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 ראשוני סיקור לתיאום כתנאי המפעל י"ע למילוי טפסים

 

 יצרף את הטפסים הבאים, אחד מצרכניו  עובר הסבה לגז טבעילפחות אשר , מפעל
 7במתקניו מכון התקניםשל ביקור יתואם  טרםב וזאת , בהיותם מלאים

 :רשימת הטפסים הנדרשיםלהלן 

 שלו הקצה וצרכני המפעל על טכניים נתונים 27

תוך ציון צרכני ,תפעולי מתחנת ההגפה הראשית ועד צרכני הקצה  PFDתזרים 67
 ונתונים טכניים, צרכנים העוברים הסבהההשרטוט יכלול את כל  7הקצה בתזרים

 7של כל צרכן

צנרת הגז הטבעי מהחיבור  לתוואימפה כללית של המפעל עם מראה מקום 7 9
במידה )לרשת החלוקה ומראה מקום של התחברות צרכני הקצה המיועדים להסבה 

סקירת תחילת שיש קושי להכינה לפני הסיור היא תוגש עם שאר המסמכים עם 
 (7י"מת

והמפה  PFDרשימת הצרכנים שעוברים הסבה לגז טבעי עם עקיבות לשרטוט 7 4
 7לעיל השהתבקש

חברת עם של המפעל מהסכם ההתקשרות של המפעל צריכה שנתית  העתק טופס7 .
 7(א בהסכם ההתקשרות-נספח) החלוקה

 "טופס מקדים לסיקור ראשוני" -(ב"רצ)' נספח א7 2

 

וזאת על מנת שניתן , מוקדם ככל האפשרעל כל מפעל להגיש את הנתונים , כאמור
 7באתרי "צוות מתיהיה לתאם מועד לסיקור ראשוני של 

 

 09-242.996' לפרטים נוספים ולהגשת החומר ניתן לפנות לגברת אלכס פירסוב טל

 firsov_a@sii.org.il: מייל 
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 ראשונימקדים לסיקור טופס  -נספח א

 :נתונים כללים

 __________________,______________: שם המפעל 

 _____________,____________________: כתובת המפעל

 ______________________________, :תאריך סיור מתוכנן

 ___,___________________________: נציגי המפעל שמות 

 (כרטיס ביקור  לצרףעדיף ) ____________,   ___________________: איש קשר  במפעל

 ,___________________:מייל__,_____________: טל נייד

 ,________________________________:מהנדס הפרויקט 

 ,___________________________________: יועץ המפעל 

__________________________________________________________________________ 

 תחום העיסוק של המפעל

__________________________________________________________________________ 

 : שנתית אנרגיה עכשוויתצריכת 

 סולר  ל"ק________   

 מ"גפ  טון ________

 קל-מזוט ל"ק________ 

  מזוט כבד טון________  

?  בהתייחס לפרויקט זה באיזה שלב נמצא המפעל
_________________________________________, 

 ,_____________________________________________תאריך הגזה מתוכנן  

  :(במונחי גז טבעי)הסכם עם חברת החלוקה 

 החלוקה חברת עם בהסכם( החיבור בקשת) א-נספחסופי של  העתק לצרף לחילופין או אלה פרטים למלא יש)

 שעהלק "מ___ __________ שעתית  ממוצעת כמות

 שעהלק "מ____ _______  שעתית מקסימאלית כמות

 עהק לש"מ__________ ( Peak) תפעולית שעתי מקסימאליתכמות 

 שנהלק "מ______ ______:  שנתית מקסימאלית כמות

 מיליבר/ בר _____ ____:(צרכנים דסקיל)חצר לחץ הכניסה ל
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 טופס מקדים לסיקור ראשוני                                                                                         

 :המיועדים להסבה לגז טבעיבמפעל  קצה צרכני

 מתקןסוג  'מס
 הצריכה

האם מתקן 
הצריכה 

נמצא בחלל 
 סגור

האם 
צורך 

 ט"ג

 י/סוג
 דלק

 הגיבוי

 הצריכה נתוני מתקן
 (יצרן ודגם) מבערהו

 ייצור שנת
 ושנת

של  ההתקנה
מתקן 

הצריכה 
 במיקום
 הנוכחי

 מספר
 המבערים

 במתקן

האם מבערי המתקן 
 כבר נרכשו והותקנו

 חיבור ספיקת
 גז ק"במ ביתרמ

             לשעה  טבעי
כאשר ישנו )

יותר ממבער 
הספק  -אחד

כולל של 
 (המבערים

לחץ 
הכניסה 

לגז טריין  
(barg) 

 קיטורתפוקת 
   (שעה/טון)

עבודה  ולחץ
               (barg)מותר

או לדודי קיטור )
למחוללי קיטור 
הכוללים מבערי 

 (גז

הספק 
         חשמלי 

(Kw) 
תפוקת )

חשמל 
בטורבינת גז 

או במנוע 
 (גנרטור

מזהה ' מס
של מתקן 

צריכה אצל 
הצרכן 

לדוודים )
 (בלבד

1 
 

             

2              

3              

4              
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