
 

  

 

- 1 - 
 سازي مصرف سوخت كشورسازمان بهينه

 

 CNGاصول ايمني در جايگاههاي سوخت 

 

  2صفحه             مقدمه 

 3صفحه           ايمني عمومي 
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 5صفحه         خطر دستورالعملهاي هنگام بروز
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  CNGاصول ايمني در جايگاههاي سوخت 

 مقدمه

ماده اي به شدت خطر ناك است شكي نيست . اما با مطالعه تاريخچه حوادث مربوط به  (CNG)در اين نكته كه گاز پر فشار 

كه در تهيه گيتي به وقوع پيوسته اند در مي يابيم كه تنها با رعايت نكات مهم اما ساده ايمني مي توان با  CNGتگاههاي ايس

  استفاده كرد و نظاره گر هيچ حادثه اي نيز نبود CNGآسايش و آرامش از ايستگاههاي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايمني عمومي 

طرناك است لذا رعايت موارد ايمني هنگام كار با آن الزامي است. از جمله مواردي اي شديدًا خ( مادهCNGگاز طبيعي فشرده )

 كه بايد هنگام كار با آن رعايت كرد عبارتند از:
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 ها بايستي پيش از تعمير يا سرويس تخليه تمامي سيستم(Vent) .شوند 

 م پذيرند و هماهنگي كاملي بايستي تنها توسط پرسنل تأييدشده انجااندازي، نگهداري و تعمير مينصب، راه

 اندازي و ايمني مربوطه داشته باشند.با قوانين راه

  كدام از وسايل محافظتي را مجموعة تجهيزات گاز ممنوع است. هيچيک از متري هر  01كشيدن سيگار تا فاصلة

 تنظيم، جابجا يا حذف ننماييد.

 عنوان هنگام كار ماشين برداشت. بايستي به هيچنميها را ها و پوششها بسيارخطرناكند. محافظقطعات دوارماشين 

 كنند بايستي از لوازم محافظتي براي شنوايي استفاده كنند.افرادي كه با كمپرسور كار مي 

 هاي آغشته به روغن را كنار مجموعة كمپرسور يا موتور محرك انباشته نكنيد.مواد آتشزا مانند پارچه 

 فشار كاري مورد نظر مناسب  ين است به آساني در دسترس نباشند، بايستي براكشي و ديگر متعلقات، كه ممكلوله

 باشند. اگر ضرورت داشته باشد بايستي آنها را تست كرد و با وسايل تخلية فشار مجهز نمود.

 شوند بايستي با تمامي قوانين محلي در مورد هاي ولتاژ بالايي كه در مناطق خطرناك و سمي استفاده ميكابل

 بايستي توسط بازرس )ادارة برق( تأييد شود.زات الكتريكي مطابقت داشته باشند. تمامي سيستم الكتريكي ميتجهي

 

 ايمني كاركرد  2-1

 هاي مرتب و مداوم از آن بعمل آيند تا بتوان كاركردي كمپرسور بايستي در شرايط ايمني نگهداري شود و بازرسي

 مطمئن را بدست آورد.

 نگهداري بايستي به همان ترتيب كه سازنده تعيين كرده است تهيه و ثبت شوند.و هاي بازرسي و تعميرات برگه 

 .پيش از استارت مجموعة كمپرسور، اطمينان حاصل كنيد كه هيچكس مشغول بازرسي يا تعمير كمپرسور نيست 

 كار كند. كمپرسور بايستي در محدودة پارامترهايي كه در مشخصات فني دستگاه آمده است 

 

 

 شوند، نداشته باشد.ها يا ديگر نقاط سيستم كه در حين كار داغ ميكشيمطمئن شويد كه هيچكس تماسي با لوله 

 .اطراف لولة اگزوز با خروجي داغ، منيفلدها و توربوشارژها را از پرسنل خالي نگاه داريد 

 كه كمپرسور مشغول بكار است تعميرات انجام ندهيد.هرگز هنگامي 
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 سازي گازها رعايت نكات پييشگيرانه ضروري است. تمامي مقررات ايمني مربوط به استفاده از گاز اي فشردهبر

 بايستي بدقت مورد توجه قرار گيرند.زا ميفشرده، خصوصاً براي گازهاي اشتعال

 انتخاب شوند.بايستي بر اساس مقررات مربوط به نوع گاز مورداستفاده هاي آنها ميتجهيزات الكتريكي و حفاظ 

توان بر اين نكته پافشاري كرد كه گاز فشرده انرژي زيادي دارد و بسيار خطرناك است. تنها پرسنلي كه بيش از اين نمي

 را دارند. CNGاندازي و تعمير تجهيزات اند و يا افراد تأييدشده اجازة راهآموزش مناسب و كافي ديده

 

 

  (Emergency)هاي هنگام بروز خطر دستورالعمل 2-2

ايمني اصل اول  پيش از اينكه هركدام از مراحل مقابله با حالت اورژانس اجرا شود بايستي ابتدا شرايط را به دقت سنجيد.

است و خود يا ديگران را در معرض خطر قرار ندهيد. چندين سوئيچ خاموش اضطراري و شيرهاي قطع جريان در سيستم 

CNG همچنين اهميت  تفاده كنيد كه هنگام بكارگيري آن خطري متوجه شما نباشد.اند. از مكانيزم ايمني استعبيه شده

و شيرهاي  (Emergency Shut Down)  هاي قطع اضطراري جريانبا محل تمامي سوئيچ CNGدارد كه اپراتورهاي ايستگاه 

 آشنا شوند.( Shut Off Valve) قطع جريان
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 كمپرسور  2-3

به طور اتوماتيک دستگاه را خاموش خواهد كرد. به هر  PLCرسور پيش بيايد كنترلر اگر مشكلي در هنگام كار كمپ عموماً

 بايستي اجرا شوند.هاي زير ميروشحال اگر مشكل اورژانسي پيش آمد 

 

 اقدام اضطراري وضعيت رديف

 نشتي گاز اساسي 0
اده از ها روي برد اصلي كمپرسور را خاموش كنيد و با استفكنار پانل گيج STOPبا دكمة 

 را خاموش كنيد. CNG( دستگاه، تمام سيستم ESDهاي قطع اضطراري )يكي از دكمه

2 
صداي بلند غيرعادي از 

 شود.كمپرسور شنيده مي
 ها روي برد اصلي، كمپرسور را خاموش كنيد.كنار پانل گيج STOPبا دكمة 

 د اصلي، كمپرسور را خاموش كنيد.كنار پانل گيجها روي بر STOPبا دكمة  كند.شير اطمينان تخليه مي 3

 

 :به هنگام بروز آتش

 را خاموش كنيد. CNGبا استفاده از دكمة توقف اضطراري كل سيستم  (0

 نشاني را مطلع سازيد.مأموران آتش (2

 منطقه را تخليه كنيد. (3

 .نماييدعمل  ،كندبيان مي CNGايستگاه در نشاني به دستوراتي كه افسر آتش (4

 يحات عمومي

 

 


