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  اشتراطات السالمة واألمان الصناعي لصناعة البترولل

  التعاريف واالشتراطات العامة : األوللالجزء 

  مقدمة

  : تصدر هذه المواصفات القياسية في ثالثة أجزاء كالتالي 

التعـاريف  :  الجـزء األولل     –اشتراطات السالمة واألمـان الـصناعي لـصناعة البتـرولل             ١

   العامة تواالشتراطا

يـات الحفـر    عمل:  الجـزء الثـاني      –اشتراطات السالمة واألمان الصناعي لصناعة البترولل         ٢

 واإلنتاج 

 عمليـات التكريـر   :  الجزء الثالـث     –اشتراطات السالمة واألمان الصناعي لصناعة البترولل          ٣

  والنقلل والتداولل
   المجالل– ١

     تختص هذه المواصفة القياسية بالتعاريف الخاصة بصناعة البترولل ، واالشتراطات العامة للسالمة            

   ٠واألمان الصناعي الخاصة بهذه الصناعة 

   المراجع المكملة– ٢
   الخاصة باشتراطات السالمة ٤٠٧٩/٢٠٠٣المواصفات القياسية المصرية رقم   ٢/١

      العامة  تاالشتراطا : ١ جـ –الغازات :               واألمان الصناعى للمواد الخطرة 
  

  ج

   التعاريف– ٣
  :منصة برج الحفر الداخلية المساعدة   ٣/١

   ثابتة غير المنصة الرئيسية أو تلك المكونة من ألواح القضبان التى يقف               أية منصة

   ٠              عليها العمالل لمناولة األنابيب أو المعدات األخرى المحمولة فى برج الحفر 

  : حبلل المساندة   ٣/٢

قطعة من حبلل صلب يستخدم المساك ذراع التحريك أو مقـبض ملقـط األنابيـب أثنـاء             

  ٠ الملقط لمنع دوران األنبوب عند توصيلة أو فصله من أنبوب أخر ملولب استخدام  

  :عمود المساندة   ٣/٣

   ٠عمود أو قائم يثبت علية حبلل المساندة   

  :برميلل   ٣/٤
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   ٠ جالوناً أمريكياً تماماً ٤٣ لتراً تقريباً أو ١٥٩مقياس للسوائلل يعادلل   

  :سدادة   ٣/٥

ها فى وصلة ذات شفة ، شفه ربط مسدودة وغطاء أو           وسيلة مثلل صفيحة معدنية يتم إدخال      

سدادة مركبة على طرف خط األنبوب لمنع مرور المواد الصلبة أو السوائلل أو الغازات أو               

    ٠األبخرة من خاللل خط أو فوهة األنبوب ، والتعتبرالصمامات سدادات 

  :سدادة مفتوحة   ٣/٦

رهـا القطـر الـداخلى لألنبـوب        رقيقة مباعدة معدنية لها فتحة فى الوسـط يعـادلل قط            

  وتستخدم فى وصالت األنبوب ذات الشفة لمللء الفراغ المتروك للسدادة   

  :التدفق المفاجئ   ٣/٧

انطالق مفاجئ وبكميات كبيرة ، دون تحكم ، للغاز أو السائلل أو خلـيط مـن الغـازات                    

   ٠والسوائلل من البر إلى الجو   

  : مانعة التدفق المفاجئ   ٣/٨

انيكية أو مجموعة وسائلل ميكانيكية مثبتـة فـى قمـة غـالف البئـر علـى                 وسيلة ميك   

وكذلك   مستوى سطح األرض أو فوق مستوى سطح البحر فى حالة الحفارات األرضية   

القائمة تتضمن    الحفارات البحرية الثابتة أو على قاع البحر فى حالة الحفارات البحرية 

   ٠تمنع التدفق المفاجئ    بها وتصمم بحيث الصمامات والتركيبات وأدوات التحكم المتصلة

  :التحكم عن بعد فى مانعة التدفق المفاجئ   ٣/٩

  البئر   متر من غالف ٣ر٧أداة مصممة لتشغيلل مانعة التدفق ومقامة على بعد ال يقلل عن   

  :حبلل الفصلل   ٣/١٠

األخر   حبلل صلب أو حبلل من األلياف ، يثبت أحد طرفيه بمقبض ملقط ويوصلل الطرف  

سحب لبدء فك     أو يلف على وسيلة ميكانيكية لتزويد ذراع تحريك أو مقبض الملقط بطاقة 

  ٠وصلة األنبوب الملولبة أو وصلة أداة أنبوب الحفر 

  :إدارة لرفع وإنزالل أنابيب الحفر ) دوالب ( عجلة   ٣/١١

فرملة   وسيلة ميكانيكية تتألف من عمود يثبت بكلل من طرفيه عجلة ويكون أحد الدوالبين  

ــف األداة    وتعملل الوسيلة أساسا كأسطوانة رفع حيث يتم ٠واألخر بكرة تدار بالحبلل  لـ

  ٠القياسية لخط الحفر عليها 

  :عجلة إنزالل أنابيب التغليف   ٣/١٢
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 ويـتم تركيـب     ٠وسيلة ميكانيكية تتألف من عمود يثبت قرب أحد طرفية عجلة فرملـة               

 وتخـدم هـذه     ٠جـانبى عجلـة الفرملـة       عجلة مسننة تدار بواسطة سلسلة على أحـد           

   ٠الوسيلة كأسطوانة لرفع أو أنزالل األنبوب أو مواسير الضخ فى داخلل البئر   

  :حبلل التغليف أو حبلل الحفر الدوار         ٣/١٣

                حبلل صلب للرفع يستخدم في كلل من األداة القياسية والحفر الدوار وذلك لرفع أو 

  . األنبوب في البئر               إنزالل

  :بكرة رفع ثابتة   ٣/١٤

علــى  مالم تتم اإلشارة إليها على أنها بكرة رفع تلقائية ، فإنها تعنى أداة ميكانيكية معدنية   

الرفع الثابتـة     شكلل بكرة لف مركبة على طرف العمود ويلتف عليها الحبلل ، وتقوم بكرة 

    ٠بتوليد قوة للسحب للحبلل الملفوف عليها 

  :بكرة رفع ثابتة تلقائية   ٣/١٥

أو  أداة ميكانيكية معدنية تتألف من عجلة لها حافة محززة ، أو ذات شفة ، أو مسطحة   

أسطوانة على شكلل بكرة لف مركبة على عمـود مربـوط بـه حبـلل صـلب أو حبـلل                    

   ٠ وتقوم بكرة الرفع الثابتة الدوارة بتزويد الحبلل المتصلل بها بقوة سحب ٠األلياف   

  :لل نقلل ورفع المواد ببرج الحفر حب  ٣/١٦

ــرج   فى أعلى ) العلوية ( حبلل يتم لفه عادة على بكرة من مجموعة البكرات الثابتة   ب

أساساً بغرض رفع ونقلل المواد من مكان إلى آخـر حـولل            ) الصارى  ( الحفر أو الحفارة    

سحب على حبـلل     وتقوم بكرة الرفع الثابتة الدوارة بتوليد قوة لل        ٠أرضية البرج أو الحفارة     

   ٠المالقط الملفوف عليها 

  : قبو   ٣/١٧

  .الفراغ المحيط بقمة أنبوب التغليف فى البئر   

  :حيز محصور   ٣/١٨

علــى   مكان يسهلل الوصولل إليه من قبلل العمالل أثناء قيامهم بواجباتهم ، يحتوى عادة   

  .تراكمات خطرة من األبخرة والغازات 

مستخدمة من    فى صناعة البترولل والتى كانت ويشمـلل تلك المناطق أو الفراغات   

  قبلل كحاويات للمواد الخطرة ، وتستثني المناطق أو الفراغات األخرى 

   ٠              حيث النقص فى السطوح الحاجزة يسمح بتبدد طبيعى فعالل لألبخرة أو الغازات 
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  :عاملل مسبب للتآكلل   ٣/١٩

أو بـأخرى األنـسجة الحيوانيـة أو    عاملل ذو مفعولل كيماوى خطر يسبب تلف بطريقـة           

ــلل   الخشب أو المواد المعدنية المالمسة والذى تكون تأثيراته إما ذات طبيعة ثانوية أو    اق

  ٠وضوحاً من تأثيرات السموم 

  ) :العلوية ( مجموعة البكرات الثابتة   ٣/٢٠

مجموعة من األجزاء الميكانيكية مركبة فى أعلـى بـرج جهـاز الحفـر أو الحفـارة ،                    

وتتكون من إطار يثبت علية عدد من البكرات التى لـف عليهـا حبـلل الرفـع الثـانوى                     

   ٠المستخدم فى رفع المواد وعمليات نزح السوائلل   

  :منصة برج الحفر العلوية   ٣/٢١

   ٠منصة متصلة حولل الجوانب الخارجية لبرج الحفر عند قمة برج الحفر   

  :قائم برج الحفر   ٣/٢٢

   ٠وق قمة برج الحفر لرفع المواد إلى برج الحفر هيكلل انشائى مقام ف  

  :سلم برج الحفر أو سلم الحفارة   ٣/٢٣

   ٠أى سلم ثابت يتيح الوصولل إلى أى موقع أو على برج الحفر أو الحفارة   

  ) :النوع القياسى(جهاز برج الحفر   ٣/٢٤

  تة يستخدم فى بئر حفر إلنتاج الزيت أو الغاز ، لحملل مجموعة البكرات الثاب  

   أرجلل توضع عادة ٤              ومجموعة البكرات المتحركة ، وحبالل الرفع ، ويتكون من 

  أفقية وقطرية بين األرجلل ) شكاالت (               على زوايا مربع ومزودة بقضبان تقوية 

    وتكون هذه األجهزة عادة ثابتة و أحياناً نقالى وتستعملل أساسا٠ً              المتجاورة 

   ٠              لتداولل األنابيب ومواسير الضخ 

  :برج جهاز الحفر   ٣/٢٥

  . ذلك الجزء من الجهاز ، الذى يقع فوق أساسات جهاز الحفر   

  :الحفر ) برج ( ممر جهاز    ٣/٢٦

                سطح ممهد يتحرك عليه األنبوب وأدوات الحفر واإلنتاج األخرى بين رف تخزين 

  ) .الصاري ( الحفر أو الحفارة ) برج(  األنابيب وجهاز             

  :أجهزة رافعة    ٣/٢٧

ــدوار  أية مجموعة من معدات نقلل الطاقة وأجزاء الماكينات المستخدمة فى أسلوب  الحفرال

  .المستخدمة فى البئر لرفع وإنزالل أنبوب الحفر والغالف وأدوات األنابيب والحفر 



  

                                                                                                            

   /  

-/  

  : حفر    ٣/٢٨

  شكيلل األرض بواسطة مثقب الحفر بغرض البحث عن أو استخراج حفر حفرة فى ت  

  .ويشملل الحفر العمليات المتعلقة باستكمالل حفر البئر .               الزيت أو الغاز أو الماء 

  :حبلل الحفر   ٣/٢٩

ــتم   حبلل من األلياف أو الصلب يستخدم فى أسلوب الحفر القياسى بواسطة األدوات ،   وي

  ٠لحفر فى طرفه ويتم تشغيله فى البئر وصلل ساق ومثقب ا

  :فعالل    ٣/٣٠

   ٠ قادر على أن يؤدى بأمان الوظائف المعينة التى تم تحديدها فى المواصفات   

  ) :ونش ( أداة رفع   ٣/٣١

أو   وسيلة ميكانيكية معدنية تستخدم وهى معلقة ومتصلة بمجموعة البكرات المتحركة  

فــى   ر الضخ بشكلل معلق إثناء رفعها أو إنزالها حبلل الرفع ، لمسك األنبوب أو مواسي

     ٠البئر 

  :محاط   ٣/٣٢

يمنــع   تطلق على وسائلل الوقاية الميكانيكية التى تتم فيها وقاية األجزاء المتحركة بشكلل  

 وال يمنع ذلك استخدام     ٠مالمستها أى جزء من الجسم طالما بقى الحاجز الواقى فى مكانه            

   ٠ منزلقة إلتاحة المعاينة أو التشحيم أبواب أو أجزاء مفصلية أو

  :حاملل أنبوب الحفر   ٣/٣٣

لوح خشبى ، أو قضيب معدنى أو قطعة من الصلب االنشائى تـستخدم كـسنادة تثبيـت                   

   ٠لألنبوب أو المعدات األخرى المحمولة فى برج الحفر أو الصارى   

  :مسند حاملل أنبوب الحفر   ٣/٣٤

قطعة  أن تكون دعامة خشبية ، أو قضيب معدنى ، أو دعامة لحاملل أنبوب الحفر ويمكن   

   ٠الحفر   من الصلب االنشائى أو المنصة الداخلية لجهاز الحفر المثبتة فى برج جهاز 

  :ماسك حاملل أنبوب الحفر  ٣/٣٥

أنبوب   لوح خشبى ، أو قضيب معدنى أو قطعة من الصلب االنشائى مثبتة بمسند حاملل   

   ٠الحفر   لحفارة لمقاومة التحرك األفقي لحاملل أنبوب الحفر أو بأجزاء البرج أو ا

  :معدات إشعالل   ٣/٣٦

معدات مسخنة بتسليط لهب خارجى أو بتسليط حـرارة كهربائيـة مـن الخـارج لرفـع                   

   ٠الحرارة إلى درجة قادرة على إشعالل الغازات واألبخرة   
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    :حفرة إحراق   ٣/٣٧

القابلة    إحراق الغازات واألبخرة الزائدة مدخنة ، أو حفرة ، أو وسيلة أو موقع يتم فيه  

   ٠لالشتعالل فى الجو 

  :حفارة ذات قائم   ٣/٣٨

بأرجلل  حفارة بأرجلل أحادية أو مزدوجة يتم تثبيتها فى وضع التشغيلل بواسطة حبالل شد أو   

أو ) الثابتـة   ( أضافية واحدة أو أكثر تستخدم عادة فى دعم مجموعـة البكـرات العلويـة               

 ويمكـن أن    ٠األرجلل  ويشملل هذا التعريف الحواملل الثالثية ٠ت المتحركة مجموعة البكرا

 كما يمكن أن تكون ثابتـة أو        ٠)تلسكوبية  ( تكون الحفارة ذات القائم إما جاسئة أو متداخلة         

   ٠متنقلة 

  :مادة خطرة   ٣/٣٩

تآكلل ، أو   لل تلك التى تسبب أضراراً لكونها قابلة لالنفجار أو االشتعالل أو سامة ، أو مسببة               

   ٠األكسدة ، أو مهيجة أو مؤذية بشكلل أو بأخر 

  : حبلل نقلل علوى   ٣/٤٠

حبلل صلب خاص يستخدم لنقلل األنبوب ، أو عدة الحفر أو معدات أخـرى مـن جهـاز                   

ولدى   الحفر أو الحفارة إلى ممر البرج أو موقع آخر خارج البرج أو الحفارة ) برج (  

علق تمر عليها عربة نقلل األنابيب أو عدة الحفـر أو           سحب الحبلل بشدة فإنه يشكلل مسار م      

    ٠معدات أخرى 

  :مواد هيدروكربونية ذات ضغط عالل   ٣/٤١

أى عنصر هيدروكربونى سائلل كالبترولل السائلل أو الغـاز الطبيعـى ، أو مـزيج مـن                   

  عنصرين أو أكثر من البترولل أو الغاز الطبيعى يزيد ضغطه عن                  

   ٠س 38ْ  كيلو بسكالل ويتم قياسه عند درجة حرارة ٦٨ر٧             

  ) : التلقائية   الذاتية أو( درجة حرارة اإلشعالل   ٣/٤٢

                درجة الحرارة التى يشتعلل عندها السائلل ، أو البخار ، أو الغاز فى حالة وجود 

  ٠              هواء جوى دون الحاجة إلى لهب أو مصدر آخر لإلشعالل 

  :منصة داخلية لجهاز الحفر   ٣/٤٣

 أخـرى   تمنصة ثابتة داخلل برج الحفر يقف عليها العمالل لمناولـة األنابيـب أو معـدا                

   ٠محمولة فى برج الحفر   

  :عمود الرفع   ٣/٤٤
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أعمدة تثبت عليها ركائز أعمدة دوالب األداة ودوالب إنـزالل أنابيـب تغليـف وركـائز                  

   ٠ عمود سحب اسطوانة األجهزة الرافعة وركائز  

  ) :معملل ( مختبر   ٣/٤٥

وحدة صناعية أو إدارة معتمدة أو قسم من وحـدة صـناعية معتمـدة يكـون الغـرض                   

الرئيسى منهـا هـو االختبـار ، أو التحليـلل ، أو الفحـص ، أو البحـث ، أو إجـراء                     

 التجارب أو تطوير المعالجة فيما يتعلق بالبترولل ، أو الغـاز الطبيعـى أو منتجاتهمـا ،                 

 وال يشملل هذا المعملل األماكن التـى تجـرى فيهـا            ٠والمشتقات أو السلع المتعلقة بهما       

 استخدام مصدر لإلشعالل إثنـاء معالجـة أو مناولـة           باختبارات روتينية بسيطة ال تتطل     

ال  البترولل أو الغاز الطبيعى أو منتجاتهما من قبلل محددى القياس ، ومشغلى المعدات  

  ٠فى المختبر يعتبرون عادة من موظ

  :منصة موازنة مزودة بسلم   ٣/٤٦

منصة يتم تركيبها على برج جهاز الحفر أو الحفارة فى نقاط حيث يكـون فيهـا الـسلم                    

  .   متفرع لغرض تسهيلل االنتقالل من جزء من السلم إلى جزء آخر   

  :زيت خفيف   ٣/٤٧

 س  38ْضه أقلل مـن   بترولل أو منتج سائلل من البترولل أو الغاز الطبيعى تكون نقطة ومي             

ومصطلح البترولل الخفيف يتضمن أى بترولل أو منتج سائلل من البترولل أوالغاز الطبيعى             

   ٠عندما يكون فى درجة حرارة تزيد علي نقطة وميضه 

  :حمالة   ٣/٤٨

ــيارات  منصة للوصولل إلى األجزاء العلوية من خزانات صهاريج السكك الحديدية   وسـ

مات واألنابيب العلوية التى تتطلب تشغيالً أثناء التعبئة        الصهريج والمقطورات وإلى الصما   

  أو التفريغ 

  :منصة أعلى البرج   ٣/٤٩

منصة قابلة للتعديلل أو التحريك بداخلل برج جهاز الحفر يقـف عليهـا العمـالل لمناولـة                   

 وأنه يمكـن فـى بعـض        ٠األنابيب أو المعدات األخرى المحمولة فى برج جهاز الحفر            

   ٠م هذه المنصة بدالً من المنصة الداخلية الثابتة لجهاز الحفر الحاالت استخدا  
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  :جهاز المحافظة على الزيت   ٣/٥٠

ــر    وهى متصلة بشكلل مباشر أو ٠أداة متصلة بحبلل صلب داخلل بئر للزيت أو الغاز   غي

ــن    ومزودة بحشوه لحصر وتوجية السوائلل والغازات ٠مباشر بأعلى غالف البئر  م

   ٠مخارج المطلوبة هذه اآلبار إلى ال

  :فتحات خطوط األنابيب والمعدات   ٣/٥١

  موجه    تصرف محتوياتها للجو عن طريق وسائلل أخرى غير الصمامات التى تقوم بتحكم   

  :منصة برج جهاز الحفر الخارجية   ٣/٥٢

منصة   منصة على جانب خارجى أو أكثر من جوانب برج جهاز الحفر ولكنها ال تشملل  

   ٠ بسلم أو منصة برج الحفر العلوية التوازن المزودة

  :حفارة كابولى نقالى   ٣/٥٣

 ٠هيكلل قائم ذاتى الدعم ، عمودى الشكلل ومتشابك يتكون من جزء أو أجزاء جاهزة للبرج                  

ويتم نقلل هذه األجزاء منفصلة ، وتجميعها فى وضع أفقى ، وتثبيتها إلى هيكلل موحـد ذى                 

اسطة مجموعة بكرات متحركة ، أو حبلل رفع أو         قاعدة منزلقة وإيقافها فى وضع رأسى بو      

     ٠ أو رافعات هيدروليكية ، أو بوسائلل أخرى ٨هيكلل أقامة على شكلل 

  :حفارة ذات قائم نقالى   ٣/٥٤

حفارة قابلة لالمتداد بأرجلل أحادية أو مزدوجة ، ويـتم تثبيتهـا فـى وضـع التـشغيلل                   

تخدم عـادة فـى حمـلل       بواسطة حبالل شد أو رجلل إضـافية واحـدة أو أكثـر ، وتـس               

مجموعة البكرات الثابتة ومجموعة البكرات المتحركة ، ويمكن تخفيضها فوق سـيارة أو              

   ٠رافعة منزلقة ألغراض النقلل 

  :حفارة نقالى أو أبراج خدمة البئر ، الحفارات أو القوائم   ٣/٥٥

معدات يمكن جمعها فى وحدات تنقلل بواسطة معدات متحركة واليـشملل ذلـك جهـاز                 

   ٠لحفر القياسى ا  

  :حفارة نقالى تطوى   ٣/٥٦

هيكلل عمودى متشابك ، يستخدم عادة لحمـلل مجموعـة البكـرات الثابتـة ومجموعـة                  

  البكرات المتحركة ويمكن طية فوق عربة حملل لنقله عن طريق طى الحفارة عند   

     ٠              موضع أو موضعين 

  :نقالى ) تلسكوبى ( حفارة متداخلة   ٣/٥٧
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لل عمودى متشابك قابلل لالمتداد يستخدم عـادة لحمـلل مجموعـة البكـرات الثابتـة                هيك  

    ٠ومجموعة البكرات المتحركة ويمكن ضمه ووضعه فوق عربة حملل للنقلل   

  :أداة أمان لتصريف الضغط   ٣/٥٨

عبارة عن أداة لتصريف الضغط ، مثلل صمام األمان الزنبركـى المباشـر ، أو قـرص                   

   ٠ بمسمار قص التمزق أو صمام أمان  

  :الضغط   ٣/٥٩

   ٠يتم التعبير عن الضغط بالكيلو بسكالل مالم يذكر خالف ذلك   

  :منصة البرج الداخلية الرئيسية   ٣/٦٠

  المنصة العلوية الثابتة حيث يقف عليها العمالل لمناولة حامالت األنابيب الموجودة فى البرج  

  :عمليات تشغيلل   ٣/٦١

 وتطهيـر ، وتنقيـة ، واسـتخالص ، وفـصلل ،             عمليات خاصة بمـزج ، وتحويـلل ،         

   ٠وتخليق ومعالجة البترولل ، والغاز الطبيعى ومنتجاتهما   

  :شخص مؤهلل   ٣/٦٢

   ٠شخص مدرب علي تركيب وتشغيلل الجهاز والمخاطر المتعلقة به   

  :درابزينات وألواح ارتكاز األقدام   ٣/٦٣

فقـاً لـشروط المواصـفة      يجب صنع درابزينات وحواجز الدرج ، وألـواح االرتكـاز و            

   ٠مالم يرد خالف ذلك ) ٢/١(القياسية المصرية المشار إليها فى البند   

  :مصفاة   ٣/٦٤

  ٠وحدة صناعية لفصلل ، أو تكرير أو معالجة البترولل ، والغاز الطبيعى ومنتجاتهما  

  :خزان   ٣/٦٥

  ه مالمسه حاوية مسقوفة لتخزين السوائلل البترولية ويقام بحيث تكون قاعدتة وجوانب  

   ٠              لألرض ومستندة عليها 

  :لوح مكون من قضبان على منصة البرج   ٣/٦٦

  ٠المنصة الثابتة التى يقف عليها العمالل لمناولة مواسير الضخ المضغوطة فى برج الحفر   

  :خرطوم دوار   ٣/٦٧

الحفـر الـدوار    ) طـين   ( أى طولل أو قطعة من خرطوم مستخدم فـى نظـام سـائلل                

 وعنـد   ٠عرض لضغط الدوران االعتيادي فى كافـة أجـزاء النظـام داخـلل البئـر                وم  

  استخدام أطوالل من األنابيب الصلب المتصلة معاً بأكواع لولبية فى نظام سائلل   
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   ٠              الحفر ، فتعتبر نوعاً من الخرطوم الدوار 

  :العمود الرئيسى   ٣/٦٨

   ٠تأرجح عمود أو قائم رئيسى يحملل ذراع الضخ الم  

  :حبلل إحكام   ٣/٦٩

حبلل صلب أو من األلياف مثبت إلى مقبض ملقط األنابيب ويستخدم فى تزويـد مقـبض                 

المستخدمة فى    الملقط بقوة سحب لألحكام النهائى أو األطباق على وصلة األنبوب الملولبة 

  ٠البئر 

  : لوح مؤقت   ٣/٧٠

فر أو فوق حفـارة حيـث يقـف         منصة قابلة للتحريك السريع تستخدم فى برج جهاز الح          

عليها العمالل إلنجاز أعمالل ذات طبيعة مؤقتـة ال يـتم إنجازهـا عـادة مـن المنـصة                     

   ٠الداخلية الثابتة للبرج أو منصة أعلى البرج أو منصة عملل ثابتة على الحفارة   

  :تصنيع أو تركيب متين   ٣/٧١

بناء ذا متانة ومادة ودقة معينة بحيـث يتحمـلل أثنـاء اسـتعماله وتـشغيله العـادي                    

  ٠والظروف المتوقعة ، كافة الصدمات المعقولة ، والتآكلل والتلف التـى صـنع لتحملهـا                

  :خزان الفائض   ٣/٧٢

ــين   خزان يستخدم خصيصاً لتوفير حيز لحلل مشكلة عدم التوازن فى تسرب السوائلل   ب

        ٠المعدات 

  :جدار تحويلل   ٣/٧٣   

جدار خرسانى أو ترابى أو من مادة أخرى غير قابلة لالشـتعالل ، يـتم بنـاؤه لوقايـة                    

ــى  المعدات والعمالل بتحويلل تدفق السوائلل المسببة للتآكلل أو القابلة لالشتعالل أو السامة   الت

                   ٠خرى الخزان أو ألسباب أ) فوران ( قد تنطلق بسبب تعطلل الخزان أو زيادة غليان 

  :أضواء الماء   ٣/٧٤

الماء  أضواء نقالى تستخدم ليالً إلنارة طوق النجاة أو المنطقة التى يطفو فيها على سطح  

   ٠، وهى شريط عادة بطوق النجاة ويتم إلقاءها مع طوق النجاة فى الحاالت الطارئة 

  :خدمة البئر   ٣/٧٥

  تى يتم إنجازها ضمن غالف البئر باستثناء بئر الحفر أنجاز أعمالل اإلصالح أو العناية ال  
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   االشتراطات– ٤
  متطلبات عامة   ٤/١

  االستخدامات   ٤/١/١

ينطبق على هذه المواصفة االشـتراطات الـصناعية العامـة الـواردة فـى المواصـفة                  

   ٠مالم ينص على خالف ذلك  ) ٢/١( القياسية المصرية المشار إليها فى البند   

   ترائق واالنفجاراالح  ٤/١/٢

يجب إبقاء كبريتيد الحديد مبتالً بعد إزالته من داخلل الخزانات واألوعية حتـى              ٤/١/٢/١

  ٠يتم نقله إلى مكان مأمون 

 استخدام صوف الصلب كوسط مسامى إلبقاء الجيـر فـى مكانـه فـى حالـة                 زال يجو   ٤/١/٢/٢

   ٠استخدام الجير داخلل إناء لتجفيف الزيت أو الغاز   

  :ة ملحوظ  

قد يتفاعلل الجير وكبريتيد الحديد المتكون فى صـوف الـصلب مـع الهـواء ويـسبب                   

اشتعالل األبخرة الموجودة عندما يفتح المجفـف للتنظيـف ويمكـن اسـتخدام الـصوف                 

      ٠المعدنى بدالً من صوف الصلب   

يجب توفير وسائلل مضمونة ومأمونة لإلشعالل عـن بعـد كلمـا تـم انطـالق غـازات                    ٤/١/٢/٣

   ٠دروكربونية إلى الهواء من خاللل أنبوب اإلحراق هي  

لتجنب   يوضع أنبوب إحراق الغاز بحيث تتبدد الغازات واألبخرة التى لم تحرق وذلك   ٤/١/٢/٤

   ٠األخطار بالنسبة للعاملين 

توفر الوسائلل الالزمة لمنع تسرب الغازات واألبخرة غيـر المحترقـة لفتـرات طويلـة                 ٤/١/٢/٥

مقبولة   ن أنبوب اإلحراق المقام ويمكن اعتبار وسائلل اإلنذار التلقائية بكميات خطيرة م 

   ٠بشرط اختبارها من حين آلخر  للتأكد من سالمة أدائها 

حالــة   للعاملين أن يدخلوا أو أن يطلب منهم الدخولل إلى منطقة أنبوب الحرق فى زال يجو  ٤/١/٢/٦

ــن  ختبارات بأن المنطقة انطفائه وتعطلل وسائلل الحرق عن العملل حتى تؤكد اال ــة م خالي

   ٠الغازات واألبخرة القابلة لالشتعالل 

وعاء    باستخدام الهواء المضغوط لنقلل الزيوت من خزان أو وعاء إلى خزان أو حال يسم  ٤/١/٢/٧

لتنظيفها مـن      هذا استخدام الهواء بدفعة داخلل خطوط األنابيب واألغلفة ع وال يمن٠آخر 

ــصنيعها    أيضاً من استخدام الزيوت الخفيفة للنفخ أثناء عنالزيوت الخفيفة وال يم  ٠ت
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أو المضخات المـدارة       شروط هذا البند على مضخات توزيع البنزين الظاهرة قوال تنطب

   ٠بالهواء 

  الخزانات   ٤/١/٣

  : يتم تصنيف الخزانات فى هذا البند كما يلى   ٤/١/٣/١

  ٠الماء ء األسطح المانعة لتسربخزانات ذات أسطح صلب ثابتة ، باستثنا) صنف أ  

   ٠خزانات بسقوف غير معدنية ) صنف ب  

   ٠خزانات بسقوف صلب مانعة لتسرب الماء ) جصنف   

    صـنف  ، أو مـن   ) أ  ( ال يزيد الميلل المستعرض ألي ممر فوق سطح خزان من صنف              ٤/١/٣/٢

   ٠ ٦ : ١على ) ب ( 

  مماثلة  ) ج ( أو صنف ) ب ( نف ، أو ص) أ ( تكون المنصات فوق خزان صنف   ٤/١/٣/٣

    ٠              على األقلل فى األمان لنوع الممر المطلوب لفئة الخزان 

) ج (  ، ) ب ( ، ) أ ( تكون تلك األجزاء من حافات الممر أو المنصة لخزانات األصناف   ٤/١/٣/٤

رضـــية ، األ   متر أو أكثر فوق األرض أو مستوى ١ر٥التى يزيد ارتفاع سقوفها على 

    مجهزة بدرابزينات وألـواح ارتكـاز أو      ،  متر من حافة السطح      ١ر٨الواقعة ضمن مسافة    

 ١ر٨التى تقع ضمن مسافة      تركب درابزينات وألواح ارتكاز على حافات الخزان      ) كبديلل  ( 

 وليس من الضرورى وجود ألواح االرتكاز علـى جانـب           ٠متر من الممرات والمنصات     

    ٠لى السطح المنصة الذى يواجه أع

يسير   سم على األقلل عندما تتطلب واجبات التشغيلل أن ٦٠تركب ممرات مدعمة بعرض   ٤/١/٣/٥

  العاملل فوق أسطح الخزانات 

  : كما يلى ) أ ( يجب توفر ممرات ألسطح خزانات الفئة   ٤/١/٣/٦

مم كممر بصرف النظر عن     ٣ استخدام سطوح الخزانات التى يقلل سمكها عن         زال يجو   

سطح ولدى قياس سمك األسطح المعدنيـة ، يجـب التقيـد بدرجـة التفـاوت                ميلل ال 

   ٠الموضوعة من قبلل المنتج 

 وتميز هـذه    ٠ أو أقلل كممر     ٦ : ١يمكن استخدام أسطح الخزانات التى درجة ميلها          

الممرات عن بعضها ويجب توفير سطح غير زلق للممر ويوضح بألوان متباينـة إذا              

  ٠ أو أكثر ١٢ : ١كان ميلل سطح الخزان 

  ٠ بممرات مستقلة ٦ :١تزود أسطح الخزانات التى يزيد ميلها علي   

   ٠) ج ( و ) ب ( يجب توفير ممرات مستقلة ألسطح خزانات صنف   ٤/١/٣/٧
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   ٤ : ١على ) ب ( أو ) أ ( اليزيد ميلل الممرات المستقلة فوق سطح خزان صنف   ٤/١/٣/٨

 زفى الخدمة من الخارج على فترات زمنية ال تتجاو        تفحص أسطح الخزانات التى مازالت        ٤/١/٣/٩

سنة وتقام حواجز متينة لعزلل كاملل السطح أو الجزء غير المأمون إذا ما وجد أن الـسقف                 

قد أصبح غير مأمون وتوضع عالمات واضحة على كافة أماكن االقتراب من الخزان فـى    

القتراب من الجزء التالف    حالة عزلل كاملل السطح ، أو على الحاجز المواجه لجميع أماكن ا           

فى حالة وضع حاجز على جزء فقط من الخزان على أن تحملل هذه اإلشـارات العبـارة                 

أو )  ابتعد   – سطح غير مأمون     –خطر  ( سم على األقلل    ٥التالية مكتوبة بأحرف ارتفاعها     

   ٠ اما يعادله

فـاً وكـان مـن      إذا تبين أن صفائح أو غالف سطح الخزان قـد أصـبح ضـعيفاً أو تال                 ٤/١/٣/١٠

الضرورى أن يسير العمالل فوق السطح لتحديد األجزاء الـضعيفة والتالفـة أو إلزالتهـا                 

    : فيجب استخدام التدابير أو إجراءات األمان التالية   

  يعملل كلل عاملين معاً وأن يبتعد كلل منهما عن اآلخر بمقدار بوصتين من عارضة   ٤/١/٣/١٠/١

  ائلل ويجب ارتدائهم أحزمة أمان معتمدة من النوع الذى يعلق                خشبية فى سقف م

  ويجب ربط أفراد كلل زوج مع بعضهم بحبلل نجاة ،                الشخص فى وضع رأسى 

                متين ويجب عليهمـا أن يعمال من ألواح امتداد أبعادهـــا 

  .لسطح متعامدة تقريباً م توضع هذه األلواح على ا٣ر٧× سم ٣٠× سم ٥              

إذا تبين أن الرافدات أو العوارض أو القوائم قد أصبحت ضـعيفة أو تالفـة فـى أحـد                     ٤/١/٣/١٠/٢

األجزاء بحيث اليمكن مد ألواح امتداد عليهـا لحمـلل العمـالل بـشكلل مـأمون فيجـب                    

  الضعيفة  تركيب دعامات مؤقتة داخلل الخزان قبلل السماح للعمالل بالعملل فى المنطقة   

   ٠              أو التالفة من السطح 

إذا لم يكن ذلك عملياً ، فيتم تركيب حبـلل نجـاة علـوي وعلـى العمـالل أن يربطـوا                       

  ٠أحزمتهم بهذا الحبلل   

  خطوط األنابيب والوصالت والصمامات   ٤/١/٤

جيداً ،    تركب خطوط األنابيب ، وشبكات األنابيب والوصالت والصمامات ودعائمها   ٤/١/٤/١

والخارجية والـتقلص     ا يجب أن تتحملل بأمان الضغوط المفروضة باألحمالل الداخلية كم

اغلفة أنابيب الحفر أو      والتمدد والذبذبة وال ينطبق هذا الشرط على أنابيب الحفر أو 

   ٠شبكة األنابيب داخلل البئر 
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لـضغط  يجب وقاية شبكات األنابيب منخفضة الضغط الموصلة بـشبكة أنابيـب عاليـة ا               ٤/١/٤/٢

  ٠بوسائلل أمان كافية لتصريف الضغط   

تثبت أو تربط أطراف التفريغ الخاصة بخطوط األنابيب وخطـوط الـصرف التـى قـد                  ٤/١/٤/٣ 

     ٠تتأرجح أو تدور بأحكام أثناء عملية التفريغ   

يجب توفير وسيلة وصولل سهلة إلى كافة الصمامات أو إلـى أدوات الـتحكم عـن بعـد                    ٤/١/٤/٤

   ٠يثما كان تشغيلها ضرورياً الخاصة بها ح  

فــى  يجب أبقاء صمامات التشغيلل اليدوية الالزمة إليقاف الوحدات فى الحاالت الطارئة   ٤/١/٤/٥

  حالة تشغيلية جيدة ويجب أن تشير هذه الصمامات بوضوح إذا كانت مفتوحة أو 

   ٠              مغلقة 

  ٠ذا كـان المحـبس مفتوحـاً أو مغلقـاً             تزود المحابس السدادية بوسيلة تدلل بوضـوح إ         ٤/١/٤/٦

عندما يتم تركيب واستخدام مقبض دائم على المحبس ، أو إذا تم ترك مقـبض                ٤/١/٤/٧

قابلل للنزع على سدادة المحبس فيجب تركيبه أو وضعه على المحبس فى مكـان بحيـث                

يكون فيه المقبض متعامداً مع الخط عنـدما يكـون المحـبس فـي وضـع اإلغـالق ،                    

 وإذا كـان التقيـد بهـذه      ٠وازياً مع الخط عندما يكون المحبس فـى وضـع الفـتح             ومت 

  ٠الشروط يسد الطريقة أو الممر يمكن ثنى المقبض لتأمين حيز للمرور  

  فتح وإغالق خطوط األنابيب والمعدات   ٤/١/٥

  يخفض الضغط إلي الضغط الجوى أو إلى ضغط قريب من الضغط الجوى قبلل فتح   ٤/١/٥/١

          الخطوط أو المعدات األخرى ويجب إبالغ العاملين بالمخاطر الكامنة فى محتويات       

  ٠              الخطوط والمعدات كما يجب تدريبهم على االحتياطات الضرورية 

  تفرغ خطوط الزيت الخفيف والمعدات من محتوياتها وتغسلل وتجهز قبلل فتحها إذا   ٤/١/٥/٢

  ٠عملياً              كان ذلك 

تزالل كافة مصادر اإلشعالل أو تبعد إلى مسافات كافية للتخلص مـن الخطـر قبـلل فـتح                    ٤/١/٥/٣

  ٠خطوط أو معدات الزيت الخفيف   

ــى   تتخذ التدابير الوقائية الالزمة للسيطرة على الصرف لتخفيف خطورة نشوب حريق   ٤/١/٥/٤ إل

ـ            ت الخفيـف قبـلل فتحهـا       الحد األدنى ما لم يتم تفريغ محتويات خطوط ومعـدات الزي

  ٠مباشرة  

يجب تواجد صاحب العملل أو ممثله المسئولل قبلل وأثناء فتح الخطـوط والمعـدات التـى                  ٤/١/٥/٥

  تحتوى على أو المشكوك بأنها تحتوى على زيت خفيف أو قابلل لالشتعالل وأن   
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  يظلل متواجد طالماً دعت الحاجة إلى ذلك للتأكد من االلتزام بمتطلبات هذا البند   

باسـتثناء  ( يجب وقاية العاملين المطلوب منهم أن يعملوا داخلل وعاء أو داخـلل خـزان                 ٤/١/٥/٦

من أخطار السائلل ، أو البخار أو الغاز الذى قد يتم تفريعة إلى             ) عمليات تنظيف الخزان      

  : الخزان عن طريق خطوط أنابيب متصلة بها بإغالق أو بفصلل هذه الخطوط كما يلى 

تى قد تسمح بإدخالل الزيوت الخفيفة أو السوائلل المـسببة للتآكـلل أو             تغلق الخطوط ال    

   ٠األبخرة والغازات القابلة لالشتعالل أو الضارة إلى الخزان أو الوعاء 

تغلق الخطوط التى قد تسمح بإدخالل البخار أو الماء الساخن أو البترولل أو منتجـات                 

لقابلة لالشتعالل أو الضارة إلـى      البترولل ماعدا الزيوت الخفيفة أو األبخرة والغازات ا       

  ٠الخزان أو الوعاء ، أو فصلها إذا كان ذلك معادالً لإلغالق من حيث األمان 

ليس من الضروري إغالق خطوط الماء البارد والهواء والرغوة أو فصلها ولكن تزود               

  ٠بصمامات تؤمن تحكم موجه توضع بشكلل مالئم فيما يتعلق بالخزان أو الوعاء 

ــصمامات   تغلق أو تفصلل مجموعة الخزانات أو األوعية المتصلة الثابتة غير المزودة   ٤/١/٥/٧ بـ

 كما  ٠مغلقة فيما بينها كوحدة بشرط الحصولل على وقاية معادلة إلغالق كلل منها على حدة             

   ٠واحدة على األقلل يتم فتح كلل خزان أو وعاء إلى الجو من خاللل فتحة دخولل

مغلقاً  السفلية لفتحة الدخولل والتأكد من أن الوعاء ليس مسدوداً أو تزالل األغطية العلوية و  ٤/١/٥/٨

بين فتحات الدخولل عند إغالق األوعية كوحدة وتكون لها حجرات أو صوانى إذا كان ذلك               

  ٠ممكناً

تغلق خطوط الزيت والغاز على كافة جوانـب الـضغط قبـلل القيـام بعمليـات اللحـام                    ٤/١/٥/٩ 

   ٠عدم وجود سدادات إلى تعريض العاملين للخطر والقطع باللهب عندما يؤدى   

ــا   تكون السدادات ذات متانة كافية ومركبة بحيث توفر أماناً كافياً للحاالت التى يتوقع   ٤/١/٥/١٠ فيه

   ٠مقداراً من الضغط والحرارة واالستخدام 

ــان   ا توضع عالمات واضحة على الخطوط التى تم تركيب سدادات عليها لتدلل فيما إذ  ٤/١/٥/١١ ك

   ٠الخط مفتوحاً أو مغلقاً 

عند استعمالل سدادات تحتاج إلى حشية لمنـع التـسرب فيجـب تركيـب حـشية منـع                    ٤/١/٥/١٢

التسرب على جوانب الضغط ويجب إحكامها بمسامير ربـط ذات شـفة كافيـة لجعـلل                  

   ٠السدادة فعالة   

از التى قد يـتم تفريغهـا إلـى         يجب وقاية العاملين من أخطار السائلل ، أو البخار أو الغ            ٤/١/٥/١٣

داخلل الخزان عن طريق خطوط لألنابيـب متـصلة بهـا خـاللل العمليـات الروتينيـة                   
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ــى   لتنظيف الخزان حيث يلزم دخولهم إلى الخزان إلنجاز هذه العمليات بقفلل الصمام    إل

   ٠وضع الغلق على كافة خطوط األنابيب المتصلة بالخزان 

   الخزانات تقليب وتسخين السوائلل فى  ٤/١/٦

تقام معدات التحكم الخاص بالخزانات التى يتم فيهـا تقليـب أو تـسخين الـسوائلل التـى                    

س أوالسوائلل المسببة للتآكلل أو الزيوت الخفيفـة بواسـطة البخـار            66ْتتجاوز حرارتها    

فــى   أو تقلب بواسطة ضغط الهواء أو الغاز ) المسلط بشكلل مباشر أو غير مباشر (  

فيها العاملين الذين يقومـون بتـشغيلها إلخطـار ناتجـة عـن تنـاثر               مواقع ال يتعرض    

فيجب   إذا كان ذلك ممكناً وإذا لم يكن ذلك ممكناً ) فوران ( القطرات أو زيادة الغليان  

    ٠توفير وقاية مماثلة بواسطة ملجأ يحتوى على مدخلل ومخرج مأمون 

  التعبئة والتفريغ   ٤/١/٧

و عمليات التنظيف الخاليـة مـن األخطـار للـشاحنات أو            يسمح فقط بالقيام بالخدمات أ      

     زالمقطورات أثناء تعبئة الزيوت الخفيفة أو تفريغها من هذه الشاحنات وال يجو  

  ٠              القيام بإصالحات أو أعمالل الضبط الميكانيكية أو الكهربائية خاللل هذه العمليات 

   المصطلحات الفنية ٥
 drilling rig  الحفر) برج(جهاز 

  exit routes  مخارج نجاه

  stairway guard  حامي الطريق السلمي

  powered industrial trucks  شاحنات صهريجية

  

   المراجع– ٦
    مواصفات منظمة السالمة والصحة المهنية األمريكية ١

OSHA 1910.oil and gas drilling and servicing e-tool 
  اس األمريكية القاموس الدولي لجامعة تكس ٢

The dictionary of Petroleum terms provided by University of Texas Austin 
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  الجهات التى اشتركت فى وضع هذه المواصفة

  
  المصرية العامة للمواصفات و الجودةالهيئة 

  الهيئة العامة للبترولل 

  المركز القومي للبحوث 

  المركز القومي لدراسات األمن الصناعي 

  معهد األمن الصناعي 

  الجامعة العمالية 

  البيئة جهاز شئون 

  الهيئة العامة للتصنيع 

  مصلحة الكيمياء 

  مصلحة الرقابة الصناعية 

  مصلحة للدفاع المدني 

  شركة هيلوبوليس للصناعات الكيماوية 

  شركة قها للصناعات الكيماوية المتخصصة 

  )  الحربي ١٨مصنع ( شركة أبو زعبلل للصناعات 
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