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תוכן עניינים

פרק  1כללי
1.1

הנחיות
" הנחיות תכנוניות למערכות חוצות ומקבילות לרצועת רכבת " המתייחסות אל:
 דרישות תכנון וביצוע צינורות /קווים/כבלים חדשים ,שחוצים או עוברים
במקביל לרצועת מסילות של רכבת ישראל קיימות ,מתוכננות או נמצאות
בהקמה.
 צינורות /קווים שדרכם עוברים/מזרימים דלקים ,גזים ,חומרים כימיים
דליקים ולא דליקים ,מי שתייה ,ביוב וניקוז.
 צינורות /קווים המזרימים חומרים תחת לחץ או ללא לחץ ( גרביטציוניים).
 חציית קווי חשמל ,קווי מערכות תקשורת חוץ ,חשמול ,איתות ותקשורת
רכבת.
 תהליך תאום ואישור תכנון חציות ,לגורמי חוץ ,על ידי רכבת.
" מפרט טכני לביצוע חציות תחום רצועת המסילה "  -גרסה מס' ,1ספטמבר 8002
של רכבת ישראל מבוטל ע"י הנחיות הנ"ל .
בתכנון חציית רצועת רכבת יש לבצע הדרישות של ההנחיות .

1.1

הגדרות


הרכבת –

רכבת ישראל בע"מ.



רצועת רכבת –

רצועת קרקע המיועדת למסילת ברזל ,כולל כל
השטחים,המבנים והמתקנים הדרושים להפעלת
רכבת,לרבות מתקנים למניעת מפגעים סביבתיים
(.) Right of Way
מקרקעין שבתוך גדרות או סימנים אחרים
המציינים את גבול המקרקעין השייכים למסילה,
ובאין גדרות או סימנים אחרים  -המקרקעין
שבתוך תחום של חמישה עשר מטרים מציר
המסילה; ואם היתה המסילה על גבי סוללה או
בתוך מחפורת או בתוך מנהרה  -המקרקעין
שבתוך תחום של חמישה מטרים לפחות משני צדי
תחתית הסוללה או ראש המחפורת או המנהרה או
שבתוך תחום של חמישה עשר מטרים מציר
המסילה ,הכל לפי המרוחק יותר;
(סעיף  2מפקודת הדרכים ומסילות הברזל )
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1.1



חציית רכבת –

מקום העברת צינור /קו /כבל דרך רצועת רכבת.



יוזם (מבקש) –

חברה ,שלטון מקומי או אדם פרטי שמבקש אישור
לחציית רצועת רכבת או לביצוע עבודות סמוך או בתוך
רצועת רכבת.

 צינור חוצה –

צינור  /קו/כבל שחוצה רצועת רכבת.

 צינור מקביל –

צינור  /קו/כבל שעובר במקביל למסילת ברזל.

 שרוול –

צינור מגן דרכו עובר צינור/כבל חוצה או צינור מקביל

עדיפות בין הדרישות
 במידה וקיימים מסמכים של מדינת ישראל או תקנים ישראלים ( תקנים
בינלאומיים הפועלים רשמית בישראל ) עם דרישות יותר מחמירות
מדרישות הנחיות אלו ,יבוצע התכנון בכפיפות למסמך ברמה הגבוהה
ביותר.

פרק  2דרישות כלליות
8.1

סוגי הגנה לצינור חוצה /מקביל נגד פגיעה מכאנית
 כל צינור חוצה רצועת רכבת או מקבילה סמוך לרצועת רכבת צריך להיות מוגן
ע"י שיטות הבאות :
 הגדלת עובי דופן של צינור הגדלת עובי עטיפה של צינור הנחת שרוול העמקה הנחת פלטות בטון מעל צינור חוצה עטיפת בטון סביב צינור חוצה הנחת צינור בתוך תעלה מבטון העברת צינור דרך מנהרת שירות. אחר לצינור חוצה ,הגנה ע"י שרוול – עדיפות ראשונה.
 כל צינור/שרוול חוצה או מקביל הנמצא במרחק  03מ' ופחות מציר המסילה
הקרובה יהיה מחושב גם לעומס רכבת  22.2טון/סרן 8 ,טון/מ'.
 כבלי החשמל ,חשמול ,תקשורת ואיתות מחויבים בהגנה באמצעות שרוול .
 הנחת קווי חשמל למערכת חשמול ,תקשורת ואיתות של רכבת תבוצע על פי
דרישות רכבת ישראל בלבד.

4

 דרישות להנחת צינור מקביל ראה סעיף 2.4
 דרישות לשרוולים לפי תנאי חצייה ראה בסעיף . 2.8
8.8

שיטות ביצוע חציות חוצות רצועת רכבת
 חציית בתעלה חפורה פתוחה (  ) Open Cutרק למקומות שבהם לא קיימת
מסילה פעילה או באישור מיוחד של הרכבת בעת פירוק המסילה.
 נקר  - ) Impact Moling ( -היא טכניקה שבה שומה הקשתית ( פטיש תזוזת
אדמה ) הוא הושק מבור חפירה כדי לעקור את האדמה ויוצרת קידוח אופקי.
הפטיש יכול להיות פניאומאטי או הידראולי  .מומלץ לבצע קידוח בקוטרים עד 083
מ"מ עם הגדלת עד  223מ"מ באורכים עד  43מ'.
 דחיקה – (  ) Pipe Jackingהיא טכניקה לביצוע קידוחים בקוטרים גדולים
מ 0.3 -מ' ואורכים גדולים .צינור שרוול חודר בתוך האדמה על ידי לחץ בוחנות של
מכונה והאדמה מתוך השרוול מוצאים בשיטות שונות.
 מיקרו – מנהור "מיקרוטונלינג " (  - ) Micro tunnelingשיטת ביצוע קידוחים
בקוטרים גדולים וארוכים יותר מ  23.3 -מ' המיקרוטונלינג מבצעים באמצעות
מכונה מיוחדות עם ראש חיתוך ,מערכת הסרת אדמה ומערכת דחיקת שרוול.
 קידוח אופקי  - ) Auger drilling ( -שיטת ביצוע קידוחים בקוטרים עד  0.2מ'
ואורכים עד  023מ' באמצעות מכונה עם מקדח ומערכת הסרת אדמה ע"י
ספיראלות ( חילזון ) עם דחיקת שרוול בתוך הקידוח.
 קידוח גמיש  ) Horizontal Directional Drilling - HDD ( -שיטת ביצוע
קידוחים מכוונים בקוטרים עד  0.2מ' ובאורכים עד  0.2ק"מ .קידוח גמיש נותן
אפשרות לבצע קידוחים ולהשכיל צינורות/כבלים בתנאים מתוכננים ובדוקים.
 כל שיטה שהיא חייבת להבטיח מגע הדוק בין שרוול/צינור חוצה וקרקע ללא
חללים ומרווחים בינם לכל אורך החצייה בתחום רצועת רכבת .
 כל החללים שיוצרו בזמן קידוח/דחיקה יש למלא בדייס צמנטי בלחץ.
כל סוגי ביצוע חציית רצועת רכבת דורשים תכנון ותאום עם רכבת ישראל.

8.1

מיקום חציית רצועת הרכבת
א .צינור חוצה חדש צריך לחצות רצועת רכבת בזווית בין  03 °ל  03 ° -בין ציר
החצייה לבין ציר המסילה ,במקרה חריג עם זווית קטנה יותר נדרשת הנמכת
הצינור מעבר למפורט בסעיף מס'  2.2ולפי הנחיית אגף תכנון למקרה ספציפי
זה ,בכל מקרה הזווית לא תהיה קטנה מ.42° -
ב .אין להניח צינור חוצה חדש בתוך הגוף של סוללות רכבת .
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ג .חציית צנרת תת קרקעית (פרט שיטת ) ) HDDמותרת רק במקומות שמסילת
הרכבת עוברת על הסוללה.
ד .מרחק בין צינור חוצה לבין עמודי  OCSשל מערכת חשמול רכבת צריך לקבע
מפרמטרים של יציבות היסודות של עמודים ולא יפחת מ 03 -מ'.
ה .באזור גשרי או מבני הרכבת המרחק האופקי מכל חלק של הגשר או המבנה עד
מיקום החצייה לא יפחת מ –  03מ'.
ו.

אסורה הנחת צינור חוצה בתחום מפגשים חד מפלסיים מסילות עם כבישים.

מרחק החצייה ממפגש מסילות עם כביש לא פחות מ 03 -מ' ,פרט חציות
לחשמול .
ז .צינור חוצה לא יעבור במרחק הפחות מ –  23מ' מאזור המפלגים.
ח .צינור חוצה לא יעבור במרחק הפחות מ  03 -מ' ממעברי מים של הרכבת,
העברת צינור בתוך מעביר מים אסורה בהחלט.
ט .יש להימנע מתכנון חצייה בתוך רדיוס אופקי של המסילה .חצייה מומלצת רק
בקטעי המסילה הישרים ,במקרים חריגים נדרש תכנון מיוחד ואישור הרכבת.
י.

יש להימנע מהנחת צינור חוצה המסילה הקיימת בחפירה פתוחה ,אלא בקידוח
בלבד .במקרים מיוחדים ,במידה ומוכח שלא קיימת אפשרות אחרת לביצוע
החצייה ,יישא המבקש בתשלום לרכבת בגין כל ההוצאות הקשורות לפירוק
וביצוע מחדש של קטע המסילה ,כולל הפסדי הרכבת עקב הפסקת תנועת
רכבות.

יא .כל חריגה מהדרישות בסעיף הזה כרוכה בתכנון מיוחד ואישור הרכבת.
8.2

צינור מקביל למסילת רכבת
א .צינור מקביל חדש צריך להיות מתוכנן במרחק מרבי ככל האפשר מגבולות
רצועת הרכבת.
ב .יש להימנע מלתכנן תוואי צינור מקביל לרצועת רכבת במעלה למסילות ,כדי
למנוע הגעת נוזלים לתחום הרצועה במקרה כשל צינור ולא לסכן תנועת רכבות.
במידה וצינור נמצא במעלה וכן קיים סיכוי לנוזלים להגיע למסילות רכבת -
יש לתכנן מערכת הגנה מקבילה לצינור המוביל (תעלת/צינור ניקוז ,שרוול,
קיר הפרדה וכדומה) כדי להגן על המסילה.
ג .צינור מקביל חדש ,שמעביר חומרים מסוכנים דליקים ( גז ,נפט ,דלק ) או לא
דליקים תחת לחץ צריך להיות מתוכנן מעבר לרצועת רכבת )(Right of Way
במרחק לא פחות מ –  03מ' מציר המסילה.
ד .צינור מקביל חדש שמעביר חומרים לא דליקים וללא לחץ ( מים ,ביוב ,כבלים )
צריך להיות מתוכנן מעבר לרצועת רכבת ) (Right of Wayבמרחק לא פחות מ – 8
מ' מציר המסילה ,במרחק לא פחות מ 0 -מ' מקצהו התחתון של מדרון
הסוללה ו/או  0מ' מקצהו עליון של מדרון תעלת ניקוז .במקרים חריגים יידרש
להכין סקר אמצעיי הגנה באישור רכבת( .ראה גם פרק )0
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ה .לצינור מקביל קיים ,שמעביר חומרים מסוכנים דליקים בלחץ ( גז ,נפט ,דלק),
שנימצא במרחק בין  03עד  02מ' מציר המסילה נדרש להכין סקר אמצעיי הגנה
ותכנון מיוחד .
צינור מקביל קיים שמעביר חומרים מסוכנים דליקים בלחץ ( גז ,נפט ,דלק )
שנימצא פחות מ –  02מ' מציר המסילה דורש תכנון להעתקתו מעבר לרצועת רכבת
), (Right of Wayבמקרים חריגים נדרש תכנון מיוחד(.ראה גם פרק ) 4
ו .אין לתכנן צינור מקביל כל שהוא במרחק פחות מ 0 -מ' מקצהו התחתון של
מדרון הסוללה ו/או  0מ' מקצהו עליון של מדרון תעלת ניקוז.
ז .אין אישור להנחת צינור מקביל מתחת לתעלת ניקוז ו/או מתחת לדרך שירות
של הרכבת.
ח .צינורות מקבילים למסילה להעברת חומרים דליקים הממוקמים מעבר לרצועת
רכבת במרחקים פחות מ 03 -מ' מציר המסילה או חומרים לא דליקים תחת
לחץ הממוקמים במרחקים פחות מ 02 -מ' מציר המסילה חייבים להיות מוגנים
לפי שיטות שבסעיף  2.0באישור רכבת.
ט .לצינור מקביל חדש שמעביר גז בלחץ גבוה המתוכנן במרחק פחות מ 03 -מ'
מציר המסילה  -נדרשת הכנת סקר אמצעיי הגנה עם פתרונות להגנת הצינור.
י .דרישות להנחת צינור מקביל חדש שמעביר גז ראה סעיף .2.0
יא .כל חריגה מהדרישות בסעיף הזה כרוכה בתכנון מיוחד ואישור הרכבת.
8.2

כיסוי צינור חוצה/מקביל רצועת רכבת
כיסוי מעל צינור/שרוול בחציית מסילה בתוך ההנחיות האלו -
צינור /שרוול עד פני מצע עליון ,ראה ציור 8.2 -1

מרחק מT.L-

ציור 2.2 -0
א .עומק המזערי מפני קרקע קיימת עד ל T.L. -של שרוול/צינור בשטח פתוח בתוך
רצועת רכבת לכל סוגי מערכות פרט לכבלי תקשורת ואיתות של הרכבת  0.2 -מ'.
ב .כיסוי המזערי בחציית מסילות  2.0 -מ' עבור חומרים לא דליקים בחפירה פתוחה.
ג .כיסוי צינור/שרוול חוצה בחציית תעלות ניקוז של הרכבת לחומרים דליקים או לא
דליקים בלחץ לא יפחת מ –  2.3מ' מתחתית התעלה( .ראה גם פרק )4
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ד .כיסוי צינור/שרוול חוצה בחציית תעלות ניקוז של הרכבת לחומרים לא דליקים
ללא לחץ לא יפחת מ – 2.3מ' מתחתית התעלה( .ראה גם פרק )0
ה .כיסוי צינור/שרוול חוצה בחציית תוואי כבלי איתות ותקשורת של הרכבת לא
יפחת מ –  0.2מ' מהכבל.
ו.

חתך טיפוסי להנחת צינור/שרוול בשיטת חפירה פתוחה בחציית מסילה ושטח
פתוח (לא מתחת למסילה) ברצועת רכבת ,ראה ציור . 2.2 - 2

סרט הזהרה

או חול מצמנט
עם  8%צמנט

ציור 2.2 - 2
ז .מעל צינורות בשיטת חפירה פתוחה יש להניח סרט הזהרה בעומק  00ס"מ מפני
הקרקע .ראה ציור . 2.2 - 2
ח .כיסוי צינור/שרוול חוצה לא יפחת מ –  1מ' במקרה שחצייה מתחת למסילת רכבת
יבוצע בשיטת קידוח/דחיקה כל שהוא ,פרט קידוח גמיש (.) HDD
ט .כיסוי מינימאלי לקידוח גמיש (.-) HDD


לחומרים לא דליקים  4.0 -מ' ( 2מ' מרום פס)
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י.

לחומרים דליקים  7 -מ' ( 7.7מ' מרום פס)

דיוק קידוחים ( לא תלוי מסוגם ):
 מיקום צינור לא יחרוג ממידות המינימאליות המוגדרות בסעיף זה.
 סטייה אנכית ואופקית של הקידוח מהמתוכנן ברצועת רכבת לא
יותר מ 0% -מעומק הקידוח ומאורך השרוול עם הקפדה על שיפוע
מתוכנן.
 במידה וכיסוי מינימאלי הנדרש לא בר ביצוע מסיבה כל שהיא (מי
תהום ,ריבוי מערכות וכדומה) יש לתכנן תוואי חילופי לחצייה.

יא .כל חריגה מהדרישות בסעיף הזה כרוכה בתכנון מיוחד ואישור הרכבת.
8.0

מרחק בין צינורות הקידוח ו/או הדחיקה
 המרחק האופקי בין שרוולי הקידוח  /הדחיקה לא יפחת ממרחק שבטבלת
ציור . 2.0 – 0
 בכל מקרה המרחק בין השרוולים/צינורות לא פחות מ  3.73 -מ'.
 מרחק בין קבוצת השרוולים/צינורות ושרוול/צינור בודד או קבוצת
שרוולים /צינורות לא יפחת מ  23 -מ'.
 המרחק האופקי בין פני חיצוניים של צינורות חדש וקיים לא יוקטן מ 2 -מ'.

 8.2עובי הכיסוי המינימלי לפי סוג הקרקע בשיטת דחיקה .
במקרה של דחיקת צנרת ,עובי הכיסוי המינימאלי מתחת למבנה עליון של
הרכבת יהיה גדול מהערכים המופעים בטבלה המצורפת כתלות בסוג הקרקע
( הערך הגבוה מבין הדרישות ).
סוג הקרקע
סלע
חרסית
חול חרסיתי
חול נקי

עובי הכיסוי כתלות
בקוטר הצינור
 0קוטר הצינור
 0.2קוטר הצינור
 2קוטר הצינור
 2.2קוטר הצינור

בכל מקרה נדרש התייחסות של יועץ ביסוס לנושא עובי כיסוי המינימאלי.
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הערה -B :מידה
 -Øמידה בmm -
ציור 2.0 – 0
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 8.2שרוול מגן
 2.8.0הנחיות כלליות:
 צינור חוצה רצועת רכבת מתחת למסילות ברזל המוביל חומרים דליקים
ולא דליקים בלחץ חייב להיות מוגן ע"י שרוול מגן.
 שרוול מגן לא נדרש לצינורות מבטון מזוין המובילות באופן גרביטציוני
ביוב או מים ובנויות בשיטות של חפירה פתוחה או דחיקה.
 צינור פלדה להובלת גז בלבד ללא שרוול צריך להיות מחושב לעומסי
רכבת ,מתוכנן בעומק הנדרש ,מוגן ע"י אמצעים מיוחדים נגד פגיעה מכאנית
עם הגנה קתודית( .עובי דופן צינור ,עומק קידוח ,ועוד)
 שרוול מגן חייב להיות בנוי כך שימנע נזילות לכל אורכו ,עם קצוות
פתוחים או אטומים.
 ניתן לבצע הנחת שרוול מגן מפלדה בחפירה פתוחה או בקידוח.
יש לבצע שרוול מגן מפלדה עם מאמץ כניעה שלא יפחת מ-
).(241.3 MPa

35,000 psi

 ניתן לבצע שרוול מגן מצינורות מחומרים פלסטיים כמו פוליאתילן ( ) PE
או פוליפרופילן (  ) PPולהניח בחפירה פתוחה או בקידוח.
 צינור שרוול מצינורות פלסטיים צריך להיות עם יחס קוטר/עובי דופן
)  ( SDRלא פחות מ.SDR 17 -
 לצינור שרוול מצינורות פלסטיים מומלץ שימוש בצינור פוליאתילן מסוג
. HDPE
 שרוול מגן חייב להיות אטום לנזילות ,כאשר הצינור המוביל מוליך
נוזלים דליקים או חומרים נדיפים בלחץ.
 שרוול מגן מפלדה חייב להיות בעל צינורות האוורור (נשמים) במקרה
שהקצוות אטומים.
 שרוול מגן חייב למנוע היווצרות זרימת מים מתחת למסילות וחייב
להיות בעל שיפוע לכל אורכו של לא פחות מ .3.0% -
 הריתוכים בין צינורות השרוול חייבים להיות שלמים לכל היקפו של
הצינור.
 היוזם יגיש לאישור הרכבת את כל הנתונים לגבי שרוול מגן מפלדה על פי
נספחים .0 ,8 ,7
 2.8.2אורך שרוול
 שרוול מגן עבור צינור חוצה חייב להיות לכל רוחבה של רצועת הרכבת עם
תוספת של  0מ' לפחות בכל צד מעבר לגבולות הרצועה.
את המרחק יש למדוד בניצב למסילה.
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 אורך שרוול מגן במקומות שרצועת הרכבת רחבה במיוחד ( 033מ' ויותר ),
יש לתאם עם הרכבת.
 בחישוב אורך שרוול החוצה רצועת רכבת יש לקחת בחשבון את התנאים
כמפורט (מהחמור שבניהם) :
.0
.2
.0
.4
.2
.0

.7

חצייה לכל רוחבה של רצועת הרכבת  0 +מ' לכל צד.
אורך שרוול צריך לקחת בחשבון גם מסילות עתידיות .
 0מ' מעבר לקו התחתון של מדרון הסוללה
 0מ' מעבר לקצה עליון של מדרון תעלות הניקוז
 0מ' מעבר לקצה עליון של שיפוע מדרון החפירה
במקרה של רצועת רכבת צרה -מרחק מינימאלי של  03מ'
מחוץ לפס המסילה החיצונית בתנאי ששרוול המגן אטום משני
צדדיו.
במקרה של רצועת רכבת צרה -מרחק מינימאלי של  02מ'
מחוץ לפס המסילה החיצונית בתנאי ששרוול המגן פתוח משני
צדדיו.

 במידה ויהיה צורך להאריך שרוול מגן עקב בניה בעתיד של מסילת רכבת
נוספת באזור חצייה ,ההוצאות יהיו על חשבון בעל צינור המוביל.
 2.8.0קוטר שרוול
 הקוטר הפנימי של שרוול מגן חייב לאפשר הוצאה והכנסה של הצינור
המוביל מבלי לפגוע בשרוול מגן או בצינור מוביל.
 קוטרו של שרוול מגן לא יהיה גדול יותר ללא צורך מהקוטר הדרוש לעברת
צינור מוביל.
 קוטרו הפנימי של שרוול מגן מפלדה חייב להיות לפחות " 032( 4מ"מ) גדול
יותר מהקוטר החיצוני של הצינור המוביל ,כולל נעלי סמך ( ) insulators
לצינורות בעלי קוטר עד ". 0
 קוטרו הפנימי של שרוול מגן מפלדה לצינורות מובילים בעלי קוטר של
" 022( 02" – 0מ"מ–  023מ"מ) חייב להיות לפחות " 022( 0מ"מ)
גדול יותר מהקוטר החיצוני של הצינור המוביל ,כולל נעלי סמך ( .) insulators


קוטרו הפנימי של שרוול מגן מפלדה לצינורות מובילים בעלי קוטר מעל "02
( 023מ"מ) חייב להיות לפחות " 224( 03מ"מ) גדול יותר מקוטרו החיצוני של
הצינור המוביל ,כולל נעלי סמך ( .) insulators



קוטרו הפנימי של שרוול מגן מפוליאתילן חייב להיות לפחות " 20( 2מ"מ)
גדול יותר מקוטרו החיצוני של הצינור המוביל ,כולל נעלי סמך ( ,) insulators
לצינורות מובילים בעלי קוטר עד ".8
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קוטרו הפנימי של שרוול מגן מפוליאתילן חייב להיות לפחות " 80( 0.22מ"מ)
גדול יותר מקוטרו החיצוני של הצינור המוביל ,כולל נעלי סמך ( ,) insulators
לצינורות מובילים בעלי קוטר מ 8" -עד ".00



קוטרו הפנימי של שרוול מגן מפוליאתילן חייב להיות לפחות " 004( 4.2מ"מ)
גדול יותר מקוטרו החיצוני של הצינור המוביל ,כולל נעלי סמך ( ,) insulators
לצינורות מובילים בעלי קוטר יותר מ .08" -

 שרוול מגן מפלדה בעל קוטר מעל " 1210( 28מ"מ) לא יאושר בחציית רכבת.
 2.8.4עובי דופן שרוול
 על שרוול מגן מפלדה עד לקוטר " 00בעל כיסוי של לפחות  0.8מ' להיות
בעל עובי דופן כמצוין בנספח  . 2לשרוול מגן בקוטר מעל " 00נדרש חישוב עובי
דופן.
 בבחירת עובי דופן של שרוול מגן מפלדה בעל ציפוי ,מומלץ להתייחס לעוביו
כעובי דופן צינור ללא ציפוי ,עקב החשש שבעת הכנסתו למקום עלול הציפוי
להינזק ולשנות את יכולת עמידתו לקורוזיה.
לשרוול מגן מפוליאתילן נדרש חישוב עובי דופן.
 יישום הדרישות של הסעיף הזה באחריותו של מתכנן המערכת.
 2.8.2אטימת קצוות שרוול
 יש לאטום שרוול מגן עבור צינור המוביל חומרים מסוכנים ודליקים בצד
החיצוני שלצינור המוביל (על המבקש לשרטט תוכנית  -פרט לסגירת קצוות ).
 שרוול מגן עבור צינור המוביל חומרים שאינם דליקים חייב להיות אטום משני
צידיו מכניסת חומרים זרים בתוכו ,אולם עם יכולת יציאה מבוקרת לדליפות
במקרה של פיצוץ ( דליפה ) בצינור המוביל.


ניתן שלא לאטום את שרוול המגן במידה והקצוות נמצאות מעל הקרקע או
מעל מפלס המים ,ובמידה וקיימת אפשרות ליציאת הדליפה רחוק מרצועת
הרכבת.

 2.8.0נשמים (צינורות אוורור) לשרוול


שרוול מגן אטום לצינור המוביל חומרים דליקים דורש התקנת צנרת אוורור -
נשם .על צינור האוורור להיות בעובי דופן של  SCH 80ובקוטר שלא יפחת
מקוטר של " 20( 2מ"מ) ויהיה צמוד לכל קצה של צינור השרוול.
את צינור האוורור יש לתכנן מעבר לרצועת רכבת .



צינור האוורור חייב לבלוט לפחות  0.3מ' מעל פני האדמה ,הקצה העליון של
הצינור עם קשתות כלפי מטה .במקרים מיוחדים מותקן על צינור האוורור
שסתום ביטחון (שחרור לחץ ) .במקרה של התקנת צינור אוורור בשטח העלול
להתמלא במים יגיע צינור האוורור מעל הגובה המכסימלי של המים.
יש להקפיד על הגנה ותמיכת צינור האוורור .



במקרה שצינור מוביל חוצה כביש ( מדרכה ,שטחים מרוצפים או שטחי אספלט )
וצינור האוורור בקצה השרוול יגרום להפרעת התנועה ,יותקן הצינור האוורור
בשיטה המתאימה לתנאי השטח ( הגנת נשם ,התקנתו בתוך שוחה וכו' ).
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8.2

צינור חוצה את הכביש במפגשים חד מפלסיים שבין רכבת לכביש
 באזור מפגש חד מפלסי בין רכבת לכביש ,על צינור שחוצה את הכביש לעמוד
בכל הדרישות לצינור מקביל רצועת רכבת.
 כל עבודה באזור המפגש צריכה להיות מתואמת ומאושרת על ידי אגפי רכבת
הרלוונטיים ובהכרח ע"י אגף דרכים והסדרי תנועה של רכבת ישראל .

 8.10צינורות חוצים/מקבילים שאינם בשימוש בתוך רצועת רכבת
 בעל צנרת חייב לדווח לרכבת על כל הצינורות החוצים/מקבילים שבתחום
רצועת הרכבת שאינם בשימוש.
 יש לנקז ולשלוף הצינורות החוצים שאינם בשימוש מהשרוול לפרקם ולהוציאם
מתחום רצועת הרכבת .
 את צינורות /שרוולים חוצים/מקבילים שאינם בשימוש בתוך רצועת הרכבת
ואין אפשרות להוציאם ,יש לסתום בהתאם ל " -הנחיות למילוי צינורות
נטושים " של רכבת ישראל .
 יש לפרק שוחות או מבנים אחרים המשויכים לצינורות חוצים/מקבילים שאינם
בשימוש ברצועת רכבת ו/או למלא אותם החללים על פי הנחיות יועץ
קרקע/ביסוס .
 על היוזם להגיש תוכנית לכל עבודה עם צנרת שאינם בשימוש בתחום רצועת
רכבת לתאום ולאישור הרכבת.
תנוחה וחתכים טיפוסיים לחציית מסילת רכבת מתחת לסוללה ,במפלס פני שטח
ובחפירה ראה נספחים . 2 – 1

פרק  1צנרת חוצה להעברת חומרים לא דליקים
מילוי חוזר מעל צינור בתוך רצועת רכבת יש לבצע בתאום ובאישור אגף תכנון
הרכבת.
0.0

כיסוי מעל צנרת חוצה

א .כיסוי מעל צינור חוצה מתחת למסילת רכבת יהיה לא פחות
מ –  0.3מ' בין תחתית של מבנה עליון המסילה ובין  T.Lהצינור /שרוול.
במקרים מיוחדים ( רק במקרה חפירה פתוחה) באישור הרכבת מותר להקטין את
הכיסוי עד –  2.0מ .במקרה קידוח גמיש בשיטת  HDDכיסוי מינימאלי –  4.03מ'.
ב .כיסוי קרקע מעל צינור חוצה /מקביל ו/או שרוול בתוך שטח פתוח ברצועת רכבת,
כאשר צינור אינו חוצה את המסילה לא יפחת מ –  0.2מ'.
ג .כיסוי צינור/שרוול חוצה בחציית תעלות ניקוז של הרכבת לא יפחת מ –  2.3מ'
מתחתית התעלה .
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ד .במקרים מיוחדים ובאישור הרכבת מותר להקטין את הכיסוי עד –  0.0מ'.
ה .במקרים חריגים נדרש תכנון מיוחד.
0.2

מרחק צינור מקביל

א .צינור מקביל חדש שמעביר חומרים לא דליקים ( מים ,ביוב וכו' ) תחת לחץ ,צריך
להיות מתוכנן מעבר לרצועת רכבת מ  03 -מ' מציר המסילה.
ב .צינור מקביל חדש שמעביר חומרים לא דליקים ללא לחץ ( מים ,ביוב ,כבלים ) צריך
להיות מתוכנן מעבר לרצועת רכבת במרחק לא פחות מ –  8מ' מציר המסילה.
ג .צנרת מקבילה למסילה להעברת חומרים לא דליקים תחת לחץ הממוקמת
במרחקים פחות מ 03 -מ' מציר המסילה חייבת להיות מוגנת בשיטת מונעת גרימת
כל נזק לתשתית מסילתית בזמן כשל הצינור או בזמן עבודות תיקון.
ד .שיטות מיגון  -הנחת צינור בתוך שרוול ,פלטה בטון הגנה מעל צינור ,תעלת בטון
תת קרקעית אטומה ,הגדלת עובי דופן של צינור,הגדלת עובי עטיפה של צינור,
העמקה ,עטיפת בטון סביב צינור.
במקרים חריגים יידרש להכין סקר סיכונים/אמצעי הגנה ותכנון מיוחד.
 0.0דרישות לשרוול
קצוות שרוול מגן עבור צינור המוביל מוליך נוזלים או חומרים לא דליקים ללא לחץ,
חייבים להיות  0מ' מעבר לרצועת רכבת ,במרחק שלא יפחת מ –  8מ' מפס מסילת
רכבת הקרובה.
את המרחק יש למדוד בניצב למסילה.

פרק  2צנרת חוצה להעברת חומרים דליקים (פרט לגז טבעי)
4.0

כיסוי צינור חוצה

א .כיסוי צינור /שרוול להעברת חומרים דליקים מתחת למסילת רכבת לא
יפחת מ –  0.3מ' (בחפירה פתוחה או קידוח אופקי) בין תחתית של מבנה עליון
המסילה ובין  T.L.השרוול .במקרה קידוח גמיש בשיטת  HDDעובי כיסוי – לחומרים
דליקים  7 -מ' ( 7.7מ' מרום פס).
ב .עובי כיסוי קרקע מעל צינור חוצה /מקביל ו/או שרוול שנמצא בשטח פתוח
ברצועת רכבת ואינו חוצה את המסילה לא יפחת מ –  0.2מ' ללא הגנה מעל צינור.
ג.

עובי כיסוי מעל צינור /שרוול בחציית מתחת לתעלות ניקוז של הרכבת לא יפחת מ
–  2.3מ' מתחתית התעלה ללא הגנה מעל צינור.

15

4.2

מרחק צינור מקביל

א .צינור מקביל חדש ,שמעביר חומרים מסוכנים דליקים ( נפט ,דלק ,חומרים כימיים ,גזים
דליקים וכו' ) צריך להיות מתוכנן מעבר לרצועת רכבת במרחק לא פחות מ –  03מ' מציר
המסילה.
ב .לצינור מקביל קיים שמעביר חומרים מסוכנים דליקים בלחץ שנימצא במרחק בין  03עד
 02מ' מציר המסילה נדרש להכין סקר אמצעיי הגנה ותכנון מיוחד .
ג .צינור מקביל קיים שמעביר חומרים מסוכנים דליקים בלחץ ,שנימצא פחות מ –  02מ'
מציר המסילה דורש תכנון להעתקתו מעבר לרצועת רכבת  ,במקרים חריגים נדרש
תכנון למיגון מיוחד.
ד .צנרת קיימת מקבילה למסילה להעברת חומרים דליקים ( נפט ,דלק ) הממוקמת במרחק
פחות מ 03 -מ' מציר המסילה חייבת להיות מוגנת בשיטת מונעת גרימת כל נזק
לתשתית מסילתית בזמן כשל צינור או בזמן עבודות תיקון.
ה .שיטות מיגון  -הנחת צינור בתוך שרוול ,פלטה בטון מעל הצינור,תעלת בטון תת קרקעית
אטומה ,הגדלת עובי דופן של צינור ,הגדלת עובי עטיפה של צינור ,העמקה ,עטיפת בטון
סביב הצינור.
סוג ההגנה יש לתאם עם הרכבת.
4.0

דרישות לשרוול
קצוות שרוול מגן עבור צינור המוביל מוליך נוזלים דליקים או חומרים נדיפים
בלחץ ,חייבים להיות במרחק שלא יפחת מ –  22מ' מציר מסילת הרכבת הקרובה
ו 0 -מ' מעבר לרצועת רכבת ,את המרחק יש למדוד בניצב למסילה..

פרק  2צנרת חוצה/מקבילה להעברת גז טבעי.
2.0

כללי
קווי גז חוצים רצועת רכבת או עוברים במקביל לרצועה יכול לחלק לפי
דרגות לחץ:
 קווי גז הולכה  -קווי לחץ גבוה ( מעל ) bar 00 קווי גז חלוקה  -קווי לחץ נמוך ( ) bar 02.0 - 4.2 קווי גז חלוקה  -קווי לחץ נמוך מאוד ( פחות מ) bar 4.2 -א .קו גז לחץ גבוה שחוצה רצועת רכבת או הולך במקביל למסילות רכבת חייב
להיות מורכב מצינורות פלדה.
ב .קו גז לחץ גבוה שחוצה מסילות רכבת חייב להיות מוגן ע"י שרוול (למעט
המונח בהתאם לסעיף מס' ג)2.1.
ג .קו גז לחץ גבוה ,מורכב מצינורות פלדה ,לא דורש שרוול במקרה הנחתו
באמצעות קידוח מתכוונן (  ) HDDבעומק לא פחות מ –  7.7מ' מרום פס
המסילה עד  T.Lצינור חוצה .

-
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כדי למנוע השפעות שדות אלקטרומגנטיות ממערכות חשמל ו/או חשמול רכבת ,מומלץ
לתכנן קווי גז לחץ נמוך (עד  ) 7 barונמוך מאוד שחוצות או מקבילות רצועת רכבת
מצינורות פוליאתילן ( ) PEאו פוליפרופילן )  ( PPעם נתונים טכניים לא פחות טובים
מנתוני צינור סוג  PE 100דרג .SDR11
ד .צינורות מסוג  PP , HDPE , PE, PVCיכולים לשמש כצינור מוביל גז בלחץ נמוך
עד .(7) 100psi
ה .תחנות גז יש לתכנן במרחק לא פחות מ  83 -מ' ממסילה ( בהתאם לחישוב
בסקר סיכונים ) ולא פחות מ  03 -מ' מגבול רצועת רכבת.
ו.

קו גז ( בלחץ גבוה או לחץ נמוך ) צריך להיות מתוכנן במרחק לא פחות מ – 22
מ' מעמוד חשמול הרכבת.

ז .ארובת נישוב של תחנות גז יש לתכנן במרחק לא פחות מ  72 -מ' ממסילת
רכבת .גובה של ארובת נישוב לא פחות מ  2 -מ'.
רצועת צינור הגז לא תטיל מגבלות כל שהן על רצועת הרכבת בפיתוח
ובתוכניות עתידיות ,וגם בתחזוקתה ובהפעלתה של רכבת.
2.2

כיסוי צינור חוצה להעברת גז.
א .כיסוי צינור חוצה מתחת למסילת רכבת בשרוול מתכתי לא יפחת מ–  4.3מ' בין
תחתית של מבנה עליון המסילה ובין  T.Lהשרוול (פרט שיטת . )HDD
ב .כיסוי צינור מונח בשיטת

HDD

להעברת גז טבעי  7 -מ' ( 7.7מ' מרום פס).

ג .כיסוי צינור/שרוול קו גז לחץ גבוה שאינו חוצה מסילת רכבת ,אבל נמצא בתוך
רצועת הרכבת לא יפחת מ –  0.8מ' מעל  T.Lצינור/שרוול עם הגנה מעל צינור.
ד .כיסוי צינור/שרוול קו גז לחץ נמוך שאינו חוצה מסילת רכבת אבל נמצא בתוך
רצועת הרכבת לא יפחת מ –  0.2מ' מעל  T.Lצינור/שרוול עם פלטה בטון הגנה
(ראה פרט בנספח .)03
ה .כיסוי צינור /שרוול לכל סוגי קווי גז לא יפחת מ  2.3 -מ' בחציית תעלות ניקוז
ו/או דרכי שירות של הרכבת.

2.0

מרחק צינור מקביל להעברת גז.

א .צינור מקביל חדש ,שמעביר גז בלחץ צריך להיות מתוכנן מעבר לרצועת רכבת
) (Right of Wayבמרחק לא פחות מ –  03מ' מציר המסילה ובמרחק לא פחות מ0 -
מ' מקצה מדרון הסוללה ,לא פחות מ 0 -מ' מקצהו עליון של מדרון תעלת ניקוז
וגם מעבר לדרכי שירות ,תעלות ניקוז ותקשורת של הרכבת.
ב .במקומות בהם אין אפשרות אחרת מלבד התקרבות למסילה עם צינור מקביל חדש
שמעביר גז בלחץ גבוהה המתוכנן במרחק פחות מ 03 -מ' מציר המסילה ו/או
ברצועת רכבת  -נדרשת הכנת סקר אמצעיי הגנה.
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ג .צינור מקביל חדש שמעביר גז בלחץ נמוך מתוכנן במרחק  02מ' מציר המסילה חייב
להיות בתוך שרוול מגן.
ד .במקומות בהם אין אפשרות אחרת מלבד התקרבות למסילה עם צינור מקביל חדש
שמעביר גז חלוקה בלחץ נמוך המתוכנן במרחק פחות מ 03 -מ' מציר המסילה ו/או
מתוכנן ברצועת רכבת  -ראה פרט הגנה (נספח .)03
ה .צנרת מקבילה למסילה להעברת גז בלחץ ,הממוקמת במרחק פחות מ 03 -מ' מציר
המסילה או נמצאת ברצועת רכבת חייבת להיות מוגנת בשיטת מונעת גרימת כל
נזק לתשתית מסילתית בזמן כשל צינור או בזמן עבודות תיקון.
2.4

2.2

דרישות לשרוול


קצוות שרוול של קו גז צריכים להיות אטומים על ידי אטם הידרופובי ודי
אלקטרי.



צינורות אוורור (נשמים ) משרוולי קווי גז לחץ גבוה יש לתכנן מחוץ לרצועת
רכבת בכיוון זרימת הגז.



שרוול פלדה של קו גז שחוצה רצועת רכבת חייב להיות מחובר למערכת הגנה
קתודית של הקו.

דרישות לצינור להעברת גז.


צינורות לעברת גז בלחץ גבוה מפלדה בתוך רצועת רכבת חייבים להיות
עטופים ומוגנים על ידי מערכת הגנה קתודית של בעל הקו ( ראה גם פרק .) 0



עובי דופן צינור פלדה שמעביר גז בתוך רצועת רכבת חייב להיות לפחות
 2.3מ"מ גדול יותר מעובי הדופן המחושב לפי תקנים ולא יכול להית פחות
מ –  2.3מ"מ .



עובי דופן של צינור פלסטי (  ) PE,PPשמעביר גז בתוך רצועת רכבת יש
לתכנן ב  2 -מ"מ יותר מהעובי המחושב.

 2.0חציית קווי גז מעל מסילת רכבת
 חציית קווי גז מעל מסילות רכבת לא מומלצת ויכולה להתבצע אך ורק,
כאשר לא קיימת אפשרות לחצייה תת קרקעית .במקרים מסוימים ,מותרת
חציית קווי גז עם לחץ עבודה נמוך או נמוך מאוד מעל מסילת רכבת .הקווים
חייבים להיות מורכבים מצינורות פלדה בלבד.
לכל חצייה כזו תדרוש פרויקט מיוחד .
לא יתוכנן קו רשת כל שהיא על גשרי רכבת.
 פרויקט לחצייה מעל מסילות רכבת יכלול כל החישובים הדרושים (חישובי
צנרת ,התפשטות ,עמידות ברעידות אדמה ,חישוב קונסטרוקציה ,יסודות,
תמיכות וכו' ) וסקר סיכונים שיבוצע ע"י יועץ מומחה מאושר ע"י הרכבת.
 קו גז מעל מסילת רכבת מותר להתקין על גשר כביש/הולכי רגל קיים /חדש
שבנוי מחומרים לא דליקים בתאום ואישור של בעל הגשר.
במקרה זה יש להתקין קו גז בתוך שרוול .
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 חציית קו גז מעל מסילת רכבת יש לבצע רק מצינורות פלדה ללא תפר או עם
תפר אורכי עפ"י דרישות תקנים להנחת קווי גז.
 עובי דופן צינור בחציית מעל מסילת רכבת חייב להיות לפחות  0מ"מ גדול
מעובי דופן שמחושב לפי התקן.
 בחציית מעל מסילת רכבת ,במקומות יציאה מאדמה וכניסה לאדמה קו גז
חייב להיות מוגן נגד פגיעות כלי רכב ומגודר באמצעות גדר רשת בגובה  2.2מ'
לפחות.
 קו גז חייב להיות בעל הגנה קתודית ויש לתכנן הפרדה חשמלית בין קו גז ובין
הגשר כשהקו יותקן עליו.
 גובה תחתית של גשר צנרת עבור קו גז או תחתית שרוול של קו גז מותקן על
הגשר לא יפחת מ –  7.2מ' מראש פס הרכבת.
 עמודי גשר יהיו מעבר לרצועת רכבת ,מרחק מינימאלי מעמוד הגשר של קו גז
(יש לקחת בחשבון את התנאי המחמיר שבניהם):
 עד ציר מסילת רכבת  02 -מ'  ,כאשר המרחק יהיה פחות מ 02 -מ'נדרשת הגנה נגד התנגשות במצב שימוט רכבת.
 עד קו תחתון של מדרון המסילה לא פחות מ –  0מ'. מקו עילוין של תעלת ניקוז או קצה שיפוע מדרון של חפירה לא פחותמ –  2מ'.
מרחק החצייה יהיה לא פחות מ 023 -מ' מקצה גשר רכבת ו 03-מ'
ממעביר מים או מפלג.
 על גשר צנרת חייב להיות מעבר לצרכי אחזקת הקווים ברוחב לא פחות
מ  03 -ס"מ עם מעקות לפי דרישות בטיחות.
 אין לשלב מערכת גז וחשמל על אותו גשר.

פרק  0חשמול רכבת והגנה קתודית.
 צנרת חוצה להעברת חומרים דלקים ,גזים ,חומרים מסוכנים וקווי מים
ראשיים ,חייבת להיות מחוברת למערכת הגנה קתודית של בעלי הקווים.
 מרחק בין צינור חוצה לבין עמודי  OCSשל מערכת חשמול רכבת צריך לקבע
מפרמטרים של יציבות היסודות של עמודים ולא יפחת מ 03 -מ' .כל חריגה
מהמרחק הנ"ל באישור מיוחד של הרכבת.
 יש לחבר את כל הקווים בתוך רצועת רכבת ,מצטלבים/חוצים/סמוכים,
לנקודה /נקודות מדידה של הגנה קתודית משותפות לצורך בדיקת השפעות
בין הקווים.
 לכל מערכות הצינורות החוצות בתוך רצועת רכבת דרושה מערכת הגנה
אוטומטית נגד יתר לחץ ,מערכת בקרת דליפות או מערכות אחרות למניעת
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דליפות ונזילות על פי דרישות חוקים ,תקנים ונהלים של מדינת ישראל,
משרד להגנת הסביבה ,רשויות מקומיות ובעלי מערכות.
 שרוול מגן מפלדה לצינור חוצה חייב להיות בעל הגנה קתודית או עובי
השרוול יהיה לא פחות מחישוב על פי תקן . API 1102
 צינור מתכת המוביל חומרים בתוך או בסמוך לגבול רצועת רכבת ללא הגנה
ע"י שרוול מגן,תעלת בטון או מעטפת בטון ,חייב להיות בעל ציפוי
מפוליאתילן (  ,) HDPEהציפוי ייושם ב 0 -שכבות בהתאם לכל הדרישות
וההנחיות המופיעות בת"י " : 2380צינורות פלדה מצופים בציפוי מגן –
ציפוי חיצוני בפוליאתילן המיוצר בשיחול – ציפוי תלת שכבתי" בעובי 0
מ"מ או שווה ערך ומוגן ע"י הגנה קתודית.
 שרוול למקרה חירום שחוצה רצועת רכבת חייב להיות מוגן באמצעות
אנודות או בשיטה אחרת ומחובר לנקודת מדידה של הגנה קתודית.
 במקרה שצינור המוביל והשרוול מוגנים בהגנה קתודית ולא ע"י אנודות,
חובה לבצע בדיקות תקופתיות להוכחה שאין השפעות למבנים סמוכים של
הרכבת.
 על בעל מערכת של הגנה קתודית לבדוק שההגנה לא תביא לשנויי פוטנציאל
שעלול לגרום נזק למבנה של גוף שלישי לרבות למתקני חשמול רכבת ישראל.
 יש לפעול בהתאם לתקנים אירופאים על פי הקריטריונים לשנויים
בפוטנציאל במבנה של צד שלישי עקב הקמת מערכות קתודיות כמו למשל
הוגדר בתקן . En 50162
 יש לשלט את המקום התקנת שדה אנודות .
 באחריותו בעל התשתית המבקש להניח צנרת/כבלים בחצייה ו/או בסמיכות
ו/או במקביל לרכבת חשמלית ,לבצע חישובים ומיגונים הנדרשים נגד
השפעות אלקטרומגנטיות (קורוזיה ,מתח מושרה ,השפעות על תפקוד ציוד)
ממערכת החשמול הרכבת.

פרק  7בדיקות קרקע
 לצורך חישוב שקיעות במסילה ,בזמן התכנון  -לפני ביצוע חצייה ,הרכבת
תדרוש לבצע קידוחי ניסיון ובדיקות קרקע אחרות.
 חישוב שקיעות יש לבצע בשתי שיטות מקובלות ומאושרות לפחות ,תוך
הגדרה מדויקת את השכבה/חתך (כולל תכונות קרקע בהתאם לבדיקות לפי
שיטות כגון  SPTו/או " (" Shear strength
בדיקה  SPTלפי תקנים . BS EN ISO 22476-3, ASTM D 1586
בדיקה "  " Shear strengthלפי תקנים , ASTM D 3080,ASTM D 4767
. BS 1377-7,BS 1377-8
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חתך כלל/מומלץ להיעזר בשיטות גיאופיזיות לבדיקת רציפות תכונות התווך
.גם מפלס מי התהום
SPT  השוואה בין תוצאות בדיקות תכונות קרקע לפי בדיקות
. 7 – 0  ראה טבלהShear strength - ו

Type of
soil

Bulk
density /
consistency

Bk

N30 SPT
(number
of impacts
per 30
cm)

Cu Cu Shear
Shear
strength strength
) kN/m²) ( kPa )

very dense
dense
medium
dense
low

5.0
0.5
0.5

<05
05 -05
55 - 05

-

-

4.5

4 - 55

-

-

Bulk
density /
consistency

Bk

N30 SPT
(number
of impacts
per 30
cm)

semi-solid
stiff
soft
pasty

0.5
0.5
4.5
0.5

50 - 05
8 – 50
0-8
0-5

noncohesive

Type of
soil

Cu Cu Shear
Shear
strength strength
) kN/m²) ( kPa )

cohesive
055
555
00
50.0

055
555
00
50.0

7-0 טבלה
)  חישוב שקיעות מסילה כתוצאה מהתקנת צינור וגם עיוות צינור ( דפורמציה
7.0-0  ראה בציורRail 836 (DB Netz, 1999) לפי נורמות רכבת גרמנית
. 7.0-2,
(Reamer  יש לבצע בהתאם לקוטר קידוחHDD  חישוב שקיעות בשיטת
:) ולא של הצינור עצמו (ראה דוגמהDiameter)
קוטר קידוח
D+4"
D*1.5
D+12"

) D ( קוטר צינור
< 8"
8"– 24"

< 24"
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 ביצוע קידוחי ניסיון במקרים שהצינור החוצה הינו בקוטר " 202( 80מ"מ)
ומעלה חובה.
 במקרים מיוחדים יכולה הרכבת לדרוש לבצע קידוחי ניסיון ובדיקות
קרקע גם עבור צינור חוצה בקוטר פחות מ .23" -

ציור 7.0-0

ציור 7.0-2
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שקיעה חישובית כוללת של המסילה ) (surfaceעד  4מ"מ לא דורשת הפסקת
תנועת רכבות או הגבלת מהירות.



מיקום קידוחי ניסיון ,תנאי הביצוע ושיטת ביצוע בדיקות קרקע בהתאם
לתאום בין הרכבת ובין היוזם /מבקש ועל פי המלצות של יועץ מבנה
(קרקע) של המבקש.

 לאחר הבדיקה יש למלא לכל עומקם של הקידוחים בחומר מילוי על פי
המלצות של יועץ מבנה (קרקע) .
 המבקש יבצע בדיקות מעבדה של החומר בקידוחים עליהם יחליט יועץ
מבנה (קרקע) .

פרק  8דרישות תכנוניות.
 8.0כללי
 כל הצינורות והשרוולים בתוך רצועת רכבת יתוכננו לעומסים מרביים גם
חיצוניים וגם פנימיים לרבות עומסי רכבת.
 צינור מוביל הנמצא בתוך שרוול חייב לשאת את הלחץ המרבי של הנוזל
שיעבור בו.
יש לחשב צינור מוביל לעומס אפשרי פנימי וחיצוני בעת עבודתו ובבדיקות.


לחציות בשיטת קידוח גמיש ,) Horizontal Directional Drilling -HDD ( -
על המתכנן לבצע חישובי אורך תוואי של צינור וזוויות כניסה ויציאה.

 כל חישובי של צינורות ושרוולים בתוך רצועת רכבת יעשו גם לעומסי
רכבות.


חישוב צינור מוביל המוליך נוזל/גז דליק חוצה/מקביל רצועת רכבת חייב
להיות בהתאם לתקנים קיימים להובלת חומרים דליקים
(  ) ASME B 31.4 ,ASME B 31.8ותקנים רלוונטיים אחרים.
עם זאת ,הצינור צריך לעמוד בדרישה שהמאמץ המותר המקסימלי לא
יעבור את האחוזים הבאים של מאמץ כניעה מינימלית לצינור על פי
התקנים הנ"ל כמפורט:
המאמץ הטבעתי המותר לצינור חוצה עשוי מפלדה בעל שרוול:
  72%מאמץ כניעה עבור צינור המוביל נפט גולמי.  23%מאמץ כניעה עבור צינור המוביל מעובה את הגז הטבעי ,גז נוזלי ( ,) LPGאו כל סוג של מוצרי נפט ודלקים נוזלים.
  03%מאמץ כניעה עבור צינור המוביל גז טבעי.המאמץ הטבעתי המותר לצינור מקביל עשוי מפלדה ללא שרוול:
  03%עבור צינור המוביל נפט גולמי. 43% -עבור צינור המוביל גז טבעי נוזלי ,או כל סוג של מוצרי נפט נוזלים.

 בכל מקרה ,לצינור חוצה/מקביל רצועת רכבת ערך הלחץ המותר עבור צינור
מוביל בעל שרוול או ללא שרוול לא יכול לעבור  03%של מאמץ כניעה
מינימלית.
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 בתכנון צינור מוביל ברצועת רכבת יש להשתמש בצינורות המיוצרים לפי
התקנים ,לדוגמה :
1
2
3

4

5



קווי דלק וגז לחץ גבוה  -צינור פלדה לפי  ASTMאו  APIעם כוח תשואה
מינימלית של  ) MPa 240( psi 02,333לפחות.
קווי גז לחץ נמוך  -צינורות מפוליאתילן (  – ) P.Eת"י  70222חלק 8074 , 2
 DINומפרט  ,DIN PAS 0372לדוגמה צינורות מסוג .PE 100- RC ,PE 100
קווי מים  -צינורות מפוליאתילן לעבודה בלחץ – ת"י  2002חלק ,2
,EN 12201-2 ,EN 13244- 2
צינורות מפלדה  ,ASTM 234ת"י  203מצופים ועטופים –
,ANSI- AWWA C- 205, DIN30670, ANSI- AWWA C- 209
צינורות פי.וי.סי )P.V.C.( .לחץ  -ת"י .202
קווי סניקה לביוב  -צינורות מפוליאתילן  -ת"י  , 2002צינורות פלדה
 ,ASTM 234ת"י  203מצופים ועטופים –
,ANSI- AWWA C- 205, DIN30670, ANSI- AWWA C- 209
צינורות מפוליאסטר משוריין בסיבי זכוכית ללחץ– ת"י  0802חלק ,2
צינורות פי.וי.סי )P.V.C.( .לחץ  -ת"י .202
קווי ביוב/ניקוז (גרביטציה)  -צינורות מפוליאתילן - .ת"י , 2002
צינורות פלדה  ,ASTM 234 -ת"י  , 203מצופים ועטופים -
,ANSI- AWWA C- 205, DIN30670, ANSI- AWWA C- 209
צינורות מפוליאסטר משוריין בסיבי זכוכית – ת"י  0802חלק ,0
צינורות פי.וי.סי ,- )P.V.C.( .ת"י  ,884צינורות בטון – ת"י .27
חישוב קווים בחציית רכבת יעשו לפי דרישות -
" API RP – 1102 " Steel Pipelines Crossing Railroads and Highways

 אין להעביר שפכים ,מי גשם וכל נוזל אחר העלול ליצור קורוזיה בתוך הצינור
המוביל (מפלדה) שלא מתוכנן במיוחד להעברת נוזל מסוג זה.


עובי דופן של צינור מוביל נוזל בגרביטציה ללא שרוול  ,חייב להיות מתוכנן לפי
דרישות לחומר ממנו עשוי.

 במקרה של חשש לפגיעה בצינור המוביל קיים ,יכולה הרכבת לדרוש ביצוע
הגנות מיוחדות .הגנות אלו כוללות העמקת הצינור לעומק הנדרש,
הנחת פלטות מגן מעל הצינור ,עטיפת בטון ,הנחת שרוול מגן וכד'.
 במידת הצורך יכולה הרכבת לדרוש מהיוזם /מבקש הגשת חישובים של הצינור
המוביל לבדיקה ואישור .
 יישום הדרישות של הסעיף הזה באחריותו בליידי של מתכנן המערכת.
 8.2עטיפת בטון
 במידה ונדרשת הגנה על הצינור המוביל בחפירה פתוחה ,אולם כתוצאה מצורתו
(קשתות או מכשולים אחרים) ו/או אין אפשרות לבצע הגנה באמצעות שרוול מגן
מפלדה  -מותר לבצע פלטה בטון הגנה או עטיפת בטון בתיאום עם הרכבת.
 העטיפה חייבת לכסות את הצינור בעובי של  023מ"מ בטון לפחות כולל
רשת זיון.
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 8.0שילוט וסימון
 יש להציב בשטח שילוט/סימון לגבי צינורות חוצים לפי צורה והנחיות בעלי
הקווים.
על השילוט לכלול את הפריטים כמפורט:
 .0שם הבעלים.
 .2טלפון לשעת חירום במקרה של פריצה בצינור.
 .0פרטים טכניים כגון  :עומק הצינור מפני הקרקע ,קוטר ופרטים נוספים
על פי הנחיות הבעלים.
 יש להציב שילוט בכל צד של רצועת רכבת ( במקרה חצייה) ולאורך הצינור
בכל מקום שבו יש שינוי תוואי של הצינור או במרחק של לפחות  033מ' (לקו
ברצועת רכבת כל  23מ' ) וזאת בתנאי שניתן להבחין ויזואלי בשלט הבא בתוואי.
 באחריות בעליו של הצינור ביצוע עבודות אחזקה לשלטים ברצועת הרכבת כל
זמן שההסכם בינו לבין הרכבת בתוקף.
8.4

סרט אזהרה
 כל הצינורות המותקנים בחפירה פתוחה חייבות להיות עם סרט אזהרה בעומק
 03ס"מ מפני הקרקע.
 צבעי סרטי האזהרה יהיו לפי דרישות בעלי הקווים.

 8.2מגופי ניתוק ושסתומי ביטחון
 יש לתכנן מגופי ניתוק ו/או שסתומי ביטחון על הצינור במרחק סביר מעבר
לרצועת הרכבת ,כולל גישה בטוחה ושלא תהווה סכנה לאנשים במקרה חירום.
 אין צורך בשסתומים במקרה שהקו נמצא תחת בקרה אוטומטית.
 לקווי גז לחץ נמוך יש לתכנן מגוף ניתוק מעבר לגבול רצועת רכבת לכיוון זרימת
הגז,במקרה כאשר מגוף הקרוב על הקו הגז נמצא במרחק יותר כ  0333 -מ'
מגבול הרכבת.
 לקווי גז עם לחץ גבוה מגוף ניתוק ימוקם מחוץ לרצועת רכבת על פי תכנון קו
גז מאושר ע"י הרכבת.
 לקווי מים/ביוב שמובילים נוזל בלחץ יש לתכנן מגוף ניתוק מכל צד של רצועת
הרכבת ( במקרה זה יש צורך לתכנן קו ניקוז מקטע בין המגופים ).

פרק  9הנחיות תכנוניות לביצוע
 0.0דיוס ( הזרקת נוזלים בלחץ גבוהה)
 במקרה של קידוח/דחיקה וכדי למלא את המרווחים בין צינור ושרוול או בין
צינור וקרקע ,מומלצים תערובת חול ומלט ביחס של ( 0:0חול  :מלט) .לצינור
מונח בשיטת חפירה פתוחה תערובת מסוג " -"CLSMבחוזק .MPa 0.4
 תהליך ההזרקה יחל בשטח הנמוך ביותר ועליה כלפי מעלה.
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 יש להניח מכסה בכל פתח קידוח בגמר פעולת הדיוס.
 פעולת הדיוס תבוצע לפי התקנים הישראלים הרלוונטיים והוראת הרכבת.
 0.2תכנון חפירות ברצועת רכבת.
 0.2.0בורות כניסה ויציאה של קידוח.
 הבור צריך להיות מעבר לרצועת רכבת או במרחק של לפחות  02מ' מציר
המסילה מדוד בניצב למסילה .
 במקרה שחלקו התחתון של הבור חוצה את הקו התיאורטי של שיפוע מדרון
סוללת רכבת ( ראה ניספח  ,) 0יש להשתמש בקיר ריקועי מתכת ( שיגומים)
להגנת על יציבות המסילה או לבצע פעולת מנע אחרות להגנת הקרקע .חישוב
ריקועי המתכת ( שיגומים ) חייב לקחת בחשבון את עומסי הכוחות של הקרקע ,
הרכבת וכול כוח אחר.
 הבור חייב להיות מתוכנן על ידי מהנדס מוסמך ומאושר מראש ע"י רכבת לפני
תחילת העבודה ,קיר דיפון יתוכנן ע"י יועץ ביסוס .
 לאחר ביצוע הקידוח יש להוציא השיגומים והבור חייב להיות מכוסה.
במידה והבור נמצא בתחום של פחות  02מ' מציר המסילה ,יש להוריד/לחתוך
את השיגומים מתחת למפלס הקרקע הסופי ולהשאיר כך.
 יש לגדר את שטח העבודה ולהתקין תאורה לפי דרישות הבטיחות של הרכבת.
 0.0חפירה במקביל
 במידה וחפירה מתבצעת במקביל לפסי הרכבת החוצה קו תיאורטי של שיפוע
מדרון סוללת רכבת (ראה ניספח  ,)0יש לבצע קיר של ריקועי מתכת ( שיגומים )
להגנת על המסילה.
 0.4ייצוב קרקע
 לפני ביצוע חפירה ,קידוח או כל פעולה אחרת ,יש לבצע בדיקות קרקע ובמידת
הצורך עבודות ייצוב  ,חיזוק או שריון הקרקע.
 קביעת החומרים השיטות לייצוב הקרקע ושיטת הקידוח או החפירה יעשו לאחר
ביצוע בדיקות קרקע ע"י יועץ קרקע ואישור המלצתו ע"י הרכבת .
 0.2ניקוז
 במקרה של זרימת מים או בעיית מים ברצועת הרכבת בעת ביצוע עבודות חציית
הרצועה ,יש להציב משאבה לצורך ריקון המים למניעת הצפה של פסי הרכבת.
 סוג המשאבות צריך לתת מענה למקרה של הצפה.
 באחריותו של מבצע העבודה לטפל בתעלת הניקוז הקיימת לזרימת המים בצורה
חופשית בזמן ביצוע העבודה ,ואף לתכנן פתרונות זמניים בכדי להימנע מבעיות
ניקוז .באחריותו של מבצע העבודה ,להחזיר את המצב לצורתו הקודמת עם סיום
העבודה.
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 0.0הנחיות בטיחות
 העבודות לא יפריעו ולא יסכנו את תנועת הרכבות.
 עבודות ליד המסילה יבוצעו אך ורק בכפיפות לדרישות הבטיחות וקבלת אישור
של יחידת הבטיחות של הרכבת -הקבלן יעביר לעובדיו את תקנוני ונוהלי
הבטיחות של הרכבת.
 בכל שלבי העבודה ,מפקח מטעם בעלי הקו בעל ניסיון של  0שנים לפחות ,יהיה
נוכח בשטח העבודה.
 לצורך קידוח או חפירה נדרש ניסיון של  0שנים לפחות בעבודות זהות ואו דומות
כולל הסמכה מתאימה לכך.

פרק  11תהליך תאום תכנון וביצוע עבודות קו מקביל/חציית רצועת רכבת מתייחס לגז
 03.0תאום תכנון
שלב ראשון :פניה מקדמית למסירת מידע טרום תכנון.
 לצורך איסוף מידע בדבר קיומן ומיקומן של מסילות רכבת קיימות ו/או
מתוכננות ,כדי להתחיל ולערוך תכנון ראשוני של קו/חציה ,חברת תשתית
תעביר לרכבת ישראל רצועה של התשתית שתנועה בין שתי נקודות גיאוגראפיות
ותיתן ביטוי לאזור שבו החברה מתעתדת להעביר קו/חצייה .
 למטרה זו מתכנן קו התשתית נדרש להעביר לר"':
 מכתב הסבר של בעל הרישיון הכולל את מספר ושם התכנית ,מספר סימוכין
רכבת ,שלב הבדיקה ,סוג הקו הגז (קוטר ,לחץ ,עומק) ,מיקומו ,ציון הדרכים
הנחצות ,אורך התוואי ,מיגונים כו' ,התייחסות לדרישות ר"י בשלבים  0ו2-
(בקשת המידע והתאום המוקדם).
 הוראות התכנית וקומפילציה מלאה תשריט מצב מאושר ומוצע הכוללים את
מספר התכנית ,שם התכנית ,סימון קו הגז ומסדרון התשתיות ,גבול התכנית,
גבול זכות הדרך והדרך הסלולה בפועל ,קווי בנין של הדרך ,אתרי עבודה ודרכי
גישה אליהם מדרכים מקומיות ,דרכי תחזוקה ,תשתיות אחרות העוברות
בשטח ,חציות מתוכננות ,חתכים עקרוניים ,תרשים סביבה .תשריט מצב מוצע
ומצב קיים יוגשו בקנ"מ אחיד.0:2333 ,0:2233 -
 בהוראות התוכנית יצוין  :בנקודות החצייה של מסילת הברזל לא יוטלו מגבלות,
תוואי צינור הגז המקביל ימוקם במרחק  03מטר ממסילת הברזל ,תנאי למתן
היתר תאום חציה /קבלת רישיון חצייה ,לא יוטלו מגבלות בנייה על רצועת
הרכבת ,בהוראות התוכנית הרכבת תהיה רשאית להכניס הנחיות הנדסיות
בהתאם לתוכניות הרכבת.
 דיסק  CDהכולל את קבצי התכנית בפורמט  DWGו .PDF
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 באם אין לר"י התנגדות להמשך קידום התכנית ,נשלח מכתב בהתאם.
 ככל ולא מתקבלת הסכמה בין ר"י לחברת התשתית ,ר"י שולחת מכתב
התייחסות עם הערות לתיקון ו/או התנגדות .
שלב שני :תיאום לצורך תכנון ראשוני ,עריכת תכנית עבודה ובקשת היתר .
 חברת תשתית תעביר לר"י את רצועת העבודה המדויקת ואת מיקום הצינור
המדויק כולל הנתונים הנלווים הנדרשים :
 היזם מגיש לרכבת ישראל בקשה לתאום תכנון קו מקביל/חציית רצועת רכבת .
מכתב מלווה – תיאור העבודה עם ציון שם מלא של היזם ,כתובת,
.1
מספרי טלפונים של איש הקשר וכתובת דואר אלקטרוני.
 CDהכולל קבצי .DWG ,PDF
.2
.3

תוכניות –  0סטים תוכניות תנוחה כולל תרשים סביבה וחתכים.
תוכניות יש לבצע לפי דרישות נספחים . 8 - 7

.4

המלצות יועץ קרקע ,מפרט טכני וחישובי שקיעות לפי הצורך או לפי
דרישת הרכבת.

.5

נתונים של צינורות ( מוביל ושרוול ) לפי נספח . 0

 כל המסמכים שהיזם יגיש לתאום ולאישור הרכבת ,חייבים להיות חתומים על
ידי המהנדס ( המתכנן) ומודד מוסמך.
 דרישות לתוכניות :
 תנוחה של אזור החצייה על רקע מצב קיים בקנ"מ  0:223עם סימוןצינור/שרוול חוצה ,גבולות רצועת רכבת ,ק"מ מסילה בהתאם לרשת
המסילות ,מקום כבלי חשמל ותקשורת ,תעלות ניקוז ,דרכי שרות של הרכבת
ושטחים סמוכים במרחק כ 033 -מ' מכל צד של המסילה.
 חתך לאורך של אזור חצייה בקנ"מ אופקי ואנכי  0:223עםסימון גובה ראש פס ,תחתית תעלת ניקוז ,גובה תשתיות חשמל ותקשורת רכבת
משוערות ,מפלס צינור /שרוול חוצה ,גבולות רצועת רכבת ,מרחק בין
צינור/שרוול חוצה ובין תחתית תעלת ניקוז ,ובין ראש פס ,ובין מפלס דרך שרות
רכבת.
 בתוכנית לחציית רצועת רכבת בקידוח בכל סוגו או דחיקה יש לסמן מקום של
בורות כניסה ויציאה של הקידוח ( בורות קידוח וקבלה ) עם מדותן ,עומק הבור
מראש הפס ,המרחק בין ציר המסילה והבור מדוד בניצב לציר המסילה.
אמצעי לשמירת יציבות דפנות הבור יש לבחור לפי מהרחק מציר המסילה
ועומק הבור .מומלץ להתייחס לנספח מס' .0
 הרכבת תבצע בדיקת המסמכים על ידי גורמים רלוונטיים ברכבת או ע"י גורמי
חוץ ( מתכננים/יועצים ).
 במידת הצורך ,הרכבת תוציא זימונים למבקש לפגישות ,דיון וסיורים בשטח .
 לאחר תאום התכנון ,הרכבת תעביר למבקש מכתב אישור או הנחיות
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לתיקונים הדרושים.
 במקרה קבלת אישור התכנון ,המבקש יגיש מסמכים הדרושים לאישור ביצוע
העבודה .
 הבהרות להנחיות תכנוניות לביצוע מערכות ברצועת הרכבת עם דרישות כלליות
להגשת בקשה לאישור חצייה  -ראה נספח 11
 הרכבת תעביר אישור ביצוע העבודה בכתב.
 הקבלן מטעם המבקש מתחיל בעבודתו רק לאחר קבלת אישור הרכבת בכתב
ולא לפני תאום עם גורמי הרכבת בשטח.
 על הקבלן להודיע לרכבת לפחות  03ימי עבודה לפני תחילת עבודתו ברצועת
הרכבת.
 אין להתחיל עבודות בשטח ללא הדרכת בטיחות לפי דרישות בטיחות של
הרכבת וסימון מערכות של הרכבת בשטח על ידי נציגי הרכבת.

 1..1דרישות לביצוע חצייה
 55.0.5כללי
 חובת היזם לבצע עבודות חצייה בהתאם להוראות כל דין מסמכי הפרויקט ובלווי
מודד מוסמך בכל השלבים הביצוע :סימון ציר וקצוות תוואי/קידוח ,בדיקת
ישרות של תוואי הקידוח בזמן הביצוע מבחינת עומק וכיוון,הפסדי נפח קרקע,
ניטור תזוזות המסילה בעת ביצוע הקידוח והכנת תכניות לאחר ביצוע.
 במידה והחפירה /קידוח חודרת אל מתחת למפלס מי התהום יש לקבל אישור של
"ראשות המים" .
 יש לפרט שיטת בקרת/הבטחת איכות הקדיחה (כולל מעקב שקיעות).
 יש להתייחס למערכות אחרות בסביבת הקידוח .באחריות היזם לאתר תשתיות
זרות בסמיכות לחצייה המתוכננת ולקבל היתרי חפירה מכל בעלי תשתיות.
 רכבת ישראל תבצע פיקוח הנדסי לצורך בקרת הביצוע על חשבון היזם.
 נציג הרכבת/מפקח רשאים לבדוק את התאמת טיב הביצוע וטיב החומרים לתנאי
הרישיון ולדרישות התקנים הרלוונטיים.
 נציג הרכבת/מפקח רשאים לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים להם כלא
מתאימים או מסוכנים לעבודה.
 נציג הרכבת/מפקח רשאים להפסיק את העבודה או חלק ממנה ,אם לפי דעתם
אין העבודה נעשית בהתאם למסמכי הפרויקט או הוראות של הרכבת.
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 הרכבת רשאית לבצע בדיקת מדידות (ציר וקצוות תוואי/קידוח ,מידות של בור
קידוח וכו' ) על ידי מודד מוסמך מטעמה.
 הקבלן יבצע את העבודה ברציפות וללא הפסקות ,תחת רצועת רכבת במהלך
הקידוח או הדחיקה .במקרה של תקלה בזמן הקידוח או הדחיקה ,כאשר הצינור
נמצא מתחת למסילה ,יש להודיע מיד לנציג הרכבת .
 כל שינוי בשיטת הביצוע ,החומרים ,סוג הקרקע ו/או ציוד ידווח מיידית לנציג
הרכבת.
 55.0.0מדידה בעת הקידוח
 לפני תחילת ביצוע הקידוח ובסיומו נדרש לבצע בדיקת ( רדר חודר קרקע ו/או
גיאו-חשמל ,ו/או סיב אופטי ) לפי הוראות הרכבת.


במהלך הביצוע קידוח בכל סוגו בחציית רכבת ,תבוצע ניטור תזוזות אופקיות
ואנכיות של המסילה.



ניטור התזוזות בתחום ההשפעה של הקידוח על המסילה יבוצע במהלך הקידוח כל
 05דקות או לאחר כל מעבר רכבת .לאחר סיום הקידוח יבוצע ניטור חללים על פי
הוראות הרכבת.



המדידות יבוצעו ע"ג ראש הפס בכל המסילות ובמרחק של  05מ' לפחות מכל צד של
הקידוח .במידה ובמקום יבוצע מספר קידוחים תחום המדידות יהיה לפחות עד
למרחק של  05מ' משני הצינורות הקיצוניים .ציור . 55.0.0-5



דיוק המדידה של  5 ±מ"מ .



במידה וקיימת מספר מסילות ימדדו את כל אחת מן המסילות בו זמנית ותיבדק
גם שיקוע קרקע בין  0מסילות סמוכות.



במידה ובמהלך ביצוע התגלו תזוזות מסילה גדולות מ 4 -מ"מ יש לעצור
קידוח/דחיקה ולהודיע במיידי לאנשי רכבת שהוגדרו בהסכם.



תהליך הבקרה על קידוח בדחיקה יעמוד בדרישות פרק  " 04מפרט הכללי לעבודות
כרייה תתקרקעית " של הוועדה הבינמשרדית.



לאחר סיום העבודה יעביר הקבלן את תיעוד מיקום ציר החצייה בפועל )(ASMADE
וגם ציר החצייה המתוכנן ואת תוצאות שקיעות מסילות בתחום הנמדד.
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ציור 55.0.0-5
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נספחים

32

נספח מס'  1מיקום צינור בתוך רצועת רכבת

33

נספח מס'  1חציית מסילה מתחת לסוללה .חתך טיפוסי

34

נספח מס'  3חציית מסילה במפלס פני שטח .חתך טיפוסי

35

נספח מס'  4חציית מסילה בתעלה .חתך טיפוסי

36

נספח מס'  5עובי דופן מינימאלי כתלות בקוטר צינור השרוול

קוטר שרוול מינימאלי
(")
 03ופחות

עובי דופן מינימאלי של
השרוול עם ציפוי או הגנה
קתודית ב/" -מ"מ
4.8/3.088

עובי דופן מינימאלי של
השרוול ללא ציפוי או הגנה
קתודית ב/" -מ"מ
4.8/3.088

02-04

4.8/3.088

0.02/3.22

00

2.24/3.200

7.0/3.280

08

0.02/3.22

7.0/3.002

23-22

7.0/3.280

8.7/3.044

20-24

0.2/3.072

03.0/3.430

28-03

03.0/3.430

00.0/3.408

02

00.0/3.408

02.7/3.233

04-00

00.0/3.400

00.2/3.200

43

00.2/3.200

04.0/3.202

42

04.0/3.202

02.0/3.022

44-40

02.0/3.022

00.7/3.027

48

00.7/3.027

07.2/3.088

22

07.2/3.088

08.0/3.700

20-28

00.0/3.723

23.0/3.802

03

00.8/3.780

20.4/3.844

02

23.0/3.802

22.2/3.872

04

20.4/3.844

20.30/3.030

00-08

22.2/3.872

20.8/3.008

73

20.30/3.030

24.0/3.000

72

20.8/3.008

22.4/0.33

37

נספח מס'  6הגנת חפירה בסמיכות לסוללה

38

נספח מס'  7פורמט הגשה לאישור חצייה -תנוחה

39

נספח מס'  8פורמט הגשה לאישור חצייה -חתך

40

נספח  9נתונים תכנים של צינורות
צינור מוביל
לחץ עבודה
קוטר צינור ( חיצוני )
עובי דופן
חומר של צינור
סוג ייצור
תקן ,מפרט טכני
דרגת לחץ
לחץ בדיקה
סוג חיבורים
ציפוי
הגנה קתודית
איטום קצוות ( לשרוול )
שיטת הנחה
מפלס מי תהום
נתוני קרקע (עם ידוע )
נתונים אחרים הקשורים לביצוע
העבודה
נספח  1.פרט הגנה על צינור

צינור שרוול

41

נספח  -11הבהרות להנחיות תכנוניות למערכות ברצועת הרכבת עם דרישות כלליות להגשת
בקשה לאישור חצייה.
מסמך זה הינו נספח של הנחיות תכנוניות למערכות ברצועה הרכבת וכולל תמצית דרישות למסמכים שיש להגיש
לצורך קבלת אישור לבצע הנחת התשתית מתחת למסילות הרכבת.

 .0פנייה מטעם יזם /בעל התשתית תכלול:
1.1

תיאור בקשה.

1.8

פרטי בעל התשתית (שם ,ח.פ  ,כתובת ,שם ותפקיד הפונה ,מספרי טלפונים ופקס ,כתובת

דוא"ל).
1.1

שם ופרטי המתכנן.

 .2סט תכניות גרסה מעודכנת בנייר ( 0עותקים) כולל  ,CDעם קבצים בפורמטים  DWGו:PDF -
8.1

תנוחה (עם מספר ותאריך) בקנ"מ ( 0:233צבעונית).

בתנוחה יש לסמן:
 2.0.0קוטר ועובי דופן צינור.
 2.0.2קוטר ועובי דופן שרוול.
 2.0.0אורך שרוול.
 2.0.4תאום קילומטראז' של החצייה עם ק"מ הרכבת.
 2.0.2תכנית מדידה מפורטת (חתומה ע"י מודד מוסמך) לאורך המסילה  23מטר לכל צד
מהחצייה (הכוללת את כל המערכות).
 2.0.0סימון צירי המסילות הקיימות והמתוכננות לרבות גבהים (יש לאשר באגף תכנון ו/או אצל
מתכנן המסילות בקטע).
 2.0.7תעלות ניקוז קיימות ומתוכננות ,מתקני ניקוז אחרים.
 2.0.8תעלות תקשורת.
 2.0.0דרכי שירות ,נגישות למסילות ומפגשים (תאום מול אגף דרכים והסדרי תנועה).
 2.0.03מרחק רוחבי מציר המסילה עד לצינור המקביל( .בתאום עם אגף תכנון).
 2.0.00מרחק מגבול רכבת או מדרון הסוללה /תעלת ניקוז עד לקצה השרוול.
2.0.02סימון קצוות שרוול כולל קואורדינאטות.
2.0.00מיקום תאי בקרה/שוחות.
2.0.04גבולות רצועת הרכבת(קיימות ומתוכננות).
 8.8חתך לרוחב בניצב למסילות -קנ"מ  0:033או  ,0:233בחתך יש לסמן:
 2.2.0קוטר,סוג חומר ועובי דופן הצינור.
 2.2.2קוטר,סוג חומר ,ועובי דופן השרוול.
 2.2.0אורך שרוול.
 2.2.4אורך קידוח.
 2.2.2עומק לפי סוג הצינור שמוביל חומרים דליקים או לא דליקים ,בלחץ או ללא לחץ.
 2.2.0סוג הגנת צינורות.
 2.2.7עובי כיסוי צינור חוצה/מקביל.
 2.2.8סימון תעלות תקשורת וכבל סיב אופטי.
 2.2.0מרחק מגבול הרכבת או מדרון הסוללה/תעלת ניקוז עד לקצה השרוול.
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 2.2.03גובה מוחלט של  :השרוול ,גבהים של פסי המסילה בתחום החציות (קיימים ומתוכננים).
 2.2.00גבהים של תחתיות תעלות הניקוז (קיימות ומתוכננות) ,מתקני ניקוז אחרים.
 2.2.02גובה כבלי הרכבת.
 2.2.00שיטת ביצוע החצייה.
 2.2.04סימון גבולות רצועת רכבת (קיימות ומתוכננות).,
 2.2.02הגנה קתודית והגנות נגד דליפות.
 2.2.00תאום מערכות.
 2.2.07הגדרת ק"מ מדויק של החצייה.
 2.2.08מכתב התייחסות מתכנן המסילות של הקטע.
.0דו"ח קרקע עם חישוב השקיעות הצפויות (בשתי שיטות עפ"י הנחיות תכנוניות ברצועת רכבת)
דו"ח קרקע יכלול:
 1.1ביצוע סקר גיאוטכני מקיף טרם תכנון החצייה שיכלול:
 0.0.0ביצוע שני קידוחי ניסיון לפחות בקרבת החצייה (במרחק של  02מטר מציר החצייה),
המרחק בין הקידוחים לא יעלה על  033מטר.
 0.0.2יצורפו לוגים של קידוחי ניסיון עם ציון קואורדינאטות וחתומים ע"י מעבדה מוסמכת.
 0.0.0במקרים שבהם ישנו חשש למעבר הקידוח בסוגי קרקעות שונים ו /או מדובר
בקידוחים בקוטר העולה על " , 03יש לבצע חקירה מורחבת יותר( מרחק של  03מטר בין
הקידוחים ולפחות שני קידוחים קרובים ככל הניתן למסילות הרכבת משני צידיה).
במקרה והלוגים של שני הקידוחים מראים תוצאות שונות במיוחד ,יש לבצע קידוח שלישי ע"מ
לאמת את חתך הקרקע בקטע הנבחן.
 0.0.4במקרים מיוחדים יבוצע סקר רדאר לצורך בחינת צפיפות שכבות קרקע במקום
החצייה לפני ואחרי ביצוע הקידוח.
 1.8ניתוח חקירה גיאוהנדסית ואפיון הנושאים שלהלן:
 0.2.0ניתוח קרקע עפ"י תוצאות קידוחי ניסיון ,מידע גיאוטכני קיים ,מפות גיאולוגיות וכו'.
 0.2.2זיהוי הקרקע במטרה לאתר סלע ,מרבצי סלע ,צרורות ,משקים תחוחים ,חוסר רציפות וכו'.
 0.2.0פרמטרי חוזק הקרקע.
 0.2.4מפלס מי תהום.
 1.1נתונים טכניים ,פירוט מלא לקוטר הקידוח ,אורכו ,סוג השרוול ,עובי דופן ,קוטרו ועוד.
 1.2חתך לאורך החצייה עם סימון הלוג של הקידוחים שבוצעו על גבי החתך לאורך.
 1.2שיטת הקדיחה המוצעת והתאמתה לסוג הקרקע באתר.
 1.0חישוב שקיעות לפי שתי שיטות מקובלות ומאושרות כמפורט בהנחיות הרכבת כולל הצגת גרפים
עם סימון ציר החצייה ,גודל השקיעות האנכיות והאופקיות עבור רמות ביצוע שונות .
 1.2שיפועי חפירה/הנחיות הדיפון הנדרשות בבורות הכניסה והיציאה של חציות אופקיות והשפעתם
על יציבות מבנה המסילה.
אין לבצע חפירה בתחום קו מדרון של סוללת רכבת ללא דיפון מתאים המאושר ע"י יועץ ביסוס.
 1.2קידוחים אופקיים/דחיקה
 0.8.0הגדרת שיטת קדיחה.
 0.8.2הגדרת סוג מכונה (ראש פתוח,ראש סגור ,ראש סגור חלקי וכו').
 0.8.0כוח דחיפה.
 0.8.4אמצעי שליטה.
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 0.8.2אופן ביצוע הקדיחה (ספיראלה מחוץ לשרוול או בתוכו).
 0.8.0בהתאם לסוג הקרקע אמצעי למניעת דליפת חול ,תמיכת שכבות של צרורות וכו'.
 0.8.7טיפול במי תהום (שאיבה במידת הצורך ,אם ישנם במפלס הדחיקה .
 0.8.8הנחיות לבקרה של חומר הנפלט מהקידוח על מנת לוודא שראש הקידוח מתאים לסוג
הקרקע.
 0.8.0אמצעים נדרשים לשמירת על יציבות מדרונות בורות הקידוח.
 1.2קידוח אופקי גמיש ). (HDD
 0.0.0סוג ראש קידוח ,קוטר מקסימאלי של קידוח ).(Reamer Diameter
 0.0.2פירוט לשלבי הקדיחה והגדלה הדרגתית של קוטר הקידוח (ציון קוטר המרחיב בכל שלב).
 0.0.0פירוט הרכב ,סומך של נוזל הקידוח בכל שלב.
 0.0.4מפרט עם הרכב דיס ושיטת דיוס ,למילוי החלל בין השרוול לבין קרקע לאחר השחלת
השרוול.
 0.0.2יחזור נוזל הקידוח ,הגדרת לחצים.
 0.0.0צורת סילוק בוץ הקידוח.
 1.10יש לצרף תוכנית ניטור תזוזות אופקיות ואנכיות של מבנה המסילה עם פירוט מלא ותיעוד
של כל ציוד הניטור ,דרישות ההתקנה ,מגבלות ותדירות הקריאה.
 1.11יש להכין תכנית בקרת איכות הכוללת רישום בזמן אמת ,דוחות ,קריאות של הנושאים
הבאים לפחות:
 0.00.0תכונות ומצב של ציוד הקדיחה ויתר ציוד הבנייה.
 0.00.2תנאי אקלים.
 0.00.0יישום מעקב לאחר כיוון ראש הקידוח.
 0.00.4דוחות ויומנים לגבי תקלות ואופן התגברות על בעיות במצבים שונים.
 0.00.2סוג ומינון "בוץ הקידוח" בכל שלב ושלב.
 0.00.0קצב התקדמות הקידוח.
 0.00.7שימוש בתוספות לבוץ הקידוח.
 1.18הגשת סקר סיכונים שעלולים להתפתח במהלך ביצוע הקידוח ,פירוט הפעולות הנדרשות
להפחתת סיכונים אלו ואופן ההתמודדות עם הכשלים שעלולים להתרחש במהלך הקדיחה ,למשל
מקרה של תנאי קרקע שונים מהצפוי ,מעבר הקידוח בסוגי קרקע שונים ,פריצת נוזל הקידוח לפני
הקרקע ו/או למבנה המסילה ,פגיעה בתשתיות תת"ק ,הופעת פסולת ,תקיעה של הצנרת בעומק,
חצייה בתווך שלא תוכנן,אירוע בו יש לשנות את נתיב הקדיחה (מה עושים עם הקדח הקיים?)
הפסקת זרימה של בוץ הקידוח וכדומה ,שקיעות בלתי צפויות.
 1.11הנחיות בדבר המרווח הנדרש לצורך הגנה על תשתיות צד שלישי (כגון צנרת תת"ק).
 1.12לפי הנחיות היועץ ,יכין הקבלן תוכנית מגירה ,הכוללת בין היתר אמצעים לתיקון במקרה של
כשל ו/או תקלה .היועץ יאשר נוהלי החירום במידה ותתרחשנה שקיעות הגדולות מהמותר.
 1.12במקרה של חפירה פתוחה ,התייחסות יועץ קרקע/ביסוס לשיפועים של החפירה ,פרט מילוי
חוזר ,רמת הידוק וכדומה.
רישיון חצייה
.2
 4.0היזם יחתום על  4עותקים של הרישיון בחתימה מקורית .
 4.2היזם יגיש טופס אישור ביטוחים בהתאם לדרישות הרכבת.
 4.0היזם יגיש ערבות בנקאית להבטחת התחייבויות המלאה.
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 4.4היזם יעביר תשלום עבור הוצאות הכנת רישיון ,השגחה ופיקוח הנדסי.
תיאום ביצוע
.2
 2.0יש להעביר שם הקבלן עם כל הפרטים של אנשי קשר.
 2.2יש להעביר שמות ופרטים המשתתפים בביצוע מטעם היזם :מנהל פרויקט ,מפקח ,יועץ קרקע.
 2.0יש להעביר נתונים של ציוד קדיחה כולל ראש הקידוח ,מפרטים של נוזל קידוח ודיס סופי (במקרה של
קידוח אופקי גמיש)  ,כמו כן התחיבות הקבלן לעמוד בכל הדרישות של יועץ קרקע.
 2.4יש להעביר לוח זמנים ברמה שעתית.
 2.2יש להכין תכנית מגרה עם פעולות הנדרשות במקרה כשל/תקלה.
 2.0יש לקיים סיור לפני תחילת הביצוע בהשתתפות נציג אגף תפעול תשתיות ,נציגי אגף
מסילה וסביבה ,מפקח תקשורת ,ממונה בטיחות.
 2.7מנהל עבודה יעבור הדרכת בטיחות אצל ממונה בטיחות ברכבת ויחתום על טפסי
הדרכה.
 2.8לאחר סיור וקבלת הנחיות של ממונה בטיחות יש לתאם השגחת בטיחות  ,פיקוח
תקשורת (במידת צורך) ,פיקוח הנדסי מטעם אגף תפעול תשתיות.
 2.0יש לסמן כבלי הרכבת בנוכחות מפקח תקשורת.
 2.03במידה ונדרשת הפסקת תנועת הרכבות יש לתאם את מועד ביצוע עם אחראי על
מבצעים באגף תפעול תשתיות.
 2.00יועץ מטעם היזם ילווה את הביצוע ויהיה אחראי לטיפול בכל בעיה גיאוטכנית אשר "תתרחש"
בעת הביצוע.
 2.02מפקח צמוד מטעם היזם יהיה בשטח בכל מהלך הביצוע.
 2.00יש להכין דו"ח משוב לאחר ביצוע החצייה במסגרת רשומות הביצוע .דו"ח זה יכיל את
הנושאים כמפורט להלן:
 2.00.0צילומים מעת הביצוע.
 2.00.2פירוט כל הבעיות שנתקלו בהם במשך הביצוע ,וההליכים שבאו לידי שימוש בכדי
להתגבר עליהן ו/או לתקנם .הכוללת את פרטי החצייה.
 2.04יש לערוך מסירת שטח ולהעביר תכנית תיעוד על רקע תכנון מאושר וחתום על ידי מודד
מוסמך .
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