדרי שליטה משניים. מחשב

 .בפרויקט ואזור אזור לכל פרטנית כריזה כולל ברשת המערכות

ים פורטלהכניסות המותקנים בכל חדר פיקוד כבאים בכל אחד מ כבאים פיקוד המערכת כוללת לוחות 

  UUKL לתקן בהתאם עשןב שליטה מערכת, לוח הפיקוד כולל למפרט הבטיחות בהתאם

 

 מצורף בתרשים ראו המערכת של עקרונית פריסה

 

 

 כבאים וטלפון הכריזה מערכת

אינטגראלי ממערכת הגילוי האש מערכות הכריזה הדיגיטאלית וטלפון הכבאים תהה חלק   •

 ותחובר בתשתית ייעודית באמצעות סיבים אופטיים.

 המערכת תהה מאותו יצרן ציוד של רכזות גילוי האש•  

   Digital Voiceהמערכת תכלול מספר עמדות שליטה בכריזה וטלפון כבאים מסוג    •  

DVC Command 

דר בקרה ראשי, ממנו ניתן יהיה בח Onyx Worksמערכת הכריזה תכלול מחשב בקרה •  

 לכרוז באופן פרטני לכל אזור בתחום הפרויקט 

תהה הפרדה מלאה בין מערכת הכריזה לטלפון הכבאים )ניתן יהיה להשתמש בטלפון •  

 הכבאים גם כאשר מערכת הכריזה פועלת(.

עמדת שליטה פרטנית על כל טלפון כבאים במנהרה תהה מעמדת פיקוד כבאים בכניסה •  

 לפורטל. 

  NFPAבהתאם לדרישות  Intelligibilityמערכת הכריזה תופעל ברמת מובנות גבוהה •  

מעל עוצמת הרעש שתתפתח  5dB -עוצמת השמע במערכת הכריזה תהה גבוהה ב•  

 במנהרה במצב קיצון

 



 :כבאים פאנל

 פאנל הכולל  UL-864 עיקרי מתקן  UUKL תקן תו בעל יהיה בעשן לשליטה כבאים פאנל  •

  הפרויקט לדרישות בהתאם בפורטלים שיותקן גראפי תצוגה

, הפנל יאפשר שליטה הכבאים מפנל העשן שחרור מפוחי על כיוונית-דו שליטה תתאפשר  •

 ידנית בעת הצורך ע"י מי שהוסמך לכך.

 בחדר יתקבל והתצוגה החיווי כאשר מהמנהרות אחת לכל ייעודי יהיה הכבאים פאנל  •

 ובחדרי הבקרה המשניים. ראשי בקרה

 מערכת על ידנית שליטה עמדת, כבאים טלפון: הבאים המרכיבים את יכלול הכבאים פאנל  •

 לוח, לנדרש בהתאם גראפי תצוגה מסך או( LED מסוג)  סינופטית ומפה בעשן השליטה

  מובנת כבאים טלפון  עמדת(,  מיקרופון) כריזה עמדת, האש גילוי מערכת של משני תצוגה

חפ"ק  הכבאים יכלול מסך תצוגה גראפי ויציג את כל ההתראות במנהרה וסטאטוס מצב  •

 מפוחים ודמפרים.

 DVC Digital Voice מסוג כבאים וטלפון בכריזה שליטה יחידת תהיה כבאים עמדת בכל  •

Command 

 האש גילוי רשת על אופטיים סיבים בתשתית יחובר הלוח  •

 

  Distributed Temperature Sensing ליניארית חום גילוי מערכת

 לוח שכאשר כך, Full Redundancy מלאה יתירות יכללו הכבל גלאי מערכות של הבקרה לוחות  •

 אחר פיזי במיקום שיותקן( אחר בקר) אחר מלוח מלא גיבוי יהיה פעולה מכלל יצא אחד בקרה

 .מאש המופרד

 המתוכננים האש גילוי אזורי למספר בהתאם האש גילוי למערכת פיזית תחובר החום גילוי מערכת  •

 במנהרה

 מטר  8,000מוצאים לטווח של עד  2הבקר יכלול  •

   המבנה לבקרת לחיבור Modbus מוצא יכלול בקר כל  •

 המפורט התכנון י"עפ המילוט במעברי ציוד בחדר יותקנו הבקרים  •

 לתנועת ומותאם קשים סביבה בתנאי להתקנה מותאם יהיה( אופטי סיב בסיס על) הגילוי כבל  •

 .חשמליות רכבות

 או( Rate Of Rise) טמפרטורה עלית בקצב או( fixed) קבועה בטמפרטורה גילוי יאפשר הבקר  •

 ואזור אזור בכל יחדיו שניהם

 מטר 1 של וטווח ±1̊C  של דיוק ברמת תהה בתחום הגילוי רמת  •

 

 

 

 

 



 

 תכולת המערכת:

 עמדות שליטה ובקרה הכוללים מסך תצוגה גראפי  3 •

 רכזות גילוי אש ברשת  23 •

 עמדות שליטה בכריזת חרום  4 •

 מגברי כריזה ברשת  64 •

  15Wשופרי כריזה  580 •

 עמדות טלפון כבאים  310 •

 עמדות חפ"ק כבאים  7 •

 מערכות לגילוי חום לינארי  6 •

 מטר סיב אופטי לגילוי חום  36,000 •

 

 

 

 

 זר עזרא עזריה יעאל הוכן:  ע"י
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