ת"י  70חלק  - 1.1מכלים מיטלטלים למילוי חוזר ,לגזים פחמימניים מעובים )גפ"ם( :מכלים מרוכבים בעלי מעטפת – תכן ומבנה
טבלת השינויים לאימוץEN 14427: June 2014 :
מהדורת התקן הישראלי ,אליו מתייחסת הטבלה )חודש ושנה( :מארס 2013
תאריך הכנת/עדכון הטבלה )התאריך האחרון בו הוכנה הטבלה או עודכנה(:
פירוט השינויים

מס' הסעיף
בתקן
הישראלי

שם הסעיף בתקן הישראלי

6.3.2019

נימוקים לשינויים לאומיים מתחייבים לפי חוק התקנים

מהות השינוי בתקן הישראלי קריטריון מס' 1
קריטריון מס' 2
התאמה לשפה ובכלל
דרישות הנגזרות
זה התאמה של הוראות מהוראות חיקוק
הפעלה,הוראותסימון,אז בישראל והפניות
הרות,או הוראות אחרות להוראות כאמור

קריטריון מס'  3התאמת
הפניות לחקיקה של
מדינת חוץ או למסמך
מחייב של גורם בינל' או
לדרישה המופיעה
בחקיקה או במסמך
מחייב

הפנייה לתקן רשמי ת"י
 70במקום לתקן EN
1442

הפנייה לתקן רשמי ת"י
 70במקום לתקן EN
1442

הקבועות בתקן ביןל' או
מסמך מחייב של גורם
בינל'

קריטריון מס' 4

הקלה על פי החוק )סעיף  8ה (4

סנכרון בין מסלולים

הנימוק לבחירת מסלול זה

הקלה

הפנייה לתקנים בינל'אחרים
או לחלקים בהם ,ובלבד
שההפנייה היא לתקן הבינל'
עצמו או שהתקן הבינל'
אומץ כלשונו ,או בשינויים
מתחייבים על פי החוק או
בשינויים לאומיים מיוחדים
שאושרו ע"י השרים

לעומת התקן המאומץ לעומת התקן הישראלי הקיים

 2איזכורים נורמטיבים

הפנייה לת"י וולנטרי ת"י
 785-31במקום ל ISO
2884-1

הפנייה לת"י וולנטרי ת"י
 9809-2במקום ל ISO
9809-2

הפנייה לת"י וולנטרי ת"י
 9809-3במקום ל ISO
9809-3
הפנייה לת"י רשמי -637
 .2.2במקום ל ISO
14245

הפנייה לתקן רשמי
במקום בין-לאומי

הפנייה לת"י רשמי -637
 2.1במקום ל ISO 15995

הפנייה לתקן רשמי
במקום בין-לאומי

הוספת הפנייה למפמכ 430

הפנייה לת"י -9809
 ,3המאמץ ללא
שינויים ותוספות
את התקן הבין-

הפנייה למפמכ  430כאופציה
חלופית לדירקטיבה האירופית

החמרה

אינו שינוי

יישום דרישת התקן המאומץ המלצה /הבהרה

Marking 7

הוספת סעיף  :7.4יש לסמן
את שם בעל המכל או את
הסימן הרשום שלו.

המכלים לא למכירה
ויש חובה לסמן שם
בעל המכל לפי צו
הפיקוח על מצרכים
ושירותים סימון
ומילוי מכלי גז סעיף
 " 3ספק גז לא ימלא ,לא
יוליך ,לא יוביל ולא
יאחסן ,מיכל גז שיש עליו
סימון של ספק אחר ,ולא
ימכור או ישווק לצרכן,
בדרך כלשהי ,גפ"מ למיכל
גז שיש עליו סימון של
ספק אחר ".מצ"ב הצו:

צו סימון ומילוי מכלי
גז)(21

 12אישור המפעל

הוספת סעיף  :7.5הסימון יהיה
בשפה האנגלית ,ניתן להוסיף
סימון גם בשפה עברית.

המכלים מיוצרים במדינות
בכל העולם ועל מנת לקרוא
את הנתונים הכתובים על
המכל חשוב שזה יהיה
בשפה האנגלית ,סימום
בשפה העברית אפשרי גם
כן ,אך רק בתור תוספת

המכלים ייוצרו במפעל
המאושר לפי הנדרש במפרט
מכון התקנים הישראלי מפמ"כ
 ,430או לחלופין במפעל
המוסמך על ידי גוף מוכר
כמוגדר בדרישות הדירקטיבה
האירופית:
Pressure Equipment
Directive 2014/68/EU

ניתן לפעול לפי הדירקטיבה או
לפי מפמ'כ  .430באירופה
הדירקטיבות מחייבות הסמכת
מפעל המייצר מכלי לחץ מכל
סוג .בישראל לא חלה
הדירקטיבה.
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תקן זה הוכן על ידי ועדת ה מומחים  – 48107מכל וגליל לחץ  ,בהרכב זה:
גרשון בלומברג )יו"ר( ,יצחק בן הרואה ,אריאל גזית ,יוגב דינקין ,אילן מירון  ,אריה נאמן

כמו כן ,תרמו להכנת תקן זה :עמוס קמחין ונטלי רובינשטיין.
עמית אסא -ווקסלר ריכזה את עבודת הכנת התקן.

טיוטה לת"י  70חלק ( 20 1 9 ) 1.2

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 ,ת"י  70חלק ,1.2

זהה לתקן של הוועדה האירופית לתקינה )(CEN

והתקן הישראלי ת"י  70חלק 1.1

EN 14427: June 2014

באים במקום
התקן הישראלי ת"י  70חלק  1ממרס 2013
גיליון התיקון מס'  1מ) .....נמצא אצל
הממונה על התקינה(

מילות מפתח:
Descriptors:
.
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 התקן 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 14427: June 2014, 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 הוועדה האירופית לתקינה )  EN 14427 ( CENמיוני  , 2014שאושר כתק ן ישראלי
בשינויים ובתוספות לאומיים .
הערה:
ת"י  70חלק

) 1 .1א(

חל על מכלי פלדה ומאמץ את התקן האירופי . EN 1442

תקן זה  ,ת"י  70חלק  , 1.2חל על מכלים מרוכבים בעלי מעטה ש לם ו מאמץ את התקן האירופי . EN 14427

התקן כולל ,בסדר המפורט להלן ,רכיבים אלה:
 תרגום סעיף חלות התקן האירופי )בעברית( פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן האירופי )בעב רית ( תרגום חלקו העברי של התקן ) באנגלית ( התק ן האירופי ) באנגלית (הערות לאומיות לתקן הישראלי מובאות כהערות שוליים ו ממוספרות באותיות האלף -בית.
מהדורה זו של התקן הישראלי ,יחד עם התקן הישראלי ת"י  70חלק  , 1.1באה במקום מהדורת התקן הישראלי
ת"י  70חלק  1ממרס  , 2013לרבות גיליון התיקון מס  1שלו מ)....נמצא אצל הממונה על התקינה( ,שאימצה את
התק נים האירופיים  EN 1442:2006+A1מינואר  2008ו EN 14427 -מ מאי  , 2004בשינויים ובתוספות לאומיים .
לנוחות המשתמש ,ההבדלים העיקריים שבין מהדור ה זו של התקן הישראלי לבין המהדורה הקודמת מפורטים
להלן:
 התקן הישראלי ת"י  70חלק  1פוצל לשני חלקים :ת"י  70חלק  1.1הדן במכלי פלדה ,ות"י  70חלק  1.2הדןבמכלים מרוכבים בעלי מעטה שלם.
 מהדורה זו של ה תקן )ת"י  70חלק  ( 1.2מאמ צת מהדורה מעודכנת של התקן האירופי  EN 14227בשינוייםובתוספות לאומיים .

תקן זה הוא חלק מסדרת תקנים החלים על מכלים מיטלטלים למילוי חוזר ,לגזים פחמימניים מעובים )גפ "ם( .
חלקי הסדרה הם אלה:
ת"י  70חלק ) 1 .1א(  -מכלים מיטלטלים למילוי חוזר ,לגזים פחמימניים מעובים )גפ"ם( :מכלי פלדה –
ת"י  70חלק 1.2
ת"י  70חלק 2

)א (

תכן ומבנה
 מכלים מיטלטלים למילוי חוזר ,לגזים פחמימניים מעובים )גפ"ם( :מכלים מרוכביםבעלי מעטה שלם – תכן ומבנה
 -מכלים מיטלטלים למילוי חוזר ,לגזים פחמימניים מעובים )גפ"ם( :בדיקות תקופתיות

התקן בהכנה.

1
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חלות התקן )תרגום סעיף  1של התקן האירופי(
תקן זה:
 מפרט דרישות מינימום לחומרים ,לתכן ,למבנה ,לבדיקות אב -טיפוס ולבחינות ייצור שגרתיות של מכליםמרוכבים בעלי מעטה שלם ,שקיבול המים ש להם מ 0.5 -ליטר עד  150ליטר ועד בכלל ,המיועדים לגז ים
פחמימני ים מעוב ים )גפ" ם ( הנחשפים לטמפרטורות אופפות ,בלחץ בדיקה של  30בר לפחות;
 ישים רק למכלים המצוידים בשסתום פריקת לחץ )ראו סעיף ; ( 4.1.3 ישים למכלים בעלי מכל פנימי ) (linerשל חומר מתכתי )מרותך או ללא תפ ר( או של חומר שאינו מתכתי) או תערובת שלהם( ,המחוזק בסיבים של זכוכית ,של פחמן או של ארמיד )או תערובת שלהם( ;
 ישים גם למכלים מרוכבים ללא מכל ים פנימי ים ). (linersמכלים המיוצרים לפי תקן זה מתאימים לטמפרטורות עד  ( -40 ) °צ'.

תקן זה אינו דן בתכן ,בהתקנה ובביצועים ש ל שרוולי הגנה מתפרקים .כאשר מותקנים שרוולים כאלה ,בחירת
החומר וביצועי השרוול אמורה להישקל בנפרד.

פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן האירופי
.2

Normative references
-

במקום חלק מ ן התקנים האירופי ים המאוזכרים בתקן והמפורטים בסעיף זה חלים תקנים ישר אליים ,
כמפורט להלן:
התקן האירופי
המ א וזכר
EN 1442

הערות
התקן הישראלי ה חל במקומו

) המידע המפורט בעמודת ההערות
נכון ליום הכנת תקן זה (

ת"י  70חלק  – 1.1מכלים
מיטלטלים למילוי חוזר ,לגזים
פחמימניים מעובים )גפ"ם(:
מכלי פלדה – תכן ומבנה

התקן הישראלי זהה ,למעט שינויים
ותוספות לאומיים  ,לתק ן הבין -לאומי

)פרק א – מסלול ההתאמה
לתקן האירופי(

EN 1442: May 2017

או
התקן הישראלי זהה ,למעט שינויים
ותוספות לאומיים  ,לשני מפרטי הדרישות
שבקובץ התקנות הפדרליות האמריקניות
)( CFR
)Code of Federal Regulations (CFR
)49 CFR Ch. I (10–1–17 Edition
Part 178 – §178.51 – Specification 4BA
Part 178 – §178.61 – Specification 4BW

EN ISO 2884-1
)(ISO 2884-1

ת"י  785חלק  – 31צבעים
ולכות :קביעת הצמיגות
באמצעות מדי -צמיגות סובבים

התקן הישראלי זהה ,למעט שינויים
ותוספות לאומיים  ,לתק נים הבין -לאומי ים
ISO 2884-1 – First edition: 1991-10-01
ISO 2884-2 – First edition: 2003-03-01

)המשך הטבלה בעמוד הבא(

2
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התקן האירופי
המ א וזכר
EN ISO 9809-1
)(ISO 9809-1

EN ISO 9809-2
)(ISO 9809-2

EN ISO 9809-3
)(ISO 9809-3

EN ISO 14245
)(ISO 14245

EN ISO 15995
)(ISO 15995

-

הערות
התקן הישראלי ה חל במקומו
ת"י  9809חלק  – 1מכלי גז –
מכלי פלדה ללא תפר למילוי
חוזר – תכן ,מבנה ובדיקות:
מכלי פלדה שעברו צינון
והרפיה ,שחוזק המתיחה של הם
קטן מ 1100 -מגפ"ס
ת"י  9809חלק  – 2מכלי גז –
מכלי פלדה ללא תפר למילוי
חוזר – תכן ,מבנה ובדיקות:
מכלי פלדה שעברו צינון
והרפיה ,שחוזק המתיחה שלהם
 1100מגפ" ס או יותר
ת"י  9809חלק  – 3מכלי גז –
מכלי פלדה ללא תפר ,למילוי
חוזר – תכן ,מבנה ובדיקות:
מכלים מפלדה מנורמלת
ת"י  637חלק  – 2.2שסתומים
לגלילי גז :שסתומים לגלילי גז
פחמימני מעובה )גפ"מ( –
שסתומים הנסגרים מעצמם
ת"י  637חלק  – 2.1שסתומים
לגלילי גז :שסתומים לגלילי גז
פחמימני מעובה )גפ"מ( –
שסתומים המופעלים ידנית

) המידע המפורט בעמודת ההערות
נכון ליום הכנת תקן זה (

התקן הישראלי זהה לתקן הבין -לאומי
ISO 9809-1 – Second edition: 2010-0415

התקן הישראלי זהה לתקן הבין -לאומי
ISO 9809-2 – Second edition: 2010-0415

התקן הישראלי זהה לתקן הבין -לאומי
ISO 9809-3 – Second edition: 2010-0415
Corrected version: 2010-12-01

התקן הישראלי זהה  ,למעט שינויים
ותוספות לאומיים ,לתקן הבין -לאומי
ISO 14245 – First edition: 2006-02-15

התקן הישראלי זהה  ,למעט שינויים
ותוספות לאומיים ,לתקן הבין -לאומי
ISO 15995 – First edition: 2006-02-15

לסעיף יוסף:
מפרטי מכון התקנים הישראלי
מפמ"כ  - 430מודל להבטחת איכות בתכן ,בפיתוח ובייצור :דרישות ייחודיות למפעלים
המייצרים מכלי לחץ
מסמכים זרים
)Pressure Equipment Directive (PED) (2014/68/EU

.7

Marking

 לאחר סעיף  7.3יוספו סעיפים  7.4ו , 7.5 -כמפורט להלן:. 7.4

יש לסמן את שם בעל המכל או את הסימן ה רשום שלו.

 . 7.5הסימון יהיה בשפה האנגלית ,ניתן להוסיף סימון גם בשפה עברית .
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 -לאחר סעיף  7יוסף סעיף  , 8כמפורט להלן:

.8

אישור המפעל
המכלים ייוצרו במפעל המאושר לפי הנדרש במפרט מכון התקנים הישראלי מפמ"כ  , 430או לחלופין במפעל
המוסמך על ידי גוף מוכר כמוגדר בדרישות הדירקטיבה האירופית לציוד לחץ .( 2014/68/EU) PED
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