
ניידים  מיכליםמקרי התלקחות במילוי 

דלקבתחנות 

רן שלף



כללי

ובתחנות  , התלקחות של מיכל נוזל דליק נייד בכלל•

.הוא אירוע נדיר, דלק בפרט

קיימים נהלים והוראות מחמירים  , למרות זאת•

.נוזל נייד דליקבמיכליביותר לקביעת אופן הטיפול 

?מה הסיבה לקונפליקט הזה•



דליקות בתחנת דלק
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אחסון נוזלים דליקים ובעירים

Code of Federal Regulations



מטרת הקוד של תקנות פדרליות
האחסון והשימוש בנוזלים דליקים ובעירים, קביעת הטיפול



כניסה למושב בית גמליאל: 1אירוע מספר 



מבט מצד ימין של הרכב



האם  ? האם רצח. גופת אדם בתוך הרכב

?ע"אירוע פח



הדליקה בתוך תא הנוסעים



טינרמיכלידליקה במהלך מילוי : 2אירוע מספר 





https://www.kikar.co.il/21
5358.html

דלקחשמל סטטי גרם לדליקה בתחנת 

https://www.kikar.co.il/215358.html


https://youtu.be/Ru7bCQ0nQFc

https://youtu.be/T6VKxmUPb3g

חשמל סטטי בתחנת דלק

חשמל סטטי במילוי  

מיכל נייד  בתחנת דלק

https://youtu.be/Ru7bCQ0nQFc
https://youtu.be/T6VKxmUPb3g
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בעירה של נוזלים דליקים

נוזלים דליקים אינם בוערים לכשעצמם  ,

האדים המתנדפים מעל פני הנוזל  , אלא

.  הם הבוערים

  קצב הנידוף עולה עם טמפרטורת

.  הסביבה
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(Flash Point)הבזקה נקודת 

  הטמפרטורה המינימלית שבה תתנדף כמות

על ידי  ריגעיתאדים המספיקה ליצור בעירה 

מ  ”מ760ניצוץ על פני הנוזל בתנאי לחץ של 

.כספית

נקודת הבזקה קיימת גם לגבי מוצקים

המתנדפים באיטיות בטמפרטורת  

(.  קמפור, נפטלין)החדר 

http://www.ucar.edu/educ_outreach/webweather/water.swf?linksPage=2
http://www.ucar.edu/educ_outreach/webweather/water.swf?linksPage=2


מדידת נקודת הבזקה



FP40-נמוך מ

מעלות

FPמעלות ומתחת ל40-גבוה מ-

מעלות100

FP100-מעל מ

מעלות

( FPהגדרה לפי )שלוש קבוצות חומרים 
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הטמפרטורה המינימלית שבה יידלק חומר  

.ספונטנית ללא ניצוץ

–טמפרטורת הצתה עצמית 
(AutoIgnition Temperature)

http://www.ucar.edu/educ_outreach/webweather/water.swf?linksPage=2
http://www.ucar.edu/educ_outreach/webweather/water.swf?linksPage=2


דוגמאות
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חומרים המתלקחים  –התלקחות עצמית

.  כתוצאה מתגובה עם חמצן ושחרור חום

מצטבר במהירות  , מתרחש כאשר החום הנוצר
(.באשפה-לדוגמה )העולה על קצב הפיזור שלו 



:וההסבר

האדים  , כאשר מדובר בכלי פתוח ובו נוזל דליק•

.משתחררים מכל שטח הפנים

האדים מצטברים והופכים  , בכלי שבו פתח צר•

.למסוכנים יותר

,  לחות נמוכה: הסיכון גובר, בתנאים מסוימים•

.טמפרטורה גבוהה



ניידיםמיכליםאחסון 

מאושרים ניתנים לשימושמיכליםרק 

יהיה מנגנון הפחתת לחץ בחלקם העליון  מיכליםל

יהיו בעלי דרישות כמפורטהמיכלים





ישמרו במקומות מסומנים ותחת המיכלים

אמצעי בטיחות אש



הגזיםובכלל זה גם מערכת נידוף של ... 



לאחסוןועם כללים 





כללי בטיחות אש ואמצעים נדרשים



דליקבנוזל מיכליםהוראות למילוי 



סיכום

נקודת ההבזקה קובעת את הסיכון של חומר

קובעות את צורת האחסון הנדרשת, נקודת ההבזקה וטמפרטורת הרתיחה

נקבעו כללים בהתאם לסיכון





דרישות מינימום
ניידים  במיכליםשימוש 

,  לאחסון נוזלים דליקים

יאושרו על פי התקינה

נקבעו כללי בטיחות אש  

בבנייניםמיכליםלאחסון 

יעשה תוך  מיכליםמילוי 

שימוש בהארקה

פלסטיק  במיכלישימוש 

למעט מיקרים  אסורר

שהנוזל מגיב עם מתכת


