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 ©  , שדרותגבעת קובי הגנה מקורוזיהט מפר - 11פרק 

 
 דרישות סף מקבלני צביעה 

והמדללים  מערכת הצבע, הצבעים  , מפעל הצביעהלעל הקבלן לקבל אישור מראש ובכתב   .1
 מהמפקח/מהנדס.  

ובעל   ISO 9001קבלן הצבע / מפעל הצביעה חייב להיות בעל מערכת בקרת איכות מאושרת לפי  .2
 . הלצורך ניקוי גרגירים וצביע סככות מקורות ומוצלות 

מערכת בקרת האיכות של הקבלן תגיש טופסי בחינת צביעה ממולאים לכל מנת ביצוע,  
ומגוונים   לפי המפרטהיו של חומרי גלם, ופגי תוקף. כל הצבעים י COCתעודות התאמה 

 יש להגיש למפקח תעודות מעבדה מיצרן הצבע לכל מנת צבעים.    .במפעל
ה בין אזור ניקוי בגרגירים שוחקים מאושרים )הכנת שטח לפני צביעה(  חייבת להיות הפרד

 צביעה.  ר לבין אזו 
 ש.  ושמ  ,עבודות הצביעה ייעשו באולם או שטח סגור מתחת סככה ללא חשיפה לרוחות, גשם

,  ואחסון  החלקים לצורך הובלה לשטחמתאימה של עבודת הצביעה כוללת אריזה מקצועית 
כלשהיא   עבודהבה באתר. לא תתקבל ותאושר צבע הנדרשים לאחר הרכוביצוע כל תיקוני ה

 ללא שבוצעו בה כל תיקוני הצבע הנדרשים בשטח על ידי הקבלן, ועל חשבונו. 

 . לפי המפרט אפוקסי מערכת אלמנט מגולוון בטבילה בחום שאינו צבוע ב לא יהיה בפרויקט   .3

יש להגיש    .לפחות  מיקרון 55בעובי גלוון  HDGבלבד  צנטריפוגלית מגולוונים בחום יהיו ברגים   .4
 . לברגים בחינה מקוריות מהיצרן תעודות

 .(A2-80או (A2 -70  304  פלב"ממ"מ יש להשתמש בברגים  12מאשר  לברגים בקוטר נמוך .5
 .  הערות

כמו   ,קבלן הצביעה יאטום את כל החורים מתהליך הגלוון החם במרק אפוקסי מתאים .1
 . , לפני תחילת הצביעה20פרופוקסי 

, והוראות היישום של יצרן   MSDS, גיליונות הבטיחותPDSפי הנתונים  על פי ד   יש לעבוד .2
 הצבעים. 

 
 . 918חם לפי ת"י  גלוון  להלן מפרט 
 מפרט גלוון חם - 1מפרט מס' 

(. מפעל הגלוון יהיה בעל  ISO 1461לאומי -)או בהתאם לתקן הבין  918ת"י הגלוון יבוצע בהתאם ל . 1
 .ISO 9002לאומי -התקן הבין בהתאם לדרישות  מערכת ניהול איכות מאושרת 

בכל מקרה של חשש לטיב הגלוון החם או  הפלדה תהייה בהרכב כימי מתאים לגלוון חם.  . 2
גלוון דוגמא לגלוון ניסיוני על על הפ לתת למלהתייעץ עם מפעל הגלוון, ולדפורמציות ועיוותים, יש 

 טריות מתאימות.  ואם המידות הגיאומ ,מנת לקבוע אם הפלדה בהרכב מתאים לגלוון חם 
 יש להתייעץ עם מפעל הגלוון בנושא הרכב כימי של הפלדה והכנה לגלוון.  

  0.14%בין תהייה   (Si), או לחלופין תכולת סיליקון0.03% -בפלדה תהייה פחות מ   (Si)תכולת סיליקון
 . 0.035% -קטן מ (P), ותכולת זרחן 0.25%לבין 

 . גלווןעיבוד הרכיב יושלם כולו לפני תחילת ה . 3
לשחרור גזים ואבץ, בתיאום עם מפעל הגלוון, ובאישור מתאימים  באחריות הקבלן לבצע פתחים  

 המפקח והמתכנן. אסור לשלוח לגלוון חם חלקים שבהם חללים אטומים. 
יהיו מלאים, כולל  . כל הריתוכים לפחות  מ"מ 2.5יש לעגל קצוות לרדיוס  וון חם,  לפני מסירה לגל

 הורדת פיקים ונתזים. 
 .  אין לעבוד בלהבה, אלא רק בעיבוד מכני / שבבי.  חורים יבוצעו בקדיחה בלבד בבית המלאכה

 . יש לרתך ריתוכי אטימה במעברים צרים.  ייםמלאים, רציפים ונק כל הריתוכים יהיו 
שלקות ריתוך(, נתזי ריתוך, סיגי ריתוך )שמן, לפני תהליך הגלוון יהיו פני השטח נקיים משבבים,  . 4

 .  (, זפת ובטוןע שימוראו צב  צבע )לרבות צבע סימון
 .  הסרת נתזי ריתוך, שלקות ריתוך וצבע סימון באחריות קבלן המתכת / המסגר לפני המשלוח לגלוון
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 . לפחות 918 "י  עובי הציפוי בטבילה באבץ חם יהיה כמוגדר בת . 6
, ולא קירור  אוויר בלבדיעברו במפעל הגלוון תהליך קירור החלקים המגולוונים המיועדים לצביעה  . 7

 בטבילה באמבט מים עם כרומטים. 
 ילות גלוון חריגות במפעל הגלוון באופן מקצועי כהכנה לפני צביעה.  יש להסיר קוצי אבץ ונז . 8
  -יה או בציוד יתוך, קידוח, ריתוך וכו'( בקונסטרוקצ אם לאחר הגלוון נדרש לבצע שינויים )ח   .9

   יש צורך בתיקון הגלוון. -במפעל או באתר  
ס"מ   5מרחק של ב ISO 8501-1לפחות לפי תקן  St 3התיקון יבוצע על ידי ניקוי ידני או מכני לדרגה  

עד לעובי העולה  עשיר אבץ, צבע יסוד אפוקסי בלפחות מעבר לאזור התיקון, ומיד לאחר מכן צביעה 
 מיקרון על העובי הקיים של הגלוון באותו רכיב.   30 -לפחות ב

 . או ספריי  אין לתקן גלוון, לאחר ריתוך, בצבע אלומיניום
חומרים מגולוונים המאוחסנים בחוץ יש לסדר עם מרווחים ביניהם מלוחות עץ, באופן שיאפשר  . 10

 הצטברות של מים.  ר, ובשיפוע שימנע מגע חופשי של אווי
 ולא על אדמה או חול.   ,החלקים יונחו על רצפת בטון או אספלט

 
 ( במפעל הגלוון)הכנות שטח הגלוון לפני צביעה  

 .(DROSS), ואבץ קשה (FLUX)מפעל הגלוון ינקה שטחים מגולוונים משאריות תלחים  . 1
ללא שטחים מחוספסים וללא נטיפים עם קצוות  מראה ציפוי האבץ צריך להיות חלק, בעל צבע אחיד,  

תם למפעל  גלוון להסיר מהשטח המגולוון שאריות אפר אבץ וקוצי גלוון לפני מסיר מפעל העל   חדים.
 הצביעה. 

תגלו פגמים בגלוון או בציפוי, כגון עובי פחות מן הנדרש, או שכבות סיגים, או שאריות תלחים יאם 
 לצביעה והרכבה.  לא יאושרו הרכיבים -או קוצי אבץ  

 יש לבצע בדיקה של הגלוון החם במפעל הגלוון לפני מסירת החלקים המגולוונים לצביעה.   . 2
 במפעל הצביעה הסופי. רק אלא  , במפעל הגלון לא יבוצעו תיקוני צבע

 .ותושבים  ונזילות אבץ על מנת לא לפגוע בעובדים םוללא קוצי  ,פני השטח צריכים להיות חלקים . 3
 

 ( במפעל הצביעהני צביעה )הכנת שטח גלוון חם לפ 
 .  ASTM D 6386-99אמריקאיתקן תבוצע לפי במצבעה  הכנת שטח פני האבץ לפני צביעה 

, 2230יש להשתמש בסבון אקוקלין  להסרת כל הזיהומים, שומנים ומלחים.שטיפה בקיטור וסבון 
 . 7נייטרלי   pHוקבלת  ,ולאחר מכן לשטוף היטב במים לסילוק שאריות הסבון

 בגרגירים אברזיביים משוננים מאושרים לא מתכתיים בלחץ נמוך, וגודל מתאים.   וחספוסניקוי 
 והסרת ברק מכל פני שטח האבץ לפני צביעה.    לחספוס Sweep blastingיש לבצע "שטיפת חול"  

שלא הוסרו.   ,אין לצבוע על שטח מבריק שלא עבר חספוס מתאים או/ו שטח עם תחמוצות אבץ לבנות
( מגמר שטיפת החול, יש להתחיל  1וס פני שטח האבץ, ולא יותר מאשר שעה אחת ) מיד בגמר חספ 

 בעבודות הצביעה. 
 

  ב על גלוון חם ©מערכת צבע רטו -מפרט צביעה 
 HDG על פלדה מגולוונת בחום צבע רטובהכנת השטח לצביעה ב

אדריכל. יש קונסטרוקטור או טיפוס ע"י  -אב לאשר. יש  918ת"י  בילה חמה באמבט לפי בט: גלוון
 .יש להסיר נטיפי אבץ עם קצוות חדים  לבדוק מידות החלק והתאמה לאמבט הגלוון.

להסרת כול שאריות  ואח"כ במים מתוקים 2230שטיפה של הגלוון בסבון אקוקלין : טיפול מקדים
 הסבון. 

 עה תבוצע במפעל במבנה מקורה ומתאים. הצבי: צביעה במפעל
שטיפה בלחץ  הלאחר וצע  שתב Sweep blast cleaning "שטיפה אברזיבית קלה":  ISO 8501)-(1  הכנת שטח

 ושטיפתו במים מתוקים(.   2230ניקוי בדטרגנט אלקאלי / אקוקלין ה לאחר ו מים מתוקים 
מיקרון. השטח יהיה חופשי מזיהומים נראים  y5R 2)-(ISO 8503  :Fine -r G Comparato ,30/20חספוס 

 נראים כמו אבק, שמן, גריז, עיבוי ומלחים.                -ולא
 : טמבור בע"מ  או ש"ע מאושר מראש ובכתב ע"י המפקח.     יצרן הצבע
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של  מעקות ו  ,של הגשר מעקות מגולוונים, מגולווןגשר  קונסטרוקציה ל מערכת הצבעא. 
 :  מדרגות

 . , מט9642מיקרון, גוון בז'  50אפוגל, יסוד אפוקסי לפלדה מגולוונת, עובי    - יסוד  .1

, בגוון  או שתייםמיקרון בשכבה אחת  501אפוקסי מסטיק בעובי  ,מיו 80אקופוקסי  -  ביניים .2
 אפור בהיר, וברק מט משי.

לפי האדריכל   RALגוון מיקרון, ב 50אליפטי, בעובי -אסטר, פוליאוריטן פוליPEטמגלס   -  עליון .3
 וברק משי. 

  לאחר כל שכבהמריחות במברשת  מעל הגלווןמיקרון   502: עובי פילם יבש כולל נומינלי סה"כ
   .בקצוות, ריתוכים ופינות חדות

 
 :  918לפי ת"י  פח מרוגמ GHDמגולוונות בחום  למדרגות  מערכת הצבע. ב
 סולמות מגולוונים, מדרגות ומשטחי הליכה מגולוונים  +

ועובי הגלוון יהיה  בטבילה באמבט חם,   HDGיהיו מגולוונות בחוםג מפח מרומדרגות  חשוב להדגיש ש
 . !לבדיקת הפיקוח .918לפחות לפי ת"י 

או ראל  ,  7035ראל מיקרון, גוון  125, יסוד אפוקסי לפלדה מגולוונת, עובי 80אקופוקסי     - יסוד  .1
7038 . 

רק מט  , בגוון אפור בהיר, ובמיקרון 251אפוקסי מסטיק בעובי  ,מיו 80אקופוקסי  -  ביניים .2
 משי. 

לפי האדריכל   RALמיקרון, בגוון  50אליפטי, בעובי -אסטר, פוליאוריטן פוליPEטמגלס   -  עליון .3
 וברק משי. 

 לאחר כל שכבה מריחות במברשת  +  מעל הגלווןמיקרון   030: עובי פילם יבש כולל נומינלי סה"כ
   .בקצוות, ריתוכים ופינות חדות

 
 :  או ריתוך ,לאחר פגיעות מכניות ב'(   ',)א המפרטים הקודמים  2של באתר צבע תיקון  נוהל

 מיקרון לפחות.  30ס"מ סביב הפגיעה. עומק החספוס יהיה   5חספוס  פני השטח הפגוע, כולל 

 הסרת האבק. 

 על התיקונים, כפי שמופיע במפרט הצבע המקורי:  מערכת הצבע  

ר  עשי  אפוקסייסוד או    לפחות  מיקרון 50בעובי   "גלווצינק" יסוד שכבה ראשונה על שטחים שניזוקו: 
   מיקרון לפחות.  60בעובי   SSPC אבץ

 . מיקרון 100בעובי  , 7035/7038ראל   80: אקופוקסי מסביב  ס"מ  5כולל  ,שטחיםשכבה שניה על אותם 
 . מיקרון 100בעובי  ,מיו  80: אקופוקסי מסביב ס"מ  5כולל ,  שטחיםעל אותם  לישית כבה שש

 מיקרון.  50הנדרש עובי בגוון   PEטמגלס משי   :מסביב  ס"מ  5כולל , שכבה עליונה על אותם שטחים
 . מיקרון לפחות  300: סה"כ
 : הערה

 דרש.עד לקבלת העובי הנצבע, יתכן ויידרש לתת יותר שכבות י יעה במברשת בצב
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מגולוונת  גשר  קונסטרוקציה א.  כמו ) וצבועבחום מגולוון   -מערכת הצבע לפרגולה 
 (בחום

 . , מט9642מיקרון, גוון בז'  50אפוגל, יסוד אפוקסי לפלדה מגולוונת, עובי    - יסוד  .1

, בגוון  או שתייםמיקרון בשכבה אחת  501אפוקסי מסטיק בעובי  ,מיו 80אקופוקסי  -  ביניים .2
 אפור בהיר, וברק מט משי.

לפי האדריכל   RALמיקרון, בגוון  50י, בעובי אליפט-אסטר, פוליאוריטן פוליPEטמגלס   -  עליון .3
 וברק משי. 

  לאחר כל שכבהמריחות במברשת  מעל הגלווןמיקרון   502: עובי פילם יבש כולל נומינלי סה"כ
   .בקצוות, ריתוכים ופינות חדות

 
 

 תי שכבות אבקה צבוע בש של מעקה  מנוקב/מחוררמגולוון   פח
 00Z2גלוון שלו פחות מאשר  ח שעובי ן לאשר פ. אימקור עם תעודות Z275הפח יהיה פח מגולוון 

ניקל  -עם ציפוי אבץ  Self-drilling הפח המחורר למעקה יהיו ברגים קודחים מעצמםר  חיבו  שלהברגים 
 . "מיברגחברת " ויסופקו עם תעודות בחינה מקוריות של  ,"מיברג "ת ר, תוצ מיקרון  8-10בעובי 

 בשתי שכבות אבקה  מנוקב/ מחוררמערכת צבע באבקה לפח 
אבקה בתנור, לפי מפרט תהליך  ב( בשתי שכבות צבע ניקוביםגמר  לאחר  יעה לאחר גמר ייצור ) צב

108A כדלקמן:"בע"מ   מצפא-אפוקול  " של חברת  משופר , 
 

כול  של הגלוון, ושטיפה יסודית במים מתוקים לסילוק   3022שטיפה בסבון אקוקלין : הכנת שטח
   יבוש מלא.נייטרלי, וי  pHקבלת , שאריות הסבון

 ל. בד שמיר להסרת ברק וחספוס ק  , חספוס הפח עם. לחלופיןפוספט אבץטיפול 
 

 המערכות הבאות: מבאחת   צביעה
 , תבוצע עם הצבעים הבאים:108Aבאבקה בשתי שכבות לפי מפרט מחורר בלבד  של הפח ההצביעה 

 : AXALTA  מערכת צבע מאושרת
  לעובי Zero Zinc Degassing AXALTAמאושרת מראש,  Barrierאבקת אפוקסי   - שכבה ראשונה

 מיקרון לפחות.   70-80
  , תוצרת אוניברקול7700", סדרה 20סופר דור פוליאסטר טהור "-סופראבקת  - שכבה שנייה

 מיקרון בגוון מאושר על ידי האדריכל לפחות. 70-80  או טמבור, לעובי
 . ןמעל הגלוו  מיקרון 160-041: עובי צבע סה"כ

 
 : AKZO Nobelמערכת צבע חלופית מאושרת 

  µm-70, )or AL117X( F151APA Barrier AKZO Nobel 80 - שכבה ראשונה
  µm-70, 1500D InterponDurable AKZO Nobel 80 - שכבה שנייה

 . מעל הגלוון מיקרון 160-041: עובי צבע סה"כ
 

 מערכות צבע חלופית מאושרת "אוניברקול":
  80-70, עובי לבן  9002ראל בגוון 9400סדרה   שכבתי-רב פנוליאפוקסי  יסוד - שכבה ראשונה

 . מיקרון
 מיקרון.   80-70, עובי (בלבד 20דור -סופר) 7700רה פוליאסטר משופר סד-סופר  –  שכבה שנייה

 . מעל הגלוון מיקרון 160-041: עובי צבע סה"כ
 ת איכות: בקר

 יקונם. בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בצבע ות  .1
 בדיקה מדגמית של עובי הצבע.  .2
מ"מ   2באמצעות משרט במרווחים של  ASTM D 3359 - Test Method B/ הידבקות   בדיקות אדהזיה .3

 על גבי לוחיות ביקורת אשר יסופקו על ידי המזמין. 



 Dr. Ami Markfeld - Corrosion Control Consultants            חומרים וקורוזיה יייעוץ הנדס  - בע"מ ד"ר עמי מרכפלד
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-לאב  ASTM D 5162 Test Method A - Low Voltage Wet Sponge at 90Vבדיקת הולידיי דטקטור  .4
 סדרה הראשונה, ובהמשך מדגמית. טיפוס ול

הקבלן יגיש למפקח את דו"חות בחינת הצביעה של הקבלן, כולל פירוט שכבות הצבע השונות,   .5
מספרי מנה לאבקות, תאריכים וכל תוצאות הבחינה )תוצאות בדיקות עובי צבע, בדיקת הידבקות 

 רציפות(.-, בדיקות הולידיי / בדיקת איאדהזיה /

 צעו בצבע רטוב, באישור המפקח.  תיקונים מקומיים יבו .6
 

 עוגנים וברגים 
   עוגנים וברגים לא יהיו עם גלוון אלקטרוליטי. .1

 אינו מאושר. לברגים ועוגנים  ציפוי אבץ אלקטרוליטי  

מיקרון   55לעובי גלוון  HDGבטבילה צנטריפוגלית היו מגולוונים בחום והעוגנים י כל הברגים   .2
 . לפחות

 מיקרון.  8-10ניקל -או ברגים עם ציפוי אבץ  A2פלב"מ מ"מ יהיו    12ברגים בקוטר מתחת  .3

 מיקרון.  8-10 לניק-רגים מיברג עם ציפוי אבץם יהיו בברגים קודחים מעצמ .4

 ים. והברג  ,לכל החומריםמקוריות בחינה  ודות יש לספק תע  .5
 

, פגיעה מכאנית עד  אם יאושר )תיקוני צבע לריתוכים במקום Touch-upתיקוני צבע מקומיים 
 .ראה גם פרק קודם, בצבע(ופגיעה שטחית למתכת, 

  1-32שטיפה במים מתוקים בלחץ גבוה של אזור התיקון או במסיר שומנים או במדלל נקי  .1
,  809-070" קוד טמבור: 2230להסרת שומנים וייבוש. לדוגמא, ניקוי בדטרגנט "אקוקלין 

 ושטיפה במים מתוקים בלחץ גבוה, להסרת שומנים, גריז ומלחים וייבוש השטח.  
 נייטרלי, ולייבש.   pHעד קבלת  ומר הניקוי מהשטחב את שאריות ח יש לשטוף היט

תיקוני גלוון חם, יעשו בהברשה של צבע אפוקסי   לפחות. St 3הסרת חלודה על ידי ניקוי מכני  .2
 מיקרון לאחר חספוס מכני וניקוי יסודי.  2x60בעובי  SSPCעשיר אבץ 

או    40שמיר מס'  ס"מ לפחות בבד 5  -חספוס ויצירת שיפוע מתון למשטחים סביב אזור הנזק כ .3
 . מיקרון לפחות ועמעום ברק של משטחים נצבעים תקינים 15חספוס של  . 60

טמגלס  מיו, ועליון  80, אקופוקסי  80 אקופוקסי: מספר שכבות צבע צביעה במערכת המקורית .4
PE  לעובי המקורי. ברק משי 

 . ריבהברשה נדרשות יותר שכבות לעומת התזת איירלס להשגת העובי המקו  .5

 ליטר(.  5עד  2.5רכות קטנות של צבע לתיקונים )מומלץ להשתמש בע .6

 
 אריזה: 

מפעל הצביעה יארוז את המוצרים בהתאם למוצר על ידי לוחות הפרדה, עטיפת ניילון וקרטון, על 

 מנת למנוע פגיעה בצבע בהובלה לאתר, ובאחסון.

 : בחינה

   , ובתהליך הצביעה.גלוון , לפני ואחרי לבחינת עבודת הפלדהוהיועץ  יש לזמן את הפיקוח  

פותרת את הקבלן מאחריותו לטיב הגלוון   ץ הקורוזיה אינהאו/ו יועשל הפרויקט הבחינה של הפיקוח 

 והצביעה. 

 

 עמי מרכפלד , ברכהב

 .וצבע ,ורוזיהקמטלורגיה,  יועץ  


