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 בדיקות תקופתיות לבקרת פליטות אדים

 מתחנות תדלוק

 אמיר זלצברג

 המשרד להגנת הסביבה, ראש תחום זיהום אוויר מתחבורה



 מקור הסמכות להנחיות

 :תנאי המסגרת לרישיון עסק לתחנות תדלוק

 

 :Stage 1בדיקות –

 

 

 

  :Stage 2בדיקות –
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 הנחיות לבדיקות תקופתיות

 2014מרץ : מהדורה שנייה   ;   2013ינואר : מהדורה ראשונה •

 בדיקות שוטפות לביצוע על ידי נציגי התחנה •

 :בדיקות תקופתיות לביצוע על ידי מעבדות מוסמכות •

oבדיקת אטימות לפאזה הגזית 

o  בדיקת תפקוד שסתום שחרור עודפי הלחץ 

o  בדיקת ביצועי מערכתStage 2 (A/L  אוטומערכת ניטור') 

תיקון משמעותי ולכל , ביצוע בדיקות תקופתיות בעת התקנה •

 הפחות אחת לשלוש שנים

 שמירה והצגה לפי דרישה, רישום תוצאות בטפסים ייעודיים •



 בדיקת אטימות לפאזה הגזית

בדיקת אטימות לפאזה הגזית ושלמות   :מהות הבדיקה•

המתאמים הצנרת , מיכל האחסון התת קרקעי

 .והשסתומים למניעת דליפות אדים

לאחר , מיד לאחר ההתקנה הראשונה: תדירות הבדיקה•

או שינוי כלשהו במיכל או בכל אביזר  /כל פעולת אחזקה ו

 .ומכלול המחוברים אליו ולפחות אחת לשלוש שנים

 :לפי התקן הקליפורני•

Inch WC 2 : Vapor Recovery Test Procedure for Determination of 201.3-TP

Static Pressure Performance of Vapor Recovery Systems of Dispensing 

Facilities (as amended 26 July 2012) 



The entire vapor recovery 

system is pressurized with 

nitrogen to two (2.0) inches 

H2O. The system pressure is 

then allowed to decay and the 

pressure after five (5) minutes 

is compared with an allowable 

value. The minimum allowable 

five-minute final pressure is 

based on the system ullage 

and pressure decay 

equations.  

 עקרון הבדיקה

 הגזיתבדיקת אטימות לפאזה 



6 

רמת לחץ 

מינימלית מותרת 

 'דק 5לאחר 
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 (מפרץ חיפה)דור אלון יוליוס סימון : דוגמא



 בדיקת תפקוד שסתום פריקת לחץ

בדיקת קצב הדליפה ולחץ הפריצה של  : מהות הבדיקה•

 השסתום

 אחת לשלוש שנים: תדירות הבדיקה•

 :לפי התקן הקליפורני•

TP-201.1E: Vapor Recovery Test Procedure for Leak Rate and Cracking 

pressure of Pressure/Vacuum Valves (as adopted 8 October 2003)  



The volumetric leak rate of a P/V Valve is determined 

by measuring the positive and negative flow rates at 

corresponding  pressures. The positive and negative 

cracking pressures of the valve are determined by 

measuring the pressure at which the P/V Valve opens 

to atmospheric pressure. These measurements are 

determined by removing the P/V Valve and conducting 

the test on a test stand. A flow metering device is 

used to introduce flow while measuring pressure. 

 בדיקת תפקוד שסתום פריקת לחץ

 :עקרון הבדיקה
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 PVשסתום 



11 



12 

 :דרישות היצרן :דרישות התקן





 דור אלון ההסתדרות –דוגמא 
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 :מהות הבדיקה•

בכל אחת מפיות  ( דלק/ יחס אוויר ) Stage 2ביצועי מערכת בדיקת –

התדלוק על מנת לוודא שהיחס בין האוויר והדלק אינו חורג מהתחום  

95%-105%. 

 .תקינות פעולת ניתוק הדלק במערכת הבקרה האוטומטיתבדיקת –

 :תדירות הבדיקה•

לאחר החלפת  , מיד לאחר ההתקנה הראשונה: אוטומטיתבקרה עם –

 .שניםאחד או יותר מרכיבי המערכת ולכל הפחות פעם בשלוש 

לאחר החלפת  , מיד לאחר ההתקנה הראשונה: בקרה אוטומטיתללא –

 .חודשים 6 -באחד או יותר מרכיבי המערכת ולכל הפחות פעם 

 :לפי תקן•

 

 ('ומערכת ניטור אוט A/L) Stage 2בדיקת ביצועי מערכת 

שיטות  . השבת אדי דלק במהלך תדלוק כלי רכב מנועיים: 16321-2י "ת

 (2014ינואר )בדיקה לאימות מערכות השבת אדי דלק בתחנות שירות 
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 Stage 2למערכת ( A/L)בדיקת יחס אוויר דלק 

 :טרם הבדיקה

 TUVטיפוס של ה -לזהות את מרכיבי המערכת אל מול תעודת האב•

 kטיפוס וערך -של תעודת אב ד"מסלרשום •

 לרשום את טמפרטורת האוויר בסביבה•

 
 :תהליך הבדיקה
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 (  זרימת דלק מדומה)יבשה   A/Lבדיקת



 (  זרימת דלק מדומה)יבשה   A/Lבדיקת



 60-90ליטר לדקה למשך  38דלק בקצב " הזרמת"•

 'שנ

 קריאת זרימת הדלק+ מדידת ספיקת האוויר •

 (:R)דלק /חישוב יחס האדים•

 

 

 

 :על מנת שכל פיה תעבור בהצלחה את המבחן•

R < 1.05  >0.95   20 

 יבשה    A/Lבדיקת



 (  זרימת דלק אמיתית)רטובה   A/Lבדיקת
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 (  זרימת דלק אמיתית)רטובה   A/Lבדיקת

הזרמת דלק מהפיה למיכל בקצב מקסימלי ולכל  •

 'שנ 30-90ליטר לדקה למשך  25הפחות 

 קריאת זרימת הדלק+ מדידת ספיקת האוויר •

 (:R)דלק /חישוב יחס האדים•

 

 

 

 :כל פיה צריכה לעמוד בתנאי•

R < 1.05  >0.95 
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  A/Lבדיקת

זרימת )רטובה 

 ( דלק אמיתית
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 בדיקת השבתת תדלוק באמצעות מערכת הניטור האוטומטית

 התרעה נורות חיווי בדיקת -  מדומה שגיאה יצירת•

 התדלוק 'נק השבתת בדיקת – (למיידי ימים 7 מ) ההשבתה זמן קיצור•



26 

 תודה
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 שקופיות נוספות
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        Stage Iמישוב אדים 

 מבט מקרוב

 :Stage Iדגשים בנושא 

 להקפיד על אטימה –מערכת פסיבית  •

 סגירה של פתחים עיליים •

 סדר פעולות לחיבור וניתוק צנרת הדלק והאדים •

 Vent -פליטה מה •
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 PVשסתום 
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 מרכזית 2מערכת שלב 
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  2מערכת שלב 

 מבוססת מנפקת
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 מומלץ כטכניקה המיטבית•

 Stage Iפוטר מבדיקות תקופתיות ל •

 (תעודה)  NSW -עמידה בדרישות ה•

 זיהוי תקלות והתרעה•

 כאשר הלחץ" אטומים"המיכל והצנרת •
  0.6kPaל  1.85kPa-חורג מהסביבה בתחום   

 תקלה מוגדרת כ•
 "אטום"חריגה מתמשכת מהתחום ה–

 מהסביבה 0.05kPaשינויים מתמשכים של עד מ –

 תקלה במערכת הניטור עצמה–

 ימי תקלה 30/7ניתוק אוטומטי לאחר •

 רגולציה בישראל  

 מערכת אוטומטית לבקרת לחץ
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 (תעודה)  21BImSchV -עמידה בדרישות ה•

 זיהוי תקלות והתרעה•

 תקלה מוגדרת כ•

   115או גדול מ  85קטן מ   A/Lיחס–

 תדלוקים רצופים 10למשך 

 תקלה במערכת הניטור עצמה–

 ימי תקלה 7ניתוק אוטומטי לאחר •

 האחריות חלה על בעל העסק•

 (שנה)שמירת נתונים לשנתיים •

מערכת ניטור  –רגולציה בישראל 

 IIובקרה למישוב אדים שלב 


