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 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي
و  اسـتاندارد  مؤسسـة  راتمقـر  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

اسـتانداردهاي   نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب *كارشناسان مؤسسه از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،

كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نويس  پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و يعلم مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان

از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايران  )رسمي( ملي استاندارد نعنوا به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت

  .شود مي منتشر و چاپ

كننـد   مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 بـدين ترتيـب،   .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط استاندارد

المللـي   بـين  كميسـيون  1(ISO)د اسـتاندار  المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

كـدكس   كميسـيون  4رابط تنها عنوان به و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و (IEC)2الكتروتكنيك 

 هـاي  نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در (CAC)5 غذايي 

 .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي ينآخر از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پيش موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمـومي،  و فردي ايمني و سالمت كنندگان، حفظ

ـ  وارداتـي،  اقـالم  يـا   و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي،  تصـويب  اب

 اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  بـراي  همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي هايكاال استاندارد

 و كيفيـت  مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات

 و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )جيواسن(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت

 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و كنـد  مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

 وسـايل  )واسـنجي (كاليبراسـيون   يكاهـا،  المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت

 ايـن  وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

 .است مؤسسه

                                                
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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 كميسيون فني  تدوين استاندارد

  "مقررات مربوط به حمل و نقل ، ذخيره سازي و توزيع گاز مايع"

  )تجديد نظر دوم (

 
 يا نمايندگي/ سمت و  :رئيس 

  رحماني،مجيد

 )ليسانس مهندسي مكانيك(

 مديرعامل شركت مهندسي و بازرسي فني مخازن آلياژدار

  

  :دبير 

  ثبوتي، عبدالمجيد

 )ليسانس مهندسي مكانيك(

شركت مهندسـي و بازرسـي فنـي مخـازن     مدير بازرسي فني 

 آلياژدار
  

 )اسامي به ترتيب الفبا(: اعضا

  احمدي،رضا

 )مهندسي مكانيك ليسانس( 

 )سهامي عام (معاون مهندسي شركت بوتان 

  
  جعفري،فرزاد

 )ليسانس مهندسي شيمي(

 رئيس اداره تحقيقات شركت پرسي ايران گاز

  
  حريت،ناصر

  )فوق ديپلم مكانيك(

  شركت پارس گازو مهندسي  مدير فني

    

  خوش نظري،عباس

 )ليسانس مهندسي مكانيك(

 ايران گاز  مدير مهندسي شركت پرسي

  
  خوشحال،هادي

 )ليسانس مهندسي شيمي (

 كارشناس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 

  
  شاكري،سيدجواد

 )ليسانس مهندسي مكانيك( 

پخـش فـرآورده   ملـي  رئيس واحد مكانيك و بازرسي شـركت  

 هاي نفتي ايران

  
  احسان شكوهي،

 )ليسانس مهندسي مكانيك(

 ستاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانكارشناس موسسه ا
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  غفوريان،علي

 )MBAمديريت (

 مديرعامل شركت اتان گاز

  
  كيهاني،كامبيز

 )فوق ليسانس علوم اداري(

 مدير اجرايي انجمن صنفي گاز مايع 

  
  للـه خاني،سعيد

 )ليسانس مهندسي صنايع(

كارشناس كيفيت شـركت مهندسـي و بازرسـي فنـي مخـازن      

 آلياژدار

  
  نكونام،همايون

 )ليسانس مهندسي مكانيك (

معاون اداره كل بازرسي كـاال موسسـه اسـتاندارد و تحقيقـات     

 صنعتي ايران
    

  هوشمند، محمد رضا

  )ليسانس مهندسي متالورژي (

  بازرس فني  شركت مهندسي و بازرسي فني مخازن آلياژدار
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  پيشگفتار

      

 1352نخستين بار در سال  "حمل و نقل و ذخيره سازي و توزيع گاز مايعبه  مربوطمقررات "استاندارد  

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي (اين استاندارد بر اساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي توسط.تدوين شد

رد تجديد نظر قرار گرفت و درچهارصد و سي و بار مو دومينبراي هاي مربوطه و تأييد كميسيون ) ايران 

اينك به استناد . تصويب شد 26/05/88اجالس كميته ملي استاندارد مكانيك و فلز شناسي مورخ تمين هف

قانون اصالحي قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه  3بند يك  ماده 

  .  شود به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي1371سال 

استانداردهاي ايران , و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم براي حفظ همگامي  

در مواقع لزوم مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين 

ردهاي ايران بنابراين براي مراجعه به استاندا. استاندارد برسد در تجديد نظر بعدي مورد توجه خواهد گرفت

  .  بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده كرد 

در تهيه و تجديد نظر اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه  

  . المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود حتي

   .است 1373سال :841ارد جايگزين استاندارد ملي ايران شمارة اين استاند

  :منابع و ماخذي كه براي تهية اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است

  

  "مقررات حمل و نقل و ذخيره سازي و توزيع گاز مايع " 1373سال: 841استاندارد ملي ايران به شماره  - 1

2- ASME SEC 8:2007, Rules for Construction of Pressure Vessels, Division 1 
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  فهرست مندرجات 

 صفحه عنوان 

 ج استاندارد مؤسسة با آشنايي

  د  استاندارد تدوين فني كميسيون

  و  پيش گفتار

  1  دامنه كاربردهدف و   1

  1  مراجع الزامي  2

  2  تعاريف و اصطالحات  3

  7  استاندارد و مقررات پر كردن سيلندر و توزيع گاز مايع   4

  7  مشخصات سيلندر گاز مايع  4-1

  8  اي سيلندر گاز مايع آزمونهاي دوره  4-2

  8  رنگ آميزي سيلندر  4-3

  8  سيلندرهاي كوچك مسافرتي  4-4

  14  كيلو و بيشتر 11مقررات نگهداري و انبار كردن سيلندرهاي گاز مايع با ظرفيت   4-5

  19  مقررات توزيع گاز مايع به وسيله مخزن گاز كش و وسيله نقليه حمل سيلندر  4-6

  23  مسئوليتها و وظايف شركتهاي توزيع كننده گاز مايع  4-7

  25  تأسيسات ذخيره سازي و سيلندر پر كني گاز مايع    5

  25  )مخازن ثابت( مخازن ذخيره سازي گاز مايع  5-1

  26  نصب و سوار كردن مخازن ذخيره سازي گاز مايع  5-2

  28  مقررات بازرسي فني مخازن ثابت گاز مايع  5-3

  30 محل نصب مخازن  5-4

  31  فيت مخازن ذخيره سازيظر  5-5

  31  واشرها  5-6

  32  حدود مجاز پر كردن مخازن ذخيره سازي  5-7

  32  نشانه گذاري روي مخزن  5-8

  32 شيرها و منضمات مخزن  5-9

  33  ها رهانه  5-10

  36  فشارسنج  5-11

  36  گيري سطح مايع وسائل اندازه  5-12
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  فهرست مندرجات

 صفحه عنوان 

  37  يستم لوله كشيها در تأسيسات گاز مايعاستاندارد و مقررات س  5-13

  42  محل نصب دستگاهها و تجهيزات در تأسيسات  5-14

  45  پمپ و كمپرسور و منضمات آن  5-15

  46  سيستم تخليه اضطراري سيلندرها  5-16

  46  وسائل برقي  5-17

  47  آتش نشاني  5-18

  49  مقررات ايمني  5-19

  51  مقررات و استاندارد مخازن حمل گاز مايع   6

  51  ويژگيهاي عمومي  6-1

  55  دريچه آدم رو  6-2

  56  هاي ورودي و خروجي دهانه  6-3

  56  و متعلقات اتصالها ،شيرها, ها  لوله,  ايمني رهانه  6-4

  59  مخزن در مقابل صدمات فيزيكي ملحقاتمحافظت   6-5

  60  مخزن مجاري وسائل حفاظتي   6-6

  61  ها و مهارها پايه  6-7

  62  گيري سطح مايع و فشار وسائل اندازه  6-8

  63  پمپها  6-9

  63  حداكثر وزن مجاز بارگيري  6-10

  64  نشانه گذاري  6-11

  65  گواهينامه  6-12

  66  اقدامات ايمني  6-13

  71  )مخزن دار گاز مايع( مخازن حمل گاز مايع به وسيله راه آهن   6-14

  76  آزمايشات مجدد  6-15

  77  مصرف كنندگان عمده صنعتي و غير صنعتي  –استاندارد و مقررات سيستم هاي گاز مايع   7

  77  مصرف كنندگان عمده صنعتي   7-1

  78  صنعتيغير مصرف كنندگان عمده   7-2

  80  نصب مخازن گاز مايع در پشت بام و زيرزمين   8

  80  نصب مخازن گاز مايع در پشت بام  8-1
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  فهرست مندرجات

 صفحه عنوان 

  81  مقررات مخازن مخصوص دفن در زير زمين  8-2

  83  ها تبخير كننده   9

  83  ها تبخير كننده  9-1

  

  

  2  )گاز مايع(مشخصات پروپان و بوتان  - 1جدول شماره   

  11  فاصله ايمن بين مخازن   -2جدول شماره   

  16   آزادهواي در ر انبا –انبار كردن سيلندرهاي گاز مايع   -3جدول شماره   

  18  انبار سرپوشيده -انبار كردن سيلندرهاي گاز مايع   -4جدول شماره   

  31  حداقل فواصل مجاز مخازن   - 5جدول شماره   

  35  مترمربع 200ظرفيت محاسبه شده جريان رهانه با سطح بدنه تا   -6جدول شماره   

  38  80و  40مشخصات لوله رده   -7جدول شماره   

  39 مسي نرم ضخامت جداره لوله هاي   -8ل شماره جدو  

  64  حداكثر وزن مجاز بارگيري گاز مايع بر حسب درصد ظرفيت آبي مخزن  - 9جدول شماره   
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  مقررات مربوط به حمل و نقل و ذخيره سازي و توزيع گاز مايع

      و دامنه كاربرد هدف     1

ارايه روشهايي براي محافظت افراد در تاسيسات گـاز مـايع در مقابـل خطـرات      استاندارد هدف از تدوين اين

كار دارنـد بايـد   تمام افراديكه به نحوي با حمل و نقل و ذخيره سازي و توزيع گاز مـايع سـرو  . احتمالي است

ايـن اسـتاندارد در   . به خصوصيات اين گاز آشنايي داشته باشند و روشهاي صحيح كار با آن را بياموزند كامالً

 تجهيزات وابسته بهو  لوله كشيذخيره سازي و طراحي  نصب مخازن، جاده اي و راه آهن،موارد حمل و نقل 

 بازرسي هاي مربوطـه و توزيع گاز مايع و  به منظور تحويل براي مصرفتاسيسات گاز مايع و محل نصب آنها 

  . كاربرد دارد

  مراجع الزامي    2

مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع شده اسـت، بـدين ترتيـب آن     مدارك الزامي زير حاوي

در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ يا تجديد نظر، اصالحيه ها . مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب ميشود

د، امكـان  و تجديد نظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست معهذا بهتر است كاربران ذينفع ايـن اسـتاندار  

كاربرد آخرين اصالحيه ها و تجديد نظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهنـد، در مـورد مراجـع    

بدون تاريخ چاپ و يا تجديد نظر، آخرين چاپ و يا تجديد نظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظـر  

  . مي استاستفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزا. است

   

 –رهانه اطمينان براي گاز مايع و آمونياك بدون آب  " 1384سال: 7910استاندارد ملي ايران به شماره  1- 2

  "ويژگي هاي ساخت، عملكرد و روش هاي آزمون 
2-2 NFPA 58, Liquefied Petroleum Gas Code 
2-3 NFPA 59, Utility LP-Gas Plant Code  
2-4 API 510, Pressure Vessel Inspection Code: Maintenance Inspection, Rating, Repair, and 
Alteration 
2-5 D.O.T., Department of Transportation 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 
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  :1اصطالحات و تعاريف      3

  :زير بكار مي رودتعاريف با اصطالحات در اين استاندارد 

3 -1    

  : 2گـاز مـايع

درجـه سيلسـيوس تحـت     21رد عبارت است از گازهاي نفتي كه در دماي گاز مايع مورد نظر در اين استاندا

كيلو گرم بر سانتي متر مربع تبديل به مايع مي شوند و آن را اختصاراً گاز مايع مينامند و از  8فشار حداكثر 

درآمده و بوتيلن و يا مخلوطي از آنها كه به صورت مايع ) نرمال و ايزو(هيدروكربنهاي پروپان، پروپيلن، بوتان

  .باشد، تشكيل مي گردد

. گاز مايعي كه در شرح سيستم هاي اين استاندارد بكار گرفته شده است نمي بايسـت داراي آمونيـاك باشـد   

هنگامي كه استفاده دو گانه از تجهيزات ذخيره سازي يا حمل و نقل محتمل است پيش بيني هاي الزم براي 

ر صورت وجود هر گونه ترديد گاز مايع بايد مورد آزمايش قرار زدودن آمونياك بايد بطور كامل بعمل آيد و د

  .  گيرد

  .بعضي از مشخصات پروپان و بوتان تجارتي داده شده است 1 شماره در جدول

  )گاز مايع(مشخصات پروپان و بوتان   - 1 شماره جدول

  بـوتـــــــــان  پـــروپــــــان  مشخصــــــــــــات  رديف

  2/1  7/7  )كيلو گرم بر سانتيمتر مربع(رجه سيلسيوس د 21فشار بخار در   1

  58/0  51/0  )نسبت به آب(درجه سيلسيوس 6/153چگالي مايع در   2

  - 55/0  -42  )درجه سيلسيوس(نقطه جوش در فشار آتمسفر  3

  23/0  27/0  درجه سيلسيوس 6/15بخار حاصله بر حسب متر مكعب از هر ليتر مايع در   4

  4/0  53/0  درجه سيلسيوس 6/15تر مكعب از هر كيلو گرم در بخار حاصله بر حسب م  5

  2  53/1  درجه سيلسيوس 6/15چگالي بخار نسبت به هوا در   6

  538تا  482  548تا  493  )درجه سيلسيوس(درجه خود سوزي در هوا   7

  1996  1982  )درجه سيلسيوس(حداكثر دماي شعله در هوا   8

  خلوط هواحدود قابليت اشتعال، درصد گاز در م  9
  4/2حدپايين 

  5/9حد باال 

9/1  

5/8  

  28562  22490  )كيلو كالري در متر مكعب(ارزش حرارتي كلي بعد از تبخير   10
  

  

  

  

  

                                                
1 Term and definition 
2 L.P.G(Liquefied petroleum gas) 
3 60 °F 

2 
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3 -2  

  :1حداكثر تنش مجاز 

در ايـن  . حداكثر تنش مجاز ورق بكار رفته در ساخت هـر مخـزن كـه در فرمولهـاي طراحـي بكـار مـي رود       

   . 2هر فوالد نبايد از          استحكام نهايي همان فوالد بيشتر باشد استاندارد حداكثر تنش مجاز

3-3  

  :3فشار كار

، در شـرايط كـاري   و در فضايي كه فقط بخار گاز مايع وجود داردمخزن  داخليميزان فشار در سطح فوقاني 

بـه ميـزان مناسـبي     ايـن فشـار   بيشتر شود و معموالً كاراين فشار هيچگاه نبايد از حداكثر فشار مجاز . است

  .      پايين تر از فشار تنظيم رهانه جهت جلوگيري از باز و بسته شدن مكرر آن ميباشد

3-4  

  :4حداكثر فشار مجاز كار 

است كه در سطح فوقاني مخزن در حداكثر دمـاي قابـل پـيش بينـي محـيط در       داخليحداكثر فشار نسبي 

اسبه كليه اجزاء مخزن با استفاده از ضخامت اسـمي ورق  شرايط كاري به وجود مي آيد، اين فشار مبناي مح

خـوردگي و سـاير نيروهـاي وارده     رواداريبكار رفته بدون در نظر گرفتن ساير ضخامت ها كه جهت ميـزان  

  .اضافه مي گردد، ميباشد

باالتر از حداكثر فشار   در اين استاندارد حداكثر فشار مجاز كار همان فشار طراحي است اما مي توان فشار طراحي را: يادآوري

  . مجاز كار انتخاب نمود

         .حداكثر فشار مجاز كار مبناي تنظيم فشار شروع به خروج گاز از رهانه هاي ايمني مخازن گاز مايع است

3-5  

  :5فشار طراحي 

بـراي   1-2-2-1-6فشار طراحي همان فشار محاسبات طراحي است كه در فرمولهـاي تعيـين شـده در بنـد     

در . ن حداقل ضخامت مجاز قسمتهاي مختلف هر مخزن كه تحت فشار داخلي قـرار دارنـد بكـار ميـرود    تعيي

صورت وجود فشار ناشي از ارتفاع مايع درون مخزن، اين فشار نيز بايد به فشار طراحي در محاسـبات اضـافه   

يدترين وضـعيت  در هرحال، مخازني كه طبق اين استاندارد ساخته مي شوند بايـد حـداقل بـراي شـد    . گردد

بنابراين فشـار طراحـي مخـزن    . همزماني فشار و دماي قابل پيش بيني در شرايط عادي كاري طراحي شوند

  .نمي تواند از فشار مجاز كار آن كمتر باشد

  

                                                
1 Maximum Allowable stress value 

  .مراجعه شود ASME.Sec.II, Part D و حداكثر تنش مجاز آنها به استانداردبراي تعيين نوع فوالد  2
3 Working Pressure  
4 Max. allowable working pressure 
5 Design pressure 

 

2 
7 

3 
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3-6  

  :ديواره مخزنالزم ضخامت 

گـذاريها و  حداقل ضخامت الزم بعد از فرم دهي قسمتهاي مختلف براي تحمل فشار داخلي مخزن و ساير بار

بديهي است رواداري خوردگي براي . تنش هاي احتمالي است كه توسط فرمولهاي طراحي محاسبه مي گردد

در هـر حـال   . جبران ميزان خوردگي قابل پيش بيني بايد به حداقل ضخامت الزم جداره مخزن اضافه گردد

   .ميليمتر كمتر باشد 5ضخامت محاسبه شده بدون رواداري خوردگي نبايد از 

3-7  

  :ديواره مخزن ضخامت طراحي 

  .اين ضخامت مجموع ضخامت الزم و ميزان مجاز خوردگي است 

3-8  

  : ديواره مخزن ضخامت اسمي

امـا بهيچوجـه   . ضخامتي است كه ورق تهيه شده دارد و اين ضخامت ميتواند بيش از ضخامت طراحي باشـد 

يد بگونه اي انتخاب شود كه بعد از شكل دهي ضخامت ورق تهيه شده با. نبايد كمتر از ضخامت طراحي باشد

  .قسمتهاي مختلف مخزن، حداقل ضخامت طراحي را تأمين نمايد

3-9  

  :بودار كردن گاز مايع 

نظر به اينكه گاز مايع خالص بي بو است، لذا به منظور آگاهي از نشت آن، پس از توليد بـا مـواد مخصوصـي    

تاييد شـده   مواد مركپتان و اتيل مركپتان ميباشد و يا ساير تركيباتتان كه متداولترين آنها متيل پبنام مرك

بـه                     مقدار اين ماده در گاز مايع بايد به اندازه اي باشد كه اگر غلظت گاز در هوا. ديگر بودار مي گردد

از مايعي كـه بـه   مخلوط كردن مواد بودار با گ. حد پايين قابل اشتعال آن برسد بوي آن بخوبي احساس شود

  .مصرف بخصوصي از قبيل طبي، شيميايي و امثال آن ميرسد، مجاز نيست

3-10  

  :تاسيسات 

شود و داراي تجهيزاتـي از قبيـل مخـزن     هر سيستمي كه به منظور ذخيره سازي و توزيع گاز مايع نصب مي

وسائل ضروري يا بعضي از و ساير  سكوي شارژ سيلندرها، اتصاالت، پمپ، كمپرسور،  ذخيره سازي، شير، لوله

  .شود باشد، تأسيسات ناميده مي آنها 

3-11  

  :   بازرس مجاز 

استاندارد و تحقيقـات صـنعتي ايـران كـه      موسسهعبارت است از شخص حقوقي تاييد صالحيت شده توسط 

    عمليـات سـاخت، طراحـي، بازرسـي فنـي     . داراي مجوز الزم براي نظارت و بازرسي مخازن تحت فشار باشـد 

تحـت نظـارت يـك بـازرس مجـاز باشـد و صـدور                            منحصراًي، تعمير و يا تغيير وضعيت هر مخزن بايد ادوره 

  .       گواهينامه هاي نهايي موارد فوق نيز فقط توسط بازرس مجاز ميتواند انجام شود

1 
5 

4 
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3-12  

  :         تعميرات 

مخزن در شرايط كاري ايمن كه براسـاس ويژگيهـاي طراحـي    عملياتي الزم براي بازگرداندن و يا نگهداشتن 

هر مخزن بايد براساس مقررات و الزامات استانداردي كه مخزن مطابق با آن  تعميرات. مخزن انجام مي پذيرد

  . ساخته شده است انجام پذيرد

لولـه كشـي،    تعميرات فقط شامل بدنه مخزن، بوشن ها و فلنجها مي باشد لذا شيرآالت، زيربندي، محورهـا، 

  .       رنگ آميزي مخزن و ساير متفرقات را شامل نمي گردد

3-13  

           :1مخزن سيار

مخازن براي حمل جاده مخازني خود شاسي هستند كه توسط پين اتصال خودرو به كشنده وصل ميشود اين 

                  مخــازن ايــن طراحــي. اي طراحــي شــده انــد و قابليــت جــدا شــدن و اتصــال فــوري بــه كشــنده را دارنــد 

بگونه ايست كه توانايي تحمل كليه بارهاي وارد به مخزن ناشي از فشار دروني و حركت با بار بر روي جاده را 

  .دارا مي باشند و به شاسي كشنده وابسته نيستند

3 -14  

  :2)بالك(مخزن توزيع 

ت به خودرو كشنده متصل هستند و مخازني كه براي نصب بر روي شاسي كاميون طراحي شده اند و بطور ثاب

ظرفيت اين مخازن . براي حمل جاده اي جهت توزيع گاز مايع در مبادي مصرف مورد استفاده قرار مي گيرند

  .    ليتر آب است 500بيش از 

3 -15  

  :      3مخزندار راه آهن 

  .مخازني كه براي حمل گاز مايع  بر روي خط آهن طراحي شده اند

3 -16  

  :  ه ثابتمخازن ذخير 

مخازني هستند كه در آنها گاز مايع به منظور مصرف يا توزيع ذخيره مي شود و به طور ثابت در يك محل بر 

از اين مخازن لوله كشي هايي براي مصرف يا پركردن ساير ظروف . روي فونداسيون مناسب نصب مي گردند

  .تحت فشار مانند سيلندر نيز انجام مي شود

  

  

  

                                                
1   Cargo Tank  
2 Portable tank 
3 Tank car tank 

5 
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3 -17  

  :       ترليشيرهاي كن 

و بدون واسطه روي مخازن بسته مي شوند تا وظايف كنترلي خود  اًعبارت است از كليه شيرهايي كه مستقيم

 ، رهانـه 4، شـير مركـب  3، شـير يكطرفـه  2، شيرهاي قطع كـن 1مانند شير كنترل جريان اضافي ،را انجام دهند

  . و شيرهايي از اين گونه  5ايمني

3 -18  

  :       شيرهاي دستي

بواسطه يك شير كنترلي به مخزن متصـل مـي شـوند، ماننـد شـيرهاي       بارت است از شيرهايي كه معموالًع

  .گلوب، پروانه يا گيت و غيره

3 -19   

  :       وسايل اندازه گيري

كليه لوازمي كه روي مخزن نصب ميشوند و وظيفه اندازه گيري به منظور هشدار ايمنـي در   برايواژه اي عام 

  .عهده دارند مانند فشار سنج، دما سنج، درصد سنج مايععمليات را به 

3 -20  

  :         اتصاالت 

عبارت است از واسطه هايي كه براي اتصال بين لوله ها در لوله كشي بكار مي روند مانند سه راهي، صـليبي،  

  .زانو و غيره

3 -21   

  :        ورقهاي تقويتي و واسطه

دهانه هاي ايجاد شده در مخزن و يا به منظـور واسـطه بـراي نصـب      عبارت است از ورقهايي كه براي تقويت

  .ساير متفرقات و زير بندي بكار مي روند و بايد از جنس سازگار با بدنه باشند

3 -22  

  : متعلقات مخزن 

توليد و ) مانند آهنگري(عبارت است از قطعات فوالدي كه طبق روش هاي تعيين شده در استاندارد مربوطه 

بـا فشـار    اًمتعلقات مخزن مسـتقيم . خزن جوش مي شوند مانند بوشن ها، فلنجها، گلويي ها و غيرهبه بدنه م

داخل مخزن در ارتباط هستند و از آنها به عنوان دهانـه هـايي بـراي نصـب شـيرها، وسـايل انـدازه گيـري،                       

تا زمان انتشار اسـتاندارد ملـي   جنس و روش ساخت اين قطعات . رهانه هاي ايمني و غيره استفاده مي گردد

بوشن هايي كـه در ايـن   . مطابقت داشته باشد D.O.T.و  ASME Sec8 Div.1 بايد با مقررات استانداردهاي

                                                
1 Excess flow valve 
2 Shut-off valve 
3 Check valve 
4 Multi valve 
5 Safety valve  

6 
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ولي در هر . انتخاب شوند 150و فلنج ها از رده حداقل 3000مي شوند بايد حداقل از رده  استاندارد استفاده

  .س و يا رده بوشنها رعايت گرددصورت بايد الزامات طراحي در انتخاب كال

3 -23  

  : سازنده مخزن 

عبارت است از هر شخص حقوقي كه شرايط الزم از نظر تجهيزات، آموزش، تجربه و دانش الزم و همچنـين   

تاييد درستي و برقراري شرايط فوق بـا  . مجوز از وزارت صنايع براي ساخت مخازن تحت فشار را داشته باشد

  .      استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران است هموسسبازرس مجاز و يا 

  استاندارد و مقررات پر كردن سيلندر و توزيع گاز مايع    4

در اين بخش استاندارد مربوط به سيلندر گاز مايع و پر كـردن آن و همچنـين توزيـع گـاز مـايع بـه وسـيله        

  . شود سيلندر و به صورت عمده توسط گاز كش شرح داده مي

  :لندر گاز مايعمشخصات سي  4-1

  :تعريف    4-1-1

منظور از سيلندر گاز مايع سيلندرهاي فوالدي قابل پر شدن مجدد جوشـكاري شـده از فوالدهـاي معـين و      

ايـن  .  كيلوگرم بر سانتيمتر مربـع باشـد   5/17) حداكثر فشار كار مجاز آن ( مشخص است كه فشار طراحي 

صارف كه احتياج به مخزن قابل جابجا شدن دارد، استفاده سيلندر براي مصارف خانگي يا تجاري و يا ساير م

مشخصات اين سيلندرها بايد با استاندارد ملي ايـران بـه   .  ليتر است 150شود و حداكثر ظرفيت آبي آنها  مي

  .  تطبيق نمايد  1386سال : 473شماره 

پـر كـردن مجـدد آنهـا     شير كليه سيلندرهاي گاز مايع كه در تأسيسات سيلندر پر كني اقدام بـه    4-1-2

  .  شود، بايد مجهز به رهانه مناسب باشد مي

  :نگهداري سيلندر  4-1-3

هر مؤسسه توزيع كننده گاز مايع موظف است سيلندرهاي متعلق به خود را در حالـت سـالم و       4-1-3-1

ن بدون خطر نگهداري نمايد و به محض مشاهده هر گونه عيـب و نقـص در سـيلندر ، بايـد در صـورت امكـا      

استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران است تعمير و در  موسسهموسسه اي كه مورد تاييد  قسمت معيوب توسط

  .  غير اين صورت سيلندر را از سرويس خارج نمايد

شير سيلندر بعد از هر دفعه پر كردن بايد بطور ظاهري از نظر سالم بودن دنده پيچ هاي   2- 4-1-3

و ) شيرهاي فشاري(و يا لبه هاي درگير شونده رگوالتور ها ) يچ و توپيچبراي شيرهاي روپ(مجراي خروجي 

  .  نيز از نظر وجود نشت بوسيله فرو بردن در آب يا محلول آب و صابون و يا روش مناسب ديگري بازديد گردد

در آن  در صورت معيوب بودن دنده پيچها يا لبه هاي درگير شونده رگوالتورها بايد شير را عوض نمود و اگر 

براي باز كردن .  نشت ديده شود بايد در صورت امكان آن را بر طرف و در غير اين صورت آن را عوض كرد

 كه شير سيلندر بايد از گيره مخصوص سيلندر كه به زمين محكم شده است و به وسيله تسمه مخصوص
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.  باشد استفاده شود مي هاي صاف دارد و همچنين از آچار مخصوص كه داراي لبه سيلندر را محكم نگه مي

  .  باشند براي باز كردن شير سيلندر ممنوع است ها و آچارهاي معمولي كه داراي دنده تيز مي بكار بردن گيره

  :اي سيلندر گاز مايع آزمونهاي دوره  4-2

سـال   5هـر    1372سال : 841-1كليه سيلندرهاي گاز مايع در گردش، بايستي مطابق استاندارد به شماره  

  .  اي قرار گيرند ار تحت آزمون دورهيكب

  :رنگ آميزي سيلندر  4-3

بـه منظـور جلـوگيري از    1386سال :473سيلندرهاي گاز مايع  بايستي طبق استاندارد ملي ايران به شماره  

فرسودگي يا زنگ زدگي، رنگ آميزي شود و در هنگام رنگ آميزي بايستي توجه داشت كه مشخصات حـك  

  .  ر رنگ محو نشودشده روي سيلندر در زي

  :سيلندرهاي كوچك مسافرتي  4-4

  :سيلندر و مشخصات آن  4-4-1

 6ليتر و حداكثر 3/0منظور از سيلندرهاي كوچك مسافرتي، سيلندرهائي با ظرفيت آبي حداقل     4-4-1-1

كار  ليتر است كه براي استفاده در مسافرت و پيك نيك و امثال آن براي تأمين حرارت يا روشنائي و غيره به

  .  روي شير سيلندر نصب شده است اًباشد كه مشعل گاز سوز مستقيم از نوعي مي اًرود و غالب مي

ويژگيهاي ساخت و آزمون سيلندرهاي كوچك مسافرتي بايد با استاندارد ملي ايران بـه شـماره     4-4-1-2

  .  تطبيق نمايد 473

  :اراي ويژگيهاي زير نيز باشد عالوه بر مطابقت با استاندارد فوق، سيلندر بايد د  4-4-1-3

  .  كيلوگرم بر سانتيمتر مربع باز شود  28مجهز به رهانه باشد كه در فشار   4-4-1-3-1

تـوان در   مشخصات سيلندر از قبيل وزن خالص سيلندر با شير آن، وزن مجاز گاز مايعي كه مي4-4-1-3-2

ع كننده آن روي حلقه گلـوئي يـا حلقـه پايـه     آنها پر نمود و همچنين نام يا عالمت اختصاري سازنده و توزي

  .  سيلندر حك شده باشد

  .  و يا بوتان پر شود )مخلوط پروپان و بوتان(اين سيلندرها بايد فقط با گاز مايع : 1يادآوري 

            اند نبايد مجددا از گاز مايع پر نمود سيلندرهاي كوچك پيك نيكي را كه فقط براي يكبار مصرف ساخته شده :2يادآوري 

  .  و مورد استفاده مجدد قرار داد

  :مقررات پر كردن سيلندر پيك نيكي  4-4-2

سيلندرهاي پيك نيكي بايستي فقط در تأسيسـاتي كـه مجهـز بـه دسـتگاه اتوماتيـك خـاص          4-4-2-1

  .  باشند، پر شود مي
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اندازه آن كوچكتر از  اي كه انتهاي شيلنگ مخصوص پر كردن اين سيلندرها بايد مجهز به دهانه  4-4-2-2

به نحـوي كـه مـدت الزم بـراي پـر كـردن ايـن        .  دهانه مخصوص پر كردن سيلندرهاي معمولي است، باشد

  .  دقيقه كمتر نباشد 1سيلندرها از 

اي  انتهاي شيلنگ مخصوص پر كردن سيلندرهاي فوق بايد مجهز به شير سـريع بسـته شـونده     4-4-2-3

  .  جريان گاز مايع را به آن قطع نمود فوراًاندازه مجاز، بتوان  باشد كه پس از پر شدن سيلندر به

گـرم را   50براي توزين اين سيلندرها بايد از ترازوهاي بسيار دقيقي استفاده شود كه حداقل تا   4-4-2-4

  .  جلوگيري شود كامالًبا دقت بتوانند نشان دهد تا از پر شدن سيلندر بيش از حد مجاز 

بايد به وسيله توزين با ترازوهاي خودكاري كه پـس از پـر شـدن     گاز مايع را حتماًسيلندرهاي   4-4-2-5

  .  كند، پر نمود سيلندر به اندازه معين جريان گاز مايع را به طور اتوماتيك قطع مي

سيلندر گاز مايع را بايد به اندازه ظرفيت تعيين شده آنها پـر نمـود و هميشـه مقـداري فضـاي        4-4-2-6

به طور كلي حداكثر وزن مجاز گـاز  .  ابله با فشار ناشي از انبساط گاز مايع در آن باقي گذاشتخالي براي مق

  .  درصد وزن ظرفيت آبي آن سيلندر، تجاوز ننمايد 45مايع در هر سيلندر، بايد از 

هر يك از سيلندرهاي پيك نيكي گاز مايع بايستي قبل از اقدام به پر كردن آنها تحت بازرسي   7- 4-4-2

صري قرار داده شود و چنانچه از نظر وضع ظاهري نقصي در آنها مالحظه نشود و سيلندر و شير آن طبق ب

استانداردهاي مصوبه ساخته شده باشد و ممهور به مهر مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران باشد، پر 

با فرو  كامالًندر و شير آن را همچنين پس از پر كردن سيلندر الزم است سيل. كردن آنها بالمانع خواهد بود

  .  بردن در حوضچه آب براي حصول اطمينان از عدم نشت گاز آزمايش نمود

گردد،  در مواردي كه نقصي مشاهده مي. باشد ممنوع مي پر كردن سيلندرهاي گاز مايع غير استاندارد اكيداً 

و راهنمائي الزم به صاحب سيلندر بايد گاز سيلندر را تخليه نموده و از طرف مسئولين تأسيسات تذكرات 

  .  براي عدم استفاده از سيلندر مذكور تا رفع نواقص داده شود

متر از سكوي سيلندر پـر كنـي و    15مولد برق كمپرسور هوا و ساير منابع جرقه زا بايد حداقل   4-4-2-8

  .  مخزن گاز مايع،  فاصله داشته باشد

  )ليتري  6حداكثر ( درهاي مسافرتي تأسيسات ذخيره سازي و پر كردن سيلن  4-4-3

نظر به افزايش روز افزون استفاده از سيلندرهاي مسافرتي و به منظور جلـوگيري از پـر كـردن      4-4-3-1

مجدد اينگونه سيلندرها به طور نا ايمن توسط افراد غير مجاز، اين استاندارد شرايط احداث تأسيسـات پيـك   

  .هاي اصلي ورودي و خروجي شهرها را مشخص نموده است جادهنيك پر كني در داخل شهر و يا در مسير 

در اين بخش استاندارد مقررات احداث تأسيسات پر كردن سيلندرهاي مسـافرتي و مشخصـات     4-4-3-2

بايستي توسط توزيع كنندگان  گردد و لزوماً گونه اماكن تشريح ميوسائل و تجهيزات مورد نياز جهت ايجاد اين

احداث و يا از اين پس دائر خواهـد   آنان مورد رعايت قرار گيرد و كليه تأسيساتي كه قبالًگاز مايع و صاحبان 

  .  شد بايستي با مفاد مندرج در اين استاندارد مطابقت نمايد
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  :شرايط احداث  4-4-3-3

متـر   600حداقل مساحت زمين براي احداث پيك نيك پر كني در داخل شهرها بايستي از   4-4-3-3-1

در تأسيسات پيك نيك پر كني با مساحت فوق حداكثر يك مخزن .  متر بر كمتر نباشد 20حداقل مربع و با 

ليتر در نظر گرفته شود و تعداد ترازوهاي نصـب شـده از دو دسـتگاه     6000ذخيره سازي با ظرفيت حداكثر 

وزين اتفـاقي  نبايد تجاوز كند، عالوه بر دو دستگاه تـرازوي خودكـار،  بايـد يـك عـدد تـرازو دقيـق بـراي تـ         

  .  سيلندرهاي پر شده به منظور حصول اطمينان از صحت كار ترازوهاي خودكار نيز پيش بيني شود

درب اصلي ورودي محلهايي كه براي احداث تأسيسات پيك نيـك پـر كنـي درنظـر گرفتـه        4-4-3-3-2

  .  متر كمتر باشد 12 از شوند ، بايد مشرف به خيابانهاي عريض بوده كه حداقل عرض اين خيابانها نبايستي مي

عرض و ارتفاع درب ورودي تأسيسات پيك نيك پر كني، بايد به نحوي باشد كه كاميونهاي   4-4-3-3-3

هاي توزيع به راحتي بتوانند داخل تأسيسات شده و در مواقع اضـطراري از محوطـه    انتوحمل گاز مايع و يا 

  .  خارج شوند

، ني در مجاورت اماكن عمـومي از قبيـل مسـجد، مدرسـه    احداث تأسيسات پيك نيك پر ك  4-4-3-3-4

  .  بيمارستان و ساختمانهاي مرتفع ممنوع است

مساحت سكوي سيلندر پر كني بايد با حجم عمليـات روزانـه و تعـداد سـيلندر موجـود در        4-4-3-3-5

   . متر مربع كمتر باشد 3×4تأسيسات مناسبت داشته باشد، در هر صورت مساحت سكو نبايستي از 

  .  در ساختمان سكو بايد مراعات شود 2-14-5كليه موارد بند   4-4-3-3-6

در طراحي محوطه سازي تأسيسات پيك نيك پر كني و به خصوص اطراف سـكو ، بايسـتي     4-4-3-3-7

  .  هاي توزيع فضاي كافي در نظر گرفته شود براي عبور و مرور وانت

مخازن گاز مايع نبايد از سه متر و از ساختمانهاي  حداقل فاصله سكوي پيك نيك پر كني از  4-4-3-3-8

  .  متر كمتر باشد 8مجاور از 

ساختمان اداري و اطاق نگهباني بايد حداكثر فاصله ممكن را از سكوي سـيلندر پـر كنـي و      4-4-3-3-9

  .  متر كمتر باشد 8در هر صورت حداقل اين فاصله نبايد از .  مخازن داشته باشد

روش و يا تعويض سيلندر پيك نيكي بايد خارج از محدوده سكوي گاز پر كني بوده محل ف   10- 3- 4-4-3

سيلندرها بايد روي سكو نگهداري شوند و نگهداري سيلندرها بر . در مجاورت درب ورودي باشد اًو ترجيح

ا سيلندر پيك نيكي و براي سكو ب 80متر مربع مساحت سكو، حداكثر تعداد  12روي سكو بايد به ازاء هر 

  .  باشد عدد سيلندر پيك نيكي روي سكو مجاز مي 8مساحت بيشتر به ازاء هر متر مربع نگهداري تعداد 

  .  ممنوع است مطلقاًقرار دادن سيلندرهاي پيك نيكي در روي سكو بر روي يكديگر 

 در اطراف مخازن ذخيره سازي گاز مايع براي جلوگيري از برخـورد وسـائط نقليـه و صـدمه      4-4-3-3-11

  .  احتمالي به مخازن و پمپها و لوله كشيها، بايستي حفاظ تعبيه شود

10 



18 

  

دائر كردن تأسيسات پيك نيك پر كني در تأسيسات سـيلندر پـر كنـي و انبارهـاي توزيـع        4-4-3-3-12

  .  كه حائز شرايط استاندارد باشد، بالمانع است) يازده كيلوئي ( سيلندر 

در داخل شهر ، داشتن خط تلفن الزامي است و در تأسيساتي در تأسيسات سيلندر پر كني   4-4-3-3-13

بايد مجهز به خط تلفن بوده و يا به نحوي براي اطـالع بـه سـازمان     اًگردد، ترجيح كه در خارج شهر دائر مي

  .  پذير باشد آتش نشاني در مواقع اضطراري تماس فوري امكان

  :مخازن ذخيره سازي گاز مايع  4-4-3-4

زن ذخيره سازي گاز مايع بايستي با استاندارد ملي مطابقت داشته و مادامي كه استاندارد طرح و ساخت مخا 

  .  مطابقت نمايد  ASME Sec8 Div.1ملي تدوين نشده است با آخرين تجديد نظرهاي استاندارد 

  .   همين استاندارد باشد 2-5هاي نگهدارنده مخازن گاز مايع بايد بر طبق بند  مشخصات پايه  4-4-3-4-1

هاي نگهدارنده مخازن گاز مايع بايد از مصالح بنائي و يا بتوني و يا بتون مسلح و با توجه  پايه  4-4-3-4-2

باشند ،  هاي مستقل متصل به خود مي مخازني كه داراي پايه .به مقاومت خاك محل، طراحي و ساخته شوند

  .  يز محكم گردندهاي يك طرف مخزن بر روي ستون ر بايد هنگام نصب به وسيله پايه

هاي الزم براي جلـوگيري از خـوردگي و زنـگ     در محل تماس پايه و مخزن بايد پيش بيني  4-4-3-4-3

  .  زدگي مخزن به عمل آيد

  :نصب مخازن گاز مايع در تأسيسات پيك نيك پر كني  4-4-3-5

  :در جدول زير نصب گرددواصل مندرج مخازن گاز مايع بايد در خارج از ساختمان در فضاي آزاد و مطابق با ف

  فاصله ايمن بين مخازن - 2شماره جـدول 

ظرفيت آبي هر مخزن 

  برحسب ليـتر

  حداقل فاصـله

حداقل 

مساحت 

  سكـو

تعداد سيلندر پيك 

نيك پركني بر روي 

  سكو
  بين مخازن

بين مخازن تا نزديكترين 

ساختمان مهم يا عده اي 

ساختمان يا امالكي كه ممكن 

  .ه شوداست در آينده ساخت

  ليتر 6000تا  2000

  ليتر 16000تا  6001

  متر يك

  دو متر

  متر 8

  متر 12

4×3  

8×6  

80  

371  

  

  :مبارزه با حريق  4-4-3-6

به منظور خنك نگهداشتن مخازن نصب شده در تأسيسات پيك نيـك پـر كنـي در مواقـع       4-4-3-6-1

قطع و وصل اين دوشها بايسـتي در   اضطراري،بايستي دوش آب سرد بر روي مخازن تعبيه گردد شير جريان

  .  محلي دور از مخازن  قرار گيرد تا بتوان در صورت لزوم به فوريت به آن دسترسي پيدا نمود
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و نصب تـابلو  ) مناسب با حجم عمليات ( تعبيه كپسولهاي آتش نشاني نوع چرخدار و ثابت   4-4-3-6-2

با فشار آب شهر، ويژه نقاط محتمـل بـه آتـش     هيدرانت آتش نشاني 2عدم استعمال دخانيات و پيش بيني 

  .  ها الزاميست براي كليه پيك نيك پركني

متر مجهز بـه   20به قطر يك اينچ و به طول  1هر يك از تأسيسات بايد به دو حلقه شيلنگ  4-4-3-6-3

) ين و يا طبق نظر متخصصـ ( سر لوله فواره پاش و گرد پاش در دو طرف تأسيسات روي ديوار در مقابل هم 

  .  نصب و به آب لوله كشي محل نصب متصل گردد

حداقل تعداد كپسولهاي اطفأ حريق در تأسيسات پيك نيك پر كني يـك خـاموش كننـده      4-4-3-6-4

كيلـوئي   25پودري در  قسمت اداري، دو خاموش كننده پودري در طرفين سكو، دو خاموش كننده پـودري  

كيلـويي در قسـمت موتـور خانـه و در      6ده گاز كربنيك چرخدار در محل مناسب محوطه، يك خاموش كنن

  .  باشد قسمت سيستمهاي برقي مي

  :مشخصات وسائل و دستگاهها  4-4-3-7

مشخصات وسائل دستگاههايي كه روي مخزن ذخيره سازي گاز مـايع در تأسيسـات پيـك      4-4-3-7-1

يع مخـازن، واشـرها و همچنـين    نشان دهنده سطح ما ،شود، از قبيل رهانه، فشار سنج نيك پر كني نصب مي

و  11-5و  10-5قابل ارتجاع، بايد با مشخصات مندرج در اين استاندارد بندهاي  هاي فوالدي مشخصات لوله

  .  مطابقت نمايند13-5و  5-12

پمپ گاز مايع  2وسائل گاز رساني به دستگاه سيلندر پر كني نظير صافي و لوله قابل انعطاف  4-4-3-7-2

در تأسيسات مخصوص پيك نيك پر كني، نصب پمپ سيلندر پر كني . فضاي آزاد نصب گردند و غيره بايد در

  .  در زير مخزن بالمانع است

بان مناسبي به منظـور   روي پمپ گاز مايع نصب شده در تأسيسات ، بايستي به وسيله سايه  4-4-3-7-3

  .  از ريزش برف و باران پوشانده شود حفاظت آن

ز هر گونه شعله باز و يا استعمال دخانيات و امثال آنها در اين گونه تأسيسـات بـه   استفاده ا  4-4-3-7-4

  .  متر از سكوي سيلندر پر كني و مخازن رعايت گردد 12كلي ممنوع است، مگر اينكه حداقل فاصله 

وجود  اطاقهاي نگهبان و كاركنان و امثال آن كه امكان ايجاد هر نوع شعله باز در داخل آنها  -4-4-3-7-5 

  .دارد، بايد فاقد درب و پنجره قابل باز شدن رو به محوطه تأسيسات باشد

  :وسائل برقي  4-4-3-8

گردنـد نظيـر موتـور     كليه وسائل برقي كه در نزديكي مخازن و يا سكو يا پمپ گاز نصب مي  4-4-3-8-1

    .پمپ گاز مايع و كليدهاي فرمان به آن، بايستي از نوع ضد انفجار انتخاب گردند

                                                
1 Hose reel 
2 Flexible 
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گيري سـطح   براي روشنائي كامل قسمتهاي مختلف پيك نيك پر كني، به ويژه وسائل اندازه  4-4-3-8-2

روشنائي روي سكوي پيك نيك پر كني و محل تخليه و بارگيري گـاز كـش، بايسـتي نـور      ،فشار سنج ،مايع

  .  متر بايد رعايت شود15كافي پيش بيني شود چنانچه وسائل روشنائي از نوع ضد شعله نباشد ، حداقل فاصله 

  :نگهداري و تحويل سيلندرهاي مسافرتي  4-4-4

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتـي ايـران   شركتهاي توزيع كننده گاز مايع طرف قرار داد با   4-4-4-1

توانند با فروشگاههاي عرضه كننـده سـيلندر    نمايند، مي براي عرضه سيلندرهايي كه در تأسيسات خود پر مي

باشـد، در سـه نسـخه     مـي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايـران  قرار دادي كه مورد تائيد  پيك نيكي،

يك نسخه نزد شركت توزيع كننده مربوطه و يك نسخه نزد مدير فروشگاه و نسـخه سـوم بـه    . منعقد نمايند

گـردد،   مـي سيلندرهايي كه در اين فروشگاهها عرضه . ارائه گرددشركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران 

  .  بايد توسط شركت توزيع كننده طرف قرار داد آنها پر شده و به فروشگاه تحويل گردد منحصراً

نماينـد بايـد سـيلندرهاي     شركتهاي توزيع كننده گاز مايع كه سيلندرهاي پيك نيكي را پر مي  4-4-4-2

  .  ها را تحويل فروشگاهها بدهندخالي را از فروشگاههاي طرف قرار داد خود تحويل گرفته و پس از پر كردن، آن

توان طبق شرايط زير در فروشگاهها نگهداري  سيلندرهاي پيك نيكي پر شده از گاز مايع را مي  4-4-4-3

شود، تعويض  نموده و آنها را به متقاضيان فروخته يا با سيلندرهاي خالي كه توسط مصرف كنندگان آورده مي

  :نمود

يلندر پيك نيكي بايد مخصوص فروش وسائلي از قبيل دستگاههاي فروشگاه عرضه كننده س  4-4-4-3-1

گاز سوز و ساير وسائل و لوازم خانگي مشابه آن باشد و كار معمولي و روزانه اين فروشگاه احتيـاج بـه ايجـاد    

  .  همچنين در آنها سيلندر اكسيژن و هواي فشرده نگهداري نشود.  شعله باز نداشته باشد

اي باشد كه مجموع ظرفيت گاز مـايع   درهاي پيك نيكي در هر فروشگاه به اندازهتعداد سيلن  4-4-4-3-2

  .  كيلوگرم تجاوز ننمايد 50آنها از 

شـود،   مجراي خروجي شير سيلندرهاي پيك نيكي تا زماني كه در فروشگاهها نگهداري مـي   4-4-4-3-3

  .  بايد با در پوش مناسب مسدود گردد

در فروشگاهها بايد در محلي نگهداري شود كه در معرض رفت و آمد سيلندرهاي پيك نيكي   4-4-4-3-4

و دسترسي مشتريان و افراد غير مجاز قرار نداشته باشد و همچنين از منابع توليد حرارت و يا احتراق ماننـد  

 6در اين گونه فروشگاهها بايد حداقل دو عدد كپسـول آتـش نشـاني    . بخاري، شوفاژ و امثال آن به دور باشد

ويي نوع پودري، در محلي كه قابل دسترسي سريع باشد، نصب گردد و كليه كاركنان فروشگاه به طرز كار كيل

  .  و استفاده از اين كپسول آشنائي كامل داشته باشند

در خارج از در ورودي چنين فروشگاههايي بايد تابلو مناسبي در محلي كه به راحتـي قابـل     4-4-4-3-5

اي كه مبين عرضه سيلندرهاي پيـك نيكـي باشـد، نوشـته شـده       ر روي آن جملهرؤيت باشد، نصب گردد و ب

  .  باشد
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تواننـد سـيلندر پيـك نيكـي را توسـط خودروهـاي        شركتهاي توزيع كننده گـاز مـايع، مـي     4-4-4-3-6

  .  كيلويي توزيع نمايند11سيلندرهاي  مخصوص حمل

نمايند،  ع سيلندرهاي پيك نيكي فعاليت ميدر امر نگهداري و توزي منحصراًنمايندگان مجاز كه   4-4-4-4

نسبت به نگهداري تعداد سيلندرهاي پيك نيكي در انبارهايي كه بـه   4و  3بايستي با توجه به جداول شماره 

توانند سيلندرهاي خالي را به شركتهاي سيلندر  اين نمايندگيها مي. شود اقدام نمايند همين منظور ساخته مي

ايـن نماينـدگيها نبايسـتي در مجـاورت كبـابي،      . رده و پر شده آنها را تحويل بگيرندپر كني طرف قرار داد  ب

  .  جوشكاري قرار  داشته باشدكارگاه هاي نانوائي، قهوه خانه و 

شـيلنگ مخـزن حمـل و ذخيـره سـازي گـاز مـايع و         ،ساخت سيلندر، شير سيلندر، رگوالتـور   4-4-4-5

ل سوخت دوگانه در وسائط نقليه كه در صنعت گاز مايع به كار متعلقات آن و همچنين وسائلي كه براي تبدي

شود قبل از تهيه و يا مجوز ساخت و يا واردات آن به اين كشور به منظور سالم سازي و يكنواختي  گرفته مي

  .  به عمل آيدشركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران هاي الزم با  بازار گاز مايع بايستي هماهنگي

  :كيلو و بيشتر 11نگهداري و انبار كردن سيلندرهاي گاز مايع با ظرفيت مقررات   4-5

  :كليات  4-5-1

سيلندرهاي گاز مايع را نبايد در مجاورت اشيأ قابل اشـتعال و منـابع حرارتـي و محلهـايي كـه          4-5-1-1

  .  احتمال وارد آمدن صدمه فيزيكي به سيلندر وجود دارد قرار داد

هايي كه به طور معمول  يع را نبايد نزديك دربهاي خروجي، پلكانها يا محوطهسيلندرهاي گاز ما  4-5-1-2

  .  گيرد، گذاشت مورد استفاده مكرر افراد قرار مي

نگهداري سيلندر گاز مايع در مجاورت سيلندرهاي محتوي اكسيژن يا هـواي فشـرده بـه كلـي       4-5-1-3

  .  اطاق يا انبار نگهداري نمود حتي اين دو نوع سيلندر را با هم نبايد در يك. ممنوع است

هايي  تر است و در صورت نشت، تخليه فوري آن در محوطه نظر به اينكه گاز مايع از هوا سنگين  4-5-1-4

 مطلقاًباشد، بنابراين سيلندرهاي گاز مايع را  پذير نمي تر  از سطح زمين قرار دارند، به سهولت امكان كه پائين

  .  تر از سطح زمين قرار داد پائين هاي سرپوشيده نبايد در محوطه

سيلندرهاي خالي را بهتر است در فضاي آزاد نگهداري نموده و اگر اين سيلندرها در فضاي سر   4-5-1-5

گردند و براي محاسبه حداكثر تعداد سيلندرهايي كه طبق جداول  بسته از قبيل انبار و امثال آن نگهداري مي

نگهداري كرد، آنها را هم، از نظر تعداد مجاز بـراي انبـار كـردن بايـد در      توان در اين محلها مي 4و  3شماره 

  .  رديف سيلندرهاي پر در نظر گرفت

باشند، بايد به جز مواقعي كه از آنها  شير سيلندرهاي گاز مايع صرف نظر از اينكه پر يا خالي مي  4-5-1-6

  .  شود، در ساير اوقات هميشه بسته باشد استفاده مي

به طوري كـه  . سيلندرها را هنگام انبار كردن بايد روي سطح افقي محكم به طور قائم قرار داد   4-5-1-7

  .  با فضاي محتوي بخار داخل آنها ارتباط داشته باشد دائماًرهانه آنها    
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  .  به طور كلي سيلندرها در انبار، نبايد در معرض صدمه و دستكاري قرار گيرند  4-5-1-8

االمكـان در   باشد بايد حتـي  كيلوگرم گاز مايع مي 13ي را كه حداكثر ظرفيت آنها تا سيلندرهاي  4-5-1-9

  .  در خارج از ساختمان باشد اًخارج از ساختمان قرار داد ولي سيلندرهاي بزرگتر بايد حتم

  :انبار كردن سيلندر  4-5-2

  :نگهداري سيلندر گاز در نمايشگاه و فروشگاه  4-5-2-1

توان حداكثر دو عدد سيلندر پر كه ظرفيـت   وسائل گاز سوز مي يهها و فروشگاههادر نمايشگا 4-5-2-1-1

  .  كيلوگرم تجاوز ننمايد فقط براي نمايش و آزمايش وسائل گاز سوز نگهداري نمود 22گاز مايع مجموع آنها از 

دل آن كيلـوئي يـا معـا    6براي مبارزه با حريق حداقل يك دستگاه كپسول پودري آتش نشاني  4-5-2-1-2

  .  بايد در اين اماكن در محلهائي كه به آساني قابل رويت و دسترسي فوري باشد، نصب نمود

  :انبار توزيع شهري سيلندرهاي گاز مايع در هواي آزاد  4-5-2-2

كيلوگرم بيشتر باشد بايد آنها را در هواي  5000در صورتي كه مجموع ظرفيت سيلندرها از     4-5-2-2-1

  :اين انبارها بايد داراي شرايط و مشخصات زير باشد . بان مناسبي نگهداري نمود ن زير سايهآزاد و حتي االمكا

اطراف محوطه مخصوص نگهداري سيلندرها در هواي آزاد بايد بـه وسـيله ديـوار يـا حصـار        4-5-2-2-2

ا از خـارج  متر محصور گردد تا امكان هر گونه دستيابي و دستكاري به سـيلندره  2مناسبي به ارتفاع حداقل 

  .  وجود نداشته باشد

كيلو گرم گاز مايع به باال بايد  250محل نگهداري و چيدن سيلندرها در انبارهاي با ظرفيت   4-5-2-2-3

عمل تخليه و بـارگيري سـيلندرها    ئط نقليه حمل سيلندر باشد تا اوالًبه صورت سكوئي به ارتفاع مناسب وسا

سيلندرها فقـط در روي ايـن سـكو     اًها جلوگيري به عمل آيد و ثانيبه سهولت انجام گرفته و از پرت شدن آن

درانبارهـاي بـه ظرفيـت كمتـر     . نگهداري شده و از قرار دادن آنها در نزديكي ديوارهاي محوطه ممانعت شود

  .  كيلوگرم گاز مايع ، احداث سكو اختياري است 250از

براي ايـن منظـور بايـد سـكو     .  وع استدر روي سكو، چيدن سيلندرها بر روي يكديگر ممن  4-5-2-2-4

داراي سطح متناسب با تعداد نگهداري سيلندر باشد تا بتوان سيلندرها را بدون قرار دادن آنها بر روي يكديگر 

  .  روي سكو جا داد

بـراي  .  استعمال دخانيات و يا استفاده از شعله باز در محوطه اين انبارها بكلي ممنوع اسـت   4-5-2-2-5

منظور بايد بر روي درب ورودي و همچنين قسمتهاي مختلفي از محوطه انبار كه در معرض ديـد  اجراي اين 

  .  نصب گردد "استعمال دخانيات ممنوع است  "كامل باشد، تابلوهاي

متـر  15در انبارهاي هواي آزاد، كليه وسائل برقي كه در فاصـله افقـي يـا عمـودي كمتـر از        4-5-2-2-6

  .  ت گاز قرار دارند، بايد از نوع ضد شعله باشندنسبت به نقاط محتمل به نش

  .مشخصات و ساختمان انبار در هواي آزاد داده شده است 3در جدول شماره  
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  انبــار در هواي آزاد  -  انبار كردن سيلنــدرهـــاي گـــاز مـــايع - 3جدول شماره 

ظرفيت ذخيره 

 سازي به كيلوگرم

 سايــــر نقـــاط نفر 50000شهرهاي با جمعيت بيشتــر از 

 aفاصله به متــر تا

ـو
ــ

ــ
ــ

ــ
سك

 

كپسول آتش 

 )عدد(نشانــي 
 aفاصله به متــر تا

ـو
ــ

ــ
ــ

ــ
سك

 

كپسول آتش 

 )عدد(نشانــي 

منازل و 

منابع 

توليد 

احتراق و 

مواد قابل 

 اشتعال

اماكن 

 bعمومي

6 

 كيلويي

12 

 كيلويي

منازل و 

منابع 

توليد 

احتراق 

و مواد 

قابل 

 شتعالا

اماكن 

 bعمومي

6 

 كيلويي

12 

 كيلويي

 ___ 1 اختياري ___ ___ ___ 1 اختياري ___ ___ 100تا 

 1 1 اختياري 5 2 1 1 اختياري 5 3 250تا  101

 1 1 ضروري 5 3 1 1 ضروري 8 5 500تا  251

 1 2 ضروري 8 5 1 2 ضروري 10 8 2500تا  501

 3 4 روريض c 3c 8 10 4 ضروري 15 10 5000تا  2501

 c 4 c 4 ضروري 4c 4c 10 15 ضروري ممنوع 15 30000تا  5001

a. فاصله لبه سكو يا محل نگهداري سيلندر تا نزديكترين محل مورد نظر.  

b.  مراكزي است كه استفاده و رفت و آمد به آنها اختصاص به افراد معيني نداشته و عموم ميتوانند در آنها رفت و آمد  عبارت از اماكن عمومي

عالوه بر كپسولهاي كوچك آتش نشاني، يك  .نمايند از قبيل مراكز آموزشي، درماني، تاريخي، مذهبي، ايستگاه وسائط نقليه و امثال آن

 .كيلويي چرخدار نيز براي اين انبارها در نظر گرفته شود 50عدد كپسول پودري 

c. ن سقفي نيز بايد نصب شودعالوه بر كپسولهاي آتش نشاني سيستم آب تحت فشار همراه با آب پخش ك. 

كيلوگرم گاز مايع بصورت سيلندر در آن نگهداري ميشود بايستي به سيستم لوله كشي  30000انبارهاي ذخيره سازي گاز مايع كه بيش از  •

 .آب براي اطفاء حريق مجهز باشند

 
  

  :انبار توزيع شهري سيلندرهاي گاز مايع در محوطه سرپوشيده  4-5-2-3

گردد، اين انبارهـا   سرپوشيده نگهداري مي يز سيلندرهاي گاز مايع قبل از توزيع ، در انبارهادر صورتي كه ا 

  :بايد داراي شرايط و مشخصات زير باشد

نبايد                 ) اعم از پر يا خالي ( گردد  حداكثر ظرفيت سيلندرهايي كه در اين انبارها نگهداري مي  4-5-2-3-1

  .  ع تجاوز كندكيلوگرم گاز ماي 5000از

كف و قسمتهايي از ديوارها و سقف اين انبارها كه در مجاورت ساير ساختمانهاي انبار قـرار    4-5-2-3-2

  .  ساعت در مقابل آتش سوزي مقاومت نمايد 2دارد، بايد از موادي ساخته شده باشد كه بتواند حداقل 
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بايد حداقل ده درصد سـطح جـانبي و سـقف    ) در مواقع انفجار ( براي انتقال فشار به خارج   4-5-2-3-3

  .  انبار از شيشه نازك يا ساير موادي كه در مقابل فشار انفجار مقاوم نباشد، ساخته شود

شـوند، بايـد از    هاي انبار كه به ساير قسمتهاي ساختمانهاي انبار باز مـي  كليه درها و پنجره  4-5-2-3-4

ها و درها نبايد  اين پنجره. ساعت مقاومت نمايد 5/1 داقلمصالحي ساخته شوند كه بتواند در مقابل حريق ح

  .  گيرند باز شوند به معابر عمومي يا به ساختمانهائي كه مورد رفت و آمد ساير افراد قرار مي

انبارهاي سرپوشيده بايد هم در قسمت باالي ديوارهـا و هـم در قسـمت پـائين آنهـا، داراي        4-5-2-3-5

  .  اي اين هواكشها بايد مجهز به توري بوده و به طرف معابر عمومي باز نشوده دريچه. هواكش كافي باشند

در صورتي كه در كف اين انبارها فضـاي  .  تر باشد كف اين انبارها نبايد از سطح زمين پائين  4-5-2-3-6

  .  كردآزادي وجود داشته باشد، بايد آن را با خاك پر نمود و يا وسيله تهويه كامل و دائمي آن را فراهم 

در داخل اين انبارها نبايد هيچگونه شعله باز يا هر نوع منبـع توليـد حـرارت وجـود داشـته        4-5-2-3-7

  .  باشد

براي اين منظور، بايد جلو هر يك . استعمال دخانيات در داخل اين انبارها بكلي ممنوع است  4-5-2-3-8

بـر روي آن نوشـته شـده     "ات ممنـوع اسـت  استعمال دخاني "از درهاي ورودي انبار تابلوي بزرگي كه جمله 

  .  باشد، نصب شود

  1در هر يك از انبارهاي سرپوشيده، بايد حداقل يك دستگاه خودكار اعالم كننده وجود گـاز   4-5-2-3-9

  .  نصب گردد

  .  باشد  2كليه وسائل برقي اين انبارها بايد از نوع ضد شعله  4-5-2-3-10

به طور كلي در چيـدن سـيلندرها بايـد    .  ر روي يكديگر ممنوع استانبار كردن سيلندرها ب  4-5-2-3-11

  .  اصول و مقررات انبار داري رعايت شود

در انبارهاي سرپوشيده بايستي حداقل دو درب خروجي در دو ديوار غير همجـوار انبـار كـه      4-5-2-3-12

متر  18ت انبار در فاصله هر همچنين با توجه به مساح. جهت باز شدن آنها به طرف بيرون باشد، تعبيه گردد

  .  نصب يك درب خروجي اضطراري، الزامي است

  .  مشخصات فواصل و ساختمان انبار سرپوشيده داده شده است 4در جدول شماره  

  

  

  

  

                                                
1  Continuous gas detection alarm 
2 Flame proof 
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 انبــــار ســـر پوشيـــده -انبـــار كــردن سيلنـــدرهاي گــاز مــايع - 4 شماره جدول

ظرفيت ذخيره 

 سازي به كيلوگرم

 سايــــر نقـــاط نفر 50000رهاي با جمعيت بيشتــر از شه

فاصله به متــر 

 aتا

اماكن 

 عمومي

كپسول آتش 

 )عدد(نشانــي 
  aفاصله به متــر تا

اماكن 

 عمومي

كپسول آتش 

 )عدد(نشانــي 

منازل و 

منابع 

توليد 

احتراق  

مواد 

قابل 

اشتعال 

و مايعات 

قابل 

 احتراق

 كيلويي 6
12 

 كيلويي

زل و منا

منابع 

توليد 

 احتراق  

مواد قابل 

اشتعال و 

مايعات قابل 

 احتراق

 كيلويي 6
12 

 كيلويي

 ___ 1 3 3 ___ ___ 1 8 5 ___ 100تا 

 ___ 2 8 5 5 ___ 2 8 8 8 250تا  101

 ___ 2 8 5 5 ___ 2 8 8 8 500تا  251

 2b 1b 8 8 10 2 1 10 10 10 2500تا  501

 4b 3b 10 10 15 4 3 15 15 15 5000تا  2501

a      فاصله لبه سكو يا محل نگهداري سيلندرها تا نزديكترين محل مورد نظر  

b  عالوه بر كپسولهاي آتش نشاني سيستم آب تحت فشار همراه با آب پخش كن سقفي نيز بايد نصب شود. 

  

ر كنـي گـاز   نگهداري و انبار كردن سيلندرها در محوطه تأسيسات ذخيره سازي و سيلندر پ  4-5-2-4

  :مايع

  .  كليه سيلندرها بايد در داخل چهار ديواري تأسيسات سيلندر پر كني نگهداري گردد    4-5-2-4-1

حداقل فاصله بين محل نگهداري سيلندرها تا ساختمانهاي همجوار محوطه سيلندر پر كني   4-5-2-4-2

  .  متر باشد 8بايد 

سـيلندرها را در كنـار ديوارهـايي كـه هنـوز در       تـوان  هاي سيلندر پر كني مـي  در محوطه   4-5-2-4-3

مجاورت آنها ساختمان بنا نشده است، نگهداري نمود به شرطي كه اگـر در ايـن ديوارهـا منفـذي بزرگتـر از      

  .  متر باشد  5/1فاصله سيلندرها از اين منفذ حداقل .  وجود داشته باشد سانتيمتر مربع 5/2×5/2

ندر پر كني بايد در محلي نگهداري شود كه باعث سد معبر خيابان سيلندرها در محوطه سيل  4-5-2-4-4

  .  بنديها و راههاي ورود و خروج وسائط نقليه در محوطه نشوند

فاصله بين محل نگهداري سيلندرها تا مواد قابل اشتعالي از قبيل خاشاك، علفهاي خشك و   4-5-2-4-5

  .  ر باشدمت 3ساير جامدات قابل سوختن و امثال آن بايد حداقل 

سطح سكوي سيلندر پر كني در تأسيسات ذخيره سازي و سيلندر پر كني گاز مايع بايستي   4-5-2-4-6

  .  متناسب با حجم عمليات و تعداد سيلندرهايي كه قرار است روي سكو نگهداري شود، باشد
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تخليـه و   به منظور جلوگيري از ايجاد جرقه و صدمه به سكوي سـيلندر پـر كنـي در زمـان      4-5-2-4-7

  .  هاي الزم معمول گردد بارگيري وسائط نقليه، بايستي پيش بيني

  :مقررات توزيع گاز مايع به وسيله مخزن گاز كش و وسيله نقليه حمل سيلندر   4-6

  :كليات  4-6-1

به منظور پيشگيري از حوادث مختلف ناشي از عدم توجه به اصول ايمني مقررات زير تـدوين شـده اسـت و     

وسائط نقليه مخصوص حمل گاز مايع چه به صورت تانكر گاز كـش و چـه بـه صـورت كاميونهـاي      رانندگان 

  .  مخصوص حمل سيلندرهاي گاز مايع بايد در اجراي آن نهايت سعي را معمول دارند

حمل گاز مايع به وسيله . وسيله نقليه گاز مايع، بايد از نوع موتوري بوده و حداقل چهار چرخه باشد  4-6-1-1

  .  ممنوع است هاي موتوري اكيداً رخهسه چ

  .  سوار كردن مسافر و حمل افراد غير مجاز در وسيله نقليه مخصوص حمل گاز مايع ممنوع است  4-6-1-2

استعمال دخانيات در نزديكي واحدهاي تحويلي چه براي بارگيري و يا تخليه و چه براي انجـام    4-6-1-3

  .  تعميرات ممنوع است

ايستي از حمل مواد آتش زا از قبيل كبريت و فندك و امثال آن به محوطـه تأسيسـات   راننده ب  4-6-1-4

  .  سيلندر پر كني و همچنين در محل عمليات بارگيري و يا تحويل گاز مايع خودداري كند

راننده موظف است قبل از حركت، وسيله نقليه خود را بازرسي دقيق كرده و اگر در آن عيـب و    4-6-1-5

مسئوليت هر نـوع تصـادف و خسـارات    . نمود قبل از بر طرف شدن آن اقدام به حركت ننمايد نقصي مشاهده

  .  بعدي كه ناشي از عيب و يا نقص قبل از حركت باشد، متوجه راننده خواهد بود

كنـد،   راننده موظف است هر نوع نشتي را كه در مخزن گاز كش و يا منضمات آن مشاهده مـي   4-6-1-6

  .  و يا فرد مسئول اطالع دهد به رئيس خود فوراً

هـاي   هيچ نوع مواد روغني و يا ساير مواد آتش گير مشابه نبايد در اطاق راننده و يـا صـندوقچه    4-6-1-7

  .  گازكش نگهداري شود

پس از اتمام كار روزانه، راننده موظف است هر نوع عيب و نقصي را كـه در وسـيله نقليـه خـود       4-6-1-8

  .  د تا به رفع آن اقدام شودمشاهده كرده، گزارش ده

  .  ادامه رانندگي با الستيك پنچر و يا كم باد ممنوع است  4-6-1-9

  .  ممنوع است تخليه گاز مايع به صورت گاز و مايع در هوا اكيداً  4-6-1-10

  ):در تأسيسات سيلندر پر كني( مقررات ايمني مربوط به بارگيري گاز كش   4-6-2

مقداري گاز و يـا مـايع از مخـازن آن در فضـا      ورود به واحدهاي بارگيري كه قبالًراننده بايد از   4-6-2-1

  .  تخليه و يا منتشر شده است، قبل از پاك شدن كامل خودداري كند
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پس از ورود به محوطه، راننده بايد وسيله نقليه را در جاي مناسـبي نزديـك سـكوي بـارگيري       4-6-2-2

و بستن كليد مدار و وسائل الكتريكي، ترمز دستي را كشيده و وسيله نگهداشته، پس از خاموش كردن موتور 

در اصطالح معمولي دنـده پـنج   (هاي مخصوص  پس از انجام عمليات فوق بايد گوه. نقليه را در دنده قرار دهد

  .  در زير چرخهاي عقب قرار داده شود.) شود  ناميده مي

  .  خالي بوده و كسي در آن توقف ننمايد در ضمن عمليات بارگيري اطاق راننده بايد  4-6-2-3

راننده و يا شخص مجاز بايد در تمام مدت بارگيري در نزديكي وسيله نقليه ناظر عمليات باشـد    4-6-2-4

  .  تا در صورت بروز خطر بتواند به موقع به انجام اقدامات ضروري بپردازد 

  .  بارگيري بسته باشد  در موقع بارگيري بايد تمام شيرهاي مخزن به جز شير  4-6-2-5

در صورتي كه مخزن بيش از اندازه مجاز .  هنگام بارگيري بايد مخزن را به اندازه مجاز پر نمود   4-6-2-6

  .  پر شده باشد، قبل از حركت بايد مقدار اضافي آن به مخازن ذخيره سازي گاز مايع تخليه شود 

كه وسيله نقليه در كنار ايستگاه بارگيري قرار دارد، در تمام مدت بارگيري به طور كلي تا زماني   4-6-2-7

  .  نبايد هيچ نوع تعمير مكانيكي يا برقي روي آن انجام شود

روشن كردن موتور وسيله نقليه در موقع تخليه شيلنگها و انتشـار گـاز و اعمـالي از ايـن قبيـل        4-6-2-8

  .  ممنوع است

  :گازمقررات مربوط به وسيله نقليه حمل سيلندر   4-6-3

  .  االشتعال باشد كف و بدنه وسيله نقليه بايد تميز بوده و عاري از روغن و هر گونه مواد سريع  4-6-3-1

.  سيلندرها بايد طوري بارگيري شود كه از جابجا شدن آنها در حـين حركـت جلـوگيري شـود      4-6-3-2

ا از سـبدهاي مخصـوص حمـل    بدين منظور بايد آنها را به وسيله زنجير و يا وسائل ديگـر محكـم نمـود و يـ    

  .  سيلندر، استفاده نمود

كليه وسائل نقليه مخصوص حمل سيلندر بايستي از نوع رو باز بوده و استفاده از هر نوع   3- 4-6-3

  .  سرپوش از قبيل چادر برزنتي و امثال آن ممنوع است

ار و هواپيما بكلي ممنوع ميني بوس ، قط ،حمل سيلندر گاز مايع توسط وسائط نقليه عمومي از قبيل اتوبوس

  .  است

  .  باشد، ممنوع است حمل سيلندرهايي كه داراي نشت مي  4-6-3-4

حمل سيلندرهاي گاز مايع در داخل شهرها بايد به صورت ايستاده بوده و هميشه رهانه به   5- 4-6-3

  .  قسمت محتوي بخار مربوط باشد

  .  ممنوع است له نقليه بر روي زمين اكيداًپرتاب كردن سيلندر روي كف وسيله نقليه و يا از وسي 

را هنگام حمل و نقـل در  ) ليتر 2/26با ظرفيت آبي حداكثر (سيلندر يازده كيلوگرمي گاز مايع   4-6-3-6

  .  توان خوابانيد خارج از شهر مي
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 حمل سيلندر گاز مايع در وسايل نقليه حمل سيلندر گاز كه داراي اتاق چوبي ميباشد ممنـوع   4-6-3-7

  .است

  :مقررات عمومي در حين رانندگي  4-6-4

اگر الزم شد كه وسيله نقليه در سراشيبي متوقف شود، بايـد موتـور را خـاموش كـرده و ترمـز        4-6-4-1

گـوه مخصـوص زيـر     رار داده پس از اين عمل بايد حتماًدستي را كشيده و وسيله نقليه را در دنده مناسب ق

  .  چرخهاي عقب قرار داده شود

در صورت متوقف كردن وسيله نقليه، اگر الزم باشد كه راننده در اطاق كاميون بماند، بايد موتور   4-6-4-2

  )خطر مسموميت در اثر گاز سمي اگزوز. (را خاموش كند

  .  عبور از روي آتش و يا نزديكي آن ممنوع است  4-6-4-3

ت مخـزن مشـاهده شـود،    اگر در حين حركت به خصوص در مكانهاي شلوغ، نشـتي از منضـما    4-6-4-4

  .  باشد، مراجعه كند به نزديكترين تأسيساتي كه امكان تخليه مخزن و يا تعمير آن مي  فوراًراننده بايد 

اگر در اثر شلوغي، عبور و مرور وسيله نقليه در حال نشت متوقف شود راننده موظف اسـت كـه     4-6-4-5

اف وسيله نقليه و همچنين از نزديك شـدن وسـائط   جمعيت را از جريان مطلع كرده و از تجمع مردم در اطر

  .  تواند از مأمورين صالحيتدار كمك بگيرد براي اين منظور مي.  نقليه ديگر به آن خودداري كند

  :تخليه سيلندر گاز مايع از وسيله نقليه   4-6-5

  .وسيله نقليه بايد حتي االمكان در نزديكترين نقطه محدوده مشتري توقف كند  4-6-5-1

  .در اطراف وسيله نقليه نبايد هيچگونه منابع آتش زا و يا شعله باز وجود داشته باشد  4-6-5-2

پرتاب كردن سيلندر از روي وسيله نقليه بـه  . سيلندر ها بايد با احتياط از وسيله نقليه پياده شود 4-6-5-3

  .پايين اكيداً ممنوع است

هاي توزيع شهري  م از گازكش، كاميون حمل و وانتدر وسائط نقليه حمل و توزيع گاز مايع اع  4-6-5-4

كيلويي نوع پودري نصب شده و راننده و كمك او به خـوبي بـه    6سيلندر، بايد دو دستگاه آتش خاموش كن 

  .طرز كار آن آشنايي داشته باشند

  :صنعتي و غير صنعتي) بالك(مشتركين عمدهمقررات مربوط به پر كردن مخزن گاز مايع    4-6-6

مشتركين عمده كه با داشتن مخزن ثابت گاز مايع مورد نياز خود را به صورت غيـر سـيلندري     4-6-6-1

  :دريافت مي كنند به دودسته تقسيم مي شوند) بالك(

  ) شامل خانوار، تجاري، پادگان ها و بيمارستان(غيرصنعتي مشتركين بالك 4-6-6-1-1

گـاز   يره سازي داراي سيستم هاي تخليه، پمپاژمشتركين بالك صنعتي كه عالوه بر مخزن ذخ 4-6-6-1-2

  .به نقطه مصرف خود مي باشند) تاسيسات گاز مايع(. . . و  تبخيركننده  ،مايع
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مسئوليت هاي ايمني مشتركين بالك غير صنعتي در خصوص مخزن و منضمات آن بـه عهـده     4-6-6-2

  .شركت تامين كننده طرف قرارداد مي باشد

داد براي تامين گاز مايع مشترك غيرصنعتي،شـركت تـامين كننـده مـي بايـد      پس از عقد قرار  4-6-6-3

بوسيله نيروي آموزش ديده خود از سيستم گاز مايع مربوطـه بازديـد بـه عمـل آورده، چنانچـه اسـتاندارد و       

  .مقررات مصوبه رعايت شده باشد با تنظيم صورتجلسه اي نسبت به شارژ گاز مايع اقدام نمايد

سيستم گاز مايع مشترك مي بايد ضـميمه صورتجلسـه قـرارداد فـي مـابين       اجرا شدهطابق با وضعيت نهايي منقشه  :يادآوري

  .باشد

مسئول شارژ شركت تامين كننده موظف است قبل از پر كـردن مخـزن، در هـر مرحلـه تمـام        4-6-6-4

  .نمايدمنضمات و اتصاالت گاز مايع را بازديد و در صورت عدم نشت، نسبت به شارژ آن اقدام 

مسئول شارژ شركت تامين كننده موظف است قبل از پر كردن مخزن مشترك، اطراف مخزن را   4-6-6-5

بازديد نموده و در صورت وجود هر گونه شعله روباز از تخليه گاز مايع به مخزن خودداري نمايد، مادامي كـه  

  .ع اكيداً ممنوع مي باشدشعله روباز و يا منبع آتش زا در اطراف مخزن وجود دارد تخليه گاز ماي

راننده شركت تامين كننده بايد در تمام مدت تخليه در نزديكي وسيله نقليـه ايسـتاده و انجـام      4-6-6-6

  عمليات را نظارت كند تا در صورت بروز خطر فوراً از توسعه آن جلوگيري نمايد

رت پر شدن بيش از حد پر شود و در صو 10-6مخزن گاز مايع مشترك بايد حداكثر طبق بند   7- 4-6-6

  .مخزن، بايستي مقدار اضافي آن با نظارت مسئول شارژ توسط تجهيزات گاز سوز مصرف كننده سوزانده شود

درصورت بروز نشت گاز، در هنگام پر كردن مخزن مسئول شارژ شركت تامين كننده بايد حتي   8- 4-6-6

يد به شركت تامين كننده مربوطه و به سازمان االمكان از جريان گاز جلوگيري كند و در صورت عدم امكان با

  .آتش نشاني اطالع داده شود و منابع آتش زا و توليد جرقه از محوطه دور گردد

مسئول شارژ موظف است افراد حاضر در محوطه را از جريان مطلع تا رسيدن مامورين امداد از تردد وسيله 

  .عمال خطرناك جلوگيري نمايدنقليه اطراف محل نشت و ايجاد هرگونه شعله و ساير ا

با اعزام نيروي آموزش ديده  ،شركت تامين كننده موظف است هر يكسال يكبار از تاريخ قرارداد  9- 4-6-6

به منظور صحه گذاري ايمني سيستم گاز مايع مشترك غير صنعتي ضمن بررسي، با تنظيم فرم بازديد اقدام 

رد و مقررات مصوبه ملزم به اعالم مكتوب به مشترك مي در صورت مشاهده عدم انطباق با استاندا. نمايد

باشد، بديهي است كه در صورت عدم نقص اعالم شده توسط مشترك از تحويل گاز مايع به مشترك مربوطه 

خودداري مي گردد و هيچ شركت تامين كننده ديگري مجاز نمي باشد كه گاز مايع مورد نياز مشترك 

  .و ايمني از طرف شركت تامين كننده اوليه قطع شده، تامين نمايدمربوطه را كه به دليل نقص فني 

شركت تامين كننده موظف است كه پس از عقد قرارداد ضمن آموزش هاي الزم دفترچه   10- 4-6-6

  .راهنماي نحوه استفاده از گاز مايع و سيستم گازرساني را در اختيار مشترك قرار دهد
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  :زيع كننده گاز مايعمسئوليتها و وظايف شركتهاي تو  4-7

شركتهاي توزيع گاز مايع بايد براي اجراي اين مقررات و استانداردها داراي كادر فنـي و مجـرب و     4-7-1

آشنا به خواص گاز مايع باشند، بطوريكه قادر به درك نكات فني اين استاندارد و مقـررات بـوده و بـه خـوبي     

  .  بتوانند آنها را به مرحله اجراء بگذارند

پـر  . پركردن سيلندر متعلق به هر شركت توزيع كننده فقط بايد توسط همان شركت انجـام شـود    4-7-2

كردن سيلندر متعلق به يك شركت توزيع كننده توسط شركتهاي ديگر تنها با عقد قرارداد كتبي با شـركت  

  .توزيع كننده مالك سيلندر مجاز ميباشد

ل از هر گونه عقد قرار داد با متقاضـيان مصـرف عمـده    شركتهاي توزيع كننده گاز مايع بايستي قب  4-7-3

گاز مايع، از محل مصرف بازديد و بازرسي به عمل آورده و در صورتي كه محل مناسبي بـراي نصـب مخـزن    

وجود داشته باشد، با صدور كارت اشتراك نسبت به عقد قرارداد و تأمين گاز مايع آن مصـرف كننـده، اقـدام    

  .  نمايند

  . توزيع گاز مايع بايد براي كليه مشتركين خود كارت اشتراك صادر نمايند شركتهاي  4-7-4

االمكان به سيستم گاز  شركتهاي توزيع كننده بايد سيلندر گاز مايع را به درب منازل حمل و حتي  4-7-5

  .  مايع متصل و به مشترك تحويل نموده و از تحويل سيلندر در كنار معابر و ميادين خودداري نمايند

  .  غلطاندن و پرتاب كردن سيلندرهاي گاز مايع اعم از پر و خالي روي زمين بطور كلي ممنوع است  4-7-6

به لحاظ ايمني بيشتر و پائين آوردن ضريب خطرات احتمالي، شركتهاي توزيع كننده بايد توسـط    4-7-7

نيـاز بـه تعميـر يـا      كاركنان متخصص خود از سيستم گاز مايع مشتركين بازديد به عمل آورده و در صـورت 

  .  تعويض قسمتهائي از آن اقدام نمايند

هـاي راهنمـاي ايمنـي و     براي آشنائي بيشتر مشتركين، شركتها موظفند به تعـداد كـافي كتابچـه     4-7-8

  .  بروشورهاي آموزشي تهيه و در اختيار مشتركين بگذارند

تي بايد از تاسيسات گاز مايع مربوطه پس از عقد قرارداد براي تامين گاز مايع مشتركين عمده صنع  4-7-9

توسط نيروي آموزش ديده شركت تامين كننده بازديد به عمل آيـد و چنانچـه اسـتاندارد و مقـررات مصـوبه      

رعايت شده باشد، تحويل گاز مايع از طرف شركت تامين كننده بالمانع خواهد بود، در صورت وجود نواقص تا 

  خوداري شود رفع كامل آن از تحويل گاز مايع بايد

مـي بايـد ضـميمه صورتجلسـه      اجـرا شـده   ضمن تنظيم صورتجلسه بازديد كليه نقشه هاي مطابق با وضعيت نهايي: 1يادآوري

  .باشد

با توجه به انجام بازديد ايمني توسط نيروي آموزش ديده شركت تامين كننده، در هنگام شارژ   4-7-10

تامين كننده موظف است با حضور نيروي آموزش ديده  اوليه به تاسيسات گاز مايع مشترك صنعتي، شركت

خود ضمن ارائه استانداردهاي مربوطه آموزش هاي الزم را نيز در رعايت كليه موارد ايمني به خصوص تخليه 

گاز مايع از مخزن حمل به مخازن ذخيره به مسئول گاز مايع مشترك داده شود، پس از تخليه اولين محموله 
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ايمني تاسيسات گاز مايع مشترك صنعتي به عهده خود مشترك مي باشد و شركت مسئوليت  ،گاز مايع

در صورت مشاهده عدم  .تامين كننده موظف است سالي يكبار از تاسيسات گاز مشترك بازديد به عمل آورد

 شركت ملي پخشانطباق با استاندارد و مقررات مصوبه، كتباً مراتب را به مشترك اعالم و رونوشت آن را به 

  .منطقه مربوطه ارسال داردشركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي و يا فرآورده هاي نفتي ايران 

شركتهاي توزيع كننده گاز مايع بايد نظارت كامل بر اعمال مأمور توزيع خـود بـه منظـور رعايـت       4-7-11

  .  استانداردها و مقررات مصوبه داشته باشند

ع متعلق به شركتهاي توزيـع كننـده بـوده و بـه طـور وديعـه در       نظر به اينكه سيلندرهاي گاز ماي   4-7-12

شود، بنابراين هر يك از اجزاء سيلندر كه در اثر مرور زمان و يا عواملي مشـابه   اختيار مشتركين قرار داده مي

آن فرسوده و يا معيوب شود و يا سيلندري نياز به رنگ آميزي داشته باشد ، بايستي نسبت به تعويض اجزاء و 

  .  لندر و يا رنگ آميزي آن توسط شركت صاحب سيلندر، اقدام شودسي

شركت ملي شركتهاي اصلي توزيع كننده گاز مايع طرف قرار داد با  -متصديان توزيع گاز مايع    4-7-13

ملي پخش فرآورده هاي  شركتتوانند بر حسب ضرورت و با هماهنگي  ، ميپخش فرآورده هاي نفتي ايران 

منظور توزيع گاز مايع از طريق ايجاد نمايندگي و عقد قرار داد با متصديان توزيع اقدام نمايند ، به نفتي ايران

، بدين نحو كه از طرف شركتهاي توزيع كننده گاز مايع براي توزيع سيلندر به نماينده تفويض اختيار 

يع گاز مايع بين گردد و متصديان توزيع به نمايندگي از طرف شركت اصلي توزيع كننده، مسئول توز مي

مشتركين بوده و بايستي كليه استانداردها و مقررات فني و ايمني را رعايت نمايند و شركتهاي اصلي توزيع 

كننده، بايد بر اعمال متصدي در امر توزيع گاز مايع نظارت داشته و در صورتي كه متصدي توزيع در انجام 

در امر تأمين  اًلغو نموده و تا تعيين نماينده جديد راس وظايف محوله كوتاهي نمايد، قرارداد تصدي توزيع را

  . اي به وجود نيايد گاز مايع مشتركين اقدام نمايند، به طوريكه هيچگونه وقفه

در صورتي كه متصدي توزيع داراي شرايط و امكانات زير باشد، عقد قرارداد تصدي توزيع و تفويض اختيار از  

  :باشد شرايط احراز تصدي توزيع به شرح زير مي .باشد ع ميكننده گاز مايع، بالمانطرف شركت 

متصدي توزيع بايستي نسبت به گاز مايع و مسائل ايمني مربوط به نحوه توزيع سيلندرهاي گاز   4-7-13-1

  .  مايع آشنا باشد

بين شركتهاي توزيع كننده گاز مايع و متصدي توزيـع ، قـرارداد مـدت دار منعقـد گـردد و در        4-7-13-2

  .  ورت انقضاي مدت نسبت به تمديد قرارداد قبل از موعد مقرر اقدام شودص

مشترك داشته باشد، بايد فقط در امر توزيـع گـاز    2500متصدي توزيع در صورتي كه بيش از   4-7-13-3

  .  مايع يك شركت توزيع كننده اصلي، فعاليت داشته باشد

) بسته به نوع انبـار  (  2-5-4شهري طبق مشخصات متصدي توزيع ملزم به داشتن انبار توزيع   4-7-13-4

  .  باشد اين استاندارد، مي
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متصدي توزيع، بايستي به منظور تأمين به موقع گاز مايع مشتركين خود داراي دفتر نمايندگي   4-7-13-5

انجـام ايـن نكـات بـراي كمتـر از      . سيستم كاردكس باشد و براي هر مشترك يك كارت اشتراك صادر نمايد

  .  مشترك و يا بيشتر الزامي است 2500مشترك اختياري و براي 2500

متصدي توزيع بايستي با توجه به حجم عمليات، سيلندرهاي گاز مايع را به وسـيله وانـت و يـا      4-7-13-6

  .  كاميونت  توزيع، در اختيار مشتركين قرار دهد

توزيع كننده گاز مايع را به فـرد  متصدي توزيع حق واگذاري تعهدات موضوع قرارداد با شركت   4-7-13-7

  .  ثالثي ندارد

به منظور ايجاد تسهيالت و تماس گرفتن مشتركين با متصديان توزيع در مراكـزي كـه امكـان      4-7-13-8

  .  باشد، بايستي متصدي نسبت به تأمين آن اقدام نمايد تأمين انشعاب تلفن مي

ن فعاليت در امر توزيع، بايد به مقدار معـين شـده در   هر نماينده با توجه به ظرفيت انبار و ميزا  4-7-13-9

  .  بسته به نوع انبار به خاموش كننده و وسائل اطفأ حريق مورد نياز مجهز باشد 4و  3جداول  شماره 

كيلـويي  12دسـتگاه خـاموش كننـده     2در هر صورت در محل نگهداري سيلندرهاي گاز مايع، بايد حداقل  

  .وجود داشته باشد  پودري

  پركني گاز مايعتاسيسات ذخيره سازي و سيلندر     5

در اين بخش استاندارد و مقررات مربوط به تأسيسات، مخازن، لوله كشيها و سيستمهاي مقابله با حريق و 

روند، شرح داده  ساير وسائل مربوطه كه براي ذخيره سازي تخليه، بارگيري و سيلندر پر كني به كار مي

ركتهاي توزيع كننده گاز مايع در هنگام احداث و بهره برداري از تأسيسات شود و اين مقررات توسط ش مي

  .  رعايت گردد اًها و توزيع گاز مايع بايد دقيق سيلندر پر كني

شود  مخازن و وسائلي كه بعد از تاريخ تصويب اين استاندارد در تأسيسات ذخيره سازي گاز مايع نصب مي 

  .  مايدبايد با مفاد اين استاندارد تطبيق ن

چنانچه براي تطبيق دادن مشخصات تأسيسات با اين استاندارد الزم باشد كه در آن تأسيسات تغييراتي داده 

  . شود بايد اين تغييرات پس از تأييد شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران انجام گردد

  ):مخازن ثابت( مخازن ذخيره سازي گاز مايع  5-1  

  :ويژگيهاي ساخت  5-1-1 

ح و ساخت مخازن ذخيره سازي بايد با استاندارد ملي مطابقت نمايد و مادام كـه اسـتاندارد ملـي تهيـه و     طر

و شرايط منـدرج در ايـن اسـتاندارد     ASME Sec8 Div.1با آخرين تجديد نظرهاي  كامالًتدوين نشده است 

  .تطبيق نمايد

 .آب است) ليتر 470(گالن  125حداقل ظرفيت مخازن ثابت   5-1-1-1

25 



33 

  

يـا عمـودي   ) براي نصب بر روي زمين يـا زيـرزمين يـا دفنـي    (مخازن ثابت مي توانند از نوع افقي   5-1-1-2

 .باشند

 .بدنه مخازن ثابت مي توانند از نوع استوانه اي، كروي يا بيضوي باشند  5-1-1-3

 .مخازن ثابت مي توانند از نوع نيمه كروي، بيضوي يا سهموي باشند كلگيهاي  5-1-1-4

  :فشار طراحي  5-1-1-5

 .كمتر باشد) Psi 250(بار  5/17فشار طراحي مخازن ذخيره گاز مايع نبايد از 

استفاده از مخازن ثابت يا تغيير وضعيت داده شده كه سال ساخت آن قبل از آخرين بازنگري ايـن    5-1-1-6

ابل استفاده ميباشد كـه  استاندارد بوده و مطابق با ساير استانداردهاي اروپايي ساخته شده است در صورتي ق

  .نصب رهانه براي اين مخازن الزاميست. در خصوص آنها رعايت گردد 8-10-13-6بند الزامات 

  :ضخامت فلز مخزن  5-1-2

محاسـبه  ) مخازن حمل ( بخش اول 2-2-1-6بندضخامت بدنه و كلگي هاي هر مخزن بايد طبق   5-1-2-1

  .  شود

نبايد كمتر از مقدار محاسبه شده توسط فرمولهـاي مربوطـه   ضخامت بدنه و سرهاي هر مخزن    5-1-2-2 

  .  ميليمتر بدون احتساب خوردگي كمتر باشد 5هر صورت نبايد از  اما در. باشد

  :نصب و سوار كردن مخازن ذخيره سازي گاز مايع   5-2

بايد روي گردند،  ثابت گاز مايع را كه در تأسيسات ذخيره سازي و سيلندر پر كني نصب مي مخازن  1- 2- 5

در هر حال پايه ها بايد تحمل بار و ساير . هاي مناسب از جنس بتون يا ساير مصالح ساختماني سوار نمود پايه

  .نيروهايي را كه جزئيات و شرايط آن در استاندارد مرجع تعريف شده اند، داشته باشد

زير سازي آن به نحوي باشد  ساعت مقاوم بوده و 2ها بايد در مقابل آتش سوزي حداقل براي  جنس اين پايه

استفاده از پايه . كه تحمل وزن مخزن پر از آب و ساير نيروهاي وارده طبق محاسبات طراحي را داشته باشد

  . فلزي به شرط آنكه در مقابل آتش بمدت دو ساعت مقاوم باشد بالمانع است

  :ها سوار نمود  مخازن را بايد به ترتيب زير، روي پايه  5-2-2

ها نبايد مانع انقباض و  هاي مخازن افقي بايد با انحناي بدنه مخزن تطبيق نمايد، اين پايه پايه   2-1- 2- 5

  .  براي هر مخزن گاز مايع فقط بايد از دو پايه استفاده شود. انبساط آزادانه مخزن گردند

و يا الستيك براي  هاي الزم از قبيل قيرگوني يش بينيپباشد بايد  در مواردي كه مخزن با پايه در تماس مي 

  .  جلوگيري از زنگ زدن به عمل آيد

گيرد از نظر اندازه و شـكل سـطح بايـد     ها كه مخزن روي آن قرار مي سطح قسمت خميده پايه  5-2-2-2

طوري طراحي و ساخته شود كه فشار وارد بر روي سطح اتكأ مخزن به صورت يكسان باشد و موجب تمركـز  

  .      تنش نشود
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گيرد، در محل قرار گرفتن مخـزن بـر روي    هاي بتني قرار مي صورتي كه مخزن بر روي پايهدر   5-2-2-3

هاي بتني  تر از پايه سانتيمتر پهن 5ميليمتر و عرض به ميزان  6پايه، بايد يك ورق واسطه به ضخامت حداقل 

  .  از هر طرف به طور كامل به بدنه مخزن جوشكاري شده باشد

  .سانتيمتر از پايه بيرون زدگي داشته باشند 5يد از هر طرف حداقل ورقهاي واسطه با  5-2-2-4

  .  ها بايد حداقل يك سوم طول محيط مخزن را بپوشاند پايه  5-2-2-5

. ورقهاي اين صفحات واسط بايد از جنس فلز مخزن و يا از فوالد سازگار با بدنه مخـزن باشـند    5-2-2-6

و در هر صورت، تحت نظارت بازرس مجاز روي بدنه جوشـكاري  اين ورقها بايد توسط كارخانه سازنده مخزن 

  .    ضريب انبساط حرارتي فلز صفحات واسط بايد با فوالد بدنه مخزن سازگار باشد. شود

هـاي الزم   در طراحي پايه مخازن ميزان انبساط حرارتي بايد در نظر گرفته شوند و پيش بينـي   5-2-2-7

  . هاي اجرائي مشخص شود نقشهجهت رفع آن به طور جامع و دقيق در 

مخازني را كه ممكن است در معرض سيالب قرار گيرند بايد به وسـيله مهاربنـديهاي محكـم و      5-2-2-8

  .  مناسب در مقابل شناور شدن محافظت نمود

هاي الزم براي مقابله  اند بايد پيش بيني هاي آنها به يكديگر مربوط شده در مخازن ثابتي كه لوله  5-2-2-9

هاي مربوط كننده آنها به عمل آيـد، همچنـين تـراز     انبساط، انقباض، لرزش يا نشست كردن مخازن و لوله با

  .ها به نحوي باشد كه سطوح فوقاني آنها در يك سطح قرار گيرند استقرار اين گونه مخازن گاز مايع روي پايه

  .  گر به كلي ممنوع استهاي غير فلزي براي مرتبط كردن مخازن ثابت به يكدي استفاده از لوله 

  :فلنجها  5-2-3

بوده و ابعـاد آن   ASTM A181و يا   ASTM A105فلنج مخازن ثابت بايد مطابق با استاندارد   5-2-3-1

 .  مطابقت داشته باشد 150حداقل با كالس  ANSI B16.5با استاندارد 

 اًخته شده باشند الزامسا UHTجنس و طرح ساخت مخازني كه از ورقهاي : فلنج مخازن حمل   5-2-3-2

  .  باشد UHTبخش    ASME Sec.8 Div.1بايد مطابق با استاندارد

انـد در   مخازن ذخيره سازي گاز مايع را كه براي مدتي بيشتر از يكسال مورد استفاده قـرار نگرفتـه    5-2-4

  :براي ذخيره سازي گاز مايع نصب و سوار نمود كه اًتوان مجدد صورتي مي

  .  وضع ظاهري آثار زنگ زدگي يا صدمه در آن ديده نشودز نظر ا  5-2-4-1

اين استاندارد روي مخزن انجـام شـود و نتيجـه     3-5اي طبق بند  آزمايشات فني و ايمني دوره  5-2-4-2

  .  آزمايشات رضايت بخش باشد

توسط  مخازن نوسازي كه بيش از يكسال از تاريخ ساخت آنها گذشته باشد بايد قبل از استفاده  5-2-4-3 

  .بازرس مجاز مورد بازديد قرار گرفته و در صورت نياز آزمايش شود
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استقرار مخازن بر روي فونداسيون بايد بگونه اي باشد كه رهانه ايمني آنها مستقيمأ با بخش بخـار    5-2-5

  .  مخزن در ارتباط باشد و ساير منضمات و شيرآالت آن به آساني در دسترس باشند

ل تاسيسات بر روي مخازن با رعايت اصول و فقط تحت نظارت بازرس مجاز، مي جوشكاري در مح  5-2-6

 كامالً در صورت لزوم به انجام جوشكاري، فعاليت تاسيسات بايد تعطيل گردد و مخزن قبالً. تواند انجام پذيرد

  .     گاززدايي شده عمليات توسط بازرس ايمن تشخيص داده شود

رار مخزن الزمست كه مخزن قبل از بهره برداري مورد بازرسي فني و در صورت جابجايي محل استق 7- 2- 5

  .  قرار گيرد 3- 5آزمايشات طبق بند 

  :مقررات بازرسي فني مخازن ثابت گاز مايع  5-3

  :اولين بازرسي فني قبل از شروع كار مخزن  5-3-1

گيـري   بايـد انـدازه   )از قبيل طول، قطر و ضخامت جـداره  ( هاي مخزن  تمام مشخصات و اندازه    5-3-1-1

ها و مشخصات بايد مطابق با محاسبات طراحي مخزن و طبق گواهي نامه و نقشه سـاخت آن   اين اندازه. شود

  .  باشد

بند (بدنه و دو سر مخزن ثابت گاز مايع از لحاظ حداقل ضخامت و حداكثر فشار كار مجاز طبق   5-3-1-2

  .  محاسبه شود )5-1-2-1

گيري شده بـا نتـايج    گيري شود و نتايج اندازه زن بايد با دستگاه التراسونيك اندازهضخامت بدنه و دو سر مخ 

  .  محاسبه مقايسه گردد

كيلـوگرم بـر سـانتيمتر مربـع      5/17حداكثر فشار كار مجاز مخزن نبايد به هيچ وجـه از فشـار     5-3-1-3

)PSIG 250 (كمتر باشد.  

) بدون ادوات كنترل مختلف و رهانه اطمينان(گيرد هر مخزن بايد تحت آزمايش فشار آب قرار   5-3-1-4

وضـع مخـزن در   . خواهـد بـود  ) حداكثر فشار كار مجـاز  ( فشار آزمايش يك برابر و نيم فشار طراحي مخزن 

زماني كه تحت فشار است بايد از نظر نشت يا هر گونه تغيير شكل يا نقص ديگري مورد بازديد قرار گيـرد و  

در زمـان  . دقيقـه باشـد   30زمان آزمايش بايـد حـداقل   . اري در آن مشاهده گرددنبايد به هيچ وجه افت فش

آزمايش شيرهاي تخليه بارگيري و بخار مخزن بايد بسته و نشت نكند و در صورت نشت هـر يـك از شـيرها    

  .  مورد آزمايش قرار داد بايد آن را تعمير و يا تعويض نموده و پس از نصب مجدداً

باشد بايد به وسيله چكش مخصوص انجام  حاليكه مخزن تحت فشار آب مي چكش كاري نقاط جوش در

جنس آن نرم تر از فوالد بدنه مخزن بوده تا ضربه چكش  چكش مخصوص بايد بگونه اي باشد كه اوالً. گيرد

  .  از جنس غير فلزي باشد اًبر روي مخزن اثر له شدگي برجاي نگذارد ثاني

و  6مات از لحاظ نشت نكردن بايد مخزن را تحت فشار هواي حداقل براي بازرسي مخزن و منض  5-3-1-5

تمام جوشكاريها و محلهاي اتصال . دقيقه قرار داد 10كيلوگرم بر سانتيمتر مربع و حداقل به مدت   7حداكثر

  .  شير فشار و رهانه اطمينان و غيره با آب صابون از لحاظ نشت نكردن بايد مورد بازرسي قرار گيرد
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هاي اطمينان، وسائل حفاظتي و تمام وسـائل نصـب شـده روي مخـزن بايـد       تمام شيرها، رهانه  5-3-1-6

ها و مشخصات آنها بايد با مشخصات تعيين شده در مـدارك فنـي مخـزن و     مورد بازرسي قرار گرفته و اندازه

  .  اين استاندارد مطابقت نمايد

وع بكار ميزان شود فشار شروع به تخليه رهانه رهانه اطمينان مخزن بايد يكبار ديگر قبل از شر  5-3-1-7

  . درصد آن بيشتر باشد110مخزن كمتر و ) حداكثر فشار كار مجاز ( درصد فشار طراحي  90از  نبايد

  : مقررات بازرسي دوره اي مخازن ثابت  5-3-2

 15ايد هر مخزن ثابت گاز مايع نصب شده روي پايه از جمله مخازن مشتركين عمده و بالك ب   5-3-2-1

سال يكبار تحـت آزمـايش    5ساله و بعد از آن هر  10سال بعد از  اولين تاريخ بهره برداري و سپس دو دوره 

، )در صـورت وجـود دريچـه آدم رو   (كلي و بازرسي  دوره اي شامل؛ بازرسي كامل چشـمي، بازرسـي داخلـي   

قـرار   5-1-3-5و  4-1-3-5، 3-1-3-5، 2-1-3-5بنـدهاي  خارجي و ضخامت سنجي و همچنـين طبـق     

. گيرد و كليه شيرهاي جلوگيري كننده از جريان اضافي از نظر كار كردن صحيح مـورد آزمـايش قـرار گيـرد    

در صورت صالحديد بازرس ميتواند حسب تشخيص مدت بازرسي را كاهش دهد ولـي در هـر صـورت     اًضمن

  .  فاصله مجاز بازرسي دوره اي طبق شرح فوق خواهد بود

توسـط   سـال يكبـار   5/7هاي اطمينان مخزن ثابت گاز مايع نصب شده روي پايه اقال هـر   رهانه  5-3-2-2

شـركت ملـي پخـش    و يـا   استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موسسهآزمايشگاه تاييد صالحيت شده توسط 

  .آزمايش و ميزان شود فرآورده هاي نفتي ايران

احتمالي، جوشكاري، زنگ زدگي، برآمدگي و فرو  اي، مخزن بايد از لحاظ عيوب در آزمايش دوره  5-3-2-3

شود در حـالي   رفتگي در اثر صدمات مكانيكي و نشت كردن و ساير عواملي كه باعث معيوب بودن مخزن مي

باشد مورد بازرسي فني قرار گيرد و در صورت مشاهده يكي از عيوب فوق  كه مخزن تحت فشار آب و هوا مي

  . خارج شود مخزن بايد تا رفع نقص از سرويس

چنانچه هر موقع يك مخزن ثابت گاز مايع نصب شده روي پايه به داليلي مانند آتش سـوزي و    5-3-2-4

  .  اي به عمل آيد نظاير آن صدمه ببيند بايستي از آن آزمايش دوره

شـركت  تعمير، جوشكاري يا تغييري روي مخزن مجاز نميباشد مگر با كسـب اجـازه از   هرگونه   5-3-2-5

و رعايت شرايط كامل طراحي آن طبق استانداردهاي مورد قبول و تحت ش فرآورده هاي نفتي ايران ملي پخ

جوشكاريهاي متفرقه كه فقـط بـر   . نظارت بازرس مجاز كه در پايان تعميرات گواهينامه را صادر خواهد نمود

  .  وارد فوق مجاز استتوسط سازنده نصب شده بدون رعايت م روي  قالبها يا ورقهاي تقويتي مخزن كه قبالً
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  :محل نصب مخازن  5-4

مخازن ذخيره سازي گاز مايع را بايد درخارج از ساختمان در فضاي باز وطبـق فواصـل منـدرج در      5-4-1

  .نصب كرد 5شماره جدول 

حداقل فاصله محل تخليه و بارگيري انواع مخازن حمل گاز مايع از مخازن ذخيره سازي گاز مـايع    5-4-2

متر و تا امالك ديگران بسته به ظرفيت مخـزن حمـل طبـق     8در تأسيسات سيلندر پر كني بايد  نصب شده

  .  باشد 5جدول شماره 

در مواردي كه مخزن ذخيره گاز مايع در اماكن پر جمعيت و شلوغ واقع شـده، تعيـين محـدوديت      5-4-3

اي كـه   از نزديكترين محـدوده  و فاصله آنها) ظرفيت كل مخازن (ظرفيت هر مخزن، مقدار كل ذخيره سازي 

ساختمان احداث شود و ساير روشهاي احتيـاطي الزم بـه    روي آن ساختمان احداث شده يا ممكن است بعداً

  .  خواهد بودشركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران عهده 

شركت نظر باشند و بنا به  ليتر مي 360000در تأسيساتي كه داراي مخزني با ظرفيت آبي بيش از   5-4-4 

احتمال به خطر افتادن مستغالت مجاور تأسيسات توسط اين مخزن و يا ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران 

بـا همكـاري سـازمان آتـش     شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران  كه برعكس موجود است، در صورتي

هـاي مقـاوم در مقابـل آتـش      رهنشاني و خدمات ايمني الزم بدانند بايد اطراف اين تأسيسات به وسـيله ديـوا  

  . سوزي و يا وسائل مشابهي كه با طرح مهندسي مناسب است، محصور گردد

متـر باشـد،    7حداقل فاصله بين مخازن گاز مايع و مخازن محتوي ساير مايعات قابل اشتعال بايـد    5-4-5

در جوار مخازن مايعـات   ليتر يا كمتر بوده و 500اين فاصله  شامل مخازن گاز مايعي كه داراي ظرفيت آبي 

درجه سلسيوس  21ليتر يا كمتر و يا نقطه اشتعال محتويات آنها از  1000قابل اشتعالي كه ظرفيت آبي آنها 

  .  گردد باشد، نمي بيشتر مي

مواد قابل اشتعال از قبيل خاشاك و علف خشك و ساير جامدات قابل سوختن را بايد حداقل طبق   5-4-6

اين بند مانع كاشتن چمن، گل و درخت در .  از اطراف مخازن گاز مايع پاك نمود 5فواصل مندرج در جدول 

پـاك و جمـع    اًگردد، مشروط به اينكه ضايعات خشك شده اين قسمتها مرتبـ  حاشيه كناره فواصل فوق نمي

  .  آوري شود

ثـال آن بـه   ها يا سـد بنـدي و ام   هاي الزم از قبيل شيب بندي كف محوطه و معبر لوله پيش بيني  5-4-7

  .  منظور جلوگيري از جمع شدن مايعات قابل اشتعال در زير مخازن بايد به عمل آيد

در صورتي كه در اطراف مخازن محتوي مايعات قابل اشتعال ديگر، ديواره خاكي تعبيه شده است،   5-4-8 

  .  هيچ مخزن محتوي گاز مايع نبايد در داخل اين ديواره خاكي قرار داده شود

متـر   2تأسيسات ذخيره سازي و سيلندر پر كني گاز مايع بايستي با ديوار كشي به ارتفاع حـداقل    5-4-9 

  .  محصور گردد
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  مجاز مخازن  لحداقل فواص  – 5جـــــدول شمــاره 

ظـرفيت آبي هــر 

  حسب ليتــر برمخــزن 

  حـــداقل فاصــــله

بين هر دو مخزن مجاور به 

  يكديگر

زديكترين ساختمان مهم يا عده اي ساختمان فاصله مخزن تا ن

  .يا امالكي كه ممكن است در آينده ساخته شود

اين  aبمخازني كه قبل از تصوي

  .استاندارد نصب شده اند

مخازني كه از اين به بعد نصب 

  خواهد شد

  ___  ___  ___  ليتر 500كمتر از 

  متر 3  متر 3  ___  ليتر 1000تا   501

  متر 3  متر 3  متر 1  ليتر 2000تا   1001

  متر 8  متر 8  متر 1  ليتر 8000تا   2001

  متر 12  متر 12  متر 2  ليتر 30000تا   8001

  متر 16  متر 16  متر 2  ليتر 60000تا   30001

  متر 24  متر 16  متر 2  ليتر 120000تا   60001

يك چهارم مجموع قطرهاي   ليتر 280000تا   120001

  مخازن مجاور يكديگر
  متر 32  متر 24

  متر 40  متر 32  ___  ليتر 360000تا  280001

a  اند در صورتي ميتوانند داراي فواصل مـذكور در اسـتانداردهاي قبلـي     نصب شده 1371مخازني كه قبل از تاريخ تصويب تجديد نظر اول اين استاندارد در بهمن

  .دمتر باش 6باشند كه فاصله انتهاي لوله خروجي رهانه آنها از زمين حداقل 

گردد، لذا براي مخازن گـاز   چون قابليت فرار بودن گاز مايع بسيار زياد بوده و به سرعت تبخير مي  5-4-10

  .  باشد مايع تعبيه حصار و ديواره خاكي ضروري نمي

  :ظرفيت مخازن ذخيره سازي  5-5

مگر در مواردي كه                            ليتر تجاوز نمايد،  360000ظرفيت آبي هر يك از مخازن ذخيره سازي گاز مايع نبايد از 

  .  با نصب مخازن بزرگتر موافقت نمايد 4-4-5با توجه به مفاد بند شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران 

  :واشرها  5-6

رود بايد مقـاوم در   واشرهائي كه براي جلوگيري از نشت گاز مايع از فلنجها و ساير اتصاالت مخزن به كار مي

     اين واشرها بايد از فلز و ساير مواد مناسب كه بـا فلزاتـي بـا نقطـه ذوب بيشـتر از      .گاز مايع باشد ابر اثراتبر
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C˚ 816    مخلوط شده است، ساخته شده باشد و يا در برابر آتش سوزي محافظت شود، به استثناي ايـن كـه

ك فلـنج بـاز   هر بار كه يـ .  باشد مي استفاده از واشرهاي آلومينيومي يا واشرهاي فلزي مخطط حلزوني مجاز

  .  بايد تعويض نمايند و از واشر نو براي گاز بندي استفاده شود ميشود واشر آن را حتماً

  :حدود مجاز پر كردن مخازن ذخيره سازي  5-7

توان در مخزن پر نمود به وزن  حداكثر مجاز پر كردن مخزن عبارت است از نسبت وزن گاز مايعي را كه مي 

كند، اين نسبت را بر حسب درصد بيان  پر مي كامالًدرجه سلسيوس مخزن را  6/15در  آبي كه مقدار

  .  نمايند مي

به هر حال با توجه به شرايط اقليمي كشور در هيچ موردي نبايد مخازن را بيش از حدود مجاز پر كردن 

  .  داده شده است، پر نموداين استاندارد  9در جدول شماره  10- 6مخازن بر حسب درصد وزني كه در بند 

  :نشانه گذاري روي مخزن  5-8

مربوط به مخزن حمل گاز مايع اين  11-6هر مخزن ثابت گاز مايع بايد داراي صفحه شناسائي مطابق با بند  

  .  استاندارد باشد

  :شيرها و منضمات مخزن  5-9

بايد ) محتوي مايع يا بخار  قسمت( گردند  تمام شيرها و وسائلي كه روي مخزن گاز مايع نصب مي  5-9-1

مناسب براي كار با گاز مايع بوده و براي دمائي كه ممكن است در معرض آن قرار گيرند و فشار كار حـداقل  

كيلوگرم بر سانتيمتر مربع ساخته شده باشند نصب شير چدني يا لوله و وسائل چدني بر روي مخـازن   5/17

  .  گاز مايع و اتصاالت آنها ممنوع است

گيـري سـطح مـايع و     هاي اطمينان، وسـائل انـدازه   تمام اتصاالت مخزن به استثناي اتصاالت رهانه  5-9-2

  .  منافذ مسدود شده بايد مجهز به شير دستي باشد

  :لوله پر كننده مخزن بايد در محل اتصال به مخزن به يكي از وسائل زير مجهز باشد   5-9-3

  جلوگيري كننده از جريان اضافياي از شير يك طرفه و شير  مجموعه  5-9-3-1

  يك شير يكطرفه مضاعف و يا دو عدد شير ساده يكطرفه  5-9-3-2

يك شير قطع كننده دستي جريان به انضمام يك شير يكطرفه يا يك شير جلوگيري كننـده از    5-9-3-3

  جريان اضافي

. از جريان اضافي باشدتمام منافذ و اتصاالت مخزن بايد مجهز به يك شير مناسب جلوگيري كننده   5-9-4

ها، شيرها و وسائل اتصالي كـه بـه وسـيله شـير جلـوگيري كننـده از جريـان اضـافي محافظـت           اتصالها، لوله

گردند و يا در مسير بعد از اين شـيرها قـرار دارد، بايـد داراي ظرفيتـي بيشـتر از حـداكثر ظرفيـت شـير          مي

ر موارد زير شير جلوگيري كننده از جريان اضافي را د .ريان اضافي مربوط به خود باشندجلوگيري كننده از ج

  :نبايد به كار برد

        :ها اتصاالت رهانه  5-9-4-1
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كند و يا  ميليمتر تجاوز نمي 4/1گيري سطح مايع كه در آنها قطر سوراخ خروج مايع از  اتصاالت وسائل اندازه

د ، مثل نوع شناور يا مشابه آن بـه شـرطي   طرز كار آنها طوري است كه احتياج به خروج گاز مايع ندار اصوالً

كه تمام اتصاالت اين وسائل طوري طرح شده باشد كه بتواند در مقابل حداكثر فشار داخل مخزن بـه خـوبي   

  .  ايستادگي نمايد

  .  ميليمتر بيشتر نباشد 4/1اتصاالت مخصوص فشار سنج به شرطي كه قطر سوراخ آنها از   5-9-4-2

تـوان بـه جـاي شـير      جريان گاز مايع در مواقع اضطراري از مجـاري مخـزن مـي   براي قطع سريع   5-9-5

بسته شونده نيز استفاده نمود ولي مجراي اين شـير   2از شير داخلي سريع1جلوگيري كننده از جريان اضافي 

مكـانيزم داخلـي چنـين    . بايد به جز در مواقع كار در  ساير اوقات، هميشه به حالـت بسـته نگهداشـته شـود    

اي ثانوي نمود كه اين كنترل كننده بايد داراي قسـمتي زود ذوب   توان مجهز به كنترل كننده ائي را ميشيره

تا در صورت بروز آتش سوزي ذوب شده و باعـث بسـته   .) باشد C˚104حداكثر نقطه ذوب آن . (شونده باشد

  .  شدن شير گردد

تعبيه بيش از دو مجراي مسدود شده بـه  ليتر است  8000در مخازني كه ظرفيت آبي آنها كمتر از   5-9-6 

  .  باشد وسيله در پوش مجاز نمي

  :رهانه ها  5-10

  : كليات   5-10-1

  .  كليه مخازن گاز مايع بايد مجهز به رهانه باشند

  :ها بايد با مشخصات زير تطبيق نمايد تمام رهانه 

ا قسمت محتوي بخار مخازن ب اًرهانه مخازن بايد درقسمت فوقاني مخزن نصب شده و مستقيم  5-10-1-1

  .ارتباط داشته باشد

انتهاي لوله خروجي رهانه بايد طوري نصب گردد كه در معرض صدمات خارجي نباشد و بـراي    5-10-1-2

. جلوگيري از ورود آب باران و امثال آن به داخل اين لوله بايد روي آن كالهكي بطور آزادانه قـرار داده شـود  

نصب هرگونه وسيله اتصال بر روي لوله خروجي . بايد بطرف پايين خم شده باشدانتهاي لوله خروجي رهانه ن

  .رهانه كه باعث تقليل مقدار جريان در آن گردد، ممنوع است

درصورت لزوم ميتوان لوله هاي خروجي چند رهانه مربـوط بـه يـك دسـتگاه و يـا لولـه هـاي          5-10-1-3

سطح مقطع اين لوله مشـترك   ل نمود به شرطي كه اوالًمشابهي از چند دستگاه را به يك لوله مشترك متص

  فشـار تنظـيم    اًحداقل مساوي مجموع سطح مقطعهاي لوله هاي خروجي رهانه هاي مورد نظـر باشـد و ثانيـ   

  .رهانه ها مساوي يكديگر باشند

                                                
1 Execess Flow valve 
2 Internal valve 
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ري بين رهانه هاي مخازن و تبخير كننده ها با درنظر گرفتن استاندارد ساخت آنها بايد در فشا  5-10-1-4

  .درصد حداكثر فشار كار مخزن يا تبخير كننده مربوط باز شده و گاز را خارج نمايند 110تا  90

تنظيم و تعمير و يا تعويض رهانه هاي مخازن گاز مايع توسط افراديكه مورد تاييد نبوده و فاقد   5-10-1-5

  .ممنوع است مطلقاًصالحيت كافي ميباشند، 

توسط موسسـه اسـتاندارد و    يستي توسط آزمايشگاههاي تاييد صالحيت شدهتنظيم رهانه ها با  5-10-1-6

  .انجام پذيرد شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايرانيا  تحقيقات صنعتي ايران

نصب شير قطع كننده جريان مابين رهانه و مخزن، وسايل و يا لوله كشـيهايي كـه رهانـه روي      5-10-1-7

اينكه رهانه از نوع مركب باشد كه هميشه تعدادي رهانه با ظرفيت كافي در آنها قرار دارد، ممنوع است، مگر 

  .ارتباط با مخزن باقي بماند

  :رهانه هاي مخازن ذخيره سازي  5-10-2

  : رهانه هاي اينگونه مخازن بايد به ترتيب زير نصب گردد

مجهز به رهانه نوع فنري  گردد بايد مخازن گاز مايعي كه در آنها گاز به حالت مايع نگهداري مي  5-10-2-1

  .  باشد

  :ظرفيت عبور گاز اين رهانه بايد طبق فرمول زير محاسبه گردد  

Q = 10.63 × A0.82  

  :كه در آن 

 Q    ميزان جريان برحسب متر مكعب هوا در دقيقه  

 A   سطح كلي بدنه مخزن بر حسب متر مربع.  

متـر مربـع داده شـده     200ي با سطح بدنه تـا  ها براي مخازن ظرفيت محاسبه شده رهانه 6در جدول شماره  

  .  است

  :توان طبق روابط زير محاسبه كرد را به طور تقريب مي) A(سطح كلي بدنه مخازن  ضمناً

  اي با سرهاي نيمه كروي براي مخازن استوانه :)A= (طول سر تا سر مخزن  *قطر خارجي  * 14/3

اي با  براي مخازن استوانه :)A(= ) سر مخزن  طول سر تا+ قطر خارجي  3/0( *قطر خارجي *   14/3

  نيمه بيضي سرهاي

  براي مخازن كروي :)A=(مجذور قطر خارجي  * 14/3
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ليتر است، بايد لوله خروجي رهانه آنها  8000تا  500در مخازني كه ظرفيت آبي آنها بين   2-2- 10- 5

شته باشد تا گاز بتواند در هوا آزادانه رها عمودا رو به باال باشد و در مسير گاز خروجي هيچ مانعي وجود ندا

  .  شده و هيچ تماسي با بدنه مخزن پيدا ننمايد

كند از قبيل برنجي،  روي لوله خروجي رهانه بايد سرپوشي از جنس پال ستيك و يا فلزي كه توليد جرقه نمي

ران و امثال آن به داخل شده و آلومينيومي و امثال آن به طور آزادانه قرار داده شود تا مانع از ورود با ،مسي

  .  در عين حال هنگام خروج گاز اين سرپوش از جاي خود بلند شده و مانع خروج گاز نگردد

هـاي الزم بـه    براي تخليه مايعاتي كه ممكن است در رهانه و يا لوله خروجي آن جمع شود بايد پيش بينـي  

  .  عمل آيد

  مترمربع  200رهانه با سطح بدنه تا  ظرفيت محاسبه شده جريان- 6جــــــدول شماره 

سطح خارجي 

مخزن برحسب 

  متر مربع

ميزان جريان بر 

حسب متر مكعب 

  هوا در دقيقه

سطح خارجي 

مخزن برحسب 

  متر مربع

ميزان جريان بر 

حسب متر مكعب 

  هوا در دقيقه

سطح خارجي 

مخزن بر حسب 

  متر مربع

ميزان جريان بر 

حسب متر مكعب 

  هوا در دقيقه

  425  90  173  28  8/18  ترو كم 2

3  2/26  30  182  95  445  

4  33  32  192  100  464  

5  40  34  201  105  483  

6  46  36  210  110  502  

7  52  38  219  115  521  

8  58  40  228  120  539  

9  64  42  237  125  558  

10  70  44  246  140  612  

11  76  46  250  145  630  

12  82  48  255  150  647  

13  87  50  263  155  665  

14  93  52  272  160  683  

15  97  54  280  165  700  

16  103  56  288  170  717  

17  109  58  297  175  734  

18  113  60  305  180  752  

19  118  65  326  185  769  

20  124  70  348  190  876  

22  134  75  367  195  803  

24  154  80  386  200  819  

26  163  85  406      
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ليتر يا كمتر است بايد انتهاي لوله خروجي رهانه آنهـا در   500آبي آنها  در مخازني كه ظرفيت  5-10-2-3

تـر از ايـن لولـه     متر از هر گونه در يا پنجره يا محل باز به داخل ساختمانها كه پائين 5/1فاصله افقي حداقل 

  .  اند قرار داده شود خروجي واقع شده

مثل  اًليتر است لوله خروجي رهانه آنها بايد عين 8000در مخازني كه ظرفيت آبي آنها بيشتر از   5-10-2-4

متـر   13/2با اين تفاوت كه حداقل ارتفاع اين لولـه خروجـي بايـد    . گفته شد، باشد 2-2-10-5بند آنچه در 

  .باشد

سال يكبار از نظر تنظيم بودن توسط آزمايشگاه  5/7هاي مخازن ذخيره گاز مايع، بايد هر  رهانه  5-10-2-5

شركت ملي پخش فرآورده هـاي  و يا و تحقيقات صنعتي ايران ده توسط موسسه استاندارد تاييد صالحيت ش

  .  آزمايش گرددنفتي ايران 

  .  اين استاندارد نيز بايد مراعات گردد 5-1-4-6تا  3-1-4-6بندهاي   5-10-2-6

شده براي قطر لوله وصل شده به خروجي رهانه بايد متناسب با ظرفيت خروجي گاز پيش بيني   5-10-2-7

  .  رهانه باشد

  :فشارسنج  5-11

ليتر يا بيشتر بايد مجهز به فشار سنج باشد جنس بدنه فشـار سـنج بايـد در     2000مخزنهاي با ظرفيت آبي 

توانـد   فشـار سـنج مـي   . درجه سلسيوس كمتر نباشد 816برابر اثرات گاز مايع مقاوم بوده و نقطه ذوب آن از 

 5/1قطر سوراخ ارتباط فشار سنج به مخـزن نبايـد از   .  مخزن متصل گردديا به وسيله يك شير به  اًمستقيم

كيلوگرم بر سانتيمتر مربـع طراحـي شـده     5/17فشار سنج بايد براي فشار كار حداقل  . ميليمتر بيشتر باشد

  .  باشد

  :گيري سطح مايع وسائل اندازه  5-12

يـا لولـه    1گيري سطح مايع از نوع لوله ثابت مخزن گاز مايع بايد مجهز به يك يا چند وسيله اندازه  5-12-1

در صـورتي  .  قابل تنظيم باشد كه بتواند سطح حداكثر مجاز پر شده مخزن را نشان دهد 3يا لوله لغزان 2دوار

 5يا مغناطيسي 4هاي نوع ديگر از قبيل نوع شناور گير ليتر از اندازه 8000كه در مخازن با ظرفيت آبي بيش از 

ست يكي از اندازه گيرهاي فوق نيز بايد در مخزن نصب گردد تا به وسيله آن بتوان صحت هم استفاده شده ا

  .  كار اندازه گيرهاي ديگر را كنترل و بررسي نمود

گيري سطح مايع بايد طوري تنظيم گردند كه با آنها بتوان سطح حداكثر  تمام وسائل متغير اندازه  12-1- 5

  .  و پروپان را به آساني اندازه گرفتبوتان يا پروپان و يا مخلوط بوتان 

                                                
1 Fixed tube 
2 Rotary tube 
3 Slip tube 
4 Float tube 
5 Magnet tube 
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هاي نشان دهنده سطوح مختلف مايع در مخزن از خالي تا پر بايد روي صفحه مدرج يا دستگاه  عالمتگذاري

  .  گيري نوشته شده باشد گيري و يا قسمتي روي صفحه مدرج و قسمت ديگر روي دستگاه اندازه اندازه

از . كه كار آنها مستلزم رها كردن مقداري گاز به هواي آزاد اسـت گيري سطح مايع  در وسائل اندازه  5-12-3

مگـر ايـن   .  ميليمتر تجاوز ننمايد 5/1قبيل نوع دوار، لوله ثابت يا لغزان، بايد قطر سوراخ خروج گاز از آنها از 

  .  كه اين وسائل مجهز به شير جلوگيري كننده از جريان اضافي باشد

  .  كيلوگرم بر سانتيمتر مربع باشد 5/17گيري سطوح مايع بايد حداقل  دازهفشار كار مجاز وسائل ان  5-12-4

در وسائل اندازه گير از نوع لوله ثابت بايد طول يا محل قرار گـرفتن انتهـاي آن طـوري باشـد كـه        5-12-5

 درجه 4/4اين سطح بايد بر مبناي حجم مايع آب در . حداكثر مجاز سطح مايع را هنگام پر كردن نشان دهد

  .  سلسيوس براي حداكثر پر كردن مخزن محاسبه گردد

هاي سطح مايع از نوع شناور و يا نوع مشابه آن كه بـراي كـار آنهـا احتيـاجي بـه       در نشان دهنده   5-12-6

خروج گاز مايع از مخزن نيست و اتصاالت آنها به سطح خارجي مخزن ادامه داده شده است، احتياج به نصب 

ها و وسائل اتصال آنها طوري طراحي و  جريان اضافي نيست، به شرطي كه تمام لوله شير جلوگيري كننده از

ساخته شده باشند كه در مقابل فشار محتويات مخزن به خوبي مقاومت نمايند و نيـز از صـدمات خـارجي و    

  .شكستن محافظت شده باشد

  :استاندارد و مقررات سيستم لوله كشيها در تأسيسات گاز مايع    5-13

  :انتخاب مواد مصالح مورد استفاده در لوله كشي گاز  5-13-1

  :كليات  5-13-1-1

در اين بخش اطالعات كلي در مورد انتخاب مواد مصالح مورد استفاده در سيستم لوله كشي گاز مايع داده 

  .  شده است

هاي نرم  و يا لولههاي سخت برنجي يا مسي  يا اين كه لوله 1توانند از جنس فوالد يا آهن كار پذير ها مي لوله

  . )مراجعه شود 3-1-13-5به بند ( . مسي و برنجي بدون درز باشد

هاي  لوله. كيلوگرم بر سانتيمتر مربع مقاوم باشد 5/17ها بايستي در مقابل كار حداقل  به هر حال لوله 

متصل شده فوالدي در صورتي كه به طريق دنده پيچ و يا دنده پيچ و جوشكاري پشت دنده پيچ به يكديگر 

و در صورتي كه به طريق جوشكاري و يا فلنج به يكديگر متصل باشد بايد حداقل از  80باشد بايد حداقل رده 

  .  استفاده شود 40گروه 

  .  بكار بردن هر گونه لوله آلياژ آلومينيوم ممنوع است 

  :هاي فوالدي لوله  5-13-1-2

 7شود از نظر ابعاد و وزن طبق جـدول شـماره    برده مي هاي فوالدي كه براي گاز مايع به كار مشخصات لوله 

  .  باشد مي

                                                
1 Wrought iron or steel 
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  80و  40مشخصات لوله رده  - 7جـــــدول شماره 

  80وزن رده   40وزن رده   80ضخامت رده   40ضخامت رده   قطر خارجي  اندازه اسمي

  پوند در هر فوت  وگرم در هر متركيل  پوند در هر فوت  كيلوگرم در هر متر   ميليمتر  اينچ  ميليمتر  اينچ  ميليمتر  اينچ  اينچ

1  
8  405/0  287/10  068/0  727/1  095/0  413/2  365/0  2447/0  47/0  3145/0  

1  
4  540/0  716/13  088/0  235/2  119/0  023/3  635/0  4248/0  799/0  5351/0  

3  
8  675/0  145/17  091/0  311/2  126/0  2/3  848/0  5676/0  104/0  7388/0  

1  
8  840/0  336/21  109/0  769/2  147/0  734/3  272/1  8510/0  626/1  088/1  

1  
2  050/1  670/26  113/0  870/2  154/0  912/3  69/1  131/1  203/2  474/1  

1  315/1  401/33  133/0  378/3  179/0  547/4  5/2  679/1  246/3  172/2  
1

4
1  660/1  164/42  140/0  556/3  191/0  851/4  397/3  273/2  48/4  997/2  

1

2
1  900/1  260/48  145/0  683/3  2/0  08/5  063/4  718/2  427/5  631/3  

2  375/2  325/60  154/0  912/3  218/0  537/5  46/5  653/3  507/7  022/5  
1

2
2  875/2  025/73  203/0  156/5  276/0  01/7  659/8  793/5  452/11  661/7  

3  500/3  900/88  216/0  486/5  3/0  62/7  325/11  576/7  322/15  25/10  
1

2
3  000/4  600/101  226/0  740/5  318/0  077/8  617/13  109/9  686/18  5/12  

4  500/4  300/114  237/0  020/6  337/0  56/8  139/16  79/10  393/22  98/14  

5  563/5  300/141  258/0  553/6  375/0  525/9  855/21  62/14  064/31  78/20  

6  625/6  275/168  280/0  112/7  432/0  173/10  358/28  97/18  709/42  57/28  

8  625/8  075/219  322/0  179/8  5/0  7/12  679/42  55/28  863/64  39/43  

10  750/10  050/273  365/0  271/9  595/0  088/15  513/60  48/40  316/96  43/64  

12  750/12  850/223  406/0  312/10  688/0  475/17  007/80  52/53  492/122  63/88  

14  000/14  600/355  438/0  125/11  750/0  05/19  836/94  44/63  653/158  13/106  

16  000/16  400/406  500/0  700/12  844/0  438/21  722/123  77/82  218/204  61/136  

18  000/18  200/457  562/0  275/14  938/0  825/23  47/156  67/104  5/255  92/170  

20  000/20  000/508  594/0  088/15  031/1  187/26  037/184  11/123  23/312  87/208  

  

  :هاي سخت و نيمه سخت مسي و برنجي لوله  5-13-1-3

تـوان   هاي بدون درز مسي يا برنجي فقط در مواردي مـي  در تأسيسات ذخيره سازي و توزيع گاز مايع از لوله 

ها و وسائل اتصال كـه در مسـير    كليه لوله.  ها         اينچ يا كمتر باشد استفاده نمود كه قطر اسمي اين لوله

  .  گيرند و قطر اسمي آنها از         اينچ بيشتر است بايد فوالدي باشد انتقال گاز مايع قرار مي

  .  باشد 8و يا معادل آنها و طبق جدول شماره  Lيا  Kهاي نرم مسي بايد از نوع  لوله 

1 
2 

1 
2 
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هاي سخت و نيمه سخت مسي و برنجي براي كاربردهاي غير صنعتي از قبيل اتصـال بخـاري،    استفاده از لوله

باشد  شود و در صورت رعايت استاندارد مجاز مي وال نقاطي كه از گاز به حالت بخار استفاده مياجاق گاز و اص

گردد كه در معرض  لوله در محلهايي نصب نمي اًمتر تجاوز نكرده و ضمن 5براي لوله كشيهايي كه طول آن از 

  .  فوالدي استفاده نمود هاي بدون درز مسي يا توان از لوله صدمات فيزيكي احتمالي قرار داشته باشد مي

  ضخامت جداره لوله هاي نرم مسي -8جـــــدول شماره 

  اندازه استاندارد

  اينچ

  قطر خارجي

  )ميليمتر(اسمي

  )ميليمتر(ضخامت جــداره 

 Lنوع  Kنوع 
1     
4  53/9  89/0  76/0  

3  
8  70/12  25/1  89/0  

1  
2  88/15  25/1  02/1  

  

  :ل لوله كشينقاط اتصال و وسائل اتصا  5-13-1-4

االمكان با جوشكاري برقي انجام شـود و   اينچ بايد حتي 2هاي گاز رو كار تا اندازه  اتصال لوله  5-13-1-4-1

هاي زير  ناپذير باشد ولي كليه لوله  فقط در مواردي از اتصاالت دنده پيچ استفاده گردد كه كاربرد آن اجتناب

را فقـط بايـد بـه وسـيله      2-4-1-13-5مـوارد مـذكور در بنـد    به اسـتثناي   اينچ 2هاي بزرگتر از  كار و لوله

  .جوشكاري برقي به يكديگر متصل نمود

اينچ به باال در صورتي كه نوع لوله و اتصـاالت حـداقل    2هاي گاز رو كار از اندازه  اتصال لوله  5-13-1-4-2

  .  باشد،  به صورت دنده پيچ بالمانع است 80رده 

  .  باشد براي لوله كشي گاز مايع مجاز نمي 40تر از رده  هاي فوالدي پايين هاستفاده از لول   5-13-1-4-3

باشـد،   استفاده از شير، لوله وسائل اتصال چدني براي لوله كشيهائي كه محتوي گاز مايع مي  5-13-1-4-4

هـا   لولهممنوع است  صافي، تنظيم كننده فشار كنتور، كمپرسور، پمپ و امثال آن را نبايد جزء وسائل اتصال 

  .  دانست

باشد كه گـاز مـايع    نوعيمواد بكار رفته براي مقر رهانه، واشر آب بندي ميله شيرها بايد از   5-13-1-4-5

  .  روي آنها اثري نداشته باشد

باشد، مگر در ساختمانهايي كـه   لوله كشي گاز به حالت مايع در اماكن سرپوشيده مجاز نمي  5-13-1-4-6

ليات از قبيل پر كردن كپسولهاي مخصوص گاز مايع، تبخيـر گـاز، تقليـل فشـار و يـا      براي انجام عم منحصراً

  .  هاي الزم ساخته شده باشد مخلوط كردن گاز با هوا با رعايت پيش بيني
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هاي  هاي گاز، بايد روي دنده اي لوله مواد گاز بندي اتصاالت، براي گاز بندي اتصاالت دنده  7- 4- 1- 13- 5

به كار بردن نخهاي كنفي .  اتصال را به اندازه كافي و مناسب با مواد گاز بندي پوشانيدخارجي لوله يا وسائل 

  .  باشد هاي گاز مجاز نمي هاي آب متداول است، براي لوله يا ساير موادي كه براي آب بندي لوله

يميائي موجود در رود بايد در برابر اثرات گاز و مواد ش تركيبات موادي كه براي گاز بندي اتصاالت به كار مي

عالوه بر آن، اين مواد بايد هميشه حالت نرمش خود را حفظ كرده . ها جريان دارد، مقاوم باشد آن كه در لوله

و خشك نشوند و نيز به نحوي باشد كه در اثر فشار يا حرارت زياد محيط، سيالن پيدا نكرده و از البالي 

  .  اتصاالت خارج نشود

باشد كه در  نوعيروند، بايد از  ر فاصله فلنجهاي لوله كشي گاز به كار ميواشرهايي كه د  8- 4- 1- 13- 5

برابر فشاري كه سيستم لوله كشي بر مبناي آن طراحي گرديده و همچنين تركيبات  شيميائي گازي كه در 

ر شود مقاوم بوده و بتواند خواص فيزيكي و شيميايي خود را در دما و فشا سيستم لوله كشي انتقال داده مي

  .  طراحي شده حفظ نمايد

واشرها بايد از الياف فشرده شده نسوز ساخته شود و در صورتي كه در ساختن آنها الياف فلزي به كار رفته 

  .مقاومت نمايد C˚500تا  باشد بتوانند

  .  هرگاه فلنجي باز شود هنگام بستن مجدد آن بايد واشر آن را تعويض نمود  5-13-1-4-9

گردند و گاز مايع به صورت مايع و يـا بخـار در آنهـا     هايي كه زير زمين مدفون مي ولهكليه ل  5-13-1-4-10

 2هاي بزرگتـر از   عايق پوش شوند و جوشكاري اندازه كامالًجريان دارند بايد از نظر پيشگيري از زنگ زدگي 

ايـد از نظـر كيفيـت    گيرنـد ب  ها در صورتي كه در معرض فشار داخلي مخازن و يا بيشتر قرار مي اينچ اين لوله

  .  جوشكاري پرتو نگاري شود

  ):لوله خرطومي ( هاي قابل انعطاف  مشخصات لوله  5-13-2

خـار يـا   هاي قابل انعطاف بايد از موادي ساخته شده باشد كه در مقابل گاز مايع به حالت ب لوله  5-13-2-1

  . مايع مقاومت داشته باشد

ها سيم فلزي بكار رفته باشد، اين سيستم بايد از آلياژ زنگ نزن از ها در ساختمان آن اگر براي تقويت اين لوله

  .  قبيل فوالد زنگ نزن باشد

شود بايد مناسـب بـراي    هاي قابل انعطافي كه براي تخليه و بارگيري گاز مايع بكار برده مي لوله  5-13-2-2 

  .  كار با گاز مايع باشد

گيرند بايد طوري طراحي و سـاخته   ه در گاز مايع قرار ميهاي قابل انعطاف كه براي استفاد لوله  5-13-2-3

  .  كيلوگرم بر سانتيمتر مربع پاره نشود 120شوند كه در فشاري كمتر از 

گيرند بايد از نظر طرح، ساخت و كار  هاي قابل انعطاف كه براي استفاده در گاز مايع قرار مي لوله  5-13-2-4

  .  بط قرار گرفته باشدبا گاز مايع مورد تأييد سازمانهاي ذير
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 35هاي قابل انعطاف به مخازن بايد بتواند بدون نشت، فشار آزمايش حداقل  مفاصل اتصال لوله  5-13-2-5

  .  كيلوگرم بر سانتيمتر مربع را تحمل نمايد

  :هاي سخت و قابل انعطاف آزمايش لوله  5-13-3

خت و نرم و اتصاالت بـه كـار بـرده شـده و     هاي س هاي قابل انعطاف تمام لوله پس از نصب لوله  5-13-3-1

  1همچنين شيرهاي نصب شده قبل از شروع بهره برداري از سيستم، بايستي با فشاري معادل حداقل         

  .  برابر فشار كار مجاز آزمايش هيدروليكي شوند

نـه تحـت   براي حصول اطمينان از عدم نشت در صورتي كه لوله قابـل انعطـاف بـه طـور جداگا      5-13-3-2

 7و حـداكثر   6آزمايش هيدروليكي قرار داده شود، پس از نصب آن در سيستم بايستي با فشـار هـوا حـداقل   

  .  كيلوگرم بر سانتيمتر مربع از نظر گاز بندي آزمايش شود

گيري هر قسمت از مخازن گاز مايع بايد از نظر طرح و  لوله كشي، شير اتصاالت و وسائل اندازه  3-3- 13- 5

  .  ا طرح و شرايط كار قسمت مربوط به خود مناسب باشدمهندسي ب

شود بايد از نوع فلزي  هايي كه براي سيستم ابزار دقيق ترازوهاي سيلندر پر كني استفاده مي جنس لوله 

  .  باشد

توان از زير يا روي زمين يا بهر دو حالت با رعايت كليه  لوله كشيها را در خارج از ساختمانها مي  5-13-3-4

هـاي   هاي صنعتي براي لوله استاندارد و مقررات لوله كشي گاز طبيعي براي محوطه(بط و مقررات مصوبه ضوا

  .  انجام داد) زير كار

هـاي الزم بـه عمـل     براي مقابله با انبساط، انقباض، ضربه، لرزش و نشست كردن لوله كشيها بايد پيش بيني 

  .  آيد

سيسات سيلندر پر كني لوله خروجي رهانـه كـه روي لولـه    در تأسيسات صنعتي به استثناي تأ  5-13-3-5

ن ادامه داده شده و جهت آن عموداً گردد بايد به خارج از ساختما كشيهاي واقع در داخل ساختمان نصب مي

  .  رو به باال باشد

  :هاي پر كننده و تخليه و اتصال مخازن به يكديگر لوله  5-13-4

مخزن در تأسيسات سيلندر پر كني و ذخيره سازي گاز مايع نبايد  انتهاي ورودي لوله پر كننده  1- 4- 13- 5

  .  در داخل هيچگونه ساختمان يا فضاي محصور قرار داده شود

 2متر و از جاده و خيابان حداقل  5انتهاي ورودي لوله پر كننده بايد از مخازن و هر گونه ساختمان حداقل 

  .  متر فاصله داشته باشد

  .  بايد به وسيله حصار مناسب در مقابل تصادفات خارجي محافظت گردد اين انتهاي لوله

لوله پر كننده مخزن بايد در محل اتصال لوله قابل انعطاف به لولـه اصـلي يكـي از وسـائل زيـر        5-13-4-2

  .  مجهز باشد

  اضافي يك شير دستي سريع بسته شونده به اضافه يك شير يكطرفه و يا شير جلوگيري كننده از جريان - 

1 
2 
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هاي مخازن هم رديف بـه   در مواردي كه چند رديف مخزن به موازات يكديگر قرار گرفته و لوله  5-13-4-3

يك لوله اصلي متصل شده باشند، بهتر است لوله اصلي هر رديف مخزن در طرف غير همجوار رديفهاي ديگر 

  .  مخازن قرار داشته باشد

  .  ف براي اتصال مخازن ثابت به يكديگر به كلي ممنوع استهاي قابل انعطا استفاده از لوله   5-13-4-4

هاي يكـي از اتصـالهاي فلنجـي آن را بـاز      براي تعيين تنش در لوله كشيها بايستي پيچ و مهره  5-13-4-5

  .  كرده و بررسي نمود كه فلنجهاي دو طرف اين اتصال تا چه ميزان با يكديگر در يك امتداد باقي مانده است

در صورتي كه لولـه اصـلي اتصـال دهنـده     . هر حال فلنجها بايستي در حالت تراز قرار گيرند در  5-13-4-6

ليتر است فاصله اين لوله اصلي از نزديكترين امـالك ديگـران كـه     400چند مخزن داراي  ظرفيتي بيشتر از 

  .  متر باشد 3روي آنها ساختمان شود، بايستي حداقل  اًممكن است بعد

گردد و قطـر اسـمي ايـن لولـه      مخزن به يك لوله اصلي منتهي مي 3خروجي بيش از  اگر لوله  5-13-4-7

هـاي خروجـي    اينچ است و ظرفيت جريان مايع در آن كمتر از مجموع ظرفيت جريان لوله 2اصلي بيشتر  از 

  :دباشد، در اين صورت بايد لوله خروجي هر يك از مخازن مجهز به يكي از وسائل زير گرد مخازن مربوطه مي

  م با يك شير جلوگيري كننده از جريان اضافي أيك شير خارجي كنترل شونده از راه دور تو  5-13-4-7-1

اين شـير بـه جـز در مواقـع تخليـه      . يك شير سريع بسته شونده كه از راه دور كنترل شود  5-13-4-7-2

اي  مجهز به كنترل كننـده توان  مكانيزم كار كردن اين شير را مي.  مخزن مربوطه بايستي هميشه بسته باشد

تا در صورت بروز آتـش  ) C˚104با حداكثر نقطه ذوب ( ثانوي نمود كه داراي قسمتي زود ذوب شونده باشد 

  .  سوزي اين قسمت ذوب شده و باعث بسته شدن شير گردد

براي حداقل دو مخزن ذخيره سازي گاز مايع نصب شده در تأسيسات بايستي لوله مايع برگشت   5-13-4-8

  .  گاز از پمپ به مخزن تعبيه گردد

ها به مخازن بايد يك عدد شير جلوگيري كننده از جريان اضافي روي مخزن نصـب   در محل اتصال اين لوله 

  .  شده باشد

پر كردن مخازن سوخت گاز مايع وسائط نقليه از مخازن ذخيره سازي صنعتي بايـد در فاصـله     5-13-4-9

و ) از قبيل آجـر، سـنگ و سـيمان و امثـال آن     ( اي ديواره يا مصالح بنائي متر از ساختمانهاي دار 3حداقل 

هاي غير مصالح بنائي انجام گيـرد و در هـر حـال ايـن فاصـله از در و       متر از ساختمانهائي با ديواره 8حداقل 

  .  متر باشد 8هاي ساختمانها بايد حداقل  پنجره

  :محل نصب دستگاهها و تجهيزات در تأسيسات  5-14

  :محل و فواصل  5-14-1

محل پر كردن سيلندرها معموال به صورت سكو بوده و بايد متناسب با حجم عمليات پر كـردن    5-14-1-1

  .سيلندر باشد
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حداقل فاصله نزديكترين لبه اين سكو تا مخازن ذخيره سازي گاز مايع و محل تخليه و بارگيري   5-14-1-2

متر باشد، بايد بين سـكو و مخـازن ديـوار     8ين فاصله كمتر از در صورتي كه ا. متر باشد 8مخازن حمل بايد 

در هـر  . ساعت در برابر آتش مقاومت كند، ساخته شـود  2متر كه بتواند حداقل  5مستحكم به ارتفاع حداقل 

  .  متر كمتر باشد 3حال اين فاصله نبايد از 

داكثر سيلندرهاي پر و خالي كه فاصله نزديكترين لبه سكو تا امالك ديگران متناسب با حجم ح  5-14-1-3

  .  اين استاندارد باشد 5احتمال جمع شدن آنها در روي سكو وجود دارد بايد طبق جدول شماره 

 3متر از سكوي سيلندر پر كني و  8پمپها و كمپرسورها را بايد در فضاي آزاد به فاصله حداقل   5-14-1-4

روي پمپها و كمپرسورها را بايستي به . ايع نصب نمودمتر از مخازن ذخيره سازي يا محل توقف مخازن گاز م

  .  وسيله سقف مناسبي پوشانيد

ها، اطاق استعمال دخانيـات و امثـال آنهـا     هاي باز، كوره كليه منابع توليد احتراق از قبيل شعله  5-14-1-5

كاركنـان و امثـال   متر فاصله داشته باشد كليه اطاقهاي نگهباني و  25بايد از محوطه سيلندر پر كني حداقل 

آن كه امكان ايجاد هر نوع شعله باز در داخل آنها وجود دارد بايد فاقد درب و پنجره قابـل بـاز شـدن رو بـه     

  .  سكوي سيلندر پر كني باشد

  :ساختمان  5-14-2

كف محل سيلندر پر كني بايد از بتون ساخته شود، بنابراين آسفالت كردن كف سـكو و سـطح     5-14-2-1

  .باشد يوارها و همچنين پمپها و كمپرسورها و امثال آن مجاز نميزير مخازن د

ديوارهاي اطراف محل سيلندر پر كني بايد از مصالح غير قابل اشتعال بوده و حداقل از دو طرف   5-14-2-2

باز و يا به نحوي ديگر طوري ساخته شود كه هميشه جريان هوا در سطح آن برقرار بوده و تهويه كامل انجام 

  .  گيرد

  .  سقف محل سيلندر پر كني بايد با مصالح غير قابل اشتعال پوشيده شود  5-14-2-3

ارتفاع سكوي محل بارگيري سيلندر بايد متناسب با وسائط نقليه مخصوص سيلندر و در حدود   5-14-2-4

  .  يك متر باشد

قليه بـه سـكو جلـوگيري    در اطراف سكو بايد وسائلي تعبيه گردد تا از برخورد مستقيم وسائط ن  5-14-2-5

  .  نمايد

  .  در دو طرف غير همجوار سكو بايد پلكان متناسب و از مصالح غير قابل اشتعال تعبيه گردد  5-14-2-6

  :وسائل سيلندر پر كني  5-14-3

  :ترازو  5-14-3-1

پر كردن سيلندر بايد توسط ترازوهاي خودكار انجام گيرد كه پس از پـر شـدن سـيلندر تـا       5-14-3-1-1

  .  اندازه تعيين شده به طور اتوماتيك جريان گاز مايع را قطع كند

43 



51 

  

براي بررسي كار ترازوهاي خودكار و اطمينان از صحت كار آنها و پر شدن سيلندر به انـدازه    5-14-3-1-2

معين عالوه بر ترازوهاي خودكار بايد حداقل يك ترازوي مناسب و دقيق ديگري در محل سـيلندر پـر كنـي    

با اين ترازو وزن كرده و صـحت   اًتا بتوان به طور اتفاقي از هر چند سيلندر پر شده يكي را مجددنصب گردد 

  .مقدار گاز پر شده در آن را بررسي نمود

اين عمل . ( تر از كف محل سيلندر پر كني قرار داده شده باشد اگر ترازوها در سطحي پايين  5-14-3-1-3

زمين و در نتيجه سهولت قـرار دادن سـيلندر بـر روي آن انجـام      به منظور هم سطح كردن كف ترازو با كف

بايد از كف اين سطح، مجرائي به خارج از محوطه سكو سيلندر پر كني تعبيـه گـردد تـا گـاز يـا      . ) گيرد مي

  .  مايعات جمع شده از آن خارج گردد

ترازوهاي نصب شده در براي بررسي عملكرد ترازوها و اطمينان از صحت عملكرد آنها، كليه   5-14-3-1-4

تاسيسات سيلندرپركني بايد حداقل ساالنه يك بار مورد كاليبراسيون داخلي يا خارجي، توسـط موسسـه اي   

  . ميباشد قرار گيردو تحقيقات صنعتي ايران  استاندارد موسسهكه مورد تاييد 

  ):شيلنگ ( هاي قابل ارتجاع  لوله  5-14-3-2

رود بايد مناسب بـراي گـاز    جاع كه براي پر كردن سيلندرها بكار ميهاي قابل ارت جنس لوله  5-14-3-2-1

  .  كيلوگرم بر سانتيمتر مربع طرح و ساخته شده باشد 88مايع باشد و براي فشار پاره شدن حداقل 

باشد تا برق ) سيم و امثال آن ( هاي قابل ارتجاع بايد مجهز به هدايت كننده برق ساكن  لوله  2-2- 14-3- 5

د شده در لوله و شير پر كننده سيلندر بتواند از طريق هدايت كننده فوق به سيستم اتصال زمين ساكن تولي

  .  متصل و تخليه گردد 

  .  مقاومت برقي اين هدايت كننده بايد از نيم اهم در هر متر تجاوز نكند 

ايـد مجهـز بـه    گردد ب انتهاي لوله قابل ارتجاع در محلي كه به سيستم لوله كشي متصل مي  5-14-3-2-3

بوده و در محل اتصال به سيلندر مجهز به يك شير خود كار   1يك شير قطع كننده از نوع سريع بسته شونده

  .  قطع كننده جريان باشد

در . از نظر ظاهري مـورد بازديـد قـرار داد    اًهاي قابل ارتجاع سيلندر پر كني را بايد مرتب لوله  5-14-3-2-4

ها از قبيل زدگي، پارگي يا عالئمـي از خشـك شـدن بايـد      نقص در اين لولهصورت مشاهده هر گونه عيب و 

  .  هاي قابل ارتجاع به كلي ممنوع است انجام هر گونه تعمير و مرمت بر روي لوله. بالفاصله آنها را تعويض نمود

  :لوله كشي، شير و وسائل اتصال  5-14-3-3

توان در محل تأسيسات ذخيره سـازي و   را مي 2ذيرهاي فوالدي و يا از جنس آهن كار پ لوله  5-14-3-3-1

  .  سيلندر پر كني گاز مايع در روي زمين و يا در زير زمين و يا بهر دو حالت نصب نمود

                                                
1 Quick shut off valve 
2 Working iron 
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كننـد، بايـد طـوري     ها و خيابان عبور مي هاي مربوط به سيلندر پر كني كه از زير جاده لوله  5-14-3-3-2

  .  يه آسيب نبيندمحافظت گردند كه در اثر حركت وسائط نقل

هاي سخت برنجي يا مسي و يا  توانند از جنس آهن عمل آمده يا فوالدي يا لوله ها مي لوله  3-3- 14-3- 5

  .  هاي نرم مسي يا برنجي بدون درز باشند لوله

هاي  لوله. كيلوگرم بر سانتيمتر مربع مناسب باشد 5/17ها بايد براي فشار كار حداقل  بهر حال اين لوله 

اينچ به باال به يكديگر متصل شده باشد بايد  2ي در صورتي كه به طريق دنده پيچ به قطر اسمي فوالد

 40و در صورتي كه به طريقه جوشكاري يا فلنج به يكديگر متصل شوند بايد حداقل رده  80حداقل رده 

    .)مراجعه شود  1-13-5به بند ( باشند 

  .  منوع استاستفاده از هر گونه لوله آلياژ آلومينيوم م

مناسب بوده و فشار كار آنها از ) به حالت گاز يا مايع ( كليه شيرها بايد براي كار با گاز مايع   5-14-3-3-4

  .  كيلوگرم بر سانتيمتر مربع كمتر نباشد 5/17حداقل 

داقل وسائل و اتصاالت در سيستم گاز مايع بايد از جنس فوالد يا آهن نرم و يا برنج بوده و ح  5-14-3-3-5

  .  كيلوگرم بر سانتيمتر مربع باشد 5/17فشار كار آنها 

  .  استفاده از وسائل و اتصال چدني در سيستم گاز مايع به طور كلي ممنوع است 

برابر حـداكثر فشـار     1ها را بايد بعد از نصب از نظر نشت با فشاري حداقل          تمام لوله  5-14-3-3-6

  .ردكار عادي آنها آزمايش ك

هاي الزم به عمل  براي مقابله با انبساط، انقباض، لرزش و نشست كردن لوله، بايد پيش بيني  5-14-3-3-7

  .  مناسب براي گاز مايع استفاده نمود 1توان از اتصالهاي قابل انعطاف براي اين كار مي. آيد

ايع بايد يك رهانه بين هر دو شير نصب شده روي لوله كشيهاي محتوي گاز مايع به حالت م  3-8- 14-3- 5

از نوعي كه براي خروج مايع مناسب باشد، نصب شود لوله خروجي اين رهانه بايد در محلي بدون خطر قرار 

  .  داده شود

درصد فشار تنظيم رهانه مخزن مربوطه كمتر نبوده ، ولي بـه هـر    140حداقل فشار تنظيم اين رهانه بايد از 

در مواردي كه بتوان اين رهانه را روي لوله . انتيمتر مربع بيشتر نباشدكيلوگرم بر س 35حال اين فشار بايد از 

در صورتي كه اين رهانه . مكش پمپها نصب نمود، بايد از نصب آن روي لوله خروجي آن پمپ خودداري كرد

گردد بايد فشار باز شدن آن بيشتر از حداكثر فشار مجاز جريـان دورانـي داخلـي     روي لوله خروجي نصب مي

  . م باشدسيست

  : پمپ و كمپرسور و منضمات آن    5-15

تمام پمپها و كمپرسورها و منضمات آنها بايد براي كار با گاز مايع مناسب بوده و حداقل فشار طراحي آنها از  

منضمات پمپها بايد براي فشار كار . حداكثر فشاري كه ممكن است در معرض آن قرار گيرند كمتر نباشد

لوله خروجي پمپ بايد مجهز به لوله جريان . بر سانتيمتر مربع ساخته شده باشدكيلوگرم  5/17حداقل 

                                                
1 Flexible joint 

1 
2 
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برگشتي با شير خودكار باشد كه در اثر فشار باز شود تا اگر جريان لوله خروجي پمپ مسدود گردد، اين شير 

مجهز به  در پمپهايي كه. باز شده و جريان گاز مايع را به مخزن اصلي و يا به لوله ورودي پمپ برگرداند

  .  باشد باشد، نصب لوله فوق ضروري نمي مجراي داخلي برگشتي مي

  . كليد فرمان پمپ بايد در نزديكي پمپ نصب شود

  : استفاده از كمپرسور مي بايست طبق دستورالعمل سازنده و شرايط زير صورت گيرد

رف لوله كشي هـاي  نصب كمپرسور مي بايست به گونه اي صورت گيرد كه تنش هاي اضافي از ط  5-15-1

  .استفاده از لوله هاي انعطاف پذير به اين منظور مجاز مي باشد. ورودي و خروجي به آن وارد نشود

اگر كمپرسور داراي وسايلي براي جلوگيري از ورود مايع به قسمت مكش آن به عنوان جزئي از آن   5-15-2

رودي و حتي المقدور نزديك به آن استفاده نباشد ميبايست به صورت اضافي از يك تله گاز مايع مناسب در و

  .نمايد

  :سيستم تخليه اضطراري سيلندرها    5-16

سيلندرهايي كه بعد از پر شدن در تأسيسات سيلندر پر كني، مشاهده شود بدنه و يا شير آنها   1- 16- 5

سيسات تخليه اند بايد محتويات آنها به مخازن تأ كند يا سيلندرهايي كه بيش از حد مجاز پر شده نشت مي

  .  شود

تواند به طور مستقيم و يا غير  اين سيستم مي. براي اين منظور بايد سيستمي در تأسيسات نصب شود

مستقيم يعني از طريق يك مخزن كوچك واسطه و با استفاده از مكش پمپها يا كمپرسورهاي موجود در 

ي مشاهده شود در سيلندر بيش از يك در صورتي كه در موارد. تأسيسات، عمل تخليه سيلندر را انجام دهد

  .  توان از سيستم فوق استفاده نمود كيلوگرم مايعات باقي مانده، براي تخليه اين مايعات مي

شـود، قبـل از نصـب شـير      به هر حال هر وقت كه سيلندر براي تعويض شير از سرويس خارج مـي   5-16-2

  .  ، از آن تخليه شود)در صورت وجود( در جديد، بايد به طريق مناسبي مايعات باقي مانده در سيلن

  :وسائل برقي    5-17

گـردد از قبيـل موتـور     كليه وسائل برقي كه در تأسيسات ذخيره سازي و توزيع گاز مايع نصب مي  5-17-1

كمپرسور و كليدهاي آنها، وسائل روشنائي، جعبه تقسيم برق، پريز برق و امثـال آن در صـورتي كـه از     ،پمپ

و يـا   2، ضـد جرقـه  1متر فاصله دارند، بايد از نوع ضد انفجار15ه محتمل به نشت گاز كمتر از نزديكترين نقط

  .  باشد 3ضد گاز

گـردد، الزامـي    براي وسائل برقي كه در تأسيسات سيلندر پر كني نصب مـي  4سيستم اتصال زمين  5-17-2

  .  است

                                                
1 Explosion proof 
2 Spark proof 
3 Gas proof 
4 Earthing system 
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يع بـه خصـوص روي وسـائل    براي روشنائي كامـل قسـمتهاي مختلـف تأسيسـات توزيـع گـاز مـا         5-17-3

گيري و فشار سنجهاي مخازن و روي سكو سيلندر پر كني و محل تخليه و بارگيري گاز كشها، بايد نور  اندازه

  .  كافي در نظر گرفته شود

مخازن ذخيره سازي گاز مايع احتياج به برق گير ندارد، مگر آن كه شرايط فني و محل نصب   17-4- 5

  .  ق گير را ايجاب نمايدمخزن، لزوم تعبيه سيستم بر

ها به منظور تخليه بار الكتريكي سـاكن در هنگـام تخليـه و يـا بـارگيري       تأسيسات سيلندر پركني  5-17-5

  .  مخازن حمل گاز مايع، بايد مجهز به سيستم اتصال زمين باشد

  :آتش نشاني  5-18

مختلـف و بخصـوص در محـل     هاي آتش به تعداد كـافي در نقـاط   در تأسيسات گاز مايع بايد خاموش كننده

  .  سيلندر پر كني نزديك پمپها و كمپرسورها و مجاورت انبارها و امثال آن قرار داده شده باشد

  :هاي دستي خاموش كننده  5-18-1

متر يـك دسـتگاه    30در تأسيسات ذخيره سازي و سيلندر پر كني گاز مايع، بايد به فاصله هر   5-18-1-1

  .  نصب گردد كيلويي پودري12خاموش كننده 

كيلوگرم بايد در محل استقرار  6به ظرفيت حداقل  CO2خاموش كننده از نوع انيدريد كربنيك   5-18-1-2

  .  تجهيزات سيستمهاي الكتريكي و الكترونيكي نصب نموده و مورد استفاده قرار داد

رگاهها و توقفگاههاي                  در اطراف سكوي سيلندر پر كني، نزديك پمپها، كمپرسورها، انبارها، تعمي  5-18-1-3

نيـز   CO2هاي از نـوع   وسائط نقليه و ساير اماكن مشابه عالوه بر خاموش كننده پودري، نصب خاموش كننده

  )به منظور اطفأ حريقهاي نوع برقي. (الزامي است

منظور  گردد بايستي حفاظ مناسبي به هايي كه در فضاي آزاد نصب مي براي خاموش كننده  18-1-4- 5

  .  جلوگيري از تابش مستقيم نور خورشيد و ريزش برف و باران در نظر گرفته شود

ها بايستي با توجه به وسعت و حجم عملياتي تأسيسات و  تعداد و محل نصب خاموش كننده  18-1-5- 5

ي و متخصصين آتش نشان شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايرانپس از بررسيهاي الزم با نظر كارشناس 

  .  تعيين گردد

هاي  هاي موجود چنانچه در آينده انواع خاموش كننده بديهي است عالوه بر استفاده از انواع خاموش كننده 

  .  توان از آنها نيز استفاده نمود ديگري با كار آيي بيشتر به بازار عرضه شود ، مي

شي آب آتش نشاني با منبع آب كافي براي مقابله با آتش سوزي در تأسيسات گاز مايع، بايد لوله ك  18-2- 5

در هر . ساعت آب الزم را تأمين نمايد، در نظر گرفته شود 2مناسب با شرايط محلي كه حداقل بتواند براي 

. تأسيسات ذخيره سازي و سيلندر پر كني بايستي حداقل دو دستگاه پمپ آب آتش نشاني وجود داشته باشد

صورت قطع جريان برق تأسيسات، حداقل يكي از پمپها آماده بهره اين پمپها بايستي به نحوي باشد كه در 

  .  برداري بوده و بتوان سيستم آب آتش نشاني تأسيسات را راه اندازي نمود
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شيرهاي آب آتش نشاني بايد به آساني قابل دسترسي بوده و در محلي قرار نگرفته باشد كه در اثر آتش  

  .  ن به اين شيرها دسترسي پيدا نمودگرفتن مخازن يا پمپها و امثال آن نتوا

هايي از نوع ابريشمي يا  براي هر يك از مجاري خروجي لوله كشي آب آتش نشاني، بايد به طول كافي از لوله

ها بايد  اين لوله. نوع مناسب ديگري كه در اثر استفاده حالت نرمي خود را از دست ندهد، در نظر گرفته شود

ديگر پيچيده شده باشد و يا به نحوي ديگر طوري قرار داده شده باشد كه به  به دور چرخ يا وسيله مناسب

  .  آساني بتوان آنها را باز كرده و تا محل مورد نظر ادامه داد

ها بايد به نوعي باشد كه بتواند آب را به صورت فواره و گرد پخش نمايد براي محافظت اين  سر اين لوله

  .  بان يا جعبه مناسبي پوشانيد آنها را به وسيله سايهها از عوامل جوي، بايد روي  لوله

كاركنان تأسيسات ذخيره سازي و سيلندر پر كني گاز مايع بايد به طور صـحيح بـا كـاربرد كليـه       5-18-3

  .  وسائل آتش نشاني موجود در تأسيسات آشنا باشند

آمدن فشار داخـل آنهـا الزم   براي خنك نگهداشتن مخازن ذخيره سازي گاز مايع به منظور پايين   5-18-4

  .  باشد، تعبيه گردد كه متصل به سيستم لوله كشي آب آتش نشاني مي 1هاي آب پاش است بر روي آنها لوله

همچنين بايستي در محل توقف مخزندارهاي راه آهن و تانكرهاي حمل گاز كه در تأسيسات براي تخليـه و   

  .  ه شودشوند، دوش آب سرد در نظر گرفت بارگيري پارك مي

تأسيسات بايستي مجهز به سيستم اعالم خطر باشد كه همزمان با راه اندازي سيستم آب آتش نشاني عمـل   

  .  نمايد

  .  اتمسفر باشد 7فشار آب سيستم آتش نشاني بايد در آخرين نقطه مصرف حداقل   5-18-5

متـر و از   50يگـر حـداكثر   هر سر انشعاب سيستم آب آتش نشاني بايد از نزديكترين سر انشعاب د  5-18-6

.  متـر فاصـله داشـته باشـد     20نزديكترين نقطه محتمل به نشت گاز يا لبه سكوي سيلندر پر كني در حدود 

ولي در هر حال تعداد اين سر انشعابها در اطراف مخازن و سكوي تأسيسات ذخيره سازي و سيلندر پر كنـي  

  .  عدد كمتر باشد 4گاز مايع نبايد از 

 3محاسبه مقدار ذخيره آب الزم در اين تأسيسات، بايد آب الزم براي خنك كردن مخـازن را   براي  5-18-7

ليتر در دقيقه به ازاء هر متر مربع از نصف سطح كل بدنه مخازن و آب الزم براي سيستم لوله كشي آب آتش 

نظر گرفت و يا به طـور   ليتر در دقيقه به ازاء هر سر انشعاب از نصف تعداد كل سر انشعابها در 200نشاني را 

  :كلي 

  
  

       

   

                                                
1 Sprinkler 

  مقدار كل ذخيره آب= 

 )ليتر(الزم در دقيقه 

200× + 
2 2 

مخازن  سطح كل بدنه

 )مترمربع(

تعداد سرانشعابهاي 

 ×3 وله كشيل
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  :ساعت مساوي خواهد شد با  2و لذا مقدار كل ذخيره آب الزم براي

  )ليتر ( مقدار كل ذخيره سازي آب آتش نشاني = مقدار آب الزم در دقيقه ×  120

  :مقررات ايمني    5-19

  :استعمال دخانيات  5-19-1

.  وطه تأسيسات ذخيره سازي و توزيع گـاز مـايع اكيـدا ممنـوع اسـت     استعمال دخانيات در مح  5-19-1-1

سـانتيمتر كمتـر نباشـد، در نقـاط مختلـف       60×40براي اين منظور بايد تابلوهاي مناسـب كـه ابعـاد آن از    

در معرض ديد قرار داشته باشـد ، از قبيـل درب ورودي تأسيسـات، اطـراف      كامالًتأسيسات در محلهايي كه 

رنگ زمينه ايـن تابلوهـا بايـد سـفيد     .  كني و در مجاورت مخازن ذخيره سازي نصب نمودسكوي سيلندر پر 

ممنـوع   استعمال دخانيات اكيداً "سانتيمتر به رنگ قرمز جمله 5/1بوده و روي آنها با حروف حداقل به قطر 

  .  نوشته شده باشد  ".است

ب و محصور كـه از نزديكتـرين محـل    در صورت لزوم براي استعمال دخانيات، بايد محلي مناس  5-19-1-2

  .متر فاصله داشته باشد در نظر گرفته شود 25خروج احتمالي گاز حداقل 

  :ورود به تأسيسات  5-19-2

ورود اشخاص متفرقه به تأسيسات ذخيره سازي گاز مـايع و سـيلندر پـر كنـي بايـد بـا اجـازه          5-19-2-1

  .  متصدي تأسيسات انجام پذيرد

بايد هنگام ورود به تأسيسات فوق، اشيائي از قبيل فندك، كبريت و امثال آن را كـه  كليه افراد   5-19-2-2

  .  كند، به نگهبان درب ورودي تحويل دهند توليد شعله يا حرارت مي

شود، بايد داراي گواهينامه مجاز وسيله  راننده هر يك از وسائط نقليه كه وارد تأسيسات فوق مي  5-19-2-3

  .  نقليه  مربوطه باشد

راننده بايد هنگام تخليه يا بارگيري، موتور وسيله نقليه و همچنين وسائل برقي آن را خـاموش    5-19-2-4

  .  كند

در تمام مدت تخليه و بارگيري وسيله نقليه، راننده آن بايد در كنـار وسـيله نقليـه خـود بـاقي          5-19-3 

  .  نخواهد بود 9-13-6ات مندرج در بند بديهي است حضور نامبرده در كنار وسيله نقليه ناقض مقرر. بماند

كاركنان تأسيسات ذخيره سازي و سيلندر پر كني، بايد به محض مشاهده هر گونه نقض يـا نشـت     5-19-4

  .  گاز در تأسيسات، بالفاصله مراتب را به سرپرست خود يا مسئول تأسيسات اطالع دهند

  :وسيله ارتباط و اعالم خطر  5-19-5

ذخيره سازي گاز مايع سيلندر پر كني بايد مجهز به وسيله ارتباط فـوري بـه مراكـز    تأسيسات   5-19-5-1

  .  امداد و آتش نشاني باشند
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الزم است به تعداد كافي وسائط اعالم خطر دستي با در نظر گـرفتن وسـعت محـيط در نقـاط       5-19-5-2

  .  مختلف تأسيسات ذخيره سازي گاز مايع و سيلندر پر كني نصب گردد

اي باشد كه براي كليـه كاركنـان تأسيسـات در محـل      صداي وسيله اعالم خطر بايستي به گونه  5-19-5-3

  .  متفاوت باشد كامالًقابل استماع بوده و همچنين با صداي وسائل صوتي ديگر در محيط 

هاي مربوط به راه اندازي سيستم اعالم خطر در محوطه تأسيسات ذخيره سازي و سيلندر  دكمه  5-19-5-4

كني ، بايستي در اطاق نگهبان و همچنين در محوطه تأسيسات در نزديكي نقاط حساس از قبيل سـكوي   پر

محل استقرار مخازن ذخيره سازي گاز مايع و ساختمان اداري به نحوي كه به سهولت قابل  ،سيلندر پر كني

اد بـراي انجـام   قـع ضـروري و احضـار افـر    ااز اين سيسـتم بـه جـز در مو   . رؤيت و دسترسي باشد نصب گردد

  .  تمرينهاي مبارزه با حريق نبايد استفاده گردد

هاي مربوط به راه اندازي پمپهاي آب آتش نشاني و توقف پمپها و كمپرسورهاي گاز مايع  دكمه  5-19-5-5

 4-5-19-5طبـق ضـوابط منـدرج در بنـد     ) به جز در ساختمان اداري ( هاي اعالم خطر  بايد همراه با دكمه

  .  نصب شود

تعداد مراكز اعالم خطر بايستي با توجه به حجم عمليات تأسيسات ذخيره سازي و سـيلندر پـر     5-19-5-6

  .  عدد كمتر باشد 6كني طراحي و نصب شود، ولي در هر صورت تعداد آنها نبايستي از 

تصل اي به سيستم برق اضطراري تأسيسات نيز م وسائل اعالم خطر بايستي عالوه بر برق منطقه  5-19-5-7

  .  گردد

  :مرينهاي مبارزه با حريقت  5-19-6

هر تأسيسات ذخيره سازي و سيلندر پر كني گاز مايع بايستي داراي فردي مسئول براي نظارت   5-19-6-1

و رعايت استانداردها و مقررات ايمني باشد و به منظور حصول اطمينان از صحت كار سيستم، حداقل هر ماه 

تأسيسات، بايستي با راه اندازي سيستم به كاركنـان تأسيسـات تمرينـات الزم     يكبار با نظارت مسئول ايمني

  .  داده شود

اند، بايسـتي كليـه افـراد شـاغل در      عالوه بر افرادي كه آموزش مقدماتي آتش نشاني را گذرانده  5-19-6-2

ر خود آشنائي تأسيسات ذخيره سازي و سيلندر پر كني با نحوه بكار گيري وسائل اطفائي موجود در محل كا

  .كامل داشته باشند

  :مقررات ويژه  5-19-7

  .  حمل اسلحه گرم در تأسيسات ذخيره سازي و سيلندر پر كني به طور كلي ممنوع است  5-19-7-1

تحت نظارت نگهباني باشد و كليه لوالهـاي   كامالًدرب ورودي و خروجي هر تأسيسات بايستي   5-19-7-2

  .  اشدآنها به طرف خارج از تأسيسات ب
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در معـرض   كـامالً شماره تلفنهاي آتش نشاني و امداد بايستي در راهروها و اتاقها به طوري كـه    5-19-7-3

  .  ديد باشد نصب گردد

كاركنان جديداالستخدام بايستي قبل از شروع به كار در تأسيسات سيلندر پـر كنـي و ذخيـره      5-19-7-4

  .  آنها آشنا شوندسازي با انواع وسائل اطفأ حريق و نحوه كاربرد 

  .  تمرين عمومي براي آشنايي مبارزه با حريقهاي احتمالي بايستي هر سه ماه يكبار انجام شود  5-19-7-5

  .  كليه وسائل و تجهيزات مربوط به سيستم آتش نشاني بايستي به رنگ قرمز رنگ آميزي شود  5-19-7-6

  . بايستي يك اعالم كننده جداگانه نصب گردد در اتاقهاي دفتر تأسيسات گاز مايع و پيك نيكي  5-19-7-7

    مقررات و استاندارد مخازن حمل گاز مـايع    6

نيمه يدك ) تريلر(كه براي حمل گاز مايع به وسيله كاميون يدك كش  در اين قسمت مقررات مربوط به مخازني :يادآوري

خ تصويب اين مقررات براي حمل گاز مايع سفارش كليه مخازنيكه بعد از تاري. كش و راه آهن بكار ميرود، شرح داده ميشود

كه قبل از تصويب اولين ويرايش اين استاندارد  مخازني. داده شده و يا ساخته ميشوند، بايد با مفاد اين استاندارد تطبيق نمايد

اي نفتي ايران بكار گرفته شده است بايد با اين استاندارد تطبيق نمايد و يا طبق ضوابطي كه شركت ملي پخش  فرآورده ه

  .براي آنها جهت حمل گاز مايع تعيين كرده است مورد استفاده قرار گيرند

      :ويژگيهاي عمومي     1- 6

  :ويژگيهاي ساخت 1- 1- 6

 بـا  جزئيات طرح ساخت مخازن حمل گاز مايع بايد با اين استاندارد ملي مطابقـت نمايـد و كـامالً     6-1-1-1

 تطبيـق NFPA 58,59 ،.D.O.T درو شـرايط منـدرج    ASME Sec8 Div.1خرين تجديد نظرهاي اسـتاندارد آ

  .نمايد

ساخت مخزن حمل گاز مايع بر اساس استانداردهاي اروپايي در صورتي امكان پذير است كه طرح سـاخت و  

و يـا بـازرس    شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايـران كليه مراحل عمليات اجرايي قبل از ساخت توسط 

  .رعايت موارد زير اجباري است اًضمن. گيردمجاز مورد تاييد قرار 

  .بار در محاسبات منظور گردد 5/17حداقل فشار طراحي   6-1-1-1-1

طراحي، انتخاب و نصب رهانه هاي ايمنـي بـر روي مخـازن طبـق مشخصـات و مقـررات ايـن           6-1-1-1-2

  .استاندارد الزامي است

زن بايد بررسي و با مدارك و گواهينامه هاي مشخصات مواد اوليه بكار برده شده در ساخت مخ    2- 1- 1- 6

  .        صادره براي مواد اوليه مخزن مطابقت داشته باشد

  :فشار طراحي و حداكثر فشار مجاز كار    3- 1- 1- 6

كه طبق اين استاندارد مجاز شناخته ميشوند نبايد از فشار بخار محتويـات مخـزن    حداكثر فشار كار مخازني 

يش بيني در مناطق مورد استفاده از مخزن كمتر باشد ولي در هر حال حداكثر فشار در حداكثر دماي قابل پ

     .كيلوگرم بر سانتيمتر مربع كمتر باشد 5/17مجاز كار مخزن نبايد از 
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   :رنگ آميزي سطح خارجي مخزن    4- 1- 1- 6

فلز براقـي ميباشـد   سطح خارجي مخازن حمل گاز را كه فاقد روپوش آلومينيومي يا فوالد زنگ نزن و يا هر 

  .   جهت انعكاس حرارتي بايد با رنگ سفيد يا آلومينيومي و يا رنگهاي منعكس كننده مشابه رنگ آميزي نمود

  : 1تنش زدايي   5- 1- 1- 6

هر مخزن بعد از تكميل عمليات مونتاژ و جوشكاري، بسته به نوع فوالد بكار رفته در سـاخت آن، در صـورت   

مورد عمليات حرارتـي بعـد از     D.O.T.و  ASME Sec8 Div.1 استانداردهاي  الزام مي بايست طبق مقررات

سـاخته ميشـوند    ASME Sec8 Div.1از اسـتاندارد   UHTمخازني كـه طبـق بخـش    . جوشكاري قرار گيرند

تنش زدايي هر مخزن از اين گونه بايد فقط در يك مرحله . ميبايست بالاستثناء مورد تنش زدايي قرار گيرند

دماي عمليات حرارتي بايد طبق شرح اسـتاندارد  . لذا انجام عمليات حرارتي موضعي مجاز نيست. يردانجام پذ

ASME Sec8 Div.1   باشد اما در هر صورت دماي فوالد نبايد كمتر از˚C 565 انجام عمليات حرارتي . باشد

ه بـازرس مجـاز   تنش زدايي موضعي براي تعميرات معمول و جزيي ضروري نميباشد و در شرايط خاصـي كـ  

  .انجام شود) نه موضعي(انجام تنش زدايي را ضروري بداند، تنش زدايي بايد بطور كامل 

در معرض فشار گاز  اًهر گونه جوشكاري روي بدنه، سر و يا هر قسمت از مخزن كه مستقيم    6- 1- 1- 6

راحي آن مخزن انجام مايع داخل مخزن قرار دارد بايد طبق الزامات استاندارد مرجع و ويژگيهاي ساخت و ط

از قبيل عمليات حرارتي براي تنش زدائي و ( شود و تمام عملياتي كه در هنگام ساخت مخزن انجام ميشود 

در صورتي كه براي كارهاي تعميراتي يا انجام بعضي تعميرات الزم . در مورد آن نيز بايستي اجرا شود) غيره 

مليات طبق مقررات و مشخصات استاندارد مربوط به باشد روي مخزن جوشكاري به عمل آيد، بايد اين ع

  .  ساخت آن مخزن انجام گردد

  .  توان بعد از عمليات حرارتي و تنش زدائي فلز مخزن انجام داد مخزن را مي 2جوشكاري روي ورقهاي واسطه

ش فرآورده با مجوز شركت ملي پخبهر حال انجام هر گونه تغيير يا تعمير بر روي مخازن حمل گاز مايع بايد 

   .  و نظارت بازرس مجاز انجام شود هاي نفتي ايران

در مخازني كه از چند بخش . درزهاي طولي مخزن بايد در نيمه فوقاني آن قرار گرفته باشد   7- 1- 1- 6

تشكيل ميشوند درز طولي جوش هاي  قسمتهاي مجاور هم نبايد در يك راستا قرار گيرند بلكه بايد بطور 

برابر ضخامت اسمي ورق در محل جوشها  5و فاصله بين دو درز متوالي نبايد كمتر از  متناوب تنظيم شده

  .باشد

هر نوع جوشكاري براي اتصال محورها، شاسي و ساير متفرقات به بدنه مخزن كه مربوط به    8- 1- 1- 6

دارد، بايد بر حركت مخزن بر روي جاده يا خط آهن و يا هر گونه اتصاالت كه با فشار داخلي مخزن ارتباطي ن

طبق ويژگيهاي روش جوشكاري ساخت مخزن روي بدنه مخزن جوش  روي ورقهاي واسطه مناسبي كه قبالً

لذا، انجام هرگونه جوشكاري مانند قالبهاي حمل، جكها، اتصاالت برقي و غيره . شده اند، جوشكاري شوند

ورقهاي واسطه بايد از نوع سازگار  جنس. بطور مستقيم بر روي بدنه ممنوع است مگر بر روي ورقهاي واسطه

                                                
1 Stress Relieving 
2 Pad  
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جوشكاري . با فوالد بدنه مخزن براي جوشكاري بوده و با الزامات استاندارد ساخت مخزن مطابقت داشته باشد

  .             ورقهاي واسطه بر روي مخزن بايد كامل و بدون انقطاع باشد

هر اليه ورق ضخامت بدنه بيشتر باشد  ميليمتر كمتر و از 6ضخامت ورقهاي واسطه نبايستي از     9- 1- 1- 6

  .        ميليمتر باشد 4بايد داراي يك سوراخ نشت نما به قطر حداقل 

.                           هر گونه سوراخكاري روي ورقهاي تقويتي و واسطه بايد قبل از نصب روي مخزن انجام شود  10- 1- 1- 6

  : ساختمان  2- 1- 6

رود بايستي مناسب براي كار كردن با گاز  ساخت مخزن و منضمات آن بكار ميموادي كه براي      1- 2- 1- 6

درصد كربن آلياژ . تطبيق نمايد كامالً ASME Sec8 Div.1مايع بوده و  با مشخصات آخرين تجديد نظرهاي 

  .درصد باشد 25/0 اين ورقها نبايد بيش از 

ايد كمتر از مقدار محاسبه شده با استفاده از مخزن نب )كلگيها(حداقل ضخامت فلز بدنه و دو سر   2- 2- 1- 6

 اًمضاف. ميليمتر بدون احتساب رواداري خوردگي كمتر نباشد 5اما در هر صورت از معادالت زير باشد 

 ASME Sec8 Div.1تمهيدات الزم براي رعايت ساير بارگذاريهاي احتمالي طبق آنچه كه در استانداردهاي 

      .آمده پيش بيني گردد D.O.T.و 

  :حداقل ضخامت فلز بدنه    2-1- 2- 1- 6

  : مخازن استوانه اي    2-1-1- 2- 1- 6

  :   1محاسبه حداقل ضخامت جداره مخزن استوانه اي

  :حداقل ضخامت يا حداكثر فشار مجاز كار بدنه استوانه اي بايد طبق فرمولهاي زير محاسبه گردد

  ): جوشهاي طولي(2تنش محيطي    - الف 

تجاوز نكند از فرمولهاي زير  SE 385/0از مقدار  Pعاع داخلي يا فشار داخلي هرگاه ضخامت از نصف ش 

  :         استفاده ميشود

tR

SEt
P

PSE

PR
t

6.06.0 +
=

−
=  

از فرمولهاي زير بر حسب شعاع خارجي مي توان استفاده . فرمولهاي فوق بر حسب شعاع داخلي ارايه شده اند

  .نمود

tR

SEt
P

PSE

PR
t

4.0
0

4.0
0

−
=

+
=  

  :كه در آن

                                                
1 Cylindrical 
2 (Longitudinal welds) Circumferential stress 

  يا            

 يا
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R0    بر حسب اينچ يا ميليمتر شعاع خارجي )in mm or(   

  .ساير پارامترها مانند پارامترهاي تعريف شده در فرمولها با شعاع داخلي هستند
  

  ):جوشهاي محيطي(1تنش طولي   -ب

تجاوز ننمايد از فرمولهاي زير  SE25/1از مقدار  ""Pهرگاه ضخامت از نصف شعاع داخلي يا  فشار داخلي 

   :          ميشوداستفاده 

tR

SEt
P

PSE

PR
t

4.0

2

4.02 −
=

+
=  

  :در اين فرمولها

t  اينچ يا ميليمتر بر حسب حداقل ضخامت محاسبه شده )in mm or(  

P  برحسب: فشار طراحي يا حداكثر فشار مجاز كاري   Psi )KPa(  

R  اينچ يا ميليمتر بر حسب شعاع داخلي بدنه استوانه اي )in mm or(  

S  عيين شده در جداول استانداردحداكثر تنش مجاز ت  ASME Sec. II Part "D"   بر حسب Psi)KPa(  

E  حداكثر راندمان درز جوش طبق جدول )UW-12 ( از استانداردASME Sec8 Div.1   درصدبر حسب  

  :      2مخازن كروي    2-1-2- 2- 1- 6

وز ننمايد يا فشار تجا R 356/0هرگاه ضخامت يك مخزن تمامأ كروي از مقدار : محاسبه حداقل ضخامت

  :بيشتر نشود از فرمولهاي زير استفاده ميشود SE 665/0مخزن از مقدار  "P"داخلي 

tR

SEt
P

PSE

PR
t

2.0

2

2.02 +
=

−
=  

  .پارامترهاي فرمولهاي فوق مانند پارامترهاي فرمولهاي مخازن استوانه اي است

  :محاسبه حداقل ضخامت الزم جداره كلگيهاي مخزن   2-2- 2- 1- 6

بعد از شكل دادن با  5و نيمه كروي 4سهمي شكل، 3الزم در نازكترين نقطه هر كلگي بيضويحداقل ضخامت 

  :استفاده از فرمولهاي زير استفاده ميشود

  

  

                                                
1 (Circumferential welds) Longitudinal  
2 Spherical 
3 Elliptical or Ellipsoidal 
4 Torispherical 
5 Hemispherical 

 يا

  يا
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  :        كلگي هاي نيمه بيضوي  2-2-1- 2- 1- 6

) يا قسمت استوانه اي كلگي(عمق  كلي داخلي كلگي منهاي لبه راست (در صورتيكه نصف قطر كوچك  

با يك چهارم قطر بزرگ داخلي يا قطر داخلي قسمت استوانه اي باشد، ضخامت الزم با استفاده از برابر 

  :فرمولهاي زير تعيين مي گردد

 
tD

SEt
P

PSE

PD
t

2.0

2

2.02 +
=

−
=  

  : سهمي شكلكلگيهاي    2-2-2- 2- 1- 6

طر شعاع داخلي تاج و شعاع داخلي تاج با ق% 6ضخامت الزم يك كلگي سهموي كه در آن شعاع شانه 

  :  خارجي قسمت استوانه اي يا لبه راست كلگي برابر است با استفاده از فرمول زير محاسبه ميشود

tL

SEt
P

PSE

PL
t

1.0885.01.0

885.0

+
=

−
=  

  : كلگيهاي نيمه كروي  2-2-3- 2- 1- 6

  :ضخامت الزم با استفاده از فرمولهاي زير قابل محاسبه است 

tL

SEt
P

PSE

PL
t

2.0

2

2.02 +
=

−
=  

  :كه در فرمولهاي باال

t  بر حسب اينچ يا ميليمتر ضخامت الزم كلگي بعد از شكل دهي حداقل )in mm or(  

P  بر حسب  فشار طراحي يا حداكثر فشار مجاز كاري Psi)KPa(  

R   بر حسب  ، يا طول قطر بزرگ داخلي كلگي نيمه بيضوي)لبه راست كلگي(قطر داخلي قسمت استوانه

  )in mm or( اينچ يا ميليمتر

S  ين شده در استاندارد حداكثر تنش مجاز تعي، ASME Sec. II Part "D"  بر حسب Psi)KPa(  

E   حداكثر راندمان هر درز جوش در كلگي، در مورد كلگيهاي نيمه كروي شامل درز جوش كلگي به بدنه

 بر حسب درصد ASME Sec8 Div.1از استاندارد ) UW-12( ميباشد، راندمان درزهاي جوش طبق جدول

  .تعيين مي گردند

L  بر حسب اينچ يا ميليمتر ع داخلي كره يا تاج كلگي هاي سهمويشعا )in mm or(  

  : ريچه آدم رود    2  - 6

ليتر است بايد مجهز به دريچه اي باشد كه طبق ويژگيهاي  13200مخازني كه ظرفيت آبي آنها بيش از 

استاندارد از  UHTاما كليه مخازني كه طبق بخش . ساخته شده باشد ASME Sec8 Div.1استاندارد 

ASME Sec8 Div.1 ساخته مي شوند بايد مجهز به يك دريچه آدم رو باشد     .  

 يا

 يا

  يا
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  :دهانه هاي ورودي و خروجي    3- 6

  :دهانه هاي ورودي و خروجي هر مخزن حمل جاده اي گاز مايع بايد به شرح زير باشد

ي تعبيه گردد همچنين در زير هر مخزن گاز كش بايد محلي براي تخليه كامل آن در موارد ضرور  3-1- 6

 ،براي نصب درصدسنج ثابت. تعبيه شود 1- 4-6در باالترين نقطه مخزن محلي براي رهانه ايمني طبق بند 

  5 -6 استفاده شود تا الزامات بند 1همچنين درصد سنج گردان بايد از كالهك مقعر و دماسنج ،فشار سنج 

  . رعايت گردد

هانه يا منفذي بال استفاده باشد بايد بوسيله يكي از موارد ذيل مخازن حمل گاز مايع چنانچه د در  3-2- 6

  :محافظت گردد

  درپوش مناسب و يا فلنج پيچ و مهره دار    1- 3-2- 6

  .شير جلوگيري كننده از جريان اضافي يا شير يكطرفه محافظت شده    1- 3-2- 6

  . رل كردمجهز به شيري گردد كه بتوان آنرا از دور كنت 2-6- 6 طبق شرح بند    2- 3-2- 6

مغايرت داشته  1-4- 6 چنانچه مسدود كردن باعث ايجاد برجستگي در قسمتي از مخزن شود كه با شرح بند

در صورتي كه اين برجستگي در قسمت زيرين مخزن يا زير كلگي و يا درون . باشد، آن دهانه بايد وصله شود

  .وبي محفوظ باشند قابل قبول استجعبه كنتوريدك كش هاي گاز قرار داشته بطوريكه در مقابل صدمات بخ

  :اتصال ها و متعلقات ،رهانه ايمني، لوله ها، شيرها      4- 6

  :رهانه ايمني  4-1- 6

. هر مخزن حمل جاده اي گاز مايع بايد مجهز به يك يا چند رهانه ايمني از نوع فنري باشد    1- 4-1- 6

آن نصب شود كه دهانه خروجي آن هم رهانه ايمني بايد در باالترين قسمت مخزن به گونه اي در داخل 

مانند واژگوني يا برخورد با موانع هوايي مانند پلها يا (سطح بدنه مخزن باشد تا در صورت حوادث و تصادفات 

همچنين رهانه ها . احتمال برخورد رهانه به اجسام خارجي و شكستن آن وجود نداشته باشد، )سقف تونلها

قرار دادن هر گونه مانع در مسير . ن دستكاري در آن نيز حداقل باشدبايد بگونه اي طراحي شود كه امكا

خروجي رهانه كه از خروج روبه باالي گاز بطور مستقيم ممانعت نمايد و باعث شود حجم خروجي گاز از 

اما براي جلوگيري . ظرفيت رهانه كمتر شود و يا موجب برگشت گاز به سطح بدنه مخزن گردد، ممنوع است

ران و ساير مواد به درون رهانه كه عملكرد رهانه را مختل مي كنند بايد از درپوشهايي كه هيچگونه از ورود با

با رهانه ها بايد از نظر جنس، طراحي و عملكرد، . مقاومت و مانع در مقابل خروج گاز ندارند استفاده نمود

ملي پخش فرآورده هاي  شركتو به تاييد  مطابقت داشته باشد 1384سال : 7910استاندارد ملي شماره

                                                
1 Recess Cap 
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رسيده  يا آزمايشگاه هاي تاييد صالحيت شده از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانو  نفتي ايران

  . باشد

ظرفيت خروجي رهانه ايمني هر مخزن بايد متناسب با سطح خارجي مخزن بوده و طبق فرمول   2- 4-1- 6

  :زير محاسبه گردد

Q= 10.63 ×A 0.82  

  :در آن كه

 Q    ميزان جريان خروجي برحسب مترمكعب هوا در دقيقه  

A    سطح كلي بدنه مخزن برحسب مترمربع  

  ):A(نيمه كروي ) كلگي(محاسبه تقريبي سطح بدنه مخزن براي مخزن استوانه اي با سرهاي

A = 14/3 ×قطر خارجي  ×طول كل مخزن يعني از انتهاي يك كلگي تا انتهاي كلگي دوم  

  ي با سرهاي نيم بيضويبراي مخازن استوانه ا

A =14/3 ×  قطر خارجي 3/0+ طول كل مخزن ( ×قطر خارجي(  

  براي مخازني كروي

A = 14/3 ×مجذور قطر خارجي  

درصد  110تا  90فشار تنظيم رهانه براي شروع به خروج گاز متناسب با كاربرد مخزن بايد بين   3- 4-1- 6

  .حداكثر فشار مجاز كار مخزن باشد

  .كيلوگرم بر سانتيمتر مربع تنظيم گردد 23مخازن پروپان خالص بايد براي فشار باز شدن  رهانه هاي ايمني

اطالعات زير بايد روي هر رهانه بطور خوانا و . هر رهانه ايمني بايد داراي اطالعات زير باشد  4- 4-1- 6

  .  دائمي نوشته شود

درجه سيلسيوس و فشار  6/15فشار شروع به نشت هوا برحسب فوت مكعب در دقيقه در     4-1- 4-1- 6

  تمسفرا

  اسم يا عالمت مخصوص كارخانه سازنده و شماره كاتالوگ رهانه    4-2- 4-1- 6

  ميزان خروج گاز يا هوا در دقيقه در شرايط استاندارد  4-3- 4-1- 6

  تاريخ ساخت    4-4- 4-1- 6

مخزن در ارتباط با فضاي محتوي گاز  اًهر رهانه بايد طوري روي مخزن نصب گردد كه مستقيم  5- 4-1- 6

  .باشد
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نصب شود، لذا داخل  دهانه بوشن دنده دارنظر به اين كه رهانه در باالي مخزن بايد داخل   6- 4-1- 6

بازديد و تميز  اًحفره بايد از   زنگ زدگي و جمع شدن آب يا ساير مواد، محافظت شده و بدين منظور مرتب

  .  شود

ل و تنظيم فشار بايد هر دو سال و نيم يك بار آزمايش رهانه هاي مخازن حمل به منظور كنتر   7- 4-1- 6

شركت آزمايش و تنظيم دوره اي رهانه هاي ايمني بايد توسط . شود و در  صورت لزوم تنظيم مجدد گردد

و و يا توسط آزمايشگاههاي تاييد صالحيت شده توسط موسسه استاندارد  ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

   .نجام شوداتحقيقات صنعتي ايران 

بطور مستقل، يا ميانگين ظرفيت هر تعداد رهانه اي كه بر :  حداقل ظرفيت خروجي هر رهانه   8- 4-1- 6

را در  2-1- 4-6روي يك مخزن قرار دارند بايد چنان باشد كه بتواند ظرفيت خروجي تعيين شده در بند 

  .    عمل تامين كند

  :  و شيلنگها لوله ها، شيرها، ادوات اتصالها، واشرها   4-2- 6

  : واشر اتصالها  4-2-1- 6

ميليمتر و از نوع  6/1واشرهايي كه بين فلنجها، دريچه ها و غيره قرار مي گيرند بايد به ضخامت حداقل 

  .آزبست فشرده شده باشند

واشرها . واشرهاي مورد استفاده براي جلوگيري از نشت گاز مايع بايد در مقابل اثرات گاز مايع مقاوم باشند

. دارند ساخته شوند C816˚توانند از جنس فلز يا ساير مواد مناسب كه نقطه ذوبي حداقل معادل  مي

استفاده از كلينگريت به تنهايي يا واشرهاي فلزي كه موادي در داخل آن ها مانند كلينگريت قرارداده شده 

كه فلنجهاي مخزن باز شوند  هر بار. است در صورتي كه شرايط ياد شده باال را برآورده نمايند بالمانع است

  .    واشرها نيز بايد تعويض شوند

هاي مسي  االمكان بايد جوش شده باشد در مواردي كه استفاده از لوله حتي ها  مفاصل لوله  4-2-2- 6

 .  مجاز باشد بايد مفاصل را به وسيله زرد جوش و يا جوشي معادل آن بهم متصل نمود

درجه سلسيوس كمتر نباشد، در مورد اين اتصالها به  378د جوش بايد از نقطه ذوب فلز بكار رفته براي زر 

مفاصل بايد از نوع فشار قوي . نبايد باعث تضعيف قدرت لوله گرديد) ها با حديده زدن لوله مثالً(هيچ  عنواني 

با هايي  صاالت و شيرها بايد از فلزات چكش خوار باشد، در صورتي كه در مخازن از لولهجنس ات. باشد

بوده و اتصاالت آن براي فشار كار حداقل  80ها بايد حداقل از رده  اتصاالت دنده پيچ استفاده شود اين لوله

  .  كيلوگرم بر سانتيمتر مربع طراحي شده باشد 5/17

فشار پاره شدن لوله ها، اتصالها و لوله هاي قابل ارتجاع بايد دست كم چهار برابر فشار طراحي   4-2-3- 6

د و از چهار برابر فشاري كه در اثر كاركرد تجهيزاتي همانند پمپ ها و امثال آن به مخزن وارد مي مخزن باش

بكار مي رود بايستي براي فشار ) شيلنگ(هر نوع اتصاالتي كه بين لوله هاي قابل ارتجاع . گردد كمتر نباشد

خته شود كه پس از اتصال درصد بيشتر از فشار طراحي شده لوله طراحي گردد و بگونه اي سا 20دست كم

  . چوجه نشت نكنديبه
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 5/17كليه شيرهاي مخزن بايد براي فشار كار مخزن مناسب باشد و حداقل فشار كار آنها از   4-2-4- 6

  .  بر سانتيمتر مربع كمتر نباشد كيلوگرم

قل فشار شيرهايي كه بعد از پمپ ها و يا بر روي مخازن مخصوص حمل پروپان نصب مي شوند بايد براي حدا

     .كيلوگرم بر سانتي متر مربع مناسب باشند 6/24كار 

ها در اثر انبساط حرارتي، تكان خوردن و امثال آن  براي جلوگيري از وارد آمدن آسيب به لوله  4-2-5- 6

.  هاي الزم از قبيل خم كردن لوله يا استفاده از مفاصل قابل انبساط و انقباض به عمل آيد بايد پيش بيني

  .  استفاده گردد 1)لغزان(اين منظور نبايد از مفاصل قابل انعطاف براي 

هاي قابل ارتجاع بايد در فشاري كه  ها، شيرها، اتصالها و لوله در كاميونهاي گاز كش تمام لوله  4-2-6- 6

  .  كمتر از حداكثر فشار كار مجاز مخزن نباشد بدون نشت باقي بماند

در كمترين فضاي ممكنه نزديك به هم قرار داده و از صدمات و ها و اتصالها را بايد  لوله  4-2-7- 6

  .  آسيبهاي خارجي محفوظ نگهداشت

هاي ورودي و خروجي مخزن به استثناي آنهايي كه مربوط به رهانه، فشار سنج و  تمام لوله  4-2-8- 6

ي ميشود با بارگير ،حد مجازتا  باشد بايد مشخص شود كه وقتي مخزن گيري سطح مايع مي وسائل اندازه

توان بر روي صفحاتي كه به شيرهاي  اين وجه تشخيص را مي. قسمت محتوي مايع يا گاز مخزن ارتباط دارد

  .  ها چسبانده شده است، نوشت اين لوله

مخازني كه براساس حجم بارگيري مي شوند بايد بگونه اي ساخته شوند كه تمهيدات الزم براي   4-2-9- 6

. ه قابليت نشان دادن حداكثر سطح مايع درون مخزن را دارند، پيش بيني شودك 2نصب لوله هاي مايع سنج

  .             مراجعه شود 10-6بند  9براي تعيين حجم مجاز بارگيري به جدول شماره 

                         :3 )شيرها، منضمات، متعلقات و غيره(محافظت ملحقات مخزن در مقابل صدمات فيزيكي    5- 6

در مقابل  2- 5-6ها، شيرها و ساير منضمات مخزن بايد طبق مفاد  ها، اتصالها، رهانه تمام لوله  1- 5- 6

صدمات وارده در اثر برخورد با وسائط نقليه يا اشيأ ديگر و يا واژگون شدن گاز كش محافظت گردد، عالوه بر 

زمين سخت، دهانه  ها بايد طوري محافظت گردند كه در صورت واژگون شدن گاز كش بر روي آن رهانه

  .  خروجي رهانه بسته نشود و مانع خروج گاز از مخزن نگردد

وسائل حفاظتي يا محفظه اطراف و نيز ملحقات مخزن بايد طوري ساخته و نصب شود كه يا در   2- 5- 6

 هيچ حالتي امكان وارد آمدن صدمه ناشي از وزن مخزن به آنها وجود نداشته باشد و يا در مقابل وارد آمدن

 4و ملحقات آن با در نظر گرفتن ضريب اطمينان حداقل  گازمايعدو برابر وزن مجاز مخزن  پر از  باري معادل

           .در هر جهتي مقاوم باشد بر مبناي استحكام كششي نهايي

                                                
1 Flexible joint 
2 Fixed liquid level gauge 
3 Appurtenances  
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هر گاز كش بايد حداقل مجهز به يك سپر عقب باشد كه در صورت برخورد پشت آن به اشيأ ديگر   3- 5- 6

ر، اتصالهاي آن را محافظت نمايد و بايد ساختمان اين سپر طوري باشد كه امكان برخورد هر يك از سپر مزبو

  .  قسمتهاي وسيله نقليه را به مخزن به حداقل تقليل دهد

به طور افقي به شاسي گاز  اًطرح سپر و ضمائم آن بايد طوري باشد كه نيروي وارده در اثر تصادف را مستقيم

اي معادل دو برابر وزن  اي باشد كه در مقابل نيروي ضربه استحكام سپر بايد به اندازه. كش منتقل نمايد

بر مبناي ، مقاومت نمايد و در محاسبه مقاومت مصالح اين سپر ضريب اطمينان چهار، پر از گاز مايعمخزن 

  .نسبت به نيروي فوق بايد در نظر گرفته شود g2استحكام كششي نهايي و شتاب  منفي 

سائل محافظت و يا محل نصب ملحقات بايد طوري طراحي شود كه دو برابر وزن استاتيك مخزن و  4- 5- 6

در محاسبه مقاومت مصالح وسايل . باشد تحمل نمايد گاز مايعو متعلقات آن هنگامي كه مخزن پر از  پر

ه در آنها در محافظت و ملحقات بايد ضريب اطمينان چهار، بر مبناي استحكام كششي نهايي مواد بكار رفت

نظر گرفته شود به شرط آنكه هيچگونه آسيبي به شيرآالتي كه محافظت شده اند وارد نشود، در هر حال 

  .        ميليمتر ساخته شوند 5وسايل محافظت و ملحقات بايد از فوالد با ضخامت حداقل 

        :وسايل حفاظتي مجاري مخزن    6- 6

 افي و شير يكطرفهشير جلوگيري كننده از جريان اض  1- 6- 6

هاي تخليه و بخار مخزن حمل گاز مايع بايد مجهز به شير جلوگيري كننده از جريان  دهانه لوله    1- 1- 6- 6

اي كه به مخزن جوش شده و جزئي از آن  اضافي باشد، اين شير را بايد در داخل مخزن و يا داخل سر لوله

  . شده است، نصب نمود

وقتي كه جريان گاز يا مايع از آنها به  اًز جريان اضافي بايد حتمشيرهاي جلوگيري كننده ا  2- 1- 6- 6

هر شير جريان اضافي بايد حداكثر مقدار تعيين شده توسط سازنده براي بستن آنها رسيد، بسته شوند، و 

هايي كه بعد از اين  لوله .جهت تعادل فشار داشته باشد 1براي مسير فرعي 6سوراخي كوچكتر از مته  شماره 

قرار دارد بايد داراي ميزان ظرفيتي بيشتر از جريان قطع كننده شير باشد اين اضافه ظرفيت شامل شير 

  .  باشد هم مي) شيلنگ(قابل ارتجاع  هاي شيرها، لوازم لوله كشي و لوله

انشعابات و محدوديتهاي مخصوص لوله كه جريان در آنها كمتر از مقدار الزم براي بستن شير جلوگيري  

باشند، ولي جلو هر يك از اين انشعابات و  باشد از اين قاعده مستثني مي جريان اضافي مي كننده از

  .  محدوديتها بايد يك شير جلوگيري كننده از جريان اضافي با ظرفيت مناسب آنها نصب گردد

  : شيرهاي قطع جريان  2- 6- 6

ا شير جلوگيري كننده از جريان اتصاالت مربوط به پر كردن مخزن بايد مجهز به شير يك طرفه خود كار ي

اضافي يا شير داخلي سريع بسته شونده باشد نحوه كنترل شير سريع بسته شونده داخلي بايد به وسيله 

اين عمل به خاطر بستن شير هنگام حادثه يا آتش . ( كنترل ثانويه از فاصله دور از محل اتصال و تخليه باشد

 105تا 98اين شير بايد مجهز به فيوزي با نقطه ذوب بين و همچنين سيستم ) باشد سوزي در مخزن مي

                                                
1 By pass 
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تمام مجراهاي ورودي و خروجي گاز بايد مجهز به يك شير دستي يا اتوماتيك  اًمضاف. درجه سلسيوس باشد

راههاي خروجي گاز بايد مجهز به شير قطع جريان داخلي قابل كنترل باشد كه با شرايط زير مطابقت . باشد

  .  نمايد

مقر سوپاپ شير بايد در داخل مخزن يا داخل سر لوله و يا داخل فلنج وصل شده به مخزن قرار   1- 2- 6- 6

  .  گرفته باشد

قرار گرفته است بايد از ) فلنج(قسمتهائي از شير كه در داخل مخزن، سر لوله و يا صفحه اتصال   2- 2- 6- 6

  .  موادي ساخته شده باشد كه در مقابل اثرات گاز مايع مقاوم باشد

شيرها در مخزن بايد طوري نصب شود كه وارد آوردن هر نوع ضربه و صدمه به قسمتهاي   3- 2- 6- 6

  .  مخزن باعث جلوگيري از عملكرد آنها نگردد

شير را ممكن است به طور معمول با وسائل مكانيكي، هيدروليكي، فشار هوا و يا گاز باز و بسته   4- 2- 6- 6

  .  نمود 

در دو نقطه  ليتر است شير خروجي بايد اقالً 13500آبي آنها بيش از  در مخازني كه ظرفيت  5- 2- 6- 6

مجهز به وسايلي باشد كه به وسيله مكانيكي يا حرارتي از دور به طور خودكار شير را ببندد، وسيله كنترل 

بايد در دو طرف مخزن يا به عبارت ديگر در دو طرف مقابل يكديگر نصب شده باشد، وسيله كنترل حرارتي 

  .  درجه سلسيوس بيشتر نباشد93يد از فلزي ساخته شده باشد كه نقطه ذوب آن از با

ليتر فقط يك وسيله براي بستن شير به طور خودكار كافي است و اين  13500براي مخازن با ظرفيت آبي  

  .  تواند مكانيكي باشد وسيله مي

  :1)متفرقات مخزن(پايه ها و مهارها    7- 6

به طريقي مانند جوشكاري به شاسي آن متصل نباشد براي محكم كردن آن اگر مخزن گاز كش   7-1- 6

مخزن به شاسي بايد از مهره چپ و راست مهاري يا وسائل مؤثر مشابه آن استفاده شود، به عالوه براي 

جلوگيري از حركت مخزن روي شاسي در موقع شروع حركت، توقف و پيچيدن وسيله نقليه بايد ضامنها و 

  .  بي چسبيده به شاسي و يا مخزن تعبيه گرددمهارهاي مناس

فقط .  اين ضامنها و مهارها بايد طوري نصب گردد كه به آساني قابل دسترسي براي بازرسي و تعميرات باشد 

  .  توان روي آنها قرار داد هاي عايقكاري و يا پوششي را مي اليه

نبايد بطور مستقيم بر روي بدنه مخزن جوش ) مانند قالبها(هيچيك از پايه ها، مهارها و متفرقات   7-2- 6

ورقهاي واسطه مناسب طبق الزامات استاندارد ساخت مخزن  براي جوشكاري موارد ياد شده بايد قبالً. شوند

انتخاب و در محل مورد نظر بر روي بدنه جوش شده باشد تا بتوان پايه ها، مهارها و متفرقات مخزن را بر 

        .روي آنها جوش نمود

ميليمتر  6ميليمتر بيشتر است بايد حداقل  6كه ضخامت بدنه آنها از  ضخامت ورقهاي واسطه در مخازني

ميليمتر كمتر ميباشد بايد برابر ضخامت بدنه باشد ولي در هر  6باشد و در مخازني كه ضخامت بدنه آنها از 

                                                
1 Attachment  
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سطه قبل از نصب به مخزن بايد روي هر ورق وا. حال ضخامت ورقه واسطه نبايد از ضخامت بدنه بيشتر باشد

  .          ميليمتر ايجاد شود 4سوراخ نشت ياب به قطر حداقل 

وسعت سطح هر ورق واسطه بايد به اندازه اي باشد كه فاصله آنها از محل جوش متفرقاتي كه روي آن نصب (

انحناي خارجي بدنه انحناي داخلي ورقه هاي واسطه بايد با ). برابر ضخامت آن ورق باشد 4ميشود حداقل 

باشد بطوريكه مونتاژ ورقه واسطه بر روي بدنه مخزن بدون مخزن در محلي كه ورقه به آن جوش ميشود برابر 

  .اعمال نيروي زياد بين سطح ورقه واسطه و سطح مخزن، تماس كامل برقرار شود

قل برابر يك چهارم و حداكثر هر يك از گوشه هاي ورقه واسطه بايد داراي انحناء بوده و شعاع انحناي آن حدا

  .يك دوم عرض ورقه باشد

براي حمل بر روي جاده نصب شود،  2يا نيمه يدك كش 1اگر مخزني بر روي يك يدك كش  7-3- 6

چگونگي اتصال مخزن به شاسي كشنده بايد با الزامات مربوطه به مخازن حمل جاده اي در استاندارد 

.D.O.T هايي يدك كش و مخزن بايد با مقررات حمل و نقل جاده اي مطابقت داشته باشد ابعاد و شكل ن

  . وزارت راه مطابقت داشته باشد

  :وسايل اندازگيري سطح مايع و فشار    8- 6

گيري ذيل كه حداكثر سطح  مخازن حمل گاز مايع بايد مجهز به يك يا چند نوع از وسائل اندازه  1- 8- 6

  .  دهد، باشد نشان مي اًمجاز مايع را در مخزن دقيق

  به وسيله لوله دوار سطح مايعگيري  وسائل اندازه    1- 1- 8- 6

  گيري سطح مايع به وسيله لوله لغزان و قابل تنظيم وسائل اندازه  2- 1- 8- 6

  گيري سطح مايع به وسيله لوله با طول ثابت وسائل اندازه  3- 1- 8- 6

  ).  باشد  ع مجاز نمياي نشان دهنده سطح مايع بر روي مخازن حمل گاز ماي هاي شيشه نصب لوله(  

اي كه در انتهاي  لوله: اي فرو رفته در مايع عبارت است از گيري سطح مايع با لوله وسيله اندازه  2- 8- 6

خارجي آن شيري نصب شده باشد و در داخل داراي سوراخي براي ورود مايع به آن باشد كه قطر اين سوراخ  

گردد  گيري سطح مايع از اندازه گير با لوله ثابت استفاده  اندازهميليمتر تجاوز نكند چنانچه براي  1از         

سوراخ ورودي مايع به لوله آن بايد در محلي وسط دو سر و دو ديواره جانبي مخزن و در ارتفاعي مساوي 

  . حداكثر مجاز مقدار پر كردن مخزن قرار داده شود

زه گير با لوله قابل تنظيم استفاده گردد بايد گيري سطح مايع در مخزن از اندا چنانچه براي اندازه  3- 8- 6

گفته شد تنظيم نمود و اين لوله بايد  2-8-6اين لوله طوري باشد كه بتوان انتهاي آن را در محلي كه در بند 

  . در قسمت خارج از مخزن داراي وسائلي باشد كه نشان دهد انتهاي لوله در آن محل تنظيم گرديده است

  .اي مناسب براي كار با گاز مايع باشد مايع بايد مجهز به فشار سنج عقربه مخازن حمل گاز  4- 8- 6

                                                
1 Trailer 
2 Semi- Trailer 

1 

2 
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كيلوگرم بر  5/17برابر  حداكثر فشار كار مجاز وسائل اندازه گيري سطح مايع و فشار سنج بايد اقالً  5- 8- 6

  .سانتيمتر مربع باشد

د كه هيچ قسمتي از آنها گيري سطح مايع و فشار در مخزن بايد به نحوي نصب گرد وسائل اندازه  6- 8- 6

  .  خارج از سطح بدنه مخزن قرار نگيرد

  : دهانه هاي مخزن  7- 8- 6

گردد بايستي در  گيري سطح مايع در مخازن حمل گاز مايع تعبيه مي سوراخهايي كه براي نصب وسائل اندازه

  .يا داخل مخزن محدود به منفذي گردد كه قطر آن از         ميليمتر بيشتر نباشد خارج

  :پمپ ها    9- 6

شود بايد از نوع مناسبي بوده و از  پمپهائي كه براي تخليه مخزن حمل گاز مايع بر روي آنها نصب مي

توانند به وسيله نيروي  اين پمپها مي.  شكستن و آسيب ديدن در مقابل تصادفات محفوظ نگهداشته شود

ها از وسائل مكانيكي، برقي و يا هيدروليكي گرفته شده از موتور وسيله نقليه بكار بيفتد و يا براي كار آن

پمپهاي تخليه بايد مجهز به مجراي فرعي باشد كه . باشد 1ضد انفجار پمپهاي برقي بايد از نوع. استفاده شود

    شير اين مجرا در اثر فشار باز شده و جريان مايع را از لوله خروجي پمپ به لوله ورودي آن و يا به مخزن

پ هايي كه براي انتقال گاز مايع استفاده ميشوند بايد براي گاز مايع طراحي و ساخته شده پم. بر قرار سازد

  .باشند

  :حداكثر وزن مجاز بارگيري    10- 6

توان در مخزن بارگيري نمود و  حداكثر وزن مجاز بارگيري مخزن عبارت است از وزن حداكثر گاز مايع كه مي

باشد كه بر حسب چگاليهاي مختلف  درجه سلسيوس مي 6/15اين وزن درصدي از ظرفيت آبي آن مخزن در 

درصد حجمي حد مجاز پر  9شماره در مواردي كه طبق جدول . آيد به دست مي 9گاز مايع از جدول شماره 

  .  درصد پر نمود 90درصد تجاوز نمايد بايد مخزن را تا حداكثر  90كردن مخزن از 

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1 Explosion proof 
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  بارگيري گاز مايع بر حسب درصد ظرفيت آبي مخزن حداكثر وزن مجاز - 9جــدول شمــاره 

  درجه سلسيوس 6/15چگالي مايع در 
  ظرفيت آبي مخــــزن

  ليتـــر 4550بيشتر از   ليتــر 4550تا 

  درصد 44  درصد 41  503/0تا      496/0

  درصد 45  درصد 42  510/0تا    504/0

  درصد 46  درصد 43  519/0تا    511/0

  درصد 47  درصد 44  527/0تا     520/0

  درصد 48  درصد 45  536/0تا    528/0

  درصد 49  درصد 46  544/0تا    537/0

  درصد 50  درصد 47  552/0تا    545/0

  درصد 51  درصد 48  560/0تا    553/0

  درصد 52  درصد 49  568/0تا    561/0

  درصد 53  درصد 50  576/0تا    569/0

  درصد 54  درصد 51  584/0تا    577/0

  درصد 55  درصد 52  592/0تا    585/0

  درصد 56  درصد 53  600/0تا    593/0

  :نشانه گذاري    11- 6

  : صفحه فلزي مشخصات  11-1- 6

هر مخزن حمل گاز مايع بايد داراي صفحه مشخصات فني مربوط به ساخت باشد كه جنس آن از فلز زنگ 

وش يا جوشكاري كه در دور تا دور آن نزن بوده و در سمت راست نزديك به جلو مخزن به وسيله زرد ج

 انجام گرفته و يا به نحو مناسب ديگري به مخزن متصل شود و محل نصب آن بايد طوري باشد كه اوالً

صفحه فلزي بايد در جاي . به آساني قابل دسترسي و در معرض ديد بازرس باشد اًهميشه محفوظ بماند و ثاني

خوردگي قرار نداشته باشد و همچنين سبب خوردگي مخزن مناسب و بگونه اي نصب شود كه در معرض 

نشود و ضخامت آن بگونه اي انتخاب شود كه در اثر سمبه زدن تخريب نگردد و در هر حال ضخامت آن از 

  . ميليمتر كمتر نباشد 5/0

باشد صفحه فوق بايد روي هر يك از مخزنها طوري نصب شود كه  در وسائل نقليه كه حامل چند مخزن مي

باشد بايد عالوه بر  به آساني قابل دسترسي براي بازرس باشد در مخازني كه داراي روكش عايق كاري مي

صفحه اصلي كه روي مخزن نصب شده است صفحه ديگري با همان مشخصات روي روكش يا عايق در همان 

  .  محل نصب گردد
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وشكاري و نصب آن بايد قبل از به وسيله جوشكاري به مخزن متصل شود عمل ج اگر اين صفحه مستقيماً 

  .  گيرد انجام شود اين كه مخزن تحت عمليات حرارتي قرار مي

روي اين صفحه بايد با حروف درشت و خوانا به طور حك شده يا برجسته عالوه بر اطالعاتي كه در  

ارتفاع عمق حروف حك شده يا . استاندارد ساخت مخزن تعيين شده است اطالعات زير هم نوشته شده باشد

در هر حال . ميليمتر باشند 9حروف بايد حداقل ) اندازه(ميليمتر باشد و ارتفاع  1/0برجستگي بايد حداقل 

  .    حروف بايد واضح و خوانا باشند

  سازنده مخزن     11-1-1- 6

  شماره سريال ساخت مخزن   11-1-2- 6

  .  شماره و نام استانداردي كه مخزن طبق آن ساخته شده است  11-1-3- 6

  شماره و مشخصات فوالد مخزن  11-1-4- 6

  ظرفيت آبي مخزن   11-1-5- 6

  ضخامت بدنه و كلگي مخزن   11-1-6- 6

  سال ساخت  11-1-7- 6

  نوع كلگي ها  8- 4-11-1

  طول و قطر بدنه مخزن  11-1-9- 6

  حداكثر فشار كار مجاز  11-1-10- 6

  بله    يا      خير:   تنش زدايي  11-1-11- 6

  :گواهينامه     12- 6

گواهينامه معتبر هاي مربوطه و  براي هر مخزن بايد گزارش كاملي شامل مشخصات مخزن، نقشه  12-1- 6

خريدار (توسط سازنده مخزن تهيه شده و تحويل خريدار شود  كه داراي مهر و امضاي بازرس مجاز است

  .)موظف است آن را مطالبه نمايد

به مخزن را براي تمام مدتي كه مالك آن  صاحب مخزن بايد كليه تأييد نامه و مدارك مربوط  12-2- 6

اي كه به اين منظور اختصاص داده  باشد و حداقل يك سال بعد از سلب مالكيت خود، در پرونده مخزن مي

ها و مدارك مربوطه  نگهداري نمايد در صورتي كه مالك مخزن عوض شود مالك قبلي بايد از روي ورقه

  .  ا را براي يكسال بعد از سلب مالكيت نزد خود نگهداري نمايدعكسهاي با دوامي تهيه نموده و اين عكسه

باشد صاحب اين وسيله نقليه  اي كه مخزن روي آن نصب شده اگر متعلق به صاحب مخزن نمي وسيله نقليه 

ها و مدارك مربوط به آن مخزن را گرفته، مادامي كه مخزن روي وسيله نقليه او  بايد يك نسخه از كليه ورقه

در گواهينامه بايد به انجام تنش . ت و حداقل تا يك سال بعد از آن، اين مدارك را نزد خود نگهداردنصب اس

  .زدايي يا عدم انجام آن اشاره شود
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  :اقدامات ايمني     13- 6

  :وسايل برقي و روشنايي  1- 13- 6

دار برقي اين به چراغ برقي مجهز باشند، م منحصراًكاميونها، يدك كش و نيمه يدك كشهاي گاز كش بايد 

از قبيل فيوز قطع كننده اتوماتيك جريان (وسائل بايد داراي وسائل حفاظتي كافي براي مواقع اتصالي باشد 

سيمها بايد داراي ظرفيت كافي براي عبور جريان مورد لزوم بوده و در برابر صدمات فيزيكي مقاوم باشد ) برق

عايق كاري گردد و در مقابل صدمات و ضربات  و به طور مناسبي روي گاز كش نصب و محكم شده و خوب

  .  محافظت شده باشد كامالًاحتمالي خارجي 

  : يدك كش ها  2- 13- 6

مخزن، شاسي، محور و فنرهاي وسائط نقليه حامل گاز مايع كه مجموع آنها را يدك كش   1- 2- 13- 6

سط ميله محكم و مناسبي نامند بايد به وسيله اتصالهاي فلزي به يكديگر متصل شده و اين يدك كش تو مي

  .  كشد مرتبط گردد اي كه آن را مي به وسيله نقليه) ميل ريش ( 

هاي الزم به  هر يدك كش بايد مجهز به ترمزهاي قابل اطمينان باشد و احتياطها و پيش بيني  2- 2- 13- 6

  .  عمل آيد تا اين ترمزها از اطاق راننده به نحو خوب و رضايت بخشي عمل كند

  .  ر يدك كش بايد مجهز به چراغهاي راهنما، ترمز و خطر باشده  3- 2- 13- 6

اگر مخزن يدك كش بارگيري شده در محلي پارك شود بايد گاز كش را در سطحي افقي پارك   4- 2- 13- 6

  .به قسمت محتوي گاز مخزن مربوط باشد اًنمود تا دهانه مخزن مستقيم

  :سيستم خروج دود  3- 13- 6

شود بايد از سيستم  مشتمل بر صدا خفه كن و لوله خروج دود هم مي سيستم خروج دود كه  3-1- 13- 6

  .سوخت وسيله نقليه و ساير مواد قابل اشتعال به اندازه كافي فاصله داشته باشد

انتهاي خروجي لوله دود بايستي در جهتي دور از مخزن و متعلقات آن بوده و بيرون از بدنه و اطراف وسيله 

  .نقليه باشد

را از مسير جريان دود ) انبار اگزوز ( وسائط نقليه گاز كش به هيچ وجه نبايد صدا خفه كن  در  2- 3- 6-13 

  .  خارج نمود

  :سيستم سوخت وسيله نقليه  4- 13- 6

المللي ساخته  اگر سوخت وسيله نقليه گاز مايع باشد سيستم سوخت آن بايد طبق استاندارد قابل قبول بين

  .  شده باشد

اين . كيلوئي از نوع پودري باشد 6يه گاز كش بايد مجهز به دو دستگاه خاموش كننده هر وسيله نقل  5- 13- 6

ها بايد در محلي كه به راحتي قابل رويت و دسترسي و دور از شير آالت مخزن باشد نصب  خاموش كننده
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ر از ماه يكبا 6را بايد حداقل هر  1هاي از نوع پودر خشك خاموش كننده) در طرفين جلو يدك كش. (گردد

راننده و كمك او بايد با روش كار با اين . نظر آمادگي براي استفاده آزمايش و در صورت لزوم آنها را پر نمود

  . ها آشنائي كامل داشته باشند  خاموش كننده

  :منع استعمال دخانيات  6- 13- 6

ا مشغول انجام هر اننده و كمك راننده مادام كه وسيله نقليه آنها در حال خالي شدن يا پر شدن است و ير

باشند بايستي در داخل و اطراف آن از استعمال هر نوع دخانيات  گونه تعميري روي وسيله نقليه مي

  .  خودداري كرده و به افراد ديگر نيز اجازه چنين كاري را ندهند

  ):دنده پنج ( گوه براي چرخ وسائط نقليه   7- 13- 6

مناسب با خود همراه داشته باشد تا در مواقع توقف و يا  هر وسيله نقليه گاز كش بايد هميشه تعدادي گوه

تخليه و بارگيري آنها را زير چرخها قرار دهد و بدين وسيله از حركت ناگهاني وسيله نقليه در مدت عمليات 

  .فوق جلوگيري به عمل آيد

  :مقررات مربوط به پارك و توقف گاز كشها  8- 13- 6

ممنوع  مطلقاًيع اعم از پر يا خالي در داخل شهر يا روستا پارك نمودن يدك كشهاي گاز ما 1- 8- 13- 6

  .  است

ناپذير از قبيل خرابي   توقف اضطراري يدك كشها در داخل شهر يا روستا در موارد اجتناب  8-2- 6-13 

  .  محدود كه زمان كافي براي رفع عيب و يا دريافت كمك باشد مجاز است كامالًفقط براي مدت  وسيله نقليه

االمكان دور از اماكن عمومي و پر جمعيت متوقف كرده و  ن مواردي راننده بايد يدك كش را حتيدر چني

خود به طور مستمر مراقب وسيله نقليه بوده و توسط فرد يا افراد ذيصالحي از اطرافيان در خواست كمك از 

حي از اطرافيان نظير شركت مربوطه يا منابع ديگر نمايد و يا در صورت لزوم به مسئوليت خود فرد ذيصال

يكي از مأمورين دولتي يا همكاران عبوري و امثال آن را براي مدت كوتاهي به مراقبت وسيله نقليه خود 

  .  گماشته و براي درخواست كمك اقدام نمايد

 نمايند الزاماً داخل شهرها تردد ميگاز كشهاي مخصوص حمل و توزيع گاز مايع عمده كه در  8-3- 6-13 

توقف اين گاز كشها در داخل شهر فقط با مراقبت دائمي و مؤثر .  ه داراي كمك راننده باشندبايد هميش

  .  باشد راننده يا كمك راننده مجاز مي

راننده گاز كش و يا يدك كش موظف است بالفاصله پس از خاتمه مأموريت وسيله نقليه را به   4- 8- 13- 6

  .  دائمي آن منتقل نمايد توقفگاه

  .  قف وسايل نقليه حمل گاز مايع در داخل اماكن بسته و مسقف به كلي ممنوع استتو 5- 8- 13- 6

                                                
1 Dry chemical 
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در صورتي كه الزم شود گازكشها را براي انجام كارهاي تعميراتي جزئي كه مدت آن از يك روز  6- 8- 13- 6

  .  بيشتر نباشد در داخل گاراژي متوقف سازند بايد احتياطهاي زير توسط شركت مربوطه به عمل آيد

قبل از انتقال گاز كش به داخل گاراژ بايد تمام شيرهايي را كه بالفاصله بعد از مخزن قرار   1- 6- 8- 13- 6

هاي آن را در محل امن مناسبي تخليه كرد و تمام قسمتهاي مخزن را از نظر  دارد بسته و بخار مايع كليه لوله

  .  را ترميم نمود كند آن عدم وجود نشت مورد بازرسي قرار داده  و اگر محلي نشت مي

  .  باز متوقف گردد كامالًگاز كش بايد در داخل تعميرگاه فقط در فضاي   2- 6- 8- 13- 6

گاز كش را نبايد نزديك منابع حرارت زا، شعله باز، در مسير باد گرمي كه از بخاريهاي نوع   8-6-3- 4-13

  .  شود و ساير منابع مشابه متوقف نمود هوا دمنده خارج  مي

خالي نشده است راننده بايد افراد مسئول گاراژ را از  كامالًدر صورتي كه محموله مخزن   4- 6- 8- 13- 6

ماهيت و خطرات محموله مخزن مطلع نموده و خود او يا كمك راننده مادام كه گاز كش در داخل تعميرگاه 

اد غير مجاز است در كنار آن باقي بماند تا از دستكاري و باز كردن شيرها و اتصالهاي مخزن توسط افر

  .  جلوگيري نمايد

اگر مخزن محتوي گاز باشد مادام كه وسيله نقليه در داخل تعميرگاه است از انجام هر گونه   5- 8-6- 6-13 

  .  بايد خودداري نمود مطلقاًها يا شيرهاي آن  تعميرات روي مخزن، لوله

  :تخليه و بارگيري گاز كشها  9- 13- 6

هاي انتقال  ي گاز كشها در تأسيسات سيلندر پر كني از وقتي كه لولههنگام تخليه و يا بارگير  1- 9- 13- 6

 دائماًگردد ، متصدي بارگيري بايد  ها جدا مي گردد تا وقتي كه عمليات فوق خاتمه يافته و لوله متصل مي

  .  ها و اتصاالت و عمليات تخليه و بارگيري آنها باشد مراقب لوله

ويل گاز مايع به مخازن ذخيره سازي مصرف كنندگان عمده مسئوليت عمليات و ايمني تح  2- 9- 13- 6

  .  باشد گاز مايع به عهده راننده و كمك راننده مي) صنعتي ( تجاري 

براي تسهيل انتقال مايع از مخزني به مخزن ديگر هيچگاه نبايد گاز يكي از آن دو مخزن را به   3- 9- 13- 6

  .  فضاي آزاد رها نمود

تواند توسط مصرف كننده  حملي كه فقط مصارف صنعتي دارند در صورتي ميسيلندرهاي قابل   4- 9- 13- 6

كند وسائل مجهز و كامل سيلندر پر كني  پر شود كه شركت توزيع كننده گاز مايعي كه گاز او را تأمين مي

پخش فراورده هاي نفتي ايران رسيده  ملي براي او نصب كرده و اين موضوع قبال به اطالع و تائيد شركت

به هر حال نظارت و مسئوليت ايمني و نگهداري اين سيلندرها به عهده شركت توزيع كننده مربوطه . باشد

  .  باشد مي

پر كردن مخازن سوخت تراكتورها، باالبرها و امثال آن كه كاربردهاي صنعتي، تجاري     5- 6-13-9  

مسئوليت ايمني و نگهداري به هر حال . متر از ساختمانها انجام شود 16هستند بايد در فاصله حداقل 

  .  كند تأسيسات اين مخازن ذخيره سازي به عهده شركت توزيع كننده ايست كه گاز مايع آن را تأمين مي
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گردد  استفاده مي1)لوله خرطومي ( هاي قابل انعطاف  در صورتي كه براي انتقال گاز مايع از لوله  6- 9- 13- 6

ها بايد متناسب براي كار با گاز مايع  د شده باشد فشار طراحي اين لولههاي استاندار ها بايد از نوع لوله اين لوله

در صورت استفاده از اين لوله ها . بوده و در انتهاي خروجي، مجهز به شير قطع كننده جريان باشد

  .  احتياطهاي الزم بايد به عمل آيد تا از ايجاد فشار اضافي در آن جلوگيري شود

ليه و بارگيري بايد مجهز به شير هوا گيري باشد تا بتوان قبل از جدا كردن كليه شيلنگهاي تخ  7- 9- 13- 6

  .  آنها گاز را خارج نمود

  :اي مخازن حمل گاز مايع مقررات بازرسي فني دوره   10- 13- 6

هر مخزن حمل گاز مايع نصب شده روي وسايل نقليه بايد حداكثر در دوره هاي متناوب زماني   10-1- 13- 6

پخش فراورده هاي  ملي و يا شركتهره برداري از زمان ساخت تحت نظارت بازرس مجاز بساله پس از  5

و بازرسي چشمي كامل و  5- 2-15-6و  4-2-15-6طبق بندهاي  اي نفتي ايران تحت آزمايش كلي دوره

در صورت صالحديد، بازرس مجاز ميتواند حسب تشخيص مدت بازرسي را براي . قرار گيردضخامت سنجي 

ي كاهش دهد اما در هر صورت حداكثر فاصله زماني مجاز بازرسي هاي دوره اي طبق شرح فوق دوره بعد

بازرس مجاز براي بازرسي هر مخزني كه آزمونهاي دوره اي را با موفقيت بگذراند ملزم به صدور . خواهد بود

پخش فراورده  ملي تشركگواهينامه بهره برداري است و مالك مخزن نيز ملزم به ارايه گواهينامه مزبور به 

مالك مخزن موظف است سوابق بازرسي هاي انجام شده را نگهداري كرده و قبل . خواهد بودهاي نفتي ايران 

  . از هر بازرسي، همراه سوابق تعميرات احتمالي مخزن به بازرس مجاز ارائه نمايد

سال  5/2داقل هر شيرهاي اطمينان مخازن حمل گاز مايع نصب شده روي وسائل نقليه ح  10-2- 13- 6

استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و يا توسط  موسسهتوسط آزمايشگاه تاييد صالحيت شده توسط يكبار 

پخش فراورده هاي نفتي ايران بايد آزمايش و ميزان شوند و كليه شيرهاي جلوگيري كننده از  ملي شركت

  .جريان اضافي از نظر كار كرد صحيح مورد آزمايش قرار گيرند

اي مخزن بايد از لحاظ عيوب احتمالي، جوشكاري، زنگ زدگي، پاك شدن  در آزمايش دوره  10-3- 13- 6

رنگ، برآمدگي و فرو رفتگي در اثر صدمات مكانيكي و نشت كردن و ساير عواملي كه باعث معيوب بودن 

ي دقيق قرار باشد مورد بازرسي فن شود در  زماني كه  مخزن تحت آزمونهاي فشار آب و هوا مي مخزن مي

  .  گيرد و در صورت مشاهده يكي از عيوب فوق بايد مخزن تا رفع نقص از سرويس خارج شود

چنانچه هر موقع يك مخزن حمل گاز مايع نصب شده روي وسائل نقليه، به دالئلي مانند   10-4- 13- 6

ه هاي نفتي ايران پخش فراورد ملي تصادف و يا واژگون  شدن صدمه ببيند، مراتب بايد بالفاصله به شركت

  .  اطالع داده شود

تحت نظارت بازرس مجاز و براساس باشد، مگر  هر گونه تعمير، جوشكاري يا تغييري روي مخزن مجاز نمي

پخش فراورده هاي نفتي  ملي شركتمقررات استاندارد طراحي و ساخت مخزن كه بايد مورد قبول و تأييد 

  .  ايران نيز قرار گيرد

                                                
1 Hose pipe 
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ه مخزني يك سال يا بيشتر از سرويس خارج باشد نبايد به سرويس برگردانده شود، مگر چنانچ  10-5- 13- 6

  .ايت بخش بودن نتايج اين آزمايشاترض تاييداي و  بازرسي فني و آزمايش كامل دوره بعد از

مخازن حمل گاز مايع در صورت تعويض كشنده بايستي براي انجام بازرسي بصري از آنها به   10-6- 13- 6

ديد در يكي از مراكز بارگيري گاز مايع و معرفي شوند و پس از بازپخش فراورده هاي نفتي ايران  ليم شركت

الذكر به عنوان يك واحد جديد در سرويس گذاشته  صدور گواهينامه و اجازه  بهره برداري توسط شركت فوق

  .  شوند

  :موارد بازرسي بصري مخازن سيار و مخزندار گاز مايع 

  )از نظر سالم بودن آج و قسمتهاي ديگر آن( ضع ظاهري الستيكها و  10-6-1- 13- 6

اين لوله بايد در يكي از طرفين پشت اطاق ) اگزوز(لوله خروجي محصوالت احتراق موتور   10-6-2- 13- 6

سانتيمتر از سقف اطاق باالتر باشد، همچنين انبار اگزوز نبايد به  25راننده قرار گرفته و انتهاي آن در حدود 

  .  ي معيوب باشد كه باعث خروج جرقه از لوله خروجي آن گرددنحو

از قبيل  اطمينان از صحت كار كردن چراغهاي مخزن هماهنگ با سيستم برقي كشنده  10-6-3- 13- 6

  . چراغ خطر، راهنما و امثال آن

  اطمينان از سالمت سيم كشيهاي برقي و باطري  10-6-4- 13- 6

  مزهاي شاسي مخزن و كشندهاطمينان از صحت كار تر  10-6-5- 13- 6

  اطمينان از متناسب بودن كشنده و شاسي مخزن با يكديگر  10-6-6- 13- 6

  2-13-6اطمينان از اتصال كامل و صحيح شاسي مخزن به كشنده طبق بند   10-6-7- 13- 6

  5- 13-6هاي مناسب براي روي يدك كش طبق بند  اطمينان از وجود آتش خاموش كننده  10-6-8- 13- 6

اطمينان از عدم وجود مواد آتش گير از قبيل پارچه آغشته به روغن و مواد نفتي و امثال آن   10-6-9- 13- 6

  در اطاق راننده و صندوقهاي مخزن

گيرد از قبيل وجود فشار سنج، دما  اي انجام مي بررسي ساير مواردي كه در بازرسيهاي دوره  10-6-10- 13- 6

  ري براي مخزن گاز مايعسنج، نشان دهنده  سطح مايع و ساير وسائل ضرو

بررسي ظاهري شيرهاي نصب شده روي مخزن و داشتن حفاظ مكانيكي اطراف آنها تا در   10-6-11- 13- 6

  .  اي به آنها وارد نشود صورت بروز تصادف صدمه

فشار سنج و دماسنج مخازن حمل در زمان بازرسي دوره اي بايد تنظيم و كاليبره شده و   10-7- 13- 6

  .يون آنها به بازرس ارائه گرددگواهي كاليبراس

مخازن حمل ساخته شده مطابق با استانداردهاي اروپايي كه در سرويس قرار دارند و زمان بهره  10-8- 13- 6

را تامين نمي  1- 1-4-6و  3-2- 15- 6برداري از آنها قبل از بازنگري اين استاندارد بوده است و الزامات بند 

اي دوره اي توسط بازرس مجاز مي توانند مورد بهره برداري مجدد قرار نمايد در صورت تاييد در بازرسي ه
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) از سيار به ثابت(تغيير وضعيت اين مخازن . مبناي بازرسي اين مخازن استاندارد ساخت آنها مي باشد. گيرند

  .نيز براساس استاندارد ساخت با تاييد بازرس مجاز امكان پذير مي باشد

  ):مخزن دار گاز مايع ( وسيله راه آهن  مخازن حمل گاز مايع به    14- 6

  :نوع مخزن  1- 6-14 

اي بوده و دو سر آن به طرف بيرون محدب  شوند بايد استوانه مخازني كه تحت اين مشخصات ساخته مي 

اي  باالي اين مخازن بايد مجهز به دريچه آدم رو و يا درپوش مناسب بوده و قطر اين دريچه به اندازه.  باشد

بهر حال دهانه دريچه آدم رو بايد حداقل يك فلنج . آساني بتوان از آن به داخل مخزن وارد شد باشد كه به

  .اينچ به شكل بيضوي باشد 18در  اينچ  14يا دهانه اي با ابعاد  اينچ 18

همچنين مخزن بايد روي دريچه آدم رو داراي محل مناسب براي نصب وسائل هوا گير، پر كردن، خالي  

گيري سطح مايع و محل نصب حرارت سنج و فشار سنج و درپوشي براي محافظت  وسايل اندازه كردن، رهانه،

  .  وسائل فوق باشد

  .  از تعبيه مجاري ديگر جز آنكه گفته شد بايد در روي اين مخازن خودداري شود

  :رنگ آميزي سطح خارجي مخزن  14-2- 6

ومي و يا فوالد زنگ نزن و يا هر فلز براق كدر سطح خارجي مخزن دار گاز مايع را كه فاقد روپوش آلوميني

اي باشد جهت انعكاس حرارتي بايد با رنگ سفيد يا آلومينيومي و يا رنگهاي منعكس كننده مشابه  نشونده

  .  رنگ آميزي نمود

چنانچه مخزن عايقكاري شود، مواد عايقكاري بايد از نوع تاييد شده باشد، عايقكاري شامل بدنه   1- 14-2- 6

سراسر سطح عايقكاريها ميبايست از روكشي فلزي با ضخامت حداقل . و  گلويي دريچه آدم رو ميشود مخزن

هوا بند بوده و از نفوذ هوا و رطوبت  و طوري دور دهانه هاي مخزن را بپوشاند كه كامالً ميليمتر باشد 3

  .                        جلوگيري كند

  :فشار تركيدن  14-3- 6

ترين مقطع ورقه فلز بدنه  ده براي تركيدن مخزن بايد بر مبناي تنش گسيختگي ضعيففشار محاسبه ش 

 70مخزن و راندمان محل اتصال جوش شده طولي دو لبه ورقه فلز بدنه باشد و اين فشار بايد حداقل 

  .  كيلوگرم بر سانتيمتر مربع باشد

  :ضخامت ورقه ها  14-4- 6

   :كلگي ها نبايد كمتر از مقدار محاسبه شده با روابط زير باشد ضخامت جداره مخزن پس از شكل دهي بدنه و
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  :           محاسبه ضخامت بدنه  1- 14-4- 6

SE

PD
T

2
=

  
:آنكه در  

 T    حسب ميليمتر برضخامت  كمترين  

 P     حسب كيلوگرم بر سانتيمتر مربع برفشار الزامي تركيدن  

 D     حسب ميليمتر برقطر داخلي  

 S    تنش گسيختگي به كيلوگرم بر سانتيمتر مربع  

 E     درصد90راندمان محل جوش شده كه برابر است با  

  :محاسبه ضخامت دو سر  2- 4- 6-14 

  .  بايستي بكار برده شود اًمخزن دارهاي راه آهن فرمول فوق عين كلگي هايبراي محاسبه ضخامت  

كيلوگرم بر سانتيمتر مربع است نبايد از  4570فلز آنها كمتر از ) TS(ضخامت بدنه در مخازني كه مقاومت كششي  :يادآوري 

كيلوگرم بر سانتيمتر مربع است حداقل  5696تا  4570ميليمتر كمتر باشد و در مخازني كه مقاومت كششي آنها  5/17

ضخامت بدنه بايد  كيلوگرم بر سانتيمتر مربع حداقل 5696ميليمتر و در مخازن با مقاومت كششي بيشتر از 9/15ضخامت بدنه 

  .ميليمتر باشد 3/14

  :جنس فلز  14-5- 6

هاي باز  ها براي مخزن و گلويي دريچه آدم رو بايد از نوع فوالد بدست آمده از كوره تمام ورقه  14-5-1- 6

درصد 31/0و يا مشخصات مورد قبول باشد مقدار كربن اين فوالد نبايد از  2و يا فايرباكس  1زيمنس مارتين

  .  تجاوز نمايد

رود بايستي داراي مشخصات قابل  تمام قطعات آهنگري شده كه براي منضمات مخزن بكار مي  14-5-2- 6

  . قبول باشد، استفاده از چدن براي اين مخازن بكلي ممنوع است

  :سرهاي مخزن  6- 6-14 

ر قطر دو سر مخزن بايد محدب بوده و انحناي تحدب آن بيضي شكل باشد به طوري كه قطر بزرگ آن براب 

هر مخزني كه از فوالد دانه ريز ) يا كلگي هاي(دو سر . مخزن بوده و قطر كوچك آن نصف قطر بزرگ باشد

درجه سيلسيوس شكل دهي شود، ميبايست پس از شكل دهي در دمايي  927ساخته شده باشد و در دماي 

يك ساعت  درجه سيلسيوس و سپس نگهداشت در همين دما بمدت 927درجه سيلسيوس تا  844بين 

          .و با سرد كردن در هوا نرماليزه شود) دقيقه 30حداقل(ميليمتر ضخامت  25براي هر 

                                                
1 Siemens martin 
2 Fire Box 
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  :جوشكاري و تنش زدائي   14-7- 6

تمام جوشكاريهاي مخزن بايد فقط به وسيله كارخانه سازنده مخزن انجام گرفته و تنش تمام نقاط جوش  

  .دگرفته شو دارد ساخت مخزنآن طبق ضوابط استانشده بدنه  مخزن و منضمات 

  :سوار كردن مخزن روي واگن  14-8- 6

مخزن بايستي به روش مورد تأييد راه آهن دولتي جمهوري اسالمي ايران روي واگن راه آهن   1- 14-8- 6

  .  سوار شده وبر آن محكم گردد

  . بكار بردن پرچ براي محكم كردن مخزن روي واگن راه آهن بكلي ممنوع است  2- 14-8- 6

  :دريچه آدم رو، درپوش كور و كالهك محافظ  14-9- 6

شده و يا نورد شده ساخته شده و قطر داخلي آن حداقل  1دريچه آدم رو بايد از فوالد آهنگري  1- 14-9- 6

اين دريچه بايستي متناسب با طراحي مخزن ساخته شده و به وسيله جوشكاري برقي به . سانتيمتر باشد 46

رو بايد در باالترين نقطه بدنه و تا حدممكن نزديك به وسط مخزن نصب دريچه آدم . مخزن متصل گردد

  .      گردد

فلنج دريچه آدم رو بايستي از فوالد آهنگري شده يا نورد شده بوده و ضخامت آن  درپوش  2- 14-9- 6

له سانتيمتر باشد و به وسيله ماشين كاري به اندازه مناسب درآورده شود، اين صفحه بايد به وسي 6حداقل

  .  پيچهاي معمولي يا دو سر دنده به دريچه متصل گردد بطوريكه پيچها وارد مخزن نگردد

، همچنين بين صفحه و شير و ساير وسائلي كه روي آن درپوش آناتصاالت بين فلنج دريچه و   3- 14-9- 6

  .  دمحكم بوده و در مقابل فشار بخار داخل مخزن مقاومت داشته باش كامالًشود بايستي  سوار مي

براي جلوگيري از صدمات احتمالي به شيرآالت هر مخزندار الزم است از يك كالهك محافظ   4- 14-9- 6

فوالدي يا فوالد  ورقكه در اطراف دريچه آدم رو نصب مي شود استفاده شود ديواره كالهك محافظ بايد 

اره بايد مجهز به درپوش اين ديو. بوسيله پيچ و مهره به صفحه روي دريچه متصل گرددريخته شده بوده و 

براي سهولت خروج گاز رهانه بايد اين درپوش داراي منفذي . فلزي مناسبي باشد كه بتوان آن را محكم بست

باشد كه روي آن براي جلوگيري از نفوذ آب، كالهكي قرار گرفته باشد، مساحت اين منفذ بايد حداقل برابر 

  .  با سطح مقطع لوله خروجي رهانه باشد

  .  ي تحتاني كالهك محافظ بايد داراي سوراخي جهت خروج آبهاي جمع شده احتمالي در منفذ باشدانتها

هاي  درپوش كالهك محافظ بايستي داراي ضامن مناسبي باشد تا از افتادن آن و وارد آمدن ضربه به لوله

  .  بارگيري و تخليه جلوگيري شود

يي با پرچ كردن يا پيچ و مهره به ديوار محافظ متصل اين درپوش را بايد فقط در يك طرف به وسيله لوال

    .نمود و در طرف ديگر آن را به وسيله خاري قفل كرد

                                                
1 Forge steel 
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دهانه اي كه براي نصب دريچه آدم رو بر روي مخزن تعبيه شده است بايد مطابق با مقررات   5- 14-9- 6

  .    تقويت گرددASME Sec8 Div.1استاندارد 

گيري سطح مايع و نمونه گيري و  بارگيري و تخليه مخزن، وسائل اندازه شير بخار و شيرهاي    14-10- 6

  . محل نصب حرارت سنج

) مراجعه شود2- 4-6به بند (شير بخار و شيرهاي بارگيري و تخليه مخزن بايد از نوع مجاز بوده   14-10-1- 6

ي صفحه دريچه آدم رو به كيلوگرم بر سانتيمتر مربع بدون نشت باقي بماند اين شيرها بايد رو 28و تا فشار 

  .  وسيله پيچ و مهره يا دنده پيچ نصب گردد

نصب شيرهاي نمونه گيري ضروري نمي باشد ولي اگر اين وسيله روي مخزن نصب شده باشد   14-10-2- 6

هاي  لوله. كيلوگرم بر سانتيمتر مربع بدون نشت مقاومت كند 28بايد از نوع مجاز بوده و در مقابل فشار 

  .  نصب حرارت سنج بايد به طريقه مناسبي مهار شده باشد تا در اثر لرزش شكسته نشود داخلي محل

گيري سطح مايع و نمونه  كليه اتصاالت مخزن اعم از شيرهاي بارگيري و تخليه و وسائل اندازه  14-10-3- 6

 5/1ا از منافذي كه قطر آنه. گيري بايستي مجهز به شير مناسب جلوگيري كننده از جريان اضافي باشد

  .  كند نيازي به شير جلوگيري كننده از جريان اضافي ندارد ميليمتر تجاوز نمي

  :رهانه    14-11- 6

سطح خارجي مخزن هر مخزن دار بايد مجهز به يك يا چند رهانه با ظرفيت تخليه مناسب با   1- 14-11- 6

  .  باشد 1-4-6طبق مشخصات  بند 

  .در باالترين نقطه بدنه نصب شود  اين رهانه بايد روي صفحه دريچه آدم رو و

كيلوگرم بر  23اي باشد كه فشار داخلي مخزن هيچ وقت از  ها بايستي به اندازه ظرفيت خروجي اين رهانه

   .   سانتيمتر مربع تجاوز ننمايد

كيلوگرم بر سانتيمتر مربع عمل  7/19رهانه اطمينان بايد طوري تنظيم گردد كه در فشار   2- 14-11- 6

  .مخزن را كاهش دهد فشار نمايد و

  :نصب ساير منضمات    14-12- 6

نصب هر گونه منضمات ديگر در مخزن دار و اطراف دريچه آدم رو به جز مهاربندي هاي داخلي و خارجي  

  .ممنوع است

  :  مسدود كننده هاي متعلقات بال استفاده    14-13- 6

ها باشد  د نظر بوده و داراي رزوه استاندارد لولهبايد مشابه بوشن يا فلنج مور1 جنس و فرايند ساخت در پوشها

تعداد دنده هاي درگير شونده هر درپوش با كمترين . و فلز آنها در اثر عمليات به آساني فرسوده نگردد

  . دنده است 6بوشني كه بايد مسدود شود حداقل 

                                                
1 Plug 
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  :تنظيم رهانه    14-14- 6

در اين آزمايش رهانه بايد در فشار حدود . ايش شودرهانه بايد قبل از استفاده به وسيله سيال مناسب آزم 

باز  كامالًكيلوگرم بر سانتيمتر مربع  7/19كيلوگرم بر سانتيمتر مربع شروع به باز شدن كرده و در فشار  6/17

  . بسته مانده و نشت نكند كامالًكيلوگرم بر سانتيمتر مربع  8/15شود و در فشار 

  :نشانه گذاري    14-15- 6

بطور خوانا بر روي سطح خارجي و در مركز هر  11-6ندار بايد مشخصات زير عالوه بر موارد بند در هر مخز 

ميليمتر ايجاد كند،  9فاع كلگي با روشي مناسب مانند سمبه نشان كه مي تواند حروف و اعداد دائمي به ارت

  .حك شود

  سال/ ماه:     تاريخ اولين آزمون  1- 14-15- 6

  ): ............شاسي(مخزن بر روي واگن نام نصب كننده  2- 14-15- 6

  :مدارك و گواهينامه    14-16- 6

اين مدارك بايد . هر مخزن دار بايد داراي گواهينامه و مدارك كافي جهت بررسي مشخصات آن مخزن باشد

  .  ارائه گرددبازرس نزد دارنده مخزن نگهداري و در صورت لزوم به 

  :اعمليات و محل تخليه مخزنداره    14-17- 6

  .  كند بايد فاقد شيب باشد ريل انشعاب راه آهن در محلي كه مخزندار براي تخليه توقف مي    1- 14-17- 6

هنگامي كه مخزندار براي تخليه روي ريل انشعابي راه آهن ايستاد بايد زير چرخهاي واگن     2- 14-17- 6

  .  كفش خط قرار داد تا از حركت احتمالي آن جلوگيري به عمل آيد

باشد بايد در انتها و يا دو انتهاي ريل  هاي تخليه به مخزن دار وصل مي مادام كه لوله    3- 14-17- 6

  :انشعابي كه اين مخزندار روي آن قرار دارد تابلوئي قرار داده شود كه روي آن جمله زير نوشته شده باشد

  "خطــــر  "

  ))مخزندار گاز مايع در حال تخليه (( 

مخزندار در حال تخليه است يك نفر آشنا به عمليات تخليه گاز مايع بايد  در تمام مدتي كه    4- 14-17- 6

  .  هاي تخليه باشد مراقب آن و لوله

باشد بايد در محل اتصال لوله  هاي قابل انعطاف تخليه به آن متصل مي اي كه لوله خط لوله    5- 14-17- 6

راخ شدن لوله قابل انعطاف و يا بستهاي قابل انعطاف مجهز به يك شير يكطرفه باشد تا در صورت پاره يا سو

  .  آن گاز مايع از مخزني كه در حال پر شدن است و يا لوله كشيهاي مربوط به آن خارج نشود

  :محل تخليه مخزن دار بايد با توجه به نكات زير و نظر مقامات صالحيت دار انتخاب گردد    6- 14-17- 6

  متر 18اقل ها حد فاصله اين محل تا شاهراه    1- 6- 14-17- 6
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  متر 25فاصله اين محل تا نزديكترين ساختمانها و امالك ديگر آن حداقل    2- 6- 14-17- 6

فاصله اين محل تا نزديكترين ساختمان مربوط به حوزه تأسيسات گاز مايع حداقل   17-6-3- 6-14 

  متر16

  نوع ساختمانها و مصالح بكار رفته در آنها    4- 6- 14-17- 6

  .  توانند تخليه گردند ي كه در يك زمان بدون اشكال ميندارهايتعداد مخز    5- 6- 14-17- 6

  دفعات تخليه    17-6-6- 6-14 

  :آزمايشات مجدد    6-15  

  مقررات بازرسي فني مخازن حمل گاز مايع با تانكر، تريلر يا نيمه تريلر 

  :كليات   1- 15- 6

شده روي وسائل نقليه در اين مجموعه مقررات بازرسي فني مخازن حمل گاز مايع نصب   1  - 1- 15- 6

  .  باشد اي اين نوع مخازن مي تشريح شده است كه شامل مقررات اولين بازرسي فني و بازرسيهاي فني دوره

تحت نظارت يك بازرس گيرند بايد  مخازن حمل گاز مايع كه در ايران مورد استفاده قرار مي  2- 1- 15- 6

پخش  ملي ه شده باشد كه از نظر شركتيا مشخصاتي ساخت D.O.T.و طبق مشخصات استاندارد  مجاز

تشخيص داده شود مشخصات  D.O.T.و ASME Sec8 Div.1 فراورده هاي نفتي ايران معادل مشخصات 

  .  مطابقت داشته باشد D.O.T.نصب و استفاده و آزمايش اين مخازن نيز بايد با مقررات 

  :اولين بازرسي فني قبل از شروع كار مخزن  2- 15- 6

گيري  بايد اندازه) از قبيل طول، قطر و ضخامت جداره ( هاي مخزن  مشخصات و اندازه تمام  2-1- 15- 6

  .  ها و مشخصات بايد مطابق با ارقام طراحي مخزن طبق گواهينامه و نقشه ساخت مخزن باشد اين اندازه. شود

حداقل ضخامت  بدنه و دو سر مخزن حمل گاز مايع از لحاظبراي تعيين حداكثر فشار كار مجاز   2- 6-15-2 

  .  گيري شده با نتايج محاسبه شده مقايسه گردد گيري شود و نتايج اندازه بايد با دستگاه التراسونيك اندازه

كيلوگرم بر سانتيمتر مربع كمتر  5/17حداكثر فشار كار مجاز مخزن نبايد به هيچ وجه از فشار   2-3- 15- 6

  .  باشد

بدون ضمائم مختلف مخزن از قبيل اندازه (ب قرار گيرد هر مخزن بايد تحت آزمايش فشار آ  2-4- 15- 6

حداكثر فشار كار (فشار آزمايش يك برابر و نيم فشار طراحي مخزن ) گيرهاي سطح مايع و فشار و رهانه 

  .    درجه سانتيگراد باشد 6/15درجه سانتيگراد و بيش از  36دماي آب بايد كمتر از خواهد بود و ) مخزن 

ار از نظر نشت يا هر گونه تغيير شكل يا نقص ديگري مورد بازديد قرار گيرد و نبايد به وضع مخزن تحت فش

در . باشد دقيقه 30زمان آزمايش بايد براي آزمون كافي بوده و حداقل. هيچ  وجه افت فشار مشاهده گردد

شت هر يك از در صورت ن. زمان آزمايش بايد شيرهاي تخليه بارگيري و بخار مخزن بسته باشد و نشت نكند

چكش كاري نقاط . مورد آزمايش قرار گيرد يا تعويض نموده و پس از نصب مجدداًشيرها بايد آن را تعمير و 
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نشت گيري با . باشد فقط به وسيله چكش مخصوص انجام گيرد جوش در حالي كه مخزن تحت فشار آب مي

       .درزگير ممنوع است

در حالي كه همه شيرها و منضمات بطور اظ نشت نكردن براي بازرسي منضمات مخزن از لح  2-5- 15- 6

كيلوگرم بر سانتيمتر  7و حداكثر  6بايد مخزن را تحت فشار هواي حداقل  كامل روي آن نصب شده است

بعد از آزمون هوا نبايد هيچ شير يا منضمات ديگري روي مخزن بسته شود مگر اينكه آزمون . مربع قرار داد

  .     مدت آزمون فشار هوا حداقل ده دقيقه ميباشد. تكرار شود اًهوا مجدد

در حالي كه مخزن تحت حداقل تمام جوشكاريها و محلهاي اتصال شير و فشار سنج و شير اطمينان و غيره 

  .  با آب صابون از نقطه نظر نشت نكردن بايد مورد بازرسي قرار گيرد بار فشار هوا است 7و حداكثر  6

رهاي اطمينان، وسائل حفاظتي و تمام وسائل نصب شده روي مخزن بايد مورد تمام شيرها، شي  2-6- 15- 6

  .  مطابقت نمايد در اين استانداردها و مشخصات آنها بايد با مشخصات تعيين شده  بازرسي قرار گرفته و اندازه

ي مانند وسائل ذكر شده باال بايد به وسيله حفاظهاي مكانيكي مناسب با استحكام كافي از صدمات مكانيك 

  .  تصادف با  وسيله نقليه ديگر يا واژگون شدن محافظت شوند

 فشار شروع به تخليه رهانه نبايد از. رهانه مخزن بايد يكبار ديگر قبل از شروع بكار ميزان شود  7- 6-15-2 

  .  درصد آن بيشتر باشد 110مخزن كمتر و از ) حداكثر فشار كار مجاز ( درصد فشار طراحي  90

اتصالهاي مكانيكي مخزن به شاسي اتومبيل از لحاظ توانايي نگاهداري در موقع حركت و توقف   2-8- 15- 6

ناگهاني پيچيدن و غيره بايد مورد بازرسي دقيق قرار گيرد طول شاسي در انتها بايد به اندازه كافي بلند باشد 

تا در صورت ضربه يا تصادف از مقاومت كافي مجهز باشد با هر وسيله نقليه بايد در عقب به يك سپر  و اقالً

  .  محافظت نمايد كامالًعقب بتواند مخزن و وسائل مربوط به آن را 

  :صنعتي و غيرصنعتي 1مصرف كنندگان عمده -استاندارد و مقررات سيستمهاي گاز مايع  7

  :مصرف كنندگان عمده صنعتي  7-1

زياد  اًصرف گاز مايع آنها نسبتدر سيستم گاز مايع مصرف كنندگان عمده صنعتي كه معموال مقدار م 

طبق باشند ، كليه استانداردها و مقررات تدوين شده در بخش مربوط به تأسيسات ذخيره سازي بايستي  مي

  .  رعايت گردد  7-18-5بند 

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي لوله كشيها و اتصاالت اين سيستمها بايد طبق ضوابط فني مورد قبول 

  .  بررسي شود ايران

ليتر گاز مايع مي  16000در مورد مراكز صنعتي كه داراي يك يا چند مخزن با ظرفيت مجموع كمتر از 

اتمسفر را  4باشند، مي توان براي تامين آب سيستم آب آتش نشاني از ذخيره آب كه بتواند حداقل فشار 

  .تامين نمايد، استفاده نمود

  .)آب آتش نشاني براي اين مراكز الزامي استنصب دوش آب روي مخزن و حداقل يك انشعاب (  

                                                
1 Bulk 
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ليتر گاز مايع بوده و مصرف آن مايع مي باشد نصب   16000براي تاسيساتي كه داراي ذخيره سازي بيش از 

  .پمپ براي تخليه الزامي است

به اين كه             مشروط .باشد انجام لوله كشيهاي بخار گاز مايع در داخل زيرزمين و يا سقف كاذب بالمانع مي - 1يادآوري

به                       اي قابل اشتعال عبور ننمايد ثانياًها، هيچگونه كابل برقي و يا لوله ي آب گرم و بخار و گازه از مجاورت لوله اوالً

ه فوريت در نحوي باشد كه بتوان هواي داخل زيرزمين و يا سقف كاذب را با ايجاد كوران هوا و يا هواكش مناسب و ضد جرقه ب

  .  مواقع اضطراري تخليه كرد

در تأسيسات صنعتي به استثناي تأسيسات سيلندر پر كني، لوله خروجي رهانه كه روي لوله كشيهاي واقع در  -2يادآوري  

  .  رو به باال باشد گردد، بايد به خارج از ساختمان ادامه داده شده و جهت آن عموداً داخل ساختمان نصب مي

توان زير يا روي زمين يا بهر دو حالت با رعايت كليه ضوابط و مقررات  لوله كشيها را در خارج از ساختمانها مي -3يادآوري 

  .  انجام داد) هاي زير كار  هاي صنعتي براي لوله استاندارد و مقررات لوله كشي گاز طبيعي براي محوطه( مصوبه 

  .  كردن لوله كشيها، بايد پيش بينيهاي الزم به عمل آيدبراي مقابله با انبساط، انقباض، ضربه، لرزش و نشت  

  :مصرف كنندگان عمده غير صنعتي   7-2

از يك يا دو مخزن گـاز مـايع هـر يـك بـا ظرفيـت حـداكثر         مصرف كنندگان عمده غير صنعتي كه معموالً 

بوطـه الزم  كنند، رعايت نكات زير هنگام نصـب مخـازن و انجـام لولـه كشـيهاي مر      ليتر استفاده مي 16000

  :باشد مي

هاي  توان روي پايه گالن و يا كمتر است ، مي) 2000(ليتر  7500هر مخزني را كه ظرفيت آبي آن   7-2-1

ها روي سطح يا زير سـازي بتـوني    فلزي محافظت نشده در مقابل آتش سوار نمود، به شرطي كه اوال اين پايه

سانتيمتر تجاوز  60سطح يا پايه بتوني و يا زمين از  مسلح نصب شده و ثانيأ فاصله سطح زيرين بدنه مخزن تا

  .ننمايد 

در نظر گرفتـه  ) در سطح زمين ( محل نصب مخازن ذخيره سازي گاز مايع بايستي در هواي آزاد   7-2-2

متـر و بـراي مخـازن     3ليتـر،   2000شود و فاصله آنها با ساختمانها و امالك مجاور براي مخازن با ظرفيـت  

  .  متر، بايد در نظر گرفته شود 8قل ليتري حدا 4000

شركت ملـي پخـش   بايد طبق ضوابط فني مورد قبول در اين اماكن  لوله كشيها و اتصاالت مربوطه  7-2-3

  .  انجام شود مقررات تدوين شده در اين استانداردو فرآورده هاي نفتي ايران 

ها از  خاك، بايستي به منظور حفاظت لولهها در زير  پس از انجام لوله كشيها قبل از پوشانيدن لوله  7-2-4

هـاي صـنعتي پوشـش داده     زنگ زدگي و خوردگي طبق استاندارد مقررات لوله كشي گاز طبيعي، در محوطه

بـا رنـگ زرد رنـگ     بايستي با ضد زنگ محافظت و ترجيحاًشوند و لوله كشيهايي كه در معرض ديد هستند، 

  .  آميزي شوند

ساعت تحت فشار هوا 24ت لوله كشي، سيستم لوله كشيها بايستي حداقل مدت پس از انجام عمليا  7-2-5 

  .  پوند بر اينچ مربع قرار داده شوند و از نظر عدم نشت گاز، كنترل گردند15معادل 
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لوله كشيهاي گـاز در داخـل سـاختمان در محـل مصـرف روي خـط اصـلي قبـل از انشـعاب بـه             7-2-6

شير دستي از نوع سريع بسته شونده مخصوص گاز مايع ، جهت قطع دستگاههاي گاز سوز، بايستي يك عدد 

  .  فوري جريان گاز در مواقع اضطراري نصب گردد

گـردد، رگوالتـور ثانويـه بايـد يـا در       اي استفاده مي در صورتي كه از سيستم تقليل فشار دو مرحله  7-2-7

كش آن به وسيله لوله كشي به خارج از فضاي آزاد قبل از ورود به داخل ساختمان نصب گردد و يا دهانه هوا

فشـار تنظـيم رگوالتـور اوليـه در مراكـز عمـده تجـاري، نبايـد از         .  ساختمان در محل مناسبي مرتبط شـود 

ثانويه بستگي به طراحي دستگاه گاز سوز رگوالتور كيلوگرم بر سانتيمتر مربع بيشتر باشد و فشار تنظيم 75/0

  .  كيلوگرم بر سانتيمتر مربع تنظيم گردد15/0ويه نبايد بيش از دارد ولي در هر صورت رگوالتور ثان

كيلوگرم بر سانتيمتر مربع  75/0در موارد خاص و در كارخانجات صنعتي كه نياز به استفاده از فشاري بيش از  -يادآوري  

رآورده هاي نفتي ايران، باشد، با ارائه مشخصات طرح توسعه كارخانجات سازنده و يا متقاضي و تأييد شركت ملي پخش ف مي

  .  استفاده از فشار بيشتر بالمانع است

قبل از رگوالتور ثانويه، بايستي يك عدد شير دستي از نوع سريع بسته شونده به منظور امكان قطع   7-2-8

سريع جريان گاز و يا تعويض رگوالتور نصب گردد و بعد از اين رگوالتور، نيز يك عدد شير مناسـب بايسـتي   

  .  گرددتعبيه 

ها از ديوار يا از زير جـاده عبـور    ها، در محلهايي كه لوله براي جلوگيري از وارد آمدن صدمه به لوله  7-2-9

  .  نمايد، بايستي غالف مناسبي در نظر گرفته شود مي

شوند بايسـتي بسـت مناسـب     براي نگهداري لوله كشيهايي كه از روي ديوار يا سقف عبور داده مي  7-2-10

كنند، پايه بتوني و يا فلـزي مناسـبي بايـد     هايي كه از روي زمين عبور مي ه شود، همچنين براي لولهبكار برد

  .  پيش بيني گردد

ليتـر بايـد از يـك متـر كمتـر       8000حداقل فاصله بين مخازن نصب شده با حداكثر ظرفيت آبـي    7-2-11

  .  نباشد

سازي گاز مايع ، بايستي زير مخـزن بتـون    به منظور پيشگيري از جابجايي و لغزش مخزن ذخيره  7-2-12

سانتيمتر از سطح زمين بر روي پايه بتني  50هاي يك طرف مخزن با رعايت فاصله حداقل  ريزي شود و پايه

  .  محكم شود

توسـط آزمايشـگاه تاييـد صـالحيت      سال يكبار از نظر صحت كار 5/7هاي مخزن بايستي هر  رهانه  7-2-13

شركت ملي پخـش فـرآورده هـاي نفتـي     د و تحقيقات صنعتي ايران و يا توسط استاندار موسسهشده توسط 

  . آزمايش شود و در صورت لزوم برابر فشار كار مجاز مخزن تنظيم گردد ايران

حجم ذخيره سازي گاز مايع بايستي متناسب با ميزان مصرف گاز مايع در نظـر گرفتـه شـود و در      7-2-14

  .  گي مخزن، از دستگاه تبخير كننده استفاده شودصورت لزوم براي جلوگيري از يخ زد
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اطراف مخازن بايستي با حصار توري مناسبي محصور گردد، اين حصار بايسـتي بـه نحـوي تعبيـه       7-2-15

  .گردد كه به آساني بتوان اطراف مخزن را باز ديد نمود

  .  باشندمخازن گاز مايع، بايستي مجهز به فشار سنج نشان دهنده سطح گاز مايع   7-2-16

كپسول اطفاي حريق و تابلوي استعمال دخانيات ممنوع، بايستي در نزديكي مخازن در محلي كـه    7-2-17

  .  به آساني قابل دسترس و رؤيت باشد، نصب گردد

نام شركت توزيع كننده گاز مايع بايستي بر روي مخازن ذخيره سـازي گـاز مـايع مصـرف كننـده        7-2-18

  .  عمده، نوشته شود

حداقل فاصله مخازن ذخيره سازي گاز مايع با نزديكترين سيم كشيهاي برق و يـا كليـد و پريـز و      7-2-19

  .  متر باشد و يا از سيستم ضد جرقه استفاده شود 5جعبه تقسيم و ساير وسائل الكتريكي، بايستي 

  نصب مخازن گاز مايع در پشت بام و زيرزمين    8

  :نصب مخازن گاز مايع در پشت بام  8-1

االمكان بايد سعي شود كـه از نصـب مخـزن در پشـت بـام       نا به اشكاالت فني و ايمني و گاز رساني ، حتيب 

خودداري شده و محل مناسبي منطبق با استانداردهاي قابل قبول براي نصب مخزن در سطح زمين انتخـاب  

ه مراتب فوق به هيچ گردد و يا از مخازن مخصوص نصب در زيرزمين استفاده شود و در صورتي كه با توجه ب

اي به  وجه محل مناسبي در سطح زمين وجود نداشته و متقاضي در مصرف گاز مايع باشد و به طور كلي چاره

ين مـورد  توان مخزن را در پشت بام نصب نمود ولي در ا جز نصب مخزن در پشت بام وجود نداشته باشد، مي

  .  مراعات گردد كليه نكات ذيل بايد دقيقاً

ع اسكلت بندي ساختمان از نظر مصالح و استحكام به نحوي باشد كه قدرت تحمل وزن مخزن وض  8-1-1 

  .  ها و سقفها وارد نيايد پر از آب را داشته و از اين نظر صدمه و آسيبي به پايه

  .  متر تجاوز ننمايد 10طبقه و يا حداكثر  3ارتفاع ساختمان از   8-1-2

گردد، بايد داراي راه مستقل و دائمي باشـد تـا در صـورت     ميپشت بامي كه مخزن روي آن نصب   8-1-3

  .  بروز خطر بتوان به سرعت و سهولت به مخزن دسترسي پيدا نمود

توان بـه   متر نصب شده است، مي 6مخازني را كه روي ساختمانهاي يك طبقه يا حداكثر به ارتفاع   8-1-4

شود پر نمود ولـي بـراي پـر     كش به محل آورده ميوسيله شيلنگ يا لوله قابل انعطاف كه معموال توسط گاز 

انـد، بايـد لولـه فـوالدي ثابـت بـدون درز يـا درز جـوش شـده           كردن مخازني كه در ارتفاع باالتر نصب شـده 

Seamless or Welding Pipe يا 40رده (كه براي فشار قوي طرح و ساخته شده باشدAPI 5L GRADE B (

  .  نصب گردد

  .  يك شير يكطرفه باشد و هاي فوالدي ثابت بايد مجهز به يك شير دستي لهابتداي ورودي لو  8-1-5
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هاي فوالدي بايد در محلي قرار داده شود كه از دستكاري و وارد آمـدن صـدمه    ابتداي ورودي لوله  8-1-6

  .  مكانيكي و آسيب در اثر برخورد با اشيأ مختلف، مصون باشد

به مخزن متصل نمود بلكه براي اين كار بايد  را نبايد مستقيماً ي پر كننده مخزنانتهاي لوله فوالد  8-1-7

همين استاندارد بين انتهاي لوله فـوالدي و مخـزن   ) شيلنگ (  2-13-5اي قابل انعطاف طبق بند  قطعه لوله

  .  نصب گردد

بـا  Hydroststic safty valve انتهاي لوله فوالدي پر كننده مخزن بايد مجهز به يك رهانه از نـوع    8-1-8

  .  ظرفيت مناسب با طول و قطر لوله و همچنين يك شير دستي براي تخليه لوله در مواقع اضطراري باشد

ها يا كانالهاي گرم و همچنين سيم و كابل بـرق   لوله فوالدي پر كننده مخزن نبايد از مجاورت لوله  8-1-9

  .  عبور داده شود

ام و نزديكترين لبه پشت بام كـه در ديـوار زيـر آن،    حداقل فاصله مخزن تا درب ورودي به پشت ب  8-1-10

متـر كمتـر    3درب يا پنجره يا هر نوع منفذي كه به داخل ساختمان راه داشته باشد ، وجود دارد ، نبايـد از  

  .  باشد

  .  متر باشد 5حداقل فاصله مخزن تا نزديكترين دودكش يا كولر يا دهانه مكش كولر و امثال آن بايد   8-1-11

بر روي مخزن بايد دوشهاي آب نصب گردد و شير آب اين دوشها در پـائين سـاختمان يـا محلـي       8-1-12

تا در صورت بروز خطر و آتـش سـوزي بتـوان بـا بـاز      . مناسب كه قابل دسترسي فوري باشد ، قرار داده شود

  .  كردن، آب مخزن را خنك نگهداشته و از تركيدن آن جلوگيري نمود

كيلوئي از نوع پودري يا مواد معادل  6بايد حداقل يك عدد كپسول آتش نشاني  در نزديكي مخزن  8-1-13

  .  آن نصب گردد 

عمليات پر كردن مخزن بايد به وسيله دو نفر انجام گيرد كه يك نفر آنها هميشه مراقب گاز كش و   8-1-14

و كنترل سطح گاز مايع در  پمپ و از كار انداختن آن بوده و نفر ديگر در كنار مخزن پر شونده مأمور مراقبت

موقعيت پشت بام و مخزن بايد به نحوي باشد كه اين دو نفر بتوانند يكديگر را ديده و يا صداي .  مخزن باشد

  .  هم را بشنوند 

ليتـر بيشـتر    4000گـردد نبايسـتي از    حداكثر ظرفيت آبي مخزني كه در روي پشت بام نصب مي  8-1-15

  .  باشد

  :وص دفن در زير زمينمقررات مخازن مخص  8-2

  .  شوند بايستي براي اين منظور طراحي و ساخته شده باشند مخازني كه در زير زمين دفن مي  8-2-1

مخازن زير زميني بايستي . مخازن را بايد بطور كامل و مناسب در مقابل زنگ زدگي محافظت نمود  8-2-2

ي به عمل آيد كه پوشش حفاظتي آنهـا  داراي پوشش حفاظتي مناسب باشند و هنگام نصب مخزن دقت كاف

  .  دچار سائيدگي و خراشيدگي نگردد
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هاي استوار قرار داده شود و با ريختن خاك و شن اطراف مخازن پر شود  اين مخازن بايد روي پايه  8-2-3

خـاك و شـن بايـد فاقـد     .  و همچنين با كوبيدن خاك و شن، مخازن در موقعيت خود ثابت نگهداري شـوند 

  . اجسام سخت باشد سنگ و يا

  .  سانتيمتر باشد 60حداقل پوشش روي مخزن از خاك و شن بايستي   8-2-4

لوله كشيها ممكن است در روي زمين و يا زير زمين و يا تركيبي از آنها انجام شود ولي در هر حال   8-2-5

  .  ها بشود هاي الزم جهت جلوگيري از زنگ زدگي و صدمات مكانيكي لوله بايستي پيش بيني

ها بايستي طوري نصب شوند كـه   ر مجاورت محل عبور وسائط نقليه و يا در داخل ساختمان، لولهد  8-2-6

  .  صدمه مكانيكي به آنها وارد نيايد

  .  پوند بر اينچ مربع مقاوم باشد  250ها بايستي فوالد بدون درز بوده و در مقابل حداقل  جنس لوله  8-2-7

زي گاز مايع، بايستي بتون ريزي شود و براي جلوگيري از جمـع شـدن   سطح زير مخزن ذخيره سا  8-2-8

  .  هاي الزم معمول گردد بيني آب در زير مخزن پيش

  . متر از سطح  زمين باالتر باشد  3لوله خروجي رهانه در روي مخزن بايد حدود   8-2-9

رعايـت   كامالًز مايع بايستي كليه مقررات ايمني و استانداردهاي مخازن زير زميني و لوله كشي گا  8-2-10

  .  گردد

دريچه ورودي مخزن نبايستي به وسيله خاك ريزي پوشانده شود ، در صورتي كه سرپوش دريچـه    8-2-11

تر از سطح زمين قرار دارد، بايد بر روي آن معبري با يك پوشش مناسـب بـه    ورودي مخزن در سطحي پائين

در اين حالـت هـيچ قسـمت ديگـر مخـزن ، نبايـد در       . ددمنظور دسترسي به دريچه ورودي مخزن تعبيه گر

  .  معرض هواي آزاد قرار داده شود

  .  فاصله بين دو مخزن حداقل بايد يك متر باشد  8-2-12

  .  انجام هر گونه اتصال به قسمت زيرين مخزن ممنوع است  8-2-13

امتداد خط الرأس فوقاني مخزن كليه اتصاالت بايد بر روي دريچه ورودي آن و يا بر منافذي كه در   8-2-14

  .  قرار گرفته است نصب گردد

در محلهايي كه امكان باال آمدن سطح آب در زمين وجود دارد بايد مخزن را با تعبيه مهار بنديها و   8-2-15

  .  يا ستون بنديهاي مناسب در برابر شناور شدن محافظت نمود

ل اشتعال هم، در همان محوطـه مخـازن گـاز مـايع     در صورتي كه مخازن ذخيره سازي مايعات قاب  8-2-16

وجود داشته باشند ، بايد يا مخازن مايعات قابل اشتعال را در داخل حصار خاكريزي شـده قـرار داد و يـا بـا     

شود، به محوطه  الذكر خارج مي ايجاد جدول بندي شيبهاي مناسب از ورود احتمالي مايعات كه از مخازن فوق

  .  ي كرد مخازن گاز مايع جلوگير
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متر از اطـراف   2اطراف محوطه مخازن ذخيره سازي گاز مايع بايد با حصار توري سيمي به فاصله   8-2-17

مخزن يا به نحو مناسب ديگري محافظت گردد و حداقل در اين حصار دو محل دخول و خروج بـه محوطـه،   

  .  تعبيه شود

  ها تبخير كننده     9

  :1ها تبخير كننده  9-1

ستگاهي است كه به وسيله آن گاز مايع را به حالت بخار براي مصرف دستگاههاي گاز سـوز ،  تبخير كننده د

از شـعله گـاز    تبديل گاز مايع بـه بخـار، مسـتقيماً    براي اين منظور حرارت مورد نياز جهت.  نمايد تبديل مي

انـواع  . دگـرد  استفاده ميتبخير شده با يكي از منابع توليد انرژي حرارتي از قبيل برق، بخار آب و يا آب گرم 

  :باشد  گيرند به شرح زير مي مورد استفاده قرار مي ها كه غالباً تبخير كننده

  :2تبخير كننده غير مستقيم    9-1-1

گيرد و سـيال   صورت مي 3در اين نوع تبخير كننده، عمل تبخير توسط يك سيال واسطه و در مبدل حرارتي

  :هاي فوق بايستي داراي مشخصات زير باشند  باشد تبخير كننده آب گرم و يا بخار آب مي واسطه معموالً

ميليمتر و يا كمتر باشد ، بايستي براي حداقل فشـار طراحـي    152در صورتي كه قطر داخلي آنها   9-1-1-1

  .  كيلوگرم بر سانتيمتر مربع طراحي شده باشند 5/17

هاي گـاز   خير كننده به استثناي رسانندههاي حرارتي سيستم تب هاي ورودي و خروجي و نقطه لوله  9-1-1-2

ها، از ورود گاز به سيستم حرارتـي كـه    مايع،  بايد مجهز به تجهيزاتي باشند كه در صورت بروز نشت در لوله

اگر وسيله رساننده گرما به تبخير كننده فقط براي همـين  . جهت گرم كردن محوطه هاست، جلوگيري نمايد

ما يا لوله كشي ورودي و خروجي آن ، بايستي يك رهانـه بـه طـرف خـارج     يك منظور باشد، وسيله توليد گر

  .  در داخل تبخير كننده را، رها كند 4داشته باشد تا فشار اضافي به وجود آمده در موقع شكسته شدن تيوپ

  .  مجهز به وسائل خود كار باشد تا از ورود گاز مايع به داخل لوله خروجي بخار گاز، جلوگيري نمايد  9-1-1-3

ابتداي محل خروج گاز مايع به حالت بخار از تبخير كننده، بايد رهانه مناسبي با توجه به ظرفيـت    9-1-1-4

  . تبخير كننده تعبيه گردد

  :هاي غير مستقيم بايستي داراي عالمتهاي دائمي به شرح زير باشند تبخير كننده  9-1-1-5

  .  كننده طبق آن ساخته شده است، معلوم نمايد عالمت استانداردي كه مشخصاتي را كه تبخير  9-1-1-5-1

  .  حداكثر مجاز فشار كار و دمائي كه تبخير كننده براي آن طراحي شده است  9-1-1-5-2

  سطح كل بدنه خارجي و سطح داخلي مبدل حرارتي  9-1-1-5-3

                                                
1 Vaporizers 
2 Indirect fire vaporizers 
3 Heat Exchanger 
4 Tube 
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  اسم يا عالمت تجاري سازنده و تاريخ و شماره رديف  9-1-1-5-4

  نندگي در واحد زمانميزان تبخير ك 9-1-1-5-6

  :هاي غير مستقيم نصب تبخير كننده   9-1-1-6

براي عمليات گازي  منحصراًتوان در فضاي آزاد و يا در ساختمانهايي كه  تبخير كننده غير مستقيم را مي

كند، در يك اطاق نصب  تبخير كننده را نبايد با دستگاههايي كه هوا توليد مي. اند، نصب نمود ساخته شده

   . كرد

بان يا چهار ديواريها نصب نمود به شرطي كه در  توان در داخل ساختمان، اطاق، سايه ها را مي تبخير كننده

هاي غير مستقيم در بناهاي مستقلي كه براي  چنانچه تبخير كننده. اين محلها شعله باز وجود نداشته باشد

  .  يستي طبق ضوابط ذيل ساخته شودگردند، ساختمان اين بناها با اين كار در نظر گرفته شده، نصب مي

اين ساختمانها بايستي يك طبقه بوده و داراي ديوار و سقف و پشت بامهايي باشد كه از مواد غير قابل 

احتراق ساخته شده باشد و جنس آنها از مواد سبك وزن طراحي شده باشد، به طوري كه در اثر انفجار به 

واد سنگين مثل آجر بنائي، بلوك بتوني مسلح ساخته شده باشد، راحتي به خارج پرتاب شوند و چنانچه از م

متر مكعب از حجم مسدود مساحت  4/1هاي تهويه انفجاري واقع در ديوارها يا پشت بامها براي  پنجره

  .  متر مكعب تهويه انفجاري داشته باشد 1/0اي حداقل برابر تخليه

از يك  تر از كف، بايستي ترجيحاً اي پائينهر فض. دتر باش كف چنين بناهايي نبايستي از سطح زمين پائين

االمكان در امتداد كف  تهويه اين ساختمانها نبايد با استفاده از وروديها و خروجيها، حتي. ماده جامد پر شود

سانتيمتر از كف باالتر 15هايي نبايستي بيش از  انتهاي پائين چنين روزنه. بنا و به طور يكنواخت فراهم گردد

متر مكعب در  4/0شود، گردش هوا بايستي حداقل ميزاني برابر  و چنانچه از تهويه مكانيكي استفاده ميباشد 

  .  دقيقه براي هر متر مربع سطح كف مطابقت داشته باشد

هاي واقع در ساختمان يا هر  متر از هر روزنه در و پنجره 5/1هاي هوا، بايستي حداقل در فاصله  خروجي

هاي خروجي و ورودي  شود، روزنه ه داشته باشد و چنانچه از تهويه طبيعي استفاده ميساختمان ديگر، فاصل

  .  متر مربع مساحت كف، انتخاب شود 1/0ميليمتر مربع براي  645بايستي 

اي در خارج از  رهانه روي تبخير كننده در داخل ساختمانهاي مربوط به طرحهاي صنعتي بايستي در نقطه

  . و به طور عمودي و به طرف باال تخليه شوندساختمان لوله كشي شده 

روي لوله انتقال گاز . اطاق تبخير كننده نبايستي داراي مجراي تخليه به فاضالب و يا چاهك مواد زائد باشد 

مايع به تبخير كننده، در محلي كه به آساني قابل دسترس باشد بايد شير سريع بسته شونده به منظور قطع 

متر از ساختماني كه تبخير كننده در آن  15نصب گردد به طوري كه اين شير حداقل  فوري جريان گاز مايع

اي كه حرارت الزم را براي توليد بخار يا آب گرم و يا ساير  وسيله. نصب شده است فاصله داشته باشد

ه و كند، بايستي در خارج از اطاق تبخير كننده يا در يك ساختمان جداگان هاي حرارتي توليد مي واسطه

  .  گاز مايع، نصب گردد متري از تبخير كننده و از مخازن ذخيره سازي 5حداقل در فاصله 

اين . نصب رگوالتور گاز مايع در محل خروجي لوله بخار تبخير كننده، جهت تنظيم فشار ضروري است 

  .  رگوالتور بايستي در مقابل دماي گاز تبخير شده و خورندگي آن مقاوم باشد
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  :هاي نوع شعله مستقيم خير كنندهتب   9-1-2 

دستگاهي است كه حرارت توليد شده در آن، به وسيله شعله به طور مستقيم با سطحي كه گاز مـايع در آن  

هاي نوع شعله مستقيم سيال واسـطه   در تبخير كننده. كند قرار دارد، تماس داشته و آن را تبديل به بخار مي

شـود و عمـل    از بخار گاز مايع گرفتـه مـي   عل و شمعك مستقيماًزم جهت سوخت مشوجود ندارد و انرژي ال

گيـرد و گـاز از    هاي مبدل حرارتي از طريق مشعل و به طور مسـتقيم صـورت مـي    اشتعال حرارت در محفظه

هر تبخير كننده بايستي داراي عالمتگذاري باشد كه مشخصات زيـر  . دهد حالت مايع به بخار تغيير حالت مي

  :را نشان دهد

  نام يا عالمت كارخانه سازنده  9-1-2-1

  ميزان گرماي ورودي9-1-2-2

  سطح كل سطوح انتقال دهنده حرارت9-1-2-3

  ان تبخير كنندگي در واحد زمانزمي9-1-2-4

  تاريخ و ساخت و شماره رديف9-1-2-5

خيـر  تبخير كننده شعله مستقيم بايستي به يك وسيله خود كار مناسب براي جلوگيري از عبـور مـايع از تب   

اي براي قطع دستي گاز بـه مشـعل اصـلي و     كننده، به لوله تخليه بخار مجهز باشد، همچنين بايستي وسيله

با توجه به ميزان تخليه رهانـه و منطبـق بـا    (ها بايستي به يك رهانه فنردار  تبخير كننده. پايلوت فراهم شود

  .  مجهز باشد) تبخير كننده ظرفيت تبخير مبدلهاي حرارتي

هاي شعله مستقيم بايد به يك وسيله ايمني قطع جريان گاز خودكار در صـورتي كـه شـمعك     كننده تبخير 

  .  خاموش باشد، مجهز باشند

هاي شعله مستقيم بايد به يك كنترل كننده دما براي جلوگيري از افزايش بخار توليد شده بـه   تبخير كننده 

ر در داخل مخزن ذخيـره و گذاشـتن از فشـار طراحـي     بيشتر از فشار طراحي مجهز باشند و از باال رفتن فشا

  .  مخزن جلوگيري كنند

  :نصب تبخير كننده نوع شعله مستقيم    9-1-2-1

شوند و بايستي حداقل فاصله آنها از  هاي نوع شعله مستقيم در فضاي آزاد نصب مي تبخير كننده اصوالً

ها بايستي از ساختمانهاي مهم و يا  خير كنندهاين تب. مخازن ذخيره سازي گاز مايع دوازده متر رعايت گردد

متر فاصله داشته باشند، به منظور  8امالكي كه ممكن است بعدها روي آنان ساختمان شود، حداقل 

هاي شعله مستقيم را در يك چهار ديواري  توان تبخير كننده جلوگيري از صدمات فيزيكي شرايط جوي، مي

در اين صورت بايد رهانه روي تبخير كننده به . ته باشد، نصب نمودوجود داش كامالًكه در آن جريان هوا 

اي خارج از سقف چهار ديواري، لوله كشي شود به نحوي كه گاز را به طور عمودي و به طرف باال تخليه  نقطه

  .  نمايد
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  .تبخير كننده شعله مستقيم ممكن است به فضاي محتوي مايع و يا هم مايع و هم بخار مخزن وصل شود 

ولي در هر صورت بايد يك شير قطع دستي براي امكان قطع كامل جريان بخار يا مايع در هر اتصال مخزن 

  .  وجود داشته باشد

  .  نصب رگوالتور مناسب جهت گاز رساني به مشعل در روي تبخير كننده شعله مستقيم الزامي است 

  .  تنظيم فشار ضروري است نصب رگوالتور در محل خروجي لوله بخار گاز تبخير كننده جهت 

  .   اين رگوالتور بايستي در مقابل دماي گاز تبخير شده و خورندگي آن مقاوم باشد 
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