طرح كهاب-دستور العمل اجرايي شركت هاي زنجيره ايي توزيع سوخت

وجايگاه هاي جديداالحداث
تبيين رابطه شركت ملي پخش و شركتهاي زنجيره ايي توزيع سوخت
در خصوص اجراي طرح كهاب جايگاههاي عرضه سوخت

در راستاي اجراي بند يك مصوبه شماره /64535ت  46853ه  348184831هيات محترم وزيران
مبني بر اجراي طرح كهاب در جايگاه هاي عرضه سوخت ،شركتهاي زنجيره ايي توزيع
سوخت مذكور مكلف به اجراي طرح كهاب در جايگاههاي تحت پوشش خود ميباشد لذا
در اين خصوص منابع مورد نياز جهت ايجاد زير ساخت الزم شامل نصب تجهيزات استيج
 ،2نصب دستگاه بازيافت بخار ،كاليبراسيون ،پشتيباني ،نگهداشت و غيره توسط شركت
ملي پخش طبق جدول شماره  3اعالم گرديده است ،كه اين امر در راستاي اجراي ايمن،
صحيح و مطابق با شرايط عملياتي و اقليمي جايگاه مي باشد .همچنين پرداخت حق نشان
راهاندازي كامل طرح كهاب به شركتهاي مذكور ،طبق شرايط ذيل محقق خواهد گرديد .
لذا جايگاههايي كه تحت پوشش اين شركت ها قرار ميگيرند ميبايست شرايط ذيل را در
خصوص اجراي طرح كهاب دارا باشند :

الف) stageI

 شركت برند مكلف است به منظور اجراي طرح كهاب  ،زير ساخت الزم را به گونه اي
كه در ذيل به آن اشاره شده است ،در جايگاههاي تحت پوشش خود ،ظرف مدت
شش ماه از تاريخ عقد قرارداد ايجاد نمايد ؛ در صورت تائيد طرح كهاب درخصوص
پياده سازي موارد تاييديه چك ليست شماره يك جايگاه صادر خواهد گرديد .
 درصورت عدم تجهيز جايگاه به استيج يك ،شركتهاي زنجيره ايي توزيع سوخت مي
بايست ظرف مدت يك ماه اقدام به تهيه و نصب تجهيزات مربوطه مطابق با اطالعيه
شماره  199834787مورخ 7483849نمايد.
 در صورتيكه استيج يك در جايگاه وجود داشته وليكن نياز به تعميرات اساسي يا
كاليبره داشته باشد ،شركتهاي زنجيره ايي توزيع سوخت مكلف است ،نسبت به
تعويض و يا عملياتي نمودن سيستم مذكور و كاليبراسيون آن ظرف مدت تعيين شده
و ارائه گواهينامه كاليبراسيون و اخذ تائيديه از شركت ملي پخش اقدام نمايد.

 مخزن زير زميني جايگاه مي بايست از نظر نشتتي بدنته متورد بازرستي قترار گرفتته و
هرگونتته ختتوردگي و نشتتتي آن اصتتالح گتتردد (.اطالعيه شماره 53551878آ مورخ
 34798383و اطالعيه شماره  1998334693مورخ ()347385837
ب )نصب و راهاندازي دستگاه بازيافت بخاربنزين

اين مرحله شامل دو قسمت كلي ذيل مي باشد كه توسط ستاد شركت ملي پخش به
صورت سه ماهه مورد پايش قرار خواهد گرفت.
ب )1-اخذ تاييديه از طرح كهاب
ب -3 -3-شركتهاي زنجيره ايي توزيع سوخت با تكميل فرم شماره يك اطالعات و شرايط
جايگاه مربوطه  ،ميبايست نسبت به اخذ تاييديه در خصوص نوع دستگاه انتخابي از طرح
كهاب اقدام نمايند.
ب -2-3-تهيه نقشه  AREA CLASSIFICATIONو مشخﺺ نمودن محل نصب دستگاه و تهيه
نقشه هاي اجرايي
ب - 4-3-درخواست بازديد و اخذ تاييد نقشه هاي اجرايي از كارشناسان فني منطبق با
محل نصب و نوع تجهيزات
ب 2-تهيه و نصب دستگاه بازيافت بخار جايگاهي:
ب -3-2-تهيه و ثبت شماره سريال دستگاه با استفاده از فرم شماره دو.
ب -2-2-اجراي فونداسيون دستگاه بازيافت بخار در محل تعيين شده.
ب -4-2-نصب دستگاه بازيافت بخار مطابق با استانداردها مربوطه.
ب -3-2-انجام لوله كشي ها و برقراري كانكشن هاي الزم و راه اندازي.
ب -6-2-انجام آزمايشات الزم و اخذ گواهينامه عملكرد.

نقشه شماتيک نصب تجهيزات بازيافت بخارات بنزين درجايگاه

ج)اجراي stage II

 درصورت عدم تجهيز جايگاه به لوله كشي خط بخار ،شركتهاي زنجيره ايي توزيع
سوخت مي بايست ظرف مدت تعيين شده نسبت به تهيه و نصب تجهيزات مربوطه با
توجه به نوع سيستم انتخابي استيج  ، 2اقدام نمايد.
 شركت هاي مذكور ميبايست ظرف مدت تعيين شده نسبت به تهيه و نصب تجهيزات
مربوط به بازگرداندن بخار بنزين باك خودروها به مخزن زير زميني (استيج ) 2اقدام
نمايند.
 توجه  :با توجه به الزامات سازمان حفاظت محيط زيست  ،جايگاه هاي جديد االحداث
بايستي قبل از بهره برداري به تجهيزات بازيافت بخارات بنزين و stage IIو
متعلقات آن مجهز گردند.
 با توجه به تغيير ضوابط سازمان حفاظت محيط زيست در رعايت حداقل فاصله از
سكونت گاه هاي اطراف جايگاه مشروط به اجراي كامل طرح كهاب ،بهره مندي از اين
شرايط منوط به اجراي كامل طرح كهاب مطابق با اين شيوه نامه وشامل
نصب stageI+stageII+vapor recovery systemهمراه با سامانه پايش
آنالين  VOCونصب  flame arresterدر ورودي و خروجي تجهيزات مي باشد .
الزامات اجرايي
 روش اجرايي مجري به هر نحو نمي بايست عملكرد طبيعي ديسپنسر و تجهيزات مربوطه
را مختل نمايد.
 نگهداشت و پشتيباني از تجهيزات كهاب برعهده شركتهاي زنجيره ايي توزيع سوخت
بوده و اين امر هر سه ماه يك بار توسط شركت ملي پخش (طرح كهاب) مورد بررسي قرار
مي گيرد و در صورت عدم عملكرد صحيح مبلغ حق الزحمه اين بخش قطع خواهد
گرديد.
 پﺲ از تكميل سيستم بازيافت بخار ،ميزان دبي وكيوم پمﭗ استيج 2

(Ratio

)A/L

ميبايست به گونه اي تنظيم گردد كه مقدار بخار متصاعد شده از باك خودرو در زمان
بارگيرى كمتر از  38 PPMباشد( .حدود  386برابر دبي بنزين)

ميزان بنزن مخزن زيرزميني ميبايست در طول دوره پايش تست گردد و هيچگاه نبايد از
 % 3فراتر برود.
در صورت استفاده از سيستم  VRSبا برگشت بخار با نفتكش ،بخار برگشتي به مخزن
نفتكش ميبايست غليﻆ تر از ميزان مجاز قابل انفجار باشد.

((UEL

 خروجﻰ ونت مخازن ميبايست به سنسور سنجش بخار مجهز و به سامانه ديسپچينﮓ متصل
گردد.
 در سيستم هاي تبريدي ،گاز مبرد ميبايست داراي شاخﺺ
 2999و همچنين  Classificationمناسب مناطق خطر  A3باشد.
3

ODP

صفر و GWP 2كمتر از

 در سيستم هاي تركيبي در زماني كه نفتكش مجهز به برگشت بخار در حال تخليه ميباشتد
ميبايستتتت قستتتمت تغليظ كننده از مدار خارج و تنها قسمت واجذب در سرويﺲ باشد به
گونه اي كه ميزان غلظت بخار برگشتي از UELكمتر نگردد.
 در مناطقي كه نفتكشها مجهز به سيستم برگشت بخار نمتتي باشتتد ميبايست از دستگاههاي
 TVRS4استفاده گردد تا ميانگين ميزان خروجي پايين تر ازميزان استاندارد  46 g/m³گردد.
 در مدلهاي تركيبي ،در زمان تخليه نفتكش مجهز به برگشت بخار ،سيستم ميبايست وجود
نفتكش را تشخيﺺ داده و تنها قسمت واجذب در مدار قرار گرفته و غلظت خروجي
برگشتي به نفتكش باالتر از UELباشد.
 در ورودى و خروجﻰ دستگاه بازيافت بخار ميبايست از Arrester

 Flameمناسباستفاده

گردد.
 نصب هرگونه شير يك طرفه اي در مسير بخار مجاز نمي باشد.
 اختالف فشار مسير بخار ورودي نسبت به خروجي دستگاه  VRSميبايست كمتر از  46ميلتي
بار باشد (افت فشار) و هيچ گونه شيري نبايد در مسير ونت مخزن زير زمينتي قترار گيترد.
(با توجه به امكان يخزدگي مسير چيلر ممكن است مخزن تحت فشار قرار گيرد).
 صحت نصب و عملكرد سيستم بازيافت بخار ( استيج دو و دستگاه بازيافت بختار) ميبايستت
دربازه هاي زماني  4ماهه توسط تيم كارشناسي شركت ملي پخش يا شركت هاي بازرستي

1

Ozone Depletion Potential
Global Warning Potential
3
Total vapor recovery system
2

مورد تاييد واحد طرح كهاب بررسي و تاييد گردد و در صورت عدم تاييد عملكترد صتحيح
آن حق الزحمه كهاب قطع خواهد گرديد.

 شركت نصب كننده تجهيزات ،ميبايست نحوه صحيح اپراتوري دستتگاه و ستوختگيري را بته
كليه پرسنل جايگاه آموزش دهد.

 اطالعات سنسور  VOCجايگاهها ميبايست با پروتكل مشخﺺ به صورت درگاه سريال به
واسط ديسپچينﮓ تحويل گردد.
توجه مهم :

در صورت استفاده از ديسپنسرهاي مجهز به طرح كهاب كه قبال تاييديه اخذ ننمتوده انتد الزم
است قبل از خريداري و نصب ،روال جاري تاييد ديسپنسر جهت نصتب در جايگتاه هتا را طتي
نموده و تاييديه معاونت فني و طرح كهاب را اخذ نمايند.
 در صورت ايجاد تغييرات در ديسپنسرهاي موجود و نصب تجهيزات برگشت بخارات بنتزين
اين تغييرات در قالب ارتقاء ديسپنسر تلقي شده و مشمول رعايت الزامتات استتاندارد ملتي
ايران به شماره  5674ميگردد.

شماتيک اجراي لوله كشي استيج  1و  2با وكيوم پمپ نقطه اي(درون ديسپنسري)

: سايز پيشنهادي براي اجراي لوله كشي مسير بخار  4اينچ براي هدر هتا و  2ايتنچ بتراي هتر
انشعاب ديسپنسر با شيب يك الي دو درصد به سمت مخازن مي باشد ليكن در صتورتي كته
سازنده ديسپنسر يا وكيوم پمﭗ استفاده از لوله ها باسايز پايين تر را مجاز بداند امكان اجراي
آن با پذيرش مسئوليت هاي ناشي از عدم عملكرد صحيح سيستم ،امكان پذير خواهد بود.
توجه :در صورتيكه امكان ايجاد شيب  3تا  2درصد در كل مسير لوله كشي خط بخار از
ديسپنسر به مخازن ميسر نگردد بايستي شيب مورد نياز با ايجاد يك مخزن با حجم باالتر از ده
ليتر اقدام گردد كه اين مخزن بايستي به يك درين دستي مجهز گردد (اجراي تخليه اتوماتيك
از طريق شير درين و يا اتصال به مسير سيفون پمﭗ هاي غريق اختياري مي باشد).

شکل  : 2شماتيک لوله كشي استيج  1و  2با وكيوم پمپ نقطه ای(درون ديسپنسری)

در صورتيكه امكان در نظر گرفتن شيب يك تا دو در صد امكان پذير نباشد

لوله كشي استيج  1و  2با وكيوم پمپ سنترال(مركزی)

 سايز پيشنهادي براي اجراي لوله كشي مسير بخار  4اينچ بتراي هتدرها و  2ايتنچ بتراي هتر
انشعاب ديسپنسر با شيب يك الي دو درصد به سمت مخازن مي باشد ليكن در صتورتي كته
سازنده ديسپنسر يا وكيوم پمﭗ استفاده از لوله ها با سايز پايين تر را مجاز بداند امكان اجراي
آن با پذيرش مسئوليت هاي ناشي از عدم عملكرد صحيح سيستم ،امكان پذير خواهد بود.
 در صورت استفاده از وكيوم سنترال استفاده از وكيوم پمﭗ دور متغير توصيه ميگردد.

 در صورت استفاده از وكيوم سنترال به دليل فاصله نقطه نصب وكيوم پمتﭗ و نقطته اثتر آن
بايست تمهيدات الزم جهت اثر بخشي وكيوم ايجاد شده در ديسپنسرها در نظر گرفتته شتود.
مالك صحت عملكرد وكيوم پمﭗ اندازه گيري  VOCدر كنار نازل در زمان سوختگيري خواهد
بود (.كمتر از ) PPM 38

شماتيک لوله كشي استيج  1و  2با وكيوم پمپ سنترال

 :نقشه يک جايگاه مجهز به وكيوم پمپ سنترال

نمونه اتصاالت شکل پمپ مركزی

3- syphon valve
2- 383” ball valve
4- vacuum inductive switch
3- vacuum gauge for testing 9”—399”
6- 383” three-way union for the testing port of vacuum gauge
5- 3 382” backpressure vent valve
1- 3 382” ball valve
8- filter net ( or filter)
7- Vacuum Pump

مشخصات عمومي لوله كشي
3)all pipes ,6L,GRB,SMLS,SCH39،4”,2”
2)VALVE, PLUG,FLRF.CL369, A235WCB,TRIM 435 S.S
4)FITTINGS ASTM A-243,WPB, SCH39
3)FLANGES,R.F.CL369 ,A-396
6)STUD BOLTS& NUTS ,A-374-B1 A373-2H

