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בדיקת מתקני חשמל בתחנות דלק

מבוא

תחנות לחלוקת דלקים נחשבות כמקומות לסכנה מוגברת •
לאש 

לכן מנהל הדלק מצא מהנכון להוציא הנחיות לתכנון וביצוע  •
לרבות הארקות והשוואת  , מתקני החשמל בתחנות 

.פוטנציאלים

בתחנות דלק מפרידים בין הארקות הגנה לבין השוואת  •
פוטנציאלים



?מה ההבדל בין הארקה להשוואת פוטנציאלים

.הרבה חשמלאים לא מבדלים בין הארקה להשוואת פוטנציאלי•

בואו  . הוא למנוע התחשמלותהרעיון של הארקה , במונחים בסיסיים•
הזרם  , אם מכונת כביסה הייתה מפתחת תקלה. נשתמש במטבח כדוגמה

מעטפת המתכת  , ללא חיבור הארקה. היה עובר לאורך נתיב הארקה
.  'חי'החיצונית של מכונת הכביסה יכולה להפוך ל

.העיקרון של הארקה הוא להגביל מתח המגע•

היא חיבור של כל החלקים המתכתיים באמצעות  השוואת פוטנציאלים •
מוליך מגן מתווך המקשר בין כל השירותים המתכתיים הלא חשמליים

תיצור אפקט שרשרת של  ( כמו גם הארקה)היעדר השוואת פוטנציאלים •
זה יכלול גם את כל . כל החלקים המתכתיים שיהפכו לחיים במטבח

תרחיש מסוכן מאוד. הצינורות



?מה ההבדל בין הארקה להשוואת פוטנציאלים

למעשה הן הארקה והן השוואת הפוטנציאלים חייבות להתבצע בכל מתקן  •
.BS7671חשמלי כדי לעמוד בדרישות הבטיחות של 

הארקה והשוואת פוטנציאלים היא דרישה חיונית של כל התקנה  •
.אולם לעיתים קרובות מתעלמים ממנה, חשמלית

,  הארקה וההשוואה הפוטנציאלים, מ בחינה תכנונית ולפי תקנות החשמל •
נחשבים כל אחד כיעד נפרד הדורש מוליכים נפרדים הקשורים בנקודה אחת  

.שהיא האלקטרודה 

התקנות מחייבות  , ובהם יסודות באדמה1978בבניינים שנבנו אחרי שנת •
.  השוואת פוטנציאלים בנוסף להארקה אל הארקת היסוד

כמו ברוב הדברים הקשורים להתקנה חשמלית לעולם אל תניחו ותנחשו  •
.  שהכול בסדר רק בגלל שזה נראה נורמלי



תחנות דלק

בנוזל דליקחשמל סטטי הוא אחד ממקורות ההצתה העיקריים•

זרימת נוזלים עלולה לגרום לחשמל סטטי, בדומה לשפשוף דברים יחד•

כאשר מטען חשמלי נוצר על גוף לא מוליך הוא לא יכול לברוח•

כלפי עצם הנוגע  , המטען יכול להצטבר ולפתח מספיק אנרגיה כדי ליצור ניצוץ •
.בקרקע המסוגל להצית אדים דליקים

https://risklogic.com/handling-flammable-liquids/


תחנות דלק



תחנות דלק



תחנות דלק



.לרבות הארקות , הנחיות לתכנון וביצוע מתקני החשמל בתחנות

:  לוח ראשי של התחנה1.

מיקום •

תלת קוטבי  , - LSI G–כיול ההגנות למפסק ראשי •

עם נעילה במצב מופסק, מפסק דו קוטבי לכל משאבות חלוקת דלק•

...(אלקטרודה , צינור מים, יסוד) בדיקת מקור הארקה •

פ"פה–בדיקת הארקת היסוד •

בדיקת לולאת התקלה  •

אין איפוס  •

חתך מוליכי מעגלים סופיים מתאים להבטחות  •



.לרבות הארקות , הנחיות לתכנון וביצוע מתקני החשמל בתחנות

חתך מוליכי מעגלים סופיים מתאים להבטחות  •

כיבוי אש בלוח•

לחצן חירום מחוץ ללוח•

:למשאבות חלוקה. 2

אטימה מוחלטת בין לוח הפיקוד לבין אזור המשאבה  •

.בדיקת רציפות הארקה למשאבות הדלק כלפי הארקת התחנה•

מטר מהמשאבה  1.5בדיקת רציפות הארקה לכל שרות מתכתי עד למרחק •

מטר 1.5אין בתי תקע בסביבת המשאבה עד למרחק •



.לרבות הארקות , הנחיות לתכנון וביצוע מתקני החשמל בתחנות

מטר גובה מהמשאבה2.5-אין תאורה בגובה פחות מ•

מטר  12-מוליכי רשת אווירית של חברת החשמל לא יתקרבו מעבר ל•
מהתחנה

או מד /בדיקת ההתנגדות בין הפיה לבין משאבת הדלק עם מד רציפות ו•
מגאום1עד 0-בידוד מ

:חוות המכלים. 3

: בדיקת ארגז הפיקוד של ההגנה הקתודית •

קיים מתח -

מנורה ירוקה דולקת -

הארגז מאורק-



.לרבות הארקות , הנחיות לתכנון וביצוע מתקני החשמל בתחנות

:בדיקת פס ההשוואה הפוטנציאלי ליד המכלים •

oברגים ללא חלודה

o  מוליכים ונעלי כבלים תקינים

oשילוט ייעוד כל מוליך

oלרבות מוליך הארקת המחבר למשאיות, חיזוק המוליכים קרוב לפס הארקות.

o (התנין) תקינות  תוף גלגול מוליך הארקת המחבר למשאיות

oבדיקת רציפות הארקת התנין לפס

oפתיחת המכסה על ידי עובד : כאשר המכלים מכוסים , בדיקת רציפות המכלים לפס
בתחנה

o  בדיקת רציפות הארקת המשאבות הטבלות לפס  אם הגישה למשאבות מתאפשרת

oבדיקת קיום רציפות הארקת הפס להארקת התחנה


