
בדיקת אטימות צנרת באתרי אחסון דלק
Pipe tightness testing in fuel storage facilities

ארקדי חייקין:מציגים
ר חיים מיכלין"ד
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State of the art –מצב בעולם

כשהנזק הכלכלי יכול, אירועי דליפה משמעותיים600-ב כ"מידי שנה רק בארה•

.להגיע למיליארדי דולרים בשנה

מניעה, ב לבדה כעשרה גופים רשמיים שונים המופקדים על הנושא"בארה•

EPAהסוכנות להגנת הסביבה , DOTמשרד התחבורה : העיקריים שבהםוטיפול
.APIהמכון הלאומי לנפט ו

מערכות צנרת  2018משנת EPA-לפי הנחיית ה•

דלק תת קרקעיות חדשות מחויבות לעמוד ברמת

נפחק"למל לשעה "מ20של עד , אטימות לדליפות

.צינור
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State of the art –מצב בישראל
.מ צנרת דלקים ארצית"ק1,600-ישנם כ, בישראל•

חלק משמעותי מהצנרת  , בניגוד לצנרת הארצית אשר ברובה תת קרקעית•

.באתרי אחסון דלקים הינה חשופה בחלקה לסביבה

5המשרד להגנת הסביבה מחייב את מפעילי הצנרת בבדיקות תקינות מדי •

וכן בדיקת אטימות צנרת  PIGשלמות צנרת בשיטת  בדיקת: שנים בהם

.9.8.6חלק API-570באמצאות טסט לחץ סטטי לפי תקן 

הצינור יחשב  , מיושם כיום בישראלAPI-570לפי טסט הלחץ בהתאם לתקן •

.מערכו ההתחלתי5%-אינו נמוך יותר מ, שעות4אם הלחץ בסיום , תקין
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הגדרת הבעיה
.וודאות בהפרש הטמפרטורה בין תחילתו לסיומו של הטסט-בצנרת חשופה בחלקה ישנה אי•

מיועד לצנרת תת קרקעית בלבד ואינו  , המיושם בישראל API-570טסט לחץ לפי תקן •

.מתייחס להשפעת הגורמים השונים על מהלך או מסקנות הטסט

,  התקן אינו מתייחס לערכי קצב הנזילה, לכושר גילוי דליפה נדרשEPA-בניגוד להנחיות ה•

.לא ידוע מהו כושר הגילוי שהטסט מספק בפועל בתנאי עבודה שונים, על כן

לצנרת תת  EPAישנן מספר חברות מסחריות מציעות מערכות בדיקה שעומדות בדרישה •

.  קרקעית

המאפשרים להעריך בצורה  , לא מצאנו בספרות מידע נגיש או כלים למהנדסים, לבסוף•

כמותית פשוטה את השפעת הגורמים השונים על כושר הגילוי של טסט לחץ עבור צנרת  

4.ברמות חשיפה שונות לסביבה



מטרות העבודה

הוודאות-ואיהטסטלחץ,בצינורהגזיםפרופורציית:שלההשפעהאתלנתח

.לחץטסטשלדליפההגילויכושרעל,לסופותחילתוביןטמפרטורהבהפרש

ישראלבמדינתכיוםהמיושםסטטילחץטסטשלהגילויכושראתלהעריך

.שוניםעבודהבתנאי

בחלקהקבורהצנרתבבדיקתהגילויכושרלשיפור,יישוםואופןדרכיםלהציע.
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pipeV  Internal volume of pipe  

D Internal diameter of pipe 
l Pipe length  
t Pipe wall thickness  
E Young’s modulus 
ν Poisson ratio  

𝛼𝛼 Coefficient of linear thermal expansion  
P Pressure in pipe 
T Temperature in pipe  
Vf Volume of liquid in pipe  
𝛽𝛽 Coefficient of thermal expansion of liquid  
C Liquid compressibility 

 

פיתוח מודל כמותי
:שינוי בנפח הפנימי של הצינור כתוצאה משינוי בטמפרטורה•

:שינוי בנפח הצינור כתוצאה משינוי לחץ פנימי•

:דחיסות והתפשטות תרמית של נוזל•
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המשך-פיתוח מודל כמותי 
הצינור מלא נוזל בלחץ אטמוספרי, 0-מצב •

.לאחר הזרמת הנוזל לצינור, הצינור בתחילת הטסט, 1-מצב •

לאחר שקרתה נזילה, הצינור בסיום הטסט, 2-מצב •
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𝑉𝑉𝑔𝑔1 + 𝑉𝑉𝑓𝑓01 + ∆𝑉𝑉𝑓𝑓1 = 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝1

𝑉𝑉𝑔𝑔2 + 𝑉𝑉𝑓𝑓02 + ∆𝑉𝑉𝑓𝑓2 − 𝑉𝑉𝑓𝑓𝑓𝑓𝑝𝑝𝑓𝑓𝑓𝑓2 = 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝2

𝑉𝑉𝑔𝑔0 + 𝑉𝑉𝑓𝑓0 = 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝0



המשך-פיתוח מודל כמותי

:  נפח נוזל נדרש בכדי לשנות את הלחץ בצינור•

:נפח עבור טסט לחץ סטטי•

:אי וודאות בנפח הנוזל בצינור במהלך טסט בלחץ קבוע•
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P1_10% Δ Vf( )

P1_05% Δ Vf( )

Δ Vf

נוזל על שינויי לחץ בצינור-השפעת פרופורציית גז

צ בלחץ"מע25בטמפרטורה ,  ק"מ1שינוי הלחץ כתוצאה מהזרמת נוזל לצינור בנפח -1איור 

9.באר1התחלתי בצינור 

Pr
es
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re

 (P
a)

Volume of liquid added (m3)

10% Gas 
5.0 % gas
0.5 % gas



)המשך(נוזל על שינויי לחץ בצינור-השפעת פרופורציית גז

.  פרופורציות גז כנגד נפח הנוזל שהוזרם בכדי להעלות את הלחץ בצינור מלחץ אטמוספרי ללחץ הטסט-2איור 
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Change in pipe pressure vs temperature

temperature difference (degC)
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השפעת שינוי הטמפרטורה על הלחץ בצינור

11

Pr
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re

 (P
a)

Change in temperature (⁰С)

10% Gas 
5.0 % gas
1.0 % gas
0.2 % gas
Initial pressure

,  באר10צ בלחץ התחלתי בצינור "מע25בטמפרטורה ,  ק"מ1בנפח . שינוי הלחץ בצינור כתוצאה משינויי הטמפרטורה-3איור 

צ"מע25טמפרטורה התחלתית , ללא נזילה



4בטסט קצר בן , ופרופורציות גז שונות, בלחצים התחלתיים שונים, ק צינור"מ1-הערכת ערכי קצב הנזילה ל-1טבלה 
)מלחץ התחלתי בסיום הטסט5%ירידה של ( API-570, 9.8.6שעות לפי תקן 

) שעות4(כושר גילוי בטסט לחץ סטטי קצר 

לא  , בלחצים הגבוהים
ניתן כלל לעמוד בקצב 

ל  "מ20גילוי של 
.ק צינור"מ1-לשעה ל

12
ודאות בהפרש טמפרטורה-אי-וודאות טמפרטורה -אי* 

בין תחילתו לסיומו של הטסט

.צינורק"למל לשעה "מ20עד -כושר גילוי רצוי ** 

 (barg) לחץ בדיקה
התחלתי(סופי)

0.0 0.063 0.125 0.25 0.0 0.063 0.125 0.25
הפרש טמפרטורה 

(degC)
 פרופורציית הגזים

7 20 33 59 9 22 34 60 0.10%
11 24 37 62 15 28 41 67 0.20%
21 33 46 72 35 48 61 87 0.50%
37 50 63 89 68 81 94 121 1.00%

(3.8)4 (1.9)2

(ml/h) קצה הנזילה

 (barg) לחץ בדיקה
התחלתי(סופי)

0.0 0.063 0.125 0.25 0.0 0.063 0.125 0.25
הפרש טמפרטורה 

(degC)

 פרופורציית הגזים
56 69 82 108 11 24 37 63 0.10%
56 69 82 108 13 26 39 64 0.20%
57 70 83 109 17 30 43 68 0.50%
58 71 84 110 23 36 49 75 1.00%

(ml/h) קצב הנזילה

(52.3)55 (9.5)10
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20

55.4

P2

כושר גילוי בטסט לחץ סטטי קצר

וודאות בטמפרטורה בין תחילתו לסיומו של  -אי, כושר גילוי נזילה כנגד לחץ בסיום הטסט בפרופורציות גז שונות-4איור 
13.  צ"מע25רטורה פבאר ובטמ55טסט ב , 0הטסט היא 

Le
ak

 ra
te

  (
m

l/h
) 5.0% Gas 

0.2 % gas
20 ml/h Leak rate
55 ml/h leak rate

Pressure (Pa)

בכדי לעמוד בכושר גילוי  
1-ל לשעה ל"מ20של 

.ק צינור"מ
,  נפילת לחץ מרבית

.בלבד1.5%-כ



כושר גילוי נזילה–טסט לחץ סטטי ארוך 

שעות לפי תקן  24בטסט קצר בן , ופרופורציות גז שונות, בלחצים התחלתיים שונים, ק צינור"מ1-ערכי קצב הנזילה ל-3טבלה 
API-570, 9.8.6 ) מלחץ התחלתי בסיום הטסט5%ירידה של(
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ודאות בהפרש טמפרטורה בין תחילתו לסיומו של הטסט-אי-וודאות טמפרטורה -אי* 

.צינורק"למל לשעה "מ20עד -כושר גילוי רצוי ** 

(52.3)55 (9.5)10 (3.8)4 (1.9)2 )  barg(לחץ בדיקה 
)סופי(התחלתי

0.0 0.25 0.5 1.0 0 0.25 0.5 1.0 0.0 0.25 0.5 1.0 0.0 0.25 0.5 1.0 וודאות טמפרטורה  -אי*
)degC(

)ml/h(קצב הנזילה ** פרופורציית הגזים

9 18 27 44 2 11 19 37 2 10 19 36 3 11 20 37 0.2%

10 18 27 44 3 11 20 37 3 12 21 38 6 15 23 41 0.5%

10 18 27 44 4 13 21 38 6 15 24 41 11 20 29 46 1.0%

11 20 29 46 13 21 30 48 28 37 46 64 55 65 74 93 5.0%



מ"מ206

מ"מ150

אורך מקטע הצינור הנבדק

קרקעי-אורך מקטע תת

טסט לחץ סטטי ארוך  

:שינוי הטמפרטורה הממוצעת בצינור במהלך היממה תלוי •
שינויים בטמפרטורת מקטע הצינור החשוף לסביבה•
פרופורציית אורך המקטע החשוף מכלל אורך הצינור•

𝑇𝑇𝑓𝑓𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝 = 𝑇𝑇𝐴𝐴𝑎𝑎𝑔𝑔_𝑓𝑓𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝 ± 10℃

𝑇𝑇𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑝𝑝𝑢𝑢~𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
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בפרופורציות גז שונות וטמפרטורה  , כתלות בעלייה בטמפרטורה ממוצעת בצינור, שינויי לחץ-2טבלה 
בלחצים שונים, צ"מע25התחלתית 

השפעת תנודות  –(שעות24(טסט לחץ סטטי ארוך 
טמפרטורה על לחץ מקסימלי

4 2 bargלחץ התחלתי 

3.0 2.0 1.0 0.5 0.25 3.0 2.0 1.0 0.5 0.25
שינוי טמפרטורה  

)degC(
bargלחץ סופי * פרופורציית הגזים

29.2 19.5 10.4 6.6 5.2 21.4 12.1 4.9 3.0 2.4 0.2%

22.0 13.5 7.3 5.3 4.6 8.8 4.7 2.9 2.4 2.2 0.5%

13.2 8.4 5.6 4.7 4.3 3.8 2.9 2.4 2.2 2.1 1.0%

5.0 4.6 4.3 4.1 4.1 2.2 2.2 2.1 2.0 2.0 5.0%
55 10 bargלחץ התחלתי 

3.0 2.0 1.0 0.5 0.25 3.0 2.0 1.0 0.5 0.25
הפרש טמפרטורה  

)degC(
bargלחץ סופי * פרופורציית הגזים

85.4 75.2 65.1 60.0 57.5 38.7 28.7 19.0 14.3 12.1 0.2%

85.1 75.0 65.0 60.0 57.5 36.1 26.5 17.5 13.5 11.7 0.5%

84.7 74.8 64.8 59.9 57.4 32.1 23.3 15.7 12.6 11.2 1.0%

81.9 72.7 63.7 59.3 57.1 16.5 13.8 11.6 10.8 10.4 5.0%

16
מעל ללחץ ההתחלתי של הטסט25%עד , לחץ מקסימלי מומלץ*



טסט בלחץ קבוע מבוקר

טסט לחץ סטטי קצר נותן מענה לצנרת קבורה בלבד•
הארכת משך הטסט גורמת לחשיפה של הצינור ללחצים גבוהים•

:נמצא כי
י הזרמה וריקון של נוזל מהצינור לתוך מאגר  "ניתן להימנע מתנודות לחץ ע•

שקול
ניתן להעריך בדיוק גבוה יחסית את נפח הנזילה לפי נפח הנוזל  , בסיום הטסט•

החסר במאגר 
:השגיאה בכושר גילוי הנזילה במקרה זה נובעת משני גורמים•

שגיאת מכשירים במדידת נפח הנוזל החסר•
וודאות -הנובעת מאי, שגיאה בהערכת נפח הנוזל בצינור בסיום הטסט•

.  בהפרש הטמפרטורה בין תחילתו וסיומו
17
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leakrate 0.05 105, 2 105⋅, T0, Δ T, ( )
leakrate 0.002 105, 2 105⋅, T0, Δ T, ( )
leakrate 0.1 105, 5.5 106⋅, T0, Δ T, ( )
leakrate 0.05 105, 5.5 106⋅, T0, Δ T, ( )
leakrate 0.002 105, 5.5 106⋅, T0, Δ T, ( )

Δ T

טסט בלחץ קבוע מבוקר
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Uncertainty in temperature (⁰С)

2.0 bar, 10% Gas 
2.0 bar, 5.0 % gas
2.0 bar, 0.2 % gas
55 bar, 10% Gas 
55 bar, 5.0 % gas
55 bar, 0.2 % gas

.ק בטסט בלחץ קבוע בן יממה"מ1וודאות בהפרש טמפרטורה במקטע צינור בנפח צינור בנפח -שגיאה בהערכת נזילה כתלות באי-5איור 



-טסט בלחץ קבוע מבוקר תכן רעיוני למערכת בדיקה

תרשים פונקציונלי של מערכת מדידת נזילה בטסט  –7איור 
בלחץ קבוע מבוקר

19

מקטע הצינור הנבדק

מערכת 
המדידה

מגוף מגוף

 

תרשים מערך כללי ביצוע טסט בלחץ קבוע מבוקר–6איור 

ברז ביטחון

מכלון אגירה

משאבת מינון
ברז ריקון

נוזל 
ברז ניתוק 

מכלון

פורק לחץ

משדר לחץ

חיבור גמיש

ברז ניתוק 
קו לחץ

ברז מילוי נוזל

מד לחץ

מד 
טמפרטורה

PIC

PT

PMWT

Load 
Cell

בקר 
לחץ

משדר 
משקל

ברז
חוזר-אל 



מסקנות עיקריות

המודל מאפשר לנתח את השפעת הגורמים השונים על  •
תוצאות ומסקנות הטסט

נמצא כי הטסט המיושם כיום לא מספק כושר גילוי גבוה  •
במקרה של צנרת בלחץ גבוה וצנרת קבורה בחלקה

הארכת משך הטסט גורמת לחשיפה הצנרת ללחצים גבוהים ולכן •
מסכנת את שלמות הצינור

ניתן להעלות את כושר הגילוי ולחסן את הטסט להשפעת גורמים •
י יישום טסט בלחץ קבוע"חיצוניים ע
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!תודה רבה 
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