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 در سطح كشور بوده جايگاه هاي كوچك عرضه سوختطراحي و احداث الزامات فني و ايمني  اين دستورالعمل ارائههدف 
  . باشدشهرهاي كشور ميدامنه كاربرد آن كالن و

العمل مورد اشاره قرار نگرفته هيزات اضافه كه در اين دستورتغيير در طراحي و يا نصب تجالزم به ذكر است هر گونه 
  . است، منوط به اخذ تاييديه از شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي مي باشد

  

  

 
  

  مجاري عرضه كوچك ) 2-1
محـدود در سـطح كالنشـهرها    بسـيار  گردد كه جهت عرضه سوخت به وسايل نقليـه، در فضـايي   به اماكني اطالق مي

  .انداحداث گرديده

 دستگاه توزيع كننده سوخت ) 2-2

  .گردددهي به وسائط نقليه استفاده ميگردد كه از آنها براي سوختبه تجهيزاتي اطالق مي

 ديسپنسر) 2-3

از داخـل مخـزن    الكتريكـي مغـروق  آن توسط يك پمپ در ورده توزيع سوخت به وسايل نقليه كه فرآتجهيزي جهت 
  .  شودمي ارسال

 خودمكشتلمبه ) 2-3

گيـري از تجهيـزات متعلقـه از جملـه سـيفون      ورده در آن با بهرهتوزيع سوخت به وسايل نقليه كه فرآتجهيزي جهت 
  .  شوداز داخل مخزن مكش مي... ، الكترو موتور و1روتوري

  
  

                                                      
1 Rotor Syphon  

 دامنه كاربردهدف و  -1

 اصطالحات و تعاريف-2
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 پرداخت الكترونيك ) 2-4

بانكي كشور براي پرداخت وجه سـوخت  هاي شبكه گردد كه در آن از كارتهاي پرداخت غير نقدي اطالق ميبه روش
  .شوددريافتي استفاده مي

 كيوسك ) 2-5

تابلو برق مورد نياز كاركرد جايگاه مانند تجهيزات اطالق مي گردد كه براي نصب اي كوچك كيوسك به اتاقك يا سازه
  .اپراتور جايگاه مورد استفاده قرار مي گيرد استقرارو كنترل و 

 سوختگيري  محوطه ) 2-6

  . در آن وسائط نقليه جهت سوخت گيري توقف مي نمايند گردد كه ه محلي اطالق ميب

 سكوي سوختگيري ) 2-7

باالتر از سطح تمام شده  معموال توزيع كننده سوخت بر روي آن نصب مي شود و به محلي اطالق مي گردد كه دستگاه
  .محوطه سوختگيري مي باشد

 1سيستم بازيافت بخار فرآورده) 2-8

  .ورده  به اتمسفر جلوگيري مي نمايدالق مي گردد كه از انتشار بخارفرآاز تجهيزات  اط ايمجموعه به

  يكپارچه ٢نفتكش) 2-9

به نفتكشي اطالق مي گردد كه مخزن حمل سوخت و نيروي محركه آن بصورت يكپارچـه و بـر روي يـك  شاسـي قـرار      
  .گرفته باشد

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
1Vapour  recovery system 
2Tanks for transport of dangerous goods 
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يند تاييد ، تصويب جهت اجرا و نحوه راه اندازي جايگاه ها مي باشد و متقاضي بايستي شرايط زيـر را  اين قسمت شامل فرآ
  . فراهم سازد

ورده مناطق تابعه شركت ملي پخش فـرآ   HSEو ادارهخدمات مهندسي  ، تصويب نقشه و مستندات و بررسي، تاييدمرجع 
  .باشد هاي نفتي ايران مي

  گردد  و ارائه زير تهيهمطابق فهرست  مي بايست هاي طراحيكليه نقشه: 

 وجزئيات اجرايي محوطه جايگاه نقشه جانمايي جايگاه -

 جايگاه  P&IDنقشه -

 نقشه طبقه بندي مناطق خطر -

 نقشه ايزومتريك لوله كشي -

 و جزئيات نصب مخزن  نقشه طراحي و جزئيات مخزن -

 نقشه سيستم توزيع الكتريكي -

 نقشه سيستم اطفا و اعالن حريق -

 نقشه سيستم كنترل و ابزار دقيق جايگاه -

 زمين جايگاهاتصال نقشه سيستم  -

  نقشه سيستم قطع اضطراري جايگاه -

  برنامه بازرسي هاي كامل دوره اي از تجهيزات و محل جايگاه براي  مقاطع روزانه ، هفتگي ، ماهانه ، سه ماه ، شش
  .دستگاه  تنظيم و ارائه گرددماه ، يك ساله بر حسب نوع 

 ساز و كار مناسب و مد نظر متقاضي جهت  نظارت بر حسن اجراي نقشه ها پيشنهاد و به تصويب برسد.  
  پس از تاييد مستندات و نقشه هاي طراحي و اتمام احداث جايگاه كنترل صحت عملكرد و تطبيق شرايط با

  . مستندات تاييد شده ضروري است
  برگه آزمايشات مورد نياز كه توسط مراجع معتبر تاييد گرديده باشد جزو مدارك راه اندازي بوده و حداقل شامل

  . موارد زير مي باشد
 نصب صحيح  تمامي تجهيزات  
 م راهنما و هشدار دهنده ئنصب تمامي تابلو و عال  
  سيستم نشت ياب و شناسايي نشتي هانصب و تست  

 اندازيمراحل تائيد و تصويب راه-3
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 اطفاء حريق  نصب و تست سيستم اعالن و  
 گزارش ارزيابي ريسك نهايي دائر بر حذف و يا تحت كنترل بودن تمامي ريسك هاي شناسايي شده.  
  نصب وتست  سيستم هاي قطع اضطراري  
  تست و آزمون هيدرو استاتيك مخزن و لوله كشي فراورده 

 تست و آزمون سيستم زمين جايگاه 

  .ه صادر خواهد گرديددر پايان مجوز بهره برداري از سوي منطقه مربوط

  

 
  

شامل بخش هاي مختلف فنـي و مهندسـي بـوده كـه در ذيـل بـه تشـريح         عرضه سوختكوچك طراحي و احداث جايگاه 
  : هركدام مي پردازيم 

  معماري و سيويل - بخش اول 
  كليات طراحي -الف

ريزي و يا پروانه اشتغال از  از سازمان مديريت و برنامه بايست توسط مشاور ذيصالح داراي رتبه الزم  طراحي جايگاه مي -1
 .سازمان نظام مهندسي انجام شود

 IPS-API-NFPA-ASME-ANSI-BS-ENاز جمله  رعايت كليه استانداردهاي مورد قبول شركت ملي نفت ايران -2
 .الزامي است

زلزله در طراحي  2800عماري وآئين نامه المللي م رعايت الزامات كليه مباحث مقررات ملي ساختمان، استانداردهاي بين -3
 .ها ضروري است و احداث جايگاه

ها بايد در برابر رانش زمين و حوادث غيرمترقبه مقاوم بوده و محاسبات و نقشه هاي مربوطه به تائيد مهندس  كليه سازه -4
 .د شودها توسط مراجع ذيصالح در محل بررسي و تائي محاسب ذيصالح برسد و كليه محاسبات و طراحي

  

  انتخاب زمين و جانمايي - ب
هاي دسترسي  ها، توجه به وضعيت توپوگرافي، بافت محل، ترافيك، راه هنگام بررسي زمين پيشنهادي جهت احداث جايگاه

هاي  راه و هاي اطراف، بافت محل، عرض گذر و حجم ترافيك سواره رو و عرض پياده رو به زمين و همچنين كاربري پالك
درتقاطع ها و ميادين و ساير مكانهاي ممنوعه مندرج در قوانين و احداث اينگونه جايگاهها . دسترسي به زمين ضرورت دارد

 .مجاز نمي باشدمجاور مراكز تجمع عموم 

 طراحي و اجرا  -4
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خط  6هاي دو طرفه و يكطرفه كه جايگاه هاي كوچك در آنها احداث مي گردد به ترتيب داراي حداقل  خيابانالزم است  -1
 .مي باشد متر طول 20عرض در  متر 8ياز براي استقرارتاسيسات جايگاه موردن محدودهوحداقل خط عبوري باشند  3و 
 .)عرض در نظر گرفته شودبديهي است مسير عبور عابرين پياده مي بايست عالوه بر ابعاد فوق در (

زمين جايگاه در مجاورت مدارس، مجتمع هاي آموزشي ساختمان پزشكان، بيمارستانها، آسايشگاه ها، مساجد، سينماها و  -2
نفر  50تجمع كه براي بيش از  و مراكز ، ساختمانهاي اداري و ساير ابنيههمچنين سالن هاي ورزشي هتلها، رستورانها

، خانه هاي مسكوني، مراكز تلفن، انبارهائي كه در )مترمربع زيربنا 2000بيش از (ههاي بزرگ طراحي شده باشند، فروشگا
مانند نجاري، چوب بري، انبارهاي كاه، كاغذ، مقوا، ( نگهداري مي گرددزياد  يا خطرناك به مقدار مواد قابل اشتعال هاآن

 .قرار نداشته باشد) و غيره ، موارد منفجرهپارچه

 .هاي سطحي اطراف نباشد در مسير عبور سيل و آبزمين پيشنهادي  -3

دخانه، دكل برق، خطوط لوله و يا مشرف چشمه، روآبراهه هاي اصلي، چاه آب، قنات،  مجاورتدر  انتخابي نبايستيزمين  -4
 .باشدبه آنها 

 .نباشد هاي ساختماني بر روي گسل يا در نزديكي آن و يا بر روي خاك دستي و محل انباشت نخاله انتخابيزمين  -5

ر، مهندسي و ايمني مناطق شهرداري، پليس راهو(ها به تائيد مراجع ذيربط محلي  الزم است موقعيت احداث جايگاه -6
 .برسد) پخش

     ها و مراكز خدماتي كه داراي شعله متر از طرفين با مغازه 15زمين جايگاه جهت احداث ساختمان بايستي حداقل  -7
باشند فاصله مي) رادياتور سازي، ريخته گري، لحيم گري، نانوائي، كبابي و غيره آهنگري، جوشكاري،(حفاظ مانند بي

 .داشته باشد

 . خزان شونده وجود داشته باشدگياهان و اشجار  در زمين جايگاه نبايستي -8

اقدامات الزم درخصوص نصب با هماهنگي مقامات شهري و مسئولين ذيربط بايستي  دسترسي به جايگاه  در خيابان  -9
از فاصله ...) چراغ هشدار دهنده، سرعت كاه، تابلوهاي راهنمايي و رانندگي هشدار دهنده توقف ممنوع و (يزات ايمني تجه

 .متري ورودي جايگاه صورت پذيرد 200

 هايكابل حريم .گرددرعايت اعم از زير زميني و روزميني ... و آهن هاي انتقال گاز و خطوط راهحريم برق فشار قوي، لوله  -10

 .گردد استعالمسازمان برق منطقه اي  از بايد هوا رطوبت و ولتاژ مقدار به توجه با قوي فشار برق

  
  طراحي سايت - ب
 .ها و ساير موارد مربوطه رعايت گردد گذاري در فاصله  NFPA30Aو   NFPA30الزم است در طراحي الزامات استاندارد -1

 .ها انجام گردد و اصالحي خيابانها  طراحي جايگاه با در نظر گرفتن بر قانوني جاده -2

و محل استقرار خودرو محل احداث كيوسك  محوطه مخازن، سكوي عرضه فرآورده، شاملكف تمام شده محوطه جايگاه  -3
 .قرار گيرد گذرهاي اطرافروسازي در تراز باالتري از  گذاري و پياده با جدول و نفتكش

 .جايگاه ضروري استنصب تابلو برق و تجهيزات مورد نياز در طراحي  -4

سايبان  .مي باشد الزم   جايگاهكاركنان  استقرار نصب تجهيزات كنترل و راهبري و همچنين  جهت بكارگيري كيوسك  -5
 .توصيه مي گرددنيز مناسب در محل سكوي عرضه فرآورده  با ابعاد



  كوچك عرضه سوخت  طراحي و احداث جايگاه هاي دستورالعمل

8 

 

. سطحي به خارج باشدهاي  جهت هدايت آب )درصد يك داقلح( بندي مناسب بايست داراي شيب محوطه جايگاه مي -6
مي بايست با ) و محل استقرار نفتكش درهنگام تخليه(ضمناً محدوده استقرار خودروها در مجاورت سكوي عرضه سوخت 

 .جدول گذاري مناسب از اطراف مجزا گرديده و فاقد شيب طولي باشد

س طول و ظرفيت نفتكش تغذيه بايست براسا مي  شعاع چرخش جهت ورود و خروج از محدوده جايگاه 6با توجه به بند  -7
 .در هرصورت امكان مانور نفتكش به محل تخليه مي بايست  به سهولت ميسر باشد. كننده مخزن جايگاه طراحي گردد

االرضي  هاي تحت آب سطح ضمناً در مناطقي كه. گردد بتني مسلح ايزوله دفن الزم است مخزن جايگاه در داخل حوضچه  -8
در . (مخازن با ميلگردهايي در داخل بتن مهار گردد ،ريزي در داخل حوضچه مذكور بتن باال باشد؛ ضمن افزايش حجم

 .)صورت بكارگيري مخازن دو جداره به حوضچه بتني نياز نمي باشد

 10حداقل )چرخبار  (متمركز با بار تردد خودروها سطح روي محوطه مخزن مي بايست با طراحي سازه مناسب در برابر   -9
 .مقاوم باشد تن

هاي بتني قرارگرفته و روي  بايست در كانال شوند مي هايي كه در مسير تردد خودروها واقع مي كشي و كابل كليه لوله -10
هاي برق و ابزاردقيق با ماسه  هاي فرآورده و كابل هاي لوله كليه كانال. هاي بتني پوشيده گردد هاي مذكور با دال كانال

 .بادي پرگردد

كننده رنگي پوشش  سانتيمتر و  با اليه سخت 20و جايگاه با بتن مسلح به ضخامت حداقل ر الزم است كف محوطه سواره -11
 .داده شود

ها لحاظ شده شرايط اقليمي و نوع   ها و دسترسي هاي ارتباطي در طراحي راه ضروري است كليه اصول هندسي شبكه -12
 .خاك بستر مد نظر قرارگيرد

رو جايگاه و محوطه مخازن  و يا نصب گاردريل در اطراف محوطه سواره) جدول بتني يا سنگي(گذاري  ضروري است جدول -13
 .مدفون و سكوي عرضه سوخت انجام شود

   :بايستي مد نظر قرار گيرد روارد زيم جايگاه  كيوسكطراحي در  -14
i. متـري بـا تجهيـزات     4فاصـله   جايگـاه بـوده و حـداقل    خارج از منطقه خطر  جانمايي كيوسك

 . يت گرددرعاسوختگيري و محل تخليه 

ii. بـه نحـوي كـه احتمـال ورورد و تجمـع       دقرارگيـر سوختگيري نسبت به سكوي  باالترارتفاع  در
 .وجود نداشته باشد درون آنبخارات قابل اشتعال به 

iii. كيوسك مي بايست داراي سيستم تهويه رو به فضاي باز باشد. 

iv. سوختگيري مستقر شودسانتي متر باالتر از سطح سكوي  15ارتفاع حداقل  كيوسك بايستي در. 

v.  كيوسك بايستي داراي سيستم گرمايش و سرمايش مناسب باشد . 

vi.     كابل كشي و لوله هاي ورودي و خروجي به كيوسك بايستي به روش اسـتاندارد انجـام پـذيرد و
 .منفذ باشدهر گونه فاقد 

بايسـت  در طراحي جايگاه مي بايست محلي براي توقف و سوختگيري وسائط نقليه در نظر گرفته شود ايـن قسـمت مـي     -15
   :حائز حداقل شرايط زير باشد
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i.  تر باشد سطح آن نسبت به محل استقرار دستگاه توزيع كننده سوخت پايين . 

ii.  صورت عدم عملكـرد   كه دربه نحويكه باشد  عرضي محل استقرار خودرو ها بايستي سطح شيب
 .ترمز دستي خودرو منجر به حركت آن نگردد

iii. انتشـار بخـار بنـزين مجـاز     بيه هر گونه منفذ يا دريچه و منشـأ سطح محل توزيع سوخت تع در    
 .نمي باشد

iv. درنظر  دستگاه توزيع سوخت با نقليه وسائط برخورد از جلوگيري جهت مناسب تمهيدات بايستي
 .گرفته شود

v.  توزيع سوخت در جايگاه نسبت به ساير تجهيزات و خيابان هـاي   قرارگيري دستگاهمحل و نحوه
توزيع سوخت در حـال فعاليـت و بـا در نظـر      بايست با توجه به محدوده خطر دستگاهمجاور مي

 .گرفتن حداكثر طول شلنگ سوختگيري مشخص شود

vi.  يا پنجره هاي بازشـونده  ي با دريچه توزيع سوخت نسبت به ساختمان هاي فاصله دستگاهحداقل
 .مي باشدمتر  4 وجود دريچه يا درب و پنجره حداقلعدم و در صورت متر   5/5

  :محل تخيله جايگاه بايد داراي شرايط زير باشد  -16
i.  محل تخليه جايگاه بايستي از نوعoffset fill point with access chamber   طراحي و حـريم

 .رعايت گردد) 5(آن مطابق شكل 

ii. بوده و ضروريست حين تخليه جايگاه ) 3(ني نقتكش حين تخليه بايستي مطابق شكل حريم ايم
 .حريم مشخص شده حفاظت گردد به نحو موثرغير فعال شده و 

iii.  بـا اسـتحكام كـافي و بصـورت قفـل شـونده       فلـزي  محل تخليه جايگاه بايستي مجهز به درپوش
ايـن درپـوش بايسـتي    . شدن باشد قابل برداشته  فا با ابزار خاصطراحي گردد و اين درپوش صر

 .مانع عبور و مرور نباشد هم تراز سطح مجاور بوده و 

iv.   ن و جريـان هـاي سـرگردان بـوده و     محل تخليه بايستي مجهز به سيستم دفع الكتريسـته سـاك
 . مناسب حين طراحي در نظر گرفته شود  كگچن

v. باشند 1اتصاالت محل تخليه بايستي از نوع سريع بازشونده. 

در محل احداث جايگاه هاي كوچك الزم است كانال بتني مقاوم در برابـر حريـق و انفجـار جهـت حفاظـت از انشـعابات         -17
طراحي و احـداث  ...) شامل كابلهاي مخابرات و برق و لوله هاي گاز و آب و (شهري كه در محدوده جايگاه قرار مي گيرند 

 .گردد

بايست غيرقابل اشتعال بوده و بـه تائيـد مراجـع     ها و محوطه جايگاه مي يبانها، سا كليه مصالح مورد استفاده در ساختمان -18
 .ذيصالح برسد

                                                      
1 Quick act coupling 



  كوچك عرضه سوخت  طراحي و احداث جايگاه هاي دستورالعمل

10 

 

سـانتيمتري ضـمن    50هـاي   گيرند بـا ماسـه بـادي در اليـه     اطراف مخازن زيرزميني كه در حوضچه بتني ايزوله قرار مي -19
اخل حوضچه دفن مخازن، در روي آن هاي سطحي به د ضمناً به منظور جلوگيري از نفوذ آب. پاشي و كوبيدن پر گردد آب

 .با بسترسازي الزم از عايق رطوبتي مناسب استفاده گردد

 .هاي برق و ابزاردقيق با ماسه نرم پرگردد هاي فرآورده و كابل هاي لوله كليه كانال -20

شـود، نصـب    مـي باتوجه به اينكه به دليل محدوديت ابعاد زمين، تخليه فرآورده در محوطه سكوي عرضـه سـوخت انجـام     -21
 .ضرورت دارد "در هنگام تخليه فرآورده ورود خودرو و افراد متفرقه به محوطه جايگاه مجاز نيست"تابلويي با جمله 

 .انتقال و تخليه سوخت در جايگاه هاي موضوع اين دستورالعمل مي بايست بوسيله نفتكش يكپارچه انجام پذيرد -22

   

  مكانيك - بخش دوم 
  تو تجهيزا كشي لوله -الف

 .بايستي اعمال گردد NFPA 30Aو  NFPA 30استاندارد كشي فرآورده كليه الزامات  لوله براي -1

 .انجام گردد  ASME B31.3بايستي طبق استاندارد طراحي و تست سيستم لوله كشي  -2

در سيستم ذخيره سازي و انتقال سوخت در جايگاه هاي كوچك الزم است يكپارچگي جايگاه از لحاظ نوع متريال  -3
جنس لوله كشي ها نيز مي بايست در صورت بكارگيري مخازن فوالدي توضيح آنكه . مورد استفاده حفظ گردد

ت لوله كشي هاي مربوطه نيز غيرفلزي بكارگيري مخازن غيرفلزي الزم اسدر صورت  فوالدي باشد و به همين ترتيب
 EN 14125 استانداردمي بايست مطابق با الزامات در جايگاه باشد و لوله هاي غيرفلزي مورد استفاده 

براي ( 1
همچنين بايستي . ساخته شده باشند) GRPهاي  براي لوله(UL 97123  و استاندارد) ترموپالستيك  هاي لوله

لوله با اين استانداردها توسط مراجع ذيصالح ارائه گردد و به تائيد شركت ملي پخش  گواهينامه انطباق متريال 
 .برسد

ي تاييديه شركت ملداراي دستگاه توزيع كننده سوخت مورد استفاده در جايگاه مي بايست مطابق استاندارد بوده و  -4
 .باشدوده هاي نفتي ايران پخش فرآ

 .ع خودمكش باشددستگاه توزيع كننده سوخت مي تواند از نو -5

 .باشد مجهز سوختگيري زمان سرريز در از پيشگيري دستگاه توزيع كننده سوخت بايستي به ادوات الزم براي -6

 .متر باشد 5/5 از بيشتر نبايستي جايگاه در توزيع سوخت دستگاه شيلنگ طول -7

ليتر بر  45با دبي  بنزينو عرضه طرف حداكثر دو نازل براي سوختگيري از يك ،  ديسپنسردر صورت بكارگيري  -8
 .در نظر گرفته شودهر نازل براي دقيقه 

ضروري است كليه اجزاي آن از نوع ضد انفجار باشند و  3استفاده از سيستم توزيع سوخت تحت فشاردر صورت  -9
 .سيستم تغذيه الكتريكي آن ترجيجاً تك فاز باشد

                                                      
1 EN 14125 : Thermoplastic and flexible metal pipe work for underground installation at petrol filing 
installation 
2 UL 971 : Standard for safety non metallic underground piping for flammable liquids 
3 Pressurized system 
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 . باشد جريان سوختاي براي قطع اضطراري  ديسپنسر مجهز به وسيلههر الزم است  -10

 .در نظر گرفته شود 1قطع كن ديسپنسر يك عدد شيلنگ هر بر روي -11

 .گردداز فيلتر مناسب استفاده در مسير لوله تخليه به مخزن  -12

 .لوله هاي تخليه بايد همراه نفتكش به محل انتقال يابد  به مساحت كم جايگاه و شرايط محل تخليه ،با توجه  -13

 2الي  5/1شيب لوله كشي  .سمت مخازن ذخيره بايستي در نظر گرفته شوده فرآورده بامكان درين كليه خطوط  -14
 .درصد به سمت مخزن در نظر گرفته شود

 .در نظر گرفته شود  mm 150 حداقل تا كف مخزن  2مغروق پمپ لوله مكشفاصله  -15

 .مجهز باشد 3بازدارنده شعله مخزن بنزين بايستي به تهويه لوله -16

 .مخزن امتداد يابد كفاينچي  4 فاصلهلوله پركن مخزن سوخت تا  -17

 .در نظر گرفته شود فلزي و استاندارد پذير كشي به ديسپنسر و مخزن بايستي اتصال انعطاف در محل اتصال لوله -18

 .باشد   BS EN 13617-1استاندارد مطابق با بايد  دستگاه توزيع كننده سوختشيلنگ  -19

به نحوي باشد كه جهت انجام تعميرات در صورت بروز نشتي نيازي به كندن زمين نبوده طراحي لوله كشي بايستي  -20
 .هايي براي بازديد و دسترسي جهت تعمير و نگهداشت سيستم مد نظر قرار گيرد و حوضچه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
1 Breakaway coupling 
2 Submersible 
3 Flame arrester 
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  نكات طراحي و ساخت مخازن  - ج
 .انتخاب گرددمي تواند فلزي يا غيرفلزي جنس مخازن زيرزميني  -1

انجام  BS EN 12285-1مي بايست بر اساس آخرين ويرايش استاندارد  فوالديطراحي و ساخت مخازن زيرزميني  -2
 .لحاظ گردد 1 خوردگي مجاز اضافه بعنوان ها حداقل يك ميليمتر گردد و جهت محاسبه ضخامت نهايي ورق

 .انجام گردد UL 1316طراحي و ساخت مخازن زيرزميني غيرفلزي مي بايست بر اساس آخرين ويرايش استاندارد   -3

  .ليتر مي باشد 45000ظرفيت اسمي مخزن براي اين نوع جايگاه حداكثر   -4
  .اينچ يا بزرگتر باشد 24با سايز  2دريچه آدم رو هر مخزن جايگاهي مي بايست داراي يك -5
 :ت داراي نازلهاي مورد نياز با فلنج استاندارد به شرح زير باشدهر مخزن مي بايس -6

        اينچ ، نازل 4با سايز  5اينچ، نازل نمونه گيري 2حداقل با سايز 4اينچ، نازل خروجي 4با سايز  3نازل ورودي
آن         كه سايز  7هتهوي اينچ و نازل 3آوري بخارات بنزين با سايز  اينچ، نازل جمع 4 حداكثر با سايز 6ارتفاع سنج

 .مي بايست در نظر گرفته شوداينچ  2حداقل برابر و  بدست مي آيدبر اساس ظرفيت مخزن 

 :در طراحي مخزن مي بايست موضوع خروج بخارات مد نظر قرار گيرد و موارد زير رعايت گردد -7

و درمجاورت عوامل گرم كننده بايست در محلي ايمن و بدون خطر رو به باال امتداد يافته  لوله هواكش مخزن مي -
 .متر باالتر از سطح زمين امتداد يابد 6/3زا قرار نگرفته و تا ارتفاع حداقل و آتش

 .قطر لوله تهويه و تعداد آن تابع ظرفيت مخزن بوده و براساس استانداردهاي مرتبط تعيين مي گردد -

 .گردد مهار به نحو موثرلوله هواكش مخزن بايستي مجهز به كالهك بوده و  -

 .رعايت گردد) 4(حريم هواكش مخزن جايگاه بايستي مطابق با شكل  -

   لوله هاي تهويه مي بايست باالتر از بيشترين سطح مايع موجود در نفتكش قرار گيـرد و همچنـين ارتفـاع آن از    -
 .متري سطح زمين نيز تجاوز نكند 4

  متـر از   3ت بـه انـدازه كـره اي بـه شـعاع      دهانه لوله هواكش در يك سيستم مجهز به كنترل آالينده مـي بايسـ   -
 .دريچه هاي باز ساختمان هاي مجاور فاصله داشته باشد

كـه احتمـال    وگيري از تخليـه بخـارات در اتمسـفر   در جايگذاري لوله هواكش بايستي موارد ذيل را به منظور جل -
 :وجود جرقه و بروز آتش سوزي را دارد در نظر گرفت

 توسعه امالك مجاور جايگاه 

 هت وزش بادج 

 احتمال وجود هرگونه جريان هوا ناشي از وجود ساختمان هاي مرتفع 

 وجود فواصل و شكاف باريك ميان ساختمان ها 

 مجاورت با دودكش هاي بخاري، سيستم تهويه،  ناودان هاي ساختمان و درخت ها  
                                                      

1 Corrosion allowance 
2 Manhole 
3 Inlet nozzle 
4 Outlet nozzle 
5 Sampling nozzle 
6 Level gauge nozzle 
7 Vent 
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  .باشد  مين مجازصورت دستي ه انجام عمليات سنجش سطح سيال ب  -8
سيستم توزيع سوخت تحت فشار رعايت حداقل فاصله مجاز بين لوله هاي ورودي و خروجي  در صورت استفاده از -9

  .طبق الزامات و دستورالعمل هاي شركت سازنده آن ضروري مي باشد
سازنده ارتفاع سنج شركت  دستورالعملبر اساس  ارتفاع سنج نصب نازل و وروديحداقل فاصله الزم بين نازل رعايت  -10

  .الزامي است
  .بر روي بدنه مخازن الزامي است Earthing Lug بيني و نصبپيش  -11
12- Rating همچنين . استفاده گردد استاندارد 1ردهبا  از لوله ها و اتصاالتو  در نظر گرفته شود 150ها  فلنج نازل

Rating  اينچ و باالتر مي بايست با  2شيرهاي با سايزRating  باشد 150فلنجهاي متصل به آن يكسان و برابر.  
طراحي مربوطه استاندارد  با مطابق هاي آن وله كشيتستهاي مخزن و لاست الزم پيش از بهره برداري از مخزن  -13

  .انجام گردد

مناسب به نحوي مهار فلزي هاي و توسط تسمهنصب گردد در داخل محفظه و روي بالشتك بتوني مخزن بايستي بر  -14
 .پايداري آن حفظ گردد آبهاي سطحي و نيروي ناشي از باال آمدنكه در برابر زلزله  شود

سطح  هاي ريخت و پاش شده از فرآورده هاي جاري وآبهاي بازديد بايستي به نحوي طراحي گردد كه دريچه  -15
  .مخزن وارد نگردددرون جايگاه به 

 .الزامي است NFPA 30استاندارد  بر اساس نصب تجهيزات جلوگيري از پر شدن بيش از حد مخازن -16

 

  برق - بخش سوم 
مقاوم بوده و باعث گسترش  و ضربات مكانيكينفوذ فرآورده در برابر  استفاده در جايگاه بايستي كليه كابل هاي مورد -1

  .حريق نگردند
بايست  مياطق اين منو كليه ادوات وتجهيزات برقي در شود مشخص اين دستورالعمل هفتمبخش مناطق خطر مطابق با  -2

  .نصب انتخاب گرددمشخصه ضد انفجار متناسب با محل  با
ه كحداكثر مقدار مقاومت الكتريكي شبوده و اقل داراي دو حلقه چاه ارت بحده ارت و كداراي شببايست  هرجايگاه مي -3

 ميزان مجاز مندرج در استاندارد مذكورنبايستي از ،  BS 7430استاندارد  ارت ضمن انجام محاسبات مربوطه بر اساس
ر مقاومت يك با حداكثداراي چاه ارت مجزا  بايست مي دقيق و سامانه هوشمند سوختابزار سيستم  ضمناً. تجاوز نمايد

 .اهم درنظر گرفته شود

سطح مقطع  زرد و دار سبز و بايست با كابل ارت روكش مي روزميني هاي فلزي بدنه فلزي كليه تجهيزات برقي و سازه -4
  .گردنديستم اتصال زمين متصل به س موثرصورت ه و ب IPS-E-EL-100مناسب مطابق با استاندارد  

  .و به نحو موثر به شبكه اتصال زمين جايگاه متصل گردد  IPSمطابق با استاندارد  زن بايستيمخ -5
از نوع قارچي به كليدهاي قطع اضطراري ضدانفجار با بكارگيري . (مجهز گردد 2جايگاه بايستي به سيستم قطع اضطراري -6

 )تعداد كافي

                                                      
1 Schedule 
2 Emergency shutdown system 
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 IPSانجام كابل كشي و اتصال به تابلوهاي توزيع و مصرف كننده ها بايستي با استفاده از گلند مناسب و طبق استاندارد  -7
 . صورت پذيرد

  .بتني در نظر گرفته شود و الزم است كانالهاي مذكور با ماسه بادي پر شود انال هايكانال هاي برق از نوع ك -8
  .اصابت صاعقه انجام و در صورت نياز صاعقه گير نصب گرددك در طراحي جايگاه بايستي ارزيابي ريس -9

  .باشند IPSكليه نقاط داراي شدت روشنايي الزم طبق استاندارد جايگاه مي بايست  روشناييسيستم طراحي در   -10

حين طراحي بايستي محل هاي الزم جهت بازديد و آزمون سيستم زمين جايگاه در نظر گرفته شده و رويه اجرايي و   -11
 . برنامه آزمايش آن تدوين و ارائه گردد

در نقشه هاي طراحي كليه اجزاء سيستم توزيع الكتريسيته و سيستم حفاظتي تجهيزات مد نظر قرار گرفته و مشخصات   -12
 . درج گردد فني آنها  دقيقا

شخصات طراحي شده و م به تعداد كافي و متناسب با شرايط آنتابلوهاي كنترل و توزيع اه بايستي براي مجموعه جايگ  -13
نگهداشت اين تابلوها جزو مدارك طراحي تعميرات و اي دوره اي هرويه تست و برنامه . فني دقيق آنها ذكر گردد 

 . محسوب مي گردد

عبارت  به. محل نصب باشندمتناسب با  IP داراي مشخصه هاي الزم از جمله بايست سوخت مي هاي توزيع كننده دستگاه  -14
   و در صورتيكه در فضاي باز مورد استفاده قرار  IP54گردند درجه حفاظت نصب مي سايبانديگر در صورتيكه در زير 

  ).گردد اين موضوع از طريق ارائه گواهينامه هاي معتبر از مراجع ذيصالح اثبات مي. ( داشته باشند  IP66گيرند مي
  

  

  

  

  ابزاردقيق - بخش چهارم 
  

  سيستم سامانه هوشمند سوخت) الف
 Rackطور مستقيم تا ه ب اردشيلدCAT6 زوجي  4كابل  رشته  يكبا سامانه هوشمند هر نازل ديسپنسر ارتباط  جهت  -1

 .در نظر گرفته شودهوشمند   سامانه

ترمينال بدون ( تكه صورت يكه ب مي بايست) سامانه هوشمند Rackاز محل ديسپنسر تا ( ي ابزاردقيقها كابل كليه -2
 .گردد اجرا) اتصال

هاي مديريت سامانه هوشمند سوخت بايد  تجهيزات مربوطه مطابق دستورالعمل سامانه هوشمند و Rackلزوم استفاده از   -3
 .پذيرد انجام

 

  سيستم سطح سنج مخازن ) ب
  .الزامي مي باشد  1تجهيز مخزن به سيستم كنترل سطح و دما -1
 .نصب گرددو   انتخابشركت ملي پخش  مورد تاييدجايگاه مي بايست از بين برندها و مدل هاي LG/TG سيستم  -2

صورت لزوم كيوسك داراي نمايشگر مناسب سيستم سطح سنج جايگاه بايستي از نوعي انتخاب گردد كه در محوطه و در   -3
 .)الزم به ذكر است در صورت نصب نمايشگر محلي در نقطه تخليه ، اين تجهيز بايستي از نوع ضد انفجار باشد. (باشد

                                                      
1 LG/TG (Level Gage / Temperature Gauge)  
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 .باشد Low Levelو  High Level داراي آالرم LG/TGسيستم   -4

 .دنانتخاب گرد NIOEC-SP-70-05تاندارد اسطبق آرمور دار و  از نوع بايست هاي ابزاردقيق وكنترل مي كابل  -5

 .باشد NIOEC-SP-70-05كدينگ كابل كشي در خصوص سيستم ابزاردقيق و كنترل بايستي طبق استاندارد  -6

 . هاي برقي اجرا شود سانتيمتر از كابل 30فاصله حداقل ه ب داخل كانال و كابل كشي از -7

  .فلزي مرغوب الزامي است ductجهت عبور كابلهاي ابزاردقيق استفاده از   -8
  

  

  حفاظت از خوردگي- بخش پنجم 
  استاندارد با  مطابق  با اعمال سامانه  مناسب رنگ وجايگاه مي بايست بخش روزميني كليه اجزاي فلزي  -1

 IPS-E-TP-100 خوردگي محافظت گردند در مقابل  ا: 

انجام و  استاندارد  فوق الذكر   محل جايگاه  انتخاب سيستم رنگ آميزي مي بايست بر اساس شرايط جوي -
 .پذيرد

 .استاندارد مذكور انتخاب گردد   بر اساسمي بايست انتقال فرآورده  فام اليه نهايي رنگ لوله ها  -

مي باشد و  IPS-E-TP-270جايگاه  پوششي اجزاي فلزي دفني  امانه سانتخاب و اعمال استاندارد پايه جهت  -
  .رعايت آن الزامي است

درج گردد بطور واضح و ساخت مخزن  PIPING بخشمدارك فني در مرتبط با اين بخش موارد حفاظت فني الزم است  -2

 .قرار گيرد و اقدام  تا در زمان طراحي و سفارش ساخت مورد توجه

  

 1سيستم بازيافت بخار - بخش ششم 

  كليات -1

و كـاهش محـدوده خطـر انتشـار     بخارات انتشار يافته بـه اتمسـفر    ست به منظور كمينه سازيا در طراحي جايگاه ضروري
بازيافـت   جهتكليه تجهيزات مورد نياز  داراي مي بايستاين سيستم . بخارات، سيستم بازيافت بخار به طور كامل لحاظ گردد

  .باشد )Stage II(و سوختگيري خودروها ) Stage I b(تخليه فرآورده از نفتكش زمان انتشار يافته در طول      بخارات

توضيح اينكه استفاده از سيستم هاي متفرقه ممنوع بوده و كليه تجهيزات مي بايست داراي تاييديـه شـركت ملـي پخـش     
  .فراورده هاي نفتي ايران باشند

 Stage I bسيستم بازيافت بخار  -2

انتشار بخارات جابجا شده حين تخليـه بـه   سيستم بازيافت بخار در اين مرحله، جهت تبديل بخارات به مايع و جلوگيري از 
شـوند بايسـتي بـه تجهيـزات     به كـار گرفتـه مـي    هاجهت انتقال فرآورده به جايگاههايي كه نفتكش. اتمسفر طراحي شده است

                                                      
1 Vapour recovery system  
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  تجهيـزات مربـوط بـه ايـن سيسـتم در      شـماتيك  . پيش بيني گرددو اتصاالت اين سيستم در جايگاه  ودهبازيافت بخار مجهز ب
  .نشان داده شده است) 1(شكل 

لوله هواكش بايستي . اتصاالت مربوط به تجهيزات سيستم بازيافت بخار بايستي تا حد ممكن به محل تخليه نزديك باشند 
براي آنكه مخـزن   P/Vدر اين سيستم از يك شير . ورده طراحي گرددليتر بر دقيقه در حين تخليه فرآ 800براي دبي بخارات 

از صحت عملكرد شـير مـذكور اطمينـان حاصـل     شود و الزم است را داشته باشد، استفاده مي ادي خودحين عمليات تنفس ع
  . گردد

  

  

  

  

  

  Stage I bسيستم بازيافت بخار :  1شكل

 Stage IIسيستم بازيافت بخار  -3

طراحـي شـده    هاي ناشي از عمليات سـوختگيري خودروهـا  به منظور كاهش آالينده اين مرحله از سيستم بازيافت بخارات
وسيله يك پمپ خالء به مخـزن جايگـاه    با ورود سوخت به خودرو بخارات تجمع يافته در مخزن خودرو از طريق نازل به .است

   .باشدمي Stage I bنصب اين مرحله از سيستم بازيافت بخار مستلزم آماده به كار بودن . شوندمنتقل مي

  :باشدشامل موارد ذيل مي Stage IIالزامات مورد نياز جهت ساخت و اجراي 
 نازل سوختگيري مخصوص جهت جدا نمودن مسير عبور فرآورده و بخارات 

 محور جهت توزيع سوخت و بازيافت بخارشيلنگ هم 

 در نازل و شيلنگ 1اتصاالت مخصوص قطع اضطراري 

  سوختگيرييك شير يكطرفه جهت پيشگيري از برگشت بخارات از مخزن به اتمسفر از طريق نازل 

 يك شير قطع جريان در سيستم لوله كشي بخار در ابتداي دستگاه توزيع سوخت 

 پمپ بخار و سيستم تنظيم كننده 

   هاي مورد نياز جهت كـاركرد دائمـي سيسـتم بازيافـت     INTERLOCKطراح بايستي كليه تمهيدات الزم را جهت ايجاد 
و  باشـد قـادر بـه عرضـه سـوخت     نبايد نقص در اين سيستم جايگاه  به عبارت ديگر در صورت وجود هرگونه. مد نظر قرار دهد
  .نداشته باشدشدن را   BYPASSسيستم قابليت

                                                      
1 Breakaway coupling 
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 ايمني و آتش نشاني   - م هفتبخش 

  : 1ارزيابي ريسك) الف
  كليات) 1-الف

، بهره بـرداري   از جمله طراحي ، احداث،  بايستي در تمامي مراحل كوچك مقياس در مجاري عرضه ارزيابي ريسكانجام  
بايسـت مجـددا ارزيـابي     در صورت بروز هرگونه تغيير در داخل و يا مجـاورت جايگـاه مـي   . انجام پذيرد 2و بر چيدننگهداشت 

  . مورد تاييد قرار گيرد ،ريسك مي بايست مطابق روشهاي استاندارد مستند  ارزيابي. ريسك انجام پذيرد

ينـد ارزيـابي   كليـه ريسـك هـا را در فرآ   الزامات استاندارد و اتخاذ رويه هـاي معتبـر    تمامي طراح بايستي با در نظر گرفتن
  . را به نحو موثرحذف، كنترل و يا كاهش دهد كرده و ريسك هاي باالي سيستمريسك شناسايي 

  :اصلي متصور به شرح زير مي باشند  برخي از ريسك هاي

 آتش سوزيخطر ) 2-الف

براي مخزن ذخيره، سكوي سوختگيري، انتشـار  مجاري عرضه اطراتي است كه بايستي در از عمده مخانفجار سوزي و آتش 
وسيله نقليه در حال سوختگيري و  نفتكش در حال تخليه سوخت، تاثير متقابل جايگاه بر همسايگان  بخارات، تشكيل ابر بخار،

  ات پيشـگيرانه كلـي انجـام    انه فرآينـدي و اقـدام  دو رويكـرد اقـدامات پيشـگير    بـا اجراي اين تمهيدات  . مد نظر قرار گيرد... و 
  . مي پذيرد

  اقدامات پيشگيرانه فرآيندي) 1-2-الف

اختصاصـي اسـت كـه بايسـتي حـين طراحـي در قالـب        اقدامات پيشگيرانه فرآيندي شامل تمهيدات ويژه، فني و سازماني 
  . كنترل نمايديا و انجام پذيرفته به نحوي كه خطر آتش سوزي و انفجار را حذف  hazopمطالعات 

  

 اقدامات پيشگيرانه كلي) 2-2-الف

هاي محتمـل در جايگـاه را   آتش سوزيطراح مي بايست در فرايند طراحي تمهيدات ويژه اي را براي مقابله و سركوب انواع  
اطفـا حريـق، مسـدود    اطمينان از آماده بكار بودن تجهيزات اعالن و مد نظر قرار داده و  برنامه ريزي منظم و مناسبي از جمله 

تمالي و يا شرايط اضـطراري و  نبودن مسير هاي فرار و تردد افراد، تخليه اماكن داخل و مجاور جايگاه در صورت وقوع حادثه اح
  .مد نظر قرار دهد... 

                                                      
1 Risk assessment  
2 Decommissioning  
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 محيط زيست) 3-الف

-كـاهش آسـيب  منجر به  گردد،لحاظ ميبسياري از اقدامات كنترلي كه به منظور پيشگيري از وقوع آتش سوزي و انفجار  

ارزيابي ريسك زيست محيطي بايستي براي شناسايي خطرات ناشـي  علي ايحال . دگرديهاي وارده به محيط زيست نيز خواهد 
خطاي انساني يا نقـص تجهيـزات    خطرات ناشي ازبرداري و يا از ريخت و پاش يا نشت سوخت و بخارات فرآورده در زمان بهره

  .يرنده الزامات قانوني سازمان محيط زيست نيز باشدانجام شود بطوريكه دربرگ

  

 بهداشت) 4-الف

ريسـك اصـلي  ايـن حـوزه عبـارت اسـت از        . بايست الزامات بهداشتي نيز در ارزيابي ريسك مجاري عرضه لحاظ گـردد مي
بايست در مرحله طراحي، ساخت و بهره بـرداري جايگـاه بـراي    مواجهه كاركنان و يا شهروندان با بخارات هيدروكربوري كه مي

  .گيرد ركاهش آن تمهيدات الزم مد نظر قرا

  : 1طبقه بندي مناطق خطر) ب
  كليات) 1- ب

فرآورده يا بخارات قابل اشتعال ناشي از آن و يـا  وجود دائمي دليل گردد كه در آنجا بههايي اطالق ميمناطق خطر به محل
اسـتانداردهاي   از و تبعيتابزار مستلزم اتخاذ تمهيدات ويژه با استفاده از نصب تجهيزات الكتريكي انجام كار  ،آن وجوداحتمال 

  .باشدمرتبط مي

  :گردنداين مناطق به شرح زير طبقه بندي مي

مدت طوالني  ناحيه اي است كه مخلوط گاز قابل انفجار به طور دائم موجود بوده و يا انتظار ميرود كه براي: 2ناحيه صفر
  .موجود باشد و يا چنين شرايطي به دفعات زياد در دوره هاي كوتاه رخ دهد

گاه مخلوط گاز قابل انفجار را انتظار عادي، مي توان وجود متناوب يا گهناحيه اي است كه در طي كار : 3ناحيه يك

ناحيه اي است كه در طي كار عادي وجود متناوب يا گه گاه مخلوط گاز قابل انفجار انتظار نمي رود و يا چنين  :4ناحيه دو
  .شرايطي به دفعات بسيار كم و در مدت كوتاه رخ دهد

  

  

                                                      
1Hazardous area classification 
2 Zone 0 
3 Zone 1 
4 Zone 2 
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 ميزان گسترش مناطق خطر) 2- ب

هايي كه احتمال ريخت و پاش فرآورده و بخارات حاصل آن وجود دارد مي بايست شناسايي و ارزيـابي  منشاء خطر و محل 
عمليات روتين تعمير و نگهداشت، ريخـت و   تجهيزات منصوب ،اتصاالت فرآيند تخليه،آن مناطق، شده و بر اساس ميزان خطر 

  .ردحين طراحي مد نظر قرار گي سوخت گيري وسيله نقليهو  پاش احتمالي

  :برخي از اصلي ترين منشا هاي خطر به شرح زير مي باشند

  نفتكش در حال تخليه ) 1-2-ب

  بـر مبنـاي مـوارد ذيـل    دهنده گسترش ميزان و محدوده خطر براي نفتـتكش در حـال تخليـه سـوخت و      نشان) 3(شكل 
  :مي باشد 

  داراي تهويه كافي  محل تخليه ،بايستي  نزديك به طراحي در نظر گرفته شده براي استقرار نفتكش حين محل
  .از، باشدفضاي ب در و ترجيحاً

  در كوتاه ترين مورد استفاده براي تخليه هاي شيلنگمحل اسقرار نفتكش بايستي به گونه اي طراحي گردد كه
  .باشندحالت ممكن 

در آْن محـل نباشـد، آن   ه در محل تخليه رخ ندهد و احتمال وجود بخارات قابـل اشـتعال   دتا زماني كه ريخت وپاش فرآور
در صورت ريخت و پاش فرآورده و يا احتمال وجود بخارات منطقه ايمن به . محدوده براي ورود نفتكش منطقه ايمن خواهد بود

Zone 2 صورتي كه ريخت و پاش در حين تخليه و حضوردر .  تبديل شده و نفتكش اجازه ورورد به آن محل را نخواهد داشت 
  .متوقف بماند نفتكش به صورت موتور خاموش  ناحيه،تي تا زمان پاكسازي محل آلوده در آن نفتكش رخ دهد، بايس

  راهنماي طبقه بندي مناطق خطر در دستورالعمل:2شكل
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  لوله تهويه ) 2-2-ب

سيسـتم بازيافـت   بستگي به نصب و يـا عـدم نصـب    ميني زمناطق خطر در محدوده لوله هواكش مخازن زيرنحوه گسترش 
  . داده شده است نشان )4(شكل  داشته كه اين موضوع براي هر دو حالت در بخارات 

  .اتصاالت لوله هواكش مخازن مي بايست در هر دو حالت بسته بماندكليه توضيح اينكه 

 

  منطقه خطر نفتكش حين تخليه:3شكل
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گسترش منطقه خطر لوله هواكش مخزن ذخيره فرآورده:  4شكل   

فاقد سيستم بازيافت بخارات: سمت راست  

مجهز به سيستم بازيافت بخارات: سمت چپ   

 

  محل تخليه ) 3-2-ب
تخليه ممكن است منجر به انتشار بخارات قابـل اشـتعال در اطـراف    برداشتن درپوش حوضچه تخليه قبل از اتصال شيلنگ 

و  ست مانند يك سيستم كـامالً بسـته بـوده   تمامي اتصاالت در طول فرآيند رسيد و برداشت سوخت مي باي. محل تخليه گردد
ت شـيلنگ، آلـودگي   منابع خطر در محل تخليه مي تواند شامل نشت فرآورده و يا بخـارات از اتصـاال  . گونه نشت باشد فاقد هر

  .محل پس از قطع اتصاالت شيلنگ، انتشار بخارات قابل اشتعال قبل از جايگذاري درپوش حوضچه تخليه باشد

  .مي باشد) 5(گسترش مناطق خطر براي محل تخليه زير زميني مطابق شكل 

  

  نحوه گسترش منطقه خطرمحل تخليه :  5شكل 
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  دستگاه توزيع كننده سوخت) 4-2-ب
  كليات  )1-4-2-ب

ايـن   .دات خود را تهيه و ارائه نمايندنقشه طبقه بندي مناطق خطر براي توليتوزيع سوخت بايستي  دستگاه هايسازندگان 
  .كار گرفته شده، بستگي دارددر آن ببندي به ساختار داخلي دستگاه و تجهيزاتي كه جهت جلوگيري از نشت بخارات  طبقه

  بدنه دستگاه توزيع سوخت )2-4-2-ب

 )6(شكل در  آن فاقدمنطقه خطر اطراف يك دستگاه توزيع فرآورده در دو حالت مجهز به سيستم بازيافت بخار و  شگستر
  .سانتي متر متغير باشد 20از صفر تا تواند  اطراف بدنه مي Zone 2 بر اساس استاندارد سازنده دستگاه، . داده شده استنشان 

  
  
  
  
  
  
  
  

  دستگاه توزيع سوختمنطقه خطر اطراف :  6شكل 
  )فاصله هوايي ( مجهز به سد بخارات : سمت راست
  )فاصله هوايي ( فاقد سد بخارات : سمت چپ

  
  نواحي خطر اطراف هواكش دستگاه توزيع سوخت )3-4-2-ب

در هـر  توضيح اينكه  هواكش دستگاه توزيع سوخت را نشان مي دهد خروجي ناحيه خطر اطراف  شگسترنحوه ) 7(شكل 
  .استدو حالت مجهز به سيستم بازيافت بخار و يا فاقد آن يكسان 

  
  ناحيه خطر اطراف هواكش خارجي دستگاه توزيع سوخت:  7شكل 
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  خودرو در حال سوختگيريبراي خطر گسترش دامنه ) 4-4-2-ب

دستگاه توزيع  اگر كهتيدر صور ، مي گردد اطراف منتشر بخارات حاصل از آن در گردد  خودرو آغاز مي زمانيكه سوختگيري
و مقـدار   برگشـته از طريـق نـازل بـه مخـزن ذخيـره      حاصله سيستم بازيافت بخارات باشد، بخارات  Stage IIسوخت مجهز به 

نيز مشـاهده مـي شـود، منطقـه خطـر      ) 8(در اين حالت همان طور كه در شكل  .خواهد شد متصاعدناچيزي از آن به اتمسفر 
zone 2 ر صورتيكه دستگاه توزيع سوخت فاقد سيستم بازيافت بخارات باشد، با ورود سـوخت بـه مخـزن خـودرو     د. خواهد بود

اطراف مخزن سوخت خودرو  بخارات به اتمسفر منتقل گشته و به دليل چگالي باالتر اين بخارات نسبت به هوا ، منطقه خطر از
گسـترش خواهـد يافـت و در ايـن     ) يز مشاهده مي شـود ن )8( كه در شكل هاشور خورده ايبه صورت ذوزنقه ( به سمت زمين

  .خواهد بود zone 1حالت منطقه خطر 

  
  نواحي خطر اطراف خودرو در حال سوختگيري:  8شكل 

  فاقد سيستم بازيافت بخارات: سمت راست
  مجهز به سيستم بازيافت بخارات: سمت چپ

اي يـك دسـتگاه توزيـع    انجام عمليات سـوختگيري بـر  منطقه خطر اطراف دستگاه توزيع سوخت و خودرو حين ) 9(شكل 
اگرچه . خوردو حين سوختگيري بستگي داردده خطر در اين حالت به محل قرارگيري ومحد. نشان مي دهد سوخت دو نازل را

حل توقف خودرو جهت سوختگيري به دليل طول شيلنگ سوختگيري محدود مي باشد اما منطقه خطر بـه انـدازه  طـولي از    م
 رفتنكه به منظور انجام عمليات سوختگيري كشيده شده است، گسترش يافته و تا زمان اتمـام ايـن عمليـات و قرارگـ    شيلنگ 

  .ادامه خواهد داشت محل استقرار خوددر نازل 
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  سوخت توزيع وخودروحين سوخت توزيع دستگاه مناطق خطر اطراف:  9شكل 
  فاقد سيستم بازيافت بخارات: شكل باال  

  مجهز به سيستم بازيافت بخارات: شكل پايين  
  
  ساختمانها و كيوسك با درب با پنجره بازشونده به مناطق خطر) 5-2-ب

مـي بايسـت منطقـه    براي كيوسك و ساير ساختمان هاي كوچكي كه داراي پنجره باز شونده رو به مناطق خطـر هسـتند،   
بخارات قابل اشتعال در پـايين تـرين سـطح قـرار     بيشترين ارتفاع و در محيط بسته، خطر مناسبي تعيين گردد به طوريكه، در 

  .نگيرند

  چاله و چاهك ) 6-2-ب

قرار گيرد   zone 2يا    zone 1هر حفره و يا چاله پايين تر از سطح زمين كه به طور كامل و يا قسمتي از آن در محدوده 
  .طبقه بندي گردد  zone 1مي بايست به عنوان
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 سيستم اعالن و اطفاي حريق) ج

  اطفاي آتش سوزي احتمالي نفتكش در حال تخليـه   به منظورطراحي و نصب سيستم اطفاي حريق ثابت مبتني بر كف
 .در نظر گرفته شودبراي جايگاه سوخت 

 و خودرو نصب خاموش كننده هاي دسـتي در اوزان و احجـام متناسـب     سوخت ق دستگاه توزيع كنندهبراي اطفاء حري
 .الزامي مي باشد

  خاموش كننده با ظرفيت مناسب از نوعتابلوي برق جايگاه بايستي  استقرارمحل در CO2 تعبيه گردد. 

 ع پـودر دسـتي از نـو   خاموش كننده هايبه  مي بايستمحل سوختگيري و تخليه  ثابت ، افزون بر سيستم اطفاء حريق 
 .مناسب مجهز گردندبه تعداد كافي و در اوزان  NFPA 10خشك شيميايي مطابق با استاندارد 

ملـي   و اعالن حريق بايستي داراي تاييديه از مراجع معتبر بـوده و بـه تاييـد شـركت     سيستم هاي اطفا كليه الزم به ذكر است
 .برسدپخش فراورده هاي نفتي ايران نيز 

  

 الزامات حفاظتي) د

 .الزامي است ،تردد افراد متفرقه در جايگاه  مورد نياز به منظور جلوگيري ازتمهيدات اتخاذ  ،حين طراحي -1

يگاه را تحت پوشش خود قـرار  مدار بسته كه كل فضاي عملياتي جا جايگاه بكارگيري سيستم دوربيندر طراحي  -2
 .الزامي مي باشدد دهمي

كه در ) zone(متناسب با منطقه خطري  مشخصات فني آنهاتي ها در مناطق خطر، بايسدر صورت نصب دوربين -3
 .گردندو ضدانفجار انتخاب  EXاز نوع  باشد و اندآن نصب شده

 .باشدماه  2 قابليت ذخيره اطالعات دريافتي به مدت حداقل داراي بايستيدوربين مداربسته  سيستم -4

مطـابق دسـتور العمـل حراسـتي     باشـد كـه   بگونه اي  مي بايستها  انمايي دوربينجايگاه و جدوربين مدار بسته  -5
 .شركت ملي پخش باشد
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 تابلوهاي هشدار دهنده و راهنما ) ه

تابلوهاي هشدار دهنده به تعـداد كـافي و بـا محتـوي      NFPA 101و  BS 1710 استاندارد الزاماتطراح بايستي مطابق با 
بـه   از الزامات در ارتباط با تابلوهاي هشدار دهنـده ي نمايد برخي مرتبط بر اساس فرهنگ و زبان محل احداث جايگاه پيش بين

 :باشد شرح زير مي

  50اندازه تابلو حداقل45 مي باشد سانتي متر.  
 ت باشدمتري قابل روي 15حداقل از فاصله  محل نصب تابلو به نحوي باشد كه.  
 رنگ تابلو از نوع آنتي استاتيك شبرنگي انتخاب شود.  
  متر در نظر گرفته شود 5/2متر و حداكثر  8/1حداقل ارتفاع. 

 
  :ذكر نكات ايمني ذيل در تابلو ضروري مي باشد

 استعمال دخانيات ممنوع  
 استفاده از تلفن همراه ممنوع  
 قبل از سوختگيري خودرو خود را خاموش كنيد.  
 است الزامي هر اقدامي از قبل و نفتكش استقرار از پس ارت سيم صحيح اتصال.  
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1‐NFPA 30 : Flammable and combustible liquids code 

2‐NFPA 30A : Code for motor fuel dispensing facilities and repair garages 

3‐ NFPA 10 : Standard for Portable Fire Extinguishers 

4‐ NFPA 72 : National Fire Alarm Code 

5‐ Design, construction, modification, maintenance and decommissioning of filling 
stations, APEA/IP joint publication, 2011, 3rd edition 

6‐ Petrol filling stations guidance on managing the risks of fire and explosion, West 
Yorkshire Fire and Rescue Service, 2007 

7‐ BS EN 12285‐1 : Workshop fabricated steel tanks, Part 1 : Horizontal cylindrical 
single and double skin tanks for the underground storage of flammable and non‐
flammable water polluting liquids 

8‐ IPS‐E‐TP‐270 & IPS‐E‐IN‐100 & IPS‐E‐EL‐100 & IPS‐G‐IN‐270 & IPS‐E‐PI‐221 &      
IPS‐E‐TP‐100 

9‐ NIOEC‐SP‐70‐11 & NIOEC‐SP‐70‐05 

10‐ IEC‐60529 : Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code) 

11‐ EN 14125 : Thermoplastic and flexible metal pipe work for underground installation 
at petrol filing installation 

12‐ UL 971 : Standard for safety non metallic underground piping for flammable liquids 

13‐ UL 1316 : Glass‐Fiber‐Reinforced Plastic  Underground Storage Tanks for Petroleum 
Products, Alcohols, and Alcohol‐Gasoline Mixtures 

14‐ BS EN 13617‐1 : Petrol filling stations. Safety requirements for construction and 
performance of metering pumps, dispensers and remote piping units 

15‐ BS EN 13617‐2 : Petrol filling stations. Safety requirements for construction and 
performance of safe breaks for use of metering pumps and dispensers 

16‐ BS 7430 : Code of practice for protective earthing of electrical installations 

17‐ BS 1710 : Specification for identification of  pipelines and services 

18‐ NFPA 101 : Life Safety Code 

زلزله 2800آئين نامه  ومباحث مقررات ملي ساختمان  -19  
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