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 G עדכון: GSI-10.00.11 הבדיקה לפי תקן/מפרט:

 2 מס' התאים במיכל 400000 )ליטר(: תכולה 44044 :מיכל מספר

 פלסטיק אחר  פוליאתילן   פלדה  סוג המיכל החיצוני:

 סולר+ סולר   סוג הנוזל במיכל:
שנת 

 הטמנה:
 ןאין תווית יצר

 אין תווית יצרן שנת ייצור: ידועלא  מספר סידורי של מכון התקנים:

 האם זו בדיקה ראשונה למיכל
 זה ?

  לא  כן 
מה הסיבה 

 ? לכך
 

 פרטי ניטור התווך

 :אחר  באמצע  עד למטה   מצב גובה המדיד בתווך:

  דגם המדיד:  מערכת הניטור מתוצרת:

 כן  בנוהל( תקין ? 3.5האם המדיד )לפי סעיף 
 

 לא 

  חלקית   לא  כן  האם קיימים רישומים בתחנה ?

  לא  כן  האם מערכת ההתראה תקינה ?

  לא  כן  האם מערכת ההתראה מופעלת ?

  לא  כן  האם קיימת מערכת להגנה קתודית בתחנה ?

 פעולות חריגות

האם התגלו סימני 
 רטיבות במדיד ?

 לא  )ס"מ(ציין את גובה הנוזל  כן  לפני הבדיקה:

 נבדק לא  לא  )ס"מ(ציין את גובה הנוזל  כן  לאחר שבוע:

  פעולות אחרות:

 מיכל בודד *
 

 

אין מערכת 
 ניטור
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 תוצאות מדידה )קריאות הואקום(

 
 לחץ

(340 mbar) 
 מזג אויר שעה תאריך

יחסי גובה 
 של הנוזל

)%( 
 שם הבודק

 מ. בקאל 00% בהיר  33:00 03-00-31 040 לחץ ראשוני

 מ. בקאל 00% בהיר  33:40 03-00-31 040 דק' 01לאחר 

 מ. בקאל 00% בהיר  33:10 03-00-31 040 דק' 01לאחר 

 מ. בקאל 00% בהיר  32:00 03-00-31 040 דק' 51לאחר 

 -- -- -- -- -- -- לאחר שבוע

 033 -מתחת ל mbar - נדחה 

 023 -מתחת ל mbar - סיום ובדיקת יובש בעוד שבוע 

 023 -מעל ל mbar -   .סיום, המיכל עבר 

 
 :תוצאות

 לא כן עמידה בבדיקת לחץ )אטימות(

 ריכוז ממצאי הבדיקה

 דרישה

סעיף 
בדרישות 

איכות 
 הסביבה

סעיף 
-GSIבנוהל

10.00.11 
 הדרישה

עומד 
 בדרישות

עומד  אינו
 בדרישות

 הערות

    ≥033 --- --- בדיקה דקות 51 לחץ לאחר

קיום נוזל בתווך לפני 
 הבדיקה

    לא 4 ב

 -- -- -- לא 3..0.2 ו קיום נוזל בתווך אחרי שבוע

 -- -- כן 0.0 נוספות ב תקינות המדיד
אין מערכת 

 ניטור

האם המדיד מגיע עד 
 לתחתית

 -- -- כן 7..9 ספות בנו
אין מערכת 

 ניטור

האם קיימים רישומים 
 חודשיים בתחנה 

 -- -- כן 0.0 נוספות ג
אין מערכת 

 ניטור

 לא עמדו בדרישות איכות הסביבה לאטימות המיכל  עמדו הדרישותכלל 

 ◄------------------------------------------◄ סוף הדוח ►------------------------------------

 
 

  חתימה: מ. בקאל שם הבודק:


