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  ואיוורור מערכות מ"א  .1
  

  מבוא  1.1
  

אשר הועברו לאישור אוויר  תכנון השתקת מערכות מזוג האוויר מתבסס על תכניות מזוג  1.1.1
  .הנ"למערכות הלמשרדנו ע"י מתכנן 

  
 .Optimiserנתוני רעש אשר נלקחו מתוכנת  מפלסי הרעש של הציוד הנדון מבוססים על  1.1.2

  .Lwנתוני הרעש ביחידות 
  

 ותעפ"י נקודות העבודה של מפוחי היחידות, המפורטשיעור רמת מפלס הרעש נקבע 
  ובמסמך זה. בתוכניות מזוג האוויר  

  
 ןרכאו ,חתך התעלות מקורות הקול, מזוג האוויר נקבע על פי יחידותשיעור ההשתקה של   1.1.3

  והכיפופים בהן עד לפתח פליטת/ יניקת האוויר הראשון.
  
  

  םיתקנים וקריטריונים אקוסטי  1.2
  

  על מנת להבטיח את האקלים האקוסטי הנדרש בחללי הפרויקט יש להבטיח כי מפלסי   1.2.1
  רעש הרקע בחלליו השונים לא יעלו על הנדרש.

  
הערכים אשר   .NRהקריטריונים האקוסטיים המומלצים לבחינת איכות הקול הינן עקומות   1.2.2

], בפועל, הינם מפלסי הרעש ביחידות Leqישמשו לבחינת מפלסי הרעש שווי הערך [
dB(A).  

  
  פרוט מפלס רעשי הרקע הנדרשים בחללי המבנה :  1.2.3

  
  מפלסי קול רצויים – Aבלה ט
    

  שימוש
 

  NRעקומת 
 מומלצת

  מפלס קול מומלץ
dB(A) 

 40-45 35-40 / חדרי מחשב כיתות 
  35-40  30-35  אולמות

 45-50 40-45 מבואות 
  40-45  35-40  מנהל אקדמי

 40-45 35-40 משרדים
 45-50 40-45 מעברים

 35-40 30-35 חדרי דיונים / ישיבות
  35-40  30-35  ספריה

 50-55 45-50 רותיםיש
  45-50  40-45  חדרי מורים

  40-45  35-40  מרחבי למידה
  35-40  30-35  פינות מנוחה
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  נתונים טכניים  1.3
  

המפוחים / מפוחי היטא"ות הממוקמים על רצפת הגג נקודות העבודה של להלן פירוט   1.3.1
ד ממתכנן מ"א, שאר אשר נבחרו על ידינו (עקב קבלת נתון הספיקה בלבהעליון, 

  הפרמטרים של נק' העבודה נבחרו על ידינו):
  

  נקודות עבודה – Bטבלה   
  

  תיאור היחידה ותפקיד
 פיקהס

  כללית
[Cfm]  

  לחץ סטטי
[inwg] 

קוטר מפוח 
[mm]  'מס /

  מפוחים ביח'

 מהירות סיבוב מפ'
[rpm] 

  11מפ' 
  1440  1/1000  1 28000 איוורור חניון

  2מפ' 
  608  1/800  1.5 10200 ומותיניקת אוויר מק

  1מפ' 
  568  1/1000  1.5 16300 יניקת אוויר מקומות

   1יט"א 
  552  2/630  1.5 24000 אוויר צח

   2,3יט"א 
  503  2/630  1.5 14500 אוויר צח

  3מפ' 
  605  1/800  1.5  9900  יניקת אוויר שירותים

  
  

  נתונים אקוסטיים  1.4
  

  חים / יחידות, אשר נקבעו על פי נקודות העבודה:להלן הנתונים האקוסטיים של המפו  1.4.1
  

  נתונים אקוסטיים – Cטבלה   
  

Lw [dB],  Hz  
 8k 4k 2k 1k 500 250 125 63 היחידה

  11מפ' 
 96 96 95 91 91 89 90 83 איוורור חניון

  2מפ' 
 80 83 76 71 70 63 60 55 יניקת אוויר מקומות

  1מפ' 
  81  86  79  75  72  66  61  57 יניקת אוויר מקומות

   1יט"א 
  109  106  102  92  92  91  89  80 אוויר צח

   2,3יט"א 
  92  93  88  84  81  79  78  69 אוויר צח

  3מפ' 
  81  83  76  71  69  63  60  55  יניקת אוויר שירותים
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    טיפולים אקוסטיים  1.5
  

  להלן הטיפולים שיש לבצע ע"מ לעמוד במפלסי הרעש הרצויים:  1.5.1
  

  ם אקוסטיים נדרשים טיפולי – Dטבלה   
  

  הערות פתח לכיוון פנים  מפ'

  11מפ' 
 איוורור חניון

 M) "42%משתיק קול מלבני מטיפוס"
 ס"מ 150מעבר אוויר חופשי) באורך 

  ללא בידוד אקוסטי בתעלות.
יש לתכנן תעלת התפשטות 

  למסמך זה 1לפי נספח 

  2מפ' 
 יניקת אוויר מקומות

 M) "42%משתיק קול מלבני מטיפוס"
 ס"מ 200עבר אוויר חופשי) באורך מ

מצמר  2בידוד אקוסטי "
זכוכית בתעלות חיצוניות 

  בתעלות פנים 1ובעובי "

  1מפ' 
 יניקת אוויר מקומות

 M) "42%משתיק קול מלבני מטיפוס"
  ס"מ 200מעבר אוויר חופשי) באורך 

מצמר  2בידוד אקוסטי "
זכוכית בתעלות חיצוניות 

  בתעלות פנים 1ובעובי "

   1א יט"
 אוויר צח

 H) "33%משתיק קול מלבני מטיפוס "
  ס"מ 200מעבר אוויר חופשי) באורך 

מצמר  2בידוד אקוסטי "
זכוכית בתעלות חיצוניות 

  בתעלות פנים 1ובעובי "

   2,3יט"א 
 אוויר צח

 M) "42%משתיק קול מלבני מטיפוס"
  ס"מ 200מעבר אוויר חופשי) באורך 

מצמר  2בידוד אקוסטי "
תעלות חיצוניות זכוכית ב
  בתעלות פנים 1ובעובי "

  3מפ' 
  -  -  יניקת אוויר שירותים

  
  

   יחידות טיפול אוויר  1.6
  

  גג -יטא"ות   1.6.1
  
  . 2מפוחי היחידות יוצבו על גבי קפיצי פלדה בעלי שקיעה סטטית של "  -
  
  גוף היחידות יבוצע מפח כפול דופן הכולל :   -
  

  חרור. 40%מ"מ הכולל  0.8דופן פנימית , פח מחורר בעובי   -
  מ"מ. 1.25פח חיצוני   -
  עם גיזה שחורה. 2ק בעובי "ק"ג / מ" 24כית מילוי צמר זכו  -

  
  קומות –יטא"ות   1.6.2

  
יחידות טיפול אוויר, יש לתכנן משתיקי קול על גבי פתחי יניקת ופליטת האוויר של   -

כולל.  cfm 2500אשר ספיקתן מעל   



 

6

  
  
  ת סידור ובחירת משתיקי הקול עבור היט"אות הנ"ל :להלן טבלה המסכמת א  -
  

  עבור יטא"ות טיפולים אקוסטיים  – Eטבלה   
  

  הערות  פתח אוויר חוזר פתח פליטת אוויר יט"אות  קומה

 3.1-3.4 -2מרתף 

משתיק קול מלבני 
  " Mמטיפוס "

מעבר אוויר  42%(
  חופשי) 

 ס"מ 150באורך 

משתיק קול מלבני 
  "Mמטיפוס "

בר אוויר מע 42%( 
  חופשי) 

  ס"מ 100באורך 

  

0 3.1-3.4  
4.1-4.5   

1 3.1-3.3 

יש לתכנן "ברך"  
בנוסף למשתיקי 

הקול על גבי פתח 
האוויר החוזר של 

היחידות. לפי 
  2,3נספחים 

2 3.1-3.3   

3 3.1-3.7  
4.1-4.3   

  
  
ברך" על גבי , יש ליצור "cfm 1500לכל יחידות טיפול האוויר אשר להן ספיקה מעל   -

פתח האוויר החוזר של כל יחידה, על מנת למנוע מעבר רעש דחיפת אוויר ורעש מכני   
למסמך זה. 2,3לחללי המבנה.   דוגמאות לברך מפורטות בנספחים   
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  תעלות מ"א  1.7
  

  נספחאיטום נקודות חדירת תעלות מזוג האוויר דרך פתחים בקירות המבנה, יבוצע על פי   1.7.1
  ה.למפרט ז 4

  
  מ"מ. 1.25אי תעלות מ"א בתחום הגג תבוצענה בפח בעל עובי דופן של לפחות ותו  1.7.2

  
ואי ו" או ש"ע, על גבי ת54למניעת תופיות מי גשם, יותז חומר ביטומני מטיפוס "פזופון   1.7.3

  תעלות מ"א בתחום הגג.
  

באמצעות בתחום הגג  יבוצעאוויר צח יניקת האוויר והבידוד האקוסטי הפנימי של תעלות   1.7.4
ק"ג / מ"ק  24בצפיפות  1ובתחום פנים המבנה בעובי " 2בעובי " צמר זכוכיתמזרני 

  .או ש"ע Izocamמתוצרת 
  

אספקת אוויר ואוויר חוזר של היט"אות בתוך המבנה הבידוד האקוסטי הפנימי של תעלות   1.7.5
או  Izocam"ק מתוצרת ק"ג / מ 24בצפיפות  1בעובי " צמר זכוכיתבאמצעות מזרני  יבוצע
  .ש"ע

  
ת דופן ות התפשטות בעלובאמצעות תעל וייבוצעהמלבניים הקול  ילמשתיק יםהחיבור  1.7.6

מ"מ, המרווח בין שכבות הפח ימולא  1.25משתי שכבות פח בעובי  נהכפול, אשר תתוכנ
    למסמך זה. 1ק, לפי נספח מ"/  ק"ג 100לוחות צמר סלעים בצפיפות 

  
  

    צ'ילרים  1.8
 

  מטר מהמדחס/ים.  1.0במרחק של   Leq=75dB(A)מפלס רעש היחידות לא יעלה על   1.8.1
  

  .Low Noise  -היחידות תוזמנה עם תאים אקוסטיים למדחסים ותוגדרנה כ   1.8.2
  

לפחות ,  25Paמפוחי יניקת האוויר החם של הצ'ילרים יהיו מסוגלים לקבל מפלי לחץ של   1.8.3
  קי קול עגולים עם ליבה על גבי פתח פליטת האוויר שלהם.דרש התקנת משתיילמקרה ות

  
  .למפרט זה 5בנספח היחידות תוצבנה על גבי רצפה צפה כמפורט   1.8.4

  
  .2היחידות תוצבנה על גבי קפיצי פלדה בעלי שקיעה סטטית של "  1.8.5

  
אינרטיים אשר משאבות המים, המשרתות את היחידות, תותקנה על גבי יסודות   1.8.6

ממשקל המשאבה, אשר יוצבו ע"ג קפיצי פלדה כדוגמת  2לם יהיה לפחות פי שקמ
  למפרט זה. 6כמפורט בנספח או ש"ע,  MASONמתוצרת חברת  SLFקפיצי 

  
  מטר מהמשאבה. 1במרחק  65dB(A)מפלס רעש המשאבות לא יעלה על   1.8.7

  
   Expansion“צנרות היחידה תחוברנה באמצעות מחברים גמישים דו גליים כדוגמת  1.8.8

  Joints 'המיוצרים ע"י חב "Mercer Rubber  או ש"ע, למניעת מעבר רעידות אל שלד  
  המבנה.  
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ות קונזוליות של צנרות המים המזינות את הצ'ילרים תבודדנה באמצעות בולמי כתמי  1.8.9
  למפרט זה. 7, כמפורט בנספח רעידות

  
ויר דרך הגג ייסופקו ע"י אחרים ויועברו פרטי חדירת ואיטום תעלות וצנרות מזוג או 1.8.10

  לאישורנו.
  
  
  MRLהנחיות לטיפולים אקוסטיים במעליות מטיפוס   .2
  

יש להטמיע את ההנחיות המפורטות בתת סעיף זה במפרטיו של יועץ המעליות של   2.1
  המבנה.

  
  

ת (ללא חדר מכונות), הכוללו MRLהמעליות אשר תותקנה בפרויקט הנדון, הינן מסוג   2.2
שקטים המחוברים אל מערך הינע באמצעות רצועות/ כבלים  gearlessשימוש במנועי 

 המספקות תנועה ועצירה חלקה ופרוגרסיבית.
  
  

המנועים מותקנים על גבי מערך בולמים ,המסופק ע"י היצרן, כאשר כל המנגנון מחובר אל   2.3
  חלקם העליון של פסי המשקל הנגדי ו/או פסי התא. 

    
  קוט באמצעים אקוסטיים נוספים לטיפול במנגנוני המעליות הנ"ל.לא ניתן לנ

  
  

בתוך  55-65dB(A)מפלס הרעש המירבי אשר יופק על ידי מנגנוני המעלית לא יעלה על   2.4
  פיר המעלית.

  
  

, לא תעלה עוצמתו של מצלול 2חלק  VDI 2566על בסיס ההנחיות המפורטות במסמך   2.5
 המעלית על הערכים הבאים: הגוף בתחום הפיר הצמוד למנועי

  
500 250 125 63 Hz
85 85 90 90 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ − 2610 smdBLMAX 

  
  ס"מ לפחות. 20קירות פירי המעליות יבוצעו כקירות יצוקים בעובי של   -
  
  

של  WICתמך על ידי בולמי רעידות מסוג ילוח הפיקוד הממוקם בחלקו העליון של הפיר, י  2.6
  או ש"ע. Masonחברת 

  
ולת הרכיבים בתוך לוח הפיקוד לא יעלה על מפלס הרעש אשר יופק ע"י פע  

Leq=45dB(A)  מהלוח.   1במרחק של מטר  
  
  

 AL-50-Sת יותקנו תריסים אקוסטיים מטיפוס והמעלי יעל גבי פתחי שחרור העשן מפיר  2.7
  מאושר על ידי היועץ האקוסטי. של חברת ח.נ.א או ש"ע
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  חדר משאבות מים  .3
  

במרחק של  70dB(A) -65ותקנו בפרויקט לא יעלה על מפלס הרעש של המשאבות אשר י  3.1
מטר מהמשאבה. יש להעביר את נתוני הרעש הקטלוגיים של המשאבות אשר יותקנו  1

  בפרויקט, לאישורנו.
  
  

יש להתקין את כל משאבות המים על גבי יסודות אינרטיים אשר משקלם יהיה לפחות פי   3.2
מתוצרת חברת  SLFה כדוגמת קפיצי ממשקל המשאבה, אשר יוצבו ע"ג קפיצי פלד 2

MASON   07.01או ש"ע עפ"י פרט.  
  
  

  בין כל המשאבות לצנרות המחוברות אליהן יורכבו מחברים גמישים דו גליים כדוגמת  3.3
“Expansion Joints 'המיוצרים ע"י חב "Mercer Rubber  או ש"ע, למניעת מעבר

  רעידות אל שלד המבנה.
  
  

    חדר המשאבות יבוצעו באמצעות מתלים קפיציים מטיפוס  המבנ כל חיבורי הצנרת אל  3.4
  PC30  מתוצרת חברתMASON  07.02או ש"ע, עפ"י פרט.  

  
  

בכל נקודה בה חודרת צנרת האינסטלציה את מבנה חדר המשאבות יותקנו שרוולים אשר   3.5
  .07.03יאטמו בהיקפם למניעת העברת רעידות ורעשי זרימת מים אל המבנה, עפ"י פרט 

  
  

על מנת למנוע רעידות בעת מילוי הבריכות יש להאריך את צינור הכנסת המים עד כמה   3.6
  שניתן ולהרכיב בחלקו העליון ברז שחרור אוויר.

  
  

  מגופי בריכות המילוי :  3.7
  

דרכי דו מפלסי  4מפוקד מצוף/נווט  יש להשתמש בשסתום בריכה הידראולי תעשייתי
י כולל תא תחתון אינטגרלי המאפשר מהלך פתיחה איטי הכולל מפעיל בעל מבנה דו נפח

  .של חב' ברמד או ש"ע FIZ 750-66ומרוסן המבוסס על מגוף תעשייתי מטיפוס 
  

של חב' ברמד או  66דרכי דו מפלסי דגם  4פיקוד השסתום יבוצע באמצעות מצוף אנכי 
  ש"ע.

  
  של החדר. העליוןחלקו את המגופים יש למקם על גבי צנרת מילוי המאגר הממוקמת ב  3.7.1

  
  " Expansion Joints“בשתי קצוות ברזי המילוי יותקנו מחברים גמישים דו גליים כדוגמת   3.7.2

  או ש"ע, למניעת מעבר רעידות אל  שלד המבנה. Mercer Rubberהמיוצרים ע"י חב' 
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  צנרת מילוי בריכה  3.8
  

  ל הלחצים הבאים:למניעת רעידות בעת מילוי בריכות האגירה יש להקפיד ע
  

  אטמוספרות. 3לחץ מירבי של  – 2עבור צנרת "  -
  אטמוספרות. 5לחץ מירבי של  – 3עבור צנרת "  -
  אטמוספרות 6לחץ מירבי של  – 4עבור צנרת "  -
    

  לפיכך יש לתאם את הנושא עם מהנדס מערכות האינסטלציה של הפרויקט.
  
  

  ות יש להתקין את לוח הפיקוד שלהן מהירוי 2במקרה של שימוש במשאבות מים בעלות   3.9
  או ש"ע . Masonשל חב'  WICעל גבי בולמים מסוג 

  
  

(לא רפפה), בעלת כושר בידוד  התבוצע כדלת אטומ דלת הכניסה לחדר המשאבות  3.10
  .Rw=30dBאקוסטי של 

  
  

  איוורור חדר המשאבות יבוצע באמצעות איוורור מאולץ ומושתק במידת הצורך.  3.11
  
  
  
  גנרטור  חדר  .4
  

  .150kVAבמבנה הינו הספקו של הגנרטור אשר יותקן   4.1
  
  

נתונים פיזיים ומכניים של בסיס על  תוכנןתכנון השתקת פתחי האוורור של חדר הגנרטור   4.2
  .FG Wilsonגנרטור מתוצרת 

  
  

  בפתחי   4.3
  יניקת ופליטת האוויר של חדר הגנרטור משתיקי קול בעלי כושר הפחתת רעש של 

  מסופק כנספח למסמך זה.תכנון מפורט   .Hz 250בתדר   35dB-כ
  
  

  .02.04למפרט זה, ובפרט  4.4כמפורט בסעיף הגנרטור יוצב על גבי בסיס צף   4.4
  
  

  רט במפרט האקוסטי לבינוי מס'בפתח חדר הגנרטור תותקן דלת אקוסטית כמפו  4.5
   2433-3.  


