عطاء إعادة تأهيل وصيانة بيت زراعي محمي مبرد أحادي
Greenhouse Rehabilitation
المواصفات الفنية لبيت زراعي محمي – بولي كاربونيت – احادي مبرد
Technical Specifications for a Polycarbonate Greenhouse
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 األعمال المطلوب إنجازها والمواصفات الفنية-:
اوالً :إستبدال غطاء البيت الزجاجي:
.1
.2
.3
.4

.5

إزالةالواحالزجاجعنالبيتالزجاجيالقائممنكافةالجوانبوالسقف والمدخلوإزالةجميع
مخلفاتالزجاحمنالبيتبشكلكامل.
إستبدالااللوحالزجاجيةةبةالواحمةنالبةوليكاربونيةتPolycarbonateعلة جميةعالجوانةب
والسقفوالمدخل .
يتمتغطيةسقفالبيتوالجوانبوالمدخل والباب بالواحالبوليكاربونيتالمكونمنطبقتين
(ثنائي) وسماكة  8ملم معامل ضد االشعة فوق بنفسجية  UV treatedشفاف اللون ونفاذيته
للضوء%80ويتحملحرارةمن–40درجةال 120درجةمئوية.
يتم استخدام بروفيالت خاصة وبمتانة عالية لتثبيت الواح البولي كاربونيت جيدا عل الهيكل
القديم عن طريق تركيب تيوب معدني مجلفن سماكة  2ملم لضمان عدم تحرك االلواح او
الهزهزه ومحافظته عل الشكل والقوام المطلوببين وعدم تسريبه للماء والهواء او اصداره
لالصواتالمزعجه.
يتمتوصيلالواحالبوليكربونيتمنكافةالجهاتمعبعضهاالبعضبقطعةمخصصةلذلكمن
البولي كاربونيت بشكل حرف  Hمع وضع سيلكون بكمية كافية ومن نوع ممتاز ضد العفن
ومقاومللظروفالجويةيجمعااللواحمعبعضهابواسطةالبراغي المجلفنةللتثبيتوإستخدام
الرونديالت الخاصة وبالحجم المناسب لذلك بما يضمن عدم تسريب ودخول الماء والهواء
والثباتيةالتامة .
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 .6في حال عملية قص الواح البولي كاربونيت يجب ان يكون القص بواسطة ماكينة تضمن
المحافظة عل استقامة القص وعدم وجود انتفاخات او ارتفاعات وانخفاضات او وتمويج او
بروزللخارجبعدالتركيب.
 .7و في منطقة التماس بين الواح البولي كربونيت واالرضية االسمنتية الخارجية يتم عمل سكة
ارضية من الصاجالمجلفنبعرض 7سم وعمقحرفيو 10مل تثبتبالصبةاالسمنتيةعل 
طولالبيتمنكافةالجوانبومنثميتمبناءاطارمنالطوبحولااللواحللخارجمعالقسارة
الخشنة والتنعيم ونظافة الطوب بحيث تثبت االلواح اعل الطوب واغالق اي فتحات في هذه
المنطقهووضعالسيلكونبكميةكافيةومننوعممتازضدالعفن .
 .8المزاريبالعلويةمصنوعةمنالصاجالمجلفنسماكة2ملمبمعدلمزرابمنكلجهةطولية
للصوبةمعنهايةتجميعيةدائرية(مفة)الشكلفينهايةكلمزرابيتموصلهاولحمهالحامناعم
املسوقويبماسورةمنالصاجالمجلفنبقطر 2انشمثبتةبمرابطبشكلجيدتصلمناعل 
البيتال االرض/سطحالصبة(ارتفاع3م)عل انيكونميالنهاللجهةالخلفيةللبيتوانيتم
تشبيكهامناسفلبخطوطتصريفمشبكةمعكافةالمستلزماتوقطعالتوصيالتبينالمزاريب
وموصلةلنقطةتجميع(خزان)مياهصرفرئيسةمعتزويدهبمصافيمنالنوعالذياليصدا
واليسمحبدخولايةشوائب(خزانمنالبالستيكالمقوىالمعالجوبحجم2م)3بواسطةمواسير
بفسيارضيةبقطر 2انشوبطولمننهايةالبيتحت مكانالخزانالتجميعيمعتزويد
الخزانبمضخةكهربائيةغاطسةوتوصيالتلتفريغالفائضمنالمياهمنالخزانعنداالمتالء.
 .9انيتمتزويدالبيتبمرابطووصالتتربيطمجلفنةوبسماكة 2ملموصواميلوبراغيمجلفنة
والتصداللربطبينجميعقطعالبيتعل انالتسربالماءوتضمنمتانةالبيتوالمحافظة
عل شكلوقوامالبيت.
 .10تركيببابداخليللبيتوصيانةالبابالخارجي.
ثانيا ً :نظام التبريد ويشتمل على ما يلي :
.1
.2
.3
.4

.5
.6

واجهةالتبريدمصنوعةمنتيوباتمجلفنةبابعاد8سم*4سملتثبيتخالياالتبريدعليها.
يتمتثبيتالواحالتبريدبواسطةتيوباتمجلفنةعدد3بشكلعرضيوعل طولالبيتويوصل
بينهاعراضاتعرضيةبارتفاع 2,5مويتم تثبيتهامعبعضهاالبعضبواسطةوصالتراسية
وبراغيمجلفنة .
مجاريالتبريدالسفليةوالعلويةوجوامعالخالياوالركازاتمصنوعةمنالصاجالمغلفنسماكة
2ملممعضرورةضبطالميالنوابعادالمجرىوعدةتوصيلها(قطعهواحدةمتصلة)بمايسمح
بتجميعماءالتصريفكامالوعدمتسريبهداخلالبيتاواالرضيةواالستفادةمنهجيدا.
توريدوتركيبمضخة غاطسة لنظامالتبريدمنمنشأاوروبي عدد 1قوة 1حصانمعمنظم
ضغط(ايزيبرس)ومستلزماتهاوالخزانمزودبكافةالوصالت المصنوعهمن البيفيسي
المقاومةللظروفالجويةوعواملالطقسوتتناسبمعضغطالمضخة ويتمتوصيلهابالكهرباء
معلوحةالتحكموتثبيتهامعالتشغيل .
خاليا التبريد من منشأ اوروبي ممتاز عالي المقاومة للتملح والتكلس ومعامل ضد االعفان
وصلبمتماسكبأبعادالخلية(طول8م*ارتفاع2م*.0سم10سماكة)كاملةلكلصالة .
توريدوتركيبخزانبالستيكافقيعدد1منالنوعغيرالمعادومنالصنفالغذائياليتفاعل
معالمواد 6طبقاتسعة 2000لترمضلعيتمتثبيتهعل صبةاسمنتية مسلحةبالحديدتتحمل
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وزنالخزان .ويتمتزويدهبكافةالتوصيالتوالتشبيكاتالعادةضخالمياهمعتركيبفلترلتنقية
الشوائب.
 .7صيانةالمراوحوالتأكدمنكفاءتهافيتبريدالبيت.

ثالثاً :مواصفات لوحة الكهرباء
.1توريدوتركيبوتشغيللوحةكهربائية 3فاز( 63أمبير)تحتويعل لمباتإشارة+سلكترات
عدد  3 ، 2وضعيات  +ثيرموستات حرارة ديجتال مع حساس  +تايمر ديجتال  أسبوعي +
كونتاكتورعدد+2أوفرلودللتحكمبالمراوح+حمايةفازفيلر+قاطع1فاز16أمبيرعدد6
 +كونتاكور أوفر لود لنظام الستائر عدد  + 2سلكتر لنظام الستائر عدد  ، 1وضعيتين 4 +
أباريزمطريةعل جانباللوحة .
 .2يزودالبيتبجميعالتوصيالتالكهربائيةالداخليةعل انتكونمحميةومثبتةفيالبيتبمرابط
مقاومةللحرارة .
.3تمديدالكوابلداخلبربيشحلزونيمقاومللحرارةوبحسبتعليماتالمشرف.
  .4يتم تزويد البيت بترنكات خاصة يتم وضع الكوابل الكهربائية داخلها للحفاظ عل الكوابل من
التلفوجميعالقطعالالزمةلتثبتهاعل الهيكل.
..5تزويدالبيتبنيونكهرباءمزدوجموفرللطاقةمطري عدد 2تثبتعندغرفةالمدخلوعند
مدخلالبيت .
.7يجبانتكونالقطعالكهربائيةذاتمنشأاوروبي .
رابعاً :نظام التضبيب :Misting
 توصيلخطماءرئيسيبقطر 50ملممنخزانالماءال داخلالصالة منالجهةالخلفيةللبيت(جهةخالياالتبريد).
 توصيلبرابيشبولياثلينبطول 27موسماكة 32ملمبالخطالرئيسيالــ 50ملمعددخطينعل طولالبيتفوقالطاوالتوعل إرتفاع2مترمنمستوىسطحاألرض.
 تزويدكافةالخطوطبمنقطاتضبابية()Mistاونزلتضبيبتغطيمساحة1*1م. -تركيبقاطع(محبس)عل كلخطعندمنتصفالبيت.

 توريدوتركيبخزان ماء بالستيك عدد 1منالنوعغيرالمعادومنالصنفالغذائياليتفاعلمعالمواد 6طبقاتسعة 2000لترمضلعيتم تثبيته عل صبةاسمنتية مسلحةبالحديدتتحمل
وزنالخزان  .ويتمتزويدهبكافةالتوصيالتوالتشبيكاتالعادةضخالمياهمعتركيبفلترلتنقية
الشوائب.
 توريدوتركيبمضخةماءمنمنشأاوروبيبقوة2حصانونظامكهرباء1فازمعمنظمضغط(ايزيبرس)وكافةالمستلزماتللتركيبوالتشغيل.
 -نظامتحكمأتوماتيكيبالتضبيبمنخاللساعةتحكم(مؤقت/تايمر)ومنظم.

 حساس لقياس الحرارةوالرطوبة داخل الصالة مربوط بنظام التضبيبومعلقومثبت جيدا فيمنتصفالبيت.
 تركيبخطوطالتضبيبعل مستوى واحدمنبدايةال نهايةخطالتضبيبويتمتثبيتهاعل جسرقويمنالحديدالمجلفنيكونمرفوعفوقحماالتالبيتبمايضمنالمحافظةعل استقامة
الخطتحتالستارة/البراديالمتحركةالداخليةوانيكونمثبتجيدافوقالحمالةبواسطةمرابط
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جيدةلضمانعدمتجمعالمياهبداخلةوعدموجودمشاكلتنقيط للماءبعدغلقالنظاممعوضع
محبسالكترونيمعحساسيفتحبعدغلقمضخةالنظاملتفريغالماءالمتبقيداخلالخطوط.
 ضرورةالتاكدمن كافةالتوصيالتوالقطع والتشبيكاتمع خزانالماء ولوحة التحكمالكهربائيةوربطها في ساعة التحكم والمنظم والحساس بما يضمن عملها بكفاءة وان تكون كل صالة
مفصولةعنالثانية.
خامساً :نظام الري :التزود بنظام ري مكون من :
 خطمواسيرمننوعالـــ pvcضغط 6بارحجم 1انشبطول 40مترمنالنوعغيرمعادتصنيعهومعالجضدالموادالكيماويةعل طولالبيتمنمصدرالماءحت النهايةوعل أحد
جانبي البيت  وفوق الصبة االسمنتيةعل انيتم تثبيته والمحافظة عل استقامته تماما بواسطة
مرابطقويةومتينةخاصةمقاومةللحرارة،يزودكلخطريبمحابسوحنفيات½انشعدد2
ع ل انيتمتثبيتالحنفيةبمتانةوبعيداعنالممراتوتشبيكوتوصيلالخطوطمعخزانالماء
معكافةالقطعوالتوصيالتمنالنوعالممتازوالمتحملللظروفالحراريةالموادالكيماوية.
 توريدوتركيبخزان ماء بالستيك عدد 1منالنوعغيرالمعادومنالصنفالغذائياليتفاعلمعالمواد 6طبقاتسعة 2000لترمضلعيتم تثبيته عل صبةاسمنتية مسلحةبالحديدتتحمل
وزن الخزان .ويتم تزويده بكافة التوصيالت والتشبيكات لضخ المياه مع تركيب فلتر لتنقية
الشوائب.
 توريد وتركيب مضخة منمنشأ اوروبيعدد  1قوة 1حصان مع منظم ضغط(ايزي برس)وكافةالمستلزمات.
سادسا :الستاندات او البنشات او طاوالت التشتيل:
 تصممالصالةبخطينمن الطاوالت معتركمسافة 1متركممرخدمةبينالخطينعل طولالبيتمعتركفاصلبينالجوانبومنجهةواجهاتاللكسانالجانبيه90سممنالجهتين .
 عل انتكونالطاوالتبابعاد (3مطول)1,6( ،معرض) 90( ،سمارتفاع) وبعدد 4طاوالتلكلخطوبعدداجمالي8طاوالتللخطين .
-

الوجهالعلويللطاولةعبارةعنفريم  Tمنالصاج حديدوالزوايا منالصاج المجلفنة3*3سم
سماكة 3.5ملم .مقسمة من الداخل ب  Tمن الصاج الحديد المجلفن 3سم سماكة 3.5ملم كل
60سمعبارةعنقاطعيوصلاالطارالخارجيبطول3مبالمقابلله .
يتم تركيب لوح من الشبك الصاج المجلفن  3*3سم سماكة 3ملم وتلحيمه من اسفل الزوايا
والقواطع بحيث يكون اللحام درز بالكامل ويركب اسفل الشبك جسر تقوية ودعم عدد  2من
الصاجالحديدالمجلفن3*6سمسماكة2ملم .
ارجل الطاوالت بارتفاع 90سم عن سطح األرضية اإلسمنتية عبارة عن تيوبات من الصاج
الحديدالمجلفن3*6سمسماكة2ملمبحيثيتمتركيب 10ارجللكلطاولةويتمتركيبقاعدة
ملحومةجيدالكلواحدهمناالرجلعبارةعنبليتحديد10*10سم2ملم 
يتمتدعيمالطاولةمناالسفلعل ارتفاع20سممنقاعدةالرجلبXلتوصلاالرجلالمركبة
عل الزوايااالربعةببعضهاالبعض .
يتمازالةزوائداللحاموتنعيمهاوتاسيسهافيمادةدهانضدالصداوالدهانبلونيتناسبمعلون
الطاولةاالصلي(الصاج).
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سابعا ً :التضليل  /البرادي العلوية:
-

-

-

-

يتمتركيبشبكحراريمقوىمرنيغطيكافةمساحةالصوبةعنداللزومبعرض5,5موبطول
 26متر وعل ارتفاع 2,4م عن سطح الصبة تفتح وتغلق اتوماتيكيا بناءا عل نظام تحكم أو
حساساتاويدوياعندالحاجة .
الشبك ( (shading 50%،energy safe20%ومكون من مواد منسوجة تعمل عل التحكم
باإلضاءةوالحرارةوالرطوبةداخلالبيتالصالة،وهيعبارةعنخيوطمنااللمنيوم والبولي
ايثلينوهيالمستخدمةللتحكمبالتظليلوالحرارةويكونبينالخيوطفتحاتليتمالتحكمبالتظليل
وخيوط االلمنيوم مقاومة للصداء وتعمل عل عكس اشعة الشمس ،وخيوط البولي ايثلين تعمل
عل منعخروجالحرارةوعل توفيرالطاقة.
انيتمتقسيمالشبكاوالبردايةلعدةوحداتمتساويةفيالحجمبعرض2,75مترلكلوحدة،عل 
انيتمالفتحواالغالقعل هذهالمسافة.
استخدامالشبكمناللوناالخضر وبنسبةتضليل.% 60-50ويحتويعل قابليةممتازةللفتح
واالغالقواليأخذحيزكبيرعندالضمونوعيةالشبكالتسمحبارتفاعالرطوبةالجوية.
ان  يكون النظام مزود بعامود حركة وتيوبات تدعيم وان تكون كافة االكسسوارات المعدنية
والبالستيكيةمننوعيةجيدةمعالجةضدالصداوالتعفن،مزودبماتورحركةمننوعRW403
والتيارالكهربائي220فولت50،هيرتزواالسالكوالوصالتالكهربائيةمنسماكة4ملمو3
خطوط.
تركيبستارةعاموديةمنالشبكمتحركةقطعتينبطول3متروإرتفاع2مترلكلقطعةويتم
تركيبهاعندمنتصفالبيت.
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 انشروط انخاصت بؼطاء إػادة حأهٍم وصٍاَت بٍج زراػً يحًً يبرد أحادي
 -1يؼاٌُت انًوقغ وحانت انبٍج انسجاجً انقائى يٍ قبم كافت انًقاونٍٍ قبم انخقذو بانؼرض.
 -2حسهٍى انهوازو انقذًٌت انى يأيور انًسخودع وانخخهص يٍ األَقاض ال يكاٌ او يكب َفاٌاث رسًً
خارج انًركس وحسب األصول.
 -3انؼرض ٌشًم انخورٌذ وانخركٍب وانخشغٍم فً يوقغ انًركس انرئٍسً /انبقؼت وانكفانت نًذة سُت يٍ
حارٌخ اإلسخالو انرسًً األونً.
 -4المعدات واألجهزة معفاة من الرسوم والضرائب األردنية والضريبة العامة على المبيعات ورسوم
طوابع الواردات حسب الكتاب المرفق.
 -5سٍخى حُظٍى يسخُذ انصرف بقًٍت انؼطاء بانذٌُار األردًَ وسٍخى ححوٌم انًبهغ نصانح انشركت بانٍورو
بًا ٌؼادل قًٍت يسخُذ انصرف وحسب سؼر صرف انسوق بخارٌخ حُظٍى يسخُذ انصرف وٌخحًم
انًسخفٍذ (انًورد) رسوو انخحوٌالث وانؼًوالث انبُكٍت.
 -6يذة انخسهٍى ٌ 66ويا ً يٍ حارٌخ حبهٍغ قرار اإلحانت.

