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 24.3.16:   תאריך
 אגף הנחיות :תיק

 16-79:  סימוכין
 , רא"ג קרקעות מזוהמות , שפכי תעשייה ודלקים.מאשר : אבי חיים

 1 הגרס
 

 

 

 ממונההנחיות 

 שנתיות-לביצוע בדיקות אטימות רב

 של מכל כפול דופן
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הנחיות הממונה לביצוע בדיקות אטימות רב שנתיות של מכל כפול דופן ומערכת ההתראה על ידי 
 1991 -( לתקנות המים )מניעת זיהום מים()תחנות דלק(, התשנ"ז 1)ב()9תקנות מעבדה מוסמכת לפי 

 
 -)להלן 1779 –לתקנות המים )מניעת זיהום מים()תחנות דלק(, התשנ"ז  1בהתאם לאמור בתקנה 

 7כאמור בתקנה כפול דופן "התקנות"(, אני מאשר בזאת את ההנחיות הבאות לבדיקת אטימות למכל 
 ."ההנחיות"( -)להלן לתקנות ( 1)ב() 

 
 הגדרות

מעבדות,  בחוק הרשות הלאומית להסמכתכהגדרתה  –"הרשות להסמכת מעבדות" או "הרשות" 
 ;  1779–התשנ"ז 

בהתאם לתקנים,  הכרה של הרשות ביכולת ובכשירות המקצועית של מעבדה לבצע בדיקות –"הסמכה" 
   ISO/IEC 19070או  ISO/IEC 19071 לתקנות, למפרטים או למסמכי ייחוס אחרים בהתאם לכללי

 בתקנות; וכהגדרת – "מכל"
 בתקנות; ותכהגדר –"ממונה" 
שהוסמכה על  ובתנאי 1779 –כהגדרתה בחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז  –"מעבדה" 

עם הרשות להסמכת  ידי הרשות להסמכת מעבדות או רשות אחרת הקשורה בהסכם הכרה הדדית
 ISO/IEC 19071  על פי הגרסה העדכנית ביותר לתקןמעבדות 

 .המבוצעת באמצעות מעבדה מוסמכת ( לתקנות1)ב()7כאמור בתקנה "בדיקת אטימות" בדיקת אטימות 
 .קרקעיים בעלי דופן כפולה: ייצור והגנה קתודית-מכלי דלק תת 1 חלק  1191ת"י   -"תקן" 

 
 

 הקדמה

דופן מבחינת האטימות, וכשירות מערכת ההתרעה -וידוא כשירותו של מכל כפול –מטרת הבדיקה 

 לניטור דליפות ממכל זה.

 

 ממתכת או מפלסטיק( תחיצוני דופןתהליך הבדיקה של מכל כפול דופן )נוהל אחיד ל

דופן )מלא בדלק( היא העדר נוזל בין דפנות המכל וכן עמידה -הוכחה לאטימות של מכל כפול ,ככלל

. לאור כל אלו תהליך בדיקת האטימות של מכל כפול דופן ידפנ-ביןה חללמופעל בהלאורך זמן בלחץ 

 מן:יעשה כדלק

המכל כולל מס' תעודת הבדיקה סידורי של המספר הנפח, סוג המכל, היש לרשום את  .א

ייצור ושנת ה, שנת שלו כפי שבוצעה ע"י מעבדה מאושרת )כדוגמת מכון התקנים(

 היחסי של הדלק במכל בתחילת הבדיקה. מפלסהטמנה, סוג הדלק המאוחסן והה

או  מיםבמקרה של גילוי . המכלשל  ידפנ-ביןה החללבתחילת כל בדיקה יש לבדוק את  .ב

 קובעת כי המכל אינו אטום. ה, מכל סוג שהוא,  על המעבדה להוציא תעודה אחר נוזל

במידה ומפעיל המכל מעוניין לבדוק את המכל פעם נוספת עליו לדאוג לשאוב את תכולת  .ג

 הנוזל שנמצא בין הדפנות ולהזמין בדיקה שנייה.
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בדיקת לבצע יש הוא במצב יבש  המכלשל  ידפנ-יןבה חללבמידה והמעבדה קובעת כי ה .ד

קבוצת וזאת בהתאמה ל, 7או בציור  1בציור שזרימה הואקום של החלל לפי תרשים 

 :כדלקמן 1מנומטרה( של classדיוק )ה

תהייה לא ש קבוצת דיוקממנומטר דיגיטלי ביש להשתמש  1ציור בהתאם ל .1

 .  -kPa 50 ... 0 קריאות לחץ  עבור טווח( 0.71, 0.1 –)לדוגמא  0.6 -נמוכה מ

שבין קבוצת דיוק ממנומטר דיגיטלי או אנלוגי יש להשתמש ב 7ציור בהתאם ל .7

עבור מנומטר אנלוגי צעד .  -kPa 50...  0 קריאות לחץ  עבור טווח 1.6ל  0.6

  -עלה על עבור מנומטר דיגיטלי כושר הפרדה לא י. kPa1  עלה על השנתות לא י

kPa0.1 . 

 הערות:

 יצר לחץ חיובי בחלל יל , בהתאם להחלטת המעבדה המוסמכת, במידה ויש צורך

עבור  ( psi 7ל בערך )שווה  kPa 14 , הלחץ לא יעלה על המכלשל  ידפנ-ביןה

 מכלים בעלי דופן חיצוני מפלסטיק או פיברגלס.

 הבדיקה את לעצור יש, אופיינית לא במהירות מושג הנדרש והוואקום במידה ,

 – הדפנות בין לחלל הלחץ שעון בין המחבר שהצינור כך על מצביע שהדבר מכיוון

 לסילוק עד ל"הנ החלל אטימות את לבדוק אפשרות אין, לכך בהתאם. סתום

 .הסתימה

 יםבציור)כמתואר בתרשים הזרימה ששבוע לאחר ויש צורך בבדיקת יובש בין הדפנות  ה.  במקרה

באמצעות פלומבה. כתום שבוע לאחר הסגירה יפתח דפני -יש לסגור את החלל הבין, (7או  1

 .איש המעבדה את הסגירה ויבדוק לנוכחות נוזלים בחלל הבין דפני

במידה ותוצאת בדיקת הואקום לא הצליחה  או בין הדפנות מים ונמצאהבדיקות  תוםבבמידה ו .ו

הבין חלל יש לוודא האם אי האטימות של הלכך, . בהקשר יוכרז כלא אטוםחלל הבין דפני ה

בלבד  תהפנימי דופן. לפיכך יש לבצע בדיקה של התהפנימי דופןהאי אטימות של מ תנובע  דופני

 מכל של הפנימית בדופן הבאה הבדיקה)הערה: . 2דפני -חדבשיטות המקובלות לבדיקה של מכל 

 .(שנים בשלוש פעם יהיה אטומה אינה שלו החיצונית שהדופן

                                                           
 יחסי שעון לחץ 1

שנמצאות באתר האינטרנט  7001משנת  "קרקעיים תת דלק וצנרת במכלים שנתית-רב אטימות לבדיקת ממונה הנחיות" 2
 של המשרד להגנת הסביבה. 
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וכן  גלאיודגם ה היצרןשבין שתי דפנות המכל, את  גלאיהמעבדה תרשום את מצב גובה ה .ז

דפני והפיכתו או -הבין חללמתוך ה ו)זאת באמצעות הוצאת גלאיתיבדק תקינותו של ה

בקופסת הביקורת הממוקמת  אזעקה טבילתו במים(. פעולה זו אמורה לתת סיגנל

 במשרד התחנה. 

במשרד התחנה ותציין  גלאיהמעבדה תבדוק האם קיימים רישומי בדיקה חודשיים של ה .ח

 זאת בדו"ח המעבדה.

 :מערכת התרעת דליפות עומדת בדרישות אם .ט

a. .גלאי הנוזלים בחלל מותקן כראוי ותקין 

b. .האזעקה תקינה ומחוברת 

c. .קיימים רישומים מהשנה האחרונה בדבר בדיקות תקינות של הגלאי 

 בדרישות.אם אחד מן התנאים האלה מופר, מוכרזת מערכת ההתרעה כלא עומדת 

המעבדה תדווח לממונה, אחת לחודש,  על תוצאות בדיקות האטימות שבוצעו על ידה  .י

 בדו"ח מקוצר בהתאם לדרך ולפורמט שיקבעו על ידי הממונה.
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 1לפי סעיף ד.הוא מנומטר הבמידה וקום וליובש בין הדפנות ואביצוע הבדיקה לותרשים זרימה של . 1 ציור

34 kPa ~ 5 psi;  33 kPa ~ 4.8 psi;  32 kPa ~ 4.6 psi; 30 kPa ~ 4.3 psi 
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 2ד.לפי סעיף הוא מנומטר הביצוע הבדיקה לוואקום וליובש בין הדפנות במידה ותרשים זרימה של . 2ציור 

 
 
 
 

 פרטים נוספים:
 

 17.17.7009מעבדות הבדיקה ביום ל על מסמך ההנחיה שהובא לידיעת הנחיה זו באה להק    
 
 

 ד"ר  אריה פיסטינר
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