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 1-  مقدمه

اهمیتی که در نوع مصرف، طراحی دستگاه ورده هاي نفتی به لحاظ آفر هر یک از:  هدف -1- 1

محیط زیست، تأمین و رشد سرمایه ملی دارند با ها و ماشین آالت صنعتی، ایمنی و حفظ 

ورده با کیفیت با عنایت به اینکه عرضه فرا. مشخصات فیزیکی و شیمیایی ویژه اي تولید می شوند

از عمده و عاري از هرگونه مواد خارجی و مطابق با استانداردهاي شرکت ملی پاالیش و پخش 

 کیفیت ر راستاي حصول اطمینان ازلذا د ،می باشد سوخت وظایف شرکت هاي زنجیره اي توزیع

  و در اختیار شرکت هاي  تدویندستورالعمل مذکور، ورده هاي توزیعی در مجاري عرضهآرف

  شود.می قرار داده سوختزنجیره اي توزیع 

 زنجیره اي توزیع شرکت هاي  تحت پوشش کلیه جایگاه هايدامنه عملکرد: -2- 1

  سراسر کشورسوخت

نفتگاز معمولی ،  بنزین ،  4یوروبنزین موتورسوپر ،بنزین ورده هاي قابل عرضه : افر -3- 1

  و نفت گاز معمولی 4یورو

 پخش ملی شرکت نظارت حقورده هاي نفتی :کیفی شرکت ملی پخش فرا نظارت - 4- 1

 براي ایام و سطوح تمام در عرضه قابل نفتی هاي فرآورده کیفیت بر ایران نفتی هاي فرآورده

 کارشناسان با الزم همکاري ضمن است موظف زنجیره اي توزیع شرکت و باشد می محفوظ شرکت

 ملی شرکت نظارت اعمال حال عین در و نماید فراهم را نظارت اعمال براي الزم تسهیالت اعزامی،

 مسئولیت حال هر در و نبوده اي زنجیره شرکت مسئولیت رافع ایران نفتی هاي فرآورده پخش

 یا حقیقی اشخاص و ناظر هاي دستگاه سوي از مطروحه احتمالی ادعاهاي هرگونه به پاسخگویی

  . بود خواهد اي توزیع زنجیره شرکت متوجه حقوقی

فراورده هاي  سوخت ایی شرکت هاي زنجیره اي توزیعدستورالعمل اجر 9بند بر اساس  :نکته 

 در خصوص کیفیت فراورده هاي نفتی الزم آزمایشاتکیفی و  کنترل هاي   CNGو نفتی مایع

مسئولین مربوطه و   توسط بر اساس بخش دوم این دستور العمل ،  توزیعی در جایگاه رسیده و 

و اي ازنتایج نسخه انجام و  سوخت توزیع شده همکارشرکتهاي زنجیره اي آزمایشگاه تعیین
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 نمایندگی محل جایگاه ها و، در سوابق دفتر مرکزي آتی بررسیهاي براي  صورت گرفته اقدامات 

  نگهداري و بایگانی گردند. هاي زنجیره ايشرکت 

  

 2-  روش هاي کنترل کیفیت جایگاه هاي شرکت هاي زنجیره اي توزیع سوخت

 ارزیابی مالك لذادر بارنامه ثبت می گرددمحموله بارگیري شده با عنایت به اینکه وزن مخصوص 

  می باشد. ظاهري و رنگ شاخصوضعیت ، اعداد مندرج در بارنامه،کیفی

  نفتکش تخلیهقبل از  -1- 2

  تخلیه نفتکش اخذ نمونه از شیر - 1- 2-1

  وزن مخصوص، مقدار آب و وضعیت ظاهريات انجام آزمایش - 2- 2-1

مطابقت داشتن وزن مخصوص بارنامه با وزن مخصوص اندازه گیري شده، در صورت  - 3- 2-1

 گردد. می نفتکش مربوطه تخلیه و سپس عرضه فرآورده

چنانچه قبل از تخلیه نفتکش ، وزن مخصوص فرآورده با وزن مخصوص بارنامه نفتکش :1نکته 

ذکر شده است) و در  ASTM D-1298مغایرت داشته باشد (حدود مجاز در روش استاندارد 

صورت اختالف در نتایج آزمایشات روزانه مخازن، ضمن اطالع به ناحیه مربوطه شرکت ملی پخش 

نسبت به انجام آزمایشات   2فرم شمارهاي نفتی و ممانعت از فروش فراورده ، بر اساس  فراورده

  تکمیلی توسط آزمایشگاه همکار  اقدام گردد.

  

  وردهآعرضه فر  -2- 2

انجام  و سوخت  شرکت هاي زنجیره اي مورد عرضه جایگاهورده هاي آاز فرنمونه گیري   - 1- 2-2

به منظور  1 شماره فرممطابق با نمونه سر نازل در اول هر شیفت کاري صبح  از آزمایشات کلیدي

  و بدون توقف در امر فروشورده آفر حصول اطمینان از سالمت کیفی

  در اول هر شیفت کاري صبح با خمیر آبیاب وردهمخازن فراآب  تست - 2- 2-2
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شرایط غیر عادي (نظیر بارندگی و ...  ورده ها و یاآلودگی در فراوجود در صورت احتمال :2نکته 

و آزمایشات بر اساس فرم  سط و کف مخزن نمونه گیري بعمل ) الزم است از قسمت هاي باال، و

  .صورت پذیرد 2شماره 

ورده آلوده توسط رئیس مهندسی ین تکلیف در خصوص فرایاظهار نظر نهایی و تع-تبصره

 .ورده هاي منطقه صورت می پذیردفرا

 شده در مراکز فروش به طور روزانه ورده هاي عرضه کنترل آب و لجن کف مخازن فرا - 3- 2-2

  انجام شود. 1مطابق پیوست 

هاي  هر چه سریعتر توسط شرکت مشاهده آب و لجن باید ته کشی و الیروبیتوجه : در صورت 

  صورت پذیرد. سوخت زنجیره اي توزیع

  تعویض مخزن و لوله هاي رابطیا تبدیل و و  الیروبی هنگام آلودگی و - 3- 2

با نظارت واحد مخزن و لوله هاي رابط به هنگام آلودگی، تبدیل و یا تعویض بایستی  - 1- 2-3

با تخلیه گردیده و اطمینان حاصل شود که  "کامالمهندسی فراورده هاي شرکت ملی پخش 

  .تمیز می شوند "کامالشستشو 

  ممنوع می باشد ر مخازن جایگاه اکیداًتذکر مهم : هر گونه استهالك فراورده آلوده د

  در صورت مشاهده لجن باید مخزن الیروبی و خشک گردد. - 2- 2-3

انجام شود  1- 2-2بند  مطابق پس از پر شدن مخزن از فرآورده می بایستی آزمایشات - 3- 2-3

  می باشد.در مخزن  وردهسالم بودن فراکه این امر به منظور حصول اطمینان از 

 قابلیت مصرفاز اطمینان و حصول سر نازلنمونه گیري از  ط بهومنورده فرا عرضه - 4- 2-3

  .شودمی انجام با نظارت واحد مهندسی فراورده هاي شرکت ملی پخش  ورده خروجیفرا
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 3- سایر موارد

  ورده ممانعت بعمل می آید:امواردي که از فروش فر -3-1

  .مورد عرضهورده هاي وجود هرگونه آلودگی در فرا - 1- 3-1

ط به خ آب و لجن هاي مورد عرضه (در حدي که نفوذ وردهدر فرا ا لجن وجود آب و ی - 2- 3-1

  )فروش و یا تلمبه ها محتمل باشد

  در مخازن فعال داراي آب.هنگام تخلیه فراورده نفتکش   - 3- 3-1

به لوله هاي تخلیه  بط خرطومی فقط در هنگام تخلیه فراورده نفتکششیلنگ هاي را - 3-2

متصلمی باشند، در سایر اوقات شیلنگ ها می بایستی از لوله هاي تخلیه جدا بوده و در محل 

خاصی (زیرسایه بان) به صورت آویزان قرار داده شوند به طوري که گرد و خاك و مواد خارجی 

  موجب آلودگی سطوح داخلی و خارجی آن ها نشود.

موارد ذیل  کنترل کیفیت مجاري عرضه شرکت ملی پخش کارشناسانهنگام بازدید   - 3-3

  :قرارگیرد سوخت  توزیع هاي زنجیره ايمی بایستی مورد توجه شرکت 

  نظافت عمومی جایگاه - الف 

  درب مخازن  و، تلمبه ها حوضچه هاي مخازن و تخلیه رنگ آمیزي –ب 

  ورده و ذرات در حوضچه هاي مخازن و تخلیه بررسی عدم وجود آب فرا –ج 
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 هاي زنجیره اي توزیعجایگاه توسط شرکت روزانه گزارش بازدید  – 1فرم شماره 

  سوخت

 بازدید............ساعت بازدید............. اریخ.تمنطقه..............ناحیه.........نام  جایگاه..............

  ورده بنزینافر

  

  نفت گازورده افر

  

Tank number : Method Unit Test 

 
D-1298 Kg/m3 Density @ 15 °C 

 Visual - Appearance 

 - - Color 

 D-86 - Distillation : 
 - °C I.B.P 
 - Vol% Recovered @ 70 °C 
 - Vol% Recovered @ 100 °C 
 - Vol% Recovered @ 150 °C 
 - °C F.B.P 
 - Vol% Residue 

Tank number : Method Unit Test 

 D-1298 Kg/m3 Density @ 15 °C 

 Visual - Appearance 

 D-1500 - Color 

 D-93 °C Flash Point 
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  آلودگیگزارش  –2فرم شماره 

 بازدید....................تاریخ بازدید............ساعت ..........منطقه..............ناحیه.........نام جایگاه........

  ورده بنزینافر

  

  

  

  

Tank number : Method Unit Test 

 
D-1298 Kg/m3 Density @ 15 °C 

 Visual - Appearance 

 - - Color 

 D-86 - Distillation : 
 - °C I.B.P 
 - " 10%  Recovery 
 - " 20%          " 
 - " 30%  " 
 - " 40% " 
 - " 50%  " 
 - " 60%  " 
 - " 70%  " 
 - " 80%" 
 - " 90%" 
 - " 95%" 
 - Vol% Recovered @ 70 °C 
 - Vol% Recovered @ 100 °C 
 - °C Recovered @ 150 °C 
 - °C F.B.P 
 - Vol% Residue 
 D-2699 - Octane Number 
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  گاز نفتورده افر

  

  

  

  

  

  

Tank number : Method Unit Test 

 
D-1298 Kg/m3 Density @ 15 °C 

 Visual - Appearance 

 D-1500 - Color 

 D-93 °C Flash Point 
 D-86 - Distillation : 
 - °C I.B.P 
 - " 10%  Recovery 
 - " 20%" 
 - " 30%" 
 - " 40%" 
 - " 50%" 
 - " 60%" 
 - " 70%" 
 - " 80%" 
 - " 90%" 
 - " 95%" 
 - Vol% Recovered @ 250 °C 
 - Vol% Recovered @ 350 °C 
 - °C F.B.P 
 - Vol% Residue 
 - Vol% Loss 
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  طریقه ي آبیابی مخازن جایگاه -1پیوست 

  

 دیپ خود مخزن جایگاه استفاده شود.از  از مخازن ترجیحاً جهت آبیابی -1

 شود. دقیق ( از عدد صفر شروع شده باشد) استفادهو  یپ سالم و بدون انحنااز د  -2

 شروع شده است.) 300ز عددي غیر از صفر ( مثال از در برخی مواقع دیپ مخزن ا

 می باشدخودداري گردد. وردهدر حال تخلیه فرا از انجام تست آب مخازنی که -3

دیپ داخل مخزن مراقب بوده تا خمیر در اثر برخورد به دیواره پاك میله  در هنگام گذاشتن  -4

 نشود.

آبیاب نمایانگر میزان آب و لجن داخل مخزن است که می بایستی میزان تغییر رنگ خمیر  -5

 تخلیه شود.

 

  

  

  

  


