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   בודק מוסמךעל ידי  ממונה לבדיקת תקינות של קו דלק ארציההנחיות 

  

 -להלן  (2006 -ו "התשס, )קווי דלק)(מניעת זיהום מים(תקנות המים  ל2בתוקף סמכותי על פי תקנה 

 בודק על ידי לבדיקות תקינות קו דלק ארציההוראות והתנאים הנני לקבוע בזאת את , ")התקנות"

  "). ההנחיות: "להלן(  ךמוסמ

  הגדרות. א

  B ASME 31.4 ותקן API 570 תקן –" תקן       "

  .  כהגדרתו בתקנות-" קו דלק"  

  .  בתקנות2י השר כממונה לתקנה " מי שהוסמך בכתב ע–" ממונה"  

       .לדרישות התקן) pipeline integrity(בדיקה של קו דלק וקביעת תואמותה ) inspection( -" פיקוח     "

   אישור אשר בא בעקבות מסקנה המתקבלת מבדיקת תקינות של קו הקו דלק –" אישור כשירות     "

  .                                     וזאת לצורך המשך תיפעולו של הקו

  . כהגדרתו בתקנות–" בודק מוסמך           "

  . כהגדרתה בתקנות–" בדיקת תקינות    "

  ").הגוף המפעיל"להלן ( כהגדרתו בתקנות –" מפעיל           "

  

            

  מטרת הנוהל. ב

 של קו דלק ולקבוע את העקרונות אשר על  לבודק המוסמך לבדיקת תקינות להגדיר דרישות

מה הם קריטריוני , איזה בחינות עליהם לבצע לקו הדלק, בודק מוסמךלעבוד  פיהם אמור

  .רים להציג את הממצאים בפני הרשויותהתקינות והכשירות של הקו וכיצד הם אמו

  

  הגשת ממצאים לרשויות. ג

  

  שיטת הבדיקה שנבחרה לביצוע בקו הדלק . 1

  כללי

  :המפרטת את, לעיון וביקורת הממונה, יש להגיש תוכנית, טרם בדיקה

 . ד"ככיולים נדרשים ו, תחום דיוק ורגישות מכשירים, הציוד הדרוש לצורך ביצוע הבדיקה  .א

 . את יתרונות השיטה על האחרות ומגבלותיה תאור המפרט  .ב
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שעליו הוסכם (כח האדם המתפעל את הציוד והסמכותיו וכן פורמט דיווח של הממצאים   .ג

  ).י הממונה"מראש ע

  

  כוח אדם. 2

, והחברות שמפעיל או שנעזר בהם הבודק המוסמך במהלך בדיקות התקינותרשימת האנשים 

  . עידים על כךלרבות אישורים המם והסמכותיהם היתפקיד

  

   1נתונים בסיסיים של הקו. 3

  .שם קו הדלק •

  .מספר קטע •

  .עובי דופן בזמן הייצור •

  . קוטר הקו •

  .תקן הבנייה של הקו וסוג הפלדה •

  .סוג הציפוי האחרון ותאריך התקנתו •

  .סוגי מגופים ומיקומם •

  . מיקום מקומות שבו נעשו בעבר מדידות עובי דופן •

 במידה והתשובה היא שלילית יש לציין את ? דרכו PIGהאם הקו הדלק מותאם להעברת  •

 .הסיבה

  ). 'דוכחציות של נחלים (יש לציין מקומות עם סיכון יחסית גבוה  •

  .חות קודמים שקשורים לבדיקות שנעשו בקו הדלק"יש לצרף דו •

  

  משטר התפעול של הקו. 4

  . לחץ עבודה מתוכנן •

  . לחץ עבודה בפועל •

יש להראות שלחץ זה תואם את תכונות  (גוף סגורהלחץ המרבי המותר להפעלה מול מ •

  .)החוזק של הקו והריתוכים

  . משך זמן הזרמה אופייני מירבי בקו הדלק •

  .משך זמן הזרמה ממוצע בקו הדלק •
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  .הדלקים המוזרמים בקו הדלק •

  . הזרמה חד כיוונית או דו כיוונית •

  .משך זמן מירבי שבו קו הדלק אינו מופעל •

  .הדלק אינו מופעלמשך זמן מיזערי שבו קו  •

  .מיקום מגופים חוצצים לאורך קו הדלק •

  .משך זמן סגירת מגופים על קו הדלק •

תאור גרפי המתאר את תוצאת חישוב הכמות המירבית לדליפה לאורך קו הדלק  ובהתבסס  •

  .מיקום מגופים חוצצים ומשך זמן סגירתם, על טופוגרפיה

  ).לחצים טמפרטורה(ק שינויים משמעותיים שהיו בתנאי  השרות של קו הדל •

  

  נתוני בדיקה עיקריים של קו הדלק. 5

עם דגש על תאריך הבדיקה (עיקרי ממצאי בדיקות לחץ היסטוריות שנעשו בקו הדלק  •

  ).האחרונה

עם דגש () במידה וקיים( ועובי דופן שנעשו בקו הדלק עיקרי ממצאי בדיקות הגנה קתודית •

  ).על תאריך הבדיקות האחרונות

  .ו הדלק שדורשים כיול תקופתיהרכיבים על ק •

, שקיעות ובקיעים בקרקע, קרקע נמוךכיסוי בי תוואי קו הדלק לרבות עוממצאים חריגים ב •

כל הממצאים הללו יאספו בהתאם לתוכנית חצי שנתית . ' ריכוזי צמחייה וכד, ריח, רטיבות

  ).כאמור בתקן(

  

  

  הגנה קתודית .  6

  .של הגנה קתודית לאורך קו הדלקנה מיישרי זרם ונקודות מדידה של הגמיקום  •

  .מיישרי זרם ונקודות מדידה של הגנה קתודית לאורך קו הדלק, מיקום חייצנים מונוליטיים •

  . תדירות תחזוקה ורישום ממצאי הגנה קתודית •

 .DCVG ו CIPSתוצאות בדיקות אחרונות של  ציון חריגות ומהותן ב •

                                                                                                                                                                                                          
 . יש לציין מידע שאינו ידוע. יש לציין את מקורות המידע של כל נתון או של קבוצת נתונים הבאים ובכל מקום שניתן בסעיפים 1
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ח המתאר את מצב העטיפה ונקודות קורוזיה מתחת לעטיפה והמכיל את פירוס הפגמים "דו •

לאורך קו הדלק תוך סיווג מצבו ) התנפחויות מתחת לעטיפה, התקלפויות, סדקים(בעטיפה 

  .יש להציג צילומים מתאימים. של קו הדלק בהתאם לשלוש דרגות חומרה

  .כאמור בתקן, לאחר תיקונה, קח בדיקה המתאר את מצב העטיפה של קו הדל"דו •

י " כפי שנקבע ע הבא לביצוע מדידת הגנה קתודית ובדיקות מצב העטיפהמועדקביעת ה •

  .מומחה להגנה קתודית

  

  )בהתאם לשיטת הבדיקה שנבחרה ואושרה(ממצאים . ד

שנבדקו בהתאם ) לרבות מגופים(הדיווח יכיל בתוכו פרוט של כל מרכיבי ואביזרי קו הדלק  •

  . API 570  לתקן7.6רק לאמור בפ

  .ח יכיל תאור סכימטי של קו הדלק ויפורטו בו כל הפרמטרים שנמדדו  לאורך הקו"הדו •

בכל הבדיקות יש להשתמש בתוכנת מחשב מתאימה לאחסנת כל הנתונים ולביצוע של כל  •

  .החישובים

 APIי ה "האלגוריתמים שבהם יעשה שימוש לצורך האנליזה של הממצאים יהיו מוכרים ע •

  .יהיה מיומן בשימוש בהבודק המוסמך וה

ובכפוף קבלת החלטה בנוגע לכשירות קו הדלק תינתן על סמך אינטגרציה של כל הממצאים  •

 .APIלפרוצדורה מוכרת של ה 
  

  שיטות לבדיקת תקינות. ה

  

  )PIG )Piping Inspection Gauge ת תקינות תוך שימוש בבדיקאפשרות ל. 1

פילוג של פגמים על (אורך תוואי קו הדלק הנבדק ובהיקפו יש להציג את ממצאי הבדיקה ל •

  ).מידת חומרתם/פי גודלם

  . לבין ממצאי הגנה קתודיתPIGהשוואה בין ממצאי בדיקת  •

יש לסווג את . יש לחשב את המקומות המסוכנים לאורך הקו, בהמשך לסעיפים קודמים •

ם הנדרשים לתיקון הממצאים בהתאם לשלוש דרגות חומרה ולפרט את הפעולות והתיקוני

 .המצב

בהתייחס ) ב( ו ;בהתייחס לזמן קיום קו הדלק) א(:הקורוזיהיש לרשום את קצבי  •

  ).יש להשוות ממצא זה עם קצב הקורוזיה המותר(לשתי הבדיקות האחרונות 

  



  המשרד להגנת הסביבה- מדינת ישראל 
 אשכול תעשיות

  אגף שפכי תעשייה וקרקעות מזוהמות
  04 – 8632288פקס  ,04 – 8632277  33095חיפה ', א15פל ים ' רח
ArieP@sviva.gov.il 

  
    מלחץ %110על פי התקן ניתן לבצע בלחץ של (מבחן לחץ תקינות תוך שימוש ב תבדיקאפשרות ל. 2

  )ו הדלקהעבודה בק 

  .תאור האופן בו מבוצע מבחן הלחץ •

  .אורך הקטע הנבדק •

  .מיקום מגופים המשתתפים בבדיקה •

  .ערך לחץ הבדיקה •

  ).טווח ודיוק מדידה, תוצרת(נתונים טכניים של משדרי הלחץ  •

  ).טווח ודיוק מדידה, תוצרת(נתונים טכניים של משדרי טמפרטורה  •

  .  של רגישות המערכתפיקוחדליפות מהקו והצגת תוכנית מיקדמית לביצוע סימולציה של   •

  .משך הזמן מתחילת העלאת הלחץ בקו הדלק הנבדק עד להתייצבות •

  .משך זמן הבדיקה •

  .הלחץ הממוצע המתקבל בכל משדר לחץ בזמן הבדיקה •

  .הסטייה המרבית מהלחץ הממוצע וסטיית התקן •

  . פרטורההסטייה המרבית וסטיית התקן של מדידת הטמ, טמפרטורת הדלק הממוצעת •

את השיקולים ,  בגישה סטטיסטית, יש להראות(של  הבדיקה " סף הדליפה"קריטריון  •

  ).שהובילו לקביעת קריטריון זה תוך כדי התחשבות בטמפרטורה ובצפיפות הדלק

  

  תיקונים. ו

 את בודק המוסמך יסווג ה, )על פי התקנות (קו דלקבדיקת התקינות לעל סמך ממצאי  •

לרבות תיקונים שניתן לבצע תוך כדי ,  את התיקונים שיש לבצעיקבע, הפגמים שנמצאו

יציג את ממצאיו למפעיל  בודק המוסמך ה.  ויקצוב את הזמן לביצוע התיקונים, תפעול  הקו

  .התיקונים בפועלאם בוצעו ולממונה ויבדוק 

בחתימתו את בודק המוסמך יאשר ה ,עריכת בדיקת תקינות נוספתלאחר ביצוע התיקונים ו •

 כל זאת על סמך אינטגרציה –או פחותרות קו הדלק לתיפעול לפרק זמן של חמש שנים כשי

 .של נתוני הבדיקה כאמור לעיל והתיקונים שנעשו

                               

  ר אריה פיסטינר " ד

   


