دليل إرشادات الرقابة التنظيمية

البترولي المسال
لموردي وموزعي اسطوانات الغاز
ِّ
في دولة اإلمارات العربية المتحدة

تُ عد دولة اإلمارات العربية المتحدة إحدى أفضل
دول العالم في تحقيق األمن والسالمة
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جميع احلقوق حمفوظة للقيادة العامة للدفاع املد ِّ
ين ووزارة الداخلية بدولة الإمارات
العربية املتحدة.
 ُيحظر ن�سخ �أو توزيع �أو طباعة �أو بيع �أو �إعادة �إنتاج �أي حمتوى جزئياً �أو كلياً من ُكتيب
�إر�شادات دولة الإمارات العربية املتحدة للرقابة التنظيمية ملوردي وموزعي الغاز البرتو ِّ
يل
امل�سال  2018ب�أي �صيغة.
وتكون جميع حقوق الن�سخ والتوزيع والبيع حمفوظة للقيادة العامة للدفاع املد ِّ
ين ووزارة
الداخلية بدولة الإمارات العربية املتحدة .
متنع حقوق الطبع والن�شر اعتماد مطالبة �أع�ضاء الدفاع املد ِّ
ين  ،وذلك فيما يتعلق ب�إر�شادات
دولة الإمارات العربية املتحدة اخلا�صة بالرقابة التنظيمية على موردي وموزعي الغاز
البرتو ِّ
يل امل�سال ب�أي �شكل من الأ�شكال دون �إذن م�سبق من القيادة العامة للدفاع املد ِّ
ين ووزارة
الداخلية بالإمارات العربية املتحدة .
كما مُينع �أع�ضاء الدفاع املدين من م�شاركة املعلومات املتعلقة مب�سائل تطوير الإر�شادات،
وم�سائل ت�ضارب الإر�شادات  ،و م�سائل تنفيذ الإر�شادات مع �أي طرف �آخر غري الدفاع
املد ِّ
ين .
إخالء المسؤولية
ال يوجد يف هذا الدليل ما يحظر ُطرق الرتكيب واملواد والت�صاميم غري املن�صو�ص عليها
حتديدًا يف هذا الإر�شاد ،حيث يتم اعتماد البدائل املماثلة من قبل الدفاع املد ِّ
ين .
ويجب االعرتاف ب�أية �أنظمة �أو �أ�ساليب �أو �أجهزة بديلة  ،والتي ُتعتمد من قبل الدفاع
املد ِّ
ين على �أ َّنها مماثلة ومتوافقة مع هذه الإر�شادات .
ال يجوز لأي م�س�ؤول �أو موظف بالدفاع املد ِّ
ين  -يقوم بواجبه /واجبها  -تنفيذ �أو تف�سري
هذا الإر�شاد نياب ًة عن الدفاع املدين� ،أو ُيحمل نف�سه  /نف�سها امل�س�ؤولية.
وعالوة على ذلكُ ،يعفى جميع موظفي الدفاع املد ِّ
ين من امل�س�ؤولية ال�شخ�صية عن �أي
�ضررقد يتعر�ض له الأ�شخا�ص� ،أو املمتلكات � ،إذا كان هذا ال�ضرر ناجتاً عن �أي فعل مطلوب
�أو م�سموح به يف �أداء واجباتهم .
ال يجوز تف�سري هذا الإر�شاد على �أنه يعفي �أو يقلل من م�س�ؤولية �أي �شخ�ص ميتلك �أو
ي�شغل �أو يحافظ �أو ي�سيطر على �أي مبنى �أو هيكل ،فال يعفيهم من امل�س�ؤولية عن �أي
�أ�ضرار تلحق بالأ�شخا�ص �أو املمتلكات الناجمة عن العيوب.
وعالوة على ذلك ،ال يجوز اعتبار الدفاع املد ِّ
ين م�س�ؤو ًال عن �أي م�س�ؤولية من هذا القبيل
ب�سبب عمليات التفتي�ش امل�سموح بها  ،والتي تتم مبوجب هذا الإر�شاد �أو �أي ت�صاريح �أو
�شهادات �صادرة مبوجب هذا الإر�شاد.
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نحن نعمل على صياغة المستقبل وتطوير أدائنا ،وذلك
لجعل العمالء سعداء ضمن مجموعة متكاملة من البنية التحتية
اإللكترونية الحديثة ،والتي تتوافق مع تطلعات القيادة ،وتتماشى
مع رؤية دولة اإلمارات العربية المتحدة لعام  .2021كما نعمل ً
أيضا
على تحقيق التحول الكامل للحكومة الذكية .وعليه فإننا ندعو
قدما بخطوات تهتم باإلبداع
جميع الفرق التابعة للوزارة للمضي
ً
واالبتكار سواء في الحاضر والمستقبل ،وبذلك تصبح الوزارة في
مستوى يحقق تطلعات حكومة اإلمارات العربية المتحدة في السباق
نحو الريادة والتقدم العالميَّين..

الفريق سمو الشيخ  /سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء  -وزير الداخلية

سيتم تنفيذ المشاريع المستقبلية بما يتماشى مع
استراتيجيات وزارة الداخلية ،والتي تهدف إلى تحسين العمل في
المدني.
إدارة الدفاع
ِّ

الفريق  /سيف عبدالله الشعفار
وكيل وزارة الداخلية

ً
انطالقا من رغبتنا الملحة في تطبيق ممارسات السالمة في
مجتمعنا ،وتحقيق األهداف االستراتيجية لوزارة الداخلية (-2017
 ،)2021تعد دولة اإلمارات العربية المتحدة إحدى أفضل دول العالم
في تحقيق األمن والسالمة ».ولذا قمنا بإطالق هذه اإلرشادات
لتنظيم المتعاملين والمستخدمين للغازات البتروليَّة المسالة،
وذلك لضمان السالمة والجودة والوعي والرضا .

اللواء  /جاسم محمد املرزوقي
القائد العام للدفاع املدني

الهدف
إنها سياسة الدفاع المدني لفرض التدابير ،وذلك للتقليل من مخاطر
الحريق ،وضمان سالمة الحياة والممتلكات.
إن الغرض من هذه اإلرشادات هو وضع الحد األدنى من اإلرشادات الخاصة
البترولي المسال في دولة
بالرقابة التنظيمية لموردي وموزعي الغاز
ِّ
اإلمارات العربية المتحدة ،وذلك من أجل الوصول إلى مجتمعات آمنة
وخالية من المخاطر.
لذا يلتزم الموردون والموزعون بإتباع الحد األدنى لمتطلبات هذه
اإلرشادات واللوائح.
كما ينبغي أن يتم تسجيل وترخيص الموردين والموزعين والناقلين من
المدني.
قبل الدفاع
ِّ
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شكر وعرفان
رئيس الفريق :
العميد  /محمد عبد اهلل النعيمي
مدير عام �ش�ؤون الإطفاء واحلماية وال�سالمة من احلريق بالقيادة العامة للدفاع املد ِّ
ين

األعضاء:
المازمي
النقيب  /حمد عبد الكريم
ّ
مدير �إدارة احلماية املدنية وال�سالمة بالإنابة بالقيادة العامة للدفاع املد ِّ
ين
النقيب  /حميد علي بن غافان
رئي�س ق�سم الوقاية وال�سالمة بالقيادة العامة للدفاع املدين
السعدي
المالزم أول  /م .يوسف عبد اهلل
ّ
مدير فرع املواد اخلطرة بالقيادة العامة للدفاع املد ِّ
ين
ديريك بيريرا
ا�ست�شاري القيادة العامة للدفاع املد ِّ
ين

السكرتارية:
مساعد أول /سالم عبد اهلل قمان
ق�سم ال�سالمة واحلماية املدنية بالقيادة العامة للدفاع املد ِّ
ين

كتابة وتجميع:
ديريك بيريرا
ا�ست�شاري القيادة العامة للدفاع املد ِّ
ين
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االلتزام بأفضل ممارسة
يتعين على الموردين والموزعين المعتمدين السعي نحو أفضل
ممارسة فيما يتعلق بما يلي:
االلتزام بأحدث المعايير والمتطلبات ذات الصلة .
االلتزام بأحدث اللوائح والقوانين ذات الصلة .
عال من جودة العمل .
مستوى ٍ
االستدامة واإلدارة البيئية.
الصحة والسالمة المهنية.
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الجزء األول

المقدمة

لقد كانت �صناعة الغاز البرتو ِّ
يل امل�سال يف دولة الإمارات العربية املتحدة را�سخة وموجودة على مدى �سنوات
عديدة ،حيث مت االعرتاف بالغاز البرتو ِّ
يل امل�سال باعتباره وقود ًا جيد ًا وفعا ًال حتى ي�ستخدمه امل�ستهلكون .هذا
هو احلال ب�شكل خا�ص ،حيث ال توجد بدائل متاحة ب�سهولة .ولهذا يتم �إنتاج الغاز البرتو ِّ
يل امل�سال وتعبئته يف
�أ�سطوانات ،وتوزيعه يف جميع �أنحاء دولة الإمارات العربية املتحدة ،وذلك من خالل �شبكة متعددة من منتجي
الغاز البرتو ِّ
يل امل�سال ،و�أي�ض ًا املوردين واملوزعني والناقلني.
وعلى وجه اخل�صو�ص ..ف�إنَّ اال�ستخدام وا�سع النطاق لإ�سطوانات الغاز البرتويل امل�سال يقدم حتد ًيا فريدً ا
من نوعه ،حيث ي�شارك يف �صناعة �أ�سطوانة الغاز البرتو ِّ
يل امل�سال جمموعة متنوعة من اجلهات الفعالة ،مبا
يف ذلك منتجي الغاز البرتو ِّ
يل امل�سال واملوردين (الذين يقومون عادة مبلء الأ�سطوانات) ،وكذلك الناقلني
واملوزعني �إلى امل�ستهلك .وهو يعتربغاز ًا �شديد اخلطورة ،فهو قابل لال�شتعال للغاية ،ولكن هناك العديد من
تدابري ال�سالمة ،وهناك �أي�ض ًا بع�ض املمار�سات التي يجب اتباعها ل�ضمان م�ستوى عال من ال�سالمة .وقد
حتقق اال�ستخدام الآمن لهذه الأ�سطوانات يف جميع �أنحاء العامل ،وذلك من خالل اخلربة ومن خالل التطوير
امل�ستمر للمعايري واملمار�سات التقنية ،ولكن ب�شكل رئي�سي مع اعرتاف ال�صناعة مب�س�ؤوليتها ل�ضمان االلتزام
بهذه املمار�سات الآمنة ،والتنفيذ امل�ستدام لها من خالل جميع املوردين .ويف الواقع يجب على املوردين االلتزام
الدقيق جلعلها �آمنة للم�ستهلك ،مع توافر �إ�شراف ال�سلطة الق�ضائية.
وينعك�س ذلك يف امللحق (�أ) ،ويتمثل الهدف املن�شود للدفاع املد ِّ
ين بدولة الإمارات العربية املتحدة يف �إدخال
ر�سمي للرتاخي�ص ،والتحكم يف جميع مراحل توريد الغاز البرتو ِّ
يل امل�سال ،وذلك بهدف �ضمان
نظام
تخطيطي ِّ
ِّ
عال من ال�سالمة يف ا�ستخدام الغاز البرتو ِّ
يل امل�سال يف الأ�سطوانات ،وهي امل�شار �إليها يف امللحق
حتقيق م�ستوى ٍ
(ب) .وتهدف هذه الإر�شادات �إلى م�ساعدة خمتلف الهيئات التنظيمية واملفت�شني ،وذلك ل�ضمان االلتزام،
وتنفيذ جميع تدابري ال�سالمة التنظيمية والتقنية التي يجب االلتزام بها.
ت�ستند املتطلبات الفنية على دليل الإمارات للوقاية من احلريق وحماية الأرواح يف دولة الإمارات العربية
املتحدة يف الف�صل ( 11دليل ممار�سة الغاز البرتو ِّ
يل امل�سال) ،كما تعترب مرج ًعا لذلك ،ويتم دعمها من خالل
الوطني  )NFPA 54و(دليل الغاز البرتو ِّ
يل امل�سال ،)NFPA 58
معايري دولية �أخرى مثل (دليل غاز الوقود
ِّ
ويتم الإ�شارة �إلى التدابري ذات ال�صلة يف امللحق (ج).
هناك � ً
أي�ضا العديد من املعايري الفنية اخلا�صة مبوا�صفات اال�شرتاطات املقبولة يف جميع �أنحاء العامل،
والتي يجب االلتزام بها عند الرجوع �إليها يف هذه الإر�شادات ،مع مراعاة �أ َّنه �إذا كان هناك �أي تباين �أو اختالف
يف �أي من هذه املتطلبات ،ف�إن دليل الإمارات للوقاية من احلريق وحماية الأرواح ل�سنة  2017له الأ�سبقية.
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وبالتايل يتعني على املفت�شني �أن يكونوا م�ؤهلني ومتمكنني ،وعلى دراية بالف�صل ( )11من دليل الإمارات
للوقاية من احلريق وحماية الأرواح ل�سنة  ،2017و�أدلة اجلمعية الوطنية للحماية من احلرائق (NFPA
 )codesواملعايري املرجعية ،وذلك قبل القيام بواجباتهم املهنية يف فر�ض متطلبات الرتخي�ص.
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الجزء الثاني
2.1

“ ُمقدم الطلب”

2.2

“ ُمعتمد”

2.3

“المصدر المعتمد”

2.4

“الحاويات”

2.5

“المنشأة المعتمدة”

التعريفات

 ُيق�صد به �أي �شخ�ص �أو �أية �شركة تنوي القيام ب�أن�شطة الغاز البرتو ِّ
يل امل�سال يف �أي �إمارة  ،وتقوم
بتقدمي طلب ترخي�ص لل�سلطة املخت�صة.
ُيق�صد به الو�سائل املعتمدة من قبل الإدارة املخت�صة ذات ال�صالحية يف الإمارة املعنية.
ُيق�صد به �أي م�صدر معتمد للغاز البرتو ِّ
يل امل�سال اخلام� ،إما من م�صدر داخل دولة الإمارات العربية
خارجي من خالل خطوط الأنابيب �أو النقل.
املتحدة� ،أو من م�صدر
ٍّ
ُيق�صد بها �أي �شيء ميكن ا�ستخدامه لتخزين الغاز البرتو ِّ
يل امل�سال ،وي�شمل �أي خرطو�شة� ،أو ا�سطوانة،
�أو �صهريج� ،أو �صهريج حممول� ،أو �صهريج �شحن� ،أو وعاء �ضغط� ،أو حاوية �شحن.

	املق�صود بها املن�ش�أة التي متت املوافقة عليها ،وت�شمل جميع املباين ،وال�صهاريج ،و�أعمال الأنابيب،
وامل�ضخات ،و�أجهزة التعبئة ،واملعدات الكهربائية ،واملعدات الإ�ضافية وغريها ذات ال�صلة ب�أن�شطة
الغاز البرتو ِّ
يل امل�سال هناك.
2.6

“العالمة التجارية”

ُيق�صد بها ا�سم الت�سويق� ،أو اال�سم التجاري امل�ستخدم من قبل املوردين املعتمدين للأ�سطوانات
وجتهيزاتها ،وذلك لت�سهيل التعرف على املورد.
2.7

“مختص التركيب للغاز البترولي المسال”

يق�صد به ال�شخ�ص املعتمد من قبل ال�سلطة ،واملدرب تدري ًبا منا�س ًبا ،وهوعلى دراية تامة بت�صميم
وتركيب واختبار و�صيانة املعدات يف املن�ش�آت التي يتم فيها ا�ستخدام الغاز البرتو ِّ
يل امل�سال �أو
أي�ضا با�سم "بيت اخلربة" (�أنظمة الغاز البرتو ِّ
معاجلته ،وي�شار �إليه � ً
يل).
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2.8

“المستهلك” أو العميل

	املق�صود به �أي �شخ�ص ي�شرتي غاز البرتول امل�سال ال�ستخدامه وا�ستهالكه ،ولكن لي�س لأغرا�ض
التوزيع �أو النقل �أو التجزئة.
2.9

“األسطوانة”

هي حاوية معتمدة حتتوي على �أقل من �سعة  250لرتًا من املياه  ،ويتم ا�ستخدامها لتخزين الغاز
البرتو ِّ
يل امل�سال حتت ال�ضغط  ،كما ميكن نقلها ب�سهولة.
“ 2.10الموزع أو التاجر”

هو ال�شخ�ص �أو ال�شركة التي تعمل يف جمال توزيع الغاز البرتو ِّ
يل امل�سال يف ا�سطوانات للجمهور.

“ 2.11الموزع المعتمد”

م�صطلح ي�شار به �إلى املوزع املعتمد من ِقبل املورد املعتمد ،ويقوم بتقدمي الأ�سطوانات التي تكون تابعة
لعالمته التجارية فقط �إلى امل�ستهلكني.
البترولي المسال”
“ 2.12أنشطة الغاز
ِّ

ُيق�صد به �أي ن�شاط يتعلق بالتعامل مع الغاز البرتو ِّ
يل امل�سال ،وي�شمل تعبئة وتوريد ونقل وت�سليم وتوزيع
الغاز البرتو ِّ
يل امل�سال ،ولك َّنه ال ي�شمل الت�صنيع �أو املعاجلة.

البترولي المسال”
“ 2.13معبئ الغاز
ِّ

املق�صود به هو ال�شخ�ص �أو ال�شركة التي تعمل يف ملئ الغاز البرتو ِّ
يل امل�سال و�ضغطه يف �أ�سطوانات
معتمدة وف ًق ًا للوائح والقوانني املعتمدة.

البترولي المسال”
“ 2.14نظام الغاز
ِّ

هي عبارة عن واحدة �أو �أكرث من احلاويات �أو الأ�سطوانات اخلا�صة بت�سيري الغاز البرتو ِّ
يل امل�سال،
وحتتوي احلاوية على �أجهزة تتحكم يف الكمية ،والتدفق ،وال�ضغط ،واحلالة الفيزيائية (ال�سائلة �أو
البخارية) للغاز البرتو ِّ
يل امل�سال.

البترولي المسال”
“ 2.15صهريج الغاز
ِّ

هي حاوية معتمدة� ،إما تكون ر�أ�سية �أو �أفقية ،وهي م�صممة للرتكيبات الثابتة والدائمة.

البترولي المسال”
“ 2.16رخصة سائق نقل الغاز
ِّ

هي رخ�صة �أو ت�صريح ل�شخ�ص ،متكنه من قيادة مركبة خا�صة بنقل الغاز البرتو ِّ
يل امل�سال.
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“ 2.17السيارات المرخصة”

املق�صود بها �سيارة مرخ�ص لها حمل الغاز البرتو ِّ
يل امل�سال.

البترولي المسال”
 “ 2.18المستودع المركزي للغاز
ِّ

م�صطلح ي�شري �إلى �أي مبنى معتمد من قبل املو ِرد لتخزين �أ�سطوانات الغاز البرتو ِّ
يل امل�سال ،متهيد ًا
لتوزيعها على املوزعني �أو امل�ستهلكني.

البترولي المسال”
“ 2.19مستودع موزع الغاز
ِّ

م�صطلح ي�شري �إلى �أي مبنى معتمد ي�ستخدم من قبل املوزع �أو التاجر ،يتم فيه تخزين الغاز البرتو ِّ
يل
امل�سال ،متهيد ًا لت�سليمه وتوزيعه على امل�ستهلكني.

البترولي المسال”
ُ “ 2.20من ٍتج الغاز
ِّ

املق�صود به ال�شخ�ص �أو ال�شركة التي تنتج الغاز البرتو ِّ
يل امل�سال اخلام بكميات كبرية يف م�صنع
معاجلة منا�سب ،وتقوم بت�سليمه بكميات كبرية من خالل مركبات �صهاريج �أو خطوط �أنابيب �إلى
املوردين املعتمدين.
المدني ذات الصلة”
“ 2.21إدارة الدفاع
ِّ

ُيق�صد بها �إدارة الدفاع املد ِّ
ين للإمارة التي تتمتع باالخت�صا�ص ،حيث يتم �إجراء �أن�شطة الغاز
البرتو ِّ
يل امل�سال بها.

 “ 2.22التركيب الثابت (التثبيت الدائم)”

ُيق�صد به تركيب حاويات الغاز البرتو ِّ
يل امل�سال ،وخطوط الأنابيب ،واملعدات للإ�ستخدام غري املحدود
يف موقع معني ،ويكون التثبيت يف �أماكن ال ُيتوقع عاد ًة �أن تتغري يف حالتها �أو و�ضعها �أو موقعها ،ويتطلب
هذا التثبيت مبوافقة الدفاع املد ِّ
ين.

“ 2.23المورِد”

ُيق�صد به ال�شخ�ص �أو ال�شركة التي تعمل يف جمال تعبئة الغاز البرتو ِّ
يل امل�سال يف �أ�سطوانات� ،أو هي
ال�شركة التي تقوم بتوزيع �أ�سطوانات مملوءة على املوزعني لبيعها للم�ستهلكني� ،أو توزيعها مبا�شرة على
اجلمهور.

البترولي المسال في الخزانات”
 “ 2.24تخزين الغاز
ِّ

املق�صود به تخزين يختلف عن تخزين الغاز البرتو ِّ
يل امل�سال يف العبوة.
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البترولي المسال في حاويات”
“ 2.25تخزين الغاز
ِّ

املق�صود به تخزين الغاز البرتو ِّ
يل امل�سال يف واحدة �أو �أكرث من احلاويات  /الإ�سطوانات والتي تكون
�سعة الواحدة منها �أقل من  250لرتًا من املياه.

البترولي المسال في خزانات”
“ 2.26نقل الغاز
ِّ

ُيق�صد به نقل الغاز البرتو ِّ
يل امل�سال بطريقة تختلف عن ا ُ
حلزْ َمة (عدة حاويات)..

“ 2.27الصهريج”

هو حاوية حتتوي على �سعة مائية تبلغ  250لرتًا �أو �أكرث ،مبا يف ذلك خزان الأيزو امل�صرح به من قبل
املنظمة الدولية للمقايي�س ( ،)ISO Tankوالذي ُي�ستخدم لتخزين �أي غازٍ برتو ٍّ
م�سال.
يل ٍ
“ 2.28التثبيت المؤقت”

هو تركيب �أ�سطوانات الغاز البرتو ِّ
يل امل�سال ،وتركيب الأنابيب واملعدات يف موقع معني لفرتة ق�صرية
من الوقت ترتاوح بني يوم واحد �إلى  40يوم ًا ،خالل املنا�سبات و�شهر رم�ضان ،ومن املتوقع �أن يتغري
التثبيت يف احلالة �أو الو�ضع �أو املوقع ،كما تتطلب عمليات تثبيت الغاز البرتو ِّ
يل امل�سال امل�ؤقت �إلى
موافقة الدفاع املد ِّ
ين.
صمام ذو ملف لولبي
(صمام عزل تلقائي)
صمام حتويل
منظم الضغط
صمام األمان
مقياس الضغط
صمام كروي
صندوق من األملنيوم مزود
بفتحات تهوية

دليل إرشادات الرقابة التنظيمية لموردي وموزعي اسطوانات الغاز البترولي المسال في دولة اإلمارات العربية المتحدة

21

الجزء الثالث تفسير وشرح المتطلبات العامة
م

املتطلبات

3.1

يجوز لأي �شخ�ص �أو �شركة تنفيذ �أي من الأن�شطة
التالية للغاز البرتو ِّ
يل امل�سال ،وال��ذي يحتاج �إلى
ترخي�ص من �إدارة الدفاع املد ِّ
ين ذات ال�صلة:

التف�سري وال�شرح

�أ .تعبئة الغاز البرتو ِّ
يل امل�سال اخلام يف �أ�سطوانات يحتاج املورد �إلى احل�صول على من�ش�أة معتمدة
لتعبئة هذا الغاز.
معتمدة ذات عالمة جتارية ُمعرتف بها.
ب .توريد الأ�سطوانات املعب�أة �إلى موزعني معتمدين .يجب على املوردين احل�صول على من�ش�أة معتمدة،
ت�سمى م�����س��ت��ودع��ات م��رك��زي��ة ل��و���ض��ع �أو تخزين
�أ�سطواناتهم مبا فيها الأ�سطوانات الفارغة.
ج .نقل اال�سطوانات �إما �إلى امل�ستودعات املركزية �أو احل�صول على املركبات املعتمدة ال�ضرورية لنقل
اال�سطوانات �إلى امل�ستودعات �أو امل�ستهلكني.
املباين اال�ستهالكية؛
د .ت���ق���دمي ا����س���ط���وان���ات مم���ل���وءة للم�ستهلكني القيام بتحديد الكمية امل�سموحة للإ�ستهالك كما هو
حمدد يف هذه الالئحة.
ال�ستخدامها
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3.2

يجب �أن ي�شمل �أي ترخي�ص للمورد ن�شاطات خمتلفة العمل على �أي ن�شاط غري مذكور يف الرخ�صة يعترب
مثل تعبئة وتوريد ونقل وتوزيع ،والتي تنعك�س على "غري معتمد" وخا�ضع ًا حليز التنفيذ من ِقبل �إدارة
الدفاع املد ِّ
ين.
الرتخي�ص باعتبارها �أن�شطة معتمدة.

3.3

يقت�صر ترخي�ص املوزع على النقل والتوزيع �إلى ي�شارك املوزعون فقط يف النقل والت�سليم �إلى نقطة
(امل�ستهلك) ،وغري م�سموح له مبمار�سة �أي ان�شطة اال�ستهالك ،وال يحق لهم امل�شاركة يف �أي �أن�شطة
�أخرى مثل التعبئة �أو التوريد (للأطراف الأخرى).
اخرى.

3.4

يعتربالرتخي�ص ال�صادر من �إدارة الدفاع املدين بالن�سبة لل�شركات التي ترغب يف امل�شاركة يف �أن�شطة
يف �إمارة ما �صاحل ًا فقط للإمارة املعنية التي يتم الغاز البرتو ِّ
يل امل�سال يف العديد من الإمارات،
عليهم تقدمي طلبات حمددة لإدارة الدفاع املد ِّ
ين يف
�إ�صدار الرتخي�ص منها.
كل �إمارة ال�ستيفاء املتطلبات املحددة.

3.5

يجب على املورد ت�سجيل العالمة التجارية اخلا�صة يتعامل املورِدين فقط مع العالمة التجارية اخلا�صة
به ب�إدارة الدفاع املدين ،ويجب �إعتماده للتعامل بهم لتوزيع الأ�سطوانات ولي�س غري ذلك.
والت�سويق فقط للعالمة التجارية املحددة وامل�سجلة
لأ�سطوانات الغاز البرتو ِّ
يل امل�سال واخلا�صة به.
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م

املتطلبات

التف�سري وال�شرح

3.6

يجب �أن يكون املوزع معتمدً ا لدى مورِد معتمد
ب�صفته "موزع" له ومرخ�ص بت�سليم اال�سطوانات
لذات العالمة التجارية فقط.

3.7

يت�أكد املو ِرد ب�أنه مت و�ضع العالمة التجارية املعتمدة
ومل�صقات املعلومات اخلا�صة به على ا�سطوانته وذلك
يف حال رغبتهم مبمار�سة �أن�شطة الغاز البرتويل امل�سال.
يجب �أن يكون الرتخي�ص ال�صادر �ساري املفعول
ملدة � xxxxسنة.
�سيتم �إ�صدار الرتخي�ص فقط بنا ًء على ما يلي:
�أ -تقدمي التفا�صيل والوثائق الدقيقة والكاملة كما
هو مطلوب يف الطلب.
ب -يلتزم مقدم الطلب بجميع متطلبات ال�سالمة
والتقنية الالزمة ال�صادرة مبوجب اللوائح.
ج -يتعامل م��ق��دم الطلب م��ع العالمة التجارية
امل�سجلة لأ�سطوانات الغاز البرتو ِّ
يل امل�سال.
د -يف ح��ال التجديد ،يجب االط�ل�اع على الأداء
ال�سابق يف الإلتزام مبعايري ال�سالمة واملتوقعة مع
هذه اللوائح.
هـ -دفع ر�سوم الرتخي�ص.
يجب االحتفاظ ب�سجل جلميع مورِدي الغاز البرتو ِّ
يل
امل�سال املعتمدين واملوزعني املعتمدين من �إدارة
الدفاع املدين ذات ال�صلة ،ويكون يف العام متاح ًا
للم�ستهلكني ملعرفة م�صادرهم للغاز البرتو ِّ
يل
امل�سال.

ُي�سمح للموزعني بت�سليم اال�سطوانة ذات العالمة
التجارية للمورِد املعتمد فقط ،بعبارة �أخرى يح�صل
املوزع على م�صدر واحد لتوريد الغاز البرتو ِّ
يل
امل�سال.
ا�ستخدام �أي عالمة جتارية لأي �إ�سطوانة غري
م�سجلة لدى �إدارة الدفاع املد ِّ
ين �ستخ�ضع للتنفيذ
عند ال�شخ�ص الذي توجد عنده هذه الأ�سطوانات.

3.8
3.9

3.10

3.11

يف حالة �ضعف الأداء ،واملخالفة اخلطرية ملتطلبات
ال�سالمة من احلريق �أو عدم االلتزام باللوائح يجوز
لإدارة الدفاع املد ِّ
ين �إيقاف �أو �سحب الرتخي�ص
اخلا�ص ب�أن�شطة الغاز البرتو ِّ
يل امل�سال ،ويف حالة
حدوث ذلك يجب عدم التعامل من قبل املوردين
واملوزعني مع ال�شركات التي مت �سحب الن�شاط عنها
�أو مت توقيفها خالل هذه الفرتة.

�سيتم �إ�صدار الرتخي�ص عند اكتمال كافة التفا�صيل
ال�ضرورية يف من��وذج الطلب مثل :موقع املن�ش�أة
املعتمدة ومعايري اعتماد الأ�سطوانات والرتكيبات
وقائمة املوزعني واملوردين املعتمدين � ..إلخ.
بالن�سبة للتجديد� ،ستنظر الإدارة �إل��ى �سجالت
الأداء والتوافق اخلا�صة باملوردين واملوزعني املعنيني
خالل العام ال�سابق للتجديد.

يتم �إدراج كافة املورِدين املعتمدين واملوزعني
املعتمدين يف هذا ال�سجل ،و�سيتم و�ضع املعلومات
العامة للرجوع �إليها ،وعندما يتبني �أنَّ املورد �أو املوزع
غري موجود يف ال�سجل ،يتم �إبالغ ذلك �إدارة الدفاع
املد ِّ
ين واتخاذ الإجراءات الالزمة �ضد الأن�شطة غري
امل�صرح بها.
ال ي�سمح لأي مورد �أو موزع غري م�سجل �أو غري معتمد
بالقيام ب�أن�شطة الغاز البرتو ِّ
يل امل�سال مبجرد حذف
الرتخي�ص� ،أو امل�شاركة يف �أي ن�شاط للغاز البرتو ِّ
يل
امل�سال مع �أي مورد �أو موزع معتمد ،يعترب عدم
االلتزام بذلك جرمية خطرية.
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م

24

املتطلبات

التف�سري وال�شرح

3.12

يف حالة وقوع �أي حادث يتعلق ب�أ�سطوانات الغاز على املورد �أو املوزع التو�ضيح ب�أنه قد مت االلتزام
البرتو ِّ
يل امل�سال ،قد ُيطلب من املورد واملوزع تقدمي باملمار�سات والعمليات املطلوبة للتعامل الآمن ،وقد
كافة الوثائق ذات ال�صلة وم�ستوى االلتزام املعقول يكون ذلك بتقدمي امل�ستندات و�إجراءات الت�شغيل
املعرتف بها كما مت ت�أ�سي�سها بني املورد واملوزع.
املتبع.

3.13

يطلب من املورِدين واملوزعني الت�أكد من �أن جميع
الأ�شخا�ص الذين يعملون لديهم ،والذين تقع
املهام اخلا�ص بهم يف نطاق �أن�شطة الغاز البرتو ِّ
يل
امل�سال قد مت تدريبهم على جميع تدابري ال�سالمة
ال�ضرورية ،مبا فيها �إجراءات التعامل ال�صحيح
واال�ستجابة للطوارئ.

يجب �أن ي�شمل التدريب على �سبيل املثال ال احل�صر:
خماطر ال�صحة وال�سالمة للغاز البرتو ِّ
يل امل�سال،
وتطبيقات العمل الآمن ،و�إجراءات اال�ستجابة
للطوارئ ،والرتكيب ال�صحيح ،والفحو�صات
الب�سيطة لتعليم امل�ستهلك ،وال ي�شمل ذلك العمل
الهند�سي لأنظمة الأنابيب الثابتة التي يجب �أن
تتم فقط من ِقبل مركب متخ�ص�ص ومعتمد للغاز
البرتو ِّ
يل امل�سال (بيت اخلربة).

3.14

يتم تقدمي التدريب املحفز املنا�سب مرة كل ثالث يجب �أن تكون امل�ستندات متوفرة من قبل �صاحب
�سنوات ،ويجب توثيق كل هذه الدورات التدريبية .العمل �إذا لزم الأمر ملفت�ش �إدارة الدفاع املد ِّ
ين.

3.15

تعترب هذه الإ�شرتاطات خا�صة ب�سل�سلة توريد
�أ�سطوانة الغاز البرتو ِّ
يل امل�سال ال�صناعية ،واخلا�صة
مبتطلبات الرتخي�ص ل�سل�سلة توريد �أ�سطوانة الغاز
البرتو ِّ
يل امل�سال ،وال ت�شمل اللوائح اخلا�صة ب�أنظمة
الغاز البرتو ِّ
يل امل�سال الأخرى. .

تنطبق هذه الإ�شرتاطات فقط على �أ�سطوانة الغاز
البرتو ِّ
يل امل�سال ال�صناعية ،وتعبئة وتوريد وتوزيع
�أ�سطوانات الغاز البرتو ِّ
يل امل�سال على امل�ستهلك
العام يف العقارات املحلية وال�صناعية والتجارية،
وال تنطبق على ما يلي:
�أ -توريد �أنظمة الغاز البرتو ِّ
يل امل�سال (ال�سائل).
ب -ا�ستخدام الغاز البرتو ِّ
يل امل�سال يف حمطات
التكرير واملعاجلة.
ج -توريد ونقل الغاز البرتو ِّ
يل امل�سال يف اخلزانات
واملركبات الكبرية.
د� -أنظمة وقود املحرك.
هـ -ا�ستخدام احلاويات املربدة.
للمزيد من التفا�صيل ،الرجاء الرجوع �إلى الف�صل
احلادي ع�شر من دليل الإمارات للوقاية من احلريق
وحماية الأرواح ل�سنة .2017
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� 4.1أي ا���س��ت��خ��دام ل��ل��غ��از ال���ب�ت�رو ِّ
يل امل�����س��ال يف
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ب��ه��دف تعبئة
الأ�سطوانات يجب �أن يتم وف ًقا للموا�صفات
اخلا�صة بالإدارة املخت�صة واملعنية.
 4.2يتم �إ���ض��اف��ة رائ��ح��ة للغاز ال��ب�ترو ِّ
يل امل�سال اجلمعية ال��وط��ن��ي��ة للحماية من
املخ�ص�ص لهدف التوزيع يف �أ�سطوانة ال�سوق احل���رائ���ق  :58ال��ف�����ص��ل 4.2.1
اال�ستهالكي قبل التعبئة ،ويتم ذلك من خالل رائحة الغازات البرتول َّية امل�سالة.
ِّ
�إ�ضافة م�سحوق حتذيري خا�ص بالغاز وقابل
للك�شف عن طريق الرائحة املميزة يف الهواء،
والتي يجب �أال تزيد عن خم�س احلد الأدن��ى
اخلا�ص بقابلية اال�شتعال.
 4.3جميع املتقدمني للح�صول على ترخي�ص مورد
يجب االلتزام مبا يلي يف حالة تنفيذ �أن�شطة
التعبئة :

التحقق ع���ن طريق زيارة
املوقع.

�أ .يتم عمل تقييم خماطر منا�سب ملحطة امللء ي��ت��م ع��م��ل ت��ق��ي��ي��م امل��خ��اط��ر من ي���ل���ت���زم امل�������ورد ب��ت��ق��دمي
والتعبئة والتخزين؟
ق���ب���ل ب���ي���ت اخل����ب����رة .ال���ب���ن���ود امل�ستندات املطلوبة عند
الت�سجيل لأول مرة.
2.1.2,2.1.3.2,2.1.3.3
ب .يتم ا�ستخدام الغاز البرتو ِّ
يل امل�سال بهدف �إدراج قائمة م�صادر االم���دادات التحقق من م�صادر الغاز
التعبئة من م�صدر معتمد /منتج معرتف به من الكبرية للغاز ال��ب�ترويل امل�سال .البرتو ِّ
يل امل�سال املعتمدة
قبل �إدارة الدفاع املد ِّ
ين املعنية ذات ال�صلة .ه��ل ه��ي م����وارد معتمدة يف دول��ة وامل���رخ�������ص���ة م����ن ق��ب��ل
الإمارة املخت�صة.
الإمارات العربية املتحدة؟
ج� .أن يكون لدى من�ش�أة التعب�أة موقع وت�صميم
وعمليات الت�شغيل تتم مبا يتنا�سب مع دليل
الإم��ارات للوقاية من احلريق وحماية الأرواح
ل�سنة  2017واملعتمدة من �إدارة الدفاع املد ِّ
ين
ذات ال�صلة؟

مبا يتنا�سب مع �إعتماد املخططات ال���ت���ح���ق���ق م����ن �إع���ت���م���اد
ملحطة التعب�أة من قبل �إدارة الدفاع املخططات للمباين .
امل��دين �أي تخزين جديد� ،أو �أية ت��ق��دمي امل�����س��ت��ن��دات عند
الت�سجيل لأول مرة.
تعديالت �أو �إ�ضافات؟
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د .يجب الت�أكد م��ن جميع �أنظمة التخزين وف ًقا ملا ورد يف املخططات املعتمدة.
والرتكيبات ،مبا يف ذلك اخلزانات ،امل�ضخات،
ال�ضواغط� ،أنظمة الأن��اب��ي��ب� ،أو �أي معدات
�أخرى ُم�ستخدمة يف ملء وتعبئة الغاز البرتو ِّ
يل
امل�سال داخل اال�سطوانات:
 .iيتم ت�صميم ما ُذ ِكر وت�صنيعه وتركيبه مبا دليل الإمارات للوقاية من احلريق التحقق يف املوقع.
وح��م��اي��ة الأرواح ل�سنة 2017م،
يتنا�سب مع دليل املمار�سة املقبول.
البنود
 2.2.1 - 2.2.2 - 2.2.3 - 2.2.82.2.9 - 10 .2.2.

 .iiالت�أكد من ال�صيانة واملُحافظة على تلك ف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ال�������ص���ه���اري���ج /التحقق يف املوقع ،مدعوما
بامل�ستندات.
امل��ع��دات ب��ه��دف �ضمان الت�شغيل الآم���ن يف اخلزانات :البند 2.3.2
فيما يتعلق بالرتكيبات :البنود
جميع الأوقات.
� 2.3.3إل��ى البنود رق��م,.2.3.12 :
.2.3.18 ,2.3.17 2.3.16 ,2.3.15

هـ .وجود خطة طوارئ معتمدة للإ�ستجابة لأي
ت�سرب للغاز �أو حريق يف حمطة التعبئة.
 4.4يجب على املورد تعبئة الغاز البرتو ِّ
يل امل�سال
فقط للمورِدين املعتمدين ،وللأ�سطوانات
اململوكة للموردين.
� 4.5أ .ي��ج��ب ع��ل��ى امل�������وردون ال���ت����أك���د م���ن �أن
�أ�سطواناتهم ،والرتكيبات واملالحق الأخرى،
التي ق��د مت ت��وري��ده��ا ملوزعيها ،وع��م�لا�ؤه��ا،
حا�صلة على ال�شهادات واالعتمادات املنا�سبة
مع متطلبات معايري دليل الإمارات للوقاية من
احلريق وحماية الأرواح ل�سنة 2017م.
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البند � 6.1.1إلى البند 6.1.7
البند 5.1

ال��ت��ح��ق��ق م���ن خ��ط��ط ال���ط���وارئ يلتزم املورد بتقدمي خطط
اخلا�صة مبحطة التعبئة ،واملعتمدة طوارئ معتمدة لكل موقع.
من قبل الدفاع املد ِّ
ين .
التحقق من �أن اال�سطوانات يتم التحقق من موقع حمطات
مل�ؤها وتعبئتها فقط للموزعني /امللء /التعبئة.
املورِدين املعتمدين.
دليل الإمارات للوقاية من احلريق التحقق يف املوقع.
وح��م��اي��ة الأرواح  - 2017البند ت��ف��ا���ص��ي��ل الإع���ت���م���ادات
وال�شهادات املطلوبة تقدم
2.3.1.2
ع��ن��د ال�ترخ��ي�����ص للمرة
البند 6.1
يتم �إر���س��ال قائمة الأ���س��ط��وان��ات الأولى فقط ويجب حتديث
والرتكيبات املعتمدة (بالإ�ضافة القائمة من وقت �إلى �آخر
�إلى �شهاداتها) �إلى �إدارة الدفاع وح�سب احلاجة.
املدين لت�سجيل:
�أ .الأ�سطوانات.
ب .املنظم.
ج .اخلراطيم.
د .الأنابيب.
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ب .يجب على امل��ورد الت�أكد من و�ضع عالمة
دائ���م���ة ع��ل��ى ك��اف��ة الأ����س���ط���وان���ات امل��م��ل��وك��ة
وامل�ستخدمة واملوزعة من قبله بتاريخ االختبار
�أو حتقق امل���ورِد على املطلوب مبوجب دليل
املمار�سة ذات ال�صلة.

دليل الإمارات للوقاية من احلريق ال��ت��ح��ق��ق يف امل���وق���ع على
وح��م��اي��ة الأرواح ل�سنة  - 2017اال�����س����ط����وان����ات ب�����ش��ك��ل
ع�شوائي.
البند
رقم 1.3 ،2.3

ج .يجب على كل من املورد ومالك ا�سطوانات
الغاز البرتويل امل�سال الت�أكد ب�شكل دوري من
�أن جميع الإ�سطوانات امل�ستخدمة �أو املوزعة
من قبلهم �صاحلة للإ�ستخدام ب�شكل م�ستمر
ومبا يتنا�سب مع دليل املمار�سة املعتمد.

ال��ت��ح��ق��ق يف امل���وق���ع على
اال�����س����ط����وان����ات ب�����ش��ك��ل
ع�شوائي.

د .يجب ا�ستبعاد الأ�سطوانات التي مت تعديلها
�أو بها خلل �أو تلك التي ال ميكن متييز معاملها
بال�شكل املطلوب� ،أو التي بها �أعمال �سمكرة �أو
انحناءات �أو ت�آكل� /صد�أ من اخلدمة.

التحق���ق م���ن املمار�سة يف
املوقع.

هـ .يجب على املورد عند عمل الإ�صالحات �أو
التعديالت على �أي ا�سطوانه ب���أن تكون وف ًقا
للقواعد واللوائح والقوانني اخلا�صة ُمب�ص ِّنع
الأ�سطوانة واملعتمدة حدي ًثا.

التحقق من املمار�سة يف
املوقع.

 4.6ي��ج��ب ع��ل��ى امل������وردون ت��ع��ي�ين م���وزع���ي ال��غ��از
البرتو ِّ
يل امل�سال فقط يف حالة التزام املوزعني
بكافة املتطلبات اخلا�صة بفقرات و�أق�سام
دليل الإم���ارات للوقاية من احلريق وحماية
الأرواح  2017ذات ال�صلة ،واملتعلقة مبتطلبات
ال�����س�لام��ة ال��ف��ن��ي��ة ،ب��الإ���ض��اف��ة �إل���ى م�ساحة
التخزين وتراخي�ص النقل.

يقدم املو ِردون قائمة بجميع
الت�أكيدات اخلا�صة بجميع
املوزعني املعتمدين.
يتم ا�ستخدام القائمة بهدف
ال���ت���ح���ق���ق ع���ن���د ت��رخ��ي�����ص
املوزعني .

 4.7يجب على املورد الإحتفاظ بال�سجالت اخلا�صة
بجمي���ع املوزع�ي�ن املعتمدي���ن لدي���ه و�أماك���ن
التخزي���ن اخلا�ص���ة به���م واملب���اين وتراخي�ص
النق���ل ملدة � 3سن���وات ،يتم تق���دمي ن�سخة من
تل���ك ال�سجالت �إل���ى �إدارة الدف���اع املد ِّ
ين عند
الطلب.

ال��ت��ح��ق��ق م��ن ال�سجالت
ب���امل���وق���ع (�إذا اق��ت�����ض��ي
الأمر)
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 4.8عند ال�ضرورة ،يجب على امل��ورد توفري وت�شغيل
خمازن مركزية للغاز البرتو ِّ
يل امل�سال للموزعني
امل��ع��ت��م��دي��ن ل��دي��ه��م ،ح��ت��ى يتمكنون م��ن و�ضع
و�إ�ستالم لأ�سطواناتهم للت�سليم ,يجب �أن تكون
تلك املخازن وفق ًا لدليل الإم���ارات للوقاية من
احلريق وحماية الأرواح  ،2017بالإ�ضافة �إلى
وجود خطة مفعلة للإ�ستجابة للطوارئ.
 4.9يلتزم امل��و ِردون مبتابعة ومالحظة الأداء الآمن
اخلا�ص مبوزعيهم ،بهدف �ضمان االلتزام التام
باملتطلبات اخلا�صة باللوائح واملمار�سات الواردة
يف البند رق��م  .5وتت�ضمن الإج�����راءات التي
يتخذها امل��وردون الآت��ي :التحذيرات والعقوبات
واملخالفات الأخرى حتى ت�صل �إلى الإيقاف عن
توريد الإ�سطوانات للموزعني وحذفهم من قائمة
املوزعني لديهم ،وعند اتخاذ مثل هذا الإجراء
يتم �إبالغ �إدارة الدفاع املد ِّ
ين املعنية بذلك .
 4.10يلتزم امل���ورِدون بتنفيذ حمالت توعية عامة
دوري���ة وح��م�لات توعية ب��الأم��ن وال�سالمة،
لتعزيز الأمن وال�سالمة عند ا�ستخدام الغاز
البرتو ِّ
يل امل�سال ،والتي ت�شمل توزيع كتيبات
الأم����ان وال��و���س��ائ��ط ال��دع��ائ��ي��ة لال�ستخدام
وخا�صة عن طريق املوزعني.
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رمب��ا هنالك ح��اج��ة لعمل تقييم التحقق يف املوقع ،متابعة
االل����ت����زام ب���إ���ش�تراط��ات
للمخاطر؟
دليل الإمارات للوقاية من
البند 2.1.2
احل��ري��ق وحماية الأرواح
البند 24.4 ،2.4.1
املراجع الأخرى :اجلمعية الوطنية خا�صة فيما يتعلق بكميات
ال���ت���خ���زي���ن ،وال��ت��ح��ق��ق
للحماية من احلرائق .58
ال���ع�������ش���وائ���ي م����ن ���ص��ح��ة
التخزين يف املخازن.
�أي �إجراء يتم تنفيذه من
البند 2.3،2.4 ،2.2 ،2.1
قبل املوردين يتم ت�سجيله
البند 5.1
وت�سليمه �إلى املفت�ش.

يو�صى �أن تت�ضمن املطبوعات على ي��ل��ت��زم امل���وردي���ن بتقدمي
م��واد الإع�ل�ام  /التوعية
معلومات مثل:
�أ��� .ش��راء ال��غ��از ال��ب�ترو ِّ
يل امل�سال ال��ع��ام��ة امل�����س��ت��خ��دم��ة يف
التعليم ال��ع��ام وال��ت��ي تتم
فقط من املوزعني املعتمدين.
ب .التحقق وفح�ص ال���وزن عند ع�����ن ط����ري����ق امل����وزع��ي�ن
امل�سجلني لديهم.
اال�ستالم.
ج .كيفية ا�ستخدام الغاز البرتو ِّ
يل
يتم طلب ذل��ك يف حالة
امل�سال ب�أمان.
د .كيفية �إجراء ال�صيانة الب�سيطة .التقدمي الأول� ،أو اجلديد،
ه��ـ .كيفية �إج��راء الفح�ص ب�شكل و� ً
أي�ضا �إذا كان هناك �أي
تغيريات �أو �إ�ضافات.
ب�سيط على:
 .1املنظم.
� .2أنابيب اخلراطيم املطاطية.
 .3م�شبك اخلرطوم.
 .4اال�سطوانة.
 .5اختبار الت�سريب (بال�صابون).
ذ .مايجب عمله �أثناء ح�صول ت�سرب.
و .خط �إت�صال للطوارئ.
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الجزء الخامس

الموزعون

الإجراءات من قبل
املراجع الفنية
املتطلبات والإعداد
م
املحقق /املفت�ش
 5.1يتعني على املفت�ش عند التجهيز لعملية امل�ستندات الالزمة ل�ضمان الرقابة ي��ج��ب �أن ت��ك��ون ال��ق��وائ��م
وال�سيطرة ال�سليمة ،يف العالقة ما م���ت���اح���ة ل��ل��م��ف��ت�����ش م��ن
التفتي�ش� ،إح�ضار امل�ستندات التالية:
املورِدين املعنيني.
�أ .قائمة بكافة املوزعني املعتمدين من قبل بني املورد وموزعيه.
املوردين.
الت�أكيد يف املوقع.
ب .ق��ائ��م��ة م��ن امل���ورد حت��ت��وي على جميع
اال����س���ط���وان���ات وامل��ن��ظ��م��ات واخل��راط��ي��م
والتو�صيالت الأخرى املعتمدة لال�ستخدام.
ج� .أي خمططات معتمدة واملوافقات التي
مت احل�صول عليها على امل��خ��ازن واملرافق
اخلا�صة باملوزعني.
 5.2يجب على جميع موزعي ا�سطوانات الغاز
البرتويل امل�سال احل�صول على الرتاخي�ص
من �إدارة الدفاع املدين املعنية.
للقيام باملهام يتعني على امل��وزع القيام مبا
يلي:
�أ� .أن ميتلك خطاب تعيني باعتباره موزع خ��ط��اب التعيني م��ن م���ورد معتمد يتم تقدمي امل�ستندات من
قبل املوزع.
واحد لفرتة الرتخي�ص.
ُمعتمد من مورده التابع له.
ب .يجب �أن يح�صل امل��وزع على خطاب تعيني /يحدد خطاب التعيني موقع التوريد /ي���ق���دم امل������وزع امل�����س��ت��ن��دات
اخل��ا���ص��ة ب��ال��ت��ع��ي�ين وم��وق��ع
�إذن من املورد بنقل وو�ضع الأ�سطوانات اخلا�صة التخزين املعتمد للتوزيع.
املخزن.
به يف املخزن املركزي املعتمد للمورد.
ج .يو�ضح التزامه بجميع لوائح املن�ش�أة واملرافق ،يعر�ض امل��ورد الرتخي�ص ال�ساري يتم تقدمي امل�ستندات من
واملركبات مع دليل الإمارات للوقاية من احلريق ال�صادر م��ن �إدارة ال��دف��اع امل��دين قبل املوزع.
وحماية الأرواح  2017واخلا�ص بتخزين ونقل املعنية جلميع املركبات املخ�ص�صة
لال�ستخدام والتوزيع.
الغاز البرتو ِّيل امل�سال.
د .توفري �إثباتات تدريبات الأمن وال�سالمة جلميع �سجالت الدورات التدريبية املحدثة يتم تقدمي امل�ستندات من
موظفي التوزيع ح�سب ما ورد يف املتطلبات العامة .جلميع املوظفني املعنيني بالتوزيع .قبل املوزع.
 5.3ال يتم ال�سماح للموزع بالتوزيع �إال من قبل ي��ت��م ح�����ص��ول امل����وزع ع��ل��ى عالمة املعاينة النظرية باملوقع .
جت��اري��ة واح���دة فقط معتمدة من
اعتماد مورد معتمد واحد فقط.
املوردين يف �شبكة التوزيع اخلا�صة
ب���ه ب��اع��ت��ب��اره��ا رق��م��ه املت�سل�سل
.XXXX
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م

املتطلبات والإعداد

املراجع الفنية

 5.4ينقل املوزع وي�سلم �أ�سطوانات الغاز البرتو ِّ
يل �إرفاق قائمة التو�صيالت ومرفقات
امل�سال فقط ،كما يقوم بتوريد التو�صيالت املوردين املعتمدين وف ًقا للبند .1.6
واملرفقات املعتمدة من قبل م��ورده املعتمد يتم ال�سماح بالتو�صيالت) املعتمدة
وف�� ًق��ا للقائمة املعتمدة م��ن امل��ورد
فقط.
فقط.

الإجراءات من قبل
املحقق /املفت�ش
ال���ت���ح���ق���ق ال����ن����ظ����ري يف
امل����وق����ع ،وال���ت���ح���ق���ق م��ن
ال������رم������وز وال����ع��ل�ام����ات
ال��واردة واخلا�صة بقائمة
"الرتكيبات املعتمدة" من
املورد.

 5.5يف حالة امتالك املوزع خمزن مركزيِّ خا�ص املرجع الأ�سا�سي :اجلمعية الوطنية التحقق الفوري من توافق
ب���ه ،ف���إن��ه يجب امل��واف��ق��ة عليه ومطابقته للحماية من احلرائق  ،58الف�صل  .8املخزن املركزيِّ .
ملتطلبات تخزين �أ�سطوانات الغاز البرتو ِّ
يل �أ 8.3.3 .التخزين داخ��ل املباين
غري املخ�ص�صة للجمهور العام.
امل�سال.
ب 8.4 .التخزين خارج املباين.
ال ي��ج��ب ت��خ��زي��ن اال���س��ط��وان��ات يف
املباين ال�سكنية بخالف الكميات
املعفاة.
 5.6ال يجوز على املوزع ملء /تعبئة �أ�سطوانات املوزعون غري مفو�ضني مللء /تعبئة التحقق /التفتي�ش الب�صري
يف املوقع للإطالع على �أن�شطة
غاز البرتول امل�سال �إال �إذا متت املوافقة عليه �أي �أ�سطوانات.
امل�����لء /ال��ت��ع��ب��ئ��ة /خم��ال��ف��ة
باعتباره مورد بوا�سطة �إدارات الدفاع املدين
ج�سيمة.
املعنية.
 5.7يت�أكد املوزعون من �أنَّ امل�ستهلكني ملتزمون
� ً
أي�ضا بدليل الإم��ارات للوقاية من احلريق
وحماية الأرواح ل�سنة  ،2017وال يقومون
بتخزين كميات زائدة من ا�سطوانات الغاز
البرتو ِّ
يل امل�سال غري الكميات املعفاة.

للإ�شغاالت ال�سكنية :احلد الأق�صى ال���ت���ح���ق���ق ع���ل���ى ال���ف���ور
امل�سموح به للتخزين الداخلي عدد م���ن ال��ع��م�لاء امل��خ��ت��اري��ن
� 2إ���س��ط��وان��ة ،الرئي�سية �سعة  24ع�شوائي ًا.
كجم بالأ�سطوانة و�إحتياطية �سعة
 24كجم ،البند 2.4.2

 5.8يجب على املوزعني تخزين ونقل وتو�صيل ي�ضمن امل����وزع �أن الأ���س��ط��وان��ات ال���ت���ح���ق���ق ال�����ف�����وري م��ن
التي يتم توزيعها يف حالة جيدة ،الأ���س��ط��وان��ات يف خم��ازن
و�صيانة الأ�سطوانات للم�ستهلك.
متاما مع متطلبات املوزعني.
و�أ َّن��ه��ا تتطابق ً
ال�سالمة.
 5.9ال يجوز على امل��وزع�ين تغيري �أو تعديل �أو ال ي��ج��وز على امل��وزع�ين �إج���راء �أي
ت�شويه �أو �إج����راء ت��ع��دي�لات على ا���س��م �أو تعديالت �أو تغيريات على العالمات
معلومات املورد املوجودة على الأ�سطوانات �أو التغليف اخلا�صة باملورد املعتمد.
التي يتم التعامل معها.
30
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املتطلبات والإعداد

م

 5.10بخالف الكميات املعفاة املذكورة �أعاله عند
ال�ضرورة:
يقوم املوزعون بتقدمي الن�صح للم�ستهلكني
باالمتثال �أو ال�سعي للح�صول على موافقات
حمددة من �إدارات الدفاع املدين.
�أ .داخل ًيا (حيثما ت�سمح �إدارة الدفاع املدين
بذلك).

ب .خارج ًيا

الإجراءات من قبل
املراجع الفنية
املحقق /املفت�ش
قد تتطلب اعتماد وترخي�ص من قبل يجب االحتفاظ ب�سجل تلك
�إدارات الدفاع املدين املعنية ووفق ًا الأماكن وتقدميه للمفت�ش
لدليل الإمارات للوقاية من احلريق اخل��ا���ص ب�������إدارة ال��دف��اع
املدين.
وحماية الأرواح ل�سنة .2017
ال يقوم املوزعون بت�سليم �أ�سطوانات
ال��غ��از ال���ب�ت�رو ِّ
يل امل�����س��ال �إال بعد
احل�صول على املوافقة.
البند 2.2 ,2.1
قد يتطلب �شهادة من �أحد
البند 2.3.3 ،2.3.1
ب��ي��وت اخل��ب�رة ،ويقدمها
 ،2.7.3 ،2.3.6 ،2.3.5 ،2.3.4العميل للمفت�ش يف حالة
 ،2.3.11 ،2.3.10 ,3.9 ،3.8.2املعاينة.
2،3،12،2،3،13،2.3.14,2.3
2.3.17،2.3.18 ,.15،2.3.16
البند 2.4.2
ق���د ي��ت��ط��ل��ب ���ش��ه��ادة من
البند 2.2 ،2.1
�أح��د بيوت اخل�برة ،يقوم
البند 2.3.3 ,2.3.1
 ،2.3.6 ،2.3.5 ،2.3.4 ،2.3.3العميل بتقدمي ال�شهادة يف
 ،2.3.9 ،2.3.8 ،2.3.7حال طلبها من قبل مفت�ش
الدفاع املدين.
.2.3.10
،2.3.13 ،2.3.12 ،2.3.11
،2.3.16 ،2.3.15 ،2.3.14
2.3.18 ،2.3.17
البند 2.4.1
فيما يتعلق بالكميات الكبرية �أو
املخازن املركزية ،قد يتطلب الدفاع
املدين تقدمي تقرير تقييم املخاطر.
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املتطلبات والإعداد

 5.11ع��ن��د عملية ت��ب��ادل الأ����س���ط���وان���ات ،يقوم
املوزعون ب�إجراء فحو�ص ال�سالمة الب�سيطة
وتقدمي الن�صائح للم�ستهلك ب�شكل منا�سب،
و يجب �أن يحتفظ امل��وزع ب�سجل الن�صائح
التي تتعلق بال�سالمة.

 5.12فيما يتعلق ب�أي عميل جديد ،يجب على املوزع
تقدمي الن�صائح له ب�ش�أن التعامل الآمن مع
غاز البرتول امل�سال ،وت�سليم مواد التوعية
العامة �إلى �شخ�ص بالغ وم�سئول يف املن�ش�آت
اال�ستهالكية وتكون حول اال�ستخدام الآمن
وما يجب فعله يف حاالت الطوارئ.

32

الإجراءات من قبل
املراجع الفنية
املحقق /املفت�ش
يقوم املوزع ب�إجراء فحو�ص ال�سالمة التحقق من مطابقة �أنواع
الب�سيطة ال��ت��ال��ي��ة ع��ل��ى امل��ك��ون��ات املنتجات للأنواع املوافق
املختلفة عند ا�ستبدال الأ�سطوانات :عليها وف ًقا لقائمة املورد.
 .iاملنظم.
 .iiالأنابيب املطاطية.
 .iiiم�شبك اخلرطوم.
 .ivاال�سطوانة.
 .vاختبار الت�سرب (بال�صابون)،
يف حالة تطلب الأمر ذلك.
ي��ج��ب �أن ت��ت�����ض��م��ن امل��ط��ب��وع��ات
معلومات مثل:
�أ� .شراء الغاز البرتو ِّ
يل امل�سال فقط
من املوزعني املعتمدين.
ب .التحقق من الوزن عند الإ�ستالم.
ج .كيفية ا�ستخدام الغاز البرتويل
امل�سال ب�أمان.
د .كيفية �إجراء ال�صيانة الب�سيطة.
ه��ـ .كيفية �إج���راء الفح�ص ب�شكل
ب�سيط على:
 .1املنظم .
 .2الأنابيب املطاطية.
 .3م�شبك اخلرطوم.
 .4اال�سطوانة.
 .5اختبار الت�سرب (بال�صابون).
 .6الإج����راءات ال��واج��ب اتخاذها
عند وجود ت�سرب.
 .7رقم االت�صال املبا�شر لالت�صال
يف حالة الطوارئ.
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المالحق
الملحق أ
المنتج إلى المستهلك
من ُ

سلسلة توريد اسطوانات الغاز
البترولي المسال
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اال�ستهالك

تركيب اال�سطوانة الكبرية

�سـ ـ ــكني

نظام الأنابيب
باملباين

م�ستخدم خزان
اجلملة

النقل با�ستخدام
�سيارة خا�صة

تو�صيل املوزع

التوزيع ملحطة اخلدمة

النقـ ــل

املــــــوزع

مرك ــز املــوزع

مورد /م�صنع الغاز البرتويل

النقل

حمطــة التعبئـ ــة

الملحق ب
مفهوم مقترح التحكم
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املوردين املعتمدين

املوزعني املعتمدين

التو�صيل العام

ال�شركة التي:
�أ .حت�صل على غاز البرتول
امل�������س���ال اخل�����ام ل��ل��ت��و���ص��ي��ل
للخزانات باجلملة.

�أ .ال���ت���ع���ي�ي�ن وال����ت����دري����ب
والتنظيم م��ن قبل امل��ورد
امل���ع���ت���م���د ب�������ش����أن ع�لام��ت��ه
التجارية بال�سوق.

الرتكيب مع اللوازم املعتمدة

ب .ت��ع��ب��ئ��ة غ����از ال���ب�ت�رول
امل�سال داخ��ل الأ�سطوانات
ال�ستهالك العمالء.

ب .تلبية احلد الأدن��ى من
معايري التخزين والنقل.

املعاينة وال�صيانة املنتظمة

ج� .إع����داد امل��ع��اي�ير الفنية
بهدف �أم��ن و�سالمة نظم
ال����غ����از ال����ب��ت�رويل امل�����س��ال
اخلا�صة بهم.
د .ت�����ع�����ي��ي��ن امل�������وزع���ي���ن
وم��ل��اح�����ظ�����ة مم����ار�����س����ات
الأم��ن وال�سالمة اخلا�صة
بهم

ج .ال���ت���و����ص���ي���ل امل���ب���ا����ش���ر
ل���ل���م�������س���ت���ه���ل���ك وت�����وف��ي��ر
امل��ع��ل��وم��ات ال��ف��ن��ي��ة ب��ه��دف
���ض��م��ان الت�شغيل ال�سليم
وف ًقا للمن�صو�ص عليه من
قبل مورده.
د� .إج�����������راء ال���ت���ف���ت���ي�������ش/
امل��ع��اي��ن��ة ع��ل��ى اال�ستهالك
الآمن من وقت الخر

ي�ستخدم العميل الكمية
املعفاة من �أ�سطوانة غاز
ال���ب�ت�رول امل�����س��ال (ي��ت��م
أ�سا�سا من قبل
املعاينة � ً
املوزعني)

التوعية العامة

التو�صيل

تركيب نظام معتمد وم�ستخدم
وتركيبه وفقا للمعايري
واللوائح
املعاينة وال�صيانة املنتظمة

ي�ستخدم العميل الكمية
امل��ع��ف��اة امل���ذك���ورة �أع�ل�اه
م������ن �أ������س�����ط�����وان�����ة غ����از
ال���ب�ت�رول امل�����س��ال (ي��ت��م
أ�سا�سا من قبل
املعاينة � ً
الهيئة املعنية )CD

ي����ع����ت����م����د ال������ع������دي������د م���ن
امل���وزع�ي�ن وامل��ق��اول�ين على
ح�صة �سوق املورد
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الملحق ت
(الفصل الحادي عشر)
من دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح 2017

دليل ممارسات الغاز البترولي المسال
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الفصل الحادي عشر دليل ممارسات غاز البترول المسال
١

تعريفاتDefinitions :

 ١-١يجب Shall

هو متطلب اإلزامي من الدفاع املدين.
َ
 2-١يوصى به Should

هو متطلب يو�صي به الدفاع املدين ولكنه غري اإلزامي.
َ
 -3-١معتمد Listed

وم�صجل لدى الدفاع املدين بالإمارة.
معت َمد
َّ
 -4-١الجالون المعيار األمريكي والكيلوجرام Gallon. U.S. Standard and Kilogram

 1جال��ون اأمريك��ي =  3.785ل��ر 1 ،كج��م =  1.8ل��ر ،تقري ًب��ا (الوح��دات امل�ص��تخدمة يف ه��ذا الف�ص��ل ه��ي
الكيلوجرامات اأو اجلالون الأمريكي؛ مع مالحظة اأن التحويل من اللر اإىل الكيلوجرام دون حتديد كثافة معينة ويعد
قيا�ص��ا تقريب ًّي��ا).
حتوي��ل الل��ر اإىل كيل��و ً
ُ
-5-١أ -غاز البترول المسال )Liquefied Petroleum Gas( LPG

ُي�ص َّن��ف غ��از الب��رول املُ�ص��ال بو�صف��ه ُم�ص� ً�ال و�ص��ريع ال�ص��تعال و ُي�ص��تخدَ م كوق��ود؛ اأي م��ادة ذات �صغط بخ��ار ل يتجاوز
القيمة امل�صموح بها للربوبان التجاري املكون ب�صفة اأ�صا�صية من الهيدروكربونات الآتية :الربوبان والربوبلني والبيوتان
(البيوتان العادي اأو الأيزبيوتان) والبوتيلني� ،ص��واء كان ذلك عن طريق الهيدروكربونات ذاتها اأو خالئطها .و ُيخزن
عال .ولأن وزن غاز البرول املُ�صال �صعف وزن الهواء؛ فاإنه اإذا
غاز البرول املُ�صال يف �صكل �صائل عند م�صتوى �صغط ٍ
ت�ص� َّرب من احلاوية يعود متدف ًقا اإىل من�ص��وبات اأدنى؛ ولهذا يراكم حول احلاوية .ويعد غاز البرول املُ�ص��ال من اأكرث
اأنواع الوقود ال�صائعة ال�صتخدام يف الطهي يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
ُ
-5-١ب -الغاز الطبيعي المسال )Liquefied Natural Gas( LNG

ُي�صن��ف الغ��از الطبيع��ي املُ�ص��ال بو�صف��ه قاب� ً�ال لال�ص��تعال و�ص��ديد ال��ربودة و ُي�ص��تخدم كوق��ود؛ اأي م��ادة ذات �صغ��ط
بخ��ار ل يتج��اوز القيم��ة امل�ص��موح به��ا للربوب��ان التج��اري املك��ون ب�صف��ة اأ�صا�ص��ية م��ن الهيدروكربونات الآتي��ة :الربوبان
والربوبلني والبيوتان (البيوتان العادي اأو الأيزبيوتان) والبوتيلني� ،ص��واء كان ذلك عن طريق الهيدروكربونات ذاتها
عال.
اأو خالئطه��ا .و ُيخ��زن الغ��از الطبيع��ي املُ�ص��ال يف �ص��كل �ص��ائل عن��د م�ص��توى �صغط ٍ
-5-١ج -الغاز الطبيعي المضغوط )Compressed Natural Gas( CNG

�ال .و ُيخ��زن الغ��از الطبيع��ي امل�صغوط
الغ��از الطبيع��ي امل�صغ��وط ه��و غ��از طبيع��ي ،ميث��ان ُم��زن عن��د م�ص��توى �صغ��ط ع� ٍ
�ال .ولأن الغ��از الطبيع��ي امل�صغ��وط اأخ��ف م��ن اله��واء ،فاإنه ينت�ص��ر عند ت�ص��ربه من
يف �ص��كل غ��از عن��د م�ص��توى �صغ��ط ع� ٍ
احلاوي��ات ويت�ص��تت عال ًي��ا يف الهواء.
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ُ َ َّ
-5-١د -الغاز الطبيعي البديل/الغاز المخلق
(SNG )Substitute Natural Gas /Synthetic Natural Gas

الغ��از الطبيع��ي البدي��ل ه��و خلي��ط م��ن غاز البرول املُ�ص��ال م��ع مادة مففة .وم��ن اأمثلة املواد املخفف��ة :الغاز احليوي،
والغاز الها�صم ،وغاز طمر النفايات ،والنيروجني ،والهواء امل�صغوط؛ اإل اأن الهواء امل�صغوط ُيعد اأكرث املواد املخففة
ا�صتخداما .و ُيعد الغاز املخلق ً
بديال مبا�ص ًرا للغاز الطبيعي ،واأخف من غاز البرول املُ�صال ويتم التزويد به عن طريق
ً
�صبكة الأنابيب فقط.
ُ
 6-١أسطوانة غاز البترول المسال LPG Cylinder

حاوية معتمدة م�صممة بحيث تكون جاهزة للنقل ب�صهولة؛ بخالف احلاويات امل�صممة للركيبات الثابتة.
ُ
 7-١خزان غاز البترول المسال LPG Tank

حاويات راأ�صية اأو اأفقية معتمدة ،م�صممة للركيبات الثابتة والدائمة.
 8-١الخزانات فوق مستوى سطح األرض Aboveground Tank

حاوي��ة معتم��دة ومدرج��ة ،م�صمم��ة للمراف��ق العام��ة الفوقي��ة ،يت��م تركيبه��ا ف��وق �ص��طح الأر���ض اأو عل��ى الأ�ص��طح اأو
املن�ص��ات املفتوح��ة لله��واء.
 9-١الخزانات التحت أرضية Underground Tank

حاوية معتمدة و ُمد َرجة ،م�صممة للمرافق العامة التحتية ،يتم تركيبها حتت الأر�ض على م�ص��توى اأدنى عمق مطلوب
للمراف��ق العام��ة التحتي��ة ،ويت��م تغطيتها بال��راب اأو الرمال.
 ١0-١التركيبات الثابتة (الدائمة) )Stationary Installation )Permanent Installation

تركيب��ات احلاوي��ات وخط��وط التمدي��دات و ُمع��دات غ��از الب��رول املُ�ص��ال املُ َع َّدة لال�ص��تخدام غري املح��دود مبوقع معني،
و ُتع��د ا ً
أي�ص��ا تركيب��ات لي���ض م��ن املتوق��ع تغيريه��ا عل��ى نح� ٍو طبيعي م��ن حيث احلالة اأو الظ��روف اأو املوق��ع .وتتطلب هذه
الركيب��ات موافق��ة الدفاع املدين.
 ١١-١التركيبات المؤقتة Temporary Installation

تركيب��ات اأ�ص��طوانات واأنابي��ب و ُمع��دات غ��از الب��رول املُ�ص��ال يف موق��ع مع��ني مل��دة زمني��ة ق�ص��رية ،ع��ادة م��ا ت��رواح من
يوم��ا� ،ص��واء كان ذل��ك اأثن��اء اإقام��ة فعالي��ات معين��ة اأو يف �ص��هر رم�ص��ان .ويك��ون م��ن املتوق��ع تغي��ري
ي��وم لت�ص��ل اإىل ً 40
ه��ذه الركيب��ات عل��ى نح� ٍو طبيع��ي من حيث احلالة اأو الظروف اأو املوقع .وتتطلب تركيبات غاز البرول املُ�ص��ال املوؤقتة
موافق��ة الدفاع املدين.
 ١2-١الخزانات المعلقة Mounded Tank

حاوي��ات معتم��دة ومدرج��ة ،م�صمم��ة للمراف��ق العام��ة التح��ت اأر�صي��ة ،يت��م تركيبه��ا ف��وق اأدن��ى عم��ق مطل��وب للمراف��ق
العام��ة التح��ت اأر�صي��ة ويت��م تغطيته��ا بال��راب اأو الرم��ال اأو م��ادة اأخ��رى؛ اأو احلاوي��ات املطابق��ة ل�ص��راطات اجلمعية
الأمريكية للمهند�صني امليكانيكيني ( ،)ASMEوامل�صممة للمرافق العامة الفوق اأر�صية التي يتم تركيبها فوق امل�صتوى
املح��ددَّ ،
وتغط��ى براب اأو رمال اأو مادة اأخرى.
دليل اإلمارات
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ُ
 ١3-١نظام غاز البترول المسال LPG System

جمموع��ة تتك��ون م��ن حاوي��ة واح��دة اأو اأكرث مزودة بو�ص��يلة لنقل غاز البرول املُ�ص��ال م��ن احلاوية اإىل اأجهزة التوزيع اأو
ال�ص��تهالك ،املزود باأجزاء تتحكم يف كمية �ص��ريان غاز البرول املُ�ص��ال وتدفقه و�صغطه وحالته الفيزيائية (ال�ص��ائلة
اأو البخارية).
 ١4-١أنابيب الغاز Gas Piping

اأنابيب و�صمامات اأو جتهيزات يتم تركيبها باملباين اأو املن�صاآت لنقل غاز الوقود.
 ١5-١صمام تخفيف الضغط Pressure Relief Valve

اأحد اأجهزة تخفيف ال�صغط م�صممة للفتح والإغالق للحفاظ على ال�صغط املائع الداخلي عند قيمة معينة.
 ١6-١صمام اإلغالق الطارئ Emergency Shutoff Valve

�تخدما
�صم��ام الإغ��الق الط��ارئ ه��و �صم��ام اإغ��الق اإيجاب��ي جمهز بخا�صيت��ي الإغالق عن ُبع��د والإغالق التلقائي ،م�ص� ً
التن�ص��يط احلراري (يف حالت احلريق) اأو اأي ح�صا���ض اآخر.
 ١7-١جهاز تبخير

Vaporizer

جه��از -بخ��الف احلاوي��ات -ي�ص��تقبل غ��از الب��رول املُ�ص��ال يف �ص��كله ال�ص��ائل ،وي�صي��ف اإلي��ه ق��د ًرا كاف ًي��ا م��ن احل��رارة
لتحوي��ل ال�ص��ائل اإىل احلال��ة الغازية.
 ١8-١نقطة التحويل /نقطة التعبئة Point of Transfer/ Filling Point

املوق��ع ال��ذي يت��م ب��ه تنفي��ذ التو�صي��الت وعملي��ات الف�ص��ل اأو الت��ي يت��م به��ا ت�صري��ف غ��از الب��رول املُ�ص��ال اإىل اله��واء
اجل��وي يف اإط��ار عملي��ات النقل.
 ١9-١جهاز منع زيادة التعبئة )OPD( Overfilling Prevention Device

جهاز اأمان م�صمم لتوفري و�صيلة اأوتوماتيكية ملنع تعبئة احلاوية بدرجة زائدة عن احلد امل�صموح به.
 20-١مقياس منسوب السائل الثابت Fixed Liquid Level Gauge

موؤ�ص��ر ملن�ص��وب ال�ص��ائل ي�ص��تخدم �صمام تنفي���ض لالإغالق الإيجابي؛ لالإ�ص��ارة اإىل و�صول من�ص��وب ال�ص��ائل يف احلاوية
اجلاري تعبئتها اإىل النقطة التي ي�صل عندها من�ص��وب ال�ص��ائل يف احلاوية اإىل املوؤ�ص��ر.
 2١-١حاوية ASME ASME Container

حاوية مطابقة لكود اجلمعية الأمريكية للمهند�صني امليكانيكيني (.)ASME
 22-١مرافق الكميات الكبيرة Bulk Plant

مرفق اأو م�ص��تودع لتخزين غاز البرول املُ�ص��ال قبل توزيعه ،حيث يتم ا�ص��تالم غاز البرول املُ�ص��ال من �ص��احنة خزان
اأو عرب��ة خ��زان ت�ص��ري عل��ى ق�صب��ان اأو خ��ط اأنابي��ب؛ ول��ذا يت��م توزيع��ه ع��ن طري��ق حاوي��ات حممولة اأو �ص��احنة خ��زان اأو
اأنابيب الغاز.
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ُ
 23-١منظم ضغط غاز البترول المسال Line Pressure Regulator

منظ��م �صغ��ط وف ًق��ا ملعاي��ري منظم��ات �صغ��ط ، ANSI Z- 21.80/CSA 6.22غ��ري م��زود بجه��از حماي��ة م��ن ال�صغ��ط
الزائ��د ملراف��ق بخ��ار غ��از الب��رول املُ�ص��ال ،و ُم�ص َّمم للركيب داخل املبنى خلف�ض �صغط املدخل ال�ص��مي من رطلني 2
ل��كل بو�ص��ة مربع��ة اإىل  14بو�ص��ة م��ن عمود املاء ( 4.0كيلو با�ص��كال) اأو اأقل.
 24-١منظم المرحلة األولي First-Stage Regulator

منظ��م �صغ��ط ملراف��ق بخ��ار غ��از الب��رول املُ�ص��ال ،م�ص َّم��م خلف���ض ال�صغ��ط م��ن احلاوي��ة اإىل  10.0رط��ل ل��كل بو�ص��ة
مربع��ة ( 69مقيا���ض كيل��و با�ص��كال) .فمث� ً�ال يت��م خف���ض ال�صغ��ط امل�ص��تخدم باملراف��ق ال�ص��كنية اإىل رط��ل  1ل��كل بو�ص��ة
مربع��ة ( 75ملل��ي ب��ار) ،و ُيخف���ض ا ً
أي�ص��ا اإىل  5رط��ل ل��كل بو�ص��ة مربع��ة ( 350مل��ي ب��ار) بالن�ص��بة للمراف��ق التجاري��ة
الكربى.
 25-١منظم المرحلة الثانية Second-Stage Regulator

منظم �صغط ملرافق بخار غاز البرول املُ�ص��ال ،م�صمم خلف�ض �صغط املُدخل ملنظم املرحلة الأوىل اإىل  14رطل لكل
بو�صة مربعة ( 4.0مقيا�ض كيلو با�صكال) اأو اأقل.
 26-١نظام الضغط ثنائي المرحلة Two-Stage Regulator System

نظ��ام لنق��ل بخ��ار غ��از الب��رول املُ�ص��ال يعمل على رب��ط منظم املرحلة الأوىل مبنظم (اأو منظم��ات) املرحلة الثانية؛ اأو
يُ�صتخدَ م منظم ثنائي املرحلة منف�صل ومتكامل.
ُ
 27-١استهالك الوقود (غاز البترول المسال) Fuel )LPG( Demand

اأق�ص��ى كمي��ة م��ن مدخ��ل الغ��از املطل��وب ل��كل وح��دة زمني��ةُ ،يع� َّ�رب عنه��ا بوح��دة الق��دم املكع��ب ل��كل �ص��اعة ،اأو بوح��دات
الطاق��ة مث��ل (( )BTUوح��دة حراري��ة بريطاني��ة) ( 1وح��دة حراري��ة بريطانية�/ص��اعة =  0.2931واط).
 28-١مسافة التباعد Separation distance

اأدن��ى م�ص��افة اأفقي��ة وراأ�ص��ية ع��رب اله��واء ،مقا�ص��ة ب��ني حاوي��ة غ��از الب��رول املُ�صال�/ص��طح اخل��زان اإىل امل�ص��احة الآمنة
املطلوبة.
ُ
 29-١صواعد غاز البترول المسال LPG Riser

اأنابيب راأ�صية َ ُتد بغاز الوقود.
 30-١قناة التهوية Shaft

م�ص��احة مق��درة ملقاوم��ة احلرائ��ق مل��دة �ص��اعتني تت��د ع��رب طاب��ق اأو اأك��رث م��ن طواب��ق املبن��ى ،حيث تربط ب��ني الفتحات
الراأ�ص��ية بالطوابق املتعاقبة ،اأو بني الطوابق و�ص��طح املبنى.
 3١-١فتحة التهوية

Vent

اأنب��وب اأو جم��رى مك��ون م��ن عنا�ص��ر �صناعي��ة ،يحت��وي عل��ى مم��ر لنق��ل منت��وج الح��راق واله��واء اإىل اجل��و املحي��ط،
و ُي��د َرج ه��ذا املنف��ذ وتو�ص��ع علي��ه عالم��ات لأغرا���ض ال�ص��تخدام تو�ص��ح ن��وع اأو فئ��ة اجله��از املحددة.
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 32-١أنابيب التهوية Vent Piping

اأنابي��ب ت��ر م��ن جه��از تنظي��م ال�صغ��ط اإىل اخل��ارج ،م�ص َّمم��ة لإتاح��ة مرجعي��ة لل�صغ��ط اجل��وي اخلارج��ي .واإذا كان
اجله��از يحت��وي عل��ى اآلي��ة متكامل��ة لتنفي���ض ال�صغ��ط؛ فم��ن املمك��ن اأن يعمل اأي منف��ذ تهوية بو�صفه منفذ تتفي���ض.
 33-١الوصلة المرنة Flexible Connector

عن�ص��ر ق�ص��ري الط��ول (ل يتج��اوز طول��ه  36بو�ص��ة (0.91م)) م��ن نظ��ام الأنابي��ب امل�صنع��ة م��ن م��واد مرن��ة (مث��ل
اخلراطي��م) ،وجمه��ز بتو�صي��الت مالئم��ة عل��ى كال الطرف��ني ،معت َم��د وحا�ص��ل عل��ى �ص��هادة لال�ص��تخدام م��ع غ��از الوقود.
ُ
 34-١أقصــى كميــة مســموح بهــا مــن غــاز البتــرول المســال Maximum allowed LPG
quantity

اأق�ص��ى كمي��ة م�ص��موح به��ا م��ن غ��از الب��رول املُ�ص��ال ُي�ص��ار اإليه��ا يف ه��ذا الف�ص��ل ه��ي اإجم��ايل الكمي��ة املُركب��ة باملبن��ى،
�ص��واء كان��ت يف اأ�ص��طوانة اأو خ��زان ف��ردي اأو جمموع��ات متع��ددة م��ن الأ�ص��طوانات اأو اخلزان��ات.
 35-١تأثير اللهب Flame Effect

ُيق�ص��د ب��ه اح��راق امل��واد ال�صلب��ة اأو ال�ص��ائلة اأو الغازي��ة القابل��ة لال�ص��تعال بغر���ض اإنت��اج ظواه��ر حراري��ة وفيزيائي��ة
وب�صري��ة و�ص��معية لت�ص��لية واإمت��اع اجلماهري.
 36-١نظام التحكم في تأثير اللهب Flame Effect System

جمموع��ة متكامل��ة م��ن املكون��ات والأجه��زة والركيب��ات املت�صل��ة بع�صه��ا ببع���ض؛ بغر���ض اإتاح��ة جمي��ع الوظائ��ف
ال�صرورية لتزويد تاأثريات اللهب بالوقود ور�صدها ومراقبتها وتوليدها والتحكم بها ،بجانب ر�صد الأحوال اخلارجية
الت��ي توؤث��ر يف الت�ص��غيل ،مب��ا يف ذل��ك اإغ��الق تاأث��ريات الله��ب يف ح��الت الطوارئ.
 37-١عالمات تأثير اللهب المؤقت Temporary Flame Effect Event

يوما.
عر�ض لتاأثريات اللهب ،بجمهور اأو دون جمهور ،يتم تركيبه على اأ�صا�ض موؤقت ملدة ل تتجاوز ً 40
 38-١عرض تأثيرات اللهب الدائم Permanent Flame Effect Event

يوما من الت�صغيل اليومي.
تركيب لعر�ض تاأثريات اللهب ،بجمهور اأو دون جمهور ،ودائم بطبيعته اإذا جتاوز ً 40
2

ُ
تصميم أنظمة غاز البترول المسال وتركيبها
LPG Systems Design and Installation

 ١-2الهدف

�يوعا يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة؛ وم��ن ه��ذا املنطل��ق يتط��رق ه��ذا
 1-1-2غ��از الب��رول املُ�ص��ال اأح��د اأك��رث اأن��واع الوق��ود �ص� ً
الف�ص��ل ب�صف��ة خا�ص��ة اإىل ا�ص��راطات غ��از الب��رول املُ�ص��ال م��ن حي��ث الأ�ص��طوانات واخلزان��ات .ومل يتن��اول ه��ذا الف�ص��ل عل��ى نحو
مبا�ص��ر الأن��واع الأخ��رى م��ن الغ��ازات؛ كالغ��از الطبيعي املُ�ص��ال ،والغاز الطبيع��ي املخ َّلق ،والغاز الطبيعي امل�صغ��وط .ومع ذلك ،تعتمد
ا�ص��راطات التوزي��ع وم��د الأنابي��ب وم��واد الركي��ب واللوائ��ح املتعلق��ة باملناط��ق التي يجب جتنبها عن��د توزيع �ص��بكة الأنابيب ،وكذلك
ا�ص��راطات ال�ص��المة العام��ة -عل��ى ا�ص��راطات غ��از الب��رول املُ�ص��ال واملوا�صف��ات القيا�ص��ية الدولي��ة ذات ال�صلة.
42
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دليل ممارسات غاز البترول المسال

 2-1-2يت��وىل بي��ت خ��ربة معت َم��د م��ن الدف��اع املدين م�ص�وؤولية تقييم عملية تخزين اأ�ص��طوانات غاز البرول املُ�ص��ال ،وحمطات تعبئة
غاز البرول املُ�صال ،واأ�صطوانات الغاز الطبيعي امل�صغوط ،وحمطات مزج الغاز الطبيعي املخ َّلق ،وم�صتودعات غاز البرول املُ�صال
ال�ص��ائب ،ووح��دات توزي��ع الغ��از ال�ص��ائب وتوزي��ع البني��ة التحتي��ة للغ��از الطبيع��ي املُ�ص��ال .و ُيق��دم تقري� ًرا �ص� ً
�امال لتقيي��م املخاط��ر اإىل
الدف��اع امل��دين للح�صول على املوافقة.
 3-1-2تتطرق ا�صراطات نظام غاز البرول املُ�صال املو�صحة يف هذا الف�صل اإىل الآتي:
 1-3-1-2تركي��ب اأنظم��ة غ��از الب��رول املُ�ص��ال امل�ص��تخدمة يف الطه��ي وعملي��ات احل��رق والت�ص��خني ال�صناع��ي يف موا�ص��ع
اآمن��ة وعل��ى م�ص��افات بعي��دة م��ن املب��اين والإن�ص��اءات؛ للح��د م��ن الأ�ص��رار الناجم��ة ع��ن احلرائ��ق والنفج��ارات.
 2-3-1-2ال�ص��تخدام الآم��ن لركيب��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال ع��ن طريق تنظي��م موافقات ومعايري اختبار اأجهزة ال�ص��المة
واملُعدات واملواد.
� 3-3-1-2صم��ان و�ص��ول ُمع��دات اإطف��اء احلرائ��ق ملواقع تركيب غاز البرول املُ�ص��ال ،وتوف��ري اأنظمة الوقاية لركيبات غاز
البرول املُ�صال؛ مل�صاعدة رجال اإطفاء احلرائق اأثناء حالت الطوارئ.
� 4-3-1-2صمان توفري ا�صراطات �صف خزانات غاز البرول املُ�صال يف الت�صميم الأَ َّو ّ
يل ،والمتثال لها.
ُ
 2-2االشتراطات العامة ألنظمة غاز البترول المسال:

 1-2-2يت��وىل الدف��اع امل��دين م�ص �وؤولية اعتم��اد وت�ص��جيل امل��واد واملُع��دات ،مب��ا ي�ص��مل:
اأ�ص��طوانات غ��از الب��رول املُ�ص��ال ،وخزانات��ه ،واأنابيب��ه ،وعدادات��ه ،و�صمامات��ه ،وغريه��ا.
 2-2-2يخت���ض الدف��اع امل��دين بتاأهي��ل واعتم��اد وترخي���ض جمي��ع م�صمم��ي اأنظم��ة غ��از
البرول املُ�صال ،وفنيي الركيب ،واملتخ�ص�صني يف عمليات الت�صغيل التجريبي وال�صيانة
لهذه الأنظمة.

هل تعلم؟
ُ
أنــه قــد تــم اكتشــاف غــاز البتــرول المســال
عــام .١9١0
ُ
فقــد ســئل «وولتــر وســنيللينج» -أحــد
الكيميائييــن وخبــراء التفجيــر بمؤسســة
المناجــم األمريكيــة -عــن ســبب اختفــاء
(تطايــر) نصــف كميــة الجازوليــن أثنــاء
توصيلهــا إلــى المنــازل عــن طريــق تجــار
التجزئــة .وحــداه ذلــك إلــى إجــراء تجــارب
علــى األســطوانات مــن أجــل التحكــم فــي
ُ
غــاز البتــرول المســال والحفــاظ عليــه؛ ممــا
ســاهم فــي تطويــر أســطوانات غــاز البتــرول
ُ
ا لمســا ل .

 3-2-2جت��ب الإ�ص��ارة اإىل معاي��ري اجلمعي��ة الوطني��ة للوقاي��ة م��ن احلرائ��ق اأرق��ام 54

و ،58واإر�ص��ادات اجله��ة املُ�ص ِّنع��ة ب�ص�اأن الت�صمي��م والركي��ب وال�صيان��ة ،فيم��ا يخ���ض ال�ص��راطات الت��ي مل يتناوله��ا ه��ذا الف�ص��ل
واملتعلق��ة بت�صمي��م غ��از الب��رول املُ�ص��ال وتركيب��ه و�صيانت��ه.
 4-2-2ل ُي�ص��مح بركي��ب اأ�ص��طوانات غ��از الب��رول املُ�ص��ال يف جمي��ع املب��اين اجلدي��دة واملعدل��ة ،حيث يرغب الدفاع املدين ب�ص��دة يف
تركيب اأنظمة مركزية لغاز البرول املُ�صال يف جميع املباين اجلديد واملعدلة ،بالإ�صافة اإىل املن�صاآت املط َّورة.
 5-2-2يخ�ص��ع ت�صري��ح تركي��ب اأ�ص��طوانات غ��از الب��رول املُ�ص��ال عل��ى نح� ٍو ح�ص��ري اإىل موافق��ة الدف��اع امل��دين عل��ى اأ�صا���ض معاينة
املوقع واملبنى اأو املن�ص�اأة.
 6-2-2يجب عدم تركيب اأ�صطوانات غاز البرول املُ�صال داخل املباين.
 7-2-2ل ُي�ص َمح بركيب اأو توزيع اأنابيب واأ�صطوانات الغاز يف املناطق الآتية:
اأ -يف الأر�ض؛ حتت الأر�صيات اخلر�صانية باملبنى اأو املن�صاأة.
ب -حتت اأ�صا�صات املبنى.
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ج -يف اآبار امل�صاعد واجلدران املزدوجة.
د -يف القطاع��ات اأو القن��وات املخ�ص�ص��ة ملُع��دات الف�ص��ل والو�ص��ل الكهربائي��ة اأو املح��ولت اأو املول��دات الكهربائي��ة ،وكذل��ك
غ��رف وم�ص��اقط القمام��ة ،وغ��رف التربي��د واحلج��رات الب��اردة ،وغ��رف مناول��ة اله��واء ،وقن��وات التهوية اأو تكيي��ف الهواء.
ه� -بالقرب من الأنابيب وامل�صتودعات التي حتوي مواد و�صوائل قابلة لال�صتعال اأو موؤك�صدة اأو م�صببة للتاآكل اأو خطرة.
و -يف رده��ات اإطف��اء احلرائ��ق ،ومراك��ز قي��ادة اإطف��اء احلرائ��ق ،وردهات مكافحة الدخان ،وغرفة م�صخ��ات اإطفاء احلرائق،
وغرف خزانات مياه اإطفاء احلرائق ،وغرف �صمامات التحكم يف املر�صات ،وقنوات الأنابيب ال�صاعدة لإطفاء احلرائق،
ومناطق اللجوء ،واملمرات املحمية ،وبيوت الدرج املحمية ،وغرف النوم ،ومناطق الإ�صغال الأخرى ،وغريها.
 8-2-2يجب عدم ا�صتخدام اأنابيب الغاز اأو مكوناتها كمو�صالت للدوائر الكهربائية.
 9-2-2يج��ب اأن تتقي��د جمي��ع التو�صي��الت الكهربائي��ة م��ا ب��ني الأ�ص��الك واأجه��زة التحكم الت��ي تعمل بالكهرباء يف اأنظم��ة الأنابيب-
با�ص��راطات معيار اجلمعية الوطنية للوقاية من احلرائق رقم .70
 10-2-2يج��ب اأن يك��ون جه��از التحك��م يف الأم��ان (بجه��از التبخ��ري) الذي يعم��ل بالكهرباء -من النوع ال��ذي ميكنه اإيقاف (حممي
من الأعطال) �صريان الغاز يف حالة انقطاع التيار.
 11-2-2يج��ب و�ص��ع لفت��ة اأو اإ�ص��عار حتذي��ر دائ��م ووا�ص��ح للق��راءة بحج��م 800مل��م × 600مل��م -عل��ى الأق��ل -اأم��ام الركيب��ات،
على اأن يكون ن�ض هذا التحذير كالآتي« :غاز برول م�ص��ال� /ص��ريع ال�ص��تعال /ممنوع التدخني /يجب عدم تعري�صه لأل�ص��نة اللهب
وال�ص��وء» ،عل��ى اأن يك��ون التحذي��ر باللغت��ني العربي��ة والإجنليزي��ة .ويج��ب اأن حتم��ل لوح��ة التحذي��ر ا ً
أي�ص��ا رق��م الت�ص��ال مبق��اول غاز
الب��رول املُ�ص��ال وال�ص��خ�ض امل�ص�وؤول يف املن�ص�اأة يف ح��الت الطوارئ.
ُ
ُ
 3-2معدات نظام غاز البترول المسال:
ُ
 ١-3-2أسطوانات غاز البترول المسال

 1-1-3-2يوج��د ب�صف��ة عام��ة  5اأحج��ام م��ن الأ�ص��طوانات امل�ص��تخدمة يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة .فهناك اأ�ص��طوانات
ب�صعة  2اأو  5اأو  12اأو  22اأو 44كجم ،حيث ي�صتخدم املخيمون واملتنزهون الأ�صطوانات �صعة  2و5كجم ،وتُ�صتخدم
الأ�ص��طوانات �ص��عة 22كج��م لأغرا���ض الطه��ي املن��زيل ب�صف��ة عام��ة .اأما الأ�ص��طوانات �ص��عة 44كجم؛ فتُ�ص��تخدَ م يف
املطاب��خ واملطاعم التجارية.
 2-1-3-2يجب اإدراج اأ�ص��طوانات غاز البرول املُ�ص��ال واعتمادها لدى الدفاع املدين؛ حيث تقوم عملية اعتماد الدفاع املدين
على اأ�صا�ض اختبار ت�صميم الأ�صطوانة وت�صنيعها يف متربات الدفاع املدين وف ًقا للموا�صفات القيا�صية لالختبار
وف ًقا ملا ورد يف الفقرة  6من هذا الف�صل.
 3-1-3-2يفح���ض م�صنع��و وم��وردو غ��از الب��رول املُ�ص��ال اأ�ص��طوانات غ��از البرول املُ�ص��ال ويعي��دون التحقق منه��ا كل  5اأعوام.
ول يتم اإعادة تعبئة اأو ا�ص��تخدام اأي اأ�ص��طوانة تخالف ا�ص��راطات التحقق من املعايري الآتية:
44
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اأ -فح�ض الأ�صطوانة من حيث تع ُّر�صها للحرائق والنتوءات والقطع وال�صقوق والنحت والتاآكل.
بُ -يحظر دائ ًما ا�صتخدام الأ�صطوانات والأجزاء امل�صنوعة من الألومنيوم التي تعر�صت حلريق اأو حرارة.
ج -تركيب جلبة حماية الأ�صطوانة (اإذا ا�صتُخدمت) وحلقة القاعدة على نح ٍو �صحيح وحمكم.
د -طالء الأ�صطوانة لتاأخري حدوث التاآكل.
ه�� -ع��دم وج��ود اأي عالم��ات تل��ف ظاه��رة اأو ت�اآكل ا ٍّأي م��ن اأج��زاء الت�ص��غيل اأو عوائ��ق يف �صم��ام خف���ض ال�صغ��ط املركب
بالأ�صطوانة.
و -يجب األ يوجد ت�ص ُّرب بالأ�صطوانة اأو ملحقاتها ميكن مالحظته دون ا�صتخدام اأدوات.
ز -يجب تركيب الأ�صطوانة على اأ�صا�ض ثابت ومتني بحيث ل تالم�ض الربة.
ح -يج��ب و�ص��ع عالم��ة عل��ى الأ�ص��طوانات الت��ي جتت��از عملي��ات الفح�ض الب�صري ،تو�ص��ح تاريخ الفح���ض بجانب و�صع
مل�صق اإعادة تاأهيلها.
ط -يج��ب توثي��ق نتائ��ج الفح���ض الب�ص��ري ،عل��ى اأن ُيحتف��ظ ب�ص��جل الفح�ض ملدة  5اأعوام .ويجب ا ً
أي�ص��ا اأن يحتفظ ك ٌّل
من املورد واملالك بن�صخ متومة من هذا ال�صجل.
ي -يج��ب اأن ُيدم��ج بالأ�ص��طوانات و�ص��ائل حماي��ة �ص��د الأ�ص��رار املادي��ة مللحق��ات الأ�ص��طوانة ،وكذل��ك تو�صي��الت فوري��ة
له��ذه امللحقات عند عدم ا�ص��تخدامها.
ك -يجب و�صم الأ�صطوانات وف ًقا ملا هو مبني يف لوائح وقواعد وكود ت�صنيعها.
ُ
 2-3-2خزانات غاز البترول المسال:

 1-2-3-2ب�صف��ة عام��ة ،هن��اك اأحج��ام متلف��ة م��ن خزان��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال امل�ص��تخدمة يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة
املتحدة ،وهي 120 :اأو  500اأو  1000اأو  2000جالون .اأما الأحجام التي ترواح من  10000اإىل  30000جالون؛
فيت��م تركيبه��ا لالأغرا���ض ال�صناعي��ة اأو باملرافق ال�صخم��ة لتوريد الغاز.
 2-2-3-2يجب ت�صميم وت�صنيع واختبار وو�صم (اأو ختم) خزانات غاز البرول املُ�صال وف ًقا ل�صراطات الفقرة .6
 3-2-3-2تفح���ض اجله��ات املُ�ص ِّنع��ة وم��وردو غ��از الب��رول املُ�ص��ال خزان��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال ويعي��دون التحق��ق منها كل 5

اأع��وام .ول��ن يت��م اإع��ادة تعبئ��ة اأو ا�ص��تخدام اأي خ��زان يخال��ف ا�ص��راطات التحق��ق م��ن املعاي��ري الآتية و ُي�ص��تبعد من
اخلدمة:
اأ -يت��م فح���ض تع ُّر���ض اخل��زان للحرائ��ق والنت��وءات والقط��ع وال�ص��قوق والنح��ت والت�اآكل .ف�اإذا كان اخل��زان غ��ري
مطاب��ق؛ ُي�ص��تبعد م��ن اخلدمة.
ب -يجب عدم تركيب ملفات ت�صخني اأو تربيد داخل اخلزانات.
جُ -ي�ص��مح بعملي��ات اللح��ام املي��داين فق��ط لل�صفائ��ح الت��ي عل��ى �ص��كل �ص��رج والنت��وءات وال�ص��نادات والدعام��ات
امللحق��ة باحلاوي��ة ،عل��ى اأن يت��م ذل��ك مبعرف��ة اجله��ة املُ�ص ِّنع��ة للحاوي��ة.
د -يجب طالء اخلزان لتاأخري عملية التاآكل.
ه�� -يج��ب اإع��ادة اختب��ار اخلزان��ات الفوقي��ة هيدرو�ص��تاتيك ًّيا كل  5اأع��وام ،ويج��ب اإع��ادة اختب��ار خزان��ات غ��از
الب��رول املُ�ص��ال التحتي��ة كل  10اأع��وام.
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و -يج��ب ت�صمي��م احلاوي��ات بحي��ث تك��ون ذاتي��ة الدع��م دون ا�ص��تخدام اأ�ص��الك تثبي��ت ،ويج��ب ت�صميمه��ا لتتحم��ل
تاأث��ريات الري��اح واله��زات الأر�صي��ة واأحم��ال الختبار الهيدرو�ص��تاتيكي املحتم��ل وجودها يف املوقع.
ز -يج��ب اأن يك��ون ال�صغ��ط الت�صميم��ي ه��و ال�صغ��ط املوج��ود فوق اجلزء العلوي مع ال�ص��ماح بال�صغ��ط املتزايد على
الأجزاء الق�صرية ال�صفلية والراأ�ض القاعدية نتيجة ال�صغط ال�صتاتيكي للمنتج.
ح -يجب ت�صنيع اخلزانات ب�صندات رافعة اأو اأي و�صائل ت�صاعد على رفع احلاوية.
ط -يج��ب ت�صمي��م اخلزان��ات الت��ي تُ�ص��تخدم يف الركيب��ات الدائم��ة بحي��ث تك��ون م��ز َّودة بدعامات فولذية ت�ص��مح
برفع احلاوية وتثبيتها باأ�صا�صات اأو دعامات خر�صانية .وجتب حماية الدعامات الفولذية من التعر�ض للحرائق؛
وذلك با�ص��تخدام مواد م�صنفة تقاوم احلرائق ملدة �ص��اعتني على الأقل.
ي -يجب و�صم اخلزانات ح�صبما هو مبني يف لوائح وقواعد وكود ت�صنيعها.
 4-2-3-2يجب جتهيز خزانات غاز البرول املُ�صال التحتية بوقاية كاثودية ُم�ص َّممة بطريقة مالئمة.
 3-3-2الملحقات (التجهيزات):

 1-3-3-2يجب ت�صنيع امللحقات من مواد تالئم غاز البرول املُ�ص��ال ،ويجب اأن تكون مقاومة لتفاعالت غاز البرول املُ�ص��ال
حت��ت ظ��روف اخلدم��ة ،حي��ث يج��ب ع��دم ا�ص��تخدام احلدي��د الزهر واملواد غ��ري املعدني��ة يف ت�صني��ع ال�صمامات اأو
املنظمات.
ِ
 2-3-3-2يج��ب اأن تبل��غ اأدن��ى نقط��ة ان�صه��ار لأج��زاء امللحق��ات املعدني��ة احلاوي��ة لل�صغ��ط  1500فهرنهاي��ت ( 816مئوي��ة)،
با�ص��تثناء العنا�صر القابلة لالن�صهار ومقايي���ض من�ص��وب ال�ص��ائل املعتمدة.
 3-3-3-2يج��ب اأن تك��ون احل�ص��وات امل�ص��تخدمة يف احتج��از غ��از الب��رول املُ�ص��ال باحلاوي��ات مقاوم��ة لتاأث��ريات غ��از الب��رول
املُ�ص��ال اأو ُم�ص َّنع��ة م��ن مع��دن اأو م��ادة بنقط��ة ان�صه��ار  1500فهرنهاي��ت ( 816مئوية).
 4-3-3-2يجب جتهيز فتحات احلاوية باأحد هذه املعايري الآتية:
اأ� -صمام اإغالق اإيجابي مو�صل ب�صمام �صبط التدفق الزائد اأو �صمام ردّاد.
ب� -صمام داخلي ،مو�صل.
ج� -صمام ردّاد ،مو�صل.
و�ص��ل عل��ى نح��و ع��ادي ،مب��ا ي�ص��مح باإمكاني��ة
د� -صم��ام تدف��ق زائ��د ل�ص��حب ال�ص��وائل ،بحي��ث يك��ون ُمغ َل��ق و ُم َّ
الت�ص��غيل اخلارج��ي.
ه� -قاب�ض اأو �صفة اأنبوب مغلقة اأو �صفة مثبتة مو�صلة.
 4-3-2أجهزة تنفيس الضغط:
 1-4-3-2يج��ب جتهي��ز �صمام��ات تنفي���ض ال�صغ��ط ب�صمامات تنفي���ض حممل��ة بزنربك ومطابقة ل�ص��راطات معايري 132 UL

املعمول بها ،معايري �صمامات الأمان لالأمونيا الالمائية وغاز البرول املُ�صال ،اأو مطابقة ملوا�صفات م�صاوية اأخرى
ل�صمامات تنفي�ض ال�صغط .رجا ًء الطالع على الفقرة .6
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 2-4-3-2يج��ب اأن تتقي��د اإع��دادات �صمام��ات تنفي���ض ال�صغ��ط للخزان��ات املختلف��ة -مبعاي��ري اجلمعي��ة الوطني��ة للوقاي��ة م��ن
احلرائ��ق لرقم��ي  54و.58
 3-4-3-2يج��ب ع��دم تركي��ب �صمام��ات الإغ��الق ب��ني اأجه��زة تنفي���ض ال�صغ��ط واحلاوي��ة؛ م��ا مل تك��ن معتمدة ك�صمام مت�ص��عب
لتنفي���ض ال�صغ��ط ،م��ز َّود بجهازي��ن لتنفي���ض ال�صغ��ط ،م��ع ت�صمي��م جه��از واحد فقط م��ن اأجهزة ال�صمام املت�ص��عب
لالإغ��الق يف اأي وقت.
 5-3-2المنظمات:

 1-5-3-2يج��ب اأن ت�ص��اوي اأق�ص��ى اإع��دادات �صغ��ط املخ��رج ِّ
للمنظم��ات اأحادي��ة املرحل��ة رط��ل واحد لكل بو�ص��ة مربعة ( 7كيلو
با�ص��كال) ،ويج��ب جتهي��ز ه��ذه املنظم��ات بجه��از اإغ��الق مدم��ج لل�صغ��ط الزائ��د ،اإ�صاف��ة اإىل ذل��ك ميك��ن تزويدها
ب�صم��ام تنفي���ض �صغ��ط مدم��ج -اإن اأمك��ن -بحي��ث يعم��ل عل��ى وقف �ص��ريان بخار غ��از البرول املُ�ص��ال عندما ي�صل
�صغ��ط م��رج املنظ��م اإىل ح��دود ال�صغ��ط الزائ��د وف ًقا ملعاي��ري الختبار املبين��ة يف الفقرة .6
 2-5-3-2يجب اأن ت�ص��اوي اأق�صى اإعدادات �صغط املخرج ِّ
للمنظمات ثنائية املرحلة واملرحلة الثانية رطل واحد على البو�صة
املربع��ة ( 7كيل��و با�ص��كال) ،ويج��ب جتهي��ز ه��ذه املنظم��ات بجه��از اإغ��الق مدم��ج لل�صغ��ط الزائد ،اإ�صاف��ة اإىل ذلك
ميكن تزويدها بجهاز اإغالق ال�صغط الناق�ض اأو �صمام تنفي�ض ال�صغط الناق�ض املدمج -اإن اأمكن -بحيث يعمل
عل��ى وق��ف �ص��ريان بخ��ار غ��از الب��رول املُ�ص��ال عندم��ا ي�ص��ل �صغ��ط م��رج املنظ��م اإىل ح��دود ال�صغط الزائ��د وف ًقا
ملعاي��ري الختب��ار املب َّينة يف الفقرة .6
 6-3-2أجهزة منع التعبئة الزائدة:

 1-6-3-2يج��ب جتهي��ز جمي��ع الأ�ص��طوانات باأجه��زة معتم��دة ملن��ع التعبئ��ة الزائ��دة ومقيا���ض مثب��ت لقيا���ض اأق�ص��ى من�ص��وب
لل�ص��ائل ،وف ًق��ا للفق��رة .6
 7-3-2أجهزة قياس منسوب السائل:

 1-7-3-2يج��ب جتهي��ز جمي��ع اخلزان��ات املركزي��ة الت��ي يت��م تعبئته��ا بكمي��ات كبرية باأجهزة معتمدة لقيا���ض من�ص��وب ال�ص��ائل،
ومت��ربة وف ًقا للفقرة .6
 8-3-2مقاييس الضغط:

 1-8-3-2يجب جتهيز جميع اخلزانات واحلاويات باأجهزة معتمدة لقيا�ض �صغط ال�صائل ،ومتربة وف ًقا للفقرة .6
 2-8-3-2يج��ب تركي��ب مقايي���ض ال�صغ��ط مبا�ص��ر ًة بفتح��ة احلاوي��ة اأو باأح��د ال�صمام��ات اأو الل��وازم الت��ي يتم تركيبها مبا�ص��رة
بفتحة احلاوية.
 3-8-3-2بالن�ص��بة جلزء ال�صغط العايل يجب اأن يراوح مدى املقيا���ض من  0اإىل  300رطل لكل بو�صة مربعة ( 0اإىل 20.1

ب��ار) ،وبالن�ص��بة جل��زء ال�صغ��ط املنخف���ض يج��ب اأن ي��راوح م��دى ال�صغ��ط ب��ني  0اإىل  50رط� ً�ال ل��كل بو�ص��ة مربع��ة
( 0اإىل  3.45ب��ار).
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 9-3-2األنابيب:

 1-9-3-2يجب ت�صنيع الأنابيب امل�ص��تخدمة من ال�صلب الكربوين (ال�صلب الأ�ص��ود) ،والنحا���ض الأ�صفر ،والنحا���ض الأحمر،
والب��ويل اإيثيل��ني ع��ايل الكثاف��ة ( ،)100-PEوالبويل اإيثيلني متو�ص��ط الكثاف��ة ( .)80-PEويجب اعتماد الأنابيب
من الدفاع املدين .رجا ًء الطالع على الفقرة  6ملعرفة معايري الختبار املقبولة.
 2-9-3-2يج��ب ت�صني��ع خ��ط تعبئ��ة غ��از الب��رول املُ�ص��ال م��ن ال�صل��ب غ��ري امللح��وم ،طب ًق��ا للموا�صف��ات القيا�ص��ية ASTM

 ،API 5L GrB ،A106 GrB ،API 5L ،ASTM A333 Gr 6،A53امللح��ق .80
 3-9-3-2يج��ب اأن تك��ون اأنابي��ب املرحل��ة البخاري��ة م��ن ال�صل��ب الكرب��وين غ��ري امللح��وم فئ��ة امللح��ق  ،40وف ًق��ا للموا�صف��ات
القيا�ص��ية  ASTM 106 Gr. Bاأو API 5l؛ عل��ى اأن تتقي��د جتهيزاته��ا مبعاي��ري املوا�صف��ة القيا�ص��ية ASTM A
 -105الفئ��ة .150
 4-9-3-2يج��ب اأن يتقي��د ت�صمي��م الأنابي��ب وت�صنيعه��ا وتركيبه��ا واختباره��ا مبعاي��ري املوا�صف��ة القيا�ص��ية رق��م ANSI B

 –31.3اأنابي��ب العملي��ة.
 5-9-3-2يجب تركيب مفف هيدرو�صتاتيكي (معتمد من  )ULبني كل �صمامني يف جميع خطوط خدمة املرحلة ال�صائلة.
 6-9-3-2يج��ب اأن تك��ون اأنابي��ب التوزي��ع التحتي��ة م��ن ال�صل��ب غ��ري امللح��وم وف ًق��ا ملعايري املوا�صف��ة القيا�ص��ية A ،ASTM A53

 106م��ع التغطي��ة ب�ص��ريط دن�ص��و/بيتومني اأو الب��ويل اإيثيل��ني ع��ايل الكثاف��ة ( )PE-100والب��ويل اإيثيل��ني متو�ص��ط
الكثاف��ة ( .SDR11 )PE-80ويج��ب جتهي��ز اأنابي��ب ال�صل��ب التحتي��ة بحماي��ة كاثودي��ة ُم�ص َّمم��ة بطريقة مالئمة.
ويت��م ح�ص��اب اأق�ص��ى �صغ��ط ت�ص��غيل للب��ويل اإيثيل��ني ع��ايل الكثاف��ة ( )PE-100والب��ويل اإيثيل��ني متو�ص��ط الكثاف��ة
( )PE-80وف ًق��ا لأق�ص��ى درج��ة ح��رارة للرب��ة يف دول��ة الإم��ارات العربية املتح��دة 40 + ،درجة مئوية ،مبا يف ذلك
عام��ل درج��ة ح��رارة خف���ض ال�صغط وف ًقا ملعي��ار .ISO 13761
 7-9-3-2يج��ب اأن تُ�صن��ع اأنابي��ب التوزي��ع الفوقي��ة م��ن ال�صل��ب الكرب��وين غ��ري امللح��وم ،وف ًق��ا للموا�صف��ات القيا�ص��ية ASTM

 ،A53الدرج��ة ب و ،ASTM 106الدرج��ة ب.
 8-9-3-2يج��ب اأن تتقي��د الأنابي��ب النحا�ص��ية الفوقي��ة مبعاي��ري املوا�صف��ات  ،ASTM B280/ BS 2871م��ع مالحظ��ة اأن��ه ل
ميك��ن ا�ص��تخدام الأنابي��ب النحا�ص��ية م��ع اأق�ص��ى �صغ��ط ت�ص��غيل يزي��د عل��ى  75مل��ي ب��ار ،ول ميك��ن ا�ص��تخدامها م��ع
الأنابيب ال�صاعدة واأنابيب التقطري التي يزيد طولها على 20م؛ ول تو�صع الأنابيب النحا�صية يف مناطق قد توجد
به��ا ماط��ر �ص��رر حمتملة بفع��ل اأي طرف اآخر (الأ�ص��طح واجلدران).
 9-9-3-2ل ُي�صمح با�صتخدام اأنابيب احلديد الزهر يف النظام.
 10-9-3-2عند تو�صيل ُمعدات غاز اإ�صافية بنظام الأنابيب ،يجب فح�ض الأنابيب احلالية لتحديد كفاية ال�ص��عة .فاإذا كانت
�صعة الأنابيب احلالية غري كافية؛ يجب تو�صعة النظام احلايل ح�صبما يتطلب الأمر ،اأو توفري ُمعدات غاز منف�صلة
ومالئمة من حيث ال�صعة.
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 11-9-3-2يج��ب ط��الء خط��وط اأنابي��ب غ��از البرول املُ�ص��ال ال�ص��ائل باللون الربتق��ايل وطالء خطوط اأنابيب غاز البرول املُ�ص��ال
البخاري باللون الأ�صفر ،مع و�صع لوحة مكتوب عليها «غاز برول م�صال» ( )LP Gasعلى م�صافات ل تزيد على 3م.
 ١0-3-2القنوات:

 1-10-3-2يج��ب ت�صني��ع الأنابي��ب م��ن ال�صل��ب غري القابل لل�صداأ ،والنحا���ض الأ�صفر ،والنحا���ض الأحمر ،والبويل اإثيلني
ع��ايل الكثاف��ة ،والب��ويل اإيثيل��ني متو�ص��ط الكثاف��ة ،وف ًق��ا ملا هو معمول به يف اأعمال الأنابي��ب ذات ال�صلة .رجا ًء الطالع على
الفقرة  6ملعرفة معايري الختبار املقبولة.
 ١١-3-2التجهيزات:

 1-11-3-2يج��ب ت�صني��ع الل��وازم والتجهي��زات امل�ص��تخدمة م��ن ال�صل��ب ،والنحا���ض الأ�صف��ر ،والنحا���ض الأحم��ر ،والب��ويل
اإيثيل��ني ع��ايل الكثاف��ة ،والب��ويل اإيثيلني متو�ص��ط الكثاف��ة .رجا ًء الطالع على الفقرة  6ملعرف��ة معايري الختبار املقبولة.
 ١2-3-2الخرطوم المرن:

 1-12-3-2يج��ب ت�صني��ع اخلرط��وم ومو�صالت��ه وتو�صيالت��ه املرن��ة م��ن م��واد مقاومة لتاأثريات غاز البرول املُ�ص��ال� ،ص��واء
كان �ص� ً
�ائال اأو غاز ًّيا.
 2-12-3-2يج��ب ت�صمي��م اخلرط��وم لينا�ص��ب �صغ��ط عم��ل بقيم��ة  350رط��ل ل��كل بو�ص��ة مربع��ة ( 2.4ميج��ا با�ص��كال)،
بعام��ل اأم��ان ي��راوح م��ن  5اإىل  ،1كم��ا يج��ب و�ص��مه دائ ًم��ا با�ص��م اجله��ة املُ�ص ّنع��ة والعالم��ة التجاري��ة .رج��ا ًء الط��الع عل��ى
الفق��رة  6ملعرف��ة معاي��ري الختب��ار املقبول��ة.
 3-12-3-2يجب تو�صيل اخلرطوم باجلهاز على نحو اآمن .ويجب عدم ا�ص��تخدام اأطراف مطاطية منزلقة دون م�ص��ابك
اخلرطوم فيما يتعلق باأ�صطوانات ال�صتخدام املنزيل.
ُ
 ١3-3-2األجهزة التي تعمل بغاز البترول المسال:

 1-13-3-2يج��ب اختب��ار جمي��ع الأجه��زة الت��ي تعم��ل بغاز البرول املُ�ص��ال؛ مثل :املواقد ،وال�ص��خانات ،والغاليات ،واأجهزة
التبخري ،واعتمادها لأغرا�ض ا�صتخدامات معينة وا�صراطات ال�صالمة.
 ١4-3-2الصمامات:

 1-14-3-2يجب اأن تتنا�ص��ب جميع �صمامات النظام مع �صغط غاز البرول املُ�ص��ال حتت الظروف الت�ص��غيلية ،كما يجب
اختبار هذه ال�صمامات واعتمادها وف ًقا للفقرة .6
 2-14-3-2يج��ب تركي��ب �صمام��ات التخفي��ف الهيدرو�ص��تاتيكي (امل�صمم��ة لتخفي��ف ال�صغ��ط الهيدرو�ص��تاتيكي ال��ذي ق��د
ي��زداد يف بع���ض اأج��زاء اأنابي��ب ال�ص��ائل ب��ني �صمام��ي الع��زل) يف كل ج��زء .ويج��ب اأن تتقي��د ال�صمام��ات الهيدرو�ص��تاتيكية
مبعاي��ري  ،132 ULفيم��ا يخ���ض �صمام��ات تنفي���ض ال�صغ��ط امل�ص��تخدمة واملتعلقة بغاز البرول املُ�ص��ال.
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 3-14-3-2يج��ب تركي��ب �صم��ام الإغ��الق الط��ارئ بع��د ف�ص��ل ال�ص��ائل عن البخ��ار ،و ُيو�صل هذا ال�صمام باآلي��ة اإعتاق حتى
ميك��ن اإغ��الق ال�صم��ام عل��ى م�ص��افة اآمن��ة3 -م على الأقل من اأ�ص��طوانات غاز البرول املُ�ص��ال .وميكن دم��ج �صمام الإغالق
الط��ارئ بعن�ص��ر قاب��ل لالن�صه��ار ،حي��ث ين�صه��ر عن��د  250درج��ة مئوي��ة ل اأك��رث عن��د التعر���ض حلري��ق؛ لي�ص��مح ل�صم��ام
الإغ��الق الطارئ بالإغ��الق ذات ًّيا.
 4-14-3-2يج��ب توف��ري �صم��ام لإيق��اف الغ��از ُميك��ن الو�ص��ول اإلي��ه عن��د منب��ع كل منظ��م �صغ��ط غ��از .ويف حال��ة وج��ود
منظم��ني ل�صغ��ط الغ��از مر َّكب��ني عل��ى الرتي��ب يف خ��ط غ��از واح��د ،ل��ن تك��ون هن��اك حاج��ة لوج��ود �صم��ام ي��دوي باملنظ��م الث��اين.
 5-14-3-2يج��ب اأن تك��ون �صمام��ات قط��ع الغ��از الرئي�ص��ية التي تتحكم يف اأنظمة �ص��بكة الأنابيب املتعددة ،بارزة ووا�صحة
للروؤي��ة ُوميك��ن الو�ص��ول اإليه��ا لأغرا���ض الت�ص��غيل ،ومر َّكبة على نح ٍو مالئم بحي��ث تكون حممية من اأي اأ�صرار مادية .ويجب
ا ً
أي�ص��ا و�ص��م ه��ذه ال�صمام��ات ببطاق��ة تعري��ف معدني��ة اأو و�ص��يلة دائم��ة يت��م تركيبه��ا مبعرف��ة اجله��ة امل�ص�وؤولة ع��ن الركيب،
بحي��ث ي�ص� ُهل حتدي��د اأنظم��ة الأنابيب التي قامت جهة الركيب امل�ص��ار اإليها بتوريدها.
 6-14-3-2يج��ب توف��ري �صم��ام اإيق��اف خارج��ي ي�ص��مح بوق��ف اإم��داد الغاز لأي مبنى اأو من�ص�اأة يف ح��الت الطوارئ ،ويجب
ا ً
أي�صا و�صمه على نح ٍو وا�صح .ويجب تزويد جميع فروع الأنابيب واأجزائها ب�صمامات اإيقاف عازلة لتوفري اإمكانية العزل.
 ١5-3-2شبكة األسالك الضفيرية:

 1-15-3-2يجب اأن حتتوي �ص��بكة الأ�ص��الك ال�صفريية على خرطوم اأو اأنبوب مرن بطول 6ملم ،و�صمام �صبط اأو �صمام
تدفق زائد و�صمام كروي طوله 6ملم.
 2-15-3-2يج��ب ت�صني��ع اخلرط��وم امل��رن م��ن م��واد مقاوم��ة لتفاع��الت غ��از الب��رول املُ�ص��ال� ،ص��واء يف احلال��ة ال�ص��ائلة اأو
البخاري��ة .كم��ا يج��ب ت�صميم��ه بحي��ث ينا�ص��ب اأدنى �صغط انفج��ار بقيمة  1750رطل لكل بو�صة مربع��ة ( 121بار) و�صغط
عم��ل ي�ص��اوي  255رط��ل ل��كل بو�ص��ة مربع��ة ( 17.5ب��ار) .ويج��ب ا ً
أي�صا و�ص��م اخلرط��وم بعبارة «غاز برول م�ص��ال» ()LPG
على م�ص��افات بينية مت�ص��اوية ل تزيد على 3م.
ومدرجا حتت
 3-15-3-2يج��ب اأن يك��ون �صم��ام الجت��اه الواح��د عل��ى �ص��كل حرف ت��ي معت َمدً ا من متربات «اأندرراي��رز»
ً
عالمة ( ،)LUاأو اأن يكون مطاب ًقا ملعايري اأخرى معرف بها اأو معتمدة.
 4-15-3-2يج��ب ت�صني��ف ال�صم��ام الك��روي بحي��ث يك��ون ال�صغ��ط  600رط��ل ل��كل بو�صة مربعة ( 41ب��ار) .رجا ًء الطالع
على الفقرة  6ملعرفة معايري الختبار.
 ١6-3-2أجهزة التبخير:

 1-16-3-2يج��ب اأن تك��ون جمي��ع �صمام��ات النظ��ام مقاوم��ة لتاأث��ريات غ��از الب��رول املُ�ص��ال يف الظ��روف الت�ص��غيلية ،كم��ا
يج��ب اختب��ار ه��ذه ال�صمام��ات واعتمادها وف ًق��ا للفقرة .6
 2-16-3-2يج��ب -اإن اأمك��ن -ت�صني��ع اأجه��زة التبخ��ري وف ًق��ا لل�ص��روط املعم��ول به��ا ملعي��ار اجلمعي��ة الوطني��ة للوقاي��ة م��ن
50
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احلرائ��ق رق��م  58اأو ك��ود  ASMEاأو وف ًق��ا لك��ود وموا�صف��ات اأخ��رى مع �رَف به��ا لأوعي��ة ال�صغ��ط ،فيم��ا يخ���ض ال�صغ��ط
الت�صميم��ي بقيم��ة  250رط� ً�ال ل��كل بو�ص��ة مربع��ة ( 17.24ب��ار) ،وكذل��ك يج��ب و�ص��مها عل��ى نح��و دائ��م ووا�ص��ح للق��راءة ،بالآت��ي:
اأ-العالمات املطلوبة مبوجب الكود.
ب�-صغط العمل ودرجة احلرارة امل�صموح بهما لأغرا�ض الت�صميم.
ج-ا�صم و�صعار اجلهة املُ�ص ِّنعة.
 3-16-3-2يجب تزويد اأجهزة التبخري بو�صائل تلقائية مالئمة ملنع مرور ال�صائل عرب جهاز التبخري اإىل اأنبوب ت�صريف
البخار .و ُي�صمح بدمج هذه اخلا�صية بجهاز التبخري اأو توفريها يف الأنابيب اخلارجية.
 ١7-3-2عدادات الغاز:

 1-17-3-2يج��ب تركي��ب ع��دادات الغ��از وو�صعه��ا وف ًق��ا للبن��ود ذات ال�صل��ة املُب َّين��ة يف معي��ار اجلمعية الوطني��ة للوقاية من
احلرائ��ق رق��م  54و ،8/IGE/GMبالمتث��ال اإىل ا�ص��راطات معاي��ري هيئ��ة الإم��ارات للموا�صف��ات واملقايي���ض ،كم��ا يج��ب
اأن يك��ون له��ا نف���ض ال�صغ��ط الت�صميم��ي لالأنابي��ب املرتبط��ة به��ا .ويج��ب اأن يك��ون خت��م معاي��رة ع��دادات الغاز �ص��ار ًيا ،رجا ًء
الط��الع عل��ى الفق��رة  6ملعرفة معاي��ري الختبار املقبولة.
 2-17-3-2يجب انتقاء عدادات الغاز مبا يالئم اأق�صى �صغط متوقع وم�صتوى هبوط ال�صغط امل�صموح به.
 3-17-3-2يج��ب ع��دم ا�ص��تخدام ع��دادات البخ��ار امل�صنوع��ة اأغلفته��ا م��ن الق�صدي��ر اأو النحا���ض الأ�صف��ر امللح��وم عن��د
�صغ��ط يزي��د عل��ى رط��ل واحد ل��كل بو�صة مربع��ة ( 7كيلو با�ص��كال).
ُ 4-17-3-2ي�ص��مح با�ص��تخدام ع��دادات البخ��ار امل�صنوع��ة اأغلفته��ا من قوالب م�صبوبة اأو حدي��د عند اأي �صغط اأقل من اأو
ي�ص��اوي �صغ��ط العم��ل امل�صمم��ة له هذه الع��دادات وامل�ص� َّ�جل قيمته عليها.
 5-17-3-2يج��ب و�ص��ع الع��دادات يف اأماك��ن ذات تهوي��ة ميك��ن الو�ص��ول اإليه��ا ب�ص��هولة لأغرا���ض الفح���ض اأو الق��راءة اأو
تغي��ري القط��ع اأو ال�صيان��ة الالزمة.
 6-17-3-2يج��ب ع��دم و�ص��ع ع��دادات الغ��از يف اأماك��ن ق��د تع ِّر�صه��ا للتل��ف؛ كو�صعه��ا بالقرب من طرق املركب��ات ،اأو حتت
م�ص��لك اله��روب م��ن احلري��ق ،اأو يف املم��رات العام��ة ،اأو القاع��ات .ويج��ب ا ً
أي�ص��ا ع��دم و�صعه��ا يف اأماك��ن ق��د تع ِّر�صه��ا لت�اآكل
اأو اهت��زاز زائد.
 7-17-3-2يجب و�صع عدادات الغاز على م�صافة 1م على الأقل من م�صدر ال�صتعال.
 8-17-3-2يج��ب ع��دم و�ص��ع الع��دادات يف اأماك��ن ق��د تع ِّر�صه��ا لدرج��ات ح��رارة مفرط��ة اأو تغ��ريات مفاجئ��ة يف درج��ات
احلرارة .ويجب ا ً
أي�صا عدم و�صع عدادات الغاز يف مناطق قد تع ِّر�صها لدرجات حرارة تتعدى درجات احلرارة التي تو�صي
بها اجلهة املُ�ص ِّنعة.
ُّ
 ١8-3-2كواشف تسرب الغاز
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 7-17-3-2يجب و�صع عدادات الغاز على م�صافة 1م على الأقل من م�صدر ال�صتعال.
 8-17-3-2يج��ب ع��دم و�ص��ع الع��دادات يف اأماك��ن ق��د تع ِّر�صه��ا لدرج��ات ح��رارة مفرط��ة اأو تغ��ريات مفاجئ��ة يف درج��ات
احلرارة .ويجب ا ً
أي�صا عدم و�صع عدادات الغاز يف مناطق قد تع ِّر�صها لدرجات حرارة تتعدى درجات احلرارة التي تو�صي
بها اجلهة املُ�ص ِّنعة.
ُّ
 ١8-3-2كواشف تسرب الغاز

ُّ
 ١9-3-2لوحة تحكم الكشف عن تسرب الغاز:
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تقت�صيها الفقرة .6
 1-18-3-2يجب اعتماد كوا�صف ت�ص ُّرب الغاز من الدفاع املدين وف ًقا ملعايري الختبار
التيالحريق
للوقايةمن

 1-19-3-2يج��ب اعتم��اد لوح��ة حت ُّك��م الك�ص��ف ع��ن ت�ص� ُّرب الغ��از م��ن الدف��اع امل��دين وف ًق��ا ملعاي��ري الختب��ار الت��ي تقت�صيه��ا
الفقرة .6
ِ 20-3-2جلب األنابيب (لألنابيب المتداخلة /االحتواء):
 1-20-3-2يجب اعتماد ِج َلب الأنابيب من الدفاع املدين وف ًقا ملعايري الختبار التي تقت�صيها الفقرة .4
 2١-3-2جهاز الحماية من الضغط الزائد:

 1-21-3-2جه��از احلماي��ة م��ن ال�صغ��ط الزائ��د ه��و جه��از يعم��ل على حماي��ة تركيبات التدف��ق التحتي ،ويوق��ف تدفق الغاز
يف حال��ة جت��اوز �صغ��ط املخ��رج للقيم��ة املح��ددة .ويج��ب األ تزي��د اإعدادات جه��از احلماية من ال�صغط الزائ��د على  %30من
اأق�صى �صغط ت�ص��غيل.
 2-21-3-2يجب ت�صميم جهاز احلماية من ال�صغط الزائد بحيث يعمل على:
اأ�-صمان الإمداد املوثوق وامل�صتمر بغاز البرول املُ�صال.
ب-حماية نظام التدفق التحتي من ال�صغط الزائد.
ج-توفري احلماية من اأعطال الأجهزة املنظمة.
 22-3-2صمام التحويل:

 1-22-3-2ب�صف��ة عام��ة ،ل ُي�ص��مح با�ص��تخدام �صم��ام حتوي��ل م��ع �صمام��ات املل��ف اللولب��ي .وم��ع ذل��ك ،اإذا كان
الت�صمي��م يت�صم��ن مم� ًّرا جانب ًّي��ا ل�صم��ام الإيق��اف الط��ارئ (�صم��ام املل��ف اللولبي)؛ يج��ب توفري اإمكاني��ة الف�صل
امل��ادي ع��ن طري��ق �صمام��ات مو�صل��ة ،اأو توفري �صمام اأحادي قاب��ل لالإغالق يف و�صع الإغالق العادي .ويجب ا ً
أي�صا
توف��ري �صمام��ات ع��زل اأعل��ى واأ�ص��فل �صم��ام املل��ف اللولبي؛ لإتاحة عملية ال�ص��تبدال دون انقط��اع الإمداد.
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ُ
 4-2تركيب أسطوانة غاز البترول المسال:
-١-4-2األسطوانات الخارجية:

 1-1-4-2يج��ب تركي��ب اأ�ص��طوانات غ��از الب��رول املُ�ص��ال اخلارجي��ة وف ًق��ا للج��دول  1-11والفق��رات ذات ال�صل��ة م��ن ه��ذا
الف�ص��ل .ويج��ب اأن تتقيد ا�ص��راطات امل��واد بالفقرات  3-2و.6
ُ
الجدول  :١-١١إرشادات تركيب أسطوانات غاز البترول المسال الخارجية

البند

ال�صراطات

-1مو�صع الأ�صطوانات
اخلارجية

 -1يجب و�صع الأ�صطوانات فوق �صطح الأر�ض وخارج املباين.
 -2يجب و�صع الأ�صطوانة على قاعدة ثابتة ونظيفة وجافة وم�صتوية.
 -3ل ُي�صمح بو�صع الأ�صطوانات على اأ�صطح املباين والرا�ض والطوابق ال�صفلية.
 -4يجب و�صع الأ�صطوانات على امل�صتوى الأر�صي يف منطقة جيدة التهوية.
 -5يج��ب األ تو�ص��ع الأ�ص��طوانات بالق��رب م��ن اأي مم��رات اأو م��ارج ،كم��ا يج��ب األ تت�ص��بب يف اأي وجود عوائق اأو ماطر على �ص��اغلي
املبن��ى اأو املن�ص�اأة عن��د ح��دوث ت�ص� ُّرب للغ��از اأو يف حال��ة ان��دلع حريق.
 -6يجب األ تو�صع الأ�صطوانات قبالة جدران زجاجية اأو زجاج.

-2م�صافات الف�صل
بني الأ�صطوانات
اخلارجية

 -1يج��ب اأن توج��د م�ص��افة 3م م��ن الأ�ص��طوانات اإىل مم��رات اخل��روج يف ح��الت ان��دلع احلرائ��ق واأب��واب املخ��ارج ود َرج املخ��ارج
والنواف��ذ والطرق��ات العام��ة.
 -2يج��ب اأن توج��د م�ص��افة 3م م��ن الأ�ص��طوانات اإىل وح��دات ماأخ��ذ اله��واء ،ووح��دات تكيي��ف اله��واء م��ن ن��وع النواف��ذ واحلائطي��ة،
وفتح��ات التهوي��ة ،وم�ص��ارف الغ��ازات املتوازن��ة.
 -3يجب اأن توجد م�صافة 3م من الأ�صطوانات اإىل اأماكن انتظار ال�صيارات اأو منحدرات اأو طرق النتظار.
 -4يجب اأن توجد م�صافة 3م من الأ�صطوانات اإىل ممرات و�صول الدفاع املدين ونقاط التجمع واأماكن انتظار �صيارات الإطفاء.
 -5يجب اأن توجد م�صافة 3م من الأ�صطوانات اإىل امل�صارف وفتحات قنوات امل�صعد وا ُ
حلفَر والفتحات املوؤدية اإىل الطوابق ال�صفلية
وفتحات املنحدرات.
 -6يجب اأن توجد م�صافة 10م من الأ�صطوانات اإىل فوهات احلريق.
�صمام ملف
منظم �صغط
�صمام حتويل جانبي
�صمام كروي
�صمام اأمان لتنفي�س ال�صغط
مقيا�س ال�صغط
جهاز ك�صف عن الغاز مقاوم لالنفجار على
ارتفاع � 30صم من م�صتوى الأر�صية امل�صطبة
�صمام زاوي
حاوية اأملونيوم مزودة بفتحات تهوية

6م

اأنبوب كربوين غري ملحوم

3م
3م

 ١١كجم  ١١كجم

 ١١كجم  ١١كجم

ُ
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ُ
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البند

ا���� ITEMS

-3الكمية امل�صموح

ا��سال ا��ار�ية
ا���ول � �1-11رشا�ات تر�ي� �سطوا�ات �ا� ا��ترول ُ
ال�صراطات
ااشتراطات REQUIREMENTS

 -1بالن�ص��بة لال�ص��تخدام التج��اري ،اأق�ص��ى كمي��ة م�ص��موح به��ا ه��ي  4اأ�ص��طوانات �ص��عة 44كج��مُ ،ي�ص��مح به��ا يف نط��اق جمموع��ة واح��دة

��ا ��سطوا�ات  -1بت��سبة ��ستخدا� ا�تجتا� ،أقصى �مية مسمو� بهت هي  4أساوا�ت ُ سعة �44ج�ُ ،يسمح بهت في �ات�
ا��س�و�
أ�صطوانات
-3ا���يةبها لال
يف كل اإحاطة ،حيث تعترب اثنتان من الأربع الأ�صطوانتني الرئي�صيتني ،اأما الأ�صطوانتان الأخريان فتكونان احتياطيتني يف نطاق
مجموعة واحدة في �ل إحتاة ،حيث تعتبا ا��تتن من اأابع اأساوا�تين ا�ا�يسيتين ،أمت اأساوا�تتن
ا��ار�ية
اخلارجية

نظ��ام جممع متع��دد مز َّود ب�صمامات عزل.
QUANTITY
 -2بالن�ص��بة لال�ص��تخدام املنزيل ،اأق�صى كمية م�ص��موح بها هي اأ�ص��طوانتان �ص��عة 24كجمُ ،ي�ص��مح بها يف نطاق جمموعة واحدة يف كل
ب�صمامات�ات�
سمحد بهت في
ي
�ج�،
24
سعة
ن
ت
ا�ت
و
أسا
هي
بهت
�
مسمو
�مية
أقصى
�ي،
ز
ا�م�
��ستخدا�
بت��سبة
2
ُ
متعدد مز َّو
ALLOWED FOR OUTDOORاإحاطة ،حيث تعترب اإحداهما الأ�صطوانة الرئي�صية ،اأما الأخرى فتكون احتياطية يف نطاق نظام جممع
عزل .مجموعة واحدة في �ل إحتاة ،حيث تعتبا إحداهمت اأساوا�ة ا�ا�يسية ،أمت اأخاى فت�ون احتيتاية في
CYLINDERS
اأُخايتن فت�و�تن احتيتايتين في �ات� ��ت� مجمع متعدد مزود بصمتمت

عزل.

�ات� ��ت� مجمع متعدد مزود بصمتمت عزل.
-4وقاية الأ�صطوانات
العر�صي.
والتلف
العبث
�صد
وحممية
إحكام
ا
ب
ومغلقة
بفتحات
د
إحتاتال�صلب املز َّو
م�صنوعة من
ا��ار�ية -يجب تركيب الأ�صطوانات يف اإحاطات
1
مص�وعة من ا�صلب ا�مزود بفتحت ومغلقة ب�ح�ت� ومحمية ضد
 -1يجب تا�يب اأساوا�ت في
اخلارجيةوا�ات
-4وقاية ا�سط
 -2يج��ب تزوي��د الأ�ص��طوانات املو�صوع��ة بالق��رب م��ن اأماك��ن النتظ��ار ومنح��درات وط��رق املركب��ات بحواج��ز م��ن الف��ولذ مبح��اذاة
ا�عبث وا�تل� ا�عاضي.
PROTECTION
TO
الإحاط��ة؛ حلماي��ة الأ�ص��طوانات م��ن �صدم��ات املركب��ات.
 -2يجب تزويد اأساوا�ت ا�موضوعة بت�قاب من أمت�ن ا��ت�تا وم�حد اا واا� ا�ما�بت بحواجز من
OUTDOOR CYLINDERS
-1يجب اأن يكون لإحاطة الأ�صطوانة فتحات تهوية ،وتُ�ص ِّكل على الأقل  %50من اجلانب الأمامي لالإحاطة.
-5التهوية
ا�فو�ذ بمحتذاة اإحتاة؛ �حمتية اأساوا�ت

-5ا�ت�وية VENTILATION

-1يجب أن ي�ون إحتاة اأساوا�ة فتحت

من صدمت

ا�ما�بت .

تهوية ،وتُ� ِ�ل على اأقل  �50من ا�جت�ب اأمتمي ��حتاة.

����� �� �أل������ �����
������ �����

ُ
الشكل  :2-١١أقصى كميات أسطوانات غاز البترول المسال الخارجية

ا��سال ا��ار�ية
ا�ش�ل � �2-11ق�� ��يات �سطوا�ات �ا� ا��ترول ُ

انفجار أسطوانة غاز بترول مسال في أحد المطاعم المحلية للتوضيح
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الفصل الحادي عشر

ُ
دليل ممارسات غاز البترول المسال
ُ
الجدول  :١-١١إرشادات تركيب أسطوانات غاز البترول المسال الخارجية

ال�صراطات

البند
-6تدابري ال�صالمة
لالأ�صطوانات
اخلارجية

 -1يج��ب توف��ري كوا�ص��ف غ��از الب��رول املُ�ص��ال يف منطق��ة اأو قط��اع ُمر َّك��ب به��ا اأنابي��ب غ��از الب��رول املُ�ص��ال/الغاز الطبيع��ي امل�صغ��وط
وملحقاته��ا ،م��ع تركي��ب جه��از اإن��ذار داخل��ي مت�صل بلوحة احلريق الرئي�ص��ية.
 -2يج��ب و�ص��ع �صم��ام الإيق��اف الط��ارئ عل��ى م�ص��افة 3م ،عل��ى الأق��ل م��ن حاف��ة الركيب .ويجب و�ص��م ه��ذا ال�صمام بو�ص��وح ،وو�صعه
عل��ى ارتف��اع منا�ص��ب لي�ص��هل الو�ص��ول اإلي��ه يف ح��الت الط��وارئ.
 -3بالن�ص��بة للمطاب��خ التجاري��ة امل��ز َّودة بنظ��ام ثاب��ت لإخم��اد احلرائ��ق ،يج��ب اأن ي�وؤدي تفعي��ل نظ��ام اإخم��اد احلرائ��ق اإىل الإغ��الق
الأوتوماتيك��ي مل�ص��در الإم��داد بغ��از الب��رول املُ�ص��ال/الغاز الطبيع��ي امل�صغ��وط اإىل املطب��خ.
 -4جتب حماية الأنابيب املخرقة للجدران من احلرائق؛ للمحافظة على مقاومة اجلدران للحرائق.

-7تدابري ال�صالمة
لالأ�صطوانات
اخلارجية

 -1يج��ب ع��دم ا�ص��تخدام اأجه��زة الطه��ي الت��ي تعم��ل بغ��از البرول املُ�ص��ال مع وقود الغ��از الطبيعي امل�صغ��وط اإل اإذا كانت معتمدة لهذا
ال�صتخدام.
 -2يجب األ يكون هناك اأي م�صدر لال�صتعال يف نطاق م�صافة 3م من تركيب الأ�صطوانات.
ُ
 -3يج��ب اأن تك��ون جمي��ع الأجه��زة الكهربائي��ة (املثبت��ة يف نط��اق م�ص��افة 1.5م م��ن تركيب��ات غ��از الب��رول امل�ص��ال/الغاز الطبيع��ي
امل�صغ��وط) مقا ِوم��ة لل�ص��رر واآمن��ة عل��ى نح� ٍو فع��ال مبوج��ب الفق��رة ذات ال�صل��ة يف معي��ار اجلمعي��ة الوطني��ة للوقاي��ة م��ن احلرائق
رق��م .70
 -4يجب عدم تركيب اأجهزة التبخري داخل كابينة من ال�صلب ،اأو يف نف���ض حاويات اأ�ص��طوانات غاز البرول املُ�ص��ال/الغاز الطبيعي
امل�صغوط .ويجب و�صع اأجهزة التبخري املثبتة على اجلدران على م�صافة 1.2م على الأقل فوق �صطح الأر�ض ،وعلى ُبعد 600ملم
من اأ�صطوانة غاز البرول املُ�صال/الغاز الطبيعي امل�صغوط.
 -5يج��ب ا�ص��تخدام اإحاط��ة الأ�ص��طوانة فق��ط يف تركي��ب اأ�ص��طوانة غ��از الب��رول املُ�ص��الُ .وحتظ��ر اأي ا�ص��تخدامات اأو عملي��ات تخزي��ن
اأخرى.
 -6يجب و�صع لوحة اأو اإ�ص��عار حتذير دائم ووا�صح للقراءة مب�ص��احة 800ملم × 600ملم -على الأقل -اأمام الركيبات؛ على اأن يكون
ن�صه��ا كالآت��ي« :غ��از ب��رول م�ص��ال� /ص��ريع ال�ص��تعال /ممن��وع التدخ��ني /يج��ب ع��دم تعري�صه لأل�ص��نة الله��ب وال�ص��وء» ،باللغتني
العربية والإجنليزية.
 -7يج��ب تزوي��د تركيب��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال مبطف�اأة حري��ق حممول��ة معت َم��دة تعم��ل بامل��واد الكيميائي��ة اجلاف��ة ،ذات ت�صنيف B:C؛
على اأن يبلغ احلد الأدنى ل�ص��عتها 9كجم.

 2-4-2األسطوانات الداخلية:

 1-2-4-2ل ُي�ص��مح بركي��ب اأ�ص��طوانات غ��از الب��رول املُ�ص��ال داخ��ل املب��اين ب�صف��ة عام��ة .وم��ع ذل��ك ،ويف حال��ة ع��دم تواف��ر
خيارات للمواقع املتاحة؛ ُي�صمح بعمل جتهيزات داخلية فقط بالن�صبة لل�صقق والفلل ال�صكنية ،يف الأماكن امل�ص َّرح
به��ا م��ن الدفاع املدين.
 2-2-4-2يج��ب تركي��ب اأ�ص��طوانات غ��از الب��رول املُ�ص��ال الداخلي��ة وف ًق��ا للج��دول  2-11والفق��رات ذات ال�صل��ة م��ن ه��ذا
الف�ص��ل .ويج��ب اأن تتقي��د ا�ص��راطات امل��واد ا ً
أي�ص��ا بالفق��رة  3-2والفقرة .6
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ُ
الجدول  :2-١١إرشادات تركيب أسطوانات غاز البترول المسال الداخلية

البند
-1مواقع الأ�صطوانات
الداخلية

-2م�صافات الف�صل
بني الأ�صطوانات
الداخلية

ال�صراطات
 -1يج��ب و�ص��ع الأ�ص��طوانات يف قط��اع ف��وق �ص��طح الأر���ض م��ز َّودًا بفتح��ات تهوي��ة وج��دار خارج��ي واح��د عل��ى الأق��ل( .بحي��ث يك��ون القط��اع عن��د حميط
املبنى).
 -2يجب اأن يكون القطاع مبنيًّا من الطوب ومز َّودًا بفتحات تهوية على اجلانب الأمامي.
 -3يجب اأن تكون اأر�صية القطاع عبارة عن قاعدة خر�صانية ناعمة (فقد تت�صبب الأ�صطح اخل�صنة يف حدوث �صرر اأثناء �صحن/ت�صريف الأ�صطوانة)
دون وجود فتحات اأو منافذ �صرف ميكن اأن يراكم بها البخار.
ُ
ُخ�ص�ض ممر َدرَج م َّ�ص�ض
 -4يحظر اإن�ص��اء قطاعات الأ�ص��طوانات فوق اأ�ص��طح املباين اأو املن�ص�اآت والرا���ض وال�ص��رفات والطوابق ال�ص��فلية ،ما مل ي َّ
وموق��ع جي��د التهوي��ة له��ذه الأماك��ن ،كم��ا يج��ب موافق��ة الدف��اع امل��دين عليه��ا .ويف حالة موافق��ة الدفاع املدين عل��ى هذه الركيبات ،يج��ب اأن تكون
جمي��ع الأنابي��ب م��ن النحا���ض اأو ال�صلب امللحوم ،وغري م�ص��موح بوج��ود تو�صيالت خرطومية.
 -5يج��ب األ يك��ون القط��اع بالق��رب م��ن اأي مم��رات اأو م��ارج ،كم��ا يج��ب األ يت�ص��بب يف اأي عوائ��ق اأو اأخط��ار عل��ى �ص��اغلي املبن��ى عن��د ح��دوث ت�ص� ُّرب
للغ��از اأو يف حال��ة ان��دلع حري��ق.
 -1يج��ب اأن توج��د م�ص��افة 1.5م م��ن قط��اع الأ�ص��طوانة اإىل مم��رات اخل��روج يف ح��الت ان��دلع احلرائ��ق واأب��واب املخ��ارج و َد َرج املخ��ارج
والنوافذ والفتحات.
 -2يجب اأن توجد م�صافة 3م من حافة القطاع اإىل اأي م�صادر لال�صتعال اأو اأجهزة الطهي.
 -3يج��ب اأن توج��د م�ص��افة 3م م��ن قط��اع الأ�ص��طوانات اإىل وح��دات ماأخ��ذ اله��واء ،ووح��دات تكيي��ف اله��واء م��ن ن��وع النواف��ذ واحلائطي��ة،
وفتح��ات التهوي��ة وم�ص��ارف الغ��ازات املتوازن��ة.
 -4يجب اأن توجد م�صافة 3م من قطاع الأ�صطوانات اإىل اأماكن انتظار ال�صيارات اأو منحدرات اأو طرق النتظار.
 -5يجب اأن توجد م�صافة 3م من قطاع الأ�صطوانات اإىل ممرات الدفاع املدين ونقاط التجمع واأماكن انتظار �صيارات الإطفاء.
 -6يج��ب اأن توج��د م�ص��افة 3م م��ن الأ�ص��طوانات اإىل امل�ص��ارف وقن��وات امل�صع��د وا ُ
حلفَر والفتحات املوؤدية اإىل الطوابق ال�ص��فلية وفتحات
املنحدرات.
 -7يجب اأن توجد م�صافة 10م من قطاع الأ�صطوانات اإىل فوهات احلريق.

اأنبوب  1بو�صة

(40 )C.Sch

مقيا�س ال�صغط
�صمام كروي
مُنظِ مات
�صمام عزل
اأنبوب مت�صعب لأ�صطوانة غاز البرتول املُ�صال 1 × 1
حاوية بفتحات تهوية
جهاز ك�صف عن الغاز مقاوم لالنفجار على
ارتفاع � 30صم من م�صتوى الأر�صية امل�صطبة
 24كجم

 24كجم

�صطح اأر�صية م�صطبة
ُ
الشكل  :3-١١كمية غاز البترول المسال الداخلية (المطابخ السكنية)
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الفصل الحادي عشر

ُ
دليل ممارسات غاز البترول المسال

صمام عازل
منظم للمرحلة الثانية
صمام ملف
عداد غاز للسداد المسبق
أنبوب نحاس

 3كابالت مرنة أحادية ١.5 ،ملم داخل المجاري.
مفتاح فصل/وصل للغاز خارج المطبخ
عند مستوى المفتاح
من مجاري مسطحة مزدوجة داخلية

كابينة علوية

ُ
الشكل  :4-١١توزيع غاز البترول المسال داخل المطبخ

ُ
الجدول  :2-١١إرشادات تركيب أسطوانات غاز البترول المسال الداخلية

البند
-3الكمية امل�صموح بها
لالأ�صطوانات الداخلية
-4وقاية الأ�صطوانات

ال�صراطات
-1بالن�ص��بة لال�ص��تخدام املن��زيل ،اأق�ص��ى كمي��ة م�ص��موح به��ا ه��ي اأ�ص��طوانة واح��دة ب�ص��عة 24كج��م ،كما ُي�ص��مح بتوافر اأ�ص��طوانة احتياطية
يو�ص��ى بتخزينها داخل املبانى.
اأخ��رى ب�ص��عة 24كج��م ،ولكن ل َ

-1يجب تركيب قطاع الأ�صطوانات يف اإحاطات م�صنوعة من ال�صلب املثقب ومغلقة باإحكام وحممية �صد العبث والتلف العر�صي.
-2يج��ب تزوي��د قط��اع الأ�ص��طوانات ،الواق��ع بالق��رب م��ن اأماك��ن النتظ��ار ومنح��درات وط��رق املركب��ات ،بحواج��ز م��ن الف��ولذ مبح��اذاة
الإحاط��ة حلماي��ة الأ�ص��طوانات م��ن �صدم��ات املركب��ات.
-5تدابري ال�صالمة
-1يجب توفري كوا�ص��ف غاز البرول املُ�ص��ال على م�ص��افة ل تزيد على �30ص��م من �ص��طح اأر�صية م�ص��طبة ،ويف نطاق م�ص��افة 5م من م�صدر
لالأ�صطوانات الداخلية
غاز البرول املُ�صال وكذلك داخل غرفة الأ�صطوانة.
-2يجب جتهيز كوا�صف باإنذار داخلي مت�صل باللوحة الرئي�صية لكوا�صف احلريق.
-3يجب األ يتم تركيب �صمام اإغالق للطوارئ داخل قطاع الأ�ص��طوانة .ويجب و�صع ال�صمام على م�ص��افة 1.5م-على الأقل-من القطاع
وعن��د ب��اب اخل��روج م��ن املطب��خ .ويج��ب و�ص��م ه��ذا ال�صم��ام بو�ص��وح وو�صع��ه عل��ى ارتف��اع منا�ص��ب ل ُيمك��ن الو�ص��ول اإلي��ه يف ح��الت
الطوارئ.
-4جتب حماية الأنابيب املخرقة للجدران من احلرائق؛ للمحافظة على مقاومة اجلدران للحرائق.
-6تدابري ال�صالمة
 -1يج��ب ع��دم ا�ص��تخدام اأجه��زة الطه��ي الت��ي تعم��ل بغ��از الب��رول املُ�ص��ال م��ع وق��ود الغ��از الطبيعي امل�صغ��وط ،اإل اإذا كان��ت معتمدة لهذا
لالأ�صطوانات الداخلية
ال�صتخدام.
 -2يجب األ يكون هناك اأي م�صدر ا�صتعال يف نطاق م�صافة 1.5م من مكان تركيب الأ�صطوانات.
 -3يج��ب تركي��ب جمي��ع التو�صي��الت الكهربائي��ة والأجه��زة وف ًق��ا لبن��ود ال�ص��المة الكهربائي��ة املبين��ة يف معاي��ري اجلمعي��ة الوطني��ة للوقاي��ة
م��ن احلرائ��ق اأرقام  70و.72
 -4يج��ب األ ُت َرك��ب اأجه��زة التبخ��ري داخ��ل قط��اع الأ�ص��طوانة .ويج��ب و�ص��ع اأجه��زة التبخري املثبتة على اجلدران على م�ص��افة 1.8م-على
الأقل-فوق �صطح الأر�ض ،وعلى بعد 600ملم من اأ�صطوانة غاز البرول املُ�صال/الغاز الطبيعي امل�صغوط.
 -5يجب ا�صتخدام قطاع الأ�صطوانة فقط يف تركيب اأ�صطوانة غاز البرول املُ�صالُ .وحتظر اأي ا�صتخدامات اأو عمليات تخزين اأخرى.
 -6يج��ب و�ص��ع لوح��ة اأو اإ�ص��عار حتذي��ر دائ��م ووا�ص��ح للق��راءة مب�ص��احة 800مل��م ×  600ملم-عل��ى الأق��ل -اأم��ام الركيب��ات؛ عل��ى اأن يكون
ن�صها كالآتي« :غاز برول م�صال� /صريع ال�صتعال /ممنوع التدخني /يجب عدم تعري�صه لأل�صنة اللهب وال�صوء» ،باللغتني العربية
والإجنليزية.
-7يج��ب تزوي��د تركيب��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال مبطف�اأة حريق حممول��ة معت َمدة تعمل بامل��واد الكيميائية اجلاف��ة ،ذات ت�صنيف B:C؛ على
اأن يبلغ احلد الأدنى ل�صعتها 9كجم.
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 3-4-2أسطوانات شاحنات الطعام:
 1-3-4-2يج��ب ا�ص��تخدام اأ�ص��طوانات غ��از الب��رول املُ�ص��ال املُ َركب��ة عل��ى �ص��احنات الطع��ام املتنقل��ة وف ًق��ا للج��دول 3-11

والفق��رات ذات ال�صل��ة م��ن ه��ذا الف�ص��ل .ويج��ب اأن تتقي��د ا�ص��راطات امل��واد بالفق��رة  3-2والفق��رة .6
ُ
الجدول  :3-١١إرشادات تركيب أسطوانات غاز البترول المسال بشاحنات الطعام

البند
-1مواقع الأ�صطوانات
ب�صاحنات الطعام

-2تركيب غاز البرول
املُ�صال على �صاحنات
الطعام

-3كوا�صف احلريق
وغاز البرول املُ�صال
واأنظمة التحكم

-4ال�صالمة الكهربائية

-5التدريب ال�صخ�صي
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ال�صراطات
 -1يجب و�صع اأ�صطوانات غاز البرول املُ�صال والأنبوب املت�صعب يف كابينة معدنية دائمة ومث َّبتة على ظهر �صاحنة الطعام املتنقلة.
 -2يجب تزويد هذه الكابينة املعدنية بفتحات للتهوية واأن تكون معزولة بالكامل عن الأجزاء الداخلية لل�صاحنة.
 -3قد تكون كابينة واحدة اأو كابينتني منف�صلتني .رجا ًء الطالع على ال�صكل .5-11
 -4يجب اأن تكون كابينة اأو قطاع غاز البرول املُ�صال من ال�صلب ومزودة بفتحات تهوية على اجلانب الأمامي.
 -5يجب اأن يتحمل حامل الكابينة واأ�صا�صها املعدين وزن وتاأثري ي�صاوي اأربع مرات من وزن اأ�صطوانة غاز البرول املُ�صال.
 -6يجب تاأمني الأ�صطوانات حتى هيكلها املعدين من القمة ومن القاع.
 -7يجب توفري حماية معدنية خارج اإحاطة الأ�صطوانة.
 -8ل ُي�صمح بوجود قطاعات اأ�صطوانات على جانبي ال�صاحنة اأو حتتها اأو فوقها.
 -1يجب اأن تكون اأ�صطوانات غاز البرول املُ�صال من النوع املُركب.
 -2اأق�ص��ى كمي��ة م�ص��موح به��ا م��ن غ��از الب��رول املُ�ص��ال اأ�ص��طوانتان ب�ص��عة  12كيلوغ��رام يف جمموع��ة واح��دة يف الإحاط��ة .عل��ى اأن تك��ون
اإح��دى الأ�ص��طوانتني ه��ي الأ�صا�ص��ية و ُيحتف��ظ بواح��دة يف تعبئة عامة م��ع �صمامات العزل.
ُ -3يحظر ال�صماح بتخزين اأ�صطوانات غاز البرول املُ�صال الإ�صافية اأو الحتياطية يف ال�صاحنة.
 -4يج��ب اأن تُ�ص َّن��ع الأنابي��ب م��ن ال�صل��ب امللح��وم واأن تك��ون اأق��رب م��ا ميك��ن لالأ�ص��طوانات امل��ز َّودة بتو�صي��الت خراطي��م مرن��ة ق��در
الإم��كان.
ُ -5يحظر ال�صماح بالأنابيب واخلراطيم املطاطية والبال�صتيكية القابلة لال�صتعال يف داخل قطاع الطهي يف ال�صاحنة.
 -6يجب اأن تكون منظمات غاز البرول املُ�صال مقا ِومة لعوامل الطق�ض ومعتمدة لأغرا�ض ال�صتخدام اخلارجي.
 -7يج��ب اأن يت��وىل متعه��دو غ��از الب��رول املُ�ص��ال املعتم��دون ل��دى الدف��اع امل��دين -وحده��م -م�ص�وؤولية ت�صمي��م اأ�ص��طوانات غ��از الب��رول
املُ�ص��ال وتركيبه��ا و�صيانته��ا واإع��ادة تعبئته��ا واإ�صالحه��ا وكذل��ك اأعمال الأنابيب وكوا�ص��ف الغ��از واأنظمة التحكم.
 -8يجب اأن يتقيد الت�صميم والركيب بالف�صل احلادي ع�صر ،الفقرة .1-4-2
 -1يجب توفري �صمام عزل رئي�صي لإمداد عاز البرول املُ�صال ويجب و�صعه بالقرب من الباب اخللفي.
 -2يجب تركيب كوا�صف غاز البرول املُ�صال عند الإحاطة وداخل ال�صاحنة بالقرب من من�صة الطهي.
 -3يجب تركيب مفتاح لالإغالق الطارئ لغاز البرول املُ�صال على جانبي الأجزاء الداخلية لبابي ال�صاحنة.
 -4يجب و�صع لوحة حتكم يف غاز البرول املُ�صال بالقرب من الباب اخللفي اأو بالقرب من باب قطاع ال�صائق.
 -5يجب تركيب كوا�صف حرارة تعمل ببطارية باجلزء الداخلي لل�صاحنة الذي ي�صمل من�صة الطهي.
 -6يجب تزويد مدخنة املطبخ بنظام اإخماد.
 -7يجب و�صع لوحة التحكم يف مدخنة املطبخ بالقرب من الباب اخللفي اأو بالقرب من باب قطاع ال�صائق.
 -1يجب اأن تكون جميع الأ�صالك الكهربائية واأ�صالك الإنارة واأ�صالك املُعدات مغطاة ومث َّبتة على نح ٍو دائم يف اأنبوب قطاع معدين.
 -2يجب عدم و�صع املقاب�ض واملفاتيح الكهربائية على من�صة الطهي اأو بالقرب منها.
 -3يجب ا�صتبدال املُعدات والأجهزة الكهربائية املعيبة فو ًرا.
 -1يجب تدريب �صخ�ض واحد بحدٍّ اأدنى من املوجودين يف �صاحنة الطعام على املناولة الآمنة لأ�صطوانات غاز البرول املُ�صال.
 -2يج��ب تدري��ب ال�ص��خ�ض وح�صول��ه عل��ى �ص��هادة تتعل��ق باملناول��ة الآمن��ة لالأ�ص��طوانات وتركيبه��ا وعملي��ة الإغ��الق الط��ارئ واأن�ص��طة
ا�ص��تبدال الأ�ص��طوانات.
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دليل إرشادات الرقابة التنظيمية لموردي وموزعي اسطوانات الغاز البترولي المسال في دولة اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الحادي عشر

ُ
دليل ممارسات غاز البترول المسال
ُ
الجدول  :3-١١إرشادات تركيب أسطوانات غاز البترول المسال بشاحنات الطعام

البند
ُ -6معدات الطهي
-7الديزل وال�صوائل
الأخرى القابلة
لال�صتعال والحراق
-8اأحكام ال�صالمة
لأ�صطوانات �صاحنات
الطعام

-9الفح�ض

ال�صراطات
 -1يجب اأن تكون جميع اأدوات الطهي والقاليات معت َمدة لال�صتخدام يف ال�صاحنات املتنقلة.
 -2يجب تركيب نظام مدخنة املطبخ.
 -1اإذا تط َّل��ب الأم��ر ا�ص��تخدام الدي��زل واأن��واع الوق��ود الأخ��رى يف ت�ص��غيل املول��دات ،يج��ب تخزينه��ا يف قط��اع منف�ص��ل خارج ال�ص��احنة يف
قطاع م�ص�ض.
 -1يجب على ُمالك �صاحنات الطعام احل�صول على �صهادة من اجلهة املُ�ص ِّنعة لل�صاحنة.
 -2يجب توفري اإطارين مزدوجني خللفية ال�صاحنة.
 -3تقع على عاتق املالك م�صوؤولية التقيد بلوائح هيئة الطرق واملوا�صالت فيما يتعلق ب�صالمة ال�صاحنات والطرق.
 -4يجب توفري مطفاآت احلريق وف ًقا للف�صل الرابع مطفاآت احلريق.
 -5يتم احل�صول على �صهادة الإجناز من الدفاع املدين عقب فح�ض �صاحنة الطعام.
 -1يج��ب كل �ص��تة �ص��هور فح���ض اأ�ص��طوانات غ��از الب��رول املُ�ص��ال والأنابي��ب واأدوات الطه��ي والكوا�ص��ف ونظ��ام اإخم��اد احلري��ق والتحك��م
ومفاتي��ح الإغ��الق يف ح��الت الط��وارئ وال�ص��احنة.

ُ
الشكل  :5-١١غاز البترول المسال لشاحنة الطعام

ُ
 5-2تصميم خزان مركزي لغاز البترول المسال وتركيبه:
ُ
 ١-5-2االشتراطات العامة لجميع أنواع تركيبات خزان غاز البترول المسال:

 1-1-5-2مت اإع��داد ه��ذا اجل��زء م��ن الإر�ص��ادات خلزان��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال املُر َّكب��ة ف��وق �ص��طح الأر���ض اأو املو�صوع��ة
عل��ى اأماك��ن مرتفع��ة اأو املو�صوع��ة عل��ى اأ�ص��طح املب��اين ،حي��ث تو�ص��ح ه��ذه الفق��رة م�ص��افات الف�صل ب��ني اخلزانات
والكمي��ات امل�ص��موح به��ا وم��واد الإن�ص��اء ونظ��ام الك�ص��ف ونظ��ام الإخم��اد وا�ص��راطات اإطف��اء احلرائ��ق والإع��دادات
الأخ��رى للنظ��ام فيم��ا يتعل��ق بركيب��ات خ��زان غ��از الب��رول املُ�ص��ال.
ف�صل تركيب اخلزان املركزي لغاز البرول املُ�صال حتت الأر�ض اأو فوق الأر�ض ً
ُ 2-1-5-2ي َّ
بدل من تركيبه فوق اأ�صطح املباين.
ُ 3-1-5-2يحظ��ر تركي��ب حاوي��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال على اأ�ص��طح املباين �ص��اهقة الرتف��اع .ومع ذلك ،ونظ� ًرا لرتفاع املباين
بدولة الإمارات العربية املتحدة وقيود امل�صافات بها؛ ُي�ص َمح بركيب احلاويات على اأ�صطح املباين التي ترتفع حتى
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90م ،ولك��ن ل ُي�ص��مح بركيبه��ا عل��ى املب��اين الت��ي يزي��د ارتفاعه��ا عل��ى 90م .وتخ�ص��ع خزانات غاز البرول املُ�ص��ال
املُر َّكبة على اأ�ص��طح املنازل للكود وال�ص��راطات التنظيمية وموافقة الدفاع املدين.

 2-5-2توزيع شبكة األنابيب والتعبئة واالشتراطات األخرى لجميع أنواع تركيبات خزانات غاز
ُ
البترول المسال:

 1-2-5-2يج��ب اأن تتقي��د ا�ص��راطات توزي��ع �ص��بكة الأنابي��ب لأي م��ن تركيب��ات خزان��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال باجل��دول
.4 -11
ُ
الجدول  :4-١١اشتراطات توزيع شبكة األنابيب لتركيبات الخزانات المركزية لغاز البترول المسال

البند

توزيع �صبكة الأنابيب والتعبئة وال�صراطات الأخرى جلميع تركيبات اخلزانات املركزية لغاز البرول املُ�صال

-1الأنابيب

ُ -1يحظر نقل غاز البرول املُ�صال عرب الأنابيب يف حالته ال�صائلة اإىل املباين.
 -2يعد وجود منظمي �صغط مرحليني من الأمور الأ�صا�ص��ية جلميع تركيبات غاز البرول املُ�ص��ال .ويتمثل الهدف من املنظم املرحلي الأول
يف خف���ض �صغ��ط النظ��ام اإىل  5رط��ل ل��كل بو�ص��ة مربع��ة ( 0.350ب��ار) بالن�ص��بة للمراف��ق التجاري��ة الكب��رية اأو اإىل  75ملي بار بالن�ص��بة
للمرافق ال�صكنية ،اأما املنظم املرحلي الثاين فيعمل على خف�ض ال�صغط اإىل  0.5رطل لكل بو�صة مربعة ( 0.035بار).
 -3يجب األ تر توزيعات غاز البرول املُ�صال عرب املناطق الآتية:
اأ -م�صارات و َد َرج وممرات وردهات اخلروج.
ب -املناطق العامة ومناطق التجمع.
ج -مناطق اجللو�ض العامة.
د -ردهات اإطفاء احلرائق ومراكز قيادة اإطفاء احلرائق وحجرة م�صخة اإطفاء احلرائق وغرف التحكم.
ه -قن��وات امل�صاع��د وقن��وات الأنابي��ب ال�صاع��دة لإطف��اء احلرائ��ق وغ��رف �صمام املر�ص��ات وقن��وات القمامة واجلدران املجوف��ة والتدفئة
والتهوي��ة وتكيي��ف الهواء.
ُ
و -حتت املباين واأ�صا�صات املعدات.
ز -القطاع��ات اأو القن��وات املخ�ص�ص��ة ملفاتي��ح الف�ص��ل والو�ص��ل واملح��ولت واملول��دات الكهربائي��ة ،وغ��رف القمام��ة وغ��رف التربي��د
والغ��رف الب��اردة.
 -4تر �صبكة الأنابيب عرب اأ�صقف الطوابق ال�صفلية عن طريق جتهيزات الأنابيب املتداخلة.

-2القنوات

-3جتهيزات
الأنابيب املتداخلة
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 -1يجب اأن يكون توزيع غاز البرول املُ�صال داخل اأي مبنى عن طريق قنوات م�ص�صة لذلك.
 -2يجب اأن تكون قنوات غاز البرول املُ�صال ذات قدرة على مقاومة احلرائق ملدة �صاعة واحدة بالن�صبة للمباين غري املرتفعة.
 -3يجب اأن تكون قنوات غاز البرول املُ�صال ذات قدرة على مقاومة احلرائق ملدة �صاعتني بالن�صبة للمباين املرتفعة.
 -4يج��ب اأن تك��ون ه��ذه القن��وات مبني��ة م��ن الط��وب اأو م�صنوع��ة م��ن الف��ولذ اأو اخلر�ص��انة اأو اخل�ص��ب احلبيب��ي املخت��رب واملعت َم��د م��ن حي��ث
مقاومته للحرائق.
 -5جتب حماية الأنابيب املخرقة للجدران والقنوات من احلرائق؛ للمحافظة على مقاومة اجلدران للحرائق.
 -6جتب تهوية اأي اأنبوب م�ص�ض للغاز بتعري�صه للهواء الطلق بطريقة طبيعية.
 -1يج��ب توف��ري جتهي��زات الأنابي��ب املتداخل��ة (الحت��واء) يف ح��ال م��رور �ص��بكة اأنابي��ب غ��از البرول املُ�ص��ال عرب الطوابق ال�ص��فلية وال�ص��قق
ال�صغرية ومطابخ العر�ض ،عندما تكون املطابخ مفتوحة غرف املعي�ص��ة اأو على م�ص��احات عامة.
 -2يج��ب اأن تتواف��ر جتهي��زات الأنابي��ب املتداخل��ة م��ع �ص��بكة الأنابي��ب امل�صنوع��ة م��ن كلوري��د الب��ويل فيني��ل املكل��ور ( )CPVCاأو امل�صنوع��ة
م��ن ال�صل��ب وامل��زودة باأجه��زة الك�ص��ف ع��ن ت�ص� ُّرب غ��از البرول املُ�ص��ال ،وتُرا َقب ع��ن طريق لوحة التحك��م املركزية بغاز البرول املُ�ص��ال.
 -3اإذا تتطلب الأمر اإ�ص��قاط �ص��بكة اأنابيب غاز البرول املُ�ص��ال من �ص��قف املبنى اإىل الفراغ املفتوح بغرفة ما -كما هو احلال يف املدار���ض
ومت��ربات الأبح��اث -يج��ب تزويده��ا باأعم��دة دع��م �صل��ب اأو جتهي��زات موا�ص��ري متداخل��ة م�صنوع��ة م��ن ال�صل��ب وم��ز َّودة بكوا�ص��ف
للت�ص��رب ،تُرا َق��ب ع��ن طري��ق لوح��ة التحك��م املركزية بغاز البرول املُ�ص��ال.
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الفصل الحادي عشر

ُ
دليل ممارسات غاز البترول المسال
ُ
الجدول  :4-١١اشتراطات توزيع شبكة األنابيب لتركيبات الخزانات المركزية لغاز البترول المسال

البند

-4خطوط ونقاط
التعبئة

-5ال�صمامات

-6الأجهزة
والتمديدات
الكهربائية

توزيع �صبكة الأنابيب والتعبئة وال�صراطات الأخرى جلميع تركيبات اخلزانات املركزية لغاز البرول املُ�صال
 -1يجب اأن تكون تو�صيالت التعبئة مناطق مقدرة كهربائ ًّيا دون وجود اأي م�صادر ا�صتعال بها يف نطاق 7.6م.
 -2يجب اأن تكون تو�صيلة تعبئة غاز البرول املُ�صال على بعد 1م من م�صتوى الأر�صية امل�صطبة.
 -3يجب عدم اإعاقة تو�صيالت التعبئة بحيث تتم تو�صيالت خراطيم النقل دون عوائق اأو اإتالفات باخلرطوم.
 -4يج��ب اأن يك��ون خ��ط تعبئ��ة غ��از الب��رول املُ�ص��ال مك�ص��و ًفا بالكام��ل خارج املبن��ى .واإذا تطلب الأمر تغطيته لأغرا���ض جمالية ،جتب تهويته
على نح ٍو تام اأو و�صعه داخل اإحاطة مثقبة.
ُ
 -5يجب اأن تكون تو�صيالت التعبئة قريبة من خزان غاز البرول امل�صال قدر الإمكان.
 -6يجب و�صع تو�صيالت التعبئة يف حيز منطقة خزان البرول املُ�ص��ال امل�ص� َّورة ،واإن مل ميكن ذلك؛ يجب تاأمني و�صالت التعبئة وحمايتها
ب�صناديق تهوية قابلة لالإغالق لتج ُّنب العبث والتخريب.
 -7اإذا كانت اخلزانات جم َّهزة باإمكانية التعبئة من القمة؛ يجب توافر مدخل اآمن ومن�صة مزودة بدرج قيا�صي ودرابزين وحواجز.
 -8يج��ب اأن يك��ون لتو�صي��الت التعبئ��ة خ��ط ملعادل��ة البخ��ار مب��ا يراع��ي اأي ارتف��اع غري متوقع يف ال�صغط اأثناء عملي��ات التعبئة ،كما يجب اأن
حتمل مل�ص ًقا مد َّو ًنا عليه عبارة «�صائل» ( )LIQUIDاأو «بخار» ( )VAPORح�صب احلالة املنا�صبة.
 -9عند تقارب تو�صيالت تعبئة اأو ت�صريف البوتان وغاز البرول املُ�ص��ال والربوبان ،يجب تييزها بو�صوح عن طريق املل�صقات والتكويد
اللوين.
ُ
َ
 -10جت��ب حماي��ة نق��اط تعبئ��ة غ��از الب��رول امل�ص��ال حماي��ة تام��ة م��ن �صدمات املركبات ،عن طري��ق تركيب حواجز ا�صط��دام مالئمة وعدم
ال�ص��ماح بالو�صول غري امل�ص َّرح به اإليها.
 -1يج��ب اأن تتواف��ر اإمكاني��ة الو�ص��ول ب�ص��هولة اإىل جمي��ع ال�صمام��ات واأجه��زة التحك��م ،كم��ا يج��ب تواف��ر م�ص��احة كافي��ة لإت��ام عملي��ات
ال�صيانة.
 -2يجب جتهيز جميع فتحات �صحب ال�صائل والبخار ،البالغ طولها �3.2صم اأو اأكرث ،ب�صمامات داخلية.
 -3يجب اأن تبقى ال�صمامات الداخلية مغلقة اإل اأثناء اأوقات الت�صغيل.
 -4يجب جتهيز ال�صمامات الداخلية باإمكانية الإغالق عن ُبعد والإغالق الآيل عن طريق التن�صيط احلراري.
 -5يجب تركيب �صمام اإغالق يدوي اإيجابي يف اأقرب نقطة من كل �صمام داخلي.
 -6يجب جتهيز جميع فتحات مداخل ال�صائل والغاز ب�صمام رجوع للتدفق العك�صي ،واإذا اأمكن؛ يتم جتهيزه ب�صمام اإغالق يدوي اإيجابي
يتم تركيبه بالقرب من �صمام الرجوع.
 -7يجب اأن يعمل عزل احلاوية على احلد من درجة حرارة احلاوية بحيث ل تزيد على  427درجة مئوية ملدة ل تقل عن  50دقيقة.
 -1يجب اعتماد الأجهزة والأنابيب الكهربائية لهذا الغر�ض ،كما يجب اأن تتقيد مبعيار اجلمعية الوطنية للوقاية من احلرائق رقم .70
 -2يج��ب اأن تك��ون اأنابي��ب اأ�ص��الك كوا�ص��ف ت�ص� ُّرب غ��از الب��رول املُ�ص��ال والإ�ص��راف وعملي��ات الت�ص��غيل ع��ن ُبع��د مغط��اة بالنحا���ض املع��زول
بعازل معدين ( )MICCاأو تكون عبارة عن كابالت 1.5×)4(3ملم بقدرة مقاومة للحريق ملدة �صاعتني ،وميكن تاأري�صها ا ً
أي�صا اعتمادًا
على كابل لوحة حت ُّكم الك�ص��ف عن الغاز.
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دليل إرشادات الرقابة التنظيمية

دليل اإلمارات
للوقايةمن الحريق
اإلمارات العربية المتحدة
لموردي وموزعي اسطوانات الغاز البترولي المسال في دولة
وحـــمـــــايـــــــــة األرواح

61

ُ
الجدول  :4-١١اشتراطات توزيع شبكة األنابيب لتركيبات الخزانات المركزية لغاز البترول المسال

البند

-7كوا�صف ت�ص ُّرب غاز
البرول املُ�صال واأنظمة
الإنذار

-8الإنارة
 -9مدخل الدفاع
املدين

62

توزيع �صبكة الأنابيب والتعبئة وال�صراطات الأخرى جلميع تركيبات اخلزانات املركزية لغاز البرول املُ�صال
-1لتج ُّن��ب الأعط��ال املركزي��ة لالإم��داد بالغ��از يف املطاب��خ ،يج��ب توف��ري مرحلت��ني م��ن كوا�ص��ف ت�ص� ُّرب الغ��از :املرحل��ة رق��م ( 1الكا�ص��ف
املرك��زي ع��ن ت�ص� ُّرب الغ��از باملبن��ى اأو املن�ص�اأة) ،املرحل��ة رق��م ( 2الكا�ص��ف املو�صع��ي ع��ن ت�ص� ُّرب الغ��از مبطاب��خ ال�ص��قق).
املرحلة رقم  :1الكا�صف املركزي عن ت�ص ُّرب الغاز باملبنى اأو املن�صاأة
 -1يجب اعتماد كوا�صف ت�ص ُّرب غاز البرول املُ�صال واإدراجها( .انظر الفقرة .)6
 -2يجب اأن تتقيد تركيبات كوا�صف غاز البرول املُ�صال باإر�صادات اجلهة املُ�ص ِّنعة.
 -3يجب جتهيز الكا�صف باإنذار داخلي مت�صل باللوحة الرئي�صية لأنظمة الإنذار.
 -4يجب اأن يكون ت�صميم لوحة حت ُّكم الك�صف عن ت�ص ُّرب غاز البرول املُ�صال ت�صمي ًما تراكب ًّيا لتمديد وحدات الداخل/اخلارج.
 -5يج��ب اأن يك��ون للوح��ة حت ُّك��م الك�ص��ف ع��ن ت�ص� ُّرب غ��از الب��رول املُ�ص��ال «اإن��ذار منخف���ض» بن�ص��بة  %15من ح��د النفجار الأدن��ى ،و»اإنذار
مرتفع» بن�ص��بة  %30من حد النفجار الأدنى.
 -6يجب اإغالق الإمداد الرئي�صي لغاز البرول املُ�صال تلقائ ًّيا عند حد انفجار اأدنى بن�صبة .%30
 -7يج��ب اأن يك��ون للوح��ة حت ُّك��م الك�ص��ف ع��ن ت�ص� ُّرب غاز البرول املُ�ص��ال موؤ�ص��رات ت��دل على حد النفجار الأدنى باملنطق��ة ،بالإ�صافة اإىل
خ�صائ�ض اختيار املنطقة.
 -8يج��ب و�ص��ع مفت��اح الإغ��الق الط��ارئ ع��ن ُبع��د عل��ى م�ص��افة 3م -على الأقل -من خزان غاز البرول املُ�ص��ال وبالق��رب من َد َرج اخلروج.
ويجب و�صم هذا ال�صمام بو�صوح وو�صعه على ارتفاع منا�صب ل�صهولة الو�صول اإليه يف حالت الطوارئ.
 -9يجب اأن يكون للوحات التحكم يف الك�صف عن ت�ص ُّرب غاز البرول املُ�صال اخل�صائ�ض الآتية على الأقل:
اأ -تفعيل نظام الغمر اليدوي وتو�صيحه.
ب -تو�صيح حالة �صغط غاز البرول املُ�صال.
ج -بيان حالة ت�صغيل �صمام امللف اللولبي.
د -بيان اأنظمة الإنذار.
ه� -بيان ت�ص ُّرب غاز البرول املُ�صال ،تو�صيح دقيق.
و -الن�صبة املئوية لغاز البرول املُ�صال يف اخلزان.
ُ
ز -الإغالق اليدوي لإمدادات غاز البرول املُ�صال من خزان غاز البرول امل�صال.
 -10يجب جتهيز املرفق بجهاز اإنذار �صوتي وا�صح مز َّود بوام�ض ،ويت�صمن نغمات حتذير متلفة ميكن تييزها عن اأنظمة الإنذار.
املرحلة رقم  :2كا�صف ت�ص ُّرب الغاز مبطابخ ال�صقق اأو وحدات بيع التجزئة
 -1يجب اعتماد كوا�صف ت�ص ُّرب غاز البرول املُ�صال امل�صتخدَ مة يف املطابخ من الدفاع املدين ،رجا ًء الطالع على الفقرة .6
 -2يج��ب تركي��ب كا�ص��ف م�ص��تقل لت�ص� ُّرب غ��از الب��رول املُ�ص��ال باملطاب��خ والأجه��زة امل�ص��ته ِلكة لغ��از الب��رول املُ�ص��ال وف ًق��ا لإر�ص��ادات اجلهة
املُ�ص ِّنعة.
 -3يج��ب توف��ري كوا�ص��ف ت�ص� ُّرب الغ��از عل��ى م�ص��افة ل تزي��د عل��ى �30ص��م م��ن �ص��طح الأر�صي��ة امل�ص��طبة ،وم�ص��افة 1.5م م��ن مو�ص��ع الطه��ي
والأجه��زة الت��ي تعمل بغاز البرول املُ�ص��ال.
 -4يج��ب تركي��ب مفت��اح الإغ��الق الط��ارئ عل��ى م�ص��افة 1.5م -عل��ى الأق��ل -م��ن الأجه��زة وعن��د اأب��واب م��ارج املطاب��خ .ويجب و�ص��م هذا
املفت��اح بو�ص��وح وو�صع��ه عل��ى ارتفاع منا�ص��ب ُميكن الو�صول اإلي��ه يف حالت الطوارئ.
 -5يج��ب تركي��ب �صم��ام املل��ف اللولب��ي لالإغ��الق الط��ارئ يف لوح��ة التوزيع اخلاف�صة لل�صغط الداخلي ويتم التحكم به مبا�ص��رة عن طريق
كا�صف ت�ص ُّرب الغاز.
 -6رجا ًء الطالع على ال�صكل .4-11
 -1يجب توفري اإنارة منا�صبة خلزانات غاز البرول املُ�صال وتو�صيالت التعبئة؛ لإتاحة اإتام عمليات ال�صيانة واإعادة التعبئة الليلية.
 -2يجب اأن تتقيد الإنارة والركيبات با�صراطات معيار اجلمعية الوطنية للوقاية من احلرائق رقم .70
�ال م��ن النبات��ات ،اإىل خزان��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال وحوله��ا لإطف��اء احلرائ��ق يف احل��الت
-1يج��ب توف��ري مدخ��ل نظي��ف واآم��ن ،وخ� ٍ
الطارئ��ة.
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دليل إرشادات الرقابة التنظيمية لموردي وموزعي اسطوانات الغاز البترولي المسال في دولة اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الحادي عشر

ُ
دليل ممارسات غاز البترول المسال
ُ
الجدول  :4-١١اشتراطات توزيع شبكة األنابيب لتركيبات الخزانات المركزية لغاز البترول المسال

البند

-10الت�صييج

-11لفتات التحذير

توزيع �صبكة الأنابيب والتعبئة وال�صراطات الأخرى جلميع تركيبات اخلزانات املركزية لغاز البرول املُ�صال.
 -1يجب اإحاطة تركيبات خزان غاز البرول املُ�صال ب�صياج �صل�صلي �صناعي ارتفاعه 1.8م .ويجب اأن توجد بوابتان للخروج على
الأقل بعر�ض 1.2م بهذا ال�صياج حيث تُعباأ خزانات غاز البرول املُ�صال داخل اإحاطة ُم�صيجة.
 -2يج��ب تزوي��د اخلزان��ات املو�صوع��ة ف��وق �ص��طح الأر���ض (الفوقي��ة) ،بالق��رب م��ن اأماك��ن النتظ��ار ومنح��درات وط��رق املركب��ات،
بحواج��ز م��ن الف��ولذ ،اإىل جان��ب ال�ص��ياج؛ لوقاية اخلزانات من �صدم��ات املركبات العر�صية.
 -3جت��ب حماي��ة اخلزان��ات املو�صوع��ة ف��وق �ص��طح الأر���ض (الفوقي��ة) يف مناط��ق بالق��رب م��ن �ص��رفات املب��اين املرتفع��ة والأب��راج
بغط��اء �ص��بكي عل��ى القم��ة بجان��ب ال�ص��ياج؛ وذل��ك حلماي��ة اخلزان��ات م��ن احل�ص��ى املتطاي��ر وم�ص��ادر ال�ص��تعال املت�ص��اقطة
واحل�ص��ى امللته��ب.
 -1يج��ب و�ص��ع لفت��ة اأو اإ�ص��عار حتذي��ر دائ��م ووا�ص��ح للق��راءة بحج��م 800مل��م × 600مل��م -عل��ى الأق��ل -اأم��ام الركيب��ات ،عل��ى اأن
يكون ن�ض هذا التحذير كالآتي“ :غاز برول م�صال� /صريع ال�صتعال /ممنوع التدخني /يجب عدم تعري�صه لأل�صنة اللهب
وال�ص��وء” ،باللغت��ني العربية والإجنليزية.

على خافية بيضاء

ملصق تصنيفي

 300ملم

غاز قابل
لالشتعال

الطوارئ 2WE

 ١00ملم

الكمية المرخصة
×××× لتر من غاز البترول المسال ( )n/e

غاز البترول المسال
سريع االشتعال
ممنوع التدخين
يجب عدم تعريضه

 600ملم

 ١00ملم

رمز اإلجراء في حاالت

يجب كتابة األحرف باللون األحمر

أللسنة اللهب  /الضوء

في حاالت الطوارئ اتصل بإمداد غاز البترول
 ١00ملم

المسال ( )ABC LP Gasعلى رقم (رقم الهاتف)،
وفي حالة اندالع حرائق اتصل برقم .997

 300ملم

 500ملم

(كتابة األحرف باللون األسود)

(كتابة األحرف باللون األحمر)

ُ
الشكل  :6-١١لوحة تحذير قياسية لغاز البترول المسال
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دليل إرشادات الرقابة التنظيمية

دليل اإلمارات
للوقايةمن الحريق
دولةاألرواح
وحـــمـــــايـــــــــة
اإلمارات العربية المتحدة
لموردي وموزعي اسطوانات الغاز البترولي المسال في

63

ُ
 3-5-2تركيب خزانات غاز البترول المسال الفوقية:

 1-3-5-2يج��ب تركي��ب خزان��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال الفوقي��ة وف ًق��ا ل�ص��راطات الفق��رات  ،1-5-2و ،2-5-2و،3-5-2
والفق��رة .6
ُ
الجدول  :5-١١إرشادات تركيب خزانات غاز البترول المسال الفوقية

ا�صراطات تركيبات خزانات غاز البرول املُ�صال الفوقية

البند
-1مو�صع اخلزانات
الفوقية

-2تركيب اخلزانات
الفوقية

-3الكمية امل�صموح بها
للخزانات الفوقية

 -1يجب تركيب خزانات غاز البرول املُ�صال الفوقية فوق �صطح الأر�ض ،وخارج املنازل ،وبالهواء الطلق على م�صتوى واحد.
 -2يجب األ يكون مو�صع اخلزان ُمع َّر ً�صا لتدفق وجريان املياه� ،ص��واء كانت مياه اأمطار اأو مياه ناجتة عن ت�ص� ُّرب عر�صي من اأنبوب
املياه الرئي�صي.
 -3تثل اخلزانات املو�صوعة على مرتفعات اأو من�صات ،خزانات مركبة على اأ�صطح؛ ولذا يجب تركيبها وف ًقا للفقرة .4-5-2
 -4يج��ب ع��دم و�ص��ع خزان��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال الفوقي��ة يف نط��اق م�ص��افة 3م م��ن اجل��دار احلاج��ز لل�ص��وائل القابل��ة لال�ص��تعال
والح��راق.
 -1يج��ب و�ص��ع اخلزان��ات الفوقي��ة عل��ى دعام��ات اإن�ص��ائية خر�ص��انية مبني��ة غري قابلة لال�ص��تعال ،وحمملة على اأ�صا�ص��ات خر�ص��انية اأو
اإن�ص��ائية مع دعامات احلاوية.
 -2يجب اأن تكون هذه الدعامات قادرة على حت ُّمل اأوزان اخلزانات املحملة واأحمال الرياح واأحمال الهزات الأر�صية.
 -3عن��د ا�ص��تخدام حوام��ل لدع��م احلاوي��ة ،يج��ب اأن توف��ر ه��ذه احلوام��ل حي��زًا للتمدي��د والنكما���ض واحل��د م��ن الركي��ز الزائ��د
لل�صغ��وط.
 -4يجب تركيب احلاويات على �صطح م�صت ٍو مع ارتفاع قاعدة احلاوية م�صافة 300ملم فوق �صطح الأ�صا�ض اخلر�صاين.
 -5يجب تثبيت احلاوية باإن�صاء املبنى.
 -6يجب طالء احلوامل والأ�صا�صات والإن�صاءات والدعامات اأو حمايتها للحد من التاآكل.
 -7يجب عدم تكدي�ض خزانات غاز البرول املُ�صال بع�صها فوق بع�ض يف اأيٍّ من ترتيبات اخلزانات.
 -1الكمية امل�ص��موح بها خلزانات غاز البرول املُ�ص��ال الفوقية يف موقع واحد هي  72000جالون .وميكن و�صع الكمية يف خزان واحد
اأو جمموعة من اخلزانات.
 -2يج��ب تق�ص��يم كمي��ات حاوي��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال الت��ي تزي��د �ص��عتها عل��ى  72000جالون عل��ى جمموعة من خزان��ات غاز البرول
املُ�ص��ال ،بحي��ث ل تتج��اوز �ص��عتها  72000جال��ون ،وب��ني كل منه��ا م�ص��افة بيني��ة طوله��ا 15م.
صمام أمان
صمام كروي
صمام مرفقي زاوي
صمام ضبط ارتدادي
مقياس منسوب مغناطيسي
منظم المرحلة األولي  40كجم/س
صمام متعدد

صمام كروي
صمام التدفق الزائد
أنبوب  ١بوصة من الصلب الكربوني فئة 40 .Sch
صندوق دعم مع الجدار

ُ
خزان غاز البترول المسال

جهاز كشف عن الغاز مقاوم لالنفجار على
ارتفاع  30سم من سطح أرضية مشطبة
مقياس ضغط  ١0-0بار

صمام كروي
ُ
نظم
م ِ

منظم ضغط

مصفاة
جهاز تبخير  40كجم

مفتاح ضغط
صمام تحويل جانبي
صمام ملف
أنبوب متشعب لثالث أسطوانات
نقطة اختبار
جهاز كشف عن الغاز
صمام عزل

ُ
الشكل  :7-١١تركيب خزانات غاز البترول المسال الفوقية
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الفصل الحادي عشر

ُ
دليل ممارسات غاز البترول المسال
ُ
الجدول  :5-١١إرشادات تركيب خزانات غاز البترول المسال الفوقية

البند
-4امل�صافات
البينية الفا�صلة
بني خزانات غاز
البرول املُ�صال
الفوقية

-5وقاية
اخلزانات
الفوقية من
احلريق

ال�صراطات
 -1يجب حتديد امل�صافات الفا�صلة بني خزانات غاز البرول املُ�صال الفوقية وف ًقا للجدول -6-11اأ.
 -2يج��ب حتدي��د امل�ص��افات الفا�صل��ة ب��ني خزان��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال الفوقي��ة ال�صناعي��ة وف ًق��ا للج��دول -6-11ب .ويج��ب اأن تكون اجل��دران املقاومة
للحري��ق -اإن ُوج��دت -ذات ق��درة عل��ى حت ُّم��ل احلرائ��ق مل��دة �ص��اعة واحدة ،ويجب اإن�ص��اء هذه اجل��دران حول خزانات غاز البرول املُ�ص��ال بارتفاع
2م بح� ٍّد اأدنى.
ُ
 -3يجب ف�صل خزانات غاز البرول امل�صال الفوقية عن حاويات ال�صوائل القابلة لال�صتعال وف ًقا للجدول -6-11ج.
 -4يجب ف�صل خزانات غاز البرول املُ�صال الفوقية عن حاويات الأك�صجني ال�صائل وف ًقا للجدول -6-11د.
 -5يج��ب اأن تك��ون امل�ص��افات الفا�صل��ة املب َّين��ة يف اجل��داول -6-11اأ-6-11 ،ب-6-11 ،ج-6-11 ،د ،م��ن �ص��طح خ��زان غ��از الب��رول املُ�ص��ال الفوق��ي اإىل
اأي نقط��ة يف الإن�ص��اء اأو املبن��ى اأو اجل��دار املرك��ب اأو الطري��ق الع��ام اأو املُع��دات الأخ��رى اأو ط��رق اخل��روج اأو �ص��احنات الإطف��اء اأو املم��رات اأو نق��اط
التجم��ع اأو اأماك��ن انتظ��ار ال�ص��يارات اأو فتح��ات ال�ص��رف اأو فتح��ات القن��وات اأو احلف��ر اأو الفتح��ات املوؤدية للطوابق ال�ص��فلية وفتحات املنحدرات.
 -6يج��ب اأن توج��د م�ص��افة 6م م��ن �ص��طح اخل��زان اإىل وح��دات مدخ��ل اله��واء ،ووحدات تكيي��ف الهواء؛ النوافذ واحلائطية ،وفتح��ات التهوية وم�صارف
الغازات املتوازنة.
 -7يج��ب اأن توج��د م�ص��افة 10م م��ن اخلزان��ات اإىل �صنب��ور احلري��ق ،و ُمع��دات اإطف��اء احلرائ��ق ،و�صمام��ات اإطف��اء احلرائ��ق ،ومراك��ز قي��ادة اإطف��اء
احلرائق.
ُ
 -8يج��ب ع��دم و�ص��ع خزان��ات غ��از الب��رول امل�ص��ال الفوقي��ة اأو اأي م��ن اأجزائه��ا يف نط��اق م�ص��افة 1.8م م��ن اأي م�ص��توى راأ�ص��ي اأ�ص��فل خط��وط الطاق��ة
الكهربائي��ة املعلق��ة الت��ي يزي��د جهده��ا عل��ى  600فولت.
 -9يجب عدم وجود اأي نباتات اأو ح�صائ�ض جافة اأو مواد قابلة لال�صتعال يف نطاق م�صافة 3م حول موقع اخلزانات الفوقية.
 -10يف حال��ة موافق��ة الدف��اع امل��دين عل��ى اجل��دران املقاوم��ة للحري��ق ،يج��ب تركيبه��ا عل��ى جان��ب واح��د فق��ط ولي���ض عل��ى اأك��رث م��ن جانب��ني .يف جمي��ع
الأح��وال ،يج��ب األ تتاأث��ر التهوي��ة الطبيعي��ة بدرج��ة كب��رية .واإذا كانت هناك رغبة يف ا�ص��تخدام جدارين مقاومني للحريق ،يجب ا�صت�ص��ارة الدفاع
املدين.
 -1يج��ب جتهي��ز خزان��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال الفوقي��ة بنظ��ام ثاب��ت لر���ض امل��اء .ويج��ب اأن يوف��ر املبن��ى الذي يحت��وي على خزان غ��از البرول
املُ�ص��ال م�صخ ًة لإطفاء احلرائق وخزان مياه .ويجب ت�صميم وتركيب نظام ر���ض املياه وف ًقا ل�ص��راطات الف�صل التا�ص��ع.
 -2يف حالة عدم توافر مر�صات باملباين ل يتطلب الأمر وقاية خزانات غاز البرول املُ�صال.
 -3يجب اأن يقت�صر ت�صغيل نظام ر�ض املياه هذا على الك�صف التلقائي عن ت�صرب غاز البرول امل�صال يف موقع اخلزان والتن�صيط اليدوي.

نوع آلي
نوع يدوي
نظام رش (أو أنظمة أخرى)
صمام أمان
صمام كروي
صمام مرفقي زاوي
صمام ضبط ارتدادي
مقياس منسوب مغناطيسي
منظم المرحلة األولي  40كجم/س
صمام متعدد
صمام كروي
صمام التدفق الزائد
أنبوب  ١بوصة من الصلب الكربوني فئة 40 .Sch

صندوق دعم مع الجدار

خزان غاز

ُ
المسال
البترول

أنبوب  ١بوصة
من الصلب
الكربوني فئة
40 .Sch

مقياس ضغط  ١0-0بار
منظم ضغط
مفتاح ضغط
صمام تحويل جانبي
أنبوب متشعب لثالث أسطوانات

صمام كروي
ُ
نظم
م ِ

صمام كروي
مصفاة
جهاز تبخير  40كجم

صمام ملف
مقياس ضغط  ١0-0بار
أنبوب مصنوع من حديد مجلفن
تجميعة صمام الرش
أنبوب صاعد لمكافحة الحرائق
صمام بباب
جهاز كشف عن الغاز مقاوم لالنفجار
(ارتفاع  30سم فوق سطح األرضية المشطبة)

نقطة اختبار
جهاز كشف عن الغاز
صمام عزل

ُ
الشكل  :8-١١مرش مياه لخزان غاز البترول المسال الفوقي
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دليل إرشادات الرقابة التنظيمية

دليل اإلمارات
للوقايةمن الحريق
األرواح
وحـــمـــــايـــــــــة
اإلمارات العربية المتحدة
دولة
لموردي وموزعي اسطوانات الغاز البترولي المسال في
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ُ
الجدول -6-١١أ :المسافات الفاصلة بين خزانات غاز البترول المسال الفوقية

اإجمايل �صعات خزانات غاز البرول املُ�صال
-1اأقل من  500جالون
 500-2جالون —  2000جالون
 2001-3جالون —  30000جالون
 30001-4جالون —  70000جالون
 70001-5جالون —  90000جالون
 90001-6جالون —  120000جالون
 120001-7جالون —  200000جالون
 200001-8جالون —  1000000جالون
-9اأكرث من  1000000جالون

امل�صافات بني خزانات غاز البرول املُ�صال
1م
1م
1.5م
 4 /1اإجمايل اأقطار
حاويات خزانات غاز البرول املُ�صال املجاورة

م�صافة الف�صل
3م
7.6م
15م
23م
30م
38م
61م
91م
122م

اجلدول -6-11ب :امل�صافات الفا�صلة بني خزانات غاز البرول املُ�صال الفوقية ال�صناعية
م�صافات الف�صل عن اجلدار املقاوم
م�صافة الف�صل
اإجمايل �صعات خزانات غاز البرول املُ�صال
للحريق ملدة � 1صاعة واحدة
-1اأقل من  500جالون
0.3م
3م
1.5م
3م
 500-2جالون —  1000جالون
4م
7.6م
 1001-3جالون —  2000جالون
7.6م
15م
 2001-4جالون —  30000جالون
11م
23م
 30001-5جالون —  70000جالون
15م
30م
 70001-6جالون —  90000جالون
23م
38م
 90001-7جالون —  120000جالون
ل يوجد تقليل للقيمة
61م
 120001-8جالون —  200000جالون
ل يوجد تقليل للقيمة
91م
 200001-9جالون —  1000000جالون
-10اأكرث من  1000000جالون
ل يوجد تقليل للقيمة
122م

امل�صافات بني خزانات غاز
البرول املُ�صال
1م
1م
1م
1.5م
 4 /1اإجمايل
اأقطار
خزانني متجاورين

ُ
الجدول -6-١١ج :المسافات الفاصلة بين خزانات السوائل القابلة لالشتعال وخزانات غاز البترول المسال الفوقية

نقاط ومي�ض ال�صوائل القابلة لال�صتعال

-1اأقل من  32درجة مئوية
 32-2درجة مئوية — 65درجة مئوية
ً
خزانات تقل �صعتها عن  3000لر ( 793جالونا)
 32-3درجة مئوية — 65درجة مئوية
خزان��ات تزي��د �ص��عتها عل��ى
جالو ًن��ا)

3000

ل��ر (

793

اأدن��ى م�ص��افة فا�صل��ة
ب��ني خزان��ات غ��از الب��رول
املُ�ص��ال ب�ص��عة ت�ص��ل اإىل
 30000جال��ون
6م حتى جدار واقٍ
3م حتى جدار واقٍ
3م حت��ى ج��دار واقٍ و6م
حت��ى اخل��زان

اأدن��ى م�ص��افة فا�صل��ة خلزان��ات غ��از
البرول املُ�ص��ال ب�ص��عة اأكرب من  30000جالون
15م حتى جدار واقٍ
6م حتى جدار واقٍ
15م حتى جدار واقٍ

ُ
الجدول -6-11د :المسافات الفاصلة بين خزانات األكسجين السائل وخزانات غاز البترول المسال الفوقية

66

�صعة خزان غاز البرول املُ�صال

اأدن��ى م�ص��افة فا�صل��ة ب��ني خزان��ات الأك�ص��جني
ال�صائل التي تقل �صعتها عن  125000لر (33000
جالون)

اأدن��ى م�ص��افة فا�صل��ة ب��ني خزان��ات الأك�ص��جني ال�ص��ائل الت��ي تزي��د
�ص��عتها عل��ى  125000ل��ر ( 33000جالون)

-1اأقل من  500جالون

6م

30م
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الفصل الحادي عشر

ُ
دليل ممارسات غاز البترول المسال
ُ
الجدول -6-11د :المسافات الفاصلة بين خزانات األكسجين السائل وخزانات غاز البترول المسال الفوقية

�صعة خزان غاز البرول املُ�صال

اأدن��ى م�ص��افة فا�صل��ة ب��ني خزان��ات الأك�ص��جني
ال�صائل التي تقل �صعتها عن  125000لر (33000
جالون)

اأدن��ى م�ص��افة فا�صل��ة ب��ني خزان��ات الأك�ص��جني ال�ص��ائل الت��ي تزي��د
�ص��عتها عل��ى  125000ل��ر ( 33000جالون)

 500-2جالون —  1000جالون

7.6م

45م

 1001-3جالون —  2000جالون

7.6م

يتطلب الأمر تقيي ًما للمخاطر

 2001-4جالون —  30000جالون

15م

يتطلب الأمر تقيي ًما للمخاطر

23م

يتطلب الأمر تقيي ًما للمخاطر

يتطلب الأمر تقيي ًما للمخاطر

يتطلب الأمر تقيي ًما للمخاطر

جا ل��ون

30001 5

جال��ون

—

-6اأكرث من  70000جالون

70000

ُ
 4-5-2تركيب خزانات غاز البترول المسال فوق األسطح:

 1-4-5-2يج��ب تركي��ب خزان��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال ف��وق الأ�ص��طح واملن�ص��ات املرتفع��ة وف ًق��ا ل�ص��راطات الفق��رات ،1-5-2
و ،2-5-2و 4-5-2والفق��رة .6
ُ
الجدول  :7-١١إرشادات تركيب خزانات غاز البترول المسال فوق األسطح

ا�صراطات تركيب خزانات غاز البرول املُ�صال فوق الأ�صطح
البند
ُ -1يحظر تركيب خزانات اأو اأ�ص��طوانات غاز البرول املُ�ص��ال على اأ�ص��طح املباين .ومع ذلك ،ونظ ًرا لأحوال املباين وقيود امل�ص��افات بدولة
الإمارات العربية؛ ُي�صمح بركيب اخلزانات على الأ�صطح ب�صرط التقيد التام با�صراطات اللوائح.
 -2تعترب اخلزانات املو�صوعة على مرتفعات اأو من�صات -خزانات ُمر َّكبة على اأ�صطح؛ لذا يجب تركيبها وف ًقا للفقرة .4-5-2
ُ -3يحظر تركيب خزانات غاز البرول املُ�صال فوق اأ�صطح املباين املج َّهزة مبهابط طائرات هيلوكوبر.
 -4يجب اأن ي�صمح مو�صع خزان غاز البرول املُ�صال بالو�صول اإىل جميع ال�صمامات واأجهزة التحكم ،كما يجب اأن ُيحاط مب�صاحة كافية
ت�صمح باإجراء عمليات ال�صيانة الالزمة.
-1مواقع اخلزانات
 -5يج��ب اأن يك��ون هن��اك �ص��لم خ��روج ط��وارئ واح��د عل��ى الأق��ل عند مو�صع خزان غاز البرول املُ�ص��ال املُر َّكب فوق �ص��طح املبنى اأو املن�ص�اأة.
املو�صوعة فوق
و ُيحظر تركيب �صالمل معدنية عمودية اأو َد َرج بديل اأو موؤقت للو�صول اإىل تركيبات خزانات غاز البرول املُ�صال فوق الأ�صطح.
الأ�صطح
 -6يج��ب ع��دم تركي��ب خزان��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال عل��ى �ص��طح ال��درج وغرف��ة ماكين��ة امل�صع��د وامل�ص��تويات العلي��ا م��ن ال�ص��قف دون وج��ود
مدخل َد َرج قيا�ص��ي.
 -7يجب تركيب خزانات غاز البرول املُ�صال يف الأماكن التي توجد بها حركة هواء م�صتمرة.
تام��ا ،كما يج��ب التقيد مب�ص��افات الف�صل املو�صحة
 -8عن��د تغطي��ة اخلزان��ات لأغرا���ض جمالي��ة�� ،جب تهوي��ة حاوي��ات التغطي��ة اأو تثقيبه��ا ً
باجلدول .7-11
 -9يجب عدم و�صع خزانات غاز البرول املُ�صال يف نطاق م�صافة 3م من اجلدار احلاجز لل�صوائل الأخرى القابلة لال�صتعال والحراق.
 -1بالن�ص��بة لركيب��ات خزان��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال ف��وق الأ�ص��طح ،يج��ب اأن تك��ون املب��اين م��ن اإن�ص��اءات الن��وع  443 ،1اأو  ،332اأو الن��وع ،2
 ،222املبين��ة يف الف�ص��ل الأول.
ً
-2تركيب اخلزانات  -2يجب ت�صميم دعامة اخلزان وفقا ملعايري الهزات الأر�صية اخلا�صة باملبنى اأو املن�صاأة.
 -3يجب اأن يكون لل�صقف املو�صوع عليه اخلزان القدرة على حت ُّمل وزن احلاوية وهي ممتلئة باملاء.
فوق الأ�صطح
 -4يجب تركيب اخلزان على �صطح م�صت ٍو.
 -5يجب تثبيت اخلزان باإن�صاء املبنى بطريقة اآمنة.

991

دليل إرشادات الرقابة التنظيمية

دليل اإلمارات
للوقايةمن الحريق
دولةاألرواح
وحـــمـــــايـــــــــة
اإلمارات العربية المتحدة
لموردي وموزعي اسطوانات الغاز البترولي المسال في
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ُ
الجدول  :7-١١إرشادات تركيب خزانات غاز البترول المسال فوق األسطح

البند
-3الكمية امل�صموح
بها للخزانات
املر َّكبة فوق
الأ�صطح

ا�صراطات تركيب خزانات غاز البرول املُ�صال فوق الأ�صطح
 -1تبلغ اأق�صى كمية خلزان غاز البرول املُ�صال املر َّكب فوق اأ�صطح املباين وف ًقا للجدول -2-7-11ط 2000 ،جالون (اإجمايل).
ُ
 -2اأما بالن�صبة لأنواع املباين الأخرى غري املطابقة للجدول -2-6-11ط؛ فيقل اإجمايل الكمية امل�صموح بها خلزانات غاز البرول امل�صال
املُر ّكبة فوق الأ�صطح اإىل  1000جالون (اإجمايل).
 -3اأما بالن�ص��بة للمراكز التجارية؛ ف ُي�ص��مح بعمل تركيبات خلزانات غاز البرول املُ�ص��ال املركزية فوق اأ�ص��طح املباين التي تزيد م�ص��احتها
على 20000م  ،ب�صعة  4000جالون مو َّزعة على خزانني ب�صعة  2000لكل منهما ،على اأن تكون امل�صافة الفا�صلة بينهما 15م .ومع ذلك،
يجب اأن تكون املوافقة على هذه الركيبات على اأ�صا�ض تقييم الدفاع املدين للم�صروع والعر�ض املقرح.
2

ُ
الجدول  :7-١١إرشادات تركيب خزانات غاز البترول المسال فوق األسطح

البند

ا�صراطات تركيب خزانات غاز البرول املُ�صال فوق الأ�صطح

-4م�صافات الف�صل
بني خزانات غاز
البرول املُ�صال
املُر َّكبة فوق اأ�صطح
املباين

 -1يجب اأن تكون م�صافات الف�صل بني خزانات غاز البرول املُ�صال املركبة فوق الأ�صطح وف ًقا للجدول  8-11وال�صكل .10-11
 -2عن��د تركي��ب خزان��ات متع��ددة ال�ص��عات يف �ص��كل جمموع��ة ،يج��ب اأن تك��ون امل�ص��افة الفا�صل��ة ب��ني ه��ذه اخلزان��ات م�ص��اوية للم�ص��افات
الفا�صل��ة ب��ني اخلزانات الأكرب يف ال�ص��عة.
 -3يجب اأن تُقا���ض امل�ص��افات الفا�صلة املبينة يف اجلدول  8-11من �ص��طح خزان غاز البرول املُ�ص��ال اإىل اأي نقطة يف الإن�ص��اء اأو املبنى
اأو اجل��دار املر َّك��ب اأو املُع��دات الأخ��رى اأو َد َرج اخل��روج اأو مداخ��ل �ص��احنات الإطف��اء اأو املم��رات اأو نق��اط التجم��ع اأو اأماك��ن انتظ��ار
ال�ص��يارات اأو فتح��ات ال�ص��رف اأو فتح��ات القن��وات اأو احلف��ر اأو الفتح��ات املوؤدي��ة للطوابق ال�ص��فلية وفتح��ات املنحدرات.
 -4يج��ب اأن توج��د م�ص��افة 6م م��ن �ص��طح اخل��زان اإىل وح��دات مدخ��ل اله��واء ،ووح��دات تكيي��ف اله��واء؛ النواف��ذ واحلائطي��ة ،وفتح��ات
التهوي��ة وم�ص��ارف الغ��ازات املتوازنة.
 -5يج��ب اأن توج��د م�ص��افة 10م م��ن اخلزان��ات اإىل فوه��ة احلري��ق ،و ُمع��دات اإطفاء احلرائق ،و�صمامات اإطف��اء احلرائق ،ومراكز قيادة
اإطفاء احلرائق.
 -6يجب عدم و�صع خزانات غاز البرول املُ�ص��ال فوق الأ�ص��طح اأو اأي من اأجزائها يف نطاق م�ص��افة 1.8م من اأي م�ص��توى راأ�ص��ي اأ�ص��فل
خطوط الطاقة الكهربائية املعلقة التي يزيد جهدها على  600فولت.
 -7يج��ب ع��دم وج��ود اأي نبات��ات اأو ح�صائ���ض جاف��ة اأو م��واد قابل��ة لال�ص��تعال يف نط��اق م�ص��افة 3م ح��ول ال�ص��طح املوج��ود ف��وق اخل��زان
الأر�صي.

-5وقاية اخلزانات
املُر َّكبة فوق اأ�صطح
املباين من احلرائق

 -1يجب جتهيز خزانات غاز البرول املُ�ص��ال فوق الأ�ص��طح بنظام ثابت لر���ض املاء .ويجب اأن يوفر املبنى الذي يحتوي على خزان غاز
البرول املُ�صال م�صخة لإطفاء احلرائق وخزان مياه .ويجب ت�صميم وتركيب نظام ر�ض املياه وف ًقا ل�صراطات الف�صل التا�صع.
 -2يف حالة عدم توافر مر�صات باملباين ل يتطلب الأمر توفري نظام رذاذ مياه خلزان غاز البرول املُ�صال.
 -3يج��ب اأن يقت�ص��ر ت�ص��غيل نظ��ام املر�ص��ات الآلي��ة عل��ى الك�ص��ف التلقائ��ي ع��ن ت�ص��رب غ��از الب��رول امل�ص��ال م��ن �ص��طح موقع خ��زان الغاز
امل�ص��ال ،وعلى تن�ص��يط نظام الك�ص��ف عن احلرائق  /ونظام املر�ص��ات على ال�ص��طح ،وتن�ص��يط نظام الك�ص��ف عن احلرائق  /ونظام
املر�ص��ات املوجود حتت ال�ص��طح مبا�ص��رة والتن�ص��يط اليدوي لنظام املر�ص��ات الآلية.
ُ َّ
ُ
الجدول  :8-١١المسافات الفاصلة بين خزانات غاز البترول المسال المركبة فوق أسطح المباني

اإجمايل �صعات خزانات غاز البرول املُ�صال
-1اأقل من  500جالون
 500-2جالون — حتى  1000جالون
 1001-3جالون — اأقل من  2000جالون
 2000-4جالون

68

امل�صافات الفا�صلة

3م
4.5م
7.6م
7.6م

992

امل�صافات بني خزانات غاز البرول املُ�صال
1م (انظر ال�صكل )10-11
1م (انظر ال�صكل )10-11
1م (انظر ال�صكل )10-11
15م

دليل إرشادات الرقابة التنظيمية لموردي وموزعي اسطوانات الغاز البترولي المسال في دولة اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الحادي عشر

ُ
دليل ممارسات غاز البترول المسال

منفذ وصلة غاز البترول المسال

ُ
الشكل  :9-١١تركيب خزان غاز البترول المسال المزود بحماية رش المياه

نقاط للتفكير:
تعتمــد اتجاهــات البنــاء فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى اســتخدام مســاحة األرض بالكامــل للبنــاء أو
ً
حيــز الطابــق الســفلي؛ ممــا يجعــل األمــر صعبــا بالنســبة للمصمميــن لتخصيــص حيــز لتركيبــات خزانــات غــاز البتــرول
ُ
ُ
المســال .ومــن ثــم ينتهــي األمــر بوضــع خزانــات غــاز البتــرول المســال فــوق أســطح المبانــي المرتفعــة أو المنصــات،
وهــو أمــر غيــر مســموح بــه بموجــب القوانيــن والممارســات الدوليــة.
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دليل إرشادات الرقابة التنظيمية

دليل اإلمارات
للوقايةمن الحريق
وحـــمـــــايـــــــــة
األرواح اإلمارات العربية المتحدة
في دولة
لموردي وموزعي اسطوانات الغاز البترولي المسال
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دليل إرشادات الرقابة التنظيمية لموردي وموزعي اسطوانات الغاز البترولي المسال في دولة اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الحادي عشر

ُ
دليل ممارسات غاز البترول المسال

995

دليل إرشادات الرقابة التنظيمية

دليل اإلمارات
للوقايةمن الحريق
األرواح
اإلمارات العربية المتحدة
وحـــمـــــايـــــــــةدولة
لموردي وموزعي اسطوانات الغاز البترولي المسال في
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ُ َّ
ُ
الشكل  :١0-١١الترتيبات المقبولة لخزانات غاز البترول المسال المركبة فوق أسطح المباني
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دليل إرشادات الرقابة التنظيمية لموردي وموزعي اسطوانات الغاز البترولي المسال في دولة اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الحادي عشر

ُ
دليل ممارسات غاز البترول المسال
ُ
 5-5-2تركيبات خزانات غاز البترول المسال التحتية أو المرتفعة عن سطح األرض:

 1-5-5-2يج��ب تركي��ب خزان��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال التحتية اأو املرتفعة عن �ص��طح الأر�ض وف ًقا ل�ص��راطات الفقرات -5-2
 ،1و ،2-5-2و 5-5-2والفقرة .6
ُ
الجدول  :9-١١إرشادات تركيب خزانات غاز البترول المسال التحتية أو المرتفعة عن سطح األرض

البند

-1مو�صع اخلزانات التحتية
اأو املرتفعة عن �صطح الأر�ض

-2تركيب اخلزانات التحتية
اأو املرتفعة عن �صطح الأر�ض

ا�صراطات تركيبات خزانات غاز البرول املُ�صال التحتية اأو املرتفعة عن �صطح الأر�ض
 -1يجب تركيب خزانات غاز البرول املُ�ص��ال التحتية اأو حتت �ص��طح الأر�ض -خارج املنازل ،مع جتهيزها ب�صمامات لتنفي���ض
ال�صغط يف الهواء الطلق على م�صتوى واحد.
 -2يجب عدم اإن�صاء مبانٍ اأو غرف �صابقة التجهيز اأو مظالت فوق خزانات غاز البرول املُ�صال املرتفعة عن �صطح الأر�ض.
 -3تعت��رب تركيب��ات خزان��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال املطم��ورة جزئ ًّي��ا اأو غ��ري املرتفع��ة ع��ن �ص��طح الأر���ض -تركيب��ات فوقي��ة؛ ول��ذا
يج��ب تركيبه��ا وف ًقا ل�ص��راطات الفقرة .3-5-2
 -4يج��ب األ يك��ون مو�ص��ع اخل��زان ً
معر�ص��ا لتدف��ق وجري��ان املي��اه� ،ص��واء كان��ت مي��اه اأمط��ار اأو مياهً ��ا ناجت��ة ع��ن ت�ص� ُّرب عر�صي
من اأنبوب املياه الرئي�ص��ي.
 -5يجب تركيب خزانات غاز البرول املُ�صال يف الأماكن التي توجد بها حركة هواء م�صتمرة.
 -6يج��ب تركي��ب خزان��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال التحتي��ة اأو املرتفع��ة ع��ن �ص��طح الأر���ض ،والت��ي �ص��توجد يف مناط��ق ل يوج��د به��ا
مرور مركبات ،على م�ص��افة �15ص��م حتت �ص��طح الأر�ض.
 -7يج��ب تركي��ب خزان��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال التحتي��ة اأو املرتفع��ة ع��ن �ص��طح الأر���ض ،والت��ي �ص��توجد يف مناط��ق به��ا م��رور
َمر َكبات يف نطاق م�ص��افة 3م -على م�ص��افة �46ص��م حتت �ص��طح الأر�ض ،اأو تزويدها بحواجز حماية حول اخلزان بالكامل
بالإ�صاف��ة اإىل الو�ص��الت؛ لتج ُّن��ب الأ�ص��رار الناجت��ة ع��ن ا َملر َكب��ات وحوادثها.
 -8يج��ب ع��دم و�ص��ع خزان��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال الفوقي��ة والتحتي��ة القابل��ة للتبديل مع خزان حتتي على م�ص��افة تزيد على 3م
حتت �صطح الأر�ض.
تام��ا ،كم��ا يج��ب المتث��ال مل�ص��افات
 -9يف حال��ة تغطي��ة اخلزان��ات لأغرا���ض جمالي��ة ،جت��ب تهوي��ة حاوي��ات التغطي��ة اأو تثقيبه��ا ً
الف�ص��ل املو�صحة باجلدول .9-11
 -10يجب عدم و�صع خزانات غاز البرول املُ�ص��ال يف نطاق م�ص��افة 3م من اجلدار احلاجز لل�ص��وائل الأخرى القابلة لال�ص��تعال
والحراق.
 -1يج��ب اعتم��اد تركيب��ات خزان��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال التحتي��ة اأو املرتفع��ة ع��ن �ص��طح الأر���ض واإدراجه��ا ،م��ع التاأكي��د عل��ى
و�ص��ع املل�صق��ات والعالمات.
 -2يجب تنفيذ الركيبات التحتية مبعرفة املقاول املعتمد لدى الدفاع املدين.
 -3يجب توفري حماية كاثودية خلزانات غاز البرول املُ�صال التحتية واملرتفعة فوق �صطح الأر�ض؛ ملنع تاآكل اخلزانات.
تاما مع عدم وجود اأي ثقوب؛ حلماية اخلزانات التحتية واملرتفعة عن �صطح الأر�ض من التاآكل.
 -4يجب طالء اخلزانات ً
 -5يج��ب توف��ري قاع��دة خر�ص��انية كاأ�صا���ض يف جمي��ع احل��الت ،عل��ى اأن تُ�صم��م ه��ذه القاع��دة ملقاومة قوى الطف��و يف حالة تدفق
املي��اه .ويج��ب تثبي��ت اخلزان��ات التحتي��ة يف ه��ذا الأ�صا���ض اخلر�ص��اين.
 -6يج��ب تثبي��ت اخلزان��ات التحتي��ة يف اأ�صا���ض ُم�ص َم��ت و�صل��ب؛ ملقاوم��ة الطف��و عند غمر اخلزان نتيجة ح��دوث تدفق اأو جريان
للمياه لأي �صبب.
ُ
 -7ل ُيقبل خزان غاز البرول امل�صال التحتي �صمن الركيبات التحتية دون اإعادة ردم احلفرة.
 -8يجب اأن يخلو الردم من ال�صخور واملواد الكا�صطة حتى ل ت�صر بطالء اخلزان.
 -9يج��ب اأن تت��م عملي��ة ت�صري��ف منف��ذ املنظ��م ف��وق اأعل��ى من�ص��وب مي��اه حمتم��ل؛ وذلك لتجنب ان�ص��داد �صمام تنفي���ض ال�صغط
باخلزان.
ُ
 -10قبل عملية الردم ،يجب فح�ض وجود اأي �صرر قد ي�صيب خزان غاز البرول امل�صال واإ�صالح هذا ال�صرر.
 -11يجب �صبط م�صتوى احلاويات واإحاطتها بالراب اأو الرمال مع ِّ
دك املوقع باإحكام.
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دليل إرشادات الرقابة التنظيمية

دليل اإلمارات
للوقايةمن الحريق
اإلمارات العربية المتحدة
لموردي وموزعي اسطوانات الغاز البترولي المسال في
دولة األرواح
وحـــمـــــايـــــــــة
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ُ
الجدول  :9-١١إرشادات تركيب خزانات غاز البترول المسال التحتية أو المرتفعة عن سطح األرض

البند

-2تركيب اخلزانات
التحتية اأو املرتفعة عن
�صطح الأر�ض

ا�صراطات تركيبات خزانات غاز البرول املُ�صال التحتية اأو املرتفعة عن �صطح الأر�ض
 -12يجب تركيب اخلزانات املرتفعة عن �صطح الأر�ض (رجا ًء الطالع على التعريف  )12-1فوق �صطح الأر�ض وتغطيتها بالراب
اأو الرمال اأو الفرمكيوليت اأو الربليت مع اإحاطتها بجدار اأو باأي طريقة اأخرى لتثبيت مواد الردم.
 -13يجب اأن تغطي مواد الردم هذه اخلزان بطبقة �صمكها �30صم على الأقل.
 -14يجب توفري غطاء واقٍ على قمة املواد املراكمة للحماية من التاآكل.
 -15يج��ب توف��ري اإمكاني��ة الو�ص��ول اإىل ال�صمام��ات وامللحق��ات القاعدي��ة اخلا�ص��ة بخ��زان غ��از الب��رول املُ�ص��ال املرتف��ع ع��ن �ص��طح
الأر���ض لأغرا���ض الت�ص��غيل اأو الإ�ص��الح دون امل�صا���ض بامل��واد املراكم��ة؛ وذل��ك ع��ن طري��ق فتح��ة اأو نف��ق بقط��ر 1.2م.
 -16بطريق��ة بديل��ة للو�ص��ول اإىل �صمام��ات وملحق��ات اخلزان��ات املرتفع��ة ف��وق �ص��طح الأر���ض -يج��ب تدي��د التو�صي��الت القاعدي��ة
ع��رب ركام ردم اخل��زان اإىل اخل��ارج وف ًق��ا لت�صميم��ات واأدل��ة اجلمعية الأمريكية للمهند�ص��ني امليكانيكيني.
 -17يجب تركيب كوا�صف الغاز من النوع املقاوم لالنفجار بالقرب من كل خزان حتتي اأو خزان مرتفع عن �صطح الأر�ض.

ُ
الشكل  :١١-١١تركيب خزانات غاز البترول المسال التحتية

حماية كاثودية
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دليل إرشادات الرقابة التنظيمية لموردي وموزعي اسطوانات الغاز البترولي المسال في دولة اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الحادي عشر

ُ
دليل ممارسات غاز البترول المسال
ُ
الجدول  :9-١١إرشادات تركيب خزانات غاز البترول المسال التحتية أو المرتفعة عن سطح األرض

البند
-3الكمية امل�صموح بها
للخزانات التحتية اأو املرتفعة
عن �صطح الأر�ض

-4م�صافات الف�صل بني
اخلزانات التحتية اأو املرتفعة
عن �صطح الأر�ض

-5وقاية اخلزانات التحتية اأو
املرتفعة عن �صطح الأر�ض من
احلرائق

ا�صراطات تركيبات خزانات غاز البرول املُ�صال التحتية اأو املرتفعة عن �صطح الأر�ض
 -1الكمي��ة امل�ص��موح به��ا خلزان��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال التحتي��ة اأو املرتفع��ة ع��ن �ص��طح الأر�ض هي  180000جال��ون يف كل موقع.
وميك��ن و�ص��ع ه��ذه الكمي��ة يف خ��زان واح��د اأو جمموع��ة م��ن اخلزانات.
 -2يج��ب تق�ص��يم كمي��ات حاوي��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال الت��ي تزي��د �ص��عتها عل��ى  180000جال��ون اإىل جمموع��ات م��ن اخلزان��ات،
بحي��ث ل تتج��اوز �ص��عة كل خ��زان  180000جال��ون ،عل��ى اأن تك��ون امل�ص��افة الفا�صل��ة بني مثل ه��ذه املجموعات 15م.
 -1يجب اأن تكون م�صافات الف�صل بني خزانات غاز البرول املُ�صال التحتية وف ًقا للجدول -10-11اأ.
 -2يجب اأن تكون امل�ص��افات الفا�صلة املبينة يف اجلدول -10-11اأ ،من �ص��طح خزانات غاز البرول املُ�ص��ال التحتية اأو املرتفعة
ف��وق �ص��طح الأر���ض اإىل اأي نقط��ة يف الإن�ص��اء اأو املبن��ى اأو اجل��دار املرك��ب اأو الطري��ق الع��ام اأو املُع��دات الأخ��رى اأو ط��رق
اخل��روج اأو مم��رات �ص��احنات الإطف��اء اأو نق��اط التجم��ع اأو اأماكن انتظار ال�ص��يارات اأو فتح��ات ال�صرف اأو فتحات القنوات
اأو احلف��ر اأو الفتح��ات املوؤدي��ة للطوابق ال�ص��فلية وفتحات املنحدرات.
 -3يج��ب اأن توج��د م�ص��افة 6م م��ن �ص��طح اخل��زان اإىل وح��دات مدخ��ل اله��واء ،ووح��دات تكيي��ف اله��واء النواف��ذ واحلائطي��ة،
وفتح��ات التهوي��ة وم�ص��ارف الغ��ازات املتوازن��ة.
 -4يج��ب اأن توج��د م�ص��افة 10م م��ن اخلزان��ات اإىل فوه��ات احلري��ق ،و ُمع��دات اإطف��اء احلرائ��ق ،و�صمام��ات اإطف��اء احلرائ��ق،
ومراك��ز قيادة اإطف��اء احلرائق.
 -5يج��ب ع��دم و�ص��ع خزان��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال التحتي��ة اأو املرتفع��ة ف��وق �ص��طح الأر���ض اأو اأي م��ن اأجزائه��ا يف نطاق م�ص��افة
1.8م من اأي م�ص��توى راأ�ص��ي اأ�ص��فل خطوط الطاقة الكهربائية املعلقة التي يزيد جهدها على  600فولت.
 -6يجب عدم وجود اأي نباتات اأو ح�صائ���ض جافة اأو مواد قابلة لال�ص��تعال يف نطاق م�ص��افة 3م حول موقع اخلزانات التحتية اأو
املرتفعة عن �صطح الأر�ض .ومع ذلكُ ،ي�صمح بوجود م�صطحات خ�صراء ب�صرط طالء اخلزانات باأنواع منا�صبة من الطالء
ووجود طريقة ل�صمان منع �صريان مياه الري على اأ�صطح اخلزانات؛ مما قد يت�صبب يف تاآكلها.
-1ل توج��د؛ فحماي��ة خزان��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال التحتي��ة اأو املرتفع��ة ع��ن �ص��طح الأر���ض م��ن احلرائ��ق ل ُتع��د م��ن الأم��ور
الإلزامي��ة .واإن ُوج��دت ماط��ر بج��وار خزان��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال التحتي��ة اأو املرتفعة عن �ص��طح الأر���ض ،وتط َّلب الأمر
تقيي ًم��ا للمخاط��ر؛ ميك��ن النظ��ر يف وج��ود خي��ارات للتربي��د.

ُ
خزانات الغاز البترولي المسال المرتفعة عن سطح األرض.
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ُ
الشكل  :١2-١١تركيب خزانات غاز البترول المسال المرتفعة عن سطح األرض

ً
ُ
الجدول -١0-١١أ :المسافات الفاصلة بين خزانات غاز البترول المسال التحتية والمرتفعة عن سطح األرض وفقا لمعيار ASME

اإجمايل �صعات خزانات غاز البرول املُ�صال

م�صافة الف�صل

امل�صافات بني خزانات غاز البرول املُ�صال

-1اأقل من  500جالون

3م

0م

 500-2جالون —  2000جالون

3م

1م

-3اأ 2001-جالون —  30000جالون

15م

1.5م

-3ب 2001-جال��ون —  30000جال��ون وف ًق��ا
ملعي��ار  ASMEللخزان��ات

وف ًق��ا ملعي��ار  ASMEعن��د تقي��د اخل��زان
بجميع ال�ص��راطات املبينة يف اجلدول
-10-11ب

1.5م وف ًقا ملعيار

-4اأكرث من  30000جالون

15م

 4 /1اإجمايل اأقطار خزانات غاز البرول املُ�صال املجاورة

ASME

ً
ُ
الجدول -١0-١١ب :تقليل المسافات الفاصلة بين خزانات غاز البترول المسال التحتية والمرتفعة عن سطح األرض وفقا لمعيار ASME

البند
-1قيا�ض م�صافة الف�صل
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ا�صراطات تقليل م�صافات الف�صل بني تركيبات اخلزانات التحتية اأو املرتفعة عن �صطح الأر�ض وف ًقا ملعيار

ASME

-1يجب قيا�ض م�صافة الف�صل بني اخلزانات من �صطح اخلزان ولي�ض من �صمام تنفي�ض ال�صغط.
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الفصل الحادي عشر

ُ
دليل ممارسات غاز البترول المسال
ً
ُ
الجدول -١0-١١ب :تقليل المسافات الفاصلة بين خزانات غاز البترول المسال التحتية والمرتفعة عن سطح األرض وفقا لمعيار ASME

البند
-2ملحقات اخلزانات التحتية
اأو املرتفعة عن �صطح الأر�ض

-3اإمكانيات الإغالق عن ُبعد

ا�صراطات تقليل م�صافات الف�صل بني تركيبات اخلزانات التحتية اأو املرتفعة عن �صطح الأر�ض وف ًقا ملعيار

ASME

 -1يج��ب اأن يك��ون اخل��زان عب��ارة ع��ن حاوي��ات مطابق��ة ملعاي��ري اجلمعي��ة الأمريكي��ة للمهند�ص��ني امليكانيكي��ني ،اأي م�ص َّنع��ة
ومت� َ�ربة ومعت َم��دة وف ًق��ا له��ذه املعايري.
 -2يجب جتهيز جميع فتحات �صحب ال�صائل والبخار ،التي يبلغ طولها  1.25بو�صة (�3.2صم) اأو اأكرث ،ب�صمامات داخلية.
 -3يجب اأن تبقى ال�صمامات الداخلية مغلقة فيما عدا اأوقات الت�صغيل.
 -1يجب جتهيز ال�صمامات الداخلية باإمكانية الإغالق عن ُبعد والإغالق الآيل عن طريق التن�صيط احلراري (احلرائق).
 -2يجب تركيب �صمام اإغالق يدوي اإيجابي يف اأقرب نقطة عملية من كل �صمام داخلي.
 -3يج��ب جتهي��ز جمي��ع فتح��ات مداخ��ل ال�ص��ائل والغ��از ب�صمام ردَّاد ،م�ص َّمم لال�ص��تخدامات املطلوب��ة ،بالإ�صافة اإىل �صمام
اإغالق يدوي اإيجابي يتم تركيبه يف اأقرب نقطة عملية من �صمام الرجوع.
 -4يج��ب توف��ري نظ��ام اآيل لإغ��الق جمي��ع اإم��دادات الطاق��ة الالزم��ة ملُع��دات النق��ل وال�صمام��ات الأ�صا�ص��ية (ال�صمام��ات
الداخلي��ة و�صمام��ات الإغ��الق يف ح��الت الط��وارئ) اأثن��اء التن�ص��يط احل��راري (احلرائ��ق) ،وعن��د �ص��حب اخلرط��وم.
يو�صى بركيب حمط��ة اإغالق عن
 -5يج��ب تركي��ب حمط��ة الإغ��الق ع��ن ُبع��د عل��ى نط��اق م�ص��افة 4.6م م��ن نقطة النقل .كم��ا َ
ُبع��د اإ�صافي��ة عل��ى ُبع��د م�ص��افة ت��راوح م��ن 7.6م اإىل 30م م��ن نقط��ة النقل.
 -1يج��ب جتهي��ز جمموع��ة �صم��ام التوزي��ع والفوه��ة ب�صم��ام تعبئة يف احلاوية امل�ص��تقبلة بطريقة ت�ص��مح باإط��الق كمية ل تزيد
على �4ص��م ( 0.24بو�صة مكعبة) من املنتج (مكافئ ال�ص��ائل) اإىل الأجواء اخلارجية اأثناء عملية الف�صل التي تتبع
نقل املنتج.
 -2يج��ب ع��دم ا�ص��تخدام املقايي���ض الثابت��ة لأق�ص��ى من�ص��وب لل�ص��ائل يف تعي��ني احل��د الأق�ص��ى امل�ص��موح ب��ه للتعبئ��ة عن��د موق��ع
النقل منخف���ض النبعاث.
 -3يجب تعيني احلد الأق�صى ملن�صوب التعبئة عن طريق ا�صتخدام جهاز مانع للتعبئة الزائدة اأو اأي و�صائل معتمدة اأخرى.
 -4يف حال��ة تركي��ب مقايي���ض لأق�ص��ى ح��د للمن�ص��وب ،يج��ب و�ص��ع مل�ص��ق بالق��رب م��ن املقيا���ض ين���ض عل��ى التعليم��ات الآتية:
«ممنوع ا�ص��تخدام مقايي���ض اأق�صى حد ملن�ص��وب ال�ص��ائل مبحطات النقل منخف�ض النبعاث».
 -5اإذا كان النقل عرب خرطوم مبقا���ض ا�ص��مي  1بو�صة (�2.5ص��م) اأو اأقل ،يجب األ تت�صمن جتميعة �صمام التوزيع والفوهة
م�صافة بينية تزيد على �4صم ( 0.24بو�صة مكعبة).
 -6اإذا كان النق��ل ع��رب خرط��وم مبقا���ض يزي��د عل��ى  1بو�ص��ة (�2.5ص��م) ،يج��ب اإط��الق كمي��ة ل تزي��د عل��ى �15ص��م (0.91
بو�ص��ة مكعب��ة) م��ن غ��از الب��رول املُ�ص��ال (مكاف��ئ ال�ص��ائل) اإىل الأج��واء اخلارجي��ة اأثن��اء عملي��ة النق��ل ،مب��ا يف ذلك
ف�ص��ل خرط��وم النقل.
 -7يج��ب تركي��ب وا�ص��تخدام املقايي���ض املث َّبت��ة لقيا���ض اأق�ص��ى من�ص��وب لل�ص��ائل عل��ى اأنظم��ة النق��ل منخف���ض النبع��اث؛ وذل��ك
للتاأك��د م��ن دق��ة (وظيف��ة) مقايي���ض من�ص��وب ال�ص��ائل اأو اأجه��زة قيا���ض املن�ص��وب الأخ��رى.
 -8يج��ب ع��دم ا�ص��تخدام مقايي���ض مثبت��ة لأق�ص��ى من�ص��وب لل�ص��ائل يف عملي��ة التعبئ��ة الروتيني��ة لأنظم��ة النق��ل منخف�ص��ة
النبع��اث.
 -9اإن ا�صتخدام مقيا�ض عائم ،اأو اأي جهاز غري مز َّود بتهوية للحاويات التي �صعتها  2001جالون اأو �صعة اأكرب من املياه -هو
الو�صيلة الوحيدة لتحديد اأق�صى حد للتعبئة.
 -10يج��ب التحك��م يف اأق�ص��ى ح��د تعبئ��ة للحاوي��ات الت��ي تق��ل �ص��عتها ع��ن  2001جال��ون م��ن املي��اه يف اأنظم��ة النق��ل منخف�ص��ة
النبع��اث با�ص��تخدام جه��از مان��ع للتعبئ��ة الزائ��دة اأو جه��از اآخر معت َمد له��ذا الغر�ض.
3

-4النقل منخف�ض النبعاث

3

3

 6-5-2توصيالت وتفريعات لوحة التوزيع الخافضة للضغط:

 1-6-5-2يج��ب اأن تتقي��د ا�ص��راطات تركيب��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال اخلارج��ة م��ن لوح��ة التوزي��ع اخلاف�ص��ة لل�صغ��ط باجلدول
 11-11والفق��رة .6
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الجدول  :١١-١١اشتراطات تفريع لوحة التوزيع الخافضة للضغط

البند

-1الأنابيب

ا�صراطات تفريع لوحة التوزيع اخلاف�صة لل�صغط
ُ -1يحظر نقل غاز البرول املُ�صال عرب الأنابيب يف حالته ال�صائلة اإىل املباين.
ُ
 -2يع��د وج��ود منظ َم� ْ�ي �صغ��ط مرحلي��ني م��ن الأم��ور الأ�صا�ص��ية جلمي��ع تركيب��ات غ��از الب��رول امل�ص��ال .يه��دف املنظ��م املرحل��ي
الأول اإىل خف�ض �صغط النظام اإىل  5اأرطال لكل بو�صة مربعة ( 0.350بار) بالن�صبة للمرافق التجارية الكبرية اأو اإىل  75ملي
بار بالن�ص��بة للمرافق ال�ص��كنية ،اأما املنظم املرحلي الثاين فيعمل على خف�ض ال�صغط اإىل  0.5رطل لكل بو�صة مربعة (0.035
بار).
ُ
 -3يجب األ تر توزيعات غاز البرول امل�صال عرب املناطق الآتية:
أ -م�صارات و َد َرج وممرات وردهات اخلروج.
ب -املناطق العامة ومناطق التجمع.
ج -مناطق اجللو�ض العامة.
د -ردهات اإطفاء احلرائق ومراكز قيادة اإطفاء احلرائق وغرفة م�صخة اإطفاء احلرائق وغرف التحكم.
هـ -قن��وات امل�صاع��د وقن��وات الأنابي��ب ال�صاع��دة لإطف��اء احلرائ��ق وغ��رف �صم��ام املر�ص��ات وقن��وات القمام��ة واجل��دران
املجوف��ة واأنابي��ب التدفئ��ة والتهوي��ة وتكيي��ف الهواء.
و -حتت املباين واأ�صا�صات املُعدات.
ز -احلج��رات اأو الأنابي��ب املخ�ص�ص��ة ملفاتي��ح الف�ص��ل والو�صل واملحولت واملولدات الكهربائي��ة ،وغرف القمامة وغرف
التربي��د والغرف الباردة.
ح -الأنابيب وامل�صتودعات التي حتتوي على مواد و�صوائل قابلة لال�صتعال اأو موؤك�صدة اأو م�صببة للتاآكل اأو خطرة.
 -4ميك��ن اأن ت��ر الأنابي��ب ع��رب اأ�ص��قف الطواب��ق ال�ص��فلية اأو الأماك��ن الأخ��رى املح�ص��ورة ع��ن طري��ق جتهي��زات “الأنابي��ب
املتداخل��ة” ،الت��ي جت��ب تهويته��ا بطريق��ة طبيعي��ة بتعري�صه��ا لله��واء الطل��ق م��ن جان��ب واح��د عل��ى الأق��ل.

زر �ضغط غلق/فتح يف حالة
الطوارىء �120 +ضم من م�ضتوى
مكافحة احلرائق

الشكل  :١3-١١التفريعات اآلتية من لوحة التوزيع الخافضة للضغط
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الفصل الحادي عشر

ُ
دليل ممارسات غاز البترول المسال

الجدول  :١١-١١اشتراطات تفريع لوحة التوزيع الخافضة للضغط

البند

-2القنوات

-3الأنابيب املتداخلة

-4الأجهزة والأ�صالك الكهربائية

-5كوا�صف ت�ص ُّرب غاز البرول
املُ�صال واأنظمة الإنذار

-6اأحكام
ال�صالمة

ا�صراطات تفريع لوحة التوزيع اخلاف�صة لل�صغط
 -1يجب اأن يكون توزيع غاز البرول املُ�صال داخل اأي مبنى عن طريق قنوات م�ص�صة لذلك.
 -2يجب اأن تكون قنوات غاز البرول املُ�صال مقا ِومة للحرائق ملدة �صاعة واحدة يف املباين غري املرتفعة.
 -3يجب اأن تكون قنوات غاز البرول املُ�صال مقا ِومة للحرائق ملدة �صاعتني يف املباين �صاهقة الرتفاع.
 -4يج��ب اأن تك��ون ه��ذه القن��وات مبني��ة م��ن الط��وب اأو م�صنوع��ة م��ن الف��ولذ اأو اخلر�ص��انة اأو اخل�ص��ب احلبيب��ي املخت� َ�رب
واملعت َم��د م��ن حي��ث مقاومت��ه للحرائ��ق.
 -5جتب حماية الأنابيب املخرقة للجدران والقنوات من احلرائق؛ للمحافظة على مقاومة اجلدران للحرائق.
 -6جتب تهوية اأي اأنبوب م�ص�ض للغاز بتعري�صه للهواء الطلق بطريقة طبيعية.
 -1يج��ب توف��ري الأنابي��ب املتداخل��ة (الحت��واء) يف حال��ة م��رور اأنابي��ب غ��از الب��رول املُ�ص��ال ع� ْ�رب الطواب��ق ال�ص��فلية وال�ص��قق
ال�صغرية ومطابخ العر�ض عندما تكون مفتوحة على املعي�ص��ة اأو امل�ص��احات العامة ،والأماكن املح�صورة ،وجتب ا ً
أي�صا
تهويته��ا بطريق��ة طبيعي��ة بتعري�صها للهواء الطلق م��ن جانب واحد على الأقل.
 -2يج��ب اأن تتواف��ر الأنابي��ب املتداخل��ة م��ع الأنابي��ب امل�صنوع��ة م��ن كلوري��د الب��ويل فينيل املكل��ور ( )CPVCاأو امل�صنوعة من
ال�صل��ب وامل��زودة باأجه��زة للك�ص��ف ع��ن ت�ص� ُّرب غ��از الب��رول املُ�ص��ال وتُرا َق��ب عن طري��ق لوحة التحك��م املركزية يف غاز
البرول املُ�صال.
ُ
 -3اإذا تط َّلب الأمر اإ�ص��قاط �ص��بكة اأنابيب غاز البرول امل�ص��ال من �ص��قف املبنى اإىل الفراغ املفتوح بالغرفة ،كما هو احلال
يف املدار�ض ومتربات الأبحاث؛ يجب تزويدها باأعمدة دعم من ال�صلب اأو جتهيزات موا�صري متداخلة م�صنوعة من
ال�صل��ب وم��ز َّودة باأجه��زة للك�ص��ف ع��ن ت�ص� ُّرب غ��از الب��رول املُ�ص��ال ،وتُرا َق��ب ع��ن طريق لوح��ة التحكم املركزي��ة يف غاز
البرول املُ�صال.
 -1يج��ب اعتم��اد الأجه��زة والأ�ص��الك الكهربائي��ة له��ذا الغر���ض ،ويج��ب اأن تتقي��د مبعي��ار اجلمعي��ة الوطني��ة للوقاي��ة م��ن
احلرائ��ق رق��م .70
-2يج��ب اأن تك��ون تدي��دات اأ�ص��الك نظ��ام الك�ص��ف ع��ن ت�ص� ُّرب غ��از الب��رول املُ�ص��ال والإ�ص��راف والت�ص��غيل ع��ن ُبع��د مغط��اة
بالنحا���ض املع��زول بع��ازل مع��دين ( )MICCاأو تك��ون عب��ارة ع��ن كاب��الت 1.5×)4(3مل��م بق��درة مقاوم��ة للحري��ق مل��دة
�ص��اعتني ،وميك��ن تاأري�صه��ا ا ً
أي�ص��ا اعتم��ادًا عل��ى كاب��ل لوح��ة التحك��م يف الك�ص��ف ع��ن الغ��از.
املرحلة رقم  :1كا�صف ت�ص ُّرب الغاز مبطابخ ال�صقق اأو وحدات بيع التجزئة
 -1يجب اعتماد كوا�صف غاز البرول املُ�صال امل�صتخدمة يف املطابخ من الدفاع املدين .رجا ًء الطالع على الفقرة .6
ُ
 -2يج��ب تركي��ب جه��از م�ص��تقل للك�ص��ف ع��ن ت�ص� ُّرب غ��از الب��رول املُ�ص��ال باملطاب��خ والأجهزة امل�ص��تهلِكة لغاز البرول امل�ص��ال
وف ًق��ا لتعليمات اجلهة املُ�ص ِّنعة.
 -3يج��ب تركي��ب كا�ص��ف ت�ص� ُّرب الغ��از عل��ى م�ص��افة ل تزي��د عل��ى �30ص��م م��ن �ص��طح الأر�صي��ة امل�ص��طبة ،وم�ص��افة 1.5م م��ن
مو�ص��ع الطه��ي والأجه��زة الت��ي تعم��ل بغاز البرول املُ�ص��ال.
 -4يج��ب تركي��ب �صم��ام الإغ��الق الط��ارئ عل��ى م�ص��افة 1.5م -على الأقل -من الأجهزة وعن��د باب/اأبواب مارج املطابخ.
ويجب و�صم هذا ال�صمام بو�صوح وو�صعه على ارتفاع منا�صب ي�صهُل الو�صول اإليه يف حالت الطوارئ.
 -5يج��ب تركي��ب �صم��ام املل��ف اللولب��ي لالإغ��الق الط��ارئ يف لوح��ة التوزي��ع اخلاف�ص��ة لل�صغ��ط الداخل��ي ،ويت��م التحك��م ب��ه
مبا�ص��رة ع��ن طريق كا�ص��ف ت�ص� ُّرب الغاز.
 -6رجا ًء الطالع على ال�صكل .4-11
-1جتب وقاية الأنابيب املخرقة للجدران من احلرائق؛ للمحافظة على مقاومة اجلدران للحرائق.
-2يج��ب تزوي��د تركيب��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال مبطف �اأة حري��ق حممول��ة معت َم��دة ،تعم��ل بامل��واد الكيميائي��ة اجلاف��ة ،ذات
ت�صني��ف  ،B:Cل تق��ل �ص��عتها ع��ن 9كج��م بح��دٍّ اأدن��ى.
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ُ
ُ
أنظمة غاز البترول المسال المستخدمة في عروض اللهب أمام الجمهور

 ١-3الهدف:

� 1-1-3ص��ارت عرو���ض موؤث��رات الله��ب اخلارجي��ة والداخلي��ة الت��ي ُتق� َّدم للجمه��ور م��ن اأج��ل الرفي��ه -من الأم��ور املحببة يف
دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة .وت�ص��رح ه��ذه الفق��رة احل��د الأدن��ى من ا�ص��راطات ال�ص��تخدام الآمن لغ��از البرول
املُ�ص��ال يف عرو���ض الله��ب اأمام اجلمهور.

 2-3عام:
 1-2-3يج��ب اأن تتقي��د عرو���ض موؤث��رات الله��ب� ،ص��واء املوؤقت��ة اأو الدائم��ة( ،انظر التعريفات املبين��ة يف الفقرتني 32-1-11

و ،)38-1-11املُق َّدم��ة للرفي��ه ع��ن اجلمه��ور با�ص��تخدام غ��از الب��رول املُ�ص��ال -با�ص��راطات الفق��رة  ،5-2اجلدول
 12-11والفق��رة .6

إنذار.عرو���ض الله��ب الداخلي��ة اإذا مل يك��ن املبن��ى حمم ًّي��ا بالكام��ل مبر�ص��ات ،وم��زودًا بكوا�ص��ف احلري��ق واأنظم��ة
حتظ��ر
ُ 2-2-3ال
ُ 3-2-3حت َظر عرو�ض اللهب الداخلية اإذا مل تكن الغرفة مطابقة ل�ص��راطات حمل الإ�ص��غال ومز َّودة مبخرجني على الأقل
بالعر�ض املطلوب وف ًقا ملا هو مبني يف الف�صل الثالث ،م�صالك الهروب.
 4-2-3يج��ب اأن يك��ون نظ��ام التحك��م يف موؤث��رات الله��ب معت َم��دً ا؛ عل��ى اأن تُق َّدم الت�صديقات والعتم��ادات اإىل الدفاع املدين
لعتمادها واملوافقة عليها.
ُ
الجدول  :١2-١١إرشادات تركيبات غاز البترول المسال المستخدمة في مؤثرات اللهب

البند
-1مو�صع اأ�صطوانات اأو حاويات غاز
البرول املُ�صال

-2كمية غاز البرول املُ�صال

ا�صراطات موؤثرات اللهب التي تعمل بغاز البرول املُ�صال
 -1يجب و�صع الأ�صطوانات واحلاويات على بعد 6م من اجلمهور وخ�صبة امل�صرح.
 -2يجب عدم و�صع اأنابيب اأو �صمامات يف نطاق م�صافة 3م من اجلمهور.
ُ -3حتظر عرو�ض موؤثرات اللهب الداخلية (داخل املبنى اأو املن�صاأة) اإن مل يكن املبنى حمم ًّيا بالكامل مبر�صات.
 -1اأق�ص��ى كمي��ة م�ص��موح به��ا م��ن غ��از الب��رول املُ�ص��ال ه��ي 24كج��م يف حال��ة اإقام��ة العرو���ض داخ��ل املبن��ى اأو املن�ص�اأة .واإذا
تط َّلب الأمر وجود اأكرث من اأ�ص��طوانة واحدة يف نف���ض الغرفة من اأجل العرو�ض املقدَّمة داخل املبنى اأو املن�ص�اأة؛ يجب
الف�صل بني الأ�ص��طوانتني مب�صافة 6م.
 -2بالن�ص��بة لعرو���ض الله��ب اخلارجي��ة (خ��ارج املبن��ى اأو املن�ص �اأة) ،الت��ي تعم��ل با�ص��تخدام تركيب��ات اأو اأ�ص��طوانات غ��از
الب��رول املُ�ص��ال -يج��ب األ تتج��اوز اأق�ص��ى كمي��ة م�ص��موح به��ا م��ن الغ��از؛ وه��ي الكمي��ة املطلوب��ة ل�ص��تهالك ي��وم واح��د.
ُ -3ي�صمح بتخزين كمية اإ�صافية من غاز البرول املُ�صال على نحو منف�صل يف منطقة حفظ اأو تخزين مع تطبيق اإجراءات
تقييم املخاطر وال�صتجابة للطوارئ املعت َمدة من الدفاع املدين.

مؤثرات اللهب التي تعمل بغاز البترول المسال للتوضيح
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الفصل الحادي عشر

ُ
دليل ممارسات غاز البترول المسال

ُ
الجدول  :١2-١١إرشادات تركيبات غاز البترول المسال المستخدمة في مؤثرات اللهب

البند

-3م�صافات الف�صل بني
اأ�صطوانات اأو حاويات غاز
البرول املُ�صال

-4التحكم يف غاز البرول
املُ�صال

-5الأجهزة والأ�صالك
الكهربائية

-6اأحكام ال�صالمة

-7تدابري ال�صالمة

ا�صراطات موؤثرات اللهب التي تعمل بغاز البرول املُ�صال
 -1يج��ب اأن توج��د م�ص��افة 6م م��ن قط��اع الأ�ص��طوانة اإىل م�ص��ارات اخل��روج يف ح��الت ان��دلع احلرائ��ق واأب��واب املخ��ارج و َد َرج
املخ��ارج والنواف��ذ والفتحات.
 -2يجب اأن توجد م�صافة 3م من حاوية غاز البرول املُ�صال اإىل اأي م�صادر لال�صتعال اأو اأجهزة الطهي.
 -3يج��ب اأن توج��د م�ص��افة 6م م��ن حاوي��ة غ��از الب��رول املُ�ص��ال اإىل وح��دات منف��ذ اله��واء ،ووح��دات تكيي��ف اله��واء النواف��ذ
واحلائطي��ة ،وفتح��ات التهوي��ة ،وم�ص��ارف الغ��ازات املتوازن��ة.
 -4يجب اأن توجد م�صافة 6م من حاوية غاز البرول املُ�صال اإىل اأماكن انتظار ال�صيارات اأو منحدرات اأو طرق النتظار.
 -5يجب اأن توجد م�صافة 6م من حاوية غاز البرول املُ�صال اإىل ممرات الدفاع املدين ونقاط التجمع واأماكن انتظار �صاحنات
املطافئ.
 -6يج��ب اأن توج��د م�ص��افة 3م م��ن الأ�ص��طوانات اإىل امل�ص��ارف وفتح��ات قن��وات امل�صاعد وا ُ
حلفَر والفتح��ات املوؤدية اإىل الطوابق
ال�صفلية وفتحات املنحدرات.
 -7يجب اأن توجد م�صافة 10م من حاوية غاز البرول املُ�صال اإىل فوهات احلريق.
 -1يجب توفري غاز البرول املُ�صال لأغرا�ض موؤثرات اللهب فقط اأثناء ت�صغيل النظام.
 -2يج��ب تركي��ب �صم��ام اإغ��الق ي��دوي يف موق��ع ُميك��ن الو�ص��ول اإليه ،بحيث اإنه عندما ُيغلق ال�صم��ام تتوقف جميع اإمدادات غاز
البرول املُ�صال لنظام التحكم مبوؤثرات اللهب.
 -3اإذا ت�ص� َّبب ال�صغ��ط املنخف���ض لغ��از الب��رول املُ�ص��ال يف خل��ل وظيف��ة نظ��ام التحك��م يف موؤث��رات الله��ب؛ يت��م تركي��ب اأجه��زة
ملراقب��ة ال�صغ��ط املنخف�ض.
 -4اإذا ت�ص��بب ال�صغ��ط املرتف��ع لغ��از الب��رول املُ�ص��ال يف خل��ل وظيف��ة نظام التحكم يف موؤثرات الله��ب؛ يتم تركيب اأجهزة ملراقبة
ال�صغط املنخف�ض.
 -5يج��ب تركي��ب �صم��ام ملوؤث��رات الله��ب (م��ن الن��وع املثب��ت عل��ى من��ط الفت��ح) ملوق��د موؤث��رات الله��ب ،وعند اإغالق ه��ذا ال�صمام
ت�صدر اإ�ص��ارة باإيقاف اإمداد غاز البرول املُ�ص��ال اإىل املوقد.
 -6يج��ب ت�صني��ع واختب��ار واعتم��اد موؤث��رات الله��ب الت��ي تعمل با�ص��تخدام مراكمات غاز البرول املُ�ص��ال باعتبارها اأوعية �صغط
غ��ري ناري��ة وفق� ًا للفق��رة رق��م  .4ويج��ب األ تتج��اوز كمي��ة غ��از الب��رول املُ�ص��ال يف املرك��م الكمي��ة املطلوب��ة لإنت��اج موؤث��رات
الله��ب .ويج��ب تقيي��م اأي كمي��ة اإ�صافي��ة مطلوب��ة ملوؤث��رات الله��ب ع��ن طري��ق اإج��راء تقيي��م املخاط��ر ،ويج��ب اعتماده��ا م��ن
الدف��اع املدين.
 -7يجب اختبار �صغط الأنابيب امل�صتخدمة ملوؤثرات اللهب.
 -1يج��ب اعتم��اد الأجه��زة والأ�ص��الك الكهربائي��ة له��ذا الغر���ض ،ويج��ب اأن تتقي��د مبعي��ار اجلمعية الوطني��ة للوقاية من احلرائق
رقم .70
ُ
 -2يج��ب اأن تك��ون اأ�ص��الك كوا�ص��ف ت�ص� ُّرب غ��از الب��رول امل�ص��ال والإ�ص��راف والت�ص��غيل ع��ن ُبع��د ُمغط��اة بنحا���ض مع��زول بع��ازل
مع��دين ( )MICCاأو ذات ق��درة عل��ى مقاوم��ة احلرائ��ق مل��دة �ص��اعتني 1.5×2مل��م.
-1يجب جتهيز الركيبات الدائمة لغاز البرول املُ�ص��ال امل�ص��تخدم يف موؤ�ص��رات اللهب باأنظمة مثبتة للحماية من احلرائق وف ًقا
لتقييم املخاطر وتقييم الدفاع املدين.
-2يج��ب جتهي��ز منطق��ة تركي��ب غ��از الب��رول املُ�ص��ال وموؤث��رات الله��ب مبطفاأ َت� ْ�ي حري��ق حممولت��ني تعم��الن بامل��واد الكيميائي��ة
اجلافة ،ذات ت�صنيف  ،B:Cب�صعة 9كجم بحدٍّ اأدنى لكل مطفاأة ،بالإ�صافة اإىل مطفاآت حريق تعمل باملاء امل�صغوط .ويجب
و�ص��ع مطف�اآت احلري��ق عل��ى جانبني متقابلني من منطقة عر���ض موؤثرات اللهب.
 -1يجب عدم تو�صيل اأو ف�صل اأ�صطوانات وحاويات غاز البرول املُ�صال يف عر�ض اأو حفل موؤثرات اللهب.
 -2يج��ب ع��دم ت�ص��غيل موؤث��رات الله��ب حت��ى ُي�ص� ِّرح م�ص��رف الت�ص��غيل بخل��و املنطق��ة م��ن الأخطار �ص��واء عن طريق و�ص��ائل يدوية
اأو اآلية.
 -3يج��ب الإ�ص��راف عل��ى جمي��ع عرو���ض موؤث��رات الله��ب ومراقبتها عن طريق طاقم عمل على دراية ومعرفة جيدة وخربة عملية
يف جمال الوقاية من احلريق وحماية الأرواح.
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ُ
عمليات نقل سائل البترول المسال:

-١-4الهدف:

ُ 1-1-4حتدِّ د هذه الفقرة من هذا الف�صل اأدنى ا�صراطات عمليات نقل �صائل البرول املُ�صال اإىل الأ�صطوانات واخلزانات
واحلاويات مبا يف ذلك احلاويات املُر َّكبة با َملر َكبات.
 2-4عام:

وم�صجلة لدى الدفاع املدين.
 1-2-4يجب اأن تكون ناقالت الإمداد بغاز البرول املُ�صال معت َمدة
َّ
 2-2-4يج��ب نق��ل ال�ص��ائل اإىل احلاوي��ات -مب��ا يف ذل��ك احلاوي��ات املُر َّكب��ة با َملر َكب��ات -فق��ط خ��ارج املب��اين ،اأو داخ��ل
الإن�ص��اءات ،خا�ص��ة امل�صمم��ة لذل��ك الغر���ض.
 3-2-4يج��ب ع��دم نق��ل ال�ص��ائل اإىل احلاوي��ات املُر َّكب��ة با َملر َكب��ات داخ��ل املب��اين اأو املن�ص�اآت؛ ولكن ُي�ص��مح بعملي��ة النقل حتت
مظالت اأو واقيات حامية من الطق���ض.
 4-2-4يجب عدم توجيه خرطوم النقل داخل اأي مبنى اأو خالله.
 5-2-4يج��ب ع��دم ت��رك َمركب��ات نق��ل غ��از الب��رول املُ�ص��ال دون مالحظ��ة باملواق��ع اخلط��رة اأو الأماك��ن العام��ة اأو املناط��ق
ال�ص��كنية اأو ال�ص��قق اأو املراف��ق الفندقي��ة اأو املراف��ق التعليمي��ة اأو امل�صت�ص��فيات اأو مراف��ق الرعاي��ة.
 6-2-4يجب عدم اإيقاف َمركبات نقل غاز البرول املُ�ص��ال -التي �ص��تنتظر يف اأي موقع ملدة تزيد على �ص��اعة دون مراقبة-
بعيدً ا عن الطرقات العامة والطرق ال�صريعة والأماكن العامة واملواقع اخلطرة.
 7-2-4يج��ب ع��دم انتظ��ار ناق��الت غ��از الب��رول املُ�ص��ال اأو ا َملركبات املجهزة بخزان��ات غاز البرول املُ�ص��ال ،اأثناء خ�صوعها
ل�صراطات اخلدمة يف املراأب ،بالقرب من م�صادر اللهب اأو اللهب املفتوح اأو ما �صابه ذلك من م�صادر لال�صتعال،
اأو بالق��رب م��ن احلف��ر غ��ري امله��واة عل��ى نح� ٍو مالئ��م .ويج��ب اأن تك��ون احلاوي��ات املُر َّكب��ة عل��ى ه��ذه ا َملر َكب��ات مانع��ة
للت�ص��رب؛ كم��ا يج��ب اإغالق �صمام الإغ��الق اأثناء خدمة ا َملر َكبة.
 8-2-4يف حال��ة ُّ
تعط��ل ناق��الت غ��از الب��رول املُ�ص��ال اأو ا َملر َكب��ات املجه��زة بخزان��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال ،وع��دم اإمكاني��ة
انتظاره��ا وف ًق��ا للفقرت��ني  4-2-4وُ ،5-2-4يبل��غ اأف��راد ا َملر َكب��ة و�ص��ركة الإم��داد بغ��از البرول املُ�ص��ال الدفاع املدين
وال�ص��رطة عل��ى الفور طل ًبا للعون والإر�ص��اد.
 3-4األفراد المسؤولون عن التشغيل:

 1-3-4يج��ب اأن تت��م عملي��ات نق��ل �ص��ائل الب��رول املُ�ص��ال ع��ن طري��ق طاق��م عم��ل موؤهل ،ويقع ه��ذا �صمن م�ص�وؤوليات مو ِّردي
غ��از الب��رول املُ�ص��ال؛ حي��ث يج��ب تدري��ب ه��ذا الطاقم وتزويده باخلربة الالزمة لعمليات نقل �ص��ائل البرول املُ�ص��ال
عن طريق دورات تدريبية متجددة كل � 3ص��نوات؛ ويجب ا ً
أي�صا اأن يح�صل طاقم العمل هذا على رخ�صة من الدفاع
املدين.
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الفصل الحادي عشر

ُ
دليل ممارسات غاز البترول المسال

 2-3-4يجب ح�صور اأحد هوؤلء الأفراد املوؤهلني على الأقل اأثناء عملية النقل ،بد ًءا من التو�صيالت اإىل اإتام عملية النقل
واإغالق �صمام الإغالق وف�صل اخلطوط.
النقل وحاوياتُه غاز البرول املُ�ص��ال
 3-3-4يج��ب عل��ى الأف��راد امل�ص�وؤولني ع��ن النق��ل توخ��ي احلذر؛ ل�صمان اأن تالئ��م اأنظم ُة ِ
املنقول.
 4-4مواقع عمليات النقل:

 1-4-4يجب اأن تكون امل�صافة بني نقطة نقل البرول املُ�صال ال�صائل ونقاط التعر�ض املحيطة وف ًقا للجدول .13-11
 2-4-4يف حال��ة تنفي���ض غ��از الب��رول املُ�ص��ال اإىل اله��واء اجل��وي ،جت��ب م�صاعف��ة م�ص��افات ف�ص��ل نق��اط النق��ل املبين��ة يف
اجل��دول .13-11
 3-4-4يف حال��ة نق��ل غ��از الب��رول املُ�ص��ال وف ًق��ا ل�ص��راطات النبع��اث املنخف���ض املبين��ة يف اجل��دول -10-11ب ،3-يج��ب
تقلي��ل م�ص��افات ف�ص��ل نق��اط النق��ل املبين��ة يف اجل��دول  13-11اإىل الن�ص��ف.
الجدول  :١3-١١المسافة بين نقطة النقل ونقاط التعرض

اأدنى م�صافات الف�صل الأفقية
نقاط التعر�ض واملخاطر
َ
َ
3م
-1املب��اين واملن��ازل النمطي��ة واملركب��ات الرفيهي��ة املحمي��ة بج��دران مقا ِوم��ة للح��رارة مل��دة �ص��اعة واح��دة( .اإذا كان��ت
نقط��ة النق��ل غ��ري مدجمة بنظ��ام غاز البرول املُ�ص��ال)
7.6م
-2املب��اين واملن��ازل النمطي��ة وا َملر َكب��ات الرفيهي��ة غ��ري املحمي��ة بج��دران مقا ِوم��ة للح��رارة مل��دة �ص��اعة واح��دة( .اإذا
كان��ت نقط��ة النق��ل غ��ري مدجم��ة بنظام غ��از البرول املُ�ص��ال)
7.6م
-3املمتلكات اأو الأرا�صي املجاورة
7.6م
-4فتح��ات ج��دران املب��اين ،واحلف��ر ،وامل�ص��ارف عن��د نقط��ة النق��ل اأو اأ�ص��فلها (اإذا كان��ت نقط��ة النق��ل غ��ري مدجم��ة
بنظ��ام غ��از البرول املُ�ص��ال)
15م
-5اأماكن التجمع العامة ،واأفنية املدار�ض ،واملالعب ،واملالعب الريا�صية
3م
-6الطرق العامة ،وال�صوارع ،والطرق ال�صريعة من حمطات توزيع غاز البرول املُ�صال/الوقود
7.6م
-7الطرق العامة ،وال�صوارع ،والطرق ال�صريعة
1.5م
 -8طرق ا َملر َكبات
7.6م
 -9اخلطوط املركزية لل�صكك احلديدية
3م
-10حاويات وخزانات واأ�صطوانات اأخرى
3م
-11نقاط توزيع وتو�صيالت تعبئة ال�صوائل القابلة لال�صتعال والحراق من الفئة .2
6م
-12حاويات ال�صوائل القابلة لال�صتعال والحراق من الفئة  ،2واحلاويات الفوقية ،واحلاويات التحتية

 5-4تشغيل أنظمة النقل:

 1-5-4يج��ب حظ��ر دخ��ول العام��ة اإىل مناط��ق تخزي��ن غ��از الب��رول املُ�ص��ال واملنق��ول؛ اإل اإذا اقت�ص��ت ال�ص��رورة ذل��ك لتنفيذ
اأن�ص��طة العمل املعتادة.
 2-5-4يف حال��ة ع��دم و�ص��وح روؤي��ة اأجه��زة من�ص��وب ال�ص��ائل م��ن نق��اط التعبئ��ة ،يج��ب اأن ينفذ الت�ص��غيل �ص��خ�صان ،اأو �صمان
اإجراءات قراءة عن ُبعد ملن�ص��وب ال�ص��ائل.
 3-5-4يج��ب اإغ��الق م�ص��ادر ال�ص��تعال اأثن��اء عملي��ات النق��ل اأو الف�ص��ل والتو�صيل اأو تنفي���ض غاز البرول املُ�ص��ال اإىل الهواء
اجل��وي ،ويج��ب اإغ��الق حم��ركات الح��راق الداخل��ي املوج��ودة عل��ى نطاق م�ص��افة 4.6م م��ن نقطة النقل اأثناء �ص��ري
عمليات النقل ،با�ص��تثناء ناقالت غاز البرول املُ�ص��ال.
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ُ 4-5-4يحظر التدخني اأو وجود لهب مك�ص��وف اأو ُمعدات كهربائية حممولة اأو م�صابيح ممتدة لها القدرة على اإ�ص��عال غاز
البرول املُ�صال ،يف نطاق م�صافة 7.6م من نقطة النقل اأثناء اإجراء عمليات التعبئة.
ُ 5-5-4يحظ��ر تقطي��ع املع��ادن اأو التقطي��ع با�ص��تخدام غ��از وق��ود الأك�ص��جني اأو اللح��ام بالنحا���ض اأو الق�صدي��ر اأو اللح��ام
الع��ادي يف نط��اق م�ص��افة 10.7م م��ن نقط��ة النق��ل اأثن��اء اإج��راء عملي��ات التعبئ��ة.
 6-5-4يجب تربيد املواد التي مت ت�صخينها فوق درجة ا�صتعال غاز البرول املُ�صال قبل بدء عملية النقل.
 7-5-4يجب اإغالق م�صادر ال�صتعال اأثناء عملية تعبئة اأي حاوية غاز برول م�صال موجودة على ا َملر َكبة.
 8-5-4يجب اإغالق ُمعدات حتريك الهواء ال�صناعية واملُعدات ذات اللهب املك�ص��وف املوجودة يف نطاق م�ص��افة 15م من نقطة
النقل.
 9-5-4قب��ل كل ا�ص��تخدام ،جت��ب مالحظ��ة اأي ت�ص� ُّرب اأو تل��ف يف جمموع��ات اخلراطي��م ق��د ي�ص��ر ب�ص��المتها .ويج��ب اإ�صالح
اخلراطي��م امل�ص� ِّربة اأو التالف��ة عل��ى الف��ور ،اأو ا�ص��تبعادها م��ن اخلدم��ة.
 10-5-4يج��ب اأن تنته��ي خط��وط التعبئ��ة والت�صري��ف وت��وازن البخ��ار املمت��دة ب�صم��ام اإغ��الق ي��دوي اأو قارن��ة ن�صفي��ة
للخرط��وم ،اأو �صم��ام ل ارت��دادي مبا�ص��ر اأو �صم��ام التدف��ق الزائ��د ،وف ًق��ا مل��ا ه��و مالئ��م .ويج��ب اأن تت��م ه��ذه الأم��ور
يف مو�ص��ع جي��د التهوي��ة؛ وتُ�ص��اف ه��ذا التداب��ري الحتياطية اإىل ا�ص��راطات ال�صمامات املج��اورة للوعاء و�صمامات
تخفي��ف ال�صغ��ط الهيدرو�ص��تاتيكية.

نقطة تعبئ{ للتوضيح

ُ
 6-4تخزين الحاويات االحتياطية لغاز البترول المسال:

ُ 1-6-4يحظ��ر تخزي��ن احلاوي��ات املعب �اأة بغ��از الب��رول املُ�ص��ال ب�ص��عة 45كج��م ،اإل اإذا كان يف اأفني��ة التخزي��ن ال�ص��ائب اأو
مراف��ق توزي��ع غ��از الب��رول املُ�ص��ال اأو معتم��دً ا ل��دى الدف��اع امل��دين وف ًق��ا لتقيي��م املخاط��ر.
ُ
 7-4محطات غاز البترول المسال السائب ووحدات ومرافق التوزيع والتخزين:

 1-7-4يج��ب تقيي��م حمط��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال ووح��دات ومراف��ق توزيع��ه وتخزين��ه ع��ن طري��ق تقيي��م ماط��ر احلرائ��ق
وال�ص��المة؛ حي��ث تعتم��د موافق��ة الدف��اع امل��دين على تقارير ه��ذا التقييم.

84

1008

دليل إرشادات الرقابة التنظيمية لموردي وموزعي اسطوانات الغاز البترولي المسال في دولة اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الحادي عشر

ُ
دليل ممارسات غاز البترول المسال

ُ
شاحنة نقل غاز البترول المسال للتوضيح

ُ
عملية تعبئة غاز البترول المسال للتوضيح

 8-4اشتراطات انتظار شاحنات التوزيع السائب:

 1-8-4يج��ب توف��ري �ص��احة انتظ��ار م�ص�ص��ة واآمن��ة لنتظ��ار ناقالت بروبان غاز البرول املُ�ص��ال بالقرب م��ن نقطة التوزيع
لكل مرفق غاز �صائب.
 2-8-4يج��ب حتدي��د �ص��احة النتظ��ار املخ�ص�ص��ة والآمن��ة لناق��الت غ��از الب��رول املُ�ص��ال/الربوبان ،اأثن��اء مرحل��ة تخطي��ط
املرفق.
 3-8-4يج��ب اإع��داد ر�ص��م تف�صيل��ي ي�ص��ري اإىل وج��ود �ص��احات انتظ��ار اآمن��ة وم�ص�ص��ة للناق��الت اأثن��اء مرحل��ة ت�صمي��م
امل�ص��روع ،بالإ�صاف��ة اإىل احل�ص��ول عل��ى موافق��ة الدف��اع امل��دين.
 4-8-4بالن�ص��بة للخزان��ات التجميعي��ة الت��ي ت�ص��ل �ص��عتها  15000ل��ر ( 3300جال��ون) ،وطوله��ا بح��دٍّ اأدن��ى 14م ،وعر�صه��ا
4م -يجب توفري �ص��احات انتظار اآمنة وم�ص�صة جمهزة لت�ص��هيل اإمكانية مناورة الناقلة ودورانها حول نف�ص��ها.
 5-8-4بالن�ص��بة للخزان��ات التبادلي��ة الت��ي تتج��اوز �ص��عتها  15000ل��ر ( 3300جال��ون) ،وطوله��ا بح��دٍّ اأدن��ى 20م ،وعر�صه��ا
4م -يجب توفري �ص��احات انتظار اآمنة وم�ص�صة جمهزة لت�ص��هيل اإمكانية مناورة الناقلة ودورانها حول نف�ص��ها.
 6-8-4يج��ب تخطي��ط �ص��احة النتظ��ار باملرف��ق جي��دً ا بحي��ث ت�صم��ن اإمكاني��ة خ��روج الناقل��ة م��ن املرف��ق ب�ص��هولة وي�ص��ر اأثناء
حالت الطوارئ.
ُ 7-8-4يحظر اإن�صاء مرافق لغاز البرول املُ�صال دون وجود �صاحة انتظار م�ص�صة واآمنة ونظيفة ل�صاحنات النقل.
ُ 8-8-4يحظ��ر اإن�ص��اء تركيب��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال/الربوبان مبراف��ق النتظ��ار العام��ة م��ا مل تت��م موافقة البلدية و�ص��لطات
ال�ص��رطة .واإذا كانت �ص��احات النتظار هذه مقرحة ،يجب احل�صول على موافقات تف�صيلية من �ص��لطات ال�ص��رطة
والبلدي��ة اأثن��اء مرحل��ة تخطيط امل�ص��روع؛ من اأجل احل�ص��ول على موافقة الدفاع املدين.
ُ 9-8-4يحظ��ر اإن�ص��اء تركيب��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال/الربوبان ،حي��ث تت��م عملي��ة ت�ص��ليم املنتج م��ن الطرق العام��ة اأو مناطق
الزدحام العامة.
ُ 10-8-4يحظ��ر اإن�ص��اء �ص��احات انتظ��ار الناق��الت ونق��اط التوزي��ع ق��رب مناط��ق يوج��د به��ا له��ب مك�ص��وف اأو اأي م�ص��ادر
ا�ص��تعال اأخ��رى؛ مث��ل :املطاع��م املفتوح��ة ،واملقاه��ي ،وغريه��ا.
ُ 11-8-4يحظ��ر وج��ود اأي م��واد قابل��ة لال�ص��تعال اأو تخزي��ن وق��ود اأو ت��داول الوق��ود يف نط��اق م�ص��افة 5م من �ص��احات النتظار
ونق��اط التوزيع املخ�ص�صة للناقالت.
 12-8-4جت��ب مراع��اة الإن�ص��اءات امل�ص��تقبلية للمراف��ق املج��اورة م��ن اأج��ل تفري��غ اآم��ن م��ن �ص��احنات التوزي��ع عن��د اإن�ص��اء
�ص��احات انتظ��ار الناق��الت اأو نق��اط توزيعه��ا.
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ُ
فحص وصيانة تركيبات غاز البترول المسال:

5

 ١-5عام:

 1-1-5يج��ب فح���ض جمي��ع تركيب��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال و�صيانت��ه كل  3اأ�ص��هر ع��ن طري��ق �ص��ركات الركي��ب وال�صيان��ة
املعتم��دة م��ن الدف��اع املدين.
 2-1-5يج��ب تدري��ب الأف��راد امل�ص�وؤولني عل��ى فح���ض و�صيان��ة اأنظم��ة غ��از الب��رول املُ�ص��ال عل��ى ماط��ر النظ��ام واإج��راءات
ال�صيان��ة والختب��ارات املطلوب��ة للركيب��ات؛ كم��ا يج��ب اأن يح�صل��وا على رخ�صة م��ن الدفاع املدين.
 3-1-5يج��ب ت�ص��ليم دلي��ل مطب��وع ح��ول عملي��ات الفح���ض وال�صيان��ة اإىل مال��ك املرف��ق بع��د تركي��ب اأنظم��ة غ��از الب��رول
املُ�ص��ال؛ عل��ى اأن ي�ص��مل ه��ذا الدلي��ل عملي��ات الفح�ض وال�صيان��ة الب�صرية الروتينية ،فيما يتعل��ق بالتاآكل اأو احلماية
املادي��ة اأو اخلراطي��م اأو �ص��المة املوا�ص��ري اأو التجهي��زات اأو اخلزان��ات اأو الأ�ص��طوانات.
متاحا ملقاول الفح�ض وال�صيانة.
 4-1-5يجب حفظ دليل الفح�ض وال�صيانة باملبنى اأو املن�صاأة ،حيث يكون ً
املدين.إتاح��ة تقاري��ر ع��ن الفح���ض وال�صيان��ة ل�ص��تخدامها يف عملي��ات الفح���ض الع�ص��وائية الت��ي يجريه��ا الدف��اع
 5-1-5جت��ب ا
 6-1-5يج��ب فح���ض و�صيان��ة اأنظم��ة اإطف��اء احلري��ق ومطف�اآت احلري��ق املرتبطة باأنظمة غ��از البرول املُ�ص��ال وف ًقا للف�صول
ذات ال�صلة يف دليل الإمارات للوقاية من احلريق وحماية الأرواح.
 7-1-5يج��ب اإج��راء عملي��ات فح���ض و�صيان��ة اأنظم��ة غ��از الب��رول املُ�ص��ال وف ًق��ا لقائم��ة الفح���ض؛ طب ًق��ا مل��ا ه��و مب��ني يف
اجل��دول .14-11
الجدول  :١4-١١قائمة الفحص والصيانة

البند

اإر�صادات الفح�ض وال�صيانة

-1اخلزانات

 -1يج��ب اأن تك��ون خزان��ات حف��ظ غ��از الب��رول املُ�ص��ال م��ن الط��رازات املالئم��ة ،كم��ا يجب اإن�ص��اوؤها وف ًقا لر�ص��ومات الإن�ص��اء املعت َمدة من
ال�صت�صاري والدفاع املدين.
 -2يجب اأن يتطابق النوع والطراز وال�صعة ومل�صق العتماد ولوحة البيانات مع املوا�صفات ،واأن تكون ظاهرة ووا�صحة.
 -3يجب عدم تكدي�ض اأيٍّ من املواد القابلة لال�صتعال اأو النباتات اأو احل�صائ�ض اجلافة حول اخلزانات.
 -4يج��ب اأن ت�صم��ن عملي��ات الفح���ض املرئ��ي خل��و الأ�ص��طح اخلارجي��ة وجمي��ع اللحام��ات م��ن اأي عالم��ات للعيوب اأو الت�اآكل اأو الت�صدع اأو
الت�صوه ،وغريها.
 -5جتب متابعة �صجالت الفح�ض وال�صيانة.
�صمك ال�صمام ،كل 10
ال�صمك يعمل باملوجات فوق ال�صوتية.
لقيا�ض
عداد
با�صتخدام
�صنوات،
 -6يجب فح�ض ُ
ُّ
 -7يجب فح�ض دعامات اخلزان للك�صف عن وجود تاآكل اأو ت�صدُّعات اأو اأ�صرار.

�-2صمامات
تنفي�ض ال�صغط
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 -1يجب اأن تتطابق �صمامات تنفي�ض ال�صغط مع موا�صفات الت�صميم.
 -2يجب ا�صتبدال �صمامات تنفي�ض ال�صغط كل � 10صنوات اأو عند ظهور اأي عالمات تلف وا�صحة.
 -3يجب فتح �صمامات تنفي�ض ال�صغط اإىل املحيط اجلوي دون وجود اأي عوائق.
 -4يجب اأن تكون اأغطية منافذ تنفي�ض ال�صغط يف حالة عمل جيدة.
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الفصل الحادي عشر

ُ
دليل ممارسات غاز البترول المسال

الجدول  :١4-١١قائمة الفحص والصيانة

البند
� -3صمامات الإغالق

 -4املقايي�ض

 -5جهاز تنظيم ال�صغط

 -6نقطة التعبئة

-7الأنابيب والو�صالت

-8كوا�صف غاز البرول املُ�صال
واأنظمة الإنذار

اإر�صادات الفح�ض وال�صيانة
 -1يجب اأن تتطابق �صمامات الإغالق مع موا�صفات الت�صميم.
 -2يجب ا�صتبدال �صمامات الإغالق كل � 10صنوات اأو يف حالة ظهور اأي عالمات تلف وا�صحة.
 -3يجب اأن تتوافر اإمكانية الو�صول احلر اإىل ال�صمامات دون اأي عوائق.
 -1يجب اأن تتطابق املقايي�ض مع موا�صفات الت�صميم.
 -2يجب ا�صتبدال املقايي�ض كل � 10صنوات اأو يف حالة ظهور اأي عالمات تلف وا�صحة.
 -1يجب اأن تتطابق �صمامات تنظيم ال�صغط مع موا�صفات الت�صميم و�صبط ال�صغط.
 -2جتب حماية منظمات ال�صغط من عمليات ال�صبط غري امل�صرح بها.
 -3يجب و�صع اأجهزة تنظيم ال�صغط للمرحلة الأوىل يف اأقرب نقطة عمل ًّيا من م�صتودع التخزين اأو جهاز التبخري.
 -4يجب توفري �صمامات العزل يف املو�صع ال�صحيح على جانبي املنظم.
 -1يجب فح�ض نقطة التعبئة للك�صف عن وجود اأي اأعمال عبث بها اأو وجود تاآكل اأو ت�صدعات اأو ت�صوهات ،وغريها.
 -2يجب اأن تكون تو�صيالت التعبئة على ارتفاع منا�صب ويف اإحاطة واقية.
 -3يجب اأن تتوافر اإمكانية �صهولة الو�صول اإىل نقطة التعبئة دون اأي عوائق.
 -4يجب و�صع لوحة اأو مل�صق يف مكان وا�صح للروؤية.
 -1يج��ب اأن ت�صم��ن عملي��ات الفح���ض الب�ص��ري خل��و الأ�ص��طح اخلارجية وجميع اللحامات م��ن اأي عالمات للعيوب اأو التاآكل
اأو الت�صدع اأو الت�صوه ،وغريها.
 -2يج��ب ع��دم اإغف��ال وج��ود اأي ت�ص� ُّرب لغ��از الب��رول املُ�ص��ال اأو اأي رائح��ة ل��ه؛ كم��ا يج��ب اإج��راء الختب��ار املنا�ص��ب لل�صغ��ط؛
ل�صم��ان عدم وجود اأي ت�ص� ُّرب.
 -3يجب حلام و�صالت الأنابيب النحا�صية بلحام نحا�ض على نح ٍو مالئم.
 -4يج��ب اأن تك��ون احل�ص��وات والفلنج��ات م��ن الن��وع املق��اوم لغ��از الب��رول املُ�ص��ال ،كم��ا يج��ب فح�صه��ا للك�ص��ف ع��ن وج��ود اأي
اه��راء اأو تزُّق.
 -5يجب فح�ض دعامات الأنابيب للك�صف عن وجود تاآكل اأو ت�صدعات اأو تلفيات.
 -6يج��ب ل��ف واإحاط��ة الأنابي��ب املخرق��ة للج��دران والإن�ص��اءات بجل��ب مقاوم��ة للحرائ��ق؛ كم��ا يج��ب التاأك��د م��ن اأن ه��ذه
الرتيب��ات يف حال��ة مالئم��ة.
 -7يجب التاأكد من و�صع املل�صقات على الأنابيب وتو�صيح الجتاهات ،مع �صمان مطابقتها للت�صميم الأ�صلي.
 -1يجب جتهيز لوحة حت ُّكم غاز البرول املُ�صال مب�صدر طاقة دائم.
فح�صا ب�صر ًّيا للك�صف
 -2يجب فح�ض اأجهزة الك�صف عن غاز البرول املُ�صال و�صمامات امللف اللولبي ومفاتيح الطوارئ ً
عن وجود اأي ان�صدادات اأو اأتربة اأو عالمات تاآكل.
 -3يجب التحقق من ظروف عمل جهاز الك�ص��ف عن غاز البرول املُ�ص��ال عن طريق م�صباح الليد (ال�صمام الثنائي امل�ص��ع
لل�صوء) املوجود باجلهاز.
 -4يجب اختبار م�صابيح ليد لوحة التحكم للتحقق من عمل جميع م�صابيح الليد الإ�صارية.
 -5يجب فح�ض البطاريات واملحطات الطرفية للوحة التحكم والتحقق من عملها بطريقة طبيعية يف ظروف العمل.
 -6يجب فح�ض واختبار اإ�صارات املراقبة التي تتحكم يف الوظائف الأخرى ،والتحقق منها.
 -7يج��ب اإج��راء حم��اكاة لعم��ل كوا�ص��ف غ��از الب��رول املُ�ص��ال ،واإط��الق اإنذاره��ا والتحق��ق من جه��از الإنذار ومفت��اح الإغالق
الآيل لإم��داد غ��از البرول املُ�ص��ال ووظائف التحكم الأخرى.
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ُ
مواصفات اختبار مواد أنظمة غاز البترول المسال واعتمادها:

 ١-6مواصفات االختبار المقبولة ومعاييرها:

 1-1-6يج��ب اعتم��اد جمي��ع امل��واد والأنظم��ة والتجميع��ات والأ�ص��طوانات واخلزان��ات والأنابي��ب والوح��دات واملُع��دات واأدوات
التحكم والأجهزة واملنتجات وامللحقات امل�صار اإليها يف هذا الف�صل ،واإدراجها وت�صجيلها لدى فروع احلماية املدنية
املعني��ة براخي�ض املواد يف اإدارة الدفاع املدين.
 2-1-6ل توج��د �ص��نة اإ�ص��دار حم��ددة ل ٍّأي م��ن موا�صف��ات الختب��ارات؛ حي��ث ترغ��ب هيئ��ة الدف��اع امل��دين يف التوا�ص��ل م��ع
العمالء الذين يحتاجون اإجراء اختبارات معملية ،وعلى معامل الختبار اتباع «اأحدث ن�صخة من املوا�صفة القيا�صية
لالختب��ار وح�ص��بما يت��م حتديثه��ا اأو تنقيحه��ا اأو تعديلها حتى تاريخه».
ُ
 3-١-6أسطوانات غاز البترول المسال [يجب أال يقل ضغط العمل عن  250رطل لكل بوصة
مربعة ( ١7.57كجم /سم مربع) ،كما يجب أن تتراوح درجة حرارة التصميم والتخزين من –42
درجة سيليزية إلى  50سيليزية].

 -1ك��ود اجلمعي��ة الأمريكي��ة للمهند�ص��ني امليكانيكي��ني للغالي��ات واأوعي��ة ال�صغ��ط ،الفق��رة رق��م « ،8قواع��د اإن�ص��اء اأوعي��ة
ال�صغ��ط غ��ري املع َّر�ص��ة لله��ب» ،اأو ك��ود  ،API-ASMEلأوعي��ة ال�صغ��ط غ��ري املع َّر�ص��ة لله��ب امل�ص��تخدمة ل�ص��وائل
وغ��ازات الب��رول.
 :EN 12245 -2اأ�صطوانات الغاز القابلة للنقل -اأ�صطوانات الغاز املُر َّكبة املُغ َّلفة بالكامل.
ُ :EN 14427 -3مع��دات وملحق��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال -اأ�ص��طوانات غ��از الب��رول املُ�ص��ال املُر َّكب��ة املغلف��ة بالكام��ل والقابلة
للنق��ل واإع��ادة التعبئة -الت�صميم والركيب.
ُ :EN 1442 -4مع��دات وملحق��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال -اأ�ص��طوانات غ��از الب��رول املُ�ص��ال امل�صنوع��ة م��ن ال�صل��ب امللحوم��ة
القابل��ة للنق��ل واإع��ادة التعبئة -الت�صمي��م والركيب.
ُ :EN 12807 -5مع��دات وملحق��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال -اأ�ص��طوانات غ��از الب��رول املُ�ص��ال امل�صنوع��ة م��ن ال�صل��ب امللح��وم
بالنحا���ض والقابل��ة للنق��ل واإعادة التعبئ��ة -الت�صميم والركيب.
ُ :EN 13110 -6معدات وملحقات غاز البرول املُ�صال -اأ�صطوانات غاز البرول املُ�صال امللحومة امل�صنوعة من الألومنيوم
والقابلة للنقل واإعادة التعبئة -الت�صميم والركيب.
ُ :EN 14140 -7مع��دات وملحق��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال -اأ�ص��طوانات غ��از الب��رول املُ�ص��ال ال�صل��ب امللحوم��ة والقابل��ة للنقل
واإع��ادة التعبئة -ت�صميم وتركيب بديل.
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دليل ممارسات غاز البترول الم ُسال
دليل ممارسات غاز البترول المسال

 :ISO 4706 -8اأ�ص��طوانات الغ��از -الأ�ص��طوانات امللحوم��ة امل�صنوع��ة م��ن ال�صل��ب والقابل��ة لإعادة التعبئ��ة -اختبار ال�صغط
 :ISO 4706 -8اأ�ص��طوانات الغ��از -الأ�ص��طوانات امللحوم��ة امل�صنوع��ة م��ن ال�صل��ب والقابل��ة لإعادة التعبئ��ة -اختبار ال�صغط
 60بار واأقل.
 60بار واأقل.
 :ISO 22991 -9اأ�ص��طوانات الغاز -اأ�ص��طوانات غاز البرول املُ�ص��ال امللحومة امل�صنوعة من ال�صلب والقابلة للنقل واإعادة
 :ISO 22991 -9اأ�ص��طوانات الغاز -اأ�ص��طوانات غاز البرول املُ�ص��ال امللحومة امل�صنوعة من ال�صلب والقابلة للنقل واإعادة
التعبئة -الت�صميم والركيب.
التعبئة -الت�صميم والركيب.
 :ISO 20703 -10اأ�ص��طوانات الغ��از -الأ�ص��طوانات امل�صنوع��ة م��ن �ص��بائك الألومني��وم امللحوم��ة والقابل��ة لإع��ادة التعبئ��ة-
 :ISO 20703 -10اأ�ص��طوانات الغ��از -الأ�ص��طوانات امل�صنوع��ة م��ن �ص��بائك الألومني��وم امللحوم��ة والقابل��ة لإع��ادة التعبئ��ة-
الت�صميم والإن�ص��اء والختبار.
الت�صميم والإن�ص��اء والختبار.
ُ :EN 14893 -11مع��دات وملحق��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال -برامي��ل �صغ��ط غ��از الب��رول املُ�ص��ال امل�صنوع��ة م��ن ال�صل��ب
ُ :EN 14893 -11مع��دات وملحق��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال -برامي��ل �صغ��ط غ��از الب��رول املُ�ص��ال امل�صنوع��ة م��ن ال�صل��ب
امللحوم��ة والقابل��ة للنق��ل ب�ص��عة ت��راوح ب��ني  150ل �رًا و  1000ل��ر.
امللحوم��ة والقابل��ة للنق��ل ب�ص��عة ت��راوح ب��ني  150ل �رًا و  1000ل��ر.
 :ISO 10460 -12اأ�ص��طوانات الغ��از -الفح���ض والختب��ار الدوري��ان لأ�ص��طوانات الغ��از امل�صنوع��ة م��ن ال�صل��ب الكرب��وين
 :ISO 10460 -12اأ�ص��طوانات الغ��از -الفح���ض والختب��ار الدوري��ان لأ�ص��طوانات الغ��از امل�صنوع��ة م��ن ال�صل��ب الكرب��وين
امللحوم.
امللحوم.
 :ISO 11119-2 -13اأ�ص��طوانات الغ��از ذات الإن�ص��اء املُر َّك��ب -املوا�صف��ات واأ�ص��اليب الختب��ار -اجل��زء  :2اأ�ص��طوانات
 :ISO 11119-2 -13اأ�ص��طوانات الغ��از ذات الإن�ص��اء املُر َّك��ب -املوا�صف��ات واأ�ص��اليب الختب��ار -اجل��زء  :2اأ�ص��طوانات
واأنابي��ب الغ��از املُر َّكب��ة املع��ززة باألي��اف تغطيه��ا بالكام��ل ،وامل��زودة ببطان��ات معدني��ة موزع��ة لالأحم��ال.
واأنابي��ب الغ��از املُر َّكب��ة املع��ززة باألي��اف تغطيه��ا بالكام��ل ،وامل��زودة ببطان��ات معدني��ة موزع��ة لالأحم��ال.
 :UL 2003 -14مطط جمموعات اأ�صطوانة غاز البرول املُ�صال.
 :UL 2003 -14مطط جمموعات اأ�صطوانة غاز البرول املُ�صال.
 :ANSI/UL 147A -15معاي��ري اأم��ان و�ص��المة جمموع��ات اأ�ص��طوانات غ��از الوق��ود غ��ري القابل��ة لإع��ادة التعبئ��ة (قابل��ة
 :ANSI/UL 147A -15معاي��ري اأم��ان و�ص��المة جمموع��ات اأ�ص��طوانات غ��از الوق��ود غ��ري القابل��ة لإع��ادة التعبئ��ة (قابل��ة
لال�ص��تخدام م��رة واح��دة).
لال�ص��تخدام م��رة واح��دة).
 :ANSI/UL 147B -16حاوية البيوتان املعدنية غري القابلة لإعادة التعبئة (قابلة لال�صتخدام مرة واحدة).
 :ANSI/UL 147B -16حاوية البيوتان املعدنية غري القابلة لإعادة التعبئة (قابلة لال�صتخدام مرة واحدة).
 :UAE S/GSO ISO 22991 -17اأ�ص��طوانات غ��از الب��رول املُ�ص��ال امل�صنوع��ة م��ن ال�صل��ب امللحوم��ة القابل��ة للنق��ل واإع��ادة
 :UAE S/GSO ISO 22991 -17اأ�ص��طوانات غ��از الب��رول املُ�ص��ال امل�صنوع��ة م��ن ال�صل��ب امللحوم��ة القابل��ة للنق��ل واإع��ادة
التعبئة .الت�صميم والركيب.
التعبئة .الت�صميم والركيب.
 :ISO 11119-3 -18اأ�ص��طوانات الغ��از ذات الإن�ص��اء املُر َّك��ب -املوا�صف��ات واأ�ص��اليب الختب��ار -اجل��زء  :3اأ�ص��طوانات
 :ISO 11119-3 -18اأ�ص��طوانات الغ��از ذات الإن�ص��اء املُر َّك��ب -املوا�صف��ات واأ�ص��اليب الختب��ار -اجل��زء  :3اأ�ص��طوانات
واأنابي��ب الغ��از املُر َّكب��ة املُع�زَّزة باألي��اف تغطيه��ا بالكام��ل ،وامل��ز َّودة ببطان��ات معدني��ة وغ��ري مو ِّزع��ة لالأحم��ال.
واأنابي��ب الغ��از املُر َّكب��ة املُع�زَّزة باألي��اف تغطيه��ا بالكام��ل ،وامل��ز َّودة ببطان��ات معدني��ة وغ��ري مو ِّزع��ة لالأحم��ال.
 :UL 147B -19معايري جمموعات حاويات البيوتان املعدنية غري القابلة لإعادة التعبئة (قابلة لال�صتخدام مرة واحدة).
 :UL 147B -19معايري جمموعات حاويات البيوتان املعدنية غري القابلة لإعادة التعبئة (قابلة لال�صتخدام مرة واحدة).
 -6-1-4الفح�ض الدوري لأ�صطوانة غاز البرول املُ�صال:
 -6-1-4الفح�ض الدوري لأ�صطوانة غاز البرول املُ�صال:
ُ :EN 1440 -1مع��دات وملحق��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال -الفح���ض ال��دوري لأ�ص��طوانات غ��از الب��رول املُ�ص��ال القابل��ة للنقل
ُ :EN 1440 -1مع��دات وملحق��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال -الفح���ض ال��دوري لأ�ص��طوانات غ��از الب��رول املُ�ص��ال القابل��ة للنقل
واإعادة التعبئة.
واإعادة التعبئة.
ُ :EN 14912 -2مع��دات وملحق��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال -فح���ض و�صيان��ة �صمامات اأ�ص��طوانات غاز البرول املُ�ص��ال اأثناء
ُ :EN 14912 -2مع��دات وملحق��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال -فح���ض و�صيان��ة �صمامات اأ�ص��طوانات غاز البرول املُ�ص��ال اأثناء
الفح�ض الدوري لالأ�صطوانات.
 6-1-5فح�ض اأ�صطوانة غاز البرول املُ�صال قبل التعبئة وبعدها:
دليل إرشادات الرقابة التنظيمية
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األرواح اإلمارات العربية المتحدة
في دولة
لموردي وموزعي اسطوانات الغاز البترولي المسال

ُ :EN 1439 -1مع��دات وملحق��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال -اإج��راءات فح���ض اأ�ص��طوانات غ��از الب��رول املُ�ص��ال قب��ل التعبئ��ة
واأثناءه��ا وبعدها.
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الفح�ض الدوري لالأ�صطوانات.
الفح�ض الدوري لالأ�صطوانات.
الفح�ض الدوري لالأ�صطوانات.
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 6-1-5فح�ض ا
الدوري لال
 6-1-5فح�ض اأ�صطوانة غاز البرول املُُ�صال قبل التعبئة وبعدها:
 6-1-5فح�ض اأ�صطوانة غاز البرول املُ�صال قبل التعبئة وبعدها:
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و1ا-أثناءه��ا
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 ١0-١-6جهاز تنفيس الضغط:

 :معايري �صمامات تنفي�ض غاز البرول املُ�صال والأمونيا الالمائية.
ُ :EN 16631 -2معدات وملحقات غاز البرول املُ�ص��ال� -صمامات تنفي���ض اأوعية �صغط غاز البرول املُ�ص��ال -ا�ص��راطات

UL 132
1
الرقابة التنظيمية لموردي وموزعي اسطوانات الغاز البترولي المسال في دولة اإلمارات العربية المتحدة
إرشادات
دليل

الب��رول املُ�ص��ال.الت�صميم والت�صني��ع.
 :EN 12805 -3مكونات َمركبات غاز البرول املُ�صال -احلاويات.
 :ISO 20826 -4مكونات َمركبات غاز البرول املُ�صال -احلاويات.
ُ :EN 13776 -5معدات وملحقات غاز البرول املُ�صال -اإجراءات تعبئة ناقالت غاز البرول املُ�صال وت�صريفها.
 ١0-١-6جهاز تنفيس الضغط:

 :UL 132 -1معايري �صمامات تنفي�ض غاز البرول املُ�صال والأمونيا الالمائية.
ُ :EN 16631 -2معدات وملحقات غاز البرول املُ�ص��ال� -صمامات تنفي���ض اأوعية �صغط غاز البرول املُ�ص��ال -ا�ص��راطات
اإعادة التهيئة.
ُ :EN 13953 -3مع��دات وملحق��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال� -صمام��ات تنفي���ض ال�صغ��ط لأ�ص��طوانات غ��از الب��رول املُ�ص��ال
القابل��ة للنق��ل واإع��ادة التعبئة.
ُ :EN 14071 -4مع��دات وملحق��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال� -صمام��ات تنفي���ض ال�صغ��ط لأوعي��ة �صغ��ط غ��از البرول املُ�ص��ال-
املعدات الإ�صافية.
ُ :EN 14129 -5معدات وملحقات غاز البرول املُ�صال� -صمامات تنفي�ض ال�صغط لأوعية �صغط غاز البرول املُ�صال.
ُ :EN 13175 -6مع��دات وملحق��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال -موا�صف��ة واختب��ار �صمام��ات اأوعي��ة �صغ��ط غ��از الب��رول املُ�ص��ال
وتركيباتها.
منظمات الضغط:
١١-١-6
ِ

 :UL 144 -1موا�صفات منظمات غاز البرول املُ�صال.
 :BS 3016 -2موا�صفات منظمات ال�صغط لغازات البرول املُ�صال.
 :EN 12864 -3منظم��ات ال�صغ��ط املنخف���ض غ��ري القابل��ة لل�صب��ط ،ب�صغ��ط م��رج اأق��ل م��ن اأو ي�ص��اوي  200مل��ي ب��ار بح��دٍّ
اأدنى ،ب�ص��عة اأقل من اأو ت�ص��اوي  4كجم���/ض ،واأجهزة الأمان امللحقة بها ،امل�ص��تخدمة للبيوتان اأو الربوبان اأو خالئطهما.
 :EN 16129 -4منظم��ات ال�صغ��ط ،واأجه��زة التبدي��ل الأتوماتيك��ي ،باأق�ص��ى �صغ��ط منظ��م ي�ص��اوي  4ب��ار� ،ص��عة 150
كجم���/ض بح��دٍّ اأق�ص��ى ،واأجه��زة الأم��ان واملوائم��ات امل�ص��تخدمة للبيوت��ان والربوب��ان اأو خالئطهم��ا.
� :EN 13786 -5صمام��ات التبدي��ل الأتوماتيك��ي ب�صغ��ط م��رج  4ب��ار بح��دٍّ اأق�ص��ى� ،ص��عة تبل��غ  100كجم���/ض ،واأجه��زة
الأم��ان امللحق��ة به��ا ،امل�ص��تخدمة للبيوت��ان اأو الربوب��ان اأو خالئطهم��ا.
 :EN 88-1 -6منظم��ات ال�صغ��ط واأجه��زة الأم��ان امللحق��ة بها امل�ص��تخدمة لأجهزة الغ��از -منظمات ال�صغط ب�صغط مدخل
ي�صل اإىل  50كيلو با�صكال.
 :EN 88-2 -7منظم��ات ال�صغ��ط واأجه��زة الأم��ان امللحق��ة بها امل�ص��تخدمة لأجهزة الغ��از -منظمات ال�صغط ب�صغط مدخل
يتجاوز  500ملي بار اإىل  5بار.
 :FM 3510 -8مفاتيح اأمان التدفق وال�صغط.
 ١2-١-6األنابيب:
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 .1احلديد املطاوع —  :ASME B 36.10Mموا�صري احلديد املطاوع امللحومة اأو غري امللحومة.
 .2الأنابيب ال�صلب —  :ASTM A 53املوا�صفة القيا�ص��ية لالأنابيب ال�صلب والأ�ص��ود واملغمو���ض على ال�ص��اخن ،واملطلية
بالزنك ،امللحومة اأو غري امللحومة.
دليل
اإلمارات امللح��وم امل�ص��تخدمة يف
�وين غ��ري
 .3الأنابي��ب ال�صل��ب —  :ASTM A 106املوا�صف��ة القيا�ص��ية لأنابي��ب ال�صل��ب الكرب�
للوقايةمن الحريق
درج��ات احل��رارة املرتفع��ة.
وحـــمـــــايـــــــــة األرواح
 .4اأنابي��ب النحا���ض الأ�صف��ر —  :ASTM B 43املوا�صف��ة القيا�ص��ية لأنابي��ب النحا���ض الأ�صف��ر غ��ري امللح��وم -املقا�ص��ات
القيا�صية.
 .5اأنابيب النحا�ض —  :ASTM B 42املوا�صفة القيا�صية لأنابيب النحا�ض غري امللحوم -املقا�صات القيا�صية.
 .6اأنابي��ب الب��ويل اأمي��د والب��ويل اإثيل��ني —  :ASTM D 2513املوا�صف��ة القيا�ص��ية لأنابي��ب �صغ��ط الغ��از امللدن��ة حرار ًّي��ا-
دليل إرشادات الرقابة التنظيمية لموردي وموزعي اسطوانات الغاز البترولي المسال في دولة اإلمارات العربية المتحدة
الأنابي��ب والتجهي��زات -الت��ي تو�ص��ي اجلهة املُ�ص ِّنعة با�ص��تخدامها مع غاز البرول املُ�ص��ال.
 :ASTM 1387 .7موا�صف��ة اأنابي��ب ال�صل��ب امللولب��ة وامل�ص��قوقة ،والأج��زاء الأنبوبية ،امل�ص��تخدمة لالأنابيب امل�صنوعة من
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.3

.4

.5
.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

الأنابي��ب ال�صل��ب —  :ASTM A 106املوا�صف��ة القيا�ص��ية لأنابي��ب ال�صل��ب الكرب��وين غ��ري امللح��وم امل�ص��تخدمة يف
درج��ات احل��رارة املرتفع��ة.
اأنابي��ب النحا���ض الأ�صف��ر —  :ASTM B 43املوا�صف��ة القيا�ص��ية لأنابي��ب النحا���ض الأ�صف��ر غ��ري امللح��وم -املقا�ص��ات
القيا�صية.
اأنابيب النحا�ض —  :ASTM B 42املوا�صفة القيا�صية لأنابيب النحا�ض غري امللحوم -املقا�صات القيا�صية.
اأنابي��ب الب��ويل اأمي��د والب��ويل اإثيل��ني —  :ASTM D 2513املوا�صف��ة القيا�ص��ية لأنابي��ب �صغ��ط الغ��از امللدن��ة حرار ًّي��ا-
الأنابي��ب والتجهي��زات -الت��ي تو�ص��ي اجلهة املُ�ص ِّنعة با�ص��تخدامها مع غاز البرول املُ�ص��ال.
 :ASTM 1387موا�صف��ة اأنابي��ب ال�صل��ب امللولب��ة وامل�ص��قوقة ،والأج��زاء الأنبوبية ،امل�ص��تخدمة لالأنابيب امل�صنوعة من
ال�صل��ب وامل�ص��طحة الت��ي تالئ��م عملي��ات اللحام اأو اللولبة مل�ص��ننات الأنابي��ب وف ًقا ل�.BS 21
ُ :EN 16125مع��دات وملحق��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال -اأنظم��ة ودعام��ات �ص��بكة الأنابي��ب -مرحل��ة �ص��ائل غ��از الب��رول
املُ�ص��ال ومرحلة �صغط البخار.
� :EN ISO 16440صناع��ات الب��رول والغ��از الطبيع��ي -اأنظم��ة نق��ل خ��ط الأنابيب -ت�صميم خط��وط الأنابيب ال�صلب
املغلفة بال�صلب وتركيبها و�صيانتها.
 :EN 682ال�ص��دادات املرنة -ا�ص��راطات املواد لل�ص��دادات امل�ص��تخدمة يف الأنابيب والركيبات احلاملة للغاز وموائع
الهيدروكربون.
 :ISO 17484-1اأنظم��ة �ص��بكات الأنابي��ب البال�ص��تيكية -اأنظم��ة الأنابي��ب متع��ددة الطبقات لركيب��ات الغاز الداخلية
باأق�صى �صغط ت�صغيلي ي�صل اإىل  5بار ( 500كيلو با�صكال) -موا�صفات الأنظمة.
 :ISO 18225اأنظم��ة �ص��بكات الأنابي��ب البال�ص��تيكية -اأنظم��ة الأنابي��ب متع��ددة الطبق��ات لركيبات الغ��از اخلارجية-
موا�صفات الأنظمة.

 ١3-١-6األنابيب:

 -1املوا�ص��ري ال�صل��ب —  :ASTM A 539املوا�صف��ة القيا�ص��ية لالأنابي��ب ال�صل��ب امللحوم��ة املقاوم��ة للكهرب��اء امل�ص��تخدمة
خلط��وط زي��ت وقود الغاز.
 -2موا�صري النحا�ض الأ�صفر —  :ASTM B 135املوا�صفة القيا�صية للموا�صري النحا�صية غري امللحومة.
 -3موا�صري النحا�ض (اأ) النوع  Kاأو  :ASTM B 88 — Lموا�صفة موا�صري املياه النحا�صية غري امللحومة.
 -4اأنابي��ب الب��ويل اأمي��د والب��ويل اإثيل��ني —  :ASTM D 2513املوا�صف��ة القيا�ص��ية لأنابي��ب �صغ��ط الغ��از امللدن��ة حرار ًّي��ا-
الأنابي��ب والتجهي��زات -الت��ي يو�ص��ي املُ�ص ِّن��ع با�ص��تخدامها مع غاز البرول املُ�ص��ال.
 -5املوا�ص��ري املموج��ة امل�صنوع��ة م��ن ال�صل��ب املق��اوم لل�ص��داأ —  :ANSI/AGA LC1اأنظم��ة اأنابي��ب غ��از الوق��ود الداخلية
با�ص��تخدام املوا�ص��ري املموجة امل�صنوعة من ال�صلب املقاوم لل�صداأ.
 :EN 1057 -6النحا���ض و�ص��بائك النحا���ض -الأنابي��ب النحا�ص��ية امل�ص��تديرة غ��ري امللحوم��ة امل�ص��تخدمة للمي��اه والغ��از يف
التطبيق��ات ال�صحي��ة والتدفئة.
الفصل الحادي عشر
ُ
سال�عريي
الم�ام ال�ص�
البترول للح�
�زودة باأط��راف
�باكة -الركيب��ات
 :EN 1254-1 -7النحا���ض و�ص��بائك النحا���ض -تركيب��ات ال�ص�
ممارساتامل�غاز
دليل
بالق�صدي��ر اأو النحا���ض اأو النحا���ض الأ�صف��ر.
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 :EN 1254-2 -8النحا���ض و�ص��بائك النحا���ض -تركيب��ات ال�ص��باكة -الركيب��ات امل��زودة باأط��راف ان�صغ��اط لال�ص��تخدام
مع الأنابيب النحا�ص��ية.
1016
 :BS 8537 -9النحا���ض و�ص��بائك النحا���ض -تركيب��ات ال�ص��باكة -موا�صف��ات اأط��راف ال�صغ��ط لتجهي��زات ال�ص��باكة
امل�ص��تخدمة م��ع املوا�ص��ري املعدني��ة.
 :BS 7838 -10موا�صف��ة الأنابي��ب ال�صل��ب �ص��به اجلا�ص��ئة واملموج��ة املقاوم��ة لل�ص��داأ وتركيباته��ا امللحق��ة ل�ص��بكة الغ��از
منخف���ض ال�صغ��ط ،البال��غ قطره��ا ال�ص��مي حتى .50
ُ :EN 15266 -11مع��دات املوا�ص��ري امل�صنوع��ة م��ن ال�صل��ب واملموج��ة والقابل��ة للط��ي املقاوم��ة لل�ص��داأ يف املب��اين ،الت��ي
اسطوانات الغاز البترولي المسال في دولة اإلمارات العربية المتحدة
إرشادات
وموزعيبار.
لمورديحت��ى 0،5
التنظيميةت�ص��غيلي
الرقابةغ��از ب�صغ��ط
�تخدم م��ع ال
دليل تُ�ص�
� :EN 16617:2015 -12ص��بكة الأنابي��ب -جتميع��ات اخلرط��وم املعدني��ة املموج��ة امل�ص��تخدمة للغ��از القاب��ل لال�ص��تعال-

مع الأنابيب النحا�ص��ية.
 :BS 8537 -9النحا���ض و�ص��بائك النحا���ض -تركيب��ات ال�ص��باكة -موا�صف��ات اأط��راف ال�صغ��ط لتجهي��زات ال�ص��باكة
امل�ص��تخدمة م��ع املوا�ص��ري املعدني��ة.
 :BS 7838 -10موا�صف��ة الأنابي��ب ال�صل��ب �ص��به اجلا�ص��ئة واملموج��ة املقاوم��ة لل�ص��داأ وتركيباته��ا امللحق��ة ل�ص��بكة الغ��از
منخف���ض ال�صغ��ط ،البال��غ قطره��ا ال�ص��مي حتى .50
ُ :EN 15266 -11مع��دات املوا�ص��ري امل�صنوع��ة م��ن ال�صل��ب واملموج��ة والقابل��ة للط��ي املقاوم��ة لل�ص��داأ يف املب��اين ،الت��ي
تُ�ص��تخدم م��ع الغ��از ب�صغ��ط ت�ص��غيلي حت��ى  0،5بار.
� :EN 16617:2015 -12ص��بكة الأنابي��ب -جتميع��ات اخلرط��وم املعدني��ة املموج��ة امل�ص��تخدمة للغ��از القاب��ل لال�ص��تعال-
ا�ص��راطات الأداء والختب��ار وو�ص��ع العالم��ات.
 ١4-١-6أنابيب البولي إيثيلين:
.1

.2

.3

.4

.5
.6

.7

.8

.9

.10

 :ASTM D 2683املوا�صف��ة القيا�ص��ية لركيب��ات الب��ويل اإيثيل��ني امل��زودة ب�ص��قوق لأنابيب الب��ويل اإيثيلني املحدد بقطر
خارجي.
 :ASTM D 3261املوا�صف��ة القيا�ص��ية لركيب��ات الب��ويل اإيثيل��ني البال�ص��تيكية ذات الن�صه��ار احل��راري التناكب��ي
امل�ص��تخدمة لأنابي��ب وموا�ص��ري الب��ويل اإيثيل��ني البال�ص��تيكية.
 :ASTM F 1055املوا�صف��ة القيا�ص��ية لركيب��ات الب��ويل اإيثيل��ني ذات الن�صه��ار الكهربائ��ي امل�ص��تخدمة لأنابي��ب
الب��ويل اإيثيل��ني املح��ددة بقط��ر خارج��ي.
 :ASTM F 1733املوا�صف��ة القيا�ص��ية لركيب��ات الب��ويل اأمي��د البال�ص��تيكية ذات الن�صه��ار احل��راري التناكب��ي
امل�ص��تخدمة لأنابي��ب وموا�ص��ري الب��ويل اأمي��د البال�ص��تيكية.
 :ASTM D2513املوا�صفة القيا�صية لأنابيب وتركيبات البويل اإثيلني امل�صتخدمة ل�صغط الغاز.
 :ISO 4437-3اأنظم��ة الأنابي��ب البال�ص��تيكية امل�ص��تخدمة لالإم��داد بالوق��ود الغ��ازي -الركيب��ات والتجهي��زات
امل�صنوع��ة م��ن الب��ويل اإيثل��ني.
 :ISO 14531-2الأنابي��ب والركيب��ات البال�ص��تيكية -اأنظم��ة اأنابي��ب الب��ويل اإيثيل��ني املتقاطع��ة امل�ص��تخدمة لنق��ل
الوق��ود الغ��ازي -ال�صال�ص��ل املري��ة -املوا�صف��ات -تركيب��ات و�ص��الت الن�صه��ار احل��راري.
 :ISO 14531-3الأنابي��ب والركيب��ات البال�ص��تيكية .اأنظم��ة اأنابي��ب الب��ويل اإيثيل��ني املتقاطع��ة امل�ص��تخدمة لنق��ل
الوقود الغازي -ال�صال�ص��ل املرية -املوا�صفات -تركيبات الو�صالت امليكانيكية (مبا ي�ص��مل و�صالت البويل الإيثيلني
املتقاطعة/املعدني��ة).
 :EN 1555-3اأنظم��ة الأنابي��ب البال�ص��تيكية امل�ص��تخدمة لالإم��داد بالوق��ود الغ��ازي -الركيب��ات والتجهي��زات
امل�صنوع��ة م��ن الب��ويل اإيثل��ني.
ُ :EN 13175مع��دات وملحق��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال -موا�صف��ات واختب��ار �صمام��ات اأوعي��ة �صغ��ط غ��از الب��رول
املُ�ص��ال وتركيباته��ا.

 ١5-١-6التركيبات والتجهيزات المصنوعة من البولي إيثيلين:
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 :BS ISO 4437-3 -1اأنظم��ة الأنابي��ب البال�ص��تيكية امل�ص��تخدمة لالإم��داد بالوق��ود الغ��ازي -الركيب��ات والتجهي��زات
امل�صنوع��ة م��ن الب��ويل اإيثلني.
دليل اإلمارات
�ات والتجهيزات امل�صنوعة
 :EN 1555-3 -2اأنظم��ة الأنابي��ب البال�ص��تيكية امل�ص��تخدمة لالإم��داد بالوقود الغازي -الركيب�
للوقايةمن الحريق
وحـــمـــــايـــــــــة األرواح
من البويل اإيثلني.
 :GIS/PL2-2 -3اأنابي��ب وتركيب��ات الب��ويل اإيثيل��ني امل�ص��تخدمة للغ��از الطبيع��ي واملالئم��ة للغ��از املُ�ص َّن��ع -اجل��زء :2
الأنابي��ب امل�ص��تخدمة عن��د �صغ��ط يبل��غ  5.5ب��ار.
 :GIS/PL2-4 -4اأنابي��ب وتركيب��ات الب��ويل اإيثيل��ني امل�ص��تخدمة للغ��از الطبيع��ي واملالئم��ة للغ��از املُ�ص َّن��ع -اجل��زء :4
تركيب��ات الن�صه��ار امل��زودة بعنا�ص��ر ت�ص��خني مدجم��ة.
اإلمارات العربية المتحدة
دولة
في
المسال
البترولي
الغاز
اسطوانات
دليل إرشادات الرقابة التنظيمية لموردي وموزعي
 :GIS/PL2-6 -5اأنابي��ب وتركيب��ات الب��ويل ا
إيثيل��ني امل�ص��تخدمة للغ��از الطبيع��ي واملالئم��ة للغ��از املُ�ص َّن��ع -اجل��زء :6
ال�ص��دادات والركيب��ات امل�ص��تخدمة لأغرا���ض الن�صه��ار الكهربائ��ي اأو التناكب��ي اأو كليهم��ا.
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 :EN 1555-3 -2اأنظم��ة الأنابي��ب البال�ص��تيكية امل�ص��تخدمة لالإم��داد بالوقود الغازي -الركيب��ات والتجهيزات امل�صنوعة
من البويل اإيثلني.
 :GIS/PL2-2 -3اأنابي��ب وتركيب��ات الب��ويل اإيثيل��ني امل�ص��تخدمة للغ��از الطبيع��ي واملالئم��ة للغ��از املُ�ص َّن��ع -اجل��زء :2
الأنابي��ب امل�ص��تخدمة عن��د �صغ��ط يبل��غ  5.5ب��ار.
 :GIS/PL2-4 -4اأنابي��ب وتركيب��ات الب��ويل اإيثيل��ني امل�ص��تخدمة للغ��از الطبيع��ي واملالئم��ة للغ��از املُ�ص َّن��ع -اجل��زء :4
تركيب��ات الن�صه��ار امل��زودة بعنا�ص��ر ت�ص��خني مدجم��ة.
 :GIS/PL2-6 -5اأنابي��ب وتركيب��ات الب��ويل اإيثيل��ني امل�ص��تخدمة للغ��از الطبيع��ي واملالئم��ة للغ��از املُ�ص َّن��ع -اجل��زء :6
ال�ص��دادات والركيب��ات امل�ص��تخدمة لأغرا���ض الن�صه��ار الكهربائ��ي اأو التناكب��ي اأو كليهم��ا.
 :GIS/PL2-8 -6اأنابي��ب وتركيب��ات الب��ويل اإيثيل��ني امل�ص��تخدمة للغ��از الطبيع��ي واملالئم��ة للغ��از املُ�ص َّن��ع -اجل��زء :8
الأنابي��ب امل�ص��تخدمة عن��د �صغ��ط يبل��غ  7ب��ار.
 :ASTM D 2683 -7املوا�صف��ة القيا�ص��ية لركيب��ات الب��ويل اإيثيل��ني امل��زودة ب�ص��قوق لأنابي��ب الب��ويل اإيثيل��ني املحددة بقطر
خارجي.
 :ASTM D 3261 -8املوا�صف��ة القيا�ص��ية لركيب��ات الب��ويل اإيثيل��ني البال�ص��تيكية ذات الن�صه��ار احل��راري التناكب��ي
امل�ص��تخدمة لأنابي��ب الب��ويل اإيثيل��ني البال�ص��تيكية.
 :ASTM F 1055 -9املوا�صف��ة القيا�ص��ية لركيب��ات الب��ويل اإيثيل��ني ذات الن�صه��ار الكهربائ��ي امل�ص��تخدمة لأنابي��ب
وموا�ص��ري الب��ويل اإيثيل��ني املح��ددة بقط��ر خارج��ي.
 :ASTM F 1733 -10املوا�صف��ة القيا�ص��ية لركيب��ات الب��ويل اأمي��د البال�ص��تيكية ذات الن�صه��ار احل��راري التناكب��ي
امل�ص��تخدمة لأنابي��ب وقن��وات الب��ويل اأمي��د البال�ص��تيكية.
 ١6-١-6الخراطيم/األسالك الضفيرية المرنة:

 :BS 4089 -1موا�صفات تركيبات اخلرطوم املعدنية لغازات البرول ال�صائل والغازات الطبيعية املُ�صالة.
 :BS 3212 -2الأنابيب املرنة من النوع  1امل�صتخدمة للتطبيقات التي ل تتجاوز �صغط عمل مبقدار  50ملي بار.
 :BS 669 -3اجلزء  ،1اجلزء  ،2اخلا�ض باخلراطيم املعدنية املرنة.
 :EN 14800 -4جتميعات اأمان اخلرطوم املعدنية املموجة امل�صتخدمة لتو�صيل الأجهزة املنزلية العاملة بالوقود الغازي.
 :ISO 2928 -5اخلراطيم املطاطية وجتميعات اخلراطيم امل�صتخدمة لغاز البرول املُ�صال (املرحلة ال�صائلة اأو الغازية)
والغ��از الطبيع��ي حت��ى �صغط  25بار ( 2.5ميجا با�ص��كال) -املوا�صفات.
 :ISO 11759 -6اخلراطيم املطاطية وجتميعات اخلراطيم امل�صتخدمة لتوزيع غاز البرول املُ�صال -املوا�صفات.
 :ISO 8789 -7اخلراطي��م املطاطي��ة وجمموع��ات اخلراطي��م امل�ص��تخدمة لغ��از الب��رول املُ�ص��ال باملركب��ات الت��ي تعم��ل
مبحرك.
الفصل الحادي عشر
ُ
ساللنق��ل
الم�تخدمة
البترول�م امل�ص�
�ات اخلراطي�
وجمموع�
دليل املفلكن��ة)
 :EN 13766 -8اخلراطي��م امللدن��ة حرار ًّي��ا املتع��ددة الطبق��ات (غ��ري
غاز
ممارسات
غاز البرول املُ�ص��ال والغاز الطبيعي املُ�ص��ال -املوا�صفات.
 :EN 1762 -9اخلراطي��م املطاطي��ة وجمموع��ات اخلراطي��م امل�ص��تخدمة لغ��از الب��رول املُ�ص��ال (املرحل��ة ال�ص��ائلة اأو
�1018ا با�ص��كال) -املوا�صف��ات.
الغازي��ة) والغ��از الطبيع��ي حت��ى �صغ��ط  25ب��ار ( 2.5ميج�
 :ISO 27127 -10اخلراطي��م امللدن��ة حرار ًّي��ا املتع��ددة الطبقات (غري املفلكنة) وجمموعات اخلراطيم امل�ص��تخدمة لنقل
غاز البرول ال�صائل والغاز الطبيعي املُ�صال.
 :UL 21 -11خرطوم غاز البرول املُ�صال وجمموعات خرطوم غاز البرول املُ�صال.
 :UL 569 -12مو�صالت اأ�صالك التو�صيل واخلرطوم املرن.
 ١7-١-6الصمامات:
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� :FM 7400 -1صمامات اأمان اإغالق ال�صوائل والغازات.
� :EN 15069 -2صمامات اأمان تو�صيل الغاز لالأجهزة املنزلية.
دليل إرشادات الرقابة التنظيمية لموردي وموزعي اسطوانات الغاز البترولي المسال في دولة اإلمارات العربية المتحدة
� :EN 161 -3صمامات الإغالق الآلية لأجهزة الغاز.
 :EN 14800 -4اخلرطوم املموج لالأجهزة املنزلية.

 :ISO 27127 -10اخلراطي��م امللدن��ة حرار ًّي��ا املتع��ددة الطبقات (غري املفلكنة) وجمموعات اخلراطيم امل�ص��تخدمة لنقل
غاز البرول ال�صائل والغاز الطبيعي املُ�صال.
 :UL 21 -11خرطوم غاز البرول املُ�صال وجمموعات خرطوم غاز البرول املُ�صال.
 :UL 569 -12مو�صالت اأ�صالك التو�صيل واخلرطوم املرن.
 ١7-١-6الصمامات:

� :FM 7400 -1صمامات اأمان اإغالق ال�صوائل والغازات.
� :EN 15069 -2صمامات اأمان تو�صيل الغاز لالأجهزة املنزلية.
� :EN 161 -3صمامات الإغالق الآلية لأجهزة الغاز.
 :EN 14800 -4اخلرطوم املموج لالأجهزة املنزلية.
 :EN 1106 -5الفوهات العاملة يدو ًّيا لأجهزة الغاز.
 :EN 331 -6ال�صمامات الكروية العاملة يدو ًّيا و�صمامات ال�صدادات القاعدية امل�صتدقة لركيبات الغاز باملباين.
� :EN 15069 -7صمام��ات اأم��ان تو�صي��ل الغ��از ملجموع��ات اخلرط��وم املعدني��ة امل�ص��تخدمة لتو�صي��ل الأجه��زة املنزلي��ة
العامل��ة بالوق��ود الغ��ازي.
� :EN 13774 -8صمامات اأنظمة توزيع الغاز ب�صغط عمل اأقل من اأو ي�صاوي  16بار بحدٍّ اأق�صى -ا�صراطات الأداء.
ُ :EN 13175 -9مع��دات وملحق��ات غ��از الب��رول املُ�ص��ال -موا�صف��ات واختب��ار �صمام��ات اأوعية �صغط غاز البرول املُ�ص��ال
وتركيباتها.
� :EN 161 -10صمامات القطع الآلية ملوقدات الغاز واأجهزة الغاز.
 :EN 1983 -11ال�صمامات ال�صناعية -ال�صمامات الكروية الفولذية.
 :EN 13547 -12ال�صمامات ال�صناعية -ال�صمامات الكروية امل�صنوعة من �صبائك النحا�ض.
 :EN 13709 -13ال�صمامات ال�صناعية -ال�صمامات الكروية الفولذية واملحاب�ض الكروية و�صمامات ال�صبط.
 :EN 13789 -14ال�صمامات ال�صناعية -ال�صمامات الكروية امل�صنوعة من حديد الزهر.
 :UL 132 -15موا�صفة �صمامات تنفي�ض ال�صغط لغاز البرول املُ�صال.
 :FM 7420 -16حماب�ض اأمان التحكم يف الغاز.
 : FM 7422 -17حماب�ض احلجز البيني الكهربائية لغاز الوقود وزيت الوقود.
 :ISO 14245 -18اأ�صطوانات الغاز -موا�صفات واختبار �صمامات اأ�صطوانات غاز البرول املُ�صال -ذاتية الإغالق.
 :ISO 15995 -19اأ�صطوانات الغاز -املوا�صفات واختبار �صمامات اأ�صطوانات غاز البرول املُ�صال ،التي تعمل يدو ًّيا.
� :UL 125 - 20صمام��ات التحك��م يف التدف��ق� -صمام��ات �صب��ط غاز البرول املُ�ص��ال� -صمام��ات الإغالق� -صمامات فوهة
اخلرطوم -اأنابيب التحكم املت�صعبة.
ُّ
 ١8-١-6كواشف تسرب الغاز:
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 :EN 60079-29-1 -1البيئات النفجارية -كوا�صف الغاز -ا�صراطات اأداء كوا�صف الغازات القابلة لال�صتعال.
 :EN 60079-29-4 -2البيئ��ات النفجاري��ة -كوا�ص��ف الغ��از -ا�ص��راطات اأداء الأجه��زة مفتوح��ة امل�ص��ار للك�ص��ف ع��ن
ت�ص� ُّرب الغ��ازات القابلة لال�ص��تعال.
دليل اإلمارات
الحريق�تعال اأو ال�ص��امة اأو البخ��ار
للوقايةمنلال�ص�
 :EN 50402 -3الأجه��زة الكهربائي��ة امل�ص��تخدمة يف الك�ص��ف ع��ن ت�ص� ُّرب الغ��ازات القابل��ة
وحـــمـــــايـــــــــة األرواح
اأو الأك�ص��جني وقيا�ص��ها -ا�ص��راطات ال�ص��المة الوظيفية لالأنظمة الثابتة للك�صف عن ت�ص ُّرب عن الغاز.
 :EN 125 -4اأجهزة ر�صد اللهب لأجهزة الغاز.
 :FM 6320 -5كوا�صف الغازات القابلة لال�صتعال.
 :UL 1484 -6كوا�صف الغاز باملرافق ال�صكنية.
 :UL 2075 -7موا�صفة كوا�صف الغاز والبخار.
 :IEC 60335-1 -8الأجهزة املنزلية والأجهزة الكهربائية امل�صابهة -الأمان -اجلزء  :1ال�صراطات العامة( .للمطابخ
دليل فقط).
إرشادات الرقابة التنظيمية لموردي وموزعي اسطوانات الغاز البترولي المسال في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 :IEC 60079-0 -9البيئات النفجارية -املُعدات -ال�صراطات العامة.
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لال�صتعال.
القابلة
الغازات
6320
5
125 -6
4
الغاز.
أجهزة
اللهب ل
كوا�صفر�صد
:FMا:أجهزة
:EN1484
ال�صكنية.
باملرافق
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كوا�صف
UL
125
الغاز.
أجهزة
�راطاتل
اللهب
أجهزة
:EN
ال�صكنية.
الغاز
كوا�صف
UL
1484
لال�صتعال.
الغازات
:FMا:
6320
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�المة
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ر�صد�
كوا�صفا�ص
�ها-
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ا465أو-الأك�ص�
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6
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الغاز وال
املنزلية
أجهزة
كوا�صفل
 :IEC :60335ا
-1 -876
ال�صكنية.
باملرافق
موا�صفةالغاز
UL 1484
الكهربائية امل�صابهة -الأمان -اجلزء  :1ال�صراطات العامة( .للمطابخ
أجهزة
القابلةوال
املنزلية
أجهزة
كوا�صفل
 :IEC::FMا
60335
-1 -6875
والبخار.
الغاز
كوا�صف
2075
لال�صتعال.
الغازات
كوا�صف
6320
أجهزة الكهربائية امل�صابهة -الأمان -اجلزء  :1ال�صراطات العامة( .للمطابخ
الغاز وال
املنزلية
موا�صفةأجهزة
 :IEC :60335ال
فقط)-.
1 -8
والبخار.
كوا�صف
UL 2075
7
والبخار.
كوا�صف
UL 2075
أجهزة الكهربائية امل�صابهة -الأمان -اجلزء  :1ال�صراطات العامة( .للمطابخ
الغاز وال
املنزلية
أجهزة
كوا�صفل
 :IEC :60335ا
فقط)-.
1 -7
8
ال�صكنية.
باملرافق
موا�صفةالغاز
1484
6
فقط).
النفجارية-ل املُ
العامة.أمان -اجلزء  :1ال�صراطات العامة( .للمطابخ
امل�صابهة -ال
الكهربائية
أجهزة
أجهزة املنزلية وا
 :IEC 60079ال
603351 -9
8
0
ال�صراطات
عدات-
البيئات
النفجارية-ل املُ
العامة.أمان -اجلزء  :1ال�صراطات العامة( .للمطابخ
امل�صابهة -ال
الكهربائية
أجهزة
الغاز وا
املنزلية
أجهزة
 :IEC :60079ال
60335
فقط)-.
1 -8
0
9
ال�صراطات
عدات-
البيئات
والبخار.
كوا�صف
موا�صفة
UL 2075
7
60079
0-9
ال�صراطات
البيئاتالنفجارية -ا
:IECالبيئات
:IEC60079
العامة.املقاومة للهب «.»d
إحاطات
عدات-املُعدات بال
النفجارية-ملُحماية
فقط)--1.
10
النفجارية-ملُ
املقاومة للهب
الكهربائيةبال
عدات-املُعدات
حماية
فقط)--1.
10
60079
0
9
ال�صراطات
النفجارية-ل ا
البيئات
:IEC60079
اجلزء«.»:d1ال�صراطات العامة( .للمطابخ
العامة.أمان-
إحاطاتال
امل�صابهة-
أجهزة
البيئاتاملنزلية وا
أجهزة
IECا:ل
60335
1-8
النفجارية-ملُ
للهبل«.»d
املقاومة
إحاطات
حمايةملُاملُعدات
عدات-ا
النفجارية-حماية
البيئات
:IEC
60079
10
60079
9
ال�صراطات
النفجاريةُ -ا
البيئات
:IEC
أمنية الأ�صا�صية داخل املباين «.»i
إجراءات ا
العامة.ل
طريق ا
عداتبالعن
البيئات
:IEC
60079
--11-10--11
60079
0-9
ال�صراطات
النفجارية-مل
النفجارية -ا
البيئات
:IEC
أمنية الأ�صا�صية داخل املباين «.»i
إجراءات ا
العامة.ل
طريق ا
عداتبالعن
البيئات
:IEC
60079
فقط)--11-1.
11
للهبل«.»d
املقاومة
إحاطات
حمايةملُاملُعدات
عدات-ا
النفجارية-حماية
البيئات
:IEC
60079
10
أمنية الأ�صا�صية داخل املباين «.»i
إجراءات ا
طريق ال
--111 -11
للهبل«.»d
املقاومة
عداتبالعنإحاطات
حمايةملُُاملُعدات
النفجارية-حماية ا
البيئاتالنفجارية-
:IECالبيئات
:IEC60079
60079
10
للهبل«.»d
املقاومة
إحاطات
حمايةملاملُعدات
عدات-ا
النفجارية-حماية
البيئات
:IEC
60079
النفجارية-ملُ
أمنية الأ�صا�صية داخل املباين «.»i
إجراءات ا
العامة.ل
طريق ا
عداتبالعن
البيئات
:IEC
60079
--11-10--10
11
60079
9١9-١-6
ال�صراطات
النفجارية -ا
البيئات
:IEC
الغاز:
عدادات
 :IECالبيئات النفجارية -حماية املُُعدات عن طريق الإجراءات الأمنية الأ�صا�صية داخل املباين «.»i
60079
-11 -11١9-١-6
عدادات الغاز:
أمنية الأ�صا�صية داخل املباين «.»i
إجراءات ا
طريق ال
حماية
:IEC
60079
-1359
للهبل«.»d
املقاومة
عداتبالعنإحاطات
حاجب.ملُاملعدات
النفجارية-حماية ا
النفجارية-
البيئات
:IEC
60079
-111 --11
10
الغاز:
بغطاء
البيئاتاملز َّودة
عدادات الغاز
عدادات:EN
1١9-١-6
عدادات الغاز املز َّودة بغطاء حاجب.
عدادات:EN
1359 -1١9-١-6
الغاز:
ال�صوتية.ملُعدات عن طريق الإجراءات الأمنية الأ�صا�صية داخل املباين «.»i
حاجب.ا
النفجارية -حماية
:IEC
60079
-1359
11 -11
بغطاء
البيئاتاملز َّودة
عداداتالغاز
عدادات
عدادات:EN
1١9-١-6
الغاز:
املنزلية فوق
الغاز
:EN
14236
2
الغاز:
ال�صوتية.
املنزلية فوق
:EN
14236
بغطاء حاجب.
الغازاملز َّودة
عداداتالغاز
عدادات
عدادات:EN
1359 -2
1١9-١-6
 ١9-١-6عدادات الغاز:
ال�صوتية.
املنزلية فوق
عدادات
:EN
2
حاجب.
بغطاء
القابلةدة
الغازاملز َّو
الغاز
عدادات
:EN:14236
1359
1
والحراق وغاز البرول املُ�صال وعدادات غاز البرول املُ�صال.
لال�صتعال
ال�صوائل
عدادات
UL
25 -3
حاجب.
بغطاء
القابلةدة
الغازاملز َّو
الغاز
عدادات
عدادات:EN:
1359
والحراق وغاز البرول املُ�صال وعدادات غاز البرول املُ�صال.
لال�صتعال
ال�صوائل
عدادات
UL
25 -1
3
ال�صوتية.
املنزلية فوق
عدادات
:EN
14236
2١9-١-6
الغاز:
 :EN 1359 -1عدادات الغاز امل
والحراق وغاز البرول املُ�صال وعدادات غاز البرول املُ�صال.
لال�صتعال
القابلة
ال�صوائل
عدادات
UL 25 -3
ال�صوتية.
فوق
املنزلية
الغاز
عدادات
:
EN :14236
2
لال�صتعال ُّ
ال�صوتية.
فوق
املنزلية
الغاز
عدادات
:
EN
14236
2
وغاز البرول املُ�صال وعدادات غاز البرول املُ�صال.
والحراق
القابلة
ال�صوائل
عدادات
:
UL
25
حاجب.
بغطاء
دة
و
املز
الغاز
عدادات
:
EN
1359
 :EN 14236 -2عدادات الغاز
َّ
الغاز:
ب
تسر
عن
الكشف
في
التحكم
لوحة
 :UL 25 -31320-١-6عدادات ال�صوائل القابلة لال�صتعال ُّ
وغاز البرول املُُ�صال وعدادات غاز البرول املُُ�صال.
والحراق
تسرب الغاز:
 20-١-6لوحة التحكم في الكشف عن
لال�صتعال ُّ
البرول امل�صال.
وعدادات غاز
الركيباتالبرول امل
وغاز
والحراق
القابلة
ال�صوائل
UL
ال�صوتية.
فوق
الغاز
عدادات
:EN :-14236
 :UL 25 -3عدادات ال�صوائل الق
الغاز:
تسرب
املنزلية عن
الكشف
في
التحكم
لوحة
وت�صييدها.
الكهربائية�صالواختيارها
ت�صميم
النفجارية-
البيئات
عدادات:EN
60079
29
-251 --31220-١-6
ُّ
الركيبات الكهربائية واختيارها وت�صييدها.
النفجارية-
فيالبيئات
التحكم:EN
60079-29
-1 -120-١-6
ت�صميمالغاز:
تسرب
الكشف عن
لوحة
لال�صتعال ُّ
الركيباتالبرول املُ
البرول املُ�صال.
وعدادات غاز
وغاز
والحراق
القابلة
ال�صوائل
وت�صييدها.
الكهربائية�صالواختيارها
ت�صميم
البيئات
عدادات:EN
60079:-UL
29
-251 -1320-١-6
الغاز:
تسرب
الكشف عن
في
التحكم
لوحة
النفجاريةُّ -
ت�صميمالغاز:
النفجارية-تسرب
الكشف عن
التحكم
لوحة
الركيبات الكهربائية واختيارها وت�صييدها.
فيالبيئات
التبخير:EN
60079-29
-1 -120-١-6
 20-١-6لوحة التحكم في الك
والخالطات:
أجهزة
2١-١-6
ت�صميم الركيبات الكهربائية واختيارها وت�صييدها.
النفجارية-
البيئات
:
EN
60079
29
-1 -12١-١-6
أجهزة التبخير والخالطات:
ُّ
وت�صييدها.
الكهربائية
الركيبات
ت�صميم
البيئات
:EN
60079
-1 --1120-١-6
الغاز:
تسرب
الكشف
في
التحكم
لوحة
 :EN 60079-29-1 -1البيئات
والخالطات:
التبخير
أجهزة
2١-١-6
عنملُ
التبخري.
واختيارهاأجهزة
وخالطات ا
غاز الهواء،
وخالطات
النفجارية�-صال،
البرول ا
غاز
تبخري
أجهزة
 :FM-29ا
7151
ُ
البرول امل�صال ،وخالطات غاز الهواء ،وخالطات اأجهزة التبخري.
أجهزة تبخري غاز
 :FM 7151ا
-12١-١-6
والخالطات:
التبخير
أجهزة
غاز املُ
وت�صييدها.
الكهربائية
الركيبات
البيئات
EN
60079
-1 -212١-١-6
التبخري.
واختيارهاأجهزة
وخالطات ا
غاز الهواء،
وخالطات
النفجارية�-صال،
البرول
غاز
تخطيط:اتبخري
أجهزة
 ::FMا
7151
البرول املُ
والخالطات:
التبخير
أجهزة
ت�صميم�صال.
تبخري
أجهزة
UL-29
1349
والخالطات:
التبخير
أجهزة
البرول املُ�صال.
تبخري
UL 1349
-212١-١-6
وخالطات غاز الهواء ،وخالطات اأجهزة التبخري.
غاز املُ�صال،
البرول
أجهزةغاز
تخطيط اتبخري
أجهزة
 ::FMا
7151
 2١-١-6أجهزة التبخير والخالط
البرول املُ�صال.
تبخري
UL 1349
وخالطات غاز الهواء ،وخالطات اأجهزة التبخري.
غاز املُُ�صال،
البرول
أجهزةغاز
تخطيط اتبخري
 ::FMاأجهزة
7151 -2
1
وخالطات غاز الهواء ،وخالطات اأجهزة التبخري.
السائل�:صال،
غاز امل
البرول
غاز
تخطيط اتبخري
أجهزة
 ::FMا
7151
-1222-١-6
البرول املُ�صال.
تبخري
أجهزة
أجهزة UL
1349
والخالطات:
التبخير
أجهزة
2١-١-6
 :FM 7151 -1اأجهزة تبخري غ
منسوب
قياس
البرول املُُ�صال.
منسوبتبخري غاز
تخطيط اأجهزة
أجهزة :UL
1349 -222-١-6
السائل:
قياس
البرول امل�صال.
تبخري
أجهزة
UL
1349
غاز املُ
وخالطات غاز الهواء ،وخالطات اأجهزة التبخري.
السائل�:صال،
البرول
غاز
تخطيط اتبخري
أجهزة
 ::FMا
7151
 :UL 1349 -2تخطيط اأجهزة ت
منسوب
قياس
املن�صوب.
م�صتوى
مقايي�ض
أجهزة:UL
 565-21122-١-6
املن�صوب.
مقايي�ض م�صتوى
أجهزة:UL
565 -122-١-6
السائل:
منسوب
قياس
البرول املُ�صال.
املن�صوب.غاز
منسوبتبخري
أجهزة
تخطيط ا
:UL
1349
222-١-6
م�صتوى
مقايي�ض
أجهزة:UL
565 -1
السائل:
قياس
السائل:
منسوب
قياس
املن�صوب.
م�صتوى
مقايي�ض
أجهزة:UL
565 -122-١-6
 22-١-6أجهزة قياس منسوب
الزائدة:
التعبئة
منع
أجهزة
23-١-6
م�صتوى املن�صوب.
مقايي�ض
أجهزة:UL
565 -123-١-6
الزائدة:
التعبئة
منع
املن�صوب.
م�صتوى
أجهزة:UL
 565قياس
 :UL 565 -1مقايي�ض م�صتوى امل
التعبئة
منع
23-١-6
السائل:التعبئة الزائدة.
الزائدة:منع
منسوباأجهزة
موا�صفة
مقايي�ض:
ANSI
/UL
2227
-1122-١-6
الزائدة:منع التعبئة الزائدة.
موا�صفة اأجهزة
منع:ANSI
أجهزة /UL
2227 -123-١-6
التعبئة
املن�صوب.
م�صتوى
أجهزة:UL
565 -123-١-6
الزائدة.
معتمدالتعبئة
الزائدة:منع
للحريقا،أجهزة
موا�صفة
مقايي�ض:
منعANSI
/UL
2227
التعبئة
 120دقيقة
لمدة
مقاوم
كابل
24 .1.6
التعبئة
منع
الزائدة.
الزائدة:منع التعبئة
موا�صفة اأجهزة
:ANSI
أجهزة /UL
2227 -123-١-6
 23-١-6أجهزة منع التعبئة الز
احلريق الزائدة.
منع التعبئة
اختبارأجهزة
موا�صفة ا
UL 2227.1-1
للكابالت ال�صغرية غري املحمية لال�ستخدام يف دوائر الطوارئ
مقاومة
::ANSIطريقة
،EN//50200
منع التعبئة الزائدة.
موا�صفة اأجهزة
منعANSI
أجهزة UL
2227 -123-١-6
الزائدة:
التعبئة
 :ANSI/UL 2227 -1موا�صفة
 ،UL 2196  .2معيار اختبار احلريق ل�سالمة الدائرة الكهربائية يف ت�أثري مقاومة احلريق و�أجهزة القيا�س والتحكم وكابالت
 :ANSI/UL 2227 -1موا�صفة اأجهزة منع التعبئة الزائدة.
البيانات
 ،1-BS 7629 .3الكابالت الكهربائية .موا�صفات كابالت ال�شا�شة املقاومة للحريق  500/300فولط ذات انبعاث منخف�ض من
الدخان والغازات امل�سببة للت�آكل عند ت�أثرها بالنار .كابالت متعددة النواة واملكثفة.
 ،2-BS 8434  .4طرق اختبار تقييم �سالمة احلريق للكابالت الكهربائية .اختبار الكابالت ال�صغرية غري املحمية لال�ستخدام يف
دوائر الطوارئ BS EN 50200.مع ن�سبة لهب �أو �إ�شعال  930درجة مع رذاذ املاء.
املطلوبة للحفاظ على �سالمة الدائرة الكهربائية حتت ظروف احلريق.
 ،BS 6387 .5طريقة اختبار ملقاومة حريق الكابالت
1020
1020
1020ظروف احلريق.
 ،1-IEC 60331 .6اختبارات للكابالت الكهربائية يف
1020
حتت ظروف احلريق.
 ،2-IEC 60331 .7اختبارات للكابالت الكهربائية
1020
 ،2-2-IEC 60332 .8اختبارات على الكابالت 1020
الكهربائية والألياف الب�صرية يف ظروف احلريق.
الكهربائية والألياف ال�ضوئية حتت ظروف احلريق.
 ،10-3-IEC 60332 .9اختبارات على الكابالت1020
 ،2-IEC 60331 .10اختبارات للكابالت الكهربائية حتت ظروف احلريق.
 ،UL 1724 .11اخلطوط العري�ضة للفح�ص واملعاينة يف اختبارات احلريق لأنظمة حماية الدائرة الكهربائية.
 ، UL 1685 .12معيار اختبار �إ�شعال احلريق و�إخراج الدخان الر�أ�سي يف الكابالت الكهربائية والألياف الب�صرية.
 UL 1666 ، UL 1666 .13اختبار ارتفاع انت�شار اللهب للكابالت الكهربائية والألياف ال�ضوئية املركب عمود ًيا يف الأعمدة.

 :EN 125 -4اأجهزة ر�صد اللهب
 :FM 6320 -5كوا�صف الغازات
 :UL 1484 -6كوا�صف الغاز بامل
 :UL 2075 -7موا�صفة كوا�صف
 :IEC 60335-1 -8الأجهزة امل
فقط).
 :IEC 60079-0 -9البيئات ال
 :IEC 60079-1 -10البيئات ا
 :IEC 60079-11 -11البيئات
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الفصل الثالث

اإلشتراطات الوقائىة للمواد الخطرة

تعاريف متهيدية:

الغاز البرتويل امل�سال  :)GPL( Liquefied Petroleum Gasمنتج برتويل يت�ألف عموم ًا من مزيج من
غازي الربوبان  Propaneبن�سبة � 20أو  25%والبيوتان  Butaneبن�سبة � 80أو  .75%هو غاز �أثقل من الهواء
وعدمي اللون وغري �سام وله نقطة ومي�ض -37.8oم ودرجة ا�شتعال ترتاوح ما بني 426.7oم �إلى 537.8oم.
ُينتج كعن�صر ثانوي يف عمليات تكرير البرتولُ .ي�سال بال�ضغط يف درجات احلرارة العادية و ُيخزَّن يف ا�سطوانات
وعبوات ال�ستخدامه يف �أغرا�ض الطبخ والإنارة والتدفئة ،وكوقود لبع�ض حمركات االحرتاق الداخلي.
كا�شف غاز  :Gas Detectorجهاز مدمج َمب َج�س  Sensorي�ست�شعر ويقي�س ن�سبة الغاز  -املُ�صمم واملُخ�ص�ص له -
يف حميط املوقع املث ّبت فيه .وللعلم ،ف�إن لكل غاز مجَ َ �س  Sensorخا�ص به وال ميكن ا�ستعماله لغازات �أخرى.
م ْ�س � :Sensorأداة ا�ست�شعار تكون مثبتة بكا�شف الغاز وخا�صة لغاز معني ،ولبع�ض كا�شفات الغاز خا�صية
جَ َ
ولبع�ض �آخر خا�صية ا�ستبدال املج�س
الك�شف املتعدد (لأكرث من غاز)  -وذلك الحتوائها على �أكرث من مجَ َ �س.
ٍ
 وذلك للك�شف عن غازات متعددة.�صمام عزل تلقائي � :Solenoid Valveصمام كهروميكانيكي (جز ًءا كهربائ ًيا ُيح ِّرك جز ًءا ميكانيك ًيا)
مربوط بجهاز (لوحة) حتكم  -ي�ستخدم للغاز �أو ال�سائل  -يوقف دفق الغاز �أو ال�سائل يف حال تل ّقيه �إ�شارة
كهربائية من جهاز التحكم.
�صمام مغلق نظامياً � :Normally Closeصمام كهروميكانيكي يبقى مغل ًقا يف حال ف�صل التيارالكهربائي
عنه.
مفتوحا يف حال ف�صل التيار الكهربائي
م�صمام فتوح نظامياً� : Normally Openصمام كهروميكانيكي يبقى
ً
عنه.
منظم دفق الغاز � :Regulator Valveصمام معيرّ م�سبقا ال ي�سمح مبرور الغاز ب�ضغط �أعلى من ال�ضغط
املعيرّ عليه.
�صمام �أمان � :Safety Relieve Valveصمام لتخفيف (عن طريق الت�صريف) ال�ضغط الزائد  -يفتح ويغلق
تلقائ ًيا عندما يتم جتاوز ال�ضغط املُ�صمم عليه  -للحفاظ على ال�ضغط الداخلي للحاوية املُر ّكب عليها.
�صمام عدم رجوع � :Non-Return Valveصمام ي�سمح بدفق الغاز �أو ال�سال باجتاه واحد ومينع العك�س،
وي�سمى �أي�ضا �صمام �صد .Check Valve
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امل ُ َب ِّخـر  :Vaporizerجهاز تبخري با�ستخدام احلرارة  -يتلقى الغاز يف حالته امل�سالة وي�ضيف له حرارة كافية
لتحويله �إلى احلالة الغازية  -متهيدً ا لال�ستفادة من الغاز يف اال�ستخدامات العامة كالتدفئة والطبخ وخالفهما.
احلماية الكاثودية  :Cathodic Protectionتقنية لل�سيطرة على )�أو �إجبار التيار الكهربي على منع ت�آكل
ال�سطح املعدين خلزان مدفون النفط (مث ًال) بجعله الكاثود( Cathodeالقطب ال�سالب) ،وذلك بربط
(تو�صيل) املعدن املطلوب حمايته (�أي اخلزان) مبعدن �آخر �سهل الت�آكل ليكون مبثابة الأنود( Anodeالقطب
املوجب)( .الحظ :مفهوم الت�آكل يختلف عن مفهوم ال�صد�أ).
 .1تمهيد ومتطلبات عامـّة
 1/1يخت�ص هذا الف�صل بال�شروط الواجب توافرها واالحتياطات املنا�سبة للوقاية من احلريق يف �ش�أن نقل �أو
تداول �أو تخزين الغاز البرتويل امل�سال قبل احل�صول على املوافقة املطلوبة من الدفاع املدين (الإطفاء).
	1/2يجب التقيد بتطبيق املوا�صفة القيا�سية املعتمدة اخلا�صة ب�شروط العاملني يف جمال الغاز البرتويل
امل�سال.
	1/3مينع القيام ب�أية �أن�شطة �أو �أعمال تتعلق بتخزين �أو نقل �أو توزيع �أ�سطوانات الغاز البرتويل امل�سال دون
احل�صول على املوافقة امل�سبقة من الدفاع املدين (الإطفاء).
	1/4يجب �أن تكون كافة خزانات وا�سطوانات الغاز البرتوليي امل�سال وامللحقات اخلا�صة بها وامل�ستخدمة يف
تداول الغاز ح�سب املواطفات العاملية املعتمدة.
 1/5يجب �أن تكون ا�سطوانات الغاز املتداولة مطابقة للموا�صفات القيا�سية اخلليجية املعتمدة.

 .2مخازن اسطوانات الغاز البترولي المسال

	2/1تنطبق املتطلبات التالية على خمازن ا�سطوانات الغاز البرتويل امل�سال واملواقع التي تقام عليها
بالإ�ضافة لعنا�صر وموا�صفات البناء والتمديدات الكهربائية والتهوية والإ�ضاءة ومتطلبات التخزين
الواجب توافرها يف هذه املخازن.
 2/2متطلبات موقع التخزين:
	2/2/1يجب �أن يبعد موقع التخزين عن املباين املجاورة و�أماكن تواجد اجلمهور ومواقف ال�سيارات
مب�سافة ال تقل عن  15م.
	2/2/2يجب �أن يبعد موقع التخزين عن امل�ست�شفيات واملدار�س وحمطات الوقود مب�سافة ال تقل عن
 25م .وال ي�سمح بالتخزين يف الأحياء ال�سكنية.
 2/2/3يجب �أن تكون ال�ساحات اخلارجية ملوقع التخزين ممهدة �أو مر�صوفة وخالية من الأع�شاب
والأ�شياء التي تعيق الو�صول للموقع و�سهولة �إخراج اال�سطوانات منه.
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 2/3متطلبات مبنى تخزين:

 2/3/1عنا�صر وموا�صفات البناء:
		
.1يجب ت�شييد املبنى من طابق واحد (�أر�ضي فقط) و�أن يحتوي على �أبواب ونوافذ تهوية
و�إ�ضاءة طبيعية موزعة بانتظام.
		
 .2يجب �أن تكون كافة اجلدران والأر�ضية من مواد مبقاومة حريق ال تقل عن �ساعتني.
 .3يجب �أن يكون املوقع على �شارع واحد على الأقل.
		
.4يجب �أن يراعى ت�صميم املبنى �إمكانية عمل فتحات لت�صريف ال�ضغط لأي انفجار حمتمل
		
يف االجتاه الذي ي�شكل �أقل خطورة ممكنة ملبنى التخزين ،و�أن يكون ال�سقف من مواد
خفيفة مقاومة للحريق لت�صريف �ضغط االنفجار املحتمل.
		
 .5يجب �أن ال يقل ارتفاع جدران املبنى عن  4م.
 .6يجب �أن ال يقل عر�ض وارتفاع املدخل الرئي�سي عن  4م.
		
ب�سمك ال يقل عن � 15سم وبت�شطيب
		
.7يجب ت�شييد �أر�ضية املبنى من اخلر�سانة �أو الإ�سفلت ُ
ناعم ومقاوم لل�صدمات واحلريق و�أن تكون الأر�ضية خالية من �أية فتحات ت�صريف وخالفه.
 .8يجب �أن يكون من�سوب �أر�ضية املبنى م�ساوي ًا ملن�سوب �أر�ضية ال�ساحة الأمامية.
		
.9ميكن �إ�ضافة غرفة مل�سئول املخزن �ضمن املبنى مب�ساحة ال تزيد عن  6م� 2شريطة �أن
		
تكون معزولة عن بقية �أجزاء املبنى وبنوافذ تطل �إلى اخلارج مبا�شرة.
		
.10يجب توفري ما ال يقل عن خمرج واحد للطوارئ ملبنى التخزين بحيث يكون يف جهة
مغايرة جلهة املدخل الرئي�سي.
 2/3/2متطلبات التهوية:
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.1يجب توفري تهوية طبيعية علوية و�سفلية دائمة بفتحات ال تقل م�ساحتها الإجمالية -
با�شتمال املدخل الرئي�سي  -عن  10%من �إجمايل م�ساحة اجلدران وال�سقف.
.2يجب �أن ال يقل ارتفاع قواعد نوافذ التهوية العلوية عن  2.5م وال�سفلية عن � 15سم  -من
�أر�ضية املخزن.
 .3يجب �أن ال تقل امل�سافة بني �أي فتحتني تهوية متجاورتني عن  1.5م وال تزيد عن  2م.
.4يجب تركيب �شبك معدين بفتحات �صغرية ال تزيد م�ساحتها عن � 1سم 2وحمايتها
ب�أعمدة حديدية من اخلارج.
.5يف حال تطلب املخزن تهوية ميكانيكية يجب �أن تكون مبعدل ( 0.4م /3ث /م )2من
م�ساحة املبنى و�أن تكون من النوع العازل لل�شرر واخلا�ص ملخازن الغاز البرتويل امل�سال.
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 2/3/3متطلبات التمديدات الكهربائية ملبنى تخزين ا�سطوانات الغاز:
		
		

		

.1يجب �أن ال يقل ارتفاع التمديدات والرتكيبات الكهربائية عن  2م من �أر�ضية املخزن و�أن
تكون لوحة املفاتيح خارج املخزن و�أن تكون من النوع املغلق ب�إحكام.
.2يجب �أن تكون الرتكيبات والتجهيزات وامل�صابيح الكهربائية من النوع املطابق للموا�صفات
القيا�سية املعتمدة واخلا�صة للمناطق ذات الأجواء اخلطرة واحلاوية لغازات قابلة
لالنفجار وتكون مانعة لل�شرر وال ت�شع حرارة.
.3يجب �أن تكون امل�صابيح الكهربائية من الأنواع املتينة وذات �أغطية واقية من الك�سر ومن
ت�سرب الغازات �إليها وخالفه ،وتثبت امل�صابيح الكهربائية يف ال�سقف �أو على املناطق
العلوية للجدران.

 2/4متطلبات تخزين الأ�سطوانات:
	2/4/1يجب تخزين اال�سطوانات فوق بع�ضها البع�ض ح�سب العدد امل�سموح به من ِقبل امل�ص ّنع
بداخل �أقفا�ص (حاوية �أ�سطوانات) جمهزة للغر�ض ،بحيث تكون يف و�ضع قائم (املحب�س
باجتاه الأعلى).
	2/4/2يجب �إقامة جدار فا�صل مقاوم للحريق (طوب �إ�سمنتي) بني اال�سطوانات بحيث يتم توزيعها
�إلى جمموعات كما يف ال�شكل (� )1-3-1إذا زاد حجم اال�سطوانة الواحدة عن  50كجم
وكان عددها  100ا�سطوانة �أو �أكرث ،وتزداد الأبعاد طرديا مع زيادة عدد اال�سطوانات.
 2/4/3يجب �أن ال يزيد ارتفاع التخزين عن  3م.
	2/4/4يجب عمل ممرات بني �صفوف التخزين بعر�ض ال يقل عن  1م حيث يعترب كل قف�ص ك�صف
تخزين م�ستقل بحد ذاته.
 2/4/5يجب �أن ال تقل امل�سافة الفا�صلة بني اجلدران و�صفوف التخزين عن  1م.
 2/4/6يجب تخزين اال�سطوانات الفارغة بنف�س طريقة تخزين الأ�سطوانات اململوءة.
	2/4/7يجب تخ�صي�ص جزء ًا من املبنى لتخزين اال�سطوانات الفارغة ،وو�ضع الفتات تو�ضح ومتيز
اال�سطوانات اململوءة من الفارغة.
 2/4/8يف حال تخزين ا�سطوانات الغاز ال�صغرية ،يجب و�ضعها على �أرفف معدنية جمهزة خ�صي�ص ًا للغر�ض.
	2/4/9مينع احتواء مبنى التخزين �أية مواد ا�شتعالية �أخرى ،كما مينع ا�ستخدام مواقد الطهي �أو
املدف�آت �أو �أية م�صادر حرارية �أخرى بداخله.
	2/4/10مينع يف جميع الأحوال القيام ب�أي حماوالت تعبئة �أو تفريغ فيما بني ا�سطوانات الغاز داخل
املخزن  -املخ�ص�ص للتخزين فقط.
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	2/4/11مينع يف جميع الأحوال تخزين ا�سطوانات الغاز خارج املواقع واملباين املخ�ص�صة لذلك،
كما مينع و�ضعها على �أر�صفة ال�شوارع �أو يف �أماكن منخف�ضة عن م�ستوى �سطح الأر�ض �أو
بالقرب من فتحات املجاري ،حتى و�إن كان ذلك لفرتة وجيزة.
� 2/4/12شروط وقائية عامة:
.1يجب جتهيز املخزن مبطف�آت حريق يدوية من نوع امل�سحوق اجلاف ،ويتم حتديد �أعدادها
		
قبل الدفاع املدين (الإطفاء) تبع ًا مل�ساحة املخزن.
		
 .2جتهيز املخزن بنظام �إنذار يدوي �أو تلقائي يتم وفق تو�صيات الدفاع املدين (الإطفاء).
.3يجب التقليل ما �أمكن من ا�ستعمال قطع الأثاث واملواد اال�شتعالية يف غرفة م�سئول املخزن.
		
.4يجب جتهيز املخزن بعالمات حتذيرية  -يتم و�ضعها يف �أماكن منا�سبة – كالتايل:
		
ممنوع التدخني ،خطر ،غاز برتويل م�سال ،ممنوع الدخول لغري املخت�صني ،على �أن
تكون باللغتني العربية والإجنليزية وبحروف ال يقل ارتفاعها عن � 10سم.
		
.5يجب و�ضع لوحة �إر�شادية تكون وا�ضحة للعيان بحيث تكون �سهلة و�سريعة املالحظة
واال�ستيعاب ،ومبين ًا فيها الإجراءات الواجب �إتباعها يف حالة الطوارئ.
�شكل ( :)1-3-1موقع لتخزين ا�سطوانات غاز ذات �سعة  50كجم وبعدد  100ا�سطوانة و�أكرث
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 .4متطلبات نظام التغذية بشبكة اسطوانات
نظام التغذية ب�شبكة ا�سطوانات :هو نظام تزويد بالغاز البرتويل امل�سال بوا�سطة جمموعة �أ�سطوانات
مو�صلة ب�أنبوب تغذية جامع لتو�صيل الغاز �إلى املوقع املطلوب (�شكل (.))1-3-3
 4/1ال�شروط العامة:
.1يجب �أن يكون موقع اال�سطوانات يف الدور الأر�ضي وخارج املبنى وبعيدا عن مداخل وخمارج
املبنى على �أن ميتاز املوقع بتوفر تهوية طبيعية ن�شطة  -مفتوحة لتيار الهواء من جهتني على
الأقل .وللجهات املخت�صة احلق بال�سماح ب�أن يكون موقع الأ�سطوانات بغرفة معزولة  -وبواجهة
خارجية � -ضمن املبنى.
.2يجب �أن يكون موقع اال�سطوانات بعيدا عن املعدات والتجهيزات الكهربائية وم�صادر اللهب
ومواقع العمل واملعدات ال�ساخنة واملواد اخلطرة.
.3يجب ت�أمني احلماية الالزمة لال�سطوانات من حوادث العبث وخالفه بالو�سائل املنا�سبة �شريطة
�أن تكون هذه الو�سائل مقاومة للحريق وحتقق التهوية الن�شطة.
.4يجب �أن تكون التمديدات الكهربائية والإ�ضاءة يف موقع اال�سطوانات كما جاء يف البند
(.)2/3/3
.5يجب �أن ال يزيد عدد اال�سطوانات يف املوقع الواحد عن � 10أ�سطوانات ذات �سعة ال تزيد عن 25

كجم ،ويجوز للدفاع املدين (الإطفاء) ال�سماح لأكرث من ذلك.

.6يجب �أن ال يزيد �ضغط الغاز خلطوط ال�ضغط املتو�سط (املتفرعة من اخلط الرئي�سي للغاز كما
يف �شكل  - 2خط ال�ضغط العايل) �إلى املنظم النهائي للغاز عن  1.38بار.
.7يجب تركيب منظم نهائي يخف�ض �ضغط الغاز من  1.38بار �إلى  37ملي بار على �أول مدخل
للغاز يف املوقع املخ�ص�ص (وحدة �سكنية) كي ال يرتفع �ضغط الغاز يف اخلطوط النهائية (خطوط
ال�ضغط املنخف�ض) عن  37ملي بار.
.8يجب تركيب �صمام عزل كروي يدوي و�آخر �آيل (�صمام عزل تلقائي )Solenoid Valve
مت�صل بلوحة الإنذار الرئي�سية للمبنى قبل املنظم النهائي.
 .9يجب التقيد بالبند ( )3/7بخ�صو�ص متطلبات التمديدات والو�صالت.
 .10يجب التقيد بالبند (.)3/10/3
 .11يجب توفري مطف�آت امل�سحوق اجلاف بالكميات وال�سعات التي تتنا�سب مع عدد اال�سطوانات.
 .12يجب و�ضع لوحات حتذيرية حول املوقع يكتب عليها بخط وا�ضح :خطر  -غاز ا�شتعايل.
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الفرديةاﻟﻤﺴﺎليف مطابخ ال�شقق ال�سكنية يجب عزل ا�سطوانة الغاز عن
ا�ستخدام
اال�سطواناتاﻟﺒﺘﺮوﻟﻲ
ﺷﺒﻜﺔ وﺗﻤﺪﯾﺪات اﻟﻐﺎز
حال :(3-ﻧﻈﺎم
يف )3-1
.13ﺷﻜﻞ
موقع الطهي مل�سافة �آمنة مع حمايتها مبواد مقاومة للحريق �شريطة توفري التهوية املنا�سبة لها.
البرتويلﺎل امل�سال
ومتديداتاﻟﻐﺎزالغاز
نظامﻧﻈﺎم�شبكة
اﻟﺒﺘﺮوﻟﻲ اﻟﻤﺴ
ﺷﺒﻜﺔ وﺗﻤﺪﯾﺪات
):(3:
-31-3-3
�شكل ( ﺷﻜﻞ )-1

داﺧﻞ ﺣﺪود اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ
أو اﻟﻤﻄﺒﺦ اﻟﻤﺮﻛﺰي

داﺧﻞ ﺣﺪود اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ
أو اﻟﻤﻄﺒﺦ اﻟﻤﺮﻛﺰي
ﺻﻤﺎم ﻓﺘﺢ/ﻏﻠﻖ ﯾﺪوي
ﺻﻤﺎم ﻋﺪم رﺟﻮع
ﺻﻤﺎم ﺗﻨﻔﯿﺲ
ﻣﻨﻈﻢ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻣﻨﻈﻢ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ
ﺻﻤﺎم ﻋﺰل ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ Solenoid
ﺧﻂ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻌﺎﻟﻲ

ﯾﺪوي
ﺻﻤﺎم
ﻓﺘﺢ/ﻏﻠﻖ ﺑﺎر(
ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ 1.38
ﺧﻂ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ )ﻻ
ﺧﻂ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ )ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  37ﻣﻠﻲ ﺑﺎر(
ﺻﻤﺎم ﻋﺪم رﺟﻮع
ﺣﺪود ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻐﺎز

ﺻﻤﺎم ﺗﻨﻔﯿﺲ
ﻣﻨﻈﻢ اﻟﻀﻐﻂ49اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻣﻨﻈﻢ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ
ﺻﻤﺎم ﻋﺰل ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ Solenoid
ﺧﻂ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﺧﻂ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ )ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  1.38ﺑﺎر(
ﺧﻂ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ )ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  37ﻣﻠﻲ ﺑﺎر(
ﺣﺪود ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻐﺎز
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 .5وسائل نقل الغاز البترولي المسال
 5/1مركبات نقل ا�سطوانات الغاز:
مركبات نقل ا�سطوانات الغاز :هي مركبات م�صممة خ�صي�ص ًا لنقل جمموعة من �أ�سطوانات الغاز
البرتويل امل�سال.
� 5/1/1شروط عامة:
.1يجب �أن تكون مركبات نقل الغاز البرتويل امل�سال من الأنواع التي تعمل بوقود الديزل.
		
.2مينع ا�ستخدام �أي مركبة لأغرا�ض نقل �أو بيع �أو توزيع ا�سطوانات الغاز البرتويل امل�سال
		
ما مل تكن م�ستوفية لكافة متطلبات ال�سالمة واحل�صول على ترخي�ص لذلك من الدفاع
املدين (الإطفاء).
.3يجب جتديد ترخي�ص مركبة نقل ا�سطوانات الغاز البرتويل امل�سال ب�شكل دوري بعد �أن
		
تخ�ضع لإجراءات الفح�ص الفني من قبل الدفاع املدين (الإطفاء).
		
.4يحظر على جهات توزيع ا�سطوانات الغاز متويل املحال  -املخ�ص�صة لإعادة بيع وتوزيع
�أ�سطوانات الغاز  -غري املرخ�صة با�سطوانات الغاز.
		
.5مينع ا�ستخدام املركبات املغلقة (ك�سيارات الركاب وال�شاحنات ال�صغرية املقفلة وما
�شابهها) لنقل �أكرث من ا�سطوانتني للغاز البرتويل امل�سال ب�سعة  25كجم لكل �أ�سطوانة.
 5/1/2متطلبات ت�صميم مركبات نقل ا�سطوانات الغاز البرتويل امل�سال:
.1يجب �أن تكون مركبات نقل الغاز البرتويل امل�سال م�ستوفية ملتطلبات ال�سالمة من حيث
		
التجهيز والأداء.
		
.2يجب �أن يكون �صندوق املركبة املعد ال�ستيعاب اال�سطوانات مغلق من الأعلى واخللف،
و �أن يكون مه ّوى عرب حاجز �شبكي حديدي متني للغر�ض  -يكون جمهز ًا على جانبي
املركبة  -و�أن تكون الأر�ضية من اخل�شب امل�ضغوط �أو من مادة عازلة متينة ومقاومة
لالحتكاك وال�شرر  -تكون منا�سبة للغر�ض.
.3يجب �أن يكون �صندوق مركبة نقل ا�سطوانات الغاز متني ال�صنع ومثبت ب�أحكام على املركبة.
		
.4يجب جتهيز ال�صندوق مبرابط متينة لتثبيت حركة اال�سطوانات تفادي ًا لإزاحتها
		
واهتزازها وارتطامها ببع�ضها البع�ض �أثناء حركة املركبة.
		
.5يجب �أن ال يزيد ارتفاع �سقف �صندوق اال�سطوانات عن � 45سم من ر�أ�س اال�سطوانات
وذلك لت�أمني التهوية الكافية و�سهولة عملية و�ضع و�إخراج اال�سطوانات من ال�صندوق
مع مراعاة عدم ترك جمال للتخزين فوق اال�سطوانات.
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.6يجب مراعاة تغليف الأجزاء املعدنية بال�صندوق (التي تتكئ عليها اال�سطوانات) مبادة
		
عازلة ملنع احتكاك اال�سطوانة باملعدن �أثناء �سري املركبة.
		
.7يجب طالء املركبة بلون مميز ويكتب عليها «خطر  -ا�سطوانات غاز ا�شتعايل» مع
االلتزام بتطبيق نظام العالمات والرموز الدولية  HazChemاخلا�ص مبركبات نقل
املواد اخلطرة.
.8يجب تزويد مركبة نقل ا�سطوانات الغاز بعربة يدوية �صغرية ت�ستخدم من قبل العاملني
		
لنقل اال�سطوانة من املركبة �إلى موقع العميل.
		
.9يجب تزويد املركبة مبخففة �صدمات (دعامية) متينة �أمامية وخلفية ويل�صق على
اخللفية ال�شريط الف�سفوري املقلم العاك�س  -ت�سهي ًال لتمييز املركبة.
		
.10يجب تزويد املركبة بقطع خ�شبية متينة (تحُ �شر حتت الإطارات) لإيقاف حركتها
�أثناء حتميل وتنزيل اال�سطوانات.
		
.11يجب جتهيز املركبة بالعدد الكايف من الإ�شارات ال�ضوئية الأمامية واخللفية بحيث
ال تقل عن �ست  -يثبت اثنان منها يف �أعلى غرفة القيادة � -إ�ضافة �إلى الأ�ضواء
اجلانبية التي تو�ضح حدود ال�صهريج.
.12يجب جتهيز املركبة بقاطع يدوي لدائرتها الكهربائية يكون يف متناول قائد املركبة،
		
�إ�ضافة �إلى القاطع الأوتوماتيكي  -عند زيادة احلمل على التمديدات الكهربائية.
		
.13يجب �أن يكون تغليف التمديدات الكهربائية للمركبة من النوع ال�سميك واملتني املقاوم
لل�شد وعوامل التلف ،و�أن تكون التمديدات اخلارجية �ضمن �أنابيب معدنية.
		
.14يجب تثبيت وحدة ت�صريف العادم (الإكزوز  )Exhaustباجتاه الأ�سفل يف الزاوية
الأمامية للمركبة (�أ�سفل واقية ال�صدمات) و�أن تكون نهايته جمهزة بكابح ال�شرر
 - Spark Arresterملنع خروج ال�شرر.
 .15يجب �أن يكون نظام الفرامل �سليم ًا وقوي ًا.
		
.16يجب �أن يعمل املحرك ب�شكل �صحيح و�سليم و�أن يكون ظاهره �سليم ًا وخال من �أي
		
ت�سرب للوقود.
	5/1/3الفح�ص اليومي ملركبات نقل ا�سطوانات الغاز :يتوجب على اجلهة � -صاحبة ترخي�ص
نقل وتوزيع ا�سطوانات الغاز  -القيام بتفقد النقاط التالية ب�شكل يومي ب�ش�أن �سالمة
و�صالحية املركبة  -وقبل ال�شروع با�ستخدامها:
.1التو�صيالت الكهربائية فيما يخت�ص بالعزل الكهربائي ومقاومتها للرطوبة واحلرارة
		
و�أ�ضرار تعر�ضها ملواد متلفة ،و�صالحية قاطعات التيار يف حال حدوث الأعطال.
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.2التحقق من �صالحية ونظافة املحرك وخطوط الوقود قبل كل رحلة مبا يف ذلك تفقد
		
زيت املركبة ومياه التربيد و�سيور احلركة.
		
 .3التحقق من كفاءة فرامل املركبة ومن �أنها تعمل ب�شكل �صحيح و�سليم.
 .4التحقق من �ضبط �ضغط الهواء لإطارات املركبة.
		
.5التحقق من �صالحية �أ�ضواء املركبة مبا يف ذلك �أ�ضواء الإ�شارات التحذيرية واملرايا.
		
 .6التحقق من �صالحية املقود فني ًا.
		
 5/1/4احتياطات ال�سالمة يف عمليات مناولة ونقل وتوزيع ا�سطوانات الغاز:
.1يجب جتلي�س اال�سطوانات يف و�ضعها الطبيعي (ر�أ�سي) عند نقلها يف املركبة مع تثبيتها
		
وفق ًا للبند ( )5/1/2-4على �أن ال يتعدى جمموع �أوزان اال�سطوانات  90%من
احلمولة امل�سموحة للمركبة.
.2يجب �أن يكون كامل ج�سم اال�سطوانة بداخل املركبة  -دون �أن يظهر منه �شيء خارج
		
(جانبي) املركبة �أو من خلفها.
		
.3يجب �أن ال تزيد حمولة املركبة عن احلد املقرر  -يف الرتخي�ص  -من اال�سطوانات.
.4يجب �أن ال تزيد �سرعة املركبة عن ( 60كم /ال�ساعة) مع كتابة عبارة «ال�سرعة 60
		
(كم/ال�ساعة)» على لوحة مثبتة بظهر املركبة.
		
.5يجب مناولة اال�سطوانات بدرجة عالية من احلذر والعناية  -ومينع رميها �أو دحرجتها
�أو تعري�ضها لل�صدمات حتى و�إن كانت فارغة.
		
 .6يجب �أن تكون مركبة نقل اال�سطوانات خالية من املواد اال�شتعالية.
.7مينع حتميل ونقل ا�سطوانات الغاز (فارغة �أم معب�أة) مع �أ�شياء �أخرى ،كما يحظر
		
ا�ستخدام مركبات نقل ا�سطوانات الغاز لأغرا�ض �أخرى.
.8مينع وقوف «االنتظار» ملركبات نقل اال�سطوانات الغاز (املعب�أة �أو الفارغة) يف الأماكن التي
		
تعج باملارة ماعدا يف الفرتات املحددة للتحميل والتنزيل يف �أماكن التوزيع.
.9يف حال عطل مركبات نقل ا�سطوانات الغاز املحملة  -يحظر تركها على الطرقات
		
الرئي�سية �أو يف املناطق ال�سكنية  -مع �ضرورة �إخطار الدفاع املدين (الإطفاء)
وال�سلطات الأمنية وم�سئويل ال�شركة التخاذ ما يلزم لت�أمني �سالمة الو�ضع ،وجرها
�إلى ور�ش ال�شركة املالكة بعد تفريغها من اال�سطوانات مع وجوب �إيقاف حمركها حتى
االنتهاء من عملية التنزيل.
.10يجب �أن تكون املركبة يف حالة وقوف تام �أثناء عمليات التحميل والتنزيل يف الهواء
		
الطلق يف �أماكن غري مزدحمة ومنا�سبة لذلك.
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.11يجب يف جميع الأحوال �أن يرافق قائد املركبة عامل م�ساعد للتحميل يف املركبات التي
تزيد حمولتها عن  10ا�سطوانات.
.12ال ي�سمح بنقل �أو ا�ستخدام �أية ا�سطوانة غاز ما مل تكن من الأنواع املعتمدة من
اجلهات املخت�صة ،و�أن تكون �سليمة وخالية متام ًا من العيوب الظاهرية  -كخ�شونة
اجل�سم وتلف الطالء واخلدو�ش وال�شروخ والكدمات.
.13مينع حماوالت �إخفاء اخلدو�ش والندبات وال�شروخ من على ج�سم ا�سطوانة الغاز
با�ستخدام املعجون �أو �أية مواد �أخرى.
.14ال ي�سمح با�ستخدام �أية ا�سطوانة ما مل تكن مزودة بياقة حماية معدنية محُ ِّوطة
ل�صمامها بهدف وقايتها من ال�صدمات والتلف �أثناء النقل واملناولة.
.15ال ي�سمح بتحميل ونقل ا�سطوانة الغاز ما مل يحكم غلق �صمامها وت�أمني تركيب الغطاء
عليه.
 .16يجب يف جميع الأحوال �إحكام غلق �صمامات اال�سطوانات.
.17يجب نقل اال�سطوانات الفارغة بنف�س الطريقة املتبعة يف نقل اال�سطوانات اململوءة.
.18مينع دخول املركبات غري امل�صممة لتحميل ا�سطوانات الغاز البرتويل امل�سال �إلى
منطقة التحميل.
.19يجب و�ضع لوحات �إر�شادية على �أبواب املركبة اجلانبية مو�ضح عليها ا�سم املوزع
ورقم الرتخي�ص ورقم الهاتف.

		

		
		
		
		
		
		
		

 5/1/5متطلبات الوقاية من احلريق يف عمليات مناولة ونقل وتوزيع ا�سطوانات الغاز:
		

.1يجب جتهيز املركبة بعدد  2على الأقل من مطف�آت احلريق اليدوية �سعة  9كجم من نوع
امل�سحوق اجلاف متعدد الأغرا�ض مع تثبيتهما خارج املركبة على جانبي غرفة القيادة (من
اخللف) على �أن ال يظهر منها ومن حماالتها �شيء خارج �أبعاد املركبة.
.2مينع التدخني منع ًا بات ًا �أثناء العمل على مركبات نقل ا�سطوانات الغاز البرتويل امل�سال
ويحظر وجود والعات ال�سجائر الكهربائية (وخالفه) داخل غرفة القيادة.

		

.3يجب تدريب العاملني على اتباع الطرق ال�صحيحة لتحميل ونقل وتنزيل ا�سطوانات
الغاز وتوعيتهم مبخاطرها ،كما يجب على قائد املركبة �أن يحمل معه دوم ًا دليل
التعامل مع حوادث الغاز البرتويل امل�سال ،كما يجب �أن يحمل معه ترخي�ص املركبة
اخلا�ص بنقل ا�سطوانات الغاز.

		

 .4مينع ترك املركبة حمملة با�سطوانات الغاز دون مراقبة.

		

108

دليل إرشادات الرقابة التنظيمية لموردي وموزعي اسطوانات الغاز البترولي المسال في دولة اإلمارات العربية المتحدة

.5يف حالة انقالب املركبة �أو تعر�ضها حلادث ج�سيم يجب �إبعاد الأ�شخا�ص عن منطقة
		
احلادث مع حظر كافة �أ�شكال م�صادر الإ�شعال عنها و�إبالغ امل�سئول املخت�ص بال�شركة
واال�ستعانة بالدفاع املدين (الإطفاء) واجلهات الأمنية الحتواء احلادث وتنظيم حركة
املرور وف�ض التجمهر حول احلادث.
� 5/2صهريج  Tankerنقل الغاز البرتويل امل�سال:
هو مركبة خم�ص�صة من حيث الت�صميم ومدجمة (مثبت بها) بخزان لنقل الغاز البرتويل امل�سال.
تنويهُ :يطلق م�صطلح �صهريج يف هذا البند على كل من اخلزان املنقول (منفرد ًا) واملركبة املدجمة
باخلزان.
� 5/2/1شروط عامة:
.1مينع ا�ستخدام �صهريج الغاز البرتويل امل�سال �إال بعد ا�ستيفاء كافة متطلبات ال�سالمة
		
واحل�صول على الرتخي�ص الالزم من اجلهات املخت�صة كالإدارة العامة للمرور والدفاع
املدين (الإطفاء) على �أن يتم جتديد الرتخي�ص دوريا  -بعد اجتيازه لكافة متطلبات
الفح�ص الفني.
.2يحظر على جهات متوين الغاز امل�سال بتزويد املواقع غري املرخ�صة بتخزين الغاز
		
البرتويل امل�سال.
 5/2/2متطلبات ت�صميم �صهريج الغاز البرتويل امل�سال:
.1يجب �أن يكون ت�صميم وت�صنيع ال�صهريج ح�سب املوا�صفات القيا�سية العاملية املعتمدة
		
بحيث يتحمل نوعية الغاز وال�سعة املنقولة و�ضغط الت�شغيل.
		
.2يجب �أن يكون خمرج تفريغ ال�صهريج ومزود ًا ب�صمام عزل تلقائي  -يغلق �أنبوب
التفريغ عند انف�صاله العر�ضي عن خرطوم التعبئة �أثناء تعبئة اخلزان.
		
.3يجب �أن يكون حمرك املركبة من النوع الذي يعمل بوقود الديزل و�أن يكون م�ستوفي ًا
ملتطلبات ال�سالمة من حيث التجهيز والأداء.
		
.4يجب طالء ال�صهريج باللون الأبي�ض ويكتب عليه خطر ،غاز ا�شتعايل م�سال  -مع
االلتزام بتطبيق نظام العالمات والرموز الدولية  HazChemاخلا�ص مبركبات نقل
املواد اخلطرة.
		
.5يجب تزويد املركبة مبخففة �صدمات (دعامية) متينة �أمامية وخلفية ويل�صق على
اخللفية منها ال�شريط الف�سفوري املقلم العاك�س  -ت�سهي ًال لتمييز املركبة.
		
.6يجب تزويد املركبة بقطع خ�شبية متينة (تحُ �شر حتت الإطارات) لإيقاف حركتها �أثناء
التعبئة والتفريغ.
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.7يجب جتهيز املركبة بالعدد الكايف من الإ�شارات ال�ضوئية الأمامية واخللفية بحيث ال
		
تقل عن �ستة  -يثبت اثنان منها يف �أعلى غرفة القيادة � -إ�ضافة �إلى الأ�ضواء اجلانبية
التي تو�ضح حدود ال�صهريج.
		
.8يجب جتهيز املركبة بقاطع كهربائي يدوي لدائرتها الكهربائية يكون م�ؤخرة ال�صهريج
و�آخر عند تو�صيالت التعبئة والتفريغ لتمكني قائد املركبة من �إيقاف عملية التعبئة �أو
التفريغ يف حاالت الطوارئ.
		
 .9يجب جتهيز املركبة بقاطع يدوي بالقرب من قائد املركبة لتمكينه من قطع دائرتها
الكهربائية �أثناء عملية التعبئة والتفريغ ويف احلاالت الطارئة ،بالإ�ضافة �إلى القاطع
الأتوماتيكي الذي يف�صل الدائرة الكهربائية للمركبة تلقائي ًا عند زيادة احلمل على
التمديدات الكهربائية.
.10يجب �أن يكون تغليف التمديدات الكهربائية للمركبة من النوع ال�سميك واملتني املقاوم
		
لل�شد وعوامل التلف ،و�أن تكون التمديدات اخلارجية �ضمن �أنابيب معدنية.
		
.11يجب تثبيت وحدة ت�صريف العادم (الإكزوز  )Exhaustباجتاه الأ�سفل يف الزاوية
الأمامية للمركبة (�أ�سفل واقية ال�صدمات) و�أن تكون نهايته جمهزة بكابح ال�شرر
 - Spark Arresterملنع خروج ال�شرر.
 .12يجب �أن يكون نظام الفرامل �سليم ًا وقوي ًا.
		
.13يجب �أن يعمل املحرك ب�شكل �صحيح و�سليم و�أن يكون ظاهره �سليم ًا وخال من �أي
		
ت�سرب للوقود.
 5/2/3متطلبات الفح�ص اليومي ل�صهريج الغاز البرتويل امل�سال:
يجب التقيد باملتطلبات الواردة يف البند رقم ( - )5/1/3بهذا ال�ش�أن.
		
 5/2/4متطلبات ال�سالمة يف نقل وقيادة �صهاريج الغاز على الطرقات:
 .1يجب �أن ال تزيد حمولة املركبة عن الكمية و�ضغط الت�شغيل املقرران لل�صهريج.
		
.2يجب �أن ال تزيد �سرعة املركبة عن ( 60كم /ال�ساعة)  -مع كتابة عبارة «ال�سرعة 60
		
(كم/ال�ساعة)» على لوحة ُتث َّبت على ظهر ال�صهريج.
		
 .3يجب �أن تكون املركبة نظيفة وخالية من �أية مواد ا�شتعالية �أخرى.
.4يمُ نع وقوف �أو انتظار ال�صهريج املعب�أ �أو الفارغ يف الأماكن املزدحمة باجلمهور ،كما
		
يمُ نع �سريها على الطرقات املحظورة على �صهاريج نقل الغاز البرتويل امل�سال.
		
.5يف حال العطل ،مينع ترك ال�صهريج املعب�أ �أو الفارغ على الطرقات الرئي�سية �أو يف
املناطق ال�سكنية -مع �ضرورة �إخطار الدفاع املدين (الإطفاء) وال�سلطات الأمنية
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وم�سئويل ال�شركة املالكة التخاذ ما يلزم لت�أمني �سالمة الو�ضع ،وجرها �إلى ور�ش
ال�شركة ،مع تف�ضيل �إفراغها من حمولتها قبل �سحبها ،كما يجب �إفراغها من حمولتها
قبل �إدخالها لور�شة ال�صيانة.
 5/2/5متطلبات ال�سالمة الواجب اتباعها يف عمليات تعبئة وتفريغ ال�صهريج:
		يجب �أن تتم عملية تعبئة وتفريغ ال�صهريج حتت �إ�شراف �شخ�ص فني مدرب على �إجراءات
الطوارئ ومواجهتها وتكون م�س�ؤولياته كالآتي:
ُ .1يحظر تعبئة �أي �صهريج يكت�شف فيه الت�س ّرب يف موقع التعبئة ،ويجب �سحبه فور ًا
		
�إلى مكان �آمن (وفق الإجراءات اخلا�صة بذلك) مع �إخالء املنطقة وا�ستدعاء املالك
والدفاع املدين (الإطفاء).
		

 .2مينع التعبئة ليال ما مل تكون الإ�ضاءة كافية وحممية وعازلة لل�شرر.

		

.3يجب � -أثناء عمليات التعبئة والتفريغ  -وقوف ال�صهريج يف مكان �آمن وبعيدا عن خطر
الت�صادم مع الت�أكد من �شد الفرامل اليدوية وو�ضع القطع اخل�شبية حتت الإطارات
لتثبيت حركة املركبة متام ًا.
.4يجب عزل و�إيقاف عمل حمرك ال�صهريج متام ًا مبا يف ذلك �أية وحدات متحركة �أو
جتهيزات كهربائية ،ما عدا التجهيزات اخلا�صة بتعبئة وتفريغ الغاز.

		

.5يجب على العاملني ارتداء القفازات الوقائية �أثناء عملية التعبئة والتفريغ.
.6يجب فح�ص اخلزان املُ�ستقبـِل للغاز امل�سال للتحقق من �صالحيته ال�ستقبال نوعية الغاز
وكميته.

		

.7يجب الت�أكد من �أن اخلزان املراد تعبئته ومتديداته يف حالة �سليمة وخالية من �أية
عيوب �أو �أعطال و�أنها منا�سبة من حيث الت�صميم لتحمل ال�ضغط ونوعية الغاز املنقول.

		

.8يجب ت�أري�ض ال�صهريج  -تو�صيله بخط الت�أري�ض اخلا�ص  -قبل و�أثناء عملية التعبئة
والتفريغ لت�صريف الكهرباء ال�ساكنة عنه ،والت�أكد فك كابل الت�أري�ض عن املركبة قبل
حركتها.

		

.9يجب مراقبة عدادات �ضغط ال�صهريج (�أثناء التعبئة) واخلزان (�أثناء التفريغ)
حت�سب ًا للطفح ،كما يجب معاودة تفقد قراءة العدادات بعد االنتهاء من العملية.

		

		

 5/2/6متطلبات الوقاية من احلريق ل�صهاريج نقل الغاز البرتويل امل�سال:
		

.1يجب جتهيز املركبة بعدد  2على الأقل من مطف�آت احلريق اليدوية �سعة  12كجم
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من نوع امل�سحوق اجلاف متعدد الأغرا�ض مع تثبيتهما خارج املركبة على جانبي غرفة
القيادة (من اخللف) على �أن ال يظهر منها ومن حماالتها �شيء خارج �أبعاد املركبة.
.2مينع التدخني منع ًا بات ًا �أثناء عمليات نقل وتعبئة وتفريغ �صهاريج الغاز البرتويل امل�سال
ويحظر وجود والعات ال�سجائر الكهربائية (وخالفه) داخل غرفة القيادة.

		

.3يجب توعية العاملني مبخاطر الغاز البرتويل امل�سال وتدريبهم على اتباع الإجراءات
ال�صحيحة لنقل وتعبئة وتفريغ �صهاريج الغاز ،كما يجب على قائد املركبة �أن يحمل
معه دوم ًا دلي ًال للتعامل مع احلوادث الطارئة ل�صهاريج الغاز البرتويل امل�سال ،و�أن
يحمل معه الرتخي�ص الالزم للمركبة لنقل الغاز.
 .4مينع ترك املركبة دون مراقبة �سواء ًا كانت معب�أة �أو فارغة.

		

.5يف حالة انقالب ال�صهريج �أو تعر�ضه حلادث ج�سيم يجب �إبعاد الأ�شخا�ص عن احلادث
مع حظر كافة �أ�شكال م�صادر الإ�شعال عن املنطقة و�إبالغ امل�سئول املخت�ص بال�شركة
واال�ستعانة بالدفاع املدين (الإطفاء) واجلهات الأمنية الحتواء احلادث وتنظيم حركة
املرور وف�ض التجمهر حول احلادث.
.6يجب �صيانة مركبة ال�صهريج واملحافظة دائم ًا على �صالحيتها و�سالمتها مبا يف
ذلك �إخ�ضاعها للفح�ص الفني ال�شامل ب�شكل دوري وعلى املتعهد �أو مالك ال�صهريج
االحتفاظ ب�سجل مرجعي دائم لعمل ال�صهريج وامل�سافات التي قطعتها و�أعمال ال�صيانة
والإ�صالحات التي طر�أت عليها  -لتقدميها للجهات املخت�صة عند طلبها.
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الملحق ج
بطائق الخدمات ومخطط عمل الخدمة

الوثائق وامل�ستندات املطلوبة:

غري مرتبطه

�أفراد

من احلكومة �إلى املتعاملني

اجرائية

اخلدمات املتنوعة

ينطبق

ال ينطبق

املتطلبات و ال�شــروط واالحكام
(حمدودية اخلدمة)

•"زيارة موظف الإ�ستقبال يف مراكز تقدمي اخلدمة
• تقدمي امل�ستندات املطلوبة

اجراءات وخطوات تقدمي الطلبات

1000

�إحتادية

ال ينطبق

حملية

تفا�صيل ر�سوم اخلدمة

مركز االت�صال

�أجهزة اخلدمة الذاتية

التطبيقات الذكية

ينطبق

24

ال ينطبق

املوقع االلكرتوين

مراكز تقدمي اخلدمة

ينطبق

7

ينطبق  /ال ينطبق �ساعات عمل القناة متو�سط زمن اجناز اخلدمة

�إجراءات تقدمي اخلدمة من خالل القنوات املختلفة وبح�سب احلاالت املختلفة للخدمة وب�إختالف الإمارة :

ترابط اخلدمة :

هي خدمة تقدم للمتعاملني ميكن من خاللها االدارات:
طلب �شهادة تفيد با�ستيفاء �شروط الوقاية اخلدمة الرئي�سية :
وال�سالمة الواجب توافرها يف امل�ستودعات التي
ت�ستخدم لغر�ض التخزين بهدف بيع و�شراء طبيعة اخلدمة :
والتداول التجاري لتلك املواد () .
متلقي اخلدمة :
خمزن ا�سطوانات غاز برتويل م�سال
فئات املتعاملني امل�ستهدفة :

�إدارة احلماية املدنية وال�سالمة

القناة

مراكز تقدمي اخلدمة يقوم املدقق بالتدقيق على ما يلي� ،إ�ضافة
لإدخال �أية مالحظات:
 oوجود امل�ستندات التالية:
املوقع االلكرتوين
• الرخ�صة التجارية �أ�صلية �صادرة عن
•"�ضمن �إخت�صا�ص الإدارة
دائرة التنمية االقت�صادية.
أه
�
املن�ش
برقم
م�ستخدم
ان�شاء
"
•
املخزن
يحتويها
التي
• ك�شف ب�أعداد املخازن
•"الدخول الى املوقع االلكرتوين
املركزي (املعب�أة �أو الفارغة).
• ملئ النموذج االلكرتوين ودفع الر�سوم الالزمة المتام
•"عقد االيجار �صورة ملونة.
اجراءات اخلدمة
•"خطة طوارئ (ت�سرب الغاز ،حريق).
•"خمطط املوقع.
 .تقرير بيت خربة (�أختياري)

قناة تقدمي اخلدمة

و�صف اخلدم ــة:

ا�سم اخلدم ـ ـ ــة:

ترخي�ص م�ستودعات املواد اخلطرة

القطاع:

الدفاع املدين

قنوات تقدمي اخلدمة:

ترخيص مستودع اسطوانات الغاز البترولي المسال
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الدفاع املدين
�إدارة احلماية املدنية
وال�سالمة
اخلدمات املتنوعة
اجرائية
من احلكومة �إلى
ال�شركات
�شركات
غري مرتبطه

�أجهزة اخلدمة الذاتية
مركز االت�صال

تفا�صيل ر�سوم اخلدمة
حملية
�إحتادية
ال ينطبق
 1000لكل
ن�شاط

ال ينطبق
ال ينطبق

قنوات تقدمي اخلدمة:
ينطبق � /ساعات عمل متو�سط زمن
القناة
القناة اجناز اخلدمة
ال ينطبق
7
ينطبق
مراكز تقدمي اخلدمة
24
ينطبق
املوقع االلكرتوين
ال ينطبق
التطبيقات الذكية

شركات تداول اسطوانات الغاز البترولي المسال

القطاع:
�شركات تداول ا�سطوانات الغاز البرتويل امل�سال
ا�سم اخلدم ـ ـ ــة:
هي خدمة من خاللها ميكن للعمالء االختيار فيما بني احدا اخلدمتني او دجمهما مع ًا االدارات:
و�صف اخلدم ــة:
�أ .خدمة تعب�أة ا�سطوانات الغاز البرتويل امل�سال( .تعبئة وتوريد)
خدمة ميكن من خاللها للمقاولني طلب �شهادة تفيد با�ستيفائهم ل�شروط الوقاية وال�سالمة اخلدمة الرئي�سية :
الواجب توافرها يف ال�شركات املعب�أة واملوردة لأ�سطوانات الغاز البرتويل امل�سال من االدارة طبيعة اخلدمة :
العامة للدفاع املدين ،وذلك خالل تعبئتهم على نطاق الدولة.
متلقي اخلدمة :
ب .خدمة توزيع ا�سطوانات الغاز البرتويل امل�سال( .تداول وتوزيع)
خدمة ميكن من خاللها للمقاولني طلب �شهادة تفيد با�ستيفاءهم ل�شروط الوقاية وال�سالمة
فئات املتعاملني امل�ستهدفة :
امل�سال
البرتويل
الواجب توافرها يف �شركات التوزيع وال�صيانة والرتكيب ال�سطوانات الغاز
ترابط اخلدمة :
من االدارة العامة للدفاع املدين ،وذلك خالل توزيعهم على نطاق الإمارة.

قناة تقدمي اخلدمة

• الدخول الى املوقع االلكرتوين
• ملئ النموذج االلكرتوين ودفع الر�سوم
الالزمة المتام اجراءات اخلدمة

• زيارة �أحد موظفي تقدمي اخلدمة يف مراكز
تقدمي اخلدمة
• تقدمي امل�ستندات املطلوبة

�إجراءات تقدمي اخلدمة من خالل القنوات املختلفة وبح�سب احلاالت املختلفة للخدمة وب�إختالف الإمارة :
املتطلبات وال�شــروط واالحكام
اجراءات وخطوات تقدمي الطلبات
الوثائق وامل�ستندات املطلوبة:
( حمدودية اخلدمة )
• �ضمن االمارة نطاق
االخت�صا�ص
• ان�شاء م�ستخدم برقم
املن�ش�أه

مراكز تقدمي اخلدمة • خدمة تعب�أة ا�سطوانات الغاز البرتويل امل�سال.
 .1الرخ�صة التجارية ملونه �صادرة عن دائرة التنمية االقت�صادية (حتتوي على ن�شاط
تعب�أة وتوريد).
 .2تقرير فني يفيد با�ستيفاء منطقة التعب�أة وامل�ستودع من بيت خربة معتمد (متطلب اختياري)
.3عقود ا�سترياد الغاز البرتويل امل�سال من جهة منتجة او م�صنعة معتمدة لدى امارات الدولة.
املوقع االلكرتوين
 .4عقد االيجار او ما يثبت ملكية املن�ش�أة (�صورة ملونة).
 .5خطة طوارئ (ت�سرب الغاز ،حريق).
 .6خطة تدريبية للعاملني يف جمال ال�صحة وال�سالمة والتعامل مع املواد اخلطرة.
 .7خطة حمالت التوعوية الدورية.
 .8خمطط املوقع.
 .9اعتماد عالمة جتارية خا�صة بال�شركة .Logo
 .10اعتماد التوقيع الأ�صل.
 .11ك�شف بالعمال مع حتديد �أماكن االخت�صا�ص.
 .12ك�شف معتمد ب�أعداد املركبات وال�صهاريج من املرور.
• خدمة توزيع ا�سطوانات الغاز البرتويل امل�سال.
 .1الرخ�صة التجارية ملونه �صادرة عن دائرة التنمية االقت�صادية (حتتوي على ن�شاط توزيع).
 .2م�ستند اثبات ملكية �أو ايجار خمزن مع �شركة التعبئة املعتمدة من قبل الدفاع املدين.
 .3عقد تعيني مع �أحد املعبئني املعتمدين من قبل الدفاع املدين (على نطاق الدولة).
 .4ك�شف بالعمال مع حتديد �أماكن االخت�صا�ص.
 .5ك�شف بالعمال املتدربني �صادرة من املورد املعتمد.
 .6عقد االيجار �أو ما يثبت ملكية املن�ش�أة � -صورة ملونة.
 .7اعتماد عالمة جتارية خا�صة بال�شركة .Logo
 .8خمطط املوقع.
 .9اعتماد التوقيع الأ�صل.
 .10ك�شف ب�أعداد املركبات وال�صهاريج معتمد من املرور.
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والمطلوب وضعها على االسطوانات

دليل إرشادات الرقابة التنظيمية لموردي وموزعي اسطوانات الغاز البترولي المسال في دولة اإلمارات العربية المتحدة

117

مواصفات الالصق المعتمد
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املوا�صفات
ا�سم الغاز (اال�سم ال�صحيح لل�شحن )UN
ت�صنيف املواد اخلطرة
حمتوى اال�سطوانة لدى معيار درجة احلرارة وال�ضغط
()15°C @ 101.3 kPa
حجم اال�سطوانة
الرمز ال�شريطي للمنتج
خماطر الغاز البرتويل امل�سال وبيانات الإحرتاز:
1.1يجب و�ضع اال�سطوانة دائم ًا بال�شكل الر�أ�سي.
2.2يجب و�ضع اال�سطوانة بعيد ًا عن �أ�شعة ال�شم�س املبا�شرة.
3.3يجب و�ضع اال�سطوانة بعيد ًا عن م�صادر احلرارة واللهب املبا�شر.
4.4و�ضع اال�سطوانة يف �أماكن جيدة التهوية.
5.5يف حالة ت�سرب اال�سطوانة:
أ.أ�أغلق �صمام اال�سطوانة.
ب.ب�أطف�أ جميع م�صادر اال�شتعال/احلريق.
ج.جال ت�شعل �أو تطف�أ مفاتيح الكهرباء.
د.د�أت�صل بخط الطوارئ � +أت�صل باملوزع اخلا�ص بك.
�أرقام التوا�صل ملقدمي اخلدمة عند الطوارئ(رقم توا�صل
�شركة التوزيع) � +أرقام الطوارئ 997
العالمة التجارية وحتتوي على اال�سم التجاري
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Description
)Gas name (UN Proper Shipping Name
Dangerous Goods Classification

Contents of cylinder at standard temperature
)and pressure (15°C @ 101.3 kPa
Cylinder size

Material barcode

GHS Hazard and Precaution Statements
1. Always keep cylinder in upright position.
2. Keep away from direct sunlight.
3. Keep away from heat and open fire.
4. Keep cylinder in well ventilated space.
5. In case of gas leak:
a. Shut off cylinder valve.
b. Extinguish all sources of ignition /fire.
c. Do not turn on/off electrical switches.
d. Call the emergency contact + call your
dealer.

Customer Engagement Centre contact details in
case of emergency + Emergency Contact 997
Brand Name & Logo
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