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תקן זה הוכן על ידי וועדת המומחים  – 531046דלק לרכב מנועי – גפ"מ ,בהרכב זה:
נפתלי ברודסקי ,עמירם גרובייס ,אמיר זלצברג ,אריאלה כפיר )יו"ר( ,ילנה טקצ'נקו ,דקל שלמה
כמו כן תרם להכנת התקן :אילן מירון .
מיכל פילוסוף ריכזה את עבודת הכנ ת התקן.

תקן זה אושר על ידי הוועדה הטכנית  – 5310נפט ומוצריו ,בהרכב זה:
-

גרשון בלומברג

איגוד לשכות המסחר
המבדקה הכימית

-

אריאלה כפיר

המועצה הישראלית לצרכנות

-

אהוד פינקלשטיין

המכון הישראלי לאנרגייה ולסביבה

-

אריק סמל

המשרד להגנת הסביבה

-

אמיר זלצברג

התאחדות התעשיינים בישראל

-

ילנה טקצ'נקו ,יהודה שרצקי

מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים

-

עמירם גרובייס ,דוד זיו )יו"ר(

מינוי אישי

-

יעקב סופרין

משרד האנרגיה

-

נחום יהושע

צבא ההגנה לישראל

-

איתן גייסמן

רשות ההסתדרות לצרכנות

-

נפתלי ברודסקי
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הודעה על מידת התאמת התקן הישראלי לתקנים או למסמכים זרים

הודעה על רוויזיה

תקן ישראלי זה ,למעט השינויים והתוספות הלאומיים המצוינים בו,

תקן ישראלי זה בא במקום

זהה לתקן של הוועדה האירופית לתקינה )(CEN

התקן הישראלי ת"י  5202מדצמבר 2013

EN 589: December 2018

מילות מפתח:
גז פחמימני מעובה ,דלקים לרכב מנועי ,כלי רכב מנועיים ,גזים נוזליים ,דרגות )איכות( ,הרכב כימי ,שיטות בדיקה ,אמצעי
בטיחות.
Descriptors:
liquefied petroleum gas, automotive fuels, motor vehicles, liquefied gases, grades (quality), chemical
composition, test methods, safety measures.
עדכניות התקן
התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן ,ולפחות אחת לחמש שנים ,כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה.
המשתמשים בתקנים יוודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו.
מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון ,יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן.
תוקף התקן
תקן ישראלי על עדכוניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות.
יש לבדוק אם המסמך רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים .תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי )במלואם או בחלקם( נכנסים לתוקף
 60יום מפרסום ההודעה ברשומות ,אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף.
סימון בתו תקן
כל המייצר מוצר ,המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו,
רשאי ,לפי היתר ממכון התקנים הישראלי ,לסמנו בתו תקן:

זכויות יוצרים
 אין לצלם ,להעתיק או לפרסם ,בכל אמצעי שהוא ,תקן זה או קטעים ממנו ,ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.

This national standard is based on EN 589: December 2018 and parts of this standard are
reproduced with the permission of the European Committee for Standardization - CEN, Avenue
Marnix 17, B-1000 Brussels, Belgium.
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הקדמה לתקן הישראלי
תקן ישראלי זה הוא התקן של הוו עדה האירופית לתקינה )  EN 589 ( CENמדצמבר  , 2018שאושר כתקן ישראלי
בשינויים ובתוספות לאומיים.
התקן כולל ,בסדר המפורט להלן ,רכיבים אלה:
 תרגום סעיף חלות התקן האירופי )בעברית( פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן האירופי )בעברית( התקן האירופי ) באנגלית (מ הדורה זו של התקן הישראלי באה במקום מהדורת התקן הי שראלי ת"י  5202מדצמבר  , 2013שאימצה את
התקן של הוועדה האירופית לתקינה )  EN 589:2008+A1 ( CENממרס  2012בשינויים ובתוספות לאומיים.
ההבדלים העיקריים בין מהדורה זו של התקן הישראלי לבין המהדורה הקודמת שלו נובעים מע דכון התקן
האירופ י והם מפורטים בסעיף  European Forwardשלו .

לשם השוואה מדוקדקת בין המהדורות  ,יש לעיין בנוסח המלא של הן.

חלות התקן ) תרגום סעיף  1של התקן האירופי(
תקן זה מפרט דרישות ושיטות בדיקה לגפ" ם )גז פחמימני מעובה( לרכב מנועי ,המיועד לשיווק ול א ספקה ,
כאשר גפ" ם מוגדר כגז מעובה ב לחץ נמוך ,המורכב מפחמימנים קל ים ,אחד או יותר ,המ שויכים ל אחד מאלה
בלבד :
 , UN 1011, 1075, 1965, 1969, 1978והמכילים בעיקר פרופאן ,פרו ֵפּ ן ,בוטאן ,איזומרים של בוטאן ,בוּ טֵ ני ם
עם עקבות של גזים פחמימני י ם אחרים.
תקן זה חל על גפ" ם לרכב מנוע י ,לשימוש ברכב מנועי המיועד לפעול באמצעות גפ" ם זה .
הערה:
למטרות תקן זה המונח ים ")  "%( m/mו "%( V/V )" -משמשים ל ייצג  ,בהתאמה ,אחוזים ב מסה  , µ ,ואחוזים ב נפח . φ ,

אזהרה  -תשומת לב מופנית לסיכון של שרפה ו של התפוצצות בעת טיפול בגפ" ם ולסכנה לבריאות ה נגרמת
בעקבות שאיפ ת יתר של גפ" ם.
גפ" ם הוא נוזל פחמימני נדיף מא ו ד שבדרך כלל מאוחסן בתנאי לחץ .אם מש ת חרר הלחץ  ,מופקים נפחים
גדולים של גז ,היוצרים תערובות דליקות עם אוויר מעל ל תחום של ) 2%בנפח( עד ) 10%בנפח( בקירוב.
תקן זה דן בדגימה של גפ" ם  ,בטיפול בו ובבדיקתו .להבות חשופות ,צ יוד חשמלי לא מוגן  ,גורמי סיכון
אלקטרוסטטי ים וכדומה הם מקורות הצתה של גפ"ם.
גפ" ם במצב נוזלי עלול לגרום לכוויות קור על העור .תקנות הבריאות והבטיחות הרלוונטיות חלות;
גפ" ם כבד מאוויר ומצטבר ב חללים )  .( cavitiesקיימת סכנת חנק כאשר שואפים ריכוזים גבוהים של גפ" ם.
אמצעי זהירות – אחת משיטות הבדיקה המתוארות בתקן זה כרוכה בשאיפת תערובת אוויר ואדי גפ" ם על ידי
המפעיל .תשומת לב מיוחדת מו פנית להצהרת הזהירות שב , A.1 -ה מפנה אל שיטה זו.
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פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן האירופי
.2

Normative references
לסעיף יו סף:
תקנים ישראליים
ת"י  – 5512מתקנים לתדלוק רכב בגז פחמימני מעובה )גפ"מ(
חוקים ,תקנות ו מסמכים ישראליים
צו הפעלת רכב )מנועים ודלק( )הפעלת רכב בגפ"מ( ,ה תשס"ב – 2002
תקנים לאומיים
- Test Method for Determination of Hydrocarbons in Liquefied Petroleum

ASTM D2163

(LP) Gases and Propane/Propene Mixtures by Gas Chromatography
- Test method for determination of ethyl mercaptan in LP-gas vapor

ASTM D5305

- Test Method for Determination of Sulfur Compounds in Natural Gas and

ASTM D5504

Gaseous Fuels by Gas Chromatography and Chemiluminescence

מסמכים זרים
IP 272 - Determination of mercaptan sulphur and hydrogen sulphide content of
liquefied petroleum gases (LPG) – Electrometric titration method
IP 405 - Commercial propane and butane – Analysis by gas chromatography

.5

Pump marking
בשו רה השנייה ,האזכור "  " EN 16942אינו חל  ,ובמקומו יחול :
ה סעיפים הדנים בסימון ב תקן הישראלי ת"י . 5512

.6

Requirements and test methods

General . 6.1
 בסוף הסעיף יוסף:לפי הכתוב לעיל )בתקן האירופי(  ,תבחר כל מדינה מתוך  5הדרג ו ת המצוינות עבור לחץ אדים
מינימלי  D , C , B , A ,ו , E -את הדרגה או הדרגות המתאימות לה ,כדי להשיג לחץ אדים מינימלי של
 150קילופסקל )מנומטרי( לאורך כל השנה ,וכן תקבע את תקופת השנה עבור כל קבוצה שנבחרה.
בהתאם לכך להלן הדרישה למדינת ישראל:

חורף
)לצורך תקן זה  ,ייחשב חורף
מה 15 -ב אוקטובר עד ה 15 -במרס(
דרגה C

2

קיץ
)לצורך תקן זה  ,ייחשב קיץ
מה 16 -במרס עד ה 14 -באוקטובר(
דרגה כלשהי מ בין  5הדרגות שלהלן :
דרגה  , Aדרגה  , Bדרגה  , Cדרגה  , Dדרגה E
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 Table 1 - Requirements and test methodsהטבלה אינה חלה  ,ובמקומה תחול טבלה  , 1כמפורט להלן:
טבלה  - 1דרישות ושיטות בדיקה
התכונה

הגבולות

היחידה

שיטת
הבדיקה
הקובעת

)א(

מינ'

תכולת סך הדיאנים

Annex B

)ב(

DIN 51619

ASTM D2163

EN 27941

IP 405
ASTM D2163

 %במסה
 %במסה

0.10

DIN 51619

)ג(

 %במסה

10

EN 27941

ASTM D2163

)ב ,ד(

 %במסה

DIN 51619

ASTM D2163

EN 27941

IP 405

תכולת אולפיני ם

עד 30-04-2022

20

החל מ01-05-2022 -

30
-

מימן גופרי
תכולת סך הגופרית

)ה ,ו(

מ"ג ל ק"ג

שלילי
30

-

) לאחר הקניית ריח ] ( [ odorization
שיתוך בפס נחושת )שעה ,ב 40 º -צ ' (
שארית אידוי

-

0.5

 1,3בוטאדיאן

תכולת פרופאן

מקס'

89.0

מספר אוקטןMON ,

שיטות בדיקה
נוספות

)ז(

-

-

EN ISO 8819

-

prEN 17178

-

ASTM D6667

דרגה 1

דירוג
מ"ג ל ק"ג

-

60

קילופסקל

-

1550

 ºצ'

-

-

EN ISO 6251

-

EN 15470

-

EN 15471
EN 16423

לחץ אדים gauge ,ב 40 º -צ '

)ח(

EN ISO 4256

-

EN ISO 8973
וגםAnnex C ,

לחץ אדים 150 , gauge ,קילופסקל
לפחות  ,בטמפרטורה של
 -עבור דרגה A

וגםAnnex C ,

)ט ,י( :

-

-10

-

 -עבור דרגה B

-5

 -עבור דרגה C

0

 -עבור דרגה D

+ 10

 -עבור דרגה E

+ 20

תכולת מים

)יא(

EN ISO 8973

-

-

עובר

-

EN 15469

-

-

)המשך הטבלה בעמוד הבא(
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התכונה

היחידה

הגבולות

שיטת
הבדיקה
הקובעת

)א(

מינ'
ריח

)יב(

-

מרקפטן ) יג (

תכולת
מרקפטן

מחושב כאתיל

מ"ג לק"ג

מקס'

לא נעים
ואופייני ב20% -
מגבול הדליקות
הנמוך ) ( LFL
20

שיטות בדיקה
נוספות

ראו  6.3וגם
 Annex Aבתקן
האירופי

60

IP 272

-

ASTM D5305
ASTM D5504

הערות לטבלה:
)א(

ראו גם סעיף  6.5.1בתקן האירופי.

)ב(

ראו גם סעיף  6.5.4בתקן האירופי.

) ג ( דרישה זו חלה כל עוד היא תקפה במסמך הישראלי "צו הפע לת רכב )מנועים ודלק( )הפעלת רכב בגפ" ם (",
התשס"ב. 2002 -
)ד(

נמצאת בפיתוח שיטת בדיקה למספר אוקטן )  ( MONאו וגם לביצועי הגפ" ם במנוע .כאשר שיטת בדיקה כזו
תהיה זמינה ,תחל רוויזיה במטרה לבטל את הדרישה לתכולת פ רופאן מינימלית.

)ה(

ראו גם סעיף  6.5.5בתקן האירופי .כאשר מידע מספק בנוגע ל EN 17178 -יהיה זמין ,לא תחול עוד שיטת
הבדיקה לפי התקן האמריקני . ASTM D6667

) ו ( יצרן מערכת ההסבה של הרכב לגפ"ם ,המתקין והמשתמש אחראים לוודא התאמה של גפ"ם עם תכולת
גופרית זו למערכת הרכב.
)ז(

רא ו גם סעיף  6.5.2בתקן האירופי.

)ח(

ראו גם סעיף  6.5.3בתקן האירופי.

)ט(

למטרת תקן זה ,חלים התקן  , EN ISO 8973יחד עם  Annex Cשבתקן האירופי  ,בטמפרטורות המצוינות.
למטרות בקרת איכות שגרתית פנימית ,נית ן להשתמש גם בערכים כפי שמובאים ב Annex D -שהוא נספח
למידע בלבד.

)י(

ראו גם סעיף  6.1בתקן האירופי ,וראו גם שינויים לאומיים לסעיף  6.1בתקן זה.

) יא ( ראו גם סעיף  6.2בתקן האירופי.
) יב( בכל מקרה ,יש לפעול לפי דרישות בטיחות לאומיות ,ויש בכוחן לגבור על דרישות תקן זה.
) יג ( מרקפטן המוסף לגפ"ם יוצר ריח שבאמצעותו מבחינים בהימצאות גפ"ם באוויר ,דבר המונע סיכוני
התלקחות .יצרן מערכת ההסבה של הרכב לגפ"ם ,המתקין והמשתמש אחראים לוודא התאמה של גפ"ם עם
תכולת מרקפטן זו למערכת הרכב.
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