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  خدا به نام

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مکور    و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  جهت  اجرا ابحغ شده است . 92/3/29مور   33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسکات   و مراکز نظران صاحب سازمان ،کارشناسان  از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شرایط توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نویس  پیش  .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پکس  و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   رسمی() ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  بکدی  ترتیکب    .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملی استاندارد عنوان به ، تصویب درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که دنشو می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی تشکی سازمان ملی استاندارد ایران  که مربو  استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سکازمان  اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
المللکی الکتروتکنیک     بکی   کمیسکیون ، 1

9
(IEC) 3 قکانونی  شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML)  2رابکط  تنهکا  بکه عنکوان   و اسکت
 ککدکس غکیایی    کمیسکیون  

3
(CAC)خکا   اکا   نیازمنکد   و کلکی  شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در . کند می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ، علمی اا  پیشرفت آخری  از ، کشور

 ، حفک   کننکدگان  مصکر   از حمایکت  برا  ، قانون در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند میایران  سازمان ملی استاندارد

 اجرا  بعضی ، اقتصاد  و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  ، عمومی و فرد  ایمنی و سحمت

 استاندارد، اجبار  عالی شورا  تصویب اب وارداتی، اقحم یا /و کشور داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا  از

و  صکادراتی  کاالاکا   اسکتاندارد  اجکرا   ، کشکور  محصوالت برا  المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعا  مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  . نماید اجبار  را آن بند درجه

 ، محیطکی زیسکت  مکدیریت  و کیفیکت  مکدیریت  اکا   سیسکت   گکواای  صدور و ممیز  ، بازرسی ، آموزش ، مشاوره در زمینۀ

 را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران ، سنجش وسای  ( واسنجی کالیبراسیون ) مراکزو  اا آزمایشگاه

 اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ ، الزم شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط اساس بر

 تعیکی   ، سنجش وسای  ( واسنجی کالیبراسیون ) ، یکااا المللی بی  دستگاه ترویج . کند نظارت می اا آن عملکرد بر و اعطا

 .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها فلزات عیار

 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 پيش گفتار 
 

نخستی  بار در  " : الزامات عمومی1قسمت  -طبیعی فشردهجایگاه سوخت گیر  گاز  -خودرو "استاندارد 

تدوی  شد. ای  استاندارد براساس پیشنهاداا  رسیده و بررسی توسط سازمان ملی استاندارد و  1333سا  

 افتصد و اشتاد ویکمی  در برا  اولی  بار مورد تجدید نظر قرار گرفت واا  مربو  تأیید کمیسیون

مورد تصویب قرار گرفته است،  99/92/1329 مور  مکانی  و فلزشناسی استانداردکمیته ملی  یهاجحسا

مصوب بهم  ماه  سازمان ملی استانداردقانون اصح  قوانی  و مقررات  3این  به استناد بند ی  ماد  

 .شود می، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر 1331
  ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، اا برا  حف  امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفت

استاندارداا  ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خوااد شد و ار پیشنهاد  که برا  اصح  و تکمی  

فنی مربو  مورد توجه قرار خوااد گرفت.  ننظر در کمیسیواا ارائه شود، انگام تجدیدای  استاندارد

 نظر استاندارداا  ملی استفاده کرد.خری  تجدید بنابرای  باید امواره از آ

 است. 1333: سا  3392-1ای  استاندارد جایگزی  استاندارد ملی ایران شماره 

 

 خی  که برا  تهیه ای  استاندارد مورد استفاده قرار گرفته است:أمنبع و م

 
1-GE 1-118:1998.CNG Filling Stations Requirements 

2-NZS 5425-1:1994. Code of Practice for CNG Compressor and refueling Stations PART 1: 

1994 CNG Filling Stations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 مقدمه 

توجهی از ای  سوخت تمیز  سازد که بتوانی  مقدار قاب  ( مار را قادر میCNG)1استفاده از گاز طبیعی فشرده 

خودرواا نگهدار  نموده و به عنوان سوخت از آن استفاده و سازگار با محیط را در مخازن ذخیره بر رو  

نمایی . امچنی  در مناطقی که امکان انتقا  گاز از طری  خط لوله وجود ندارد انتقا  گاز طبیعی به صورت 

 اا  ما را برطر  نماید. تواند نیازمند  فشرده می

محیطی آن در  یا  اقتصاد  و زیستروند استفاده از خودرواا  با سوخت گاز طبیعی فشرده به خاطر مزا

کشور ما از نظر دارا بودن ذخایر بسیار عظی  گاز طبیعی، وجود  ا اا  خ فزایش است. ویژگیاجهان رو به 

شبکه نسبتاً گسترده انتقا  گاز در کشور، حج  باال  ظرفیت تولید به خصو  در حوزه  پارس جنوبی و 

ا   ویژه را در موقعیت ع از نظر اقتصاد  و اجرایی، ایراناا  مای اا  واردات و توزیع سوخت محدودیت

 داد.  می فرانگ استفاده از گاز طبیعی برا  مصار  حم  و نق  قرار  گسترش برا 

 

 

                                                 
1 - Compressed natural gas 
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  : الزامات عمومي1قسمت  -جايگاه سوخت گيري گاز طبيعي فشرده -خودرو

 هدف و دامنه کاربرد  1

 هدف 1-1

انداز  و  راه، برا  مراح  احداث، تجهیز، بازرسی حداق  الزاماتاد  از تدوی  ای  استاندارد، تعیی  

 بردار  از جایگااها  سوخت گیر  گاز طبیعی فشرده است.  بهره

 دامنه کاربرد 1-8

 کاربرد دارد.به خودرو جایگااها  توزیع گاز طبیعی فشرده  احداث برا ای  استاندارد 

 .کاربرد نداردسیستمها  سوخت گیر  خانگی گاز طبیعی فشرده ای  استاندارد برا  

 مراجع الزامي 8

 اا ارجاع داده شده است.  به آنو  مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد ملی ایران مدارک الزامی زیر حا

   ترتیب آن مقررات جزئی از ای  استاندارد ملی ایران محسوب می شود.بدی

 و تجدید نظراا  بعد  آن  اا اصححیه ، در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد

ارجاع داده  اا تاریخ انتشار به آنذکر استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون  مورد نظر ای 

 مورد نظر است. اا   بعد  آناا ، امواره آخری  تجدید نظر و اصححیه شده است

 : استفاده از مرجع زیر برا  ای  استاندارد الزامی است

گاز طبیعی فشرده به عنوان سوخت  -گاز طبیعی، 1333، سا  6339-1 استاندارد ملی ایران به شماره 9-1

 قسمت او : مشخصات کیفی -خودرو

 ، اتصاالت سیست  اا  سوخت گیر 1339سا  :  ،3369استاندارد ملی ایران به شماره  9-9

سیلندر اا  فوالد  بدون درز  -سیلندر اا  گاز، 1332، سا  3292استاندارد ملی ایران به شماره  9-3

  کردن مجددقاب  پر 

  IPدر جات حفاظت تامی  شده توسط محفظه اا کد  ،1336، سا  9363 استاندارد ملی ایران به شماره 9-2

 -(CNGخودرو اا  با سوخت گاز طبیعی فشرده ) ، 1336، سا  3323 استاندارد ملی ایران به شماره 9-3

 نها بر رو  خودروو الزامات نصب آ CNGویژگی اا و روش آزمون مجموعه قطعات گاز سوز 

 ایمنی کار با گاز طبیعی فشرده  -گاز طبیعی فشرده  ،1333، سا  3999 استاندارد ملی ایران به شماره 9-6

اجزا  سیست  سوخت خودرو  با گاز طبیعی  ،1339، سا  3636-16 استاندارد ملی ایران به شماره 9-3

 لوله اا  سوخت غیر قاب  انعطا   -فشرده شده 

بیعی فشرده جایگاه اا  چند منظوره عرضه گاز ط، 1333، سا  19932 استاندارد ملی ایران به شماره 9-3

 و فرآورده اا  نفتی 

 :دوم قسمت -جایگاه سوخت گیر  گاز طبیعی فشرده، 3392-9استاندارد ملی ایران به شماره  9-2

 CNGتجهیزات کمپرسور جایگاه سوخت گیر  
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2-10 ASME- Sec. VIII- DIV 1, Design and Fabrication of Pressure Vessels. 

2-11 ASTM A47, Standard Specification for Ferritic Malleable Iron Castings. 

2-12 ASTM A395, Standard Specification for Ferritic Ductile Iron Pressure-Retaining Castings for 

Use at Elevated Temperatures. 

2-13  ASTM A536, Standard Specification for Ductile Iron Castings. 

2-14 ASTM E136, Standard Test Method for Behavior of Materials in a Vertical Tube Furnace at 

750°C. 

 
2-15 ANSI/API 618, Recriprocating Compressors for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services 

2-16 ANSI/IAS NGV4.2/CSA 12.52, Hoses for Natural Gas Vehicles and Dispensing Systems. 

2-17 ISO  9809, Gas Cylinders-Refillable Seamless Steel Gas Cylinders- Design, Construction and 

Testing.  

2-18 ISO / IEC  52, Fire  Resistance Rate 

2-19 ISO 10816-6, Mechanical vibration -- Evaluation of machine vibration by measurements on non-

rotating parts -- Part 6: Reciprocating machines with power ratings above 100 kW.  

2-20 ISO  11439 : 2000, High Pressure Cylinders for the on board Storge of Natural Gas as a Fuel for 

Automotive Vehicles. 

2-21 IEC  144, Safety Circuits 

2-22 EN  288, Specification and Qualification of Welding Procedure for Fusion Welding. 

2-23 EN  287-1, Approval testing of Welders for Fusion Welding. 

2-24 NFPA 37, Combustion Engines and Gas Turbines, Stationary. 

2-25 NFPA  496, Standard for Purged and Pressurized Enclosures for Electrical Equipment in 

Hazardous Locations. 

2-26 NFPA  493, Standard for intrinsically Safe Apparatus for use in ClassІ Hazardous Locations and 

its Associated Apparatus. 

2-27 UL 698, Standard for Safety for Industrial Control Equipment for Use in Hazardous(Classified) 

Locations.  

2-28 NZS 5425- 1: 1994, Code of Practice for CNG Compressor and Refuelling Stations. Part 1 : 

CNG Filling Stations.   

2-29 NZS 6101-3:1991, Classification of hazardous areas.

2-30 IPS-IRANIAN PETROLUM STANDARD. 

 تعاريفاصطالحات و   9

 تعاریف زیر به کار می رود.اصطححات و  ،در ای  استاندارد



 3 

9-1 

 تاييد شده

 باشد. قاب  پییرش برا  مقام ذیصح  مدرک یا قطعه ا  که

9-8 

 مقام ذيصالح

 تجهیزات، مواد و تأسیسات و یا ی  رویه کار را بر عهده دارد. تاییدیت مسئولیا فرد  است،که سازمان، اداره 

9-9 

 نشانه گذاري

 تاییدتجهیزات یا مواد  که بر چسب، آرم، یا عحمت مشخص کننده دیگر  از سازمانی که مورد قبو  و 

ه الصاق شده که ای  برچسب در ارتبا  با ارزیابی فرآورده یا محصو  می باشد و بآنها مقام ذیصح  باشد، بر 

 گیار  ی  ترتیب ح  بازرسی ادوار  تجهیزات و مواد برچسب دار محفوظ مانده، و سازنده از طری  نشانها

 .داد  میرا نشان آنها تطاب  و سازگار  با ای  استاندارد یا عملکرد و کارائی مشخص شدهآن اا 

9-4 

 1فهرست شده

که مورد قبو  است، سازمانی  از سو در ی  فهرست منتشر شده  نوشته شدهتجهیزات، مواد، یا خدمات 

کار دارد، ای  مقام ذیصح  ح  بازرسی ادوار  اا یا خدمات سرو می باشد و با ارزیابی فرآورده مقام ذیصح 

اقحم از سو  و  داللت بر  نوشت ادوار  خدمات را دارد، تولید تجهیزات و یا مواد فهرست شده و یا ارزیابی 

و برا  منظور  الزامات ای  استاندارد را برآورده نمودهمیکور، ای  میکند که تجهیزات، مواد و یا خدمات 

 باشد. مشخص شده مناسب می

9-5 

 ظرفيت

 است. حج  آبی ی  مخزن بر حسب لیتر

9-6 

 مرحله اي ذخيره سامانه

 است.   چندگانهاادر مخازن با فشارگاز  ذخیرهسامانه 

                                                 
1- Listed 
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9-9 

 1دستگاه سوخت گيري گاز طبيعي فشرده

که گاز طبیعی فشرده را به خودرو توزیع کرده و دارا  تجهیزات کنتر  فشار، مرحله بند   است، وسیله ا 

 است. و ناز  شیلنگتوزیع، اندازه گیر  جریان و فشار، 

9-2 

 نازل سوخت گيري

و  نصب شکده  سوخت گیر  شیلنگ  هاتاندر  سوخت گیر  سامانهکه در  است، استانداردوسیله پر کننده 

 خودرو است. پرک شیر به  اسب اتصا من

9-7 

 نازل شير قطع سوخت گيري

چرخش، از حالت کامحً باز به  نی  دورو در  شود میکه برا  متوقف کردن جریان گاز نصب است شیر  

 شیلنگگاز تحت فشار موجود در یا بازیافت برا  تخلیه  امکاناتی ،رو  ای  شیربر  سد.ر حالت کامحً بسته می

 در نظر گرفته شده است. یا ناز 

9-11 

 گاز طبيعي فشرده مخزن ذخيره

 دائمی به یکدیگر متص  شده و اا به صورت چند رااه به وسیلهکه  است، مخزن یا مجموعه مخازنی

 می روند. به کار طبیعی فشرده ذخیره گازمنظور به

9-11 

 مخزن گاز خودرو

از آن  سوخت خودرو به عنوان گاز طبیعی فشرده که به منظور ذخیرهاست  مخزن نصب شده بر رو  خودرو

 شود. استفاده می

9-18 

 متعلقات مخزن

 شود. میاستفاده  از آن اا بردار   برا  ایمنی، کنتر  یا بهره هاست،ک   مخزناا نهااوسای  متص  شده به د

9-19 

 شير مخزن

 که مستقیماً به خروجی مخزن متص  شده باشد.است،  شیر 

                                                 
1-Dispenser 
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9-14 

 1اضطراريکن  شير قطع 

 شود و به صورت سریع عم  نموده واستفاده می برا  قطع جریان گاز در مواقع اضطرار  یر  است کهش

 ر می آید.درجه(، از وضعیت کامحً باز به وضعیت کامحً بسته د29معموأل در ربع دور چرخش )

9-15 

 8جريان اضافيکن شير قطع 

لوله یا شیلنگ در پایی  دست  )در صورت پارگی ی  سیا  که در صورت افزایش سریع جریاناست، شیر  

 ( به سرعت و به طور خودکار در وضعیت بسته قرارمی گیرد.شیر

9-16 

 کن جريان شير اصلي قطع

چرخش از وضعیت کامحً باز به  دور که در ربعاست، جریان گاز  توقفبرا     با امکان قطع سریعشیر

 .دن را داراستت قف  شبلیو قا سدر وضعیت کامحً بسته می

9-19 

 طرفه يكشير 

 . می دادامکان جریان یافت  سیا  را در ی  جهت  فقطکه  است، شیر 

9-12 

 9کنترل خودشير 

 به وسیلهای  شیر  .کند میمسدود که به طور کام  جریان سیا  را در مسیر نصب شده ،  ،شیر  است

 . گردد میپنوماتیکی / الکتریکی از راه دور فعا   اا  فرمان

9-17 

 4ميزان مقاومت در برابر آتش

ست از، میزان قابلیت ی  جزء ساختمانی، برا  آن که در ی  مدت زمان مشخص، عم  تحم  بار، ا عبارت

 را برآورده کند. مقاومت در برابر آتشده در آزمون ایمنی و عای  بودن گرمایی الزام ش

                                                 
1- Emergency Shut-off Valve 

2-Excess Flow Valve 

2 - Servo Valve 
4-Fire resistance rate (FRR) 
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9-81 

 ديوار آتش

بتون مسلح که بتواند در مقاب  آتش مستقی  مقاومت  مانند دیوار مقاوم ساخته شده از مصالح ساختمانی

  .نماید

9-81 

 کنترل جريان اضافي امانهس

بیشتر  کهصورتییا  را در خودکار جریان س طورکه به است، مکانیکی و/یا الکتریکی، الکترونیکی  اا  سامانه

 . کند میجریان مشخص شده باشد، قطع  مقدار از

9-88 

 نقطه شبنم)در فشار مخزن(

 گاز طبیعی فشرده  ااسوخت رسانی خودرو سامانهفشار مخزن در  بیشینهمقدار دما  نقطه شبن  گاز در 

 از کااش فشار مخزن اندازه گیر  می شود. پیشمعموالً است، که 

9-89 

 گاز طبيعي فشرده سوخت گيريجايگاه 

کمپرسور یا تقویت کننده فشار متراک  نموده واز  به وسیلهرا  گاز طبیعی که است، تأسیساتیمح  استقرار 

 منتق  می سازد.،   سیارمخزن اادرون مخازن گاز خودرو یاه ب ،مخازن ذخیره یا خط لوله انتقا 

9-84 

 اتاقك تجهيزات )کانوپي(

 موجبو  می شودکه تجهیزات را در برابر عوام  محیطی محافظت نموده یا سبب کااش صدا  است،سازه ا  

 .گرددمی آنها   ایمنی اا سهولت در حم  و نق  تجهیزات و کااش حری 

9-85 

 اتاق کمپرسور

 که از مصالح ساختمانی ساخته شده و کمپرسور و دیگر متعلقات آن در ای  اتاق قرار می گیرند. ،اتاقی است

9-86 

 لوله گاز

 نماید. ، که گاز طبیعی از داخ  آن عبور میشیلنگ شام  کلیه اتصاالت مربو لوله یا 
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9-89 

 ي آشكارسازسامانه ها

میزان و ه که قادر به شناسایی نشت گاز طبیعی، دود، شعله و حرارت ب است، گروای از ی  یا چند حسگر

 کند. اشدار دانده و ایمنی را فعا  می اا  سامانهدرصد معینی بوده و 

9-82 

 تأسيسات گاز طبيعي

، اا، مخازن ذخیره گاز، شیرااسیستمی متشک  از کنتور گاز، خش  ک ، تقویت کننده فشار، کمپرسور

 است. و لوازم وابسته اا کشی ، لولهاافیلتر

9-87 

(LEL)حد پايين اشتعال 
1 

از آن میزان، مخلو   کمترکه در است، مخلو  شده با اواغلظت ی  ماده قاب  احتراق کمتری  میزان 

 نامند."   رقی  اا مخلو  " از ای  حد را کمتر  اا مخلو  مشتع  نخوااد شد.

9-91 

 مواد با احتراق پذيري محدود

 و با تعریف مواد غیر قاب  احتراق تطاب  ندارند آنهاکه با توجه به نحوه استفاده از  است، مصالح ساختمانی

روش )-NFPA 259مطاب  استاندارد  کیلوژو  بر کیلو گرم 3121را  ارزش حرارتی بالقوه ا  بالغ بر دا

بوده و با یکی از موارد )الف( یا )ب( زیر  (آزمون استاندارد برا  توان گرمایشی بالقوه مصالح ساختمانی

 مطابقت داشته باشد.

افزایش احتراق  موجبرطوبت یا سایر شرایط جو  مواد یا مصالحی که به عللی مانند مدت زمان ماندگار ، 

، باید جزء مواد احتراق پییر شوند میبند  پییر  یا میزان گسترش شعله خارج از حدود مشخص شده درای 

 شوند. تلقی

با ضخامت کمتر  سطح مقطعی بوده، و دارا  مصالحی که دارا  پایه ساختار  مواد غیر قاب  احتراق -الف

 .نیست 39بیشتر از  آنها استند، و میزان گسترش شعلهمیلیمتر 9/3از

میزان گسترش و  که در بند )الف( آمده است نیستند آنچهمصالحی که از نظر شک  و ضخامت مانند  -ب

 شود و دیده نمی آنهااست، نشانه ا  از احتراق با دامنه پیوسته روبه افزایش در  93حداکثر برابر با  آنهاشعله 

ا  حداکثر  دارا  میزان گسترش شعله آنهاکه نما  کلیه سطو  برش خورده  یبی استنددارا  چنان ترک

 بدون نشانه ا  از احتراق فزاینده مداوم استند. 93برابر با 

                                                 
1- Lower explosive limit 
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9-91 

 ماده اشتعال ناپذير

نمی سوزد، مشتع  یا  و با توجه به نحوه استفاده از آنکه تحت شرایط پیش بینی شده  است، ماده ا 

  قاب  اشتعا  اانگام رویارویی با آتش و یا حرارت، بخارا شود و به احتراق کم  نکرده و یا به محترق نمی

 کند. آزاد نمی

) شرایط و الزامات روش آزمون استاندارد برا  رفتار مواد در ASTM E 136 مواد  که شرایط استاندارد 

شمار ه جزء مواد غیر قاب  اشتعا  ب نماید،درجه سلسیوس (را برآورده  339  عمود  و دما  اا کوره با لوله

 می آید.

9-98 

 ماده اشتعال پذير

 به حد معینی، آغاز به سوخت  کند. 1ماده ا  است، که در صورت رسیدن اکسیژن و انرژ  فعا  ساز 

9-99 

 فلزي شيلنگ

را  روکش یا تواند دا که مقاومت آن اساساً بستگی به استحکام اجزاء فلز  آن داشته، و میاست، یشیلنگ

   داخلی فلز  یا ار دو باشد.اا  پوشش

9-94 

 گاز طبيعي

 که عمدتاً از گاز متان تشکی  شده است.است، اا  ایدروکربنی و بخاراامخلوطی از گاز

9-95 

 گاز طبيعي فشرده

که به منظور استفاده در  است، متشک  از گاز متان ، عمدتاًاا  ایدروکربنی و بخاراامخلوطی از گاز

 )به عنوان سوخت(، متراک  و فشرده می شود. اا خودرو

9-96 

 8سرپناه

 که در قسمت فوقانی ی  اطاق و یا اطاق  قرار می گیرد، ولی به آن سقف اطحق نمی شود.  است، سرپوشی

                                                 
1- Activation 

2- Shelter 
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9-99 

 فضاي باز

  باز بوده و سقف نداشته باشد.آن اطرا  است،که فضایی 

9-92 

 بازنيمه فضاي 

 .اق  ی  طر  آن باز بوده و سرپناه نیز داشته باشداست،که حدفضایی 

9-97 

 فضاي بسته

 است و سقف نیز دارد. بستهطر  آن  چهارکه است، فضایی

9-41 

 کشي لوله

 .گیر  است سوختأسیسات در ت برا  انتقا  گاز طبیعی روشی

9-41 

 نقطه انتقال

 میشده و یا از ا  جدا  متص به یکدیگر  و پرک  خودرو ستگاه سوخت گیر ناز  د که در آنجا است،محلی 

تخلیه  ،در حی  عملیات انتقا  در اوا  محیط گاز طبیعی فشرده که ممک  استاست، و یا محلی شوند

 شود.

9-48 

 فشار پر شدن

 گیر  است. سوختیی در زمان هافشار ن

9-49 

 1فشار کاري

 آید.وجود می ه که در حی  کارکرد عاد  آن باست، فشار متغیر درمخزن 

9-44 

 فشار سرويس

دقی  و کام  با گاز پر  به طورانگامیکه تجهیزات  است، درجه سلسیوس 91فشار گاز در دما  یکنواخت 

 شده باشد )فشار طراحی برا  ساخت تجهیزات(.

                                                 
1-Working pressure 
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9-45 

 1فشار سكون

 است. درجه سلسیوس 91 فشار درون ی  مخزن در

9-46 

8وسيله اطمينان تخليه فشار
 (PRD) 

بیش از به میزان که با دما، فشار یا ار دو فعا  شده و برا  جلوگیر  از افزایش فشار مخزن است،وسیله ا  

آزمون  تحتدرانگامی که  . ای  وسیله از ترکیدن مخزن پر شدهبه کارمی رودحداکثر فشار معی  شده 

 نماید. جلوگیر  می، گیرد استاندارد آتش قرار می

9-49 

 يه فشاروسيله اطمينان تخل يها خروجي

سیا  با عبور از آن  و وجود دارد از اجزا  عم  کننده وسیله اطمینان تخلیه فشار که پسمسیر یا مجار  

 وارد اوا  آزاد می شود.

9-42 

 مخزن تحت فشار

)دیگ بخار و مخزن تحت  ASME- Sec. VIII- DIV 1 که مطاب  با استاندارداست، وسایلی مخزن یا سایر

شود و برا  کاربرداایی به غیر از ذخیره ساز  گاز طبیعی فشرده در جایگاه  میطراحی و ساخته  فشار(

 استفاده می شود.

9-47 

 منابع جرقه

، قادر به تولید انرژ  حرارتی کافی برا  احتراق آنهاکه در حالت عاد  استفاده از و متعلقاتی است،وسای  

 باشند. گاز و اوا  قاب  اشتعا  می  مخلو 

9-51 

 خودرو

قطار و  ،کشتی ،کامیون، برا  مثا : اتومبی  است،ی  وسیله یا سازه برا  حم  و نق  اشخا  یا اشیاء 

 .مانند آن

                                                 
1-Settled pressure 

2-Pressure relief device 
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9-51 

 صفر منطقه خطر

برا  مدت  که رود به طور دائ  موجود بوده یا انتظار می قاب  انفجارگاز  مخلو که در آن   است ناحیه ا

   کوتاه ر  داد. اا در دوره دفعات زیاد هبشرایطی  چنی  یاو/طوالنی موجود باشد 

9-58 

 يك منطقه خطر

 را انتظار داشت.  قاب  انفجارگاز  مخلو وجود متناوب یا گهگاه  توان میکه در طی کار عاد ،  است ناحیه ا 

9-59 

 دو منطقه خطر

ه چنی  شرایطی ب و/یارود  مینانتظار  قاب  انفجارگاز  مخلو که در طی دوره کار عاد  وجود  است ناحیه ا 

 داد.  بسیار ک  و در مدت کوتاه ر   دفعات

9-54 

 فضاي حرکت و سوخت گيري

اختصا  داده شده است. ای  فضا شام  مسیر  ااخودرو و سوخت گیر تردد که برا   است فضایی از جایگاه

 .باشد میورود ، مح  سوخت گیر  و مسیر خروجی 

9-55 

 هاي مسيرهادود و مرزح

. باشند می ااوحدود فیزیکی است که مشخص کننده فضا  حرکت و دور زدن خودرو اابه معنا  مرز

 باشند.  هیا دیوار ، گ  میخخطو  مشخصۀ جایگاه به صورت توانند می اامرز بنابرای 

9-56 

 )آيلند( سكوي سوخت گيري

ممنوع  و تردد خودرو بر رو  آن بودهگیر  جدا  از فضا  حرکت و سوخت بطور کام که  است سکویی

  قطع کننده جریان و در صورت ااگاز طبیعی فشرده، شیر سوخت گیر  ها دستگاا. رو  ای  سکو، است

 گیرند.  قرار می ،گیر    فضا  سوختاا ناسایب و توزیع اا  دستگاهو محاف   دارندهنگه  اا ستونلزوم، 

9-59 

 سير وروديم

از خیابان تا نقا  سوخت گیر  امتداد  ،غیر مستقی  به جایگاه دسترسیمسیکر  است که در صورت وجکود 

 کنند.  برا  وارد شدن به جایگاه و رسیدن به مح  سوخت گیر  در ای  مسیر تردد می اامی یابد. خودرو
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9-52 

 حل سوخت گيريم

  در ای ااسکو  سوخت گیر  قرار دارد . حرکت و تردد خودرو راستا منطقه ا  است که در طرفی  و 

در ای  منطقه فقط برا   خودرو منطقه باید برا  رسیدن به سکو  سوخت گیر  به حداق  برسد و توقف

 .استسوخت گیر  مجاز 

9-57 

 مسير خروجي

غیرمستقی  به خیابان، از ای  مسیر که از مح  سوخت گیر  تا خیابان امتداد  دسترسیدر صورت وجود 

 گردد. برا  خارج شدن از جایگاه استفاده می ،دارد

9-61 

 دروـــــمسيرکن

به مسیر ورود  از آن  ااخودرو دسترسیبه موازات خیابان اصلی احداث شده و به منظور  مسیر  است که

متر و برا  تعداد  چهاربرابر  شیلنگ شش حداکثر مسیر برا  تعدادای  حداق  عرض  استفاده می شود.

 . دباشمیمتر  ششرابر بیشتر ب شیلنگ

9-61 

 ي سوخت گيريهازواياي قرارگيري سكو

αE  زوایا
αSو  1

و  ککککک  ورود  و خروجی با محور طولی سکاابه ترتیب از برخورد محور طولی مسیر9

 .(1 مطاب  شک )  سوخت گیر  به دست می آیند

9-68 

 جايگاه )کار فرماي(احداث کننده 

 .می باشد مجموعه جایگاهشخص حقیقی یا حقوقی که سازند  

9-69 

 جايگاه (بهره بردارمالك )

مجاز به بهره  ،جایگاهاحداث کننده از سو  مال  زمی  و یا تجهیزات جایگاه یا نماینده قانونی و  که 

 .باشد میبردار  

                                                 
 زاویه مسیر ورود  با سکو  -1

 زاویه مسیر خروجی با سکو -9
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9-64 

 نصب تجهيزات مسئول

نصب و راه انداز   یتمسئول ،نصب مسئو  به عنوانکه تجربیات کافی مرتبط  دارا  تحصیحت و شخصی

شده تایید ،نصب درجۀ ی  مسئو به عنوان  1و توسط مرجع ذیصح  بر عهده دارد تجهیزات و ک  سیست  را

 .باشد

9-65 

 نگهداريتعميرات و  مسئول

و  گیر    مختلف جایگاه سوختاا مجموعه تاییدکنتر  و  که است مرتبطبا تجربیات و تحصیحت شخصی 

 و نگهدار یت مسئولو  اا  مربو با استاندارد ایمنی تجهیزات عملکرد  و شرایط حصو  اطمینان از انطباق

 تعمیرکار مجازو توسط مرجع ذیصح  به عنوان  برعهده دارد جایگاه،کار  به آغاز را از زمانتعمیر جایگاه 

 .شده باشد تایید

9-66 

 8سوخت گيري کند

که به زمان بیشتر  نسبت به سوخت گیر  سریع نیاز ،نوعی روش سوخت گیر  گاز طبیعی فشرده است 

یا مال  خودرو در کنار آن نمی باشد. ای  روش  متصد  جایگاهدارد. در ای  روش احتیاجی به حضور دائ  

 مورد استفاده قرار گیرد. ،و موسسات دولتی هانا  تحت نظارت سازمااباید برا  خودرو تنهاسوخت گیر  

9-69 

 منطقه مسكوني

% آن دارا  کاربر  مسکونی خالص باشد و بقیه آن ) عحوه بر شبکه معابر ( شام  39ا  که بیش از  منطقه

خدمات مربو  به مسکونی و بدون مزاحمت برا  سکونت مانند: خدمات آموزشی رده پایی  ، تجار  در حد 

 روزمره و فرانگی روز مره باشد .

9-62 

 مسكوني –منطقه تجاري 

آن معموالً طبقات امکف به صورت تجار  و طبقات باالتر به صورت مسکونی پیش  منطقه ا  است که در

 بینی شده باشد ، اما کاربر  مسکونی معموالً بیش از تجار  است .

                                                 
 در حا  حاضر، مرجع ذیصح ، سازمان ملی استاندارد ایران می باشد. -1

2- Slow filling 
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9-67 

 منطقه تجاري

%( دارا  کاربر  تجار  و یا کاربر  مربو  به آن مانند : دفاتر ادار ، 39منطقه ا  است که عمدتاً ) بیش از 

 ، فرانگی باشد .تفریحی

9-91 

 صنعتي –منطقه مسكوني 

ا  است که کاربر  عمده آن مسکونی بوده و در کنار آن بعضی از صنایع غیر مزاح  و غیر آلوده مانند  منطقه

 بعضی از صنایع کارگاای قرار می گیرد .

9-91 

 منطقه صنعتي

منطقه ا  است که دارا  کاربر  صنعتی بوده و بر حسب مححظات زیست محیطی با فاصله ا  بیرون از 

 شهر و نواحی مسکونی قرار گرفته است . 

9-98 

 1ضربان گير

 گلوئی 9اا  روزنه آرایشی از و معموالً ای  کار با بر عهده داردگاز  را  وظیفه جیب ضربه اا قطعه ا  که 

 گیرد . میمناسب گاز صورت 

9-99 

 دما و فشار استاندارد

 کیلو پاسکا  اطحق می گردد . 393/191 معاد فشار اتمسفر  درجه سلسیوس و 13 دمابه 

9-94 

 گاز مانع 

از ی  پخش شده  و انتشار یافته  ی  دیواره یا مانع با ماده و ساختار و موقعیتی که برا  منحر  کردن گاز

 شود . ساخته میکه مناسب ای  منظور  باشددیوار ی  ساختمان می تواند  مکان به مکان دیگر موثر بوده و

 آنالزامات عمومي گاز طبيعي فشرده و شرايط تجهيزات  4

 کيفيت گاز طبيعي فشرده 4-1

 باشد.  1333، سا  6339-1کیفیت کلی گاز طبیعی باید مطاب  با استاندارد ملی ایران شماره 

                                                 
1-Pulsation vassel 

2- Orifice 
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در کااش میزان  به ویژه، ثیر بسیار مهمی بر ایمنی عملکرد ی  جایگاهاستفاده از گاز شیری  و خش  تأ

خش  و به اندازه ا  که گاز  گردد میتوصیه  دارد. هاخوردگی داخ  مخازن و کااش سطح تشکی  ایدرات

  دیگر از قبی  بیوگاز نیز ااای  توصیه برا  گاز خالص باشد که بر عملکرد تجهیزات تأثیر منفی نگیارد.

 باشد. میصادق 

تجهیزات فشرده قسمت ورود   مؤثر خش  ک  در سیست با استفاده از ی   توان میخش  کردن گاز را 

 انجام داد. ساز  گاز جایگاه جهت حصو  اطمینان از مرطوب نبودن گاز در مراح  فشرده ساز 

 از بی  رفت  بو  گاز گردد. موجبمراح  خش  کردن گاز نباید 

 سيستم تاييد کيفيت اجزاء 4-8

  سیست  باید مطاب  با شرایط گفته شده در ای  فص  استاندارد باشد و شرایط ای  فص  صرفاً  کیفیت اجزاء

 به کار می رود. گاز طبیعی فشردهسیست  تحت فشار حاو   در خصو  اجزا  

نی معاد  با ا  باشند که ایم گونههاختصاصی برا  کار با گاز ساخته نشده اند، باید ب به صورتوسایلی که 

 رفته در سیست  را داشته باشند. به کاردیگر قطعات 

 1گاز خشك کن 4-9

سوء عملکرد و خرابی سیست   موجببه منظور جلوگیر  از انجماد داخلی یا خارجی یا تشکی  ایدرات که 

می شود، باید وسای  رطوبت گیر مناسب در ورود   سوخت گیر سوخت رسانی خودرو یا تجهیزات جایگاه 

تجهیزات )قسمت ک  فشار( نصب شود. در مناطقی که میزان آب مجاز خط لوله گاز بیش از حد مجاز می 

  نصب گردد.پیش از خش  ک ، با ظرفیت مناسب نیز  آبگیرباشد باید تله 

  8 کمپرسور 4-4

از نوع کمپرسوراا   گیر  گاز طبیعی عموماً اا  سوختمورد استفاده در جایگاه  ساز  تجهیزات فشرده

بر اساس  بهره بردار    عاد ااو فشار اادر دما گاز طبیعی فشردهباید برا  کار با  رفت و برگشتی استند و

اطمینان تخلیه فشار بوده تا فشار ار  شیرباید دارا   آنهاشوند.  و ساخته طراحی ANSI/API 618استاندارد 

  مربو  به ای  مرحله، محدود اا و لوله مرحلهرا تا حداکثر فشار مجاز سرویس ار  ساز  فشردهمرحله 

 نمایند. 

باید مجهز به ی  سیست  کنتر  قطع   کند، بدون ناظر کار گاز طبیعی فشرده کمپرسوراا  که صورتیدر 

کنتر  قطع کننده جریان باید به گونه ا   اا خودکار فشار خروجی باال و فشار مکش پائی  باشند. مدار

 باشند که تا زمان راه انداز  و تنظی  مجدد دستی در وضعیت قطع باقی بمانند.

بردار  از  )نصب و بهره NFPA 37باید مطاب  با استاندارد   تجهیزات کمپرسور با قوا  محرکه موتور ،

 باشند.   احتراقی ثابت(ااگاز  و موتور توربی 

رساندن انتقا  مایعات به  به حداق برا  باید دارا  وسیله یا دستگاه جدا کننده مایعات از گاز  کمپرسور

 مخازن ذخیره باشد.

                                                 
1- Dryer 

2- Compressor 
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 تجهيزات جانبي کمپرسور 4-4-1

 بر رو  خط لوله ورود  گاز به کمپرسور نصب گردد : 1مطاب  شک  تجهیزات زیر باید 

 ؛از امۀ تجهیزات پیششیر قطع دستی  -الف

، تخلیه فشار باشداطمینان اولی  شیر فشار عملکرد برابر با    آن حداق که باید فشار کار طرفهیکشیر  -ب

 ؛نصب گردد ،از سیست  برگشت گاز از مرحلۀ آخر کمپرسور پیشاز اتصا  انعطا  پییر و  پیشباید ای  شیر 

 ؛را قطع کندورود   گاز جریانو یا در وضعیت اضطرار   کمپرسورانگام توقف اتوماتی  تا شیر برقی  -پ

 ؛  ورود  جلوگیر  نمایداا که از انتقا  ارتعاش کمپرسور به لوله لرزه گیراتصا   -ت

 .)در صورت نیاز( 1یا مخزن آرامش ضربان گیر–ث
مخزن آرامش يا ضربان گير، لوله کشي کمپرسور و شيرهاي روي کمپرسور در شكل مشخص نشده  – يادآوري

 است.

 :شوند لوله خروجی گاز کمپرسور نصب خط بر رو 1مطاب  شک  تجهیزات زیر باید 

 ؛  فشار باالاا برا  جلوگیر  از انتقا  ارتعاش کمپرسور به لوله کشی لرزه گیر -الف

 ؛گیرد از اتصا  انعطا  پییر قرار می پسکه  طرفهیکشیر  -ب

از  پیشو  طرفهیکپس از شیر که کمپرسور  خودکار خاموش نمودن وجهت روش  9فشار کنتر  کلید -پ

 قرار می گیرد؛ شیر قطع جریان دستی

 نصب می گردد؛ ،تجهیزات خروجی کمپرسور کلیهو پس از  هادر انتکه  شیر قطع دستی، -ت

 

 تجهيزات استقرار نمونة جانمايي  -1شكل 

                                                 
1- Blow down 

2-Pressure switch 

Cooler

First St

Driver
Last St

Pulse Damper

HV

Filter 

SV HV

PRV

PIT

Blow Down

HV

PRV

PIT PSL

PRV

HV

HV

PRVPI

TIT

PSL PSH VS PSHPIT

HV

TT

From 

Dryer

CV

Vent Header

Drain Header

CV

To 

Storages

Cooler

Filter

HV

LS

HV

FJFJ
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 سيستم کنترل و ابزار دقيق 4-4-8

 تجهیز شده باشد: باشند، گر عملکرد  مشخص می  زیر که ار کدام نمایانگراانشانباید با  ارکمپرسور

 ؛او   فشارسنج در ورود  مرحلۀ -الف

 ؛بر رو  خروجی ار مرحلۀ فشرده ساز و دماسنج فشارسنج  -ب 

مکانیکی ممک  است از   اابر رو  روانکارر  تحت فشار )کا فشار سنج روغ  بر رو  ار سیست  روغ  -پ

 ؛(  جریان روغ  استفاده گرددگراانشان

 ؛وسای  کنتر  تمامی سطو  روغ  در کمپرسور -ت 

 .زمان سنج جهت ثبت ک  ساعات کار کمپرسور - ث

 اشکا  مانند قطع نیرو  مواقع بروزکه در  عملکرد سیست  کنتر  کمپرسور باید به نحو  باشدطراحی و 

ای  سیست  نباید قابلیت راه انداز  خودکار دستگاه را  دستگاه را خاموش نماید. برق یا ک  شدن فشار روغ ،

 .دکمه قطع اضطرار  فوراً خاموش گردد گیر کار بهکمپرسور باید انگام  لزامات،ی  ابا وجود ا دارا باشد.

که فشار ذخیره  ،فشار باشند کلید کنتر باید دارا   ،یی که برا  عملکرد خودکار طراحی شده اندااکمپرسور

 ، 1-2-2کنتر  فشار اشاره شده در بند کلیدعحوه بر بنابرای  را بی  مقادیر حداکثر و حداق  کنتر  نماید.

 زیر مورد استفاده قرار گیرند: منظور کنتر  مواردباید به ایمنی دیگر  نیز   ااکلید

 افت فشار ورود  -الف

 افزایش فشار ورود  -ب

 افزایش دما  گاز خروجی -پ

 در صورت کاربرد() کار روانک  بودن فشار روغ   -ت

 )در صورت کاربرد( باال رفت  دما  روغ  -ث

 پایی  بودن روغ  -ج

 کاربرد(روغ ) در صورت  سطح ک  بودن -چ

 موتوربودن  هبار اضافتحت  - 

نباید امکان راه انداز  مجدد  عم  نموده و کمپرسور را خاموش نمایند، ااکلیدکه ارکدام از  در حالتی

به پس از رفع اشکا  برا  روش  شدن مجدد خودکار وجود داشته و کمپرسور باید  به صورتکمپرسور 

 صورت دستی راه انداز  گردد.

ارگونه  باشند که به نحو افت فشار ورود  و افزایش فشار گاز خروجی باید   ااکلید گیر نقا  اندازه 

نقطۀ  قرار نداشته باشد. ااکلیدسد جریان شود بی  کمپرسور و  موجبشیر یا ار چیز دیگر  که  فیلتر،

نزدی   سنج اراندازه گیر  افت فشار ورود  باید تا حد امکان به ورود  اولی  مرحلۀ کمپرسور و ورود  فش

 باشد.

 .کنیدمراجعه  3392-9، به استاندارد سایر الزامات مربو  به کمپرسور زمینهدر 
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 (گاز فشرده تجهيزات ذخيره سازي )مخازن ذخيره 4-5

قابلیت  ، طراحی و ساخته شوند و3292 شمارهبا استاندارد ملی ایران  مطاب باید ذخیره گاز فشرده مخازن 

قرار  تایید  ذیصح  مورد بازرسی و اا ناسازم سو  از. ای  مخازن باید باشند راا دابار ر 939کار با فشار 

 .بار باشد 933گیرند. فشار طراحی مخازن باید بر اساس حداکثر فشار کار  

نشانه گیار  ، مورد ، بازرسی  ، ساخته،طراحی گاز طبیعی فشردهباید برا  کاربرد  ذخیره گاز فشردهمخازن 

توسط « گاز طبیعی فشرده»و دارا  برچسب یا عحمت دائمی گرفته، تجهیز و استفاده شود آزمون مجدد قرار 

 سازنده باشد.

تا  13نصب شده باشد که در فشار معاد   ، شیر اطمینانمخازن( 1)ار بان  مخازنار مجموعه بر رو   دبای

 به تخلیه فشار نماید. زآغادرصد باال  حداکثر فشار کار ،  99

وسیله اطمینان تخلیه فشار ، شیر مجهز به ، باید در ار دو سر مخزن9نصب مخازن دو سرگلوییدر صورت 

(PRD) .نصب شود 

( PRDار ی  از مخازن ذخیره نصب شده در جایگاه باید مجهز به شیردستی و وسیله اطمینان تخلیه فشار )

 باشند.

 تجهیزات رو  مخازن، باید توسط تعمیرکار مجاز صورت گیرد.ارگونه باز و بسته کردن 

تغییر یافته باشند. اتصاالت داخلی بی  مخازن  یا نباید جوشکار  و تعمیر شده و مورد استفاده ذخیرهمخازن 

 داشته و جاذب ارتعاش باشند. را  باید قابلیت حرکت نسبی جزئی ااو کمپرسور

 TCو  DOTنباید مطاب  با مقررات  TCو  DOT  اا مخزن بر رو  (*) و ستاره (+)  جمع هانشانه گیاری

پاک کردن و محو  روند. عحمت ستاره باید حی  شود.کار  به  حاو  گاز فشرده قاب  اشتعا  اا مخزن برا 

 سازگار TC یا DOTباید با مقررات  اینصورتگیرد. در غیر  انجام« کوبش »عم   به وسیلهنشانه گیار  باید 

 برا  ای  منظور ممنوع است.« سنگ زنی» استفاده از عم  باشد. 

 9طراحي و ساخت مخازن تحت فشار 4-6

مخازن تحت فشار برا  موارد  به جز ذخیره ساز  گاز فشرده مانند مخازن ضربه گیر، مخزن آرامش، جمع 

 -ASME- Sec. VIII استانداردد مطاب  با توان میمخازن تحت فشار آور  چگالیده اا و ... استفاده می شود. 

DIV 1 (دیگ بخار و مخازن تحت فشار ) و  قرار بگیرندساخته، بازرسی و نشانه گیار  شده و مورد آزمون

و  ااتفسیر، ASME- Sec. VIII- DIV 1 مناسب باشند. رعایت استاندارد گاز طبیعی فشردهباید برا  کاربرد 

 باید مورد توجه قرار گیرد. ،گار  با استانداردیاد شده  جدید و سازاا   مورد  و ویرایشاا برداشت

ساخته شده  فوق جوشکار  یا لحی  کار  به منظور تعمیر یا اصح  مخزن تحت فشار که بر اساس استاندارد

  جوشکار  یا اا دیگر روش مطابقت داشته باشد. ،ساخت مخازن تحت فشار باید با اسناد و مدارک ،است

                                                 
1- Bank 

2- Neck 

3- Pressure vessel 
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  مخازن اا نگهدارندهو  ااو آویز اا ، تکیه گاه1)زینی شک ( نگهدارنده  اا و  ورقبر ر هالحی  کار  تن

 باشد. مجاز می ،تحت فشار که توسط سازنده متص  شده است

نباید تعمیر یا اصح   ،جایی متعلقات و لوازم مخزن تحت فشار برا  اد  و کاربرد مشابهه تعویض یا جاب 

 تلقی شود. 

 (گيري سوخت دستگاهتجهيزات توزيع ) 4-9

 ANSI/IAS NGV4.2/CSA 12.52باید بر اساس استاندارد  دستگاه سوخت گیر شیلنگ مورد استفاده در 

باید در برابر  اا شیلنگ  داخلی اا بار را دارا باشند. الیه 939 باید قابلیت تحم  فشار کار  و ساخته شود

 و رطوبت، ازن نظیر باید در برابر عوام  محیطی  اهآن  سطح خارجی اا مقاومت داشته و الیه اا ایدروکرب 

 مقاوم باشند. ، تخلیه الکتریکی

تایید نوعی باید از جهت ساخت و نوع مورد  گیر  به امراه ناز  و شیر مربو  سوخت  اا شیلنگمجموعۀ 

با دو برابر فشار کار  تحت آزمون ایدروستاتی  باید  اا شیلنگعحوه بر موارد فوق، مراجع ذیصح  باشند. 

 متر باشد.  پنجو مجموعۀ ناز  نباید بیشتر از  شیلنگقرار گرفته باشند. حداکثر طو   تاییدواقع شده و مورد 

 فهرست شوند. 3369 باید مطاب  با استاندارد ملی ایران شماره گیر  سوخت  اا ناز 

میسر است،  هاآنعموم به  دسترسی، که انگام تعطی  بودن ایستگاه  گاز طبیعی فشرده اا در توزیع کننده

 غیر ممک  شود. آنهااستفاده از شوند که  طراحی  سوخت گیر  طور  اا باید ناز 

اشتعالی وجود  قاب  متر  اطرا  ناز  سوخت گیر  منبع سککه نباید در فاصله ،گیر  در ار نقطه سوخت

 .داشته باشد

 8شدهسامانه هاي فهرست  4-2

 اا  زیر و اجزاء متشکله آن باید فهرست شده یا مورد تایید قرار گیرد: سیست 

 ؛  اطمینانااوسای  اطمینان تخلیه فشار، شیر -الف

 ؛اا فشار سنج -ب

 ؛)رگوالتور(   فشاراا تنظی  کننده -پ

 ؛اا شیر -ت

 ؛مربوطهو اتصاالت و ناز   شیلنگ -ث

 ؛خودرو گیر  سوختاتصاالت  -ج

 ؛سوخت رسانی موتور اا  سیست  -چ

 .گاز طبیعی فشرده اا  سیست تجهیزات الکتریکی و ابزار دقی  مربو  به  - 

 و شيرهاي اطمينان وسايل اطمينان تخليه فشار 4-7

باید مطاب  با موارد زیر با ی  یا چند  ،طراحی و ساخته شده است 3-2ار مخزن که بر اساس شرایط بند 

 فشار مجهز شده باشد.وسیله اطمینان تخلیه 

                                                 
1- Saddle plates 

2- Listed 
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 .باشد 3636 -13استاندارد ملی ایران شمارهمطاب  با باید  اا برا  مخزن وسای  اطمینان تخلیه فشار

یی که قادر اا لولهبه وسیله باید با گاز داخ  مخزن ارتبا  مستقی  داشته و باید  وسای  اطمینان تخلیه فشار

 به فضا  آزاد تخلیه کند. گاز را  به تحم  حداکثر فشار ایجاد شده باشد،

از مقدار مورد نیاز برا  ظرفیت مخزنی  کمترنباید  ،میزان جریان تخلیه گاز از وسیله اطمینان تخلیه فشار

حداق  میزان جریان تخلیه وسای  اطمینان  باشدکه وسیله اطمینان تخلیه فشار بر رو  آن نصب شده است.

 باشد. 3636 -13ملی ایران شمارهاب  بااستاندارد باید مط ،تخلیه فشار نصب شده بر رو  مخازن

 ، بیانقرار می گیرنددر معرض آن  آنهاقرارگیرند که دمایی که  ا  گونه بهباید  وسای  اطمینان تخلیه فشار

 گر دمایی باشد که مخزن با آن مواجه است.

فشار باید مطاب  با  –  ثابت فاقد سیست  جبرانی دما اا مخزن یا 6-2مخازن تحت فشار سازگار با بند 

دیگ بخارو مخازن تحت فشار( با ی  یا چند شیر  )استاندارد ASME –Sec. VIII -DIV1 استاندارد

 تعمیر و یا تنظی  شده و مورد آزمون قرار گیرد. و مطاب  آن ، حفاظت شوندفنردارتخلیه فشار اطمینان 

 ابزار بلند کردن استفاده شوند. نبه عنوانباید  ،  اطمینان که بر رو  مخزن نصب می شودااشیر

 گاز را دارا باشند. تخلیه  اطمینان باید توانایی آزادساز  حداکثر شدت جریان ااشیر

 باید به صورت مناسبی مهروموم گردند تا از دستکار  محفوظ بمانند. ،  اطمیناناااز تنظی  شیر پس

تنظی  کننده باید ی  برچسب  شرکت ام شود.انج شرکتها  مجازتنظیمات باید صرفاً توسط سازنده یا سایر 

 الصاق نماید. اطمینان شده است را به شیر  نوشتهدائمی که در آن میزان فشار تنظیمی، ظرفیت و تاریخ 

 ها فشار سنج 4-11

و از نظر درجه حفاظت با استاندارد ملی  وندفشار سنج اا باید بر اساس استاندارد مربو  به خود ساخته ش

. فشار سنج باید دار  صفحه مدرجی باشد که حداکثر دامنه قرائت مطابقت داشته باشد 9363شماره ان ایر

حداکثر فشار کار  باشد؛ فشار سنج اا باید از نوع پر شده با مایع و دارا  ضربه گیراا   برابر 9/1آن حداق  

 زیر فشار سنج الزامی است.  ،نصب شیر .فنر  باشند

 برابر فشار طراحی سیست  باشد.9/1حداق   نمایشفشارسنج باید قادر به 

 میلیمتر تجاوز نکند.  2/1فشار سنج باید دارا  منفی یا روزنه ا  در اتصا  ورود  باشد که قطر آن از 

 تنظيم کننده فشار)رگوالتور( 4-11

فشار و ار ورود  تنظی  کننده تنظی  کننده فشار باید بر اساس استاندارداا  سازنده ساخته شده باشد و 

 طراحی شوند. چهار،کدام از مراح  آن باید برا  فشار کار  خودشان و با ضریب اطمینان حداق  

سرویس مرحله باالدست    ک  فشار باید به شیر اطمینان فشار مجهز شده و یا قادر به تحم  فشاراا محفظه

 خود باشند.

 ي گاز(ها خطوط سوخت رساني )لوله 4-18

  گازبند، و مواد درزبند باید در حالتی که تحت شرایط کار  قرار می گیرند با سوخت ااواشرلوله، اتصاالت، 

 سازگار باشند. ،گاز
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کشی باید قادر به تحم  آزمون ایدروستاتی  با فشار حداق   رفته در لوله کار بهلوله، اتصاالت و سایر اجزاء 

 ار  باشند.برابر فشار کار  مربوطه بدون شکست و گسیختگی ساخت چهار

 در لوله کشی گاز طبیعی از اجزاء زیر نباید استفاده شود:

 ؛چدنی ءو سایر اجزا اا اتصاالت، زانویی -الف

 ؛اتصاالت پحستیکی برا  استفاده در قسمت فشار باال لوله و -ب

 ؛اتصاالت گالوانیزه لوله و -پ

 ؛لوله و اتصاالت آلومینیومی -ت

 میشوند؛لی به ی  مخزن استفاده یی که برا  اتصا  داخاا مغز  -ث

 .درصد 39قطعات استفاده شده از آلیاژ مس با درصد مس بیش از  -ج
توان از آلياژهاي آلومينيوم ضد جرقه که براي فشار مورد نظر  مي گيري در ساخت اتصال سوخت -يادآوري

 طراحي شده اند، استفاده کرد.
 به طور، نشان دادن شرایط کارکرد به منظورباید  ،انبساطی گیر و اتصاالت کشی نظیر صافی، نوسان اجزاء لوله

 نشانه گیار  شوند. ،دائمی توسط سازنده

 هاشير 4-19

که دامنه ا  بیش از محدوده ،  گازبند و مواد درزبند باید به گونه ا  باشداا، واشرااطراحی یا انتخاب شیر

 و شرایط کار  را پوشش داد. اادما ،اافشار

 سرویس ک  سیست  بوده، و باید بدونان باید دارا  فشار سرویس حداق  برابر با فشار   قطع جریااشیر

)مگر چهار برابر فشار سرویس باشندبروزگسیختگی قادر به تحم  آزمون ایدروستاتی  با فشار دست ک  

 3/1ز ا کمتربا اوا  خش  با فشار   وندر آزم .فشار بیشتر  ذکر شده باشد( که در استاندارد مربو آن

 برابر فشار سرویس، نباید نشتی ر  داد.

  اا )مشخصات استاندارد برا  فراورده ASTM A47 استاندارد که بایی آنها  چدنی غیر از ااشیر

  اا )مشخصات استاندارد برا  فراورده ASTM A 395(، 35018گر  چدن چکش خوار فریتی گرید ریخته

)مشخصات ASTM A 536   باالتر( واااستاندارد در دما گر  چدن نرم فریتی با حف  فشار برا  ریخته

  اا( منطب  استند، نباید به عنوان شیر18-40-60گر  چدن نرم گرید    ریختهاا استاندارد برا  فراورده

 .قرار گیرندانسداد اصلی مورد استفاده 

 عم  کننده شیر( )قسمت در آوردن نافی شیرباز کردن و که  ،به گونه ا  است آنهایی که طراحی ااشیر

 بدون باز کردن بدنه شیر، امکان پییر باشد، نباید مورد استفاده قرار گیرند.

نحو ه عحئ  مورد نیاز را ح  نموده و یا ب اانشان دادن شرایط کار ، بر رو  بدنه شیر به منظورسازنده باید 

 کند. دیگر  نشانه گیار  دائمی
به  7-4)يكپارچه با شير( سازگار با بند اطمينان تخليه فشارسرخودشيرهاي مخازن داراي وسايل  -يادآوري 

 نشانه گذاري اضافي نياز ندارند.
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 يشيلنگو اتصاالت  شيلنگ 4-14

با مواد  پوشش داده  آنهافلز  و غیر فلز  باید از مواد  ساخته شده باشند و یا جدار داخلی  اا  شیلنگ

 مقاوم باشند.شده باشد که در برابر خوردگی و گاز طبیعی 

باید طور  انتخاب  آنهاو اتصاالت  اا فلز  انعطا  پییر و لوله اا  شیلنگ ،فلز  و غیر فلز  اا  شیلنگ

برابر فشار  2  کار  قرار گرفته و حداق  فشار گسیختگیااو دما ااکه در برابر فشار یا طراحی شوند

 .شار بیشتر  ذکر شده باشد(ف که در استاندارد ساخت مربو  )مگر آن سرویس را تحم  نماید

توسط سازنده یا نماینده تعیی  شده و  در فشار  حداق  دو برابر  شیلنگازاستفاده، باید مجموعه  پیش

 مورد آزمون قرار گیرد. ،فشار کار 

وسیله ه مشخص توسط سازنده بر چسب دائمی زده شوند یا ب به طورفلز  و غیر فلز  باید  اا  شیلنگ

ه نام و نشان تجار  سازنده، مشخصات شرایط کار  قطعه و فشار طراحی نشانه گیار  عحئ  نشان داند

 شوند.

باید مطاب  الزامات  هاآنفشار کار  مناسب بوده و نصب استفاده در باید برا   ااج اتصاالت و فلن

 باشد.موجود در ای  رابطه  ایران   ملیاا استاندارد

 خودرو سوخت رساني  سيستم 4-15

 شماره  گاز سوز باید مطاب  با استاندارد ملی ایران اا  کیت گاز نصب شده بر رو  خودرواا سیست 

 نصب شده باشد. 3999 شماره پنج استاندارد ملی ایران ندساخته شده و مطاب  ب3323

 باشد. 3636-16  گازطبیعی استفاده شده در خودرو باید مطاب  با استاندارد ملی ایران شماره اا لوله

 خودرو گيري سوختاتصال  4-16

 باشد. 3369استاندارد ملی ایران شماره  گیر  خودرو باید مطاب  با سوخت اتصا 

کامح درگیر نشده و یا از  گیر  سوخت ناز باید از فرار گاز در زمانی که  گیر  )پرک ( سوختاتصا  

 جلوگیر  کند. ،یکدیگر جدا شده باشند

 جايگاه و تاسيسات آن  طراحي و اصول کلي الزامات 5

 کليات 5-1

الزامی  رعایت فواص  ایمنی تعریف شده در ای  استاندارد اا  سوخت گیر  گاز طبیعی فشرده، برا  جایگاه

 است.

اا  مجاز عبور و  زامات مربو  به رعایت دسترسیککککاا  سوخت گیر  عمومی، باید ال در مورد جایگاه

هر ، شتانی و یا کککی مجوز و تأییدیه در سطو  ملی، اسککته شود. اخدر نظرگرف و شدت جریان ترافی  مرور

لوازم و وسای  غیرمرتبط با فعالیت و پروژه احداث  مقتضی انجام پییرد. ح  به صورتککککاز مقامات ذیص

اا  جایگاه انبار و نگهدار  شود. دیواراا  مشترک و جداکننده جایگاه باید با  جایگاه نباید در ساختمان

متر ساخته شوند، به استثناء قسمتی از  3/9متر و ضخامت  3/9مصالح ساختمانی توپر با حداق  ارتفکککاع 

نزدیکتر و درسمت )یا به موازات( دیوار اتاق کمپرسور قرار گرفته است، که در ای  صورت دیوار جایگاه که 
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اا  سرویس  متر افزایش پیدا کند. جایگاه 3ارتفاع دیوار با حداق  طو  برابر با دیوار اتاق کمپرسور باید به 

یا مقررات نافی و موثر  در  باز، مشرو  بر عدم وجود قانون و اا  کامحً روستائی، مستقر در نواحی و محوطه

متر  199اا  مجاور جایگاه حداق   تواند فاقد دیواراا  مزبور باشد، در صورتی که ساختمان ای  ارتبا ، می

 با مسیر پیرامونی آن فاصله داشته باشد.  

 محل استقرار تجهيزات 5-8

  توانند در فضا  بازیا بسته نصب شوند، ولی بهتر است که در فضا  باز نصب شوند.  مخازن ذخیره ساز  می 

 نصب مخازن ذخيره در فضاي بازفواصل جداسازي براي  5-8-1

و تأسیسات توزیع گاز  ذخیره ساز در وسائ  کنتر  و تنظی  کننده آنها که مخازن و کلیه  5-8-1-1

مگر آن که ساختمان به طور خا  برا  چنی  استفاده  ،نصب شوندباید در فضا  باز  روند،  بکار می طبیعی

 .ا  طراحی شده باشد

اا  سوخت  از فواص  جداساز  ارائه شده در ای  استاندارد، نباید در موارد  به جز ایستگاه 5-8-1-8

 گیر  استفاده کرد. 

ان با ساخت ی  دیوار تو را می ی  و جدو  9-9-3ار فاصله جداساز  توصیه شده در بنداا   5-8-1-9

 .،کااش دادآتش مناسب 

 نزمخا فواصل جداسازي 5-8-8 

و کلیه مخازن فواص  جداساز  بی  منافی دیواراا  ار ساختمان یا سازه موجود در ایستگاه سوخت گیر  

 که برا  ذخیره یا توزیع گازطبیعی فشرده بکار می روند، باید با مقادیر جدو  ی  منطب  باشند.

 فواصل جداسازي ساختمانها و کاالهاي خطرناك از واحد ذخيره گاز در فضاي بازـ 1جدول 

 (m3)ظرفيت کلي گاز 

 ( lit)يا حجم کلي ذخيره گاز 

فاصله جداسازي از ساختمانها يا 

 (m )مرزها 

فاصله جداسازي از کاالهاي 

 مواد قابل اشتعال خطرناك يا

(m) 

  1111تا ظرفيت 

 (4511حجم  ) تا

3 3 

  8451تا  1111از ظرفيت  

 (110111تا  4511)  از حجم 

3 3 

  84 511تا  8451از ظرفيت  

 (1110111تا   110111)از حجم 

19 19 

وفشار اتمسفر ( است، وقتي در فشار  C ˚15ظرفيت کلي گاز، ظرفيت در دما و فشار استاندارد )  يادآوري ـ

  آبي مخزن ذخيره بر حسب ليتر است. باشد.حجم کلي ظرفيت مگا پاسكال ذخيره شده 2/84
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یا پیاده رو یا  اصلی متر از نزدیکتری  خیابان پنج ایچ مخزن ذخیره ا  نباید در فاصله کمتر از 5-8-8-1

 مگر آنکه ی  دیوار آتش بی  آنها قرار گرفته باشد.  ،اشتعا  قرار داشته باشد قاب  منبع

مایع  گیر  دستگاه سوختمتر نسبت به ار  پنجمخزن ذخیره ا  نباید در فاصله کمتر از ایچ  5-8-8-8

 )شام  توزیع کننده گاز مایع ( قرار گیرد.

دستگاه توزیع کننده گاز متر از  دو و نی مخزن ذخیره ا  نباید در فاصله ا  کمتر از ایچ  5-8-8-9

   قرار گیرد. طبیعی فشرده

 و سيستم فشرده سازي در فضاي بسته   مخازن ذخيره سازي 5-8-9

 با توجه به ظرفیت ذخیره ساز  جایگاه، کمینه فواص  ایمنی جهت نصب تجهیزات در جایگاه 

 تجهیزات ذخیره ساز  و تراک  باید با رعایت حداق  فواص  ایمنی مطاب  با جدو  زیر مستقر و نصب شوند: 

 حصارکشی مخازن ذخیره و کمپرسور –الف 

 باال به  19991 19991تا  ساز  )بر حسب لیتر آب( ذخیرهگنجایش 

 )متر( 19 )متر( 3 دیواراا  مشترک جایگاه و تاسیسات آن

 )متر( 3 )متر( 3 حری  شهر  طبقه امکف

 ) متر( 9 ) متر( 9 حری  شهر  طبقۀ فوقانی

 
 

 باال به  19991 19991تا  ساز  )بر حسب لیتر آب( گنجایش ذخیره

)نظیر فضااا  آموزشی، اا  عمومی  ساختمان

 مسکونی اا  ن( و ساختماتجار ، ادار  و ....
 )متر( 13 )متر( 19

 )متر( 3 )متر( 3 اا  گاز توزیع کننده

 )متر(3 )متر( 3 شعله اا  روباز

 

 اا کننده توزیع -ب

 باال به  19991 19991تا  ساز  )بر حسب لیتر آب( گنجایش ذخیره

 )متر( 2 )متر( 2 حری  شهر 

 )متر( 6 )متر( 6      بزرگراه و جاده اا )نواحی روستایی(              

 )متر( 3 )متر( 3 ساختمانها  ادار  جایگاه

اا و  و اتاق  قسمت ورود  دیواراا  مشترک جایگاه

 یا دفاتر آن )ساختمانها  ادار (                           
 )متر( 3 )متر( 3

 )متر( 3 )متر( 3 اا  روباز                             اجاق
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 اا  مایع مخازن ذخیره سوخت -ج

 باال به  19991 19991تا  ساز  )بر حسب لیتر آب( گنجایش ذخیره

 )متر( 3 )متر( 3 اا  تخلیه و یا سوخت گیر  خروجی

 )متر( 3 )متر( 3 دیوار کمپرسور خانه

در ساختمانها و آپارتمانهاي اطراف. ولي در   بيشينه ارتفاع مجاز براي احداث ساختمانمطابق با  -يادآوري

  باشد. که ساختمان جنب آن بلندتر باشد، آنگاه حالت اخير مورد نظر مي صورتي
متر باالتر از  3/9دیوار مشترک بتونی و یا ساخته شده از مصالح ساختمانی )دیوار اتاق کمپرسور(  تذکر:

آنها )کمپرسور  / ساختمان مخازن ذخیره و با امتداد طولی بیشتر از ی  متر از دو سو  ارکدام ازکمپرسور 

ساعت مقاومت در برابر حری  باید ساخته شوند. آنها باید دارا  مسیراا   3و با حداق    / ساختمان مخازن(

گیر  نمود. گروه مخازن  اندازه دسترسی تودرتو )پیچاپیچ( باشند. فواص  را باید از مرز خارجی دیوار محیطی

ذخیره واقع در اتاق کمپرسور و یا ی  مح  مختص به خود فقط از دو طر  )ی  طر  در طو  و طر  

 دیگر در عرض مخازن( می توانند با دیواراا  مجاور حداق  فاصله را داشته باشند.

 گاز طبيعي فشرده دستگاه توزيع کننده سوخت 5-9

کمتر از نباید ، ذخیره گاز طبیعی فشرده تا نزدیکتری  مخزن زیع کننده سوختدستگاه توفاصله  5-9-1

  .متر باشد 3

 ای  استاندارد پیوست الف و باا  گاز طبیعی فشرده در  طبقه بند  مناط  خطرناک ایستگاه 5-9-8

 گیرند .  آن قرار می تجهیزات برقی باید مناسب ناحیه ا  باشند که در .تشریح شده است

که توسط توزیع کننده گاز طبیعی فشرده ایجاد  خطرتوانند در ناحیه  میاا سوخت سایر توزیع کننده اا  

 را رعایت کنند. 9-3-3بند  فواص  ایمنی گیرند، به شر  آنکه الزامات شده قرار

دسترسی عموم به آنها  ،در توزیع کننده اا  گاز طبیعی فشرده که انگام تعطی  بودن ایستگاه 5-9-4

  استفاده از آنها غیر ممک  شود .شوند که  غیر فعا اا  سوخت گیر  طور   میسر است، باید ناز 

ارائه شده  تا  سوخت گیر  بدون ناظر نوع کارتی یا کلید  در پیوست ا ایستگاهاطحعات  5-9-5

 . است

 سوخت گيري  نازل 5-4

 قاب  متر  اطرا  ناز  سوخت گیر  منبع سککه نباید در فاصله ،گیر  سوختاز در ار نقطه  5-4-1

 .اشتعالی وجود داشته باشد

اا  سوخت  ناز  سوخت گیر  باید طور  قرار گیرد که ناحیه خطرناک اطرا  ار ی  از مکان 5-4-8

 نکند. تداخ  ،ساختمانی که جنبه مکان عمومی را دارد منافکککیایچ ی  از  باگیر ، 

  ه مخازن ذخيره()گرو واحد ذخيره گاز ستقرارا 5-5

پمپ بنزی  یا جایگاه تحوی  سوخت مایع باشد، تجهیزات گاز طبیعی فشرده در مجاورت واحد ذخیره اگر 

  .دیکدیگر فاصله داشته باشن ازمتر  نجپ ای  دو باید حداق 
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 ذخيره گاز و چيدمان  ثابتسيستم  5-6

 مخازن  5-6-1

طبیعی فشرده را تشکی  می داند و بصورت عمود   واحداا  چند مخزنی که ی  مجموعه ذخیره ثابت گاز

قرار می گیرند، باید به نحو  نصب و مستقر شوند که امکان دسترسی راحت به کلیه مخازن و اتصاالت آنها 

 وجود داشته باشد.

 ،برا  اطمینان از دسترسی آسان، امه اتصاالت مخزن باید طور  قرار گیرند که در ار واحد 5-6-1-1

متر  3از مخازن ذخیره تجهیزات دیگر حداق  دبای ذخیره ا  مخازنچنی   ای امه به ی  سمت باشند. 

گیرند، اتصاالت مخازن باید طور   . وقتی واحداا  ذخیره افقی به موازات یکدیگر قرار میفاصله داشته باشد

سوخت  دستگاه ساز ، چیدمانترتیب داده شوند که مقاب  اتصاالت واحداا  دیگر قرار نگیرند. فواص  جدا

  .آورده شده است 9ک پو  1ک پاا   گیر  و ی  مخزن ذخیره افقی متداو  در شک 

 میلیمتر 39 حداق باید  )چیدمان افقی و عمود ( از یکدیگر خازنم ، فاصلهدر ار واحد ذخیره 5-6-1-8

اذب رطوبت باشد و در نقا  تماس اید جنببوده و  مناسب ماده بکار رفته برا  جدا کردن مخازن باید  باشد.

، به نقطه سوخت گیر  روبرو شیراا  مخازن باید  شود. انجامخوردگی اقدامات الزم برا  جلوگیر  ازباید 

و از مخازن باالیی فاصله داشته باشند. شیراا،  یرند که تخلیه گاز به سمت باال صورت گرفتهقرار گگونه ا  

ور  باشند که در مقاب  آسیب ناشی از خودرواا، وسای  تعمیر یا عبور اا باید ط لوله کشی چند رااه اا و

 تجهیزات حفاظت شده باشند.

تخلیه آب نصب شوند. ای   امکان با مطمئ  و ،محک  1بر رو  سککازه ا مخازن ذخیره باید کلیه  5-6-1-9

متر  از جلو و کناره اا  واحد مخازن  دوفاصله  تاآن   اا تواند به شک  ی  سکو باشد که لبه می ازهس

  . باشدامتداد داشته   ذخیره

 مناسباز جنس تور  فوالد   نرده ا باید توسط  فضا  باز نصب شده در  خیرهکلیه مخازن ذ 5-6-1-4

طور   ،ذخیره احاطه کرده مخازن گروهی  متر  فاصله از  یا چیز  مشابه آن که منطقه انبارش را

ند. واحداا  ذخیره باید از نز آسیب دیدن یا دستکار  افراد غیر متخصص محفوظ بماد که انمحافظت شو

) در صورت وجود احتما  چنی   استند تردد اا، تریلراا و دیگر خودرواایی که در حا   برخورد کامیون

 انجام داد.  مناسبنرده یا تیرک  ،ی  جدو  نصب توان از طری  برخورد  ( محافظت شوند، و اینکار را می

دارا   تاثیرات سوءبرا  حفاظت در برابر  باید نصب شده در فضا  باز گاز ساز  ذخیره مخازن 5-6-1-5

باران  از ریزش بر  و ی  سقف یا سایبان باشند. چنی  سقف و سازه ا  باید طور  طراحی شده باشد که

تسهی  کند و نباید امکان حبس شدن  گاز آزاد شده یا نشت کرده را عبور رو  تاسیسات جلوگیر  نموده و

 گاز را بوجود آورد.

 ارتعاش تجهيزات صدا و 5-9

 در ،گیرد میزان شدت صدا  تجهیزات فشرده ساز  گاز طبیعی که داخ  اتاق یا کانوپی قرار می 5-9-1

 دسی ب  باشد. 63فاصله ی  متر  از اتاق یا کانوپی باید 

                                                 
1- Foundation 
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 دسی ب  باشد. 39نباید  بیش از  ،بدون استفاده از حفاظ و بیشینه صدا  کمپرسور در کنار آن 5-9-8

مطاب  با کحس ارتعاشی  و ISO 10816-6 میزان ارتعاش مجاز کمپرسور گاز طبیعی بر اساس استاندارد

  استاندارد میکور باشد  Aاز پیوست A-1تعریف شده در جدو  

 جهيزات و اجزاءت 6

  کليات 6-1

در  مکانی مختص باید کمپرسوراا  و نصب شده در فضا  بسته فشرده مخازن ذخیره گاز طبیعی 6-1-1

مناسبی  ه شک جلوگیر  از خوردگی سطح خارجی تجهیزات باید ب برا فضا  میکور  .نصب گردند به خود

 تهویه گردد.

ت و باید با الزاما ودهب رابار را دا 939مخازن ذخیره گاز طبیعی فشرده باید قابلیت کار با فشار  6-1-8

د. ای  مخازن باید توسط سازمانها  ذیصح  مورد بازرسی و تأیید نمطابقت داشته باش ISO 9809استاندارد 

درصد باال   99تا  13بر رو  مخازن، شیر اطمینان نصب شده باشد که در فشار معاد   دقرار گیرند. بای

 حداکثر فشار کار ، شروع به تخلیه فشار نماید.

باید توانایی آزادساز  حداکثر شدت جریان تغییه گاز را دارا باشند. مح  شیراا  اطمینان  6-1-9

 التور باشد.وقرارگیر  شیراا ممک  است بعد از کمپرسور یا رگ

اا باید برا  فشار کار  مخزن مناسب بوده و نصب آنها باید مطاب  الزامات  جاتصاالت و فلن 6-1-4

 .باشد موجود در ای  رابطه استاندارداا  ملی 

جوشکار  و تعمیر و تغییر  مورد نباید )منظور مخازن ذخیره جایگاه نیست( 1مخازن تحت فشار 6-1-5

 توان جوشکار  نمود.  پایه اا  مخازن را می رار و یا کککک. فقط صفحات مح  استق قرار گیرند

 داشته و جاذب ارتعاش باشند . را  اتصاالت داخلی بی  مخازن و کمپرسوراا باید قابلیت حرکت نسبی جزئی

 گاز طبيعي فشرده ذخيره نصب مخازن 6-8

آنها وجود  9نصب مخازن باید به گونه ا  باشد که ایچگونه تمرکز بار اضافی بر رو  مح  استقرار 6-8-1

فلز   یا محاف نگهدارنده  سازه اا  .اا  استقرار مخازن باید از جنس بتون مسلح باشد باشد. مح  نداشته

ساعت در برابر  سککهبطوریکه حداق  به مدت  ،در مقاب  آتش سوز  محافظت گردند باید ،در صورت استفاده

 آتش مستقی ، بدون اینکه مخازن سقو  کنند مقاومت داشته باشند.

اا  مربو  به آن  نصب بر رو  نگهدارنده اا باید بنحو  باشد که انبسا  و انقباض مخزن و لوله 6-8-8

           ن پییر باشد ) فاصلۀ ابعاد  الزم وجود داشته باشد (.امکا

 باشند. مخازن نصب شده باید دارا  پوشش رنگ سفید مطاب  با استاندارداا  سازنده  6-8-9

                                                 
1- Pressure vesel 

2- Frame 
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 پایه اا  در مح  تماس مخازن با گالوانی  تمهیدات الزم برا  جلوگیر  از ایجاد خوردگی 6-8-4

ته شود. باید دقت بعم  آورد که در طی مراح  رنگ آمیز  مشخصات مخازن و نگهدارنده، باید در نظر گرف

 د و قاب  رؤیت باشند. نتأییدیه اا با رنگ پوشیده نشو

، باید اند برا  استفکاده از مخازن دست دوم یا مخازنی که مدت یکسا  یا بیشتر استفاده نشده 6-8-5

شود که برا  ار نصب جدید از مخازن نو  دد. توصیه میمجکوز بهکره بردار  مجدد از مراجع ذیصح  اخی گر

 استفاده گردد. 

 از ـــــمخازن ذخيره گ 6-9

  (بار 939بر اساس حداکثر فشار کار   .) باشد بار933 فشار طراحی مخازن باید 6-9-1

اشته باشد و یا رو  سطو  آن عملیات دمقاومت  در برابر خوردگی سازه نگهدارنده مخازن باید 6-9-8

 الزم برا  جلوگیر  از خوردگی انجام شده باشد. 

ساز  نگهدارنده باید برا  نصب محک  و بدون لقی مخازن مناسب باشد تا آسیبی به اتصاالت  6-9-9

تمام  مخازن وارد نشود. بهر حا ، باید امکان بازکردن آنها برا  تعمیرات یا بازرسی وجود داشته باشد.

 باید امواره از اطرا  مح  نگهدار  مخازن، قاب  دسترس باشند.  1شیراا  عملگر

 د. نشیر اطمینان و مجرا  تخلیه مخصو  خود  باش ،فشار سنج دارا  ار سر  از مخازن باید 6-9-4

 تجهيزاتمحل نگهداري  6-4

 . مح نصب گردند اتاق کمپرسور نظیر مناسب محلها کمپرسوراا و مخازن ذخیره گاز باید در  6-4-1

 شوند، نباید برا  منظور دیگر  استفاده گردند.  اایی که برا  ای  منظور در نظر گرفته می

باید دو مسیر ورود  غیر مستقی  که در دو سر یکی از قطراا  اتاق قرار دارند، با حداق  عرض  6-4-8

اا  ا باید به سمت بیرون باز شوند و دارا  لوالا متر برا  چرخش آزاد وجود داشته باشد. درب ورود  1/1

 آانی بوده و به صورت آاسته و کنتر  شده بسته شوند. 

اا  غیر مستقی  ذکر شده باید به راارواا و یا مسیراا  خروج اضطرار  خت  شوند.  ورود  6-4-9

آزاد باید تا خیابان و یا متر بوده و مانعی در طو  مسیر قرار نگیرد. ای  مسیر  1/1حداق  عرض آنها باید 

اا یا مغازه اا  دیگر مسدود گردد.  محوطه سوخت گیر  ادامه پیدا کرده و مسیر آن نباید توسط فروشگاه

 لزوم عحئ  راانما  خروج نصب گردد .  صورتباید در 

 هسککحداق   ویژگیسانتیمتر ضخامت داشته باشد و با  13باید حداق  اتاق کمپرسور  دیواراا  6-4-4

تر  مربع ( و یا قو  سانتیمتر بر کیلوگرم 139) H13 نوع ساعت مقاومت در برابر آتش و با بتون مسلح

سانتیمتر  با استفاده از  13ابعاد  شبکه اائی به  با باید دارا  آرماتور بند  دیوارساختار بتونی ساخته شوند.  

. باشد کیلوگرم بر سانتیمتر مربع 2999میلیمتر و مقاومت نهایی کششی حداق   19میلگرد فوالد  با قطر 

برا  اطمینان از ایمنی باال و قدرت تحم  دیوار در برابر خرد شدن ناشی از ضربه یا انفجار، تقویت بیشتر 

راه ح  مناسبی است. سطح اولیه که پس از ریخت  بتون به مرحله،  آرماتور و بتون ریز  مرحله شبکه

 گونه گچ کار  و ایجاد پوشش سطحی مجاز نمی باشد . ایچشود باید حف  گردد و  حاص  می

                                                 
1- Actuator 
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دیواراا باید ) با توجه به محاسبات آنالیز خاک ( بر رو  شناژ بتونی مسلح استوار گردند. سقف  6-4-5

 جزئی بااتصا   دارا یا مخازن ذخیره گاز باید براحتی قاب  برداشت  بوده و  مح  نگهدار  کمپرسوراا و

اا  نگهدار  کمپرسوراا و مخازن ذخیره گاز باید بطور کام  دارا  سیست   باشد . مکان دیواراا  پیرامونی

عداد مناسبی سانتی متر باالتر از آخری  جزء تحت فشار به ت 39تهویه باشند. تهویه اا باید زیر سطح سقف و 

سانتیمتر مربع به ازا  ار متر مکعب  199حد اق   دسطح مقطع ک  ای  دریچه اا بای. شده باشند تعبیه

 ه شودباید تمهیداتی در نظر گرفت ،دریچه اایی در قسمتها  پایی  تر وجود . در صورتفضا  مورد نظر باشد

 وع  انفجار جلوگیر  بعم  آید . که از بیرون زدن آتش یا پرتاب اجسام به بیرون، در شرایط وق

 19اا ایچگاه بیشتر از  دما  داخ  اتاق  تاتأمی  گردد  باید جریان کافی از اوا  خن  کننده 6-4-6

سانتیمتر در  29اا باید راارویی با عرض حداق   درجه سلسیوس از دما  بیرون باالتر نرود. در داخ  اتاق 

ر درنظر گرفته شود. نباید در تمام مسیر راارو مانعی وجود داشته بی  تجهیزات موجود بی  کمپرسور و دیوا

 پایه اا  کمپرسور و یا بیرونی تری  کناره آن اندازه گیر  شود.  باشد. اندازه اا باید از

اا  اتاق  را بزرگتر در  احتیاج باشد، باید راارواا و ورود  با عرض بیشتر یاگر برا  تعمیرات، به رااروی

 نظر گرفت.

مطاب  آیی  نامه اکا  زیسکت محیطکی    ، عای  صدا دارا  سیست  تجهیزات باید مح  نصب  6-4-9

باید تجهیزات جاذب ارتعکاش   ارتعاشات به ساختمانها  مجاور، بیش از حد برا  جلوگیر  از انتقا . باشد

دیواراکا    ی ودیواراا  ساختمانها  مجاور وپک  ایچ ارتباطی بی  پی وتعبیه گردند. برا  ای  امر، نباید 

 ، زیرا باعث انتقا  سر و صدا و ارتعاش به آنها می گردد. اطاق کمپرسور وجود داشته باشد

 ) طبقات باالتر( يا اتاقك تجهيزات درارتفاع احداث اتاق و 6-4-2

اا  نگهدار  کمپرسوراا و مخازن ذخیره گاز در طبقات باالتر از سطح  اا و مح  برا  احداث ساختمان

  د دستورالعملها  زیر در نظر گرفته شوند :زمی  بای

 ساختمان نیز رعایت گردد. 9399برا  ساخت اتاق ویا اتاق  باید مقررات آیی  نامه  -

و استاندارداا  معاد   -IPS-ECE 120ساخت اتاق و یا اتاق  تجهیزات در ارتفاع باید مطاب  با استاندارد  -

 ضرور  می باشد. و فومآب مناسب شام   حری  وجود سیست  اطفا  بی  المللی انجام شود.

متر از سطح زمی  ارتفاع  پنجعبور خودرواا قرار دارد، باید حداق   ی برا زیر ای  طبقات محلدر اگر  - 

 داشته باشد .

د حداق  بای ،آن ساخته می شود رو  برو تجهیزات  اتاق  کمپرسور سازه ا  که به منظور احداث اتاق ویا -

 ش مقاوم باشد.برابر آتساعت در  3

باید به گونه ا  باشد که فضا  الزم  ،ابعاد سازه ا  که اتاق یا اتاق  تجهیزات بر رو  آن ساخته می شود -

عرض ای  فضااا نباید از  بازشدن درب اا  اتاق  در اطرا  آن وجود داشته باشد. تعمیرات، جهت تردد،

 39مطمئ  با حداق  ارتفاع  باید با نرده اا  محک  واطرا  آن  متر کمتر باشد و )ی  و ی  دا  (1/1

 سانتیمتر محافظت شود.

 و دارا  عحئ  خروج باشد. وده قاب  دسترس ب ، راارو پله اصلی باید از مسیراا  عمومی -
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متر  1/1و حداق  عرض مسیر عبور باید  نصب گرددنرده اا  محک  و مطمئ  باید در طرفی  پله اا،  -

سانتیمتر از پایه اا جلوتر باشد، باید محک محاسبۀ  3/3یکه نرده اا  حفاظ راارو بیشتر از باشد. در صورت

از کف پیاده رو یا اولی  پله رو  بوده و متر  3/9عرض راارو در نظر گرفته شود. ارتفاع راارواا باید حداق  

 .شود اندازه گیر از آن  ایی  ترککطح یا سقف پکر سکککزمی  و یا ا

و مقاوم در برابر آتش باشد. ترجیحاً باید در  اشتعا مورد استفاده در ساخت راارواا باید غیر قاب   مواد -

پله  91جهت حرکت راارو تغییر  وجود نداشته و مستقی  باشد. قسمتها  متوالی راه پله نباید بیشتر از 

 ذی  باشد : هطاب  رابطمتوالی داشته باشد. تمام پله اا باید اندازه یکسان داشته و ابعاد آنها م

                                                                                                                                   

t+r=26/9~63/9 

 که در آن :

t    سانتیمتر ( 13پیشانی پله )حداکثر عبارت است از 

r    سانتیمتر ( 96)حداق    عرض پله عبارت است از. 

متر نیز  1/1ه از کککپله اا باشد و الزم نیست ک پهنا  33/9رداا نباید کمتر از کککقسمت پاگ پهنا 

 پله اا در نظر گرفت. برابر باتوان  پاگرد را می پهنا  ر شود.کککبیشت

آتش بکه طبقکات بکاال    در محلها  نگهدار  کمپرسور باید پله اضطرار  نیز در نظر گرفته شود تا زمانیکه 

دسترسی به پله اکا    .اا  خروج در سطح زمی  استفاده نمود رسد، بتوان از آن برا  رسیدن به راه می

اضطرار  نباید وابسته به پله اا  اصلی باشد. ) دسترسی جداگانه الزم است (. چنی  پله اایی باید غیکر  

تواند از نوع عمکود  یکا نردبکانی دو طرفکه      ان میبوده و مقاوم در برابر آتش باشند. نوع پلک اشتعا قاب  

بکه   سانتیمتر باشکد. پلکه اکا بایکد ایمک  و      13باشد، که در ای  صورت فاصله نردبان تا دیوار باید حداق  

 .قاب  استفاده باشند سهولت

 )غیر شهر  یا جکاده اکا  بکی  شکهر (     مکان جایگاه در مناط  غیرمسکونی موقعیت و اگر 6-4-7

باشکد.   وجود دیواراا  بتونی برا  مح  نگهدار  کمپرسوراا و مخازن ذخیره گاز ضرور  نمیقراردارد، 

در ای  مورد، اطرا  آنها باید با شبکۀ تور  سیمی احاطه گردد و دو مح  ورود  ) ککه در دو سکر قطکر    

  ایمنکی  متر باشد. در ای  صورت حداق  فواصک  سهمحوطه باشند ( تعبیه گردد. ارتفاع تور  باید حداق  

ککه منکاط  مجکاور بکه بافکت       در نظر گرفته شود. زمکانی  ،ای  استانداردبرابر مقادیر ذکر شده در دو باید 

اا  مربوطه و دسکتورالعم  اکا  سکازمان محکیط     باید شرایط مطاب  با استاندارد ،مسکونی تبدی  شوند

 تغییر کند. زیست

اا  با ارتفاع بکیش از یک  طبقکه وجکود      وقتی در مناط  مسکونی ، در کنار جایگاه ساختمان  6-4-11

 اا حف  گردد.  اا  ایمنی تجهیزات با ای  ساختمان باید فواص  وحری  ،دارد

تیکر مه : تعیی  شرایط چیدمان کمپرسور مخکازن در واحکداا  پکیش سکاخته )بسکته اکا  آمکاده( و        

ینگونه مجموعه اا به عهده مقام ذیصح  می باشکد. البتکه در ارتبکا  بکا نحکوه      دیواره ا امچنی  ضخامت

 3اکا    الزمات اعحم شده در فصک   بایدحرارتی و صوتی دیواره اا و فواص  ایمنی در جایگاه  عای  بند 

 کامحً رعایت گردد. 6و
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 3-3و 2-3بند  19932ملی ایران شماره  به استاندارد  شرایط اتاق  تجهیزات )کانوپی(برا   6-5

 مراجعه شود.

 طراحي فضاي تردد و حرکت  9

 هاي سوخت گيري سريع  جايگاه 9-1

 کليات  9-1-1

را فراا   چیدمان سکواا  سوخت گیر  باید طور  باشد که امکان ورود وخروج آسان خودرواا 1-1-1- 9

را مسدود نمایند و  خروج ورود یاکه خودرواا برا  سوخت گیر  توقف کرده اند، نباید مسیر  آورد. در زمانی

 بسو خودرواا ترجیحاً باید  جهت عمومی شوند. در زمان سوخت گیر ، نیز نباید باعث اشغا  مسیراا 

اا به ایچ عنوان نباید به عنوان مسیر عبور خودرواا در نظر  خیابان باشد. مسیراا و فضااا  داخ  جایگاه

 ذیصح  رسیده باشد.گرفته شوند، مگر اینکه به تأیید مقامات 

گیر  باشد و  خودرواا در زمان سوخت گیر  باید مواز  با راستا  سکو  سوختراستا   9-1-1-8

بر خح  آن مجاز نیست. خودرواا برا  رسیدن به مسیر ورود  یا خروجی، نباید با دنده عقب  راستایی

 حرکت کنند.

شود، ترجیحاً باید بصورت مواز   ث مییا تعداد بیشتر  سکو  سوخت گیر  احدا اگر دو 9-1-1-9 

تا  می توان باشند، بطوریکه امکان تخلیه سریع در حالت اضطرار  را داشته باشد. بر رو  ار سکو، حداکثر

 .بصورت ردیفی نصب نمود اا ضم  رعایت حری    یا دو شیلنگ رادارا  یچهار دستگاه 

 

ورود  و خروجی باید برا  تردد خودرواا مناسب زاویه بی  مسیراا  ، βو  α مقادیر زوایا  9-1-1-4 

باشد ، مگر  درجه ) نسبت به وضعیت اولیه خودرو درخیابان ( مجاز نمی 29باشند. زوایا  چرخش بیشتر از 

 در موارد خاصی که شعاع گردش بزرگتر امکان پییر باشد.

 

 کف ساز  محوطه تردد خودرواا  9-1-1-5

سطحی مقاوم در برابر عوام  محیطی ) سرما ، گرما و رطوبت ( دارا  باید  تمام مسیراا  موجود در جایگاه ،

باشد. سطح محوطه باید سفت و غیر مقاوم (  غیرهاا ) بنزی ، روغنها و  در برابر ایدروکرب امچنی   وبوده 

 باشد. سطح مسیراا  سوخت گیر  باید افقی ) بدون وجود سطح خاکی در جایگاه مجاز نمی لغزنده باشد.

نباید باعث  ،شوند اا  سطحی در نظر گرفته می اایی که برا  جمع آور  آب شیب تند ( بوده و شیب

 لغزندگی خودرواا گردد.

 ابعاد و فواصل  9-1-8

حداق   باشد. 3مطاب  شک  و  ی جدو  شمار  مندرجات  طب ابعاد سکو  سوخت گیر  باید  9-1-8-1

باید رعایت گردد.  نیز 6در شک   Dمتر باشد. عحوه بر ای ، مقدار فاصله  3/6باید  (E)عرض مسیر ورود  

 .  باشد 3شک  عرض مسیر خروجی باید مطاب  
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باید  ،عرض مسیراا  سوخت گیر  برا  وضعیتی که سکواا  سوخت گیر  مواز  استند 9-1-8-8

متر در نظر گرفته شود. فاصلۀ  ششمتر باشد. از ای  رو حداق  فاصلۀ بی  دو سکو  مواز  باید  سهحداق  

مطاب  شک  ) متر باشد افتباشند باید حداق   نقا  انتهایی دو سکو  سوخت گیر  که بصورت ردیفی می

3). 

اا  سوخت گیر  باید در جهت حرکت خودرواا بصورت صعود  شماره گیار  شوند. در مواقعی  دستگاه

متر از  سهتوان مسیر اضافه ا  حداق  به عرض  می  دستگاه سوخت گیر  رو  ار سکو باشد، دوکه بیش از 

 .( 2شک  مح  دستگاه دوم به بعد در نظر گرفت ) مطاب  

 اا  سوخت گیر  و خطو  مرز  اماکنی که دیوار ندارند و یا ساختمان فاصلۀ بی  دستگاه 9-1-8-9

که  متر باشد. در صورتی پنجبرا  ورود گاز به آنها وجود دارد، باید حداق   بازشواائی منافی یا اایی که

متر  سکهداز  کتواند تا ان ورودگاز باشند، ای  فاصله می بازشو  منفی یا ی بدونیدیواراا دارا خطو  مرز  

سوخت گیر  تا خطو  مرز  ) حاشیه جلویی جایگاه ( باید   اا ابد. حداق  فاصلۀ بی  دستگاهککااش ی

  .( 19شک  متر باشد ) مطاب   پنج

 هاي سوخت گيري سكو 9-1-9

اا  سوخت گیر  که بصورت ردیفی در ی  یا چند سکو  سوخت گیر  قرار  چیدمان دستگاه 9-1-9-1

اا   اا گردد. حداق  فاصله بی  دستگاه دارند، نباید باعث جلوگیر  از استفاد  امزمان تمام شیلنگ

جا  ی  دستگاه دو  بهمتر باشد. در صورت استفاده از دو دستگاه ت  شیلنگ  19سوخت گیر  باید 

 . (11 شک متر بی  آن دو باید رعایت گردد )مطاب   ی متر و حداکثر  3/9شیلنگی، فاصلۀ حداق  

متر از  3گردند و ارتفاع سایبان باید حداق   در فضا  آزاد نصبسوخت گیر  باید   اا دستگاه  3-1-3-9

دستگاه سوخت گیر  محسوب  اجزاء ازاند نیز  اا به آنها آویزان شده سطح زمی  باشد. پایه اایی که شیلنگ

راا  قطع جریان گاز تعبیه کرارگیر  شیکا  جهت قمحفظه  ر رو  سکواا  سوخت گیر  بایدکب .شوند می

دستگیره ا   مجهز به نیز وبوده باید دارا  درپوش متحرک یا لوالیی، بدون لبه اا  برنده محفظه د. ای  شو

کیلوگرم است . عم  قرارگیر  شیراا نباید بیش از پنج درپوش باشد. حداکثر وزن مجاز درپوش، با سطح 

باید امکان دسترسی آسان و عملکرد راحت شیراا محفظه سانتیمتر پایینتر از سطح سکو باشد. ابعاد ای   29

 شرایط زیر باشد :یکی از دارا  باید حداق   ،در زیر سطح زمی  باشدمحفظه اگر ای   .را فراا  آورد

 حب متص  باشد. ضاز قسمت کف به شبکۀ فا -     

 قابلیت جیب و نفوذ آب از کف حفره وجود داشته باشد .  -     

متر باشد، باید موانع و  9/9که ارتفاع سکو  سوخت گیر  از کف جایگاه کمتر از  ر صورتید 9-1-9-9

اا باید بنحو  باشد که در برابر برخورد  احی حفاظاا  مکانیکی در دو انتها  آن نصب گردند. طر حفاظ

اا نباید کوتااتر از ارتفاع سپر  کیلومتر در ساعت مقاومت داشته باشند. ارتفاع ای  حفاظ 19خودرو با سرعت 

 خودرواا باشد.



 33 

 بوده تا جاذب انعطا  پییر توزیع کننده باید مجهز به اتصا اا   دستگاه گاز بهاتصاالت  کلیه 9-1-9-4 

تواند  اا  سوخت گیر  و سایر نشانگراا  رو  دستگاه، می ارتعاش و ضربه باشند. سطو  بیرونی دستگاه

 اا  خود اطفاء باشد.  جنس فلز یا پحستی  از

 نواحي اطراف و مربوط به جايگاه  9-1-4

اا   فروشگاهکه نواحی و اماکنی از قبی  پارکینگ، کارواش، تعویض روغ ، فروشگاه الستی  یا  در صورتی

لوازم یدکی در جایگاه تعبیه شوند، باید طور  طراحی گردند که خودرواا در انگام استفاده از ای  نواحی، 

باید مزاحمتی برا  خطو  ورود  و خروجی و منطقۀ سوخت گیر  بوجود نیاورند و دسترسی مستقی  آنها 

 از طری  خیابان اصلی انجام گیرد . 

عبور عابری  باید مسیر  در نظر گرفته شود که از مناط  سوخت گیر  و یا مح  در داخ  جایگاه برا  

 عبور خودرواا استفاده ننمایند.

 چيدمان خاص مناطق تردد و سوخت گيري خودروها  9-1-5

 چيدمان مربعي سكوهاي سوخت گيري  9-1-5-1

ز رئوس مربع قرار گیرند، در یکی ا کداموقتی سکواا  سوخت گیر  به گونه ا  چیده شده باشند که ار 

 رعایت گردد:  زیربه شر   19میان آنها باید مطاب  شک   هاصلفحداق  

متر و فاصلۀ بی  دو افت متر ، فاصلۀ دو انتها  دو سکو  ا  امتداد  دهفاصلۀ بی  دو سکو  مواز   -

 متر باشد. ده دستگاه 

متر برا  عبور چهار مسیر  با عرض متر  بی  سکواا  سوخت گیر ، باید ده در مرکز ای  فاصلۀ  -

 خودرواا در نظر گرفته شود .

   .متر  باشند چهارخودرواا  ساک  و ایستاده برا  سوخت گیر  نباید در داخ  ای  مسیر  -

  .گردد سكوي سوخت گيري توصيه نمي چهاربراي اين نوع چيدمان ) چهار ضلعي ( بيشتر از  -يادآوري

 ساير انواع چيدمان 9-1-5-8

اا  مواز  یا متوالی باشند، چیدمان سکواا باید مورد تأیید  را  سایر انواع چیدمان که ترکیبی از ردیفب

 .مورد مطالعه قرار گیرندمقامات ذیصح  قرار گیرد. در ای  حالت ، فضا  حرکت و تردد خودرواا باید کامحً 

 هاي سوخت گيري کند  جايگاه 9-8

 دیسپنسراا  سرعت پایی  در جایگاه به استاندارد مربو  به جایگاه سوختدر رابطه با نصب  9-8-1

 مراجعه شود. گیر  کند

 نواحي تردد و حرکت خودروها  9-8-8

وقتی که مح  توقف خودرواا در امتداد سکواا   نواحی مربو  به خطو  سوخت گیر در  9-8-8-1

شده باشد. ابعاد ار محدوده در مقایسه با سوخت گیر  نباشند، باید محدود  قرارگیر  ار خودرو مشخص 

 شرایط ذی  باشد: دارا  خودرو باید 

 متر از طو  خودرو بلندتر باشد .  ی باید حداق   محدودهطو   -
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 متر از عرض خودرو بیشتر باشد . ی  عرض آن باید حداق   -

  :دزیر باشن رابطهحداق  عرض مسیراا  ورود  یا خروجی نیز باید مطاب   9-8-8-8

G = A + L Sinγ + B Cosγ 
                      که در آن :

G :   عرض مسیر 

A :  3   متر 

 B عرض خودرو  : 

L :                                                                                         طو  خودرو 

γ :   به محور طولی سکوخروجی نسبت زاویۀ بی  محور طولی مسیر ورود  یا 

که برا  عبور دو طرفه خودرواا در نظر گرفته شوند، باید  عرض مسیراا  ورود  / خروجی در صورتی

 (   13شک  متر افزایش یابد. سطح مسیراا  سوخت گیر  باید به طور کام  تراز گردد. )  پنجحداق  

 سكوهاي سوخت گيري  9-8-9

گیر  گاز طبیعی فشرده باید نرده اا  حفاظ که از سطح  اا  سوخت برا  حفاظت مکانیکی از دستگاه

اا قرار  سانتیمتر از دستگاه 39سپر خودرواا پایی  تر نباشد، نصب گردند. ای  نرده اا باید در فاصلۀ حداق  

اا  اطرا  ) پنجره، درب و  اا  سوخت گیر  و منافی رو  دیواراا  ساختمان گیرند. فاصلۀ بی  دستگاه

 متر باشد.  پنجحداق  ( باید  غیره

 لوله کشي  2

 کليات 2-1

و یا مورد قبو    API/ASMEاا  استاندارداایی مانند توصیهباید مطاب  با  اا  لکوله کشی 2-1-1

فشار طراحی  د.نبار را دارا باش 939فشار با  کارفشار قو  باید قابلیت  کشیباشند. لوله  مراجع ذیصح 

  ر می باشد.با 933متناسب با ای  فشار کار 

اا  ک  فشار یا فشار قو  کار می کنند، باید مورد تأیید مرجع ذیصح   جوشکارانی که بر رو  لوله کشی

 آزمون مهارت جوشکاران باید بر اساس استاندارد و EN 288باشند. روش جوشکار  باید بر اساس استاندارد 

EN 287-1 انجام شود. 

بصورت روکار یا نصب در ارتفاع )نه رو  زمی ( انجام گردد،  که قسمتی از لوله کشی در صورتی 3-1-9

برخورد اجسام با  اا  الزم برا  رفع ارتعاش و لرزش و باید تمهیدات الزم برا  انبسا  و انقباض و تکیه گاه

اا در حفره اایی که به امی  منظور  دیگر عوام  در نظر گرفته شود. امینطور باید تکیه گاه لوله اا  گاز و

، باید با ضد زنگ   ک  فشارر زمی  ایجاد گردیده اند، بصورت مستحک  نصب گردند. ای  قسمت از لوله ااد

 پوشیده شده و پوشش نهایی با رنگ زرد انجام شود. 

بار( باید از فوالد زنگ نزن مناسب ساخته  939لوله کشی اا  پرفشار )با فشار کار  حداکثر  2-1-9

باشند، قرار  سانتیمتر می 13ناسبی که دارا  دیواراائی با حداق  ضخامت اا  م شده و در درون کانا 

اا باید  گیرد. ای  دیواراا باید از بتون مسلح با شبکه اا  آرماتور بند  مضاعف ساخته شود. درپوش کانا 
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ه ا    تحم  حداکثر باراا  وارده، به گونوالد ( با استحکام قاب  قبو  برااا  ف از شبکه اا  )گریتینگ

 ساخته شوند که تخلیه گاز و تهویه فضا  درونی کانا  به راحتی امکان پییر باشد.    

تواند با استفاده از فرایند جوشکار  صورت گرفته و یا با بهره گیر  از  لوله کشی پر فشار می 2-1-4

 اتصاالت رزوه ا  فشار باال عملی گردد. 

تا کمپرسور باید مطاب  با دستورالعم   1ترینگیم تسمبرا  اجرا  لوله کشی ک  فشار از ق 2-1-5

 شرکت ملی گاز ایران عم  شود.

 تجهيزات قطع اضطراري و شيرهاي اطمينان  2-8

در نزدیکتری  نقطه به ایستگاه  ، باید دارا  شیر دستی قطع جریانلولۀ گاز ورود  کمپرسور 2-8-1

باید در محلی نصب شود که به راحتی در دسترس بهره بردار باشد. بنابرای  در قسمت  وده وب میترینگ

ورود  کمپرسور باید از ی  شیر قطع و وص  خودکار )شیر خودکنتر ( استفاده نمود. ترتیب و آرایش 

 . آمده استشیراا  قاب  نصب در قسمت ورود  کمپرسور در قسمت دوم امی  استاندارد 

ست. ا الزامی خاموش کننده کمپرسور سیست  خودکار، وجود شیر تنظی  فشاررود  در قسمت و 2-8-8

درصد بیشتر از  19باید در فشار در ورود  کمپرسور فرمان می گیرد و  از تغییر فشار غیر مجاز سیست ای  

، تا حداکثر فشار ورود  کمپرسور عم  نماید. ی  شیر یکطرفه باید در مسیر کمپرسور و مخازن ذخیر  گاز

خروجی کمپرسور، قب  از  فشار دائمی بر رو قرار داده شود. ی  کلید قطع  ،حدامکان نزدی  به کمپرسور

را داراست،  بهره بردارانداز  مجدد توسط  مخازن گاز با اشدار دانده اا  نور  و صوتی که فقط قابلیت راه

 باشد .  درصد باال  حداکثر فشار کار  19نصب گردد. فشار عملکرد آن باید 

 سيستم آشكار سازي و اعالم حريق 2-8-9

برا  سیست  شناسائی و اعحم حری  در اتاق کمپرسور و اتاق کنتر  و در ساختمان ادار  باید بر اساس  

( عم  نمود. بر ای  اساس در اتاق کمپرسور باید حداق  دو عدد آشکارساز گاز، IPSاستاندارد صنعت نفت )

UVدو عدد آشکارساز شعله با حساسیت 
9 ،IR

و دو عدد آشکارساز حرارت و در اتاق کنتر  حداق  ی   3

، ی  از طر  دیگر عدد آشکارساز دود و در ساختمان ادار  حداق  ی  عدد آشکارساز دود نصب گردد.

در مرحلۀ او  باید زنگ  کهمواد قاب  احتراق و انفجار باید نصب گردد برا  و حس گر دو مرحله ا  نشانگر 

 اخطار را به صدا درآورده و در مرحلۀ دوم تجهیزات کمپرسور را به صورت خودکار قطع نماید.  

 شيرها و اتصاالت  2-9

  کليات 2-9-1

تأیید نوعی شیراا و اتصاالت باید مطاب  با استاندارداا  مورد تأیید مرجع ذیصح  انجام پییرد. از شیراا و 

 اتصاالت چدنی نباید استفاده گردد . 

                                                 
1 - Metering 

2 - Ultra violet 

3 - Infra red 
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فشار کار  سازگار بوده و مطاب  با الزامات استاندارداا  تجهیزات  با اا باید اا، اتصاالت و رزوه کوپلینگ

  قطع جریان باید تا جائیکه میسر است به تجهیزات مربوطه مانند مخازن، نصب شده باشند. شیراا

 نزدی  بوده و به سادگی قاب  دسترس باشند.  غیرهکمپرسوراا و 

  1شيرهاي اطمينان تخليه فشار 2-9-8

ذخیره، خروجی ار مرحلۀ کمپرسور،  اا ( گروه مخازن )کپسو ، حجی  ای  شیراا باید در مخازن ذخیره

نصب شوند. بجز در   و در ار جایی که باید در برابر افزایش فشار محافظت گردد، شیر تنظی  فشاربعد از ار 

درصد باالتر از حداکثر فشار کار  مجاز مخزن  99مورد شیر اطمینان تخلیه فشار مخازن ذخیره که باید در 

درصد باالتر از فشار کار  یا فشار عملکرد تنظی   13الی  19در محدود   شیراا  اطمینان باید ،عم  نماید

 شوند. 

و غبار محافظت  گردکلیه شیراا  اطمینان تخلیه فشار باید در برابر باران و مواد خارجی مانند  2-9-8-1

، استفاده گردد. برا  ای  منظور طراحی آنها باید دارا  کیفیت باال بوده و از مواد  که ضد جرقه استند

  گردد. 

 درج گردند: به صورت خوانا و پاک نشدنی شخصات زیر باید بر رو  شیراا  اطمینانم 2-9-8-8

  سازنکککدهنام و عحمت تجار   -

 بر حسب بارفشار تنظی   -

 متر مکعب بر دقیقه  بر حسب اوادرجه سلسیوس و فشار  13دبی اوا در دما   -

 ماه و سا  انجام کالیبراسیون -

 شماره سریا  قطعه -

 روش نصب 2-9-9 

اا، لوله اا   اا، ناز  اتصا  شیراا  اطمینان تخلیه فشار به اتصاالت مهره ماسوره ا ، فلنج 2-9-9-1 

قطر خروجی شیراا  اطمینان  شود. مسیر تخلیه گازتهویه و سایر اتصاالت نباید باعث کااش سطح مقطع 

. مح  نصب آنها شیر باشد که مانعی برا  جریان خروجی ایجاد نگرددتخلیه فشار باید بزرگتر از قطر ورود  

درصد  119ست که باید حفاظت گردند. دبی خروجی آنها باید حداق  ا بی  تجهیزات قطع جریان و  اجزائی

 دبی کار  باشد .  حداکثر

 چند رااککه توان به ی  از تجهیزات کاانده را به شرطی میجزء اا  تخلیه دو یا چند  لوله 2-9-9-8

فشار مشرو  بر اینکه  ،مقاطع لوله اا  ورود  بوده سطو حداق  برابر جمع  آن اتصا  داد که سطح مقطع

 عملکرد شیراا  اطمینان یکسان باشد. 

متر از سقف اتاق  کمپرسور، باالتر  3/9متر از سطح زمی  و  ششانتها  لوله تهویه باید حداق   2-9-9-9

 باشند: زیر رابطهاا و بنااا  مجاور، ارتفاع انتها  لوله تهویه باید مطاب   باشد. بعحوه، با توجه به ساختمان
D + 2.5 –h > H  

         :  که در آن

                                                 
1 - Pressure relief valve 



 33 

h  متر( بر حسبارتفاع انتها  لوله تهویه ) عبارت است از 

H  متر( بر حسبارتفاع بلندتری  بنا  مجاور ) ارت است ازعب 

D   متر( بر حسبفاصلۀ افقی بنا  مجاور تا لوله تهویه )عبارت است از 

لوله تهویه باید دارا  کااند  صدا باشد که در صورت تجاوز شدت صدا از مقدار مجاز، عم   2-9-9-4

بکاید به داخ  مخزن ضربه گیر ادایت گردند.  ککاانده فشکار در اتکاق اا  نماید. تخلیه تمام سیست 

 طراحی و ساخت مخزن ضربه گیر باید مورد تأیید مرجع ذیصح  باشد.

 اا  دوره ا  یا تعمیرات( باید در مح  سیست  تخلیه گاز حیک  سکرویس )برا  زمان سرویس2-9-9-5 

از از لوله اا  تهویه به علت نقص اا  مناسب، با شیر دستی مجهز به درپوش، تعبیه گردد. تخلیه متناوب گ

که در ایک  شرایط، پرسنک  ، یا تعمیکرات صورت اجبارپییرفته نیست. مگر در  سایر عوام در نگهدار  و 

 باید آگاای الزم راجع به خطرناک نبودن ای  وضعیت را به مراجعه کنندگان اعحم کنند . 

  1شيرهاي قطع جريان اضافي  2-9-4

باید با شیراا  قطع  ،ذخیره و اتصاالت خروجی مخازن، به غیر از خروجی شیراا  اطمینانتمامی مخازن 

گاز به اوا  آزاد باشد. بیش از حد  نشت مانعجریان اضافی نیز محافظت گردند. شیر قطع جریان اضافی باید 

شیراا  قطع  غیرهاا و  در مواقع ایجاد ترک یا شکستگی یا ار گونه اشکا  در لوله کشی، تجهیزات، شیلنگ

 جریان اضافی باید فعا  گردند.

 عحئ  و مشخصات زیر باید بر رو  شیراا  قطع جریان اضافی درج گردد :

  سازنکککدهنام یا عحمت تجار   -

 مد  شیراا  قطع جریان اضافی -

 حداکثر دبی عبور  -

 دبی جریان برا  سیا  طراحی شده  -

 ساخککککتماه و سا   -

 قطع جريان خودکار سريع با قابليت کنترل از راه دور شيرهاي 2-9-5

 مجهز بهبه غیر از شیراا  یکطرفه یا شیراا  قطع جریان اضافی، باید از شیراا  قطع جریان  2-9-5-1

سیست  الکتریکی یا پنوماتیکی یا ترکیب ار دو، استفاده نمود. ای  شیراا با قابلیت کنتر  از راه دور، باید در 

سور بعد از کنتور و در خروجی ار واحد مخازن تحت فشار، نصب گردند. در مورد کمپرسوراایی کمپر ورود 

 د.که موتور گازسوز دارند  باید ی  شیر با مشخصات فوق، مابی  موتور و کنتور جریان قرار گیر

قطع  سیست  عملکرد اینگونه شیراا باید از نوع کامحً ایم  باشد که وقتی نیرو  محرک شیر 3-3-3-9

اا  الکتریکی در مناط  پرخطر استفاده شود، باید از نوع  شود، جریان را قطع کند. در مواقعی که از سیست 

 ضد انفجار باشند.

                                                 
1 - Excess flow valve 
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 ها فشار سنج 2-4

درصد  99 اا باید به گونه ا  باشد که قابلیت نشان دادن فشار کار  به اضافه حداق  انتخاب فشارسنج

  .تر بوده و به خوبی قاب  رؤیت باشدممیلی  199بیشتر را دارا باشد. قطر صفحۀ فشار سنج باید حداق  

 يگير هاي سوخت شيلنگ 2-5

 ،سوخت گیر  به امراه ناز  و شیر مربوطه باید از جهت ساخت و نوعاا   مجموعۀ شیلنگ 2-5-1

 مورد تأیید نوعی مراجع ذیصح  باشند. 

اا  بار را دارا باشند . الیه اا  داخلی شیلنگ 939 تا اا باید قابلیت تحم  فشار کار  نگشیل 2-5-8

اا  سطح خارجی آنها باید در برابر عوام  محیطی مانند  باید در برابر ایدروکربنها مقاومت داشته و الیه

 تخلیه الکتریکی و غیره مقاوم باشند.  ،رطوبت، ازن 

با دو برابر فشار کار  تحت آزمون ایدروستاتی  واقع شده و باید اا  شیلنگعحوه بر موارد فوق،  2-5-9

 . وحداق  فشار گسیختگی چهار برابر فشار سرویس تحم  نمایند مورد تأیید قرار گرفته باشند

   . باشد می 3369کلیه مشخصات ناز  مطاب  با استاندارد ملی ایران به شماره  2-5-4

 متر باشد.  پنجحداکثر طو  شیلنگ و مجموعۀ ناز  نباید بیشتر از  2-5-5

د، بحفاصله از وتمهیدات ایمنی شیلنگ باید طور  باشد که اگر توسط خودرویی کشیده ش 2-5-6

 ر  نداد.  1دستگاه سوخت گیر  جدا گردد و ایچگونه نشت گاز

  شرایط استفاده، آزمونها  انجام شده، اا  مورد استفاده باید دارا  گواای سازنده شام شیلنگ 2-5-9

 استاندارداا  ساخت و مهر تأیید مراجع ذیصح  باشند. 

 تجهيزات آزمون 2-6

 آزمون هيدرواستاتيك 2-6-1

قب  از راه انداز  و ورود گاز به سیست ، تمامی تجهیزات به صورت یکپارچه )سیست  نصب شده( باید مورد  

 بر رو  ک  سیست  برابر فشار کار  3/1فشار  معاد   ید باای  آزمون باآزمون ایدرواستاتی  قرار گیرد. 

 د. شوانجام 

   را به مرجع ذیصح  ارائه نماید:نصب کننده تجهیزات باید رویه آزمون شام  اطحعات زیر 

 خوا  سیا   -

 اا مشخصات فشارسنج -

 آزمون، مقدار و تغییرات فشار در زمان، آب بند ، فشار و مدت زمان  آزمککون  چرخه اا  -

 حداق  شرایط مورد نیاز:

 برابر فشار کار   3/1ساعت مقاومت با  ی  -

 برابر فشار کار  2/1ساعت با  3آب بند  :  -

                                                 
1 - Break away system 
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. پس از انجام استفاده گردد شود ی که باعث تشکی  ایدرات نمیلسیااز گردد برا  انجام آزمون  وصیه میت

آزمون ایدرواستاتی  و تزری  مواد برطر  کننده زنگ زدگی با استفاده از عوام  غیرفعا  کننده در لوله اا 

و اطمینان از خش   1کساز پابرا   (N2 , CO2 )تزری  گاز خنثی باید از فرایند خش  کردن و سپس 

 شدن لوله اا استفاده نمود.

 بازرسي  2-9

مرجع  انداز  و ورود گاز به سیست ، تمام تجهیزات باید توسط بازرس مورد تأیید قب  از راه 2-9-1

ذیصکح ، مکورد بازرسی قرار گیکرد. در زمکان بازرسی، مسؤو  نصب تجهیزات و نمایند  قانونی شرکت بهره 

 بردار باید حضور داشته باشند. 

تمامی تجهیزات تا خروجی گاز از دستگاه سوخت گیر  باید توسط مرجع ذیصح  از نظر تأیید  2-9-8

قرار گیرند. در صورت بروز ار گونه نقص و عیب باید بهره بردار  ایمنی الزم و عملکرد صحیح مورد بازرسی 

 از تمام تجهیزات متوقف گردد. 

باید رعایت شده  زیراا  سوخت گیر  گاز طبیعی فشرده، موارد  جهت تأیید فنی موقت جایگاه 2-9-9

 باشند:

 جع ذیصح  رتأیید م -

 با توجه به الزامات مرجع ذیصح  اا انجام آزمون -

 أیید عملکرد صحیح تجهیزات جایگاه و کنتر  سیستمها  ایمنیت -

 اا  سوخت گیر  با توجه به مقادیر مشخص شده توسط مرجع ذیصح  تأیید کالیبراسیون دستگاه -

 بازرسي و آزمون دوره اي 7

 مستند سازي سوابق 7-1

آغاز سوخت گیر ، روز پس از  39پس از تأیید نهایی جایگاه سوخت گیر  و در مدت حداکثر  7-1-1

که « وقایع روزانه » با عنوان  دفترچهاا  کار  و ی   مال  جایگاه باید مجموعه ا  از مدارک تأیید طر 

صفحه بند  و شماره گیار  شده است را در ی  نسخۀ اصلی و دو نسخۀ کپی مهیا نماید. ای  مجموعه باید 

نسخه کپی از مدارک فوق به امراه دفترچه شام  اص  گواای اا  تأیید مراجع ذیصح  نیز باشد. ی  

 جهت بازرسی و کنتر  باید امواره در دفتر جایگاه موجود باشد. « وقایع روزانه»

 «وقايع روزانه » دفترچه  7-1-8

 گیرد: مورد استفاده قرار می زیرای  دفترچه در موارد 

 ؛گردند صادر میجهت ثبت تأییداا  دوره ا  که توسط مال  یا سایر مراجع ذیصح   -

 ؛جهت حف  و ثبت اصححات جزئی تجهیزات خارج از محدوده اا  پرخطر جایگاه -

 پرسن  دارا  امچنی  نام ،ثبت موارد مربو  به برنامۀ بازرسی و نتایج حاصله توسط مال  جایگاه -

  .انجام ار موردبرا  صححیت 

                                                 
1 - Purging 
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 هاي دوره اي کنترل 7-8

 هاي ماهانه  کنترل 7-8-1

اا  مورد استفاده و نتایج بدست آمده آن در  ا  مااانه باید توسط مال  جایگاه انجام گردد و روشا کنتر 

مال  جایگاه  بعحوه. دفتر وقایع روزانه ثبت گردد. ار گونه عیب عملکرد  باید به سازند  جایگاه گزارش شود

، ی  نسخۀ کپی ای  امچنی  .مایداا  مااانه را بصورت صورتجلسه در دفتر وقایع روزانه ثبت ن باید کنتر 

 روز کار  برا  مراجع ذیصح  ارسا  گردد.  3مدارک باید در طی 

 .باید در کنتر  اا  مااانه مورد بازرسی قرار گیرند 2-1-9-2تا  1-1-9-2مربو  به بنداا   موارد

 تجهيزات اطفاء حريق  7-8-1-1

اا، تقسی  مکان قرارگیر  آنها، دسترسی آسان و حفاظت در برابر عوام  محیطی باید با توجه سیلندروجود 

اا و مشخصه اا  شارژ باید مورد کنتر  سیلندربه رویه اا  موجود مورد تأیید قرار گیرد. تاریخ اعتبار شارژ 

پییر  الزم و عدم وجود اا از قبی  : رنگ، شیلنگ پاشش از نظر انعطا  سیلندر قرار گیرد. شرایط ظاار 

 باید مورد کنتر  قرار گیرد. سیلندراا   ناز  و مهر و موم  سطح آن، سحمت مجموعۀ ترک رو 

 فشار سوخت گيري  7-8-1-8

د. برا  کنتر  ای  موضوع، ی  ابزار اندازه گیر  باشبار  993تا  123 باید در محدودهفشار سوخت گیر   

میلی متر ( باید بصورت سر  با نازلها  سوخت گیر  نصب شود.  199استاندارد ) فشار سنج با صفحه 

میانگی  فشار حاص  از اندازه گیر  فشار سوخت گیر  سه خودرو بعنوان فشار سوخت گیر  تعیی  خوااد 

 3/3اگر فشار ی  شیلنگ به مقدار  % باشد.9شد. اختح  بی  ای  سه عدد و عدد میانگی  نباید بیشتر از 

و  تعمیرات و پرسن  مجرب باید نسبت به ئبار ( شود، مس 999حداکثر فشار سوخت گیر  ) درصد بیش از

کااش فشار شیلنگ تا انداز  مجاز اقدام نمایند. ای  مراح  باید در دفترچه وقایع روزانه ثبت گردیده و برا  

 3/3زایش بیش از ماه، سه مورد اف 6کسب تأییدیه استفاده مجدد به مراجع ذیصح  گزارش شود. اگر طی 

 به مقامات ذیصح  اعحم شود.مراتب درصد اتفاق بیفتد، تأمی  گاز باید قطع گردد و 

 ها  شيلنگ 7-8-1-9

غیر قاب  استفاده شود که اجزا  آنها  بهره گیر اایی  باید از مجموعه ناز  استفاده،ورد م بر رو  شیلنگ

اا باید تاریخ مونتاژ  تعویض گردند. بر رو  شیلنگن در صورت وقوع ار گونه عیب و نقص در آ بوده و مجدد

 باشد، درج گردد. اختصاصی که نشان داند  سر  تولید می  ) ماه و سا  ( و شمار 

نامه معتبر مطاب  باید دارا  گواای ،گردند اا  آنها که در جایگاه استفاده می اا و ناز  تمام شیلنگ 

اا  مقاومت درمقاب  فشار ونشتی صادر  ودارا  گواای انجام آزمون بوده مربو  بی  المللی استاندارد ملی یا

 باشند. ای  آزمون بر رو  ت  ت  شیلنگشرکت اا  بازرسی مورد تایید سازمان ملی استاندارد  شده توسط

زمانی بی  ی  تا پنج دقیقه انجام شده باشد.  برابر حداکثر فشار کار  در فاصلۀ 9اا و با شرایط فشار حداق  

اا   که یکی از شیلنگی باید به امراه درخواست تأیید فنی جایگاه ارائه گردد. ار زمان نامهی  گواایا

قدیمی و شیلنگ جدید در اا  جایگاه تعویض گردد، باید تاریخ تعویض، تاریخ تولید و شماره سریا  شیلنگ 
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تاریخ و مدت مجاز انبارش با اا باید  دفترچه وقایع روزانه ثبت گردد. در مت  گواای ار کدام از شیلنگ

تواند باعث غیر قاب  استفاده شدن  توجه به توصیه تأمی  کننده درج شده باشد. ار کدام از دالی  زیر می

 ی  شیلنگ سوخت گیر  گردد:

 ؛اتمام زمان مجاز انبارش شیلنگ -

 ؛( غیرهتغییرات رویۀ خارجی شیلنگ ) بریدگی ، پارگی ، ساییدگی و  -

 ؛طح شیلنگتاو  زدن س -

 ؛وجود پیچش و تاب خوردگی ماندگار -

 .زنگ زدگی مجموعۀ ناز  -

 بهداشت  7-8-1-4

 اا و سقف اا، حفره اا  قرارگیر  شیراا، سایبان اایی مانند کف آب راه بهداشت و پاکیزگی در قسمت

ودرواا باید اا  عبور خ اا   مسطح در مناط  پرخطر و سایر مناط  جایگاه و امچنی  پیاده رواا و مح 

 کامحً رعایت و کنتر  گردد. از ای  فضااا نباید برا  سایر امور استفاده گردد.

 کنترل هاي شش ماهـــــه 7-8-8

 1تجهيزات اصلي و اوليه 7-8-8-1

اا  تایید شده باید از عدم تغییر در تجهیزات اصلی اطمینان حاص   براساس گوااینامه اا  قبلی و طر 

 .گردد

 تجهیزات مکانیکی: -الف

اا  مرتبط (  ) شیراا و مکانیزم و اتصاالت آنها باال(فشار  و تخلیه ، شیراا  اطمینان، مکش)لوله کشی گاز 

باشند.  ای  سر  از تجهیزات می وو عناصر مربو  به آنها جز وسائ  کنتر  و تنظی  کنندهمخازن ذخیره، 

باشند. تمامی ای   ای  تجهیزات می ورابر ارتعاش نیز جزو مقاوم در ب عای  بند  شده در برابر صدا عناصر

 تجهیزات باید مورد بازرسی و کنتر  قرار گیرند. 

 اا و تأسیسات :  راه -ب

اا  نگهدار  کمپرسوراا و مناط  اطرا  آن، راارواا  اطرا   اا  دسترسی و سطو  تهویه اتاق طر  راه

 تغییر در موارد فوق مورد تأیید قرار گیرند.  اا  اضطرار  باید از نظر عدم ار گونه و خروجی

 ایمنی:  -پ

شعله ،گاز و  آشکارسازاا  دود، ،حری   نحو  توزیع و نصب عحئ  مشخصه یا اشدار دانده، تجهیزات اطفاء

تجهیزات  دستی وخودکاراا   تمامی سیست   اا و ناز  آنها بعحو  اا  خودکار و شیلنگ آب پاش حرارت،

 ید مجدد قرار گیرند. باید مورد تأی

 تجهیزات الکتریکی و روشنایی : -ت

                                                 
1 - Original 
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اا   نحو  توزیع و قرارگیر  تجهیزات الکتریکی در مناط  پرخطر، امچنی  وجود و مشخصات سیست  

 قرار گیرد.  ارزیابی و کنتر روشنایی باید مورد 

 محيط اطراف جايگاه  7-8-8-8 

 تغییر فواص  ایمنی اا  اطرا  جایگاه را جهت نیاز به ساختمانمال  جایگاه باید وقوع ارگونه تغییرات در 
 استاندارد به مراجع ذیصح  اعحم نماید.

 آلودگي محيطي 7-8-8-9 

اا  تهویه باید مورد بررسی قرار گیرد.  اا  سطحی و سیست  عملکرد سیست  فاضحب و جمع آور  آب

  .زیست محیطی باشد الزامات قانونی ومقررات با اا  سوخت گیر  باید مطاب  اا  جایگاه خروجی نهر آب

پاش روغ  و  عدم وجود ریخت و و اا  سوخت گیر  جایگاه تجهیزات میزان آلودگی صوتی و ارتعاشات

باید کنتر  شده باشند و از نظر عدم تجاوز از میزان مجاز  به اتمسفر CNGنفوذ آن به خاک و تخلیه گاز

 ار گیرد. توسط مراجع ذیصح  مورد تأیید قر

 تجهيزات الكتريكي 7-8-8-4

در مورد وضعیت صحیح و عملکرد درست سیستمها  الکتریکی باید کنترلها  مربوطه انجام گیرد. وضعیت 

باید مورد بررسی و تأیید  از نظر صحت دستگاه ودرستی نصب آن درز بند  ار کدام از تجهیزات ضد انفجار

 قرار گیرد. 

اا  کمپرسوراا و وسای  اندازه گیر ،  مناط  پرخطر جایگاه سوخت گیر ، اتاق میزان روشنایی در تمام 

 اا  دسترسی و مناط  سوخت گیر  باید کنتر  گردند.  راارواا، راه

اا  توزیع و سایر  درز بند  صحیح و تنظی  تمام تجهیزات ضد انفجار مربو  به کمپرسور، دستگاه

 گیرند.تجهیزات باید مورد کنتر  و تأیید قرار 

 گازبندي سيستم لوله کشي  7-8-8-5

اا  رزوه ا  یا فلنجی و اتصاالت آنها و امچنی  تجهیزاتی که احتما  نشت گاز از آنها  تمام لوله کشی

یا قل  مو  پاششبه وسیلۀ   اتصاالت مربوطه راوجود دارد، باید تحت کنتر  و تأیید قرار گیرند. برا  ای  کار، 

توان نشتی گاز را مشخص نمود. برا   آغشته کرده و در صورت تشکی  حباب میه محلو  آب و صابون ب

باید از آینه استفاده نمود. برا   ،نیستند مشاادهاایی از اتصاالت که بطور مستقی  قاب   مشااد  قسمت

 انجام ای  بازدید و کنتر ، باید حداکثر فشار کار  در خطو  وجود داشته باشد. 

 طع اضطراريهاي ق سيستم 7-8-8-6

گردند،  اا  قطع اضطرار  فعا  می عملکرد صحیح ت  ت  کلیداا  فشار  زنجیر  ایمنی که با سیست 

بایدکنتر  شوند. قطع و خاموشی کمپرسوراا، بسته شدن شیراا  برقی سیست  اندازه گیر ، بسته شدن 

 و تأیید قرار گیرند. کنتر  اا  مخازن ذخیره گاز و شیراا  داخلی دستگاه توزیع باید تحت کنتر  خروجی

 فرمان می ،اا  الزم برا  اطمینان از اینکه تمامی عناصر فوق، ار کدام جداگانه و فقط از تابلو کنتر 

کدام از تجهیزات نباید  که ای  کلیداا به حالت او  برگردانده نشوند، ایچ تا زمانی .گیرند، باید انجام پییرد
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اا  جایگاه تا رفع عیب  در صورت وجود عیب در سیست ، فعالیت .باشندانداز  خودکار داشته  قابلیت راه

 باید متوقف شوند. 

 هاي قطع جريان اضافي سيستم 7-8-8-9

عملکرد شیراا  قطع جریان اضافی در منطقۀ ذخیره گاز و دستگاه سوخت گیر  باید با توجه به رویه اا  

در زمان تعطیلی جایگاه وضم  مهار نمودن  اا  زیر توسط افراد متخصص و آزمون زیر بررسی شوند.

شیلنگ اا  توزیع کننده اا   سوخت با استفاده از تجهیزات الزم به گونه ا  که امکان حرکت شیلنگ 

 انجام می گیرد. ،وجود نداشته باشد

 مخازن ذخیره گاز: -الف 

باید تخلیه گردد.  سوخت گیر شیراا  خروجی مخازن ذخیره باید بسته شوند. گاز داخ  لوله اا تا دستگاه 

که شیر خروجی دستگاه سوخت گیر  باز است، ار کدام از  وقتی فشار از پشت شیراا برداشته شد، در حالی

حالت شیر قطع جریان اضافی باید عم  نموده و جریان را  شیراا  خروجی مخازن باید باز گردند. در ای 

 محدود نماید.

 دستگاه سوخت گیر  : -ب

مسیر  داخ  اا باید بسته شوند. خروجی دستگاه توزیع باید باز شود تا گاز از دستگاه ی   ار شیر ورود

و عملکرد  شدهخروجی دستگاه توزیع باز است، شیر ورود  دستگاه به سرعت باز  که یتخلیه شود. در حال

 تأیید قرار گیرد.  بررسی و شیر قطع جریان اضافی باید مورد 

 ترلخود کنشيرهاي  7-8-8-2

اا  الکتریکی / پنوماتیکی عاد  را ارسا  نموده، سپس بسته شدن کام  تجهیزات قطع کننده  ابتدا سیگنا 

 و زمان الزم برا  عم  کردن آنها و برگشت  به حالت او ، باید مورد آزمایش و بازرسی قرار گیرد. 

 رنگ سيستم لوله کشي  7-8-8-7

)غیر از مصالح ساخته شده از فوالد زنگ  اا، اتصاالت وضعیت عمومی رنگ آمیز  و پوشش سطحی لوله

قرار گیرد.  عمومی رسیبراا و پایه اا  نگهدارنده لوله اا باید مورد  و شیراا  روکار و داخ  کانا  نزن(

شرایط حفاظت در برابر خوردگی بی  پایه اا  نگهدارنده قاب  جدا شدن و لوله اا و وسای  عای  کننده 

باید سطح  ،که نیاز به رنگ آمیز  مجدد باشد رد بازرسی و تأیید قرار گیرند. در صورتیتجهیزات باید مو

 آماده نمود.  ،مورد نظر را مطاب  با دستورالعم  تعیی  شده از طر  تولیدکننده رنگ

 هاي سوخت گيري کاليبراسيون دستگاه 7-8-8-11

 ی باشد.کالیبراسیون اندازه گیر )پیمانه گر( ازشمو  ای  بند خارج م

که  شرایط کالیبراسیون و کالیبره بودن تمام اجزاء ار دستگاه سوخت گیر  باید کنتر  شود. در صورتی

کالیبراسیون مجدد اقدام گردد. کالیبراسیون  برا بکاید  ،درصکد باشکد 9ر ازبیشتدرصد خطا  اندازه گیر  

کالیبراسیون که از سو  مرجع ذیصح  بصورت اا  سوخت گیر  باید با توجه به ضرایب منطقه ا   دستگاه

 شود، انجام گردد.  دوره ا  اعحم می
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 تخلية گاز دستي 7-8-8-11

مورد کنتر  قرار داد. فشار  ،متوالیکردن  هعملکرد شیراا  تخلیه گاز دستی را باید با سه بار باز و بست

 باید مورد تأیید قرار گیرند: زیرموارد  باشد. کار اا باید حداکثر فشار  مخزن ذخیره در حی  انجام آزمون

برا  چرخاندن و حرکت دستگیره شیراا معاد   وارد به انتها  دسته شیر حداکثر نیرو  عمود  -

(KF3)22  ؛باشد نیوت 

  ؛باز و بسته شدن کام  شیر -

  ؛عدم مشااده ارتعاشات یا حرکات غیر عاد  در لوله اا  تخلیه -

آموزش موثر وکام  کارکنان  تعمیرات باید وجود طر  مقابله با آتش و گهدار  وو  نئمس و  جایگاه وئمس -

 د.ننمای مرتبط را تایید

 هاي ساليانه  کنترل 7-9

 سازه هاي بتون آرمه  7-9-1

و  تعمیرات و نگهدار  جایگاه باید سازه اا  بتون آرمه جایگاه را بصورت ساالنه با بازرسی ظاار  و ئمسک

ی  گزارش باید کنتر  عدم وجود ترک / شکا  کنتر  نماید. در صورت وجود ار گونه عیب ظاار ، 

توسط مال  یا  مشخصات فیزیکی سازه تهیه گردد. ای  گزارش باید به مدارک دیگر که مورد کارشناسی در

 گردد، الصاق شود .  متصد  جایگاه ارائه می

 تخلية فشاراطمينان کاليبراسيون مجدد شيرهاي  7-9-8

جهت تأیید فشار باز شدن و تخلیۀ آنها باید مورد آزمون  تخلیه فشار اطمینان شیراا  ،کالیبراسیونبه منظور

میز کردن و تأیید وضعیت مناسب نشیمنگاه باید د. ای  شیراا، پس از باز کردن اجزاء شیراا و تنقرار گیر

، کالیبره شوند. سپس درپوش پیچ سازنده شیردوباره مونتاژ شده و بر اساس محدود  تعیی  شده توسط 

که تأمی  کننده شیر،  و پلمپ شده و پحک شناسایی بر رو  آن نصب گردد. زمانی تنظی  ناز  باید بسته

اقداماتی در  رو  آنها نصب شده، تولید کننده شیر یا ی  مؤسسۀ معتبر تأمی  کننده تجهیزاتی که شیر بر

داد، سواب  اسناد اصلی صادر شده توسط مال  یا متصد  جایگاه نیز  کالیبراسیون شیراا انجام میجهت 

 باید ضمیمه آن گردد. 

 (هاي زيرزميني ) توکار  حفاظت ضد خوردگي لوله کشي 7-9-9

 999/139) با حساسیت  93 و کحس از ی  ولت متر با مقاومت باال بایدتعیی  پتانسی  سطحی لوله برا  

اگر پتانسی  اندازه گیر  شده در دو انتها  سطح پوشش ضد خوردگی لوله کشی  .استفاده نموداا  / ولت ( 

ود ، باید از آناظت کاتد میلی ولت باشد، نتیجه مورد قبو  می باشد. در صورت استفاده از حف 339کمتر از 

در ار ی   1کیلوگرم استفاده گردد. میزان گیر جریان 339/1و حداق  به مقدار  AZ63Aاا  منیزی  با کد 

اا  فوق در  مستندات آزمون ست ی  نسخه از مدارک وا الزم. میلی آمپر بیشتر باشد 93از آنوداا نباید از 

 جایگاه نگهدار  شود.

                                                 
1 - Drainage 
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 ساالنههاي پنج  کنترل 7-4

 مخازن ذخيره گاز  7-4-1

آزمون مجدد قرار گیرند. تمام تأییداا  کیفی  مورد ISO 11439مخازن ذخیره گاز باید با توجه به استاندارد 

 مجدد پیش بینی شده برا  ای  دوره، باید با شرایط اولیه گوااینامه اا  صادر شده مطابقت داشته باشد.  

 هاي ده ساالنه کنترل 7-5

 تأييد کيفي مجدد سيستم لوله کشي با آزمون هيدروستاتيك  7-5-1

 ساعت انجام گیرد.  6برابر حداکثر فشار کار  و حداق  به مدت  3/1ای  آزمون باید در فشار حداق  

  مخازن متفرقهتأييد کيفي مجدد  7-5-8

دا شده از گاز( )مایعات ج(، جمع آور  چگالیده اا موج گیرجاذب ارتعاش )مخزن  مخازنای  آزمون بر رو  

 گیر انجام می پییرد. ضربانو 

ساعت   ی  برابر فشار طراحی و زمان انجام آزمون حداق 3/1فشار انجام آزمون ایدرواستاتی  باید حداق  

باید با روش آلتراسونی  اندازه گیر  گردد. بعد از ای  مرحله، پحک مشخصات  مخازنباشد. ضخامت جدار  

 نصب شود.  مخازن  باید مجدداً رو

 کنترل دوره اي کمپرسورها  7-6

باشد که بر اساس دستورالعم  تأمی  کننده کمپرسور با استفاده از پرسن  مجرب و  مال  جایگاه موظف می

  :دارا  صححیت  موارد مختلف کمپرسوراا را با شرایط ذی  مطابقت داد

 

 کنتر  ماایانه  -الف

آنچه در بنداا  مربوطه در ای  استاندارد مقرر گریده، مطابقت  ید باباشرایط نگهدار  و نظافت محیط  -

 داشته باشد. 

 اتصاالت و نشتی احتمالی درزبنداا مورد کنتر  قرار گیرد.  -

 مااه ( 6کنتر  نی  ساالنه )  -ب

 در خصو  :با شرایط اولیه نصب  ،تمشابه بودن شرایط مطابق

 ( غیرهارتعاشات و اا  محیطی ) آلودگی صوتی،  آلودگی  -

 تجهیزات الکتریکی  -

 درزبند  مجرااا  کمپرسور  -

 مراح  سیست  قطع اضطرار    -

 شیراا  قطع جریان اضافی   -

   خود کنتر  شیراا   -

 طریقۀ عملکرد شیراا  تخلیه گاز   -

 کنتر  ساالنه  -پ
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 مراجع ذیصح  و اخی تاییدیه مجدد سالیانه ازکنتر  شیراا  اطمینان تخلیه فشار  -

 کنتر  پنج ساالنه -ت

 ؛شوند کنتر  مخازن ذخیره که با تجهیزات کمپرسور در ی  مکان نگهدار  می -

 .3392-9 ملی ایران به شمارهدر استاندارد اا  مندرج  ا  کمپرسوراا با توجه به روشخموارد کنتر   -

 ايمني تجهيزات 11

 تزريق گاز خنثي 11-1

ماد  بهره بردار  شدند و قب  از اولی  استفاده از آنها باید تزری  گاز خنثی صورت آ ،پس از اینکه تجهیزات

پییرد. ای  عم  با تزری  جریان ی  گاز خنثی مانند د  اکسید کرب  برا  خارج ساخت  اوا از داخ  

متر کیلوگرم به ازا  ار ی  از د  اکسید کرب  مورد نیاز درحدود ککگیرد. مقدار گ تجهیزات انجام می

با تزری  گاز طبیعی به داخ  یکی از اتصاالت و خروج کام  گاز د   کارمکعب از حج  تجهیزات است. ای  

 گردد.  اکسید کرب  از اتصاالت دیگر، تکمی  می

 تجهيزات الكتريكي و روشنايي 11-8

 نصب زیر دسته بند  شده اند، تجهیزات الکتریکی با خصوصیات ی عنوان مناط  خطر ه در مناطقی که ب

 گردند: می

موتوراا  الکتریکی ضد انفجار یا موتوراایی که تحت فشار داخلی اوا یا گازاا  خنثی قرار دارند  –الف 

(Exd)؛ 

امگی از  ،و کلیداا گلنداا،خرطومی اا  انعطا  پییر و تمامی اتصاالت اا، کاب  لوله اا  عبور کاب ، –ب 

 ؛ضد انفجار نوع

اا، کلیداا، جعبه اا  تقسی ، جعبه فیوزاا و اتصاالت برا  روشنایی، کنتاکتورد انفجار تجهیزات ض –پ 

 ؛اا ترمینا 

الزامات با  منطب  ،تجهیزات و وسای  الکتریکی که تحت فشار داخلی اوا یا گازاا  خنثی قرار دارند –ت 

 باشد. NFPA 496 استاندارد

 .آنهااتصا   اا  مح  کانی، امراه با عای اا  با  کاب  –ث 

تجهیزات الکتریکی با خصوصیات  ،دسته بند  شده اند دو مناط  خطردر مناطقی از جایگاه که تحت عنوان 

 باید نصب گردند: زیر

 ؛ی مواد، اتصاالت و تجهیزات الکتریکی مورد قبو  برا  مناط  خطر  –الف 

 ؛(Exa )موتوراایی با درجۀ باال  ایمنی  –ب 

اا  انعطا  پییر، امراه با اتصاالت مورد تأیید مربوطه که در برابر گاز  طومیلوله اا  عبور کاب  و خر –پ 

  ؛باشند و باران درزبند می

   ؛جعبه تقسی  و اتصاالت گاز بند  شده –ت 
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وسایلی که دارا  تجهیزات مولد جرقه یا قوس الکتریکی استند، مانند کلیداا  قطع و وص ، جعبه  – ث

  ؛باشند ی فیوزاا و غیره باید مجهز به درزبنداا  مناسب و مورد تأیید برا  مناط  خطر 

 ؛UL 698در استاندارد کلیداا  روغنی با پوشش ساده، با توجه به مشخصات مندرج  – ج

ا  با پوشش فلز  ضدآتش، مناسب برا  شرایط کار  سخت، امراه با اتصاالت تأیید شده ا کاب  – 

توانند با استفاده  ، ابزارآالت و تجهیزات کنتر  الکتریکی و ارسا  عحئ  میدوو  ی در داخ  مناط   مربوطه

 نصب گردند. IEC 144 استاندارداز مداراا  ایمنی مطاب  با 

در جایگاه باید با استفاده از قاب و تجهیزات ایمنی در نواحی دسته بند  نشده امۀ مداراا  ایمنی موجود 

نصب گردند یا در صورت نصب در مناط  پرخطر باید داخ  جعبه اا  مخصو  قرار گیرند. با اجرا  

  توان احتما شود و قابلیت اعتماد باال دارد می سیست  تهویه فشار مثبت که از منبع اوا  تمیز استفاده می

خطر را کااش داد. مواد مورد استفاده در ساخت تجهیزات فوق باید با شرایط مربو  به محیطی که در آن 

 مطابقت داشته باشد. ،گیرند قرار می

  مثنصب گردند،  ی  خطر در مناط  بایدگردد که در صورت امکان، تجهیزات الکتریکی را که  توصیه می

توان از  و مناط  ک  خطر نصب نمائید. به ای  ترتیب می دواط  در من ،استارتراا، صفحه کلیداا و غیره

 استفاده نمود. مربو  به مناط  ی  قطعات 

 باشد.   NFPA 493 استاندارداز    IP44نوع محافظت از تجهیزات الکتریکی در ای  نواحی باید حداق  برابر

 اتصال زمين 11-9

از قبی  سازه اا  فلز ، تیراا  چراغ روشنایی،  تمام تجهیزات جایگاه سوخت گیر  گاز طبیعی فشرده،

اتصا  به  موثر, و اا، تجهیزات ایمنی و غیره باید بصورت کام  و صحیح صفحه کلیداا، موتوراا، ماشی 

اا  الکتریکی ساک  یا دیگر مشکحت الکتریکی از جمله صاعقه از آنها رفع  زمی  داشته باشند تا جریان

گردد. ای  سیست  ممک  است از حلقه یا شبکۀ واقع در زیرسطح زمی  یا میله بلند رسانا و یا ترکیبی از ار 

را  اا  و ب پنجدو ساخته شده باشد. در تمام موارد، مقاومت الکتریکی بی  سیست  و زمی  باید حداکثر 

 اا  باشد. ی ایم  حداکثر  ذاتاً تجهیزات

داده شوند و در صورت استفاده از  (CADWELD) احتراقی آلومینیوم –اتصاالت باید ترجیحاً جوش مس

 اا  نگهدارنده باید جنس آنها از جنس برنج با پوشش نوار پحستیکی چسبدار باشد.  بست

 بسته شود. 1با ترمینالها  مخصو باید  ،ه انداا که به تجهیزات چند فاز متص  شد سر آزاد کاب 

باید دقت  ،جهت محاسبه و تعیی  تأثیرات حرارتی بر رو  سیست  که به خاطر اتصا  کوتاه بوجود می آید

باید برا   ،عم  کافی انجام شود. ی  قطع کننده اتوماتی  مدار که به اختحالت جریان حساس باشد

 اا نصب گردد. احتمالی در دفاتر و کارگاه حفاظت تجهیزات الکتریکی از خطرات

                                                 
1 - Deep identification 
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 هاي اطفاء حريق  سيلندر 11-4

جایگاه سوخت گیر  باید مجهز به  و اا  نگهدار  کمپرسوراا، مخازن ذخیره گاز مح  11-4-1

اا  ثابت باشند. تعداد، نوع و مکان ای  تجهیزات باید بر اساس سیلندریا  /و متحرک و اا  چر  دارسیلندر

 اا  سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تعیی  گکردد. دستورالعم و مقررات 

 :به عنوان حداق  الزامات، پیشنهاد می گککردد زیر مشخصات

   ؛کیلوگرم 19پودر  فشرده اطفاء حری  با ظرفیت خاموش کننده اا  سیلندر -

  ؛کیلوگرم افت( با ظرفیت  CO2ا  د  اکسید کرب  ) اسیلندر -

  ؛متر  19کیلوگرم با شیلنگ  39با ظرفیت  خاموش کننده پودر دار  اا  چر سیلندر -

  .لیتر  آب 19اا  اطفاء حری سیلندر -

 اا باید بر اساس موارد زیر باشد: آن مح  قرارگیر اا و سیلندرحداق  تعداد  11-4-8

                                                      مطاب  با قوانی  ایمنی در رو  ار سکو  خاموش کننده  اا حاو  پودر سیلندری   -

 ؛گیر  سوخت

که دو  اا  نگهدار  کمپرسور و مخازن ذخیره به صورتی شیمیایی در اتاق  حاو  پودر سیلندرچهار  -

  ؛گیرند اا و دو تا  دیگر در دو سر یکی از قطراا  فضا  فوق قرار می از آنها در ورود  عدد 

  ؛حاو  پودر شیمیایی در مح  تجهیزات تنظی  فشار و اندازه گیر سیلندری   -

 اطفاء حری  آب در دفاتر جایگاه  سیلندری   -

دار داشته  چر  سیلندراا  با بیش از چهار دستگاه سوخت گیر  باید حداق  ی   جایگاه 11-4-9

اا  چند سوختی، تجهیزات آتش نشانی نقا  سوخت گیر  گاز طبیعی فشرده باید  باشند. در مورد جایگاه

 بصورت مستق  و مجزا نسبت به نقا  سوخت گیر  مایع در نظر گرفته شوند. 

اا  اطفاء حری  که در فضا  باز قرار دارند باید بطور مناسب، در برابر شرایط محیطی حفاظت سیلندر

 گردند. 

اا  دسترسی به نقا  احتمالی  نباید بر رو  سطح خاکی قرار داد. امچنی ، راهدار را  اا  چر سیلندر

 بروز آتش نیز نباید خاکی باشد. 

 دارا  پروانه کاربرد عحمت استاندارد ایران باشند.اا باید سیلندرتمام 

 هاي ثابت اطفاء حريق سيستم 11-4-4

توان از سیست  خودکار اطفاء حری  که به  می ،الزم باشددر مناطقی مانند اتاق کمپرسور یا ار جایی که 

گردد و کلید اا  فشار  استفاده نمود. در ای  سیست   فعا  می غیره وسیله تشخیص آتش، دود، حرارت و  

 گردد.  می از گاز د  اکسید کرب  به عنوان عام  اطفاء حری  استفاده 

سلسیوس باید برا  مواد قاب  اشتعا  درجه  99غلظت عام  اطفاء حری  نسبت به اوا در دما  مرجع

 باشد.  درصد مورد نیاز می 32مناسب باشد. مثحً برا  گاز د  اکسید کرب  حداق  غلظت 

، مناسب باشد و با توجه و بر سیلندردر  گاز مورد استفادهاا  اطفاء حری  باید برا  فشار کار  سیلندر

 ند. اساس الزامات استاندارد ملی مربوطه ساخته شده باش
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  هاي ثابت آب پاش سيستم 11-4-5

متر  سککهاا  ساخته شده از بتون آرمه و  تجهیزات فشرده ساز  و ذخیره گاز طبیعی فشرده که در اتاق 

اا  ثابت آب  حری  باید دارا  سیست   شوند، عحوه بر سیستمها  اطفاء باالتر از سطح زمی  نگهدار  می

اء حری  باید در بیرون اتاق  قرار داشته باشند. به منظور تأمی  آب پاش باشند. اتصاالت تغییه مواد اطف

ممک  است از منابع ترکیبی مانند شبکۀ شهر  ، منابع واقع در ارتفاع، توزیع کننده اا  سیار، منابع ذخیره 

ی آب تحت فشار و غیره استفاده شود. در ای  حالت قرار دادن شیراا و شیراا  یکطرفه رو  لوله اا الزام

است. دبی آب مورد استفاده باید جهت خن  کردن و محافظت کافی تمام اجزاء داخ  اتاق  مناسب بوده و 

 لیتر در دقیقه در ازا  ار متر مربع از سطح اتاق پاشیده گردد.  19در صورت بروز حری  باید حداق  با دبی 

شام  سطح دیواراا  محاف  را کافی بوده و تمام سطح مورد حفاظت  اا باید جانمایی و تعداد آب پاش

اا باید ضد خوردگی و مقاوم در برابر حرارت باشد.  جنس ماده مورد استفاده برا  آب پاش .پوشش داد

گونه مزاحمتی امکان پاشش مناسب آب بر  بدون ایچتا  به نحو  انتخاب شود اا باید آب پاش مح  استقرار

 رو  سطح باالیی تجهیزات نگهدار  و ذخیره را فراا  کند. 

بطور کام  قاب  دسترس و به خوبی  طبقۀ امکف قرار گرفته و دراتصا  تغییه مواد اطفاء حری  باید 

سیست  اتصا   مشخص باشد. اتصاالت باید از جنس برنج بوده و باید دارا  درپوش محاف  مناسب برا 

باشند. لوله کشی ای  سیست  باید برا  فشار کار  مناسب و قطر آنها برا  دبی آب عبور  مناسب باشد. 

 جنس آنها باید دارا  خاصیت ضد حری  و ضد خوردگی بوده و یا بصورت خاصی از خوردگی محافظت گردد. 

 رزوه ا  یا جوشکار  باشند. ممک  است بسته به مورد از نوع  لوله کشی آب آتش نشانی اتصاالت

تمام سیست  باید با دوالیه ضد زنگ رنگ آمیز  شده و سپس دو الیه رنگ قرمز رو  آن قرار گیرد . در 

 قرار گیرد.« اتصا  آب آتش نشانی » مح  قرار گیر  اتصا  تغییه مواد اطفاء حری  باید عحمتی با عنوان 

 تجهيزات ايمني و آتش نشاني 11-4-6

  

( با برچسب تأیید استاندارد باید  3کیلوگرمی حاو  پودر اطفاء حری  ) کحس  19اا  سیلندر 11-4-6-1

گرم به ازا  ار متر مربع از سطح جایگاه  39اا باید به نسبت سیلندردر محوطه نصب گردند. ظرفیت ای  

اا، نباید سیلندرو مسافت حرکت نفرات برا  دسترسی به  شودباید در محوطه نصب  سیلندر دوباشد. حداق  

 متر بیشتر باشد.  13از 

( استفاده گردد.  3اا  چر  دار اطفاء حری  با پودر فشرده ) کحس سیلندرباید عحوه بر ای ،  11-4-6-8

شد. گرم به ازا  ار متر مربع از سطح نواحی سوخت گیر  و پارکینگ با 39اا باید سیلندرظرفیت ای  

 اا باید در جایگاه تعبیه گردد. سیلندرحداق  ی  عدد از ای  نوع 

شیلنگ سوخت گیر  ی  سر  تابلواا و عحئ  ایمنی در جایگاه قرار می گیرد. از  19به ازا  ار  11-4-6-9

 اا  نگران کننده شروع می شوند، می یا سایر عبارت« اخطار برا  رانندگان » نصب عحئمی که با جملۀ 

 ن صرفنظر کرد. توا
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فشار   اضطرار  قطع جریان گاز بر رو  سکواا  سوخت گیر  باید ی  کلیدسکو  به ازا  ار  11-4-6-4

ی  کلید فشار  قطع  ،چنانچه تعداد شیلنگ اا رو  ی  سکو از پنج شیلنگ بیشتر باشد .نصب گردد

فشار  باید عبارت   رو  کلیداا .) به ازا  ار پنج شیلنگ ی  کلید فشار  اضافه شود( جریان اضافه گردد

با شرایط قب ، در سه  بایدنوشته شود. به امی  ترتیب، کلیداا  فشار   قطع اضطرار  « قطع اضطرار  » 

و مح  دسترسی عمومی جایگاه نصب گردند. قطع کار شب روزکار، پرسن  استقرار  مربو  به محوطه

سیست   .اا  توزیع را از کار بیندازد برقی و دستگاهاضطرار  باید به صورت خودکار، کمپرسوراا، شیراا  

 آشکار سازاا از ای  قاعده مستثنی استند. روشنایی و
، باید سیست  تهویه اوا سقفی مجهز گیرنداگر سکواا  سوخت گیر  در جا  سرپوشیده قرار  11-4-6-5

 شد، پیش بینی گردد. که قابلیت و توانایی جابجایی مناسب اوا را داشته با 1به دریچۀ تنظی  اوا

 خودرواا در انگام سوخت گیر ، سرنشی  نداشته باشند.  ستا الزم

 عالئم ايمني  11-5

بر رو  ار سکو  سوخت گیر  باید حداق  عحئ  ایمنی زیر که از تمام نقا  ناحیه سوخت گیر  قاب  

 قرار گیرد. ای  عحئ  باید حاو  جمحت زیر باشند : ،رؤیت باشند

 و قاب  رؤیت باشند : گردیدهعحئ  زیر باید در مناط  نصب کمپرسوراا و مخازن ذخیره گاز نصب 

 

 

 

 

 ی  عحمت با مت  زیر باید بر رو  سیست  فعا  کردن تخلیه گاز از راه دور نصب گردد :

 

 

( ساخته شوند. ابعاد  غیرهتمامی عحئ  باید با مواد مقاوم در برابر شرایط جو  ) باران، گرد و غبار، آفتاب و 

 متر  قاب  رؤیت باشد. 13نوشته اا و ترکیب رنگ به کار رفته باید طور  باشد که حداق  از فاصلۀ 

سوخت ی  تابلو با شرایط فوق با زمینۀ سفید و حاشیه قرمز رنگ با نوشته اا  سیاه رنگ باید در منطقه 

 نصب گردد که مت  زیر بر رو  آن نوشته شده است : گیر 

 

 
 

                                                 
1 - Natural damper 

 استعمال دخانيات ممنوع !

 منطقه گاز پرفشار

 ورود افراد متفرقه ممنوع است .

 

 توانند سيستم را فعال نمايند . درمواقع اضطراري مي ،ركنان مجازفقط كا

گيري هيچگاا    شويم كه فشار سوخت رانندگان عزيز ، براي ايمني بيشتر شما يادآور مي

 بار بيشتر شود. 022نبايد از 
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 قطع اضطراري  11-6

تجهیزات گاز طبیعی فشرده باید دارا  کلیداا  فشار  قطع اضطرار  باشند که در نقا  مختلف جایگاه 

اا و شیراا  قطع  کلید، عحوه بر قطع کردن کمپرسوراا، دستگاه توزیع شده اند. در انگام فشرده شدن

اا   گاز طبیعی فشرده استند، غیر از سیست  جریان، باید عملکرد ار کدام از تجهیزات دیگر که مربو  به

اا  زیر  قطع گردد. کلیداا  فشار  قطع اضطرار  باید حداق  در مح  آشکارسازاا   روشنایی و سیست 

 نصب گردند:

 ؛گیر  رو  ار سکو  سوخت -

 اا  ادار  که پرسن  شیفت صبح و شب بصورت دائ  حضور دارند.  در ساختمان -

اا  کمپرسور یا  اتاق  ر اتاق کمپرسور و یا مخازن ذخیره گاز و دو کلید در داخ در ورود  ا کلید ی 

 در دو طر  یکی از قطراا  آن مخازن ذخیره گاز

ارتفاع مح   .با ضربه دست فعا  گردند تا دنای  کلیداا  فشار  باید به شک  برجسته محدب و بزرگ باش

گردد. آن کلیداایی که در نزدیکی مناط   صیه میسانتیمتر تو139رگیر  آنها از سطح زمی  حدود قرا

مراه تجهیزات الکتریکی و وسای  مربو  باید ضد ا فشرده ساز  گاز و سکواا  سوخت گیر  قرار دارند، به

انفجار باشند. مرجع ذیصح  ذیربط ممک  است که تعداد بیشتر  از کلیداا  فشار  قطع اضطرار  نسبت 

 جه به موارد ایمنی و وسعت جایگاه درخواست نماید.به آنچه ذکر گردیده را با تو

 صاعقه گيرها  11-9

توانایی تجهیز گردد که  با سیست  صاعقه گیر   6916-1ایران به شماره  مطاب  استاندارد ملیجایگاه باید 

  داشته باشد. ،مقابله با تخلیه الکتریکی بررو  سازه اا  فلز  که کار انتقا  یا تخلیه گاز را انجام می داند

 ساير موارد  11-2

 شود باید قب  از فشرده ساز ، بودار شده باشد. گاز طبیعی که به جایگاه تحوی  داده می 11-2-1

به منظور جلوگیر  از انفجاراا  احتمالی در صورت نشت گاز به محیط باید اقدامات پیشگیرانه  11-2-8

 زیر انجام گردد: 

 مواد اطفاء حری  مناسب صورت پییرد و امزمان با آن: هبه وسیلمقابله با حری   -الف 

 رسانی گاز طبیعی فشرده باید سریعاً متوقف گردد.  سوخت -ب 

سریعاً فعا   )از جمله شیر خود کنتر ( با فشردن دکمۀ قطع اضطرار ، تمام شیراا  قطع جریان  -پ 

 گردند.

حاضر در  تخلیۀ فور  وسایط نقلیه در حا  سوخت گیر  یا در انتظار سوخت گیر  و تمامی افراد  -ت 

 حری ، انجام پییرد.   غیر از تی  اطفاء  مح  به

 که حری  شدت یابد، باید مأموری  آتش نشانی به مح  حادثه فرا خوانده شوند. در صورتی 11-2-9

ره گاز در جایگاه نزدی  شود، پرسن  و افراد مجرب موظفند که حری  به مخازن ذخی در صورتی 11-2-4

اا  تخلیه مربوطه شدت فشار گاز را کااش داند و در عی  حا  آثار احتمالی  که با استفاده از سیست 

 تخلیه گاز را تحت کنتر  داشته باشند.
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مورد بازرسی قرار  ،دپس از اطفاء کام  حری ، باید تجهیزاتی که تحت تأثیر آتش قرار گرفته ان 11-2-5

تعویض و  مجدد جایگاه صورت گیرد. انداز  راهجایگزینی یا تنظی  قطعات و تجهیزات برا   گیرند و

 جایگزینی قطعات صدمه دیده و کیفیت اجزاء و قطعات جدید باید مورد تائید مرجع ذیصح  قرار گیرد. 

سوخت گیر  باید توسط پرسن  با عملیات  ،ایمنی در انگام سوخت گیر  خودرواابه جهت  11-2-6

تجربه در ای  امر و آگاه از خطرات گاز طبیعی فشرده و با اطحع از چگونگی رفتار در انگام بروز خطر و 

 ممنوع می ،شرایط اضطرار  انجام پییرد. سوخت گیر  وسایط نقلیه بدون وجود مجوز سوخت گیر  معتبر

   .باشد

کارکنان ماار و با تجربه برا  مقابله با حری  با در اختیار داشت  دائمی  کادر ایمنی کمکیحضور  11-2-9

 گردد. و سایر اقدامات الزم در مواقع اضطرار ، با در نظر گرفت  ابعاد تأسیسات توصیه می

باید در تهیه ونصب تجهیزات مربوطه الزامات ایمنی ادوات  ،در صورت نصب دوربی  مداربسته 11-2-2

 .برقی رعایت گردد

 (مادر و دختر  ) هاي اقمــاري جايگاه 11

 .اا می باشد موارد زیر فقط مربو  به مح  استقرار اینگونه جایگاه

انتقا  گاز از طری   ،در مناطقی که امکان لوله کشی گاز از شبکه گازرسانی وجود نداشته باشد 11-1

اا نهاده شده  انتقا  گاز بر ای  نوع جایگاهتانکراا  حم  گاز صورت می گیرد. نام مادر و دختر به لحاظ نوع 

 است.

 فضاي سوخت گيري و تخليه  11-8

مطابقت داشته باشد. در دو  زیرفضا  مخصو  سوخت گیر  و تخلیه تریلی اا باید با الزامات و شرایط 

 طر  مح  توقف تریلی اا باید دیوار بتون آرمه، مواز  با تریلی وجود داشته باشد. 

 متر باالتر از ارتفاع تریلی باشد.  3/9باید حداق   ارتفاع دیوار

عرض  امی  استاندارد باشد.سیست  تهویه باید مطاب  با شرایط  و شرایط دیگر فضا  سوخت گیر  و تخلیه

 متر باشد.  شکشفضا  سوخت گیر  و تخلیه باید حداق  

 ی است :الزام زیرشرایط توجه به ورود  فلز  در دو طر  ای  فضا با ب وجود در

 ؛ساعت مقاومت در برابر آتش و عدم تخریب سککهحداق   -

 ر؛ر موج انفجار در صورت بروز انفجامقاومت در براب -

  .مقاومت در برابر برخورد اجسام -

 قرارگيري در فضاي کامالً باز 11-9

تر فاصله م 199مسکونی با آن حداق   هدر صورت قرارگیر  جایگاه در مناط  باز که نزدی  تری  منطق

باشند، به جز فاصلۀ فضا   ای  استانداردفواص  الزم باید مطاب  با  .احتیاجی به دیواراا  بتنی نیست  دارند،

 متر باشد.  93سوخت گیر  و تخلیه تا مرز ورود  جایگاه که باید حداق  
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 مناطق پر کردن مخزن 11-4

 

ای  مناط  باید به طور خا  در مح  سوخت  ،مخزن نیاز باشد که به منطقه پرکردن در صورتی 11-4-1

گیر  قرار گیرند و توسط ی  دیواره از جنس تور  فوالد  دندانه دار با دسترسی حفاظت شده، از آسیب یا 

مناط  پر کردن مخزن باید توسط ی  سقف یا سایبان از آثار  مصون باشد.ورود افراد غیرمتخصص به آن 

نی  سقفی باید طور  طراحی شود که انتشار گاز آزاد شده را تسهی  ناشی از آب و اوا محافظت شوند. چ

 کرده و اجازه محبوس شدن گاز را نداد. 

وقتی ی  منطقه پر کردن مخزن در فاصله کمتر از سه متر  از ی  واحد ذخیره گاز، مرز مح   11-4-8

از جنس بتون مسلح یا سوخت گیر ، مکان عمومی یا مکان اا  حفاظت شده قرار گیرد، باید ی  دیوار 

بی  آنها قرار گیرد. چنی  دیوار  باید دارا   ،ساعت مقاومت به آتش چهاربا مناسب  مصالح ساختمانی

 متر باشد.  دومتر ارتفاع و طولی معاد  ارتفاع تصویر شد  منطقه پر کردن مخزن به اضافه دو حداق  

باید دارا  ارتفاعی معاد  سقف یا سایبان  ،گیرد قتی دیوار در مرز مح  سوخت گیر  قرار میو 11-4-9

 نصب شده رو  منطقه پر کردن مخزن باشد.

وقتی ی  منطقه پر کردن مخزن درون ی  ساختمان قرار دارد، فواص  جداساز  نشان داده  11-4-4

 اید ازنبحج  گاز طبیعی فشرده ذخیره شده در منطقه پر کردن مخزن ک  کاربرد دارد.  ی شده در جدو  

 .تجاوز کند مترمکعب 399
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 زوايــــاي ورودي و خروجـــي - 8شكل 
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 نمونه اي از مسير گردش تريلـــي هاي کمرشكن -9شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فواص  بر حسب متر 
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 نمونـــه اي از مسير گردش کاميون هــاي سبك يا اتوبوس -4 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 فواص  بر حسب متر 
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 ابعـــاد سكوي سوخت گيــــري -5شكل 

 

 

 

 

 

 راهنما:

 Aعرض سكو:

فاصله لبه سكو تا دستگاه سوخت گريي 

:B 

فاصله انتهاي سكو تا دستگاه سوخت 

 Cگريي :

 فاصله پايه ها تا دستگاه سوخت گريي

:D 

 Hارتفاع سكو  از سطح زمني :

 Lطول سكو :

فاصله حفره حمل قرارگريي شري تا 

 Vدستگاه سوخت گريي : 

حداكثر              

حداقل            

 اندازه

                1ـــ                

A 
 

               3/0ـــ               

B 

 
           6/0               ـــ

    C 
 

               5/0ـــ               

D 
 

5/0                2/0            

    H 

 
11              4               

     L 

 
ــ                                  5/0

V 

حفره 

شري   قرارگريي

 قطع كننده

 فواص  بر حسب متر 
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 شيلنگرابطه زاويه ورودي و فاصله مجاز خودرو نسبت به سكو بر اساس تعداد  -6شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D(Á=6) D(Á=4)   )درجه (α  زاویه ورود=α 

 3/6برابر  Eحداق  مقدار 9 3/3 3/2

 )عرض سکو( برابر ی  است Aمقدار  19 29/3 29/19

93/11 93/2 39 B=4 Sin a 

39/11 39/2 23 C= 3/5 Cos a 

 است 2برابر  Áشیلنگ  6تا  69 91/2 91/11

 است 6برابر  Áشیلنگ  6بیش از  33 36/3 36/19

19 3 29 D= Á+B+C 

 فواص  بر حسب متر 
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 ( و تعداد شيلنگهاSرابطه زاويه خروجي 0 عرض فضاي گردش) -9شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شيلنگ 

شيل

 نگ

 فواص  بر حسب متر 
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 داراي دستگاه هاي سوخت گيري دو شيلنگعرض مسير تردد در اطراف سكوهاي  -2شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فواص  بر حسب متر 



 61 

 

 

6 6

9

91.39

3

3
1

2
3

3
2

1

 
 

 مسير تردد در اطراف سكوهاي داراي کابين هاي دو شيلنگ )در حالت دو طــرفه( -7شكل 

 

 

9 

 فواص  بر حسب متر 
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 از بناهاي داراي منفذ )درب و پنجره( حداقل فواصل سكوهاي سوخت گيري -11شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فواص  بر حسب سانتی متر 
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 فواصـــل بين سكــــوهاي سوخت گـــيري -11شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فواص  بر حسب متر 
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 حدود مـــرزي جايـــگاه سوخت گـــيري - 18شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فواص  بر حسب متر 
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 نمونه اي از جايـــگاه هاي سوخت گيري کــــند -19شكل 

 

 

 

 

 

 

 

در مسیر دو طرفه به  Gمقدار 

 اندازه پنج متر افزایش می یابد 

  
  اا

کابی
  کند

ت گیر
سوخ
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 پيوست الف

 (الزامي)

 اــتشريح منطقه خطر ـ توزيع کننده ه

 اي باز ــوسايل توزيع گاز طبيعي فشرده در فض 1ـ الف

منطب   NZS 5425-1استاندارد  توزیع گاز طبیعی فشرده که با الزامات توزیع کننده دروسای   1ـ1ـ الف

 .باید به صورت زیر طبقه بند  شوند ،استند

 ی ناحیه  ………..…………متر  ) در امه جهات ( از دستگاه توزیع کننده  3/9الف ک منطقه 

اما در  ی شده اند ( خارج از ناحیه اایی که به طور مناسب جدا ن ب ک منطقه ) شام  اتاقها و ساختمان

 ناحیه دو .……..…دستگاه توزیع کننده   متر  ) در امه جهات ( از خط مرکز  پایۀ 3فاصله 

 ناحیه دو………متر  از سطح زمی  )در امه جهات( از نقطه توزیع سهج ک منطقه در محدوده 
ازل شيلنگ در حداکثر فاصله عرضي از متري مشخص شده در مورد ) ب ( از انتهاي نســه  فاصله   -آوريياد

 ندازه گرفته شده است.ا ،تاجه مهدر ه  دستگاه توزيع کننده،

 هاي توزيع  مناطق ويژه توزيع در ايستگاه 8ـ1ـ الف

و گاز طبیعی فشرده بطور خا  و واضح در محوطه  مایعاا   وقتی ی  منطقه ویژه برا  توزیع سوخت

نشانه گیار  شده باشد، مناط  خطرناک از نظر تعریف از مرزاا  منطقه  ،سوخت گیر  ایستگاه توزیع

 .شود میننشانه گیار  شده و از دامنه قوس شیلنگ اندازه گرفته 

 

 

 ـ مناطق ويژه توزيع در ايستگاه هاي توزيع1الف   شكل
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 ـ توزيع کننده گاز طبيعي فشرده و موقعيت سوخت گيري8الف شكل 
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 مناطق ويژه توزيع در ايستگاه هاي سوخت گيري با مانع گاز 9ـ1ـ الف

وقتی ی  منطقه ویژه برا  توزیع سوخت بنزی ، گاز مایع و گاز طبیعی فشرده بطور خا  تعیی  و به  

وضو  در محوطه ایستگاه سوخت گیر  نشانه گیار  شود و ی  مانع گاز وجود داشته باشد، شرایط 

یابد. ) بشر  آن که  ربرد دارند ولی ناحیه در قسمت مانع گاز خاتمه میکا 9ک1ک الفمشخص شده در بند 

 .ارتفاع و طو  کافی باشد ( گاز دارا  مانع
 

  

 

 ـ توزيع کننده هاي گاز طبيعي فشرده و مكان ويژه سوخت گيري با مانع گاز9 الفشكل 

 

 

 

 

 

 

 

مركز 

 سوخت گريي



 62 

 ب پيوست

 (الزامي)

 کمپرسورها و ذخيرهتشريح منطقه خطر ـ 

 سبكتر از هوا ه وگازهاي مشتعل شوند 1 - ب

سبکتر از اوا ممک  است وجود  ه وشرایط مختلفی که در مورد گازاا  مشتع  شوند  بدلی 1-1-ب

، بخصو  وقتی با عم  آورددر مورد آنها دقت بیشتر  به  داشته باشد، بایستی در تشریح مناط  خطر

دارا  چگالی اا  نزدی  به اوا بوده و ممک  است در زیر دما  محیط به طور قاب  شود که  گازاایی کار می

 باید مکککد نظر قرار گککیرد. NZS 6101 - 3 : 1991 توجهی سرد شوند. در ای  مورد استاندارد

 گاز طبيعي فشرده -مناطق خطر تشريح 8-1-ب

 (  1ک  بدر مجاورت ساختمان ) رجوع شود به شک   -الف

 سور گاز طبیعی فشرده کمپر -1
                                                                  ر.................ناحیه ی متر  از کمپرسو 3/1 فاصله  افقی در امتداد و محفظه سقف تا امتداد عمود  ساختمان

 ................................................... ناحیه دوی  متر آن سو  ناحیه  3 به اندازه امتداد عمود  و افقی

 واحد ذخیره گاز  -9
 ....................................................... ناحیه ی متر فاصله از واحد ذخیره گاز  3امتداد عمود  و افقی 

 ( 9ک بشک   رجوع شود بهکمپرسور در محوطه بسته )  -ب 

 گاز طبیعی فشرده  کمپرسور -1
 ....................................... ناحیه ی ...................................................... درون اتاق  کمپرسور

 ................. ناحیه دو...........متر فاصله از ار دریچه اتاق  کمپرسور 3امتداد عمود  و افقی 

 واحد ذخیره گاز  -9
 ..................ناحیه ی ..................متر فاصله از واحد ذخیره گاز سکککهامتداد عمود  و افقی 

 (  3ک بشک    رجوع شود بهاز ) کککفضا  بدر تأسیسات  -ج 

 کمپرسور گاز طبیعی فشرده  -1
 ناحیه ی   ........................................................... متر از کمپرسور 3/1در امتداد عمود  و افقی 

               ناحیه دو .................ی  ........................................................متر آن سو  ناحیه  3/3امتداد  در

 واحد ذخیره گاز  -9
      ناحیه ی  ...........................................واحد ذخیره گاز  متر  از سککهدر امتداد عمود  و افقی 

 ( 2ک بشک   رجوع شود بهبا مانع منحر  کننده گاز )  -د 

 واحد ذخیره گاز  -1

  ........................................... ناحیه ی متر از واحد ذخیره گاز  سککهدر امتداد عمود  و افقی 
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 مخازن در محوطه باز -کمپرسور در محوطه بسته ـ 1 بشكل 
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 اتاق کمپرسور و مخازن -8شكل ب 

مح  استقرار 

 کمپرسور
 

تهویه 

 غیرمستقی 

 اتاق کمپرسور و مخازن
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 مخازن -تهويه اتاق کمپرسور  -9شكل ب 

 کمپرسور

دریچه ورود  

 اوا

دریچه ورود  

 اوا

 اتاق کمپرسور و مخازن

 تهویه مکانیکی

 کمپرسور

 اا   ورود   اوا دریچه

تهویه 

 مکانیکی
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 فرمان –تهويه اتاق کنترل  -4شكل ب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهویه تهویه

 سقف

 فرمان -اتاق کنتر  
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 پ پيوست

 (الزامي)

 فواصل جداسازي

 

 
 

 ايستاده)عمودي(مخازن  -فواصل جداسازي  -1پ  شكل
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 مخازن خوابيده)افقي( -فواصل جداسازيـ 8 پ شكل
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 ت پيوست

 (اطالعاتي)

 ايستگاه هاي سوخت گيري بدون ناظر از نوع کارتي

اایی ارائه گردیده است که بدون ناظر کار  ای  پیوست به منظور تحت پوشش قراردادن ایستگاه 1-ت

اا  آن از طری  ی  کلید، کارت مغناطیسی یا وسای  مشابه ممک   کننده توزیعکنند و دسترسی به  می

ا  نیستند که در صورت وقوع وضعیت اضطرار   اا دارا  کادر آموزش دیده از آنجایی که ای  ایستگاه. است

ایمنی و ای  الزامات، افزون بر الزامات . وارد عم  شوند، در مورد آنها به الزامات ایمنی بیشتر نیاز است

 جایگزی  آنها نیستند. و عملیاتی ای  استاندارد بوده

قاب   سوخت گیر    نمایش داده شده باشند و از ار نقطهووضه اا  عملیاتی باید ب دستورالعم  8-ت

 مراح  پر کردن را در برداشته باشند.رویه مشااده باشند و حداق   

 .باشد موردبيش از شش  دتعداد مراحل نبايبه منظور اجتناب از هرگونه ابهام، ک يادآوري 

اا  مربو  به روش مقابله با اتفاقات باید بوضو  نمایش داده شود. ای   دستورالعم  9-ت

یا اتفاقات احتمالی نظیر رااساز  گاز از ی  شیلنگ   اا باید ساده، دقی  و دربرگیرنده وضعیت دستورالعم 

 و غیره باشد.سوخت گیر   تگاهدس، خرابی شیر ی  طرفه دستگاه سوخت گیر 

اایی برا  تماس با خدمات اضطرار  نظیر زنگ خطر دستی برا  ارتبا  مستقی  با  باید روش 4-ت

 نشانی یا ی  سرویس پاسخگویی تلفنی )نظیر آنچه در آسانسوراا وجود دارد( موجود باشد. آتش

 ار توزیع کننده باید دارا  خصوصیات ایمنی زیر باشد: 5-ت

نازلی که تنها در  استفاده از که تحت تأثیر سیست  عم  کننده است یا باید توسط ی  وسیله کنتر  -الف

 ناز  پرکننده جلوگیر  کرد. از غیر مجاز استفادهانداز  است، از  خودرو قاب  راه سوخت گیر صورت اتصا  

که  ،آن متص  استبه منظور حفاظت از حرکت خودرو در حالی که شیلنگ سوخت گیر  انوز به  -الف

و احتما  نشت شدید گاز شود، باید ی   ک کشی پر لوله  یا شکست تواند موجب خرابی ساختار  خود می

ششی به اندازه  عما  نیرو  کنگ جدایش خود درزبند در ار شیلنگ سوخت گیر  وجود داشته باشد. ایکوپل

 گیر  شیلنگ از دستگاه سوخت ایشدر شیلنگ سوخت گیر ، باید قادر باشد عم  جد نیوت  292تا  299

 .انجام دادرا 

تواند دارا  ی   میگیر   دستگاه سوختبه منظور جلوگیر  از رااساز  کنتر  نشده گاز، ار  6-ت

 قطع اضطرار  توزیع کننده واقع شده است. شیر قب  ازباشد که  اضافیشیر جلوگیر  از جریان 

سریع جریان که ممک  است در اثر پارگی شیلنگ ر  داد  در شرایط افزایش اضافیشیر جلوگیر  از جریان 

 بطور سریع و خودکار بسته شود. دبای

در پایان پرکردن  گیر  دستگاه سوخت سیست  کنتر  باید چنان باشد که امکان فعا  ماندن 9-ت

ابتدا ، امکان توزیع گاز پس از پرکردن بدون آنکه گیر  دستگاه سوخت وجود نداشته باشد. یعنی برا 

 وجود نداشته باشد. ،سیست  به وضعیت اولیه برگردد
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اا  اضافی ایمنی مورد نیاز را مورد بررسی  باید ویژگی ،در مورد استفاده بدون ناظر از کمپرسور 2-ت

در  فشار وجود ی  کلید پشتیبان ثانویه نظیر یقرار داد. ممک  است عحوه بر شرایط تأیید معمولی، الزامات

 .در نظر گرفته شودر، برنامه آزمون برا  شیراا  فشار باال و غیره خروجی کمپرسو

فشار  اضطرار  توقف کمپرسور، باید رو  توزیع کننده قاب  مشااده باشد و باید به طور  کلید 7-ت

 ا  نشان داده شود. برجسته
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 ث پيوست

 (اطالعاتي)

 دستورالعمل هاي سوخت گيري 

و  عموم در ی  مکان قاب  رویت نصب شود ه منظور دیداا  پر کردن باید ب دستورالعم  1-ث

 اطمینان حاص  کنید که:

 باشند. ، رو  خودرواا  شناسایی تصویب شده در مح  خود الف ک برچسب

 متر  از خودرو کسی سیگار نکشد. حداق  ششک در فاصله   ب

دنده آن در  ،در صورت دنده اتوماتی  بودن خودرو دستی خودرو محک  کشیده شده باشد و ک ترمز پ

 قرار داشته باشد.« Park» وضعیت

ک مخزن در محدوده آزمون تناوبی عمر خود بوده و سیست  با ای  استاندارد و امه الزامات قانونی انطباق  ت

 داشته و دارا  گواای بازرسی باشد.

 فشرده خودرو وجود نداشته باشد.در تجهیزات گاز طبیعی  قاب  مشاادهک ایچگونه نشت  ث

 کننده اماانگ باشد. توزیع  رکپسوخت در شرایط خوبی بوده و با ناز  دانده ک اتصا   ج

 سوخت گيريروش  8-ث

 برا  سوخت گیر  مراح  زیر انجام می شود: 1-8-ث

 الف ک درپوش غبار را از اتصا  سوخت گیر  خودرو بردارید.

 متص  کنید. سوخت گیر ب ک شیلنگ سوخت گیر  را به نقطه 

 ترک نکنید. سوخت گیر خودرو را در حی  عملیات  ،1تدریجی سوخت گیر ک بهتر است بجز در مورد  پ

ک شیر سوخت گیر  را آرام باز کرده و اجازه داید گاز طبیعی فشرده از مخازن ذخیره به مخزن خودرو   ت

جلوگیر  شود و در  باید به آرامی وارد خودرو شود تا از وارد شدن شوک شردهمنتق  شود. گاز طبیعی ف

 شود. سریعا مشاادهاا  گینفرسودگی اور صورت وجود مشکحتی مانند

انگام کااش فشار در  .ببرید3به وضعیت خاموش  9در پایان شیر سوخت گیر  را از وضعیت تخلیهث ک 

 شیلنگ، مقدار کمی گاز آزاد خوااد شد.

 شیلنگ سوخت گیر  را بدقت جدا کرده و درپوش غبار را سرجا  خود قرار داید. کج 

 قرار داید. دستگاه سوختگیر  شیلنگ را به وضعیت صحیح رو   ک چ

 : دککاز آزاد شکککککر در حی  تخلیه، مقدار غیرطبیعی گکککاگ 8-8-ث

 الف ک شیر سوخت گیر  را باز کنید.

 ببندید.خودرو را قطع ب ک شیر اصلی 

 ج ک شیر سوخت گیر  را ببندید.

                                                 
1- Trickle 

2- Vent 

3- Off 
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 در صورت بروز وضعیت اضطرار : 9-8-ث

 الف ک خود را از گاز آزاد شده دور نگهدارید.

 د.کنی عاز را قطکککگجریان تری  شیر دور از منطقه گاز آزاد شده،  از طری  نزدی   ب ک

 سوخت گيريفشارهاي  9-ث

سریع پرشود، دما  مخزن و به امراه آن فشار  سوخت گیر الف ک وقتی مخزن گاز طبیعی فشرده بوسیله 

 رود. آن باال می

یابد. ای  کااش فشار  و فشار مخزن نیز کااش می گاز طبیعی فشرده سرد شده ،سوخت گیر ب ک پس از 

 مگا پاسکا  است. سککهتا دومعموالً در محدوده 

بستگی دارد. ای  عوام  متعدد  ک مقدار واقعی گاز طبیعی فشرده پر شده در داخ  مخزن به عوام   پ

دما  محیط و نیز فشار گاز طبیعی فشرده ذخیره شده  ،مخزن ،شام  دما  گاز طبیعی فشرده ذخیره شده

 .می باشند

تر بوده ولی برا  ای  قرارداده   مگا پاسکا  است که از فشار آزمون مخزن پائی 99ک حداکثر فشار پرکردن  ت

از پرکردن موجب خرابی ناشی از خستگی در مخزن  حاص ا   اا  دوره شده که ایجاد اطمینان کند که تنش

 گاز طبیعی فشرده نشوند.

ناشی از پرکردن سریع وجود ندارد و درنتیجه  آثار گرمایی)قسمت چهارم(  تدریجی سوخت گیر در  – ث

 3/16 تدریجی سوختگیر  ی از آن بوجود نخوااد آمد. پس حداکثر فشار درناش کااش دما و فشار

 مگاپاسکا  خوااد بود.
 

 

 

 

 

 


