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شبكات بيع المنتجات ب الخاصةإرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة 
 البترولية بالتجزئة

 مقّدمة

هي وثائق ) EHS(اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة  

مرجعية فّنية تتضمن أمثلة عامة وأمثلة من صناعات محددة 

 GIIP.(1(على الممارسات الدولية الجيدة في قطاع الصناعة 

تشارك مؤسسة واحدة أو أآثر من المؤسسات األعضاء وحين 

في مجموعة البنك الدولي في أحد المشروعات ينبغي تطبيق 

اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة هذه حسب مقتضيات 

وتستهدف هذه . السياسات والمعايير التي تعتمدها تلك المؤسسة

بًا إلى اإلرشادات بشأن قطاع الصناعة أن يتم استخدامها جن

اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة جنب مع وثيقة 

، التي تتيح اإلرشادات لمن يستخدمونها فيما يتعلق والسالمة

بالقضايا المشترآة في هذا المجال والممكن تطبيقها في جميع 

وبالنسبة للمشروعات الُمعّقدة، قد يلزم . قطاعات الصناعة

 طاعات الصناعةقاستخدام إرشادات متعددة حسب تعدد 

ويمكن االطالع على القائمة الكاملة لإلرشادات . المعنّية

الخاصة بالقطاعات الصناعية على شبكة اإلنترنت على 

: الموقع

Co/nsf.sustainability/ifcext/org.ifc.www://http

EnvironmentalGuidelines/ntent  

                                                 
 هي من حيث تعريفها ممارسة المهارات واالجتهاد والحصافة والتبّصر 1

على نحو معقول من المهنيين ذوي المهارات والخبرة العملية في الُمتوقعة 
وقد تشمل . النوع نفسه من العمل وفي األوضاع نفسها أو المماثلة بشكل عام

األوضاع التي يمكن أن يجدها المهنّيون من ذوي المهارات والخبرة العملية 
 ألحد عند قيامهم بتقييم مجموعة أساليب منع ومكافحة التلّوث الُمتاحة

 مستويات مختلفة من تدهور – على سبيل المثال ال الحصر –المشروعات 
البيئة ومن الطاقة االستيعابية البيئية، مع مستويات مختلفة من الجدوى 

  .المالية والفّنية

وتتضّمن اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة مستويات 

األداء واإلجراءات التي يمكن للتكنولوجيا الحالية أن تحققها في 

وقد يشمل تطبيق هذه . المنشآت الجديدة بتكلفة معقولة

اإلرشادات في المنشآت القائمة وضع أهداف وغايات خاصة 

 .  موقع على حدة، مع اعتماد جدول زمني مناسب لتحقيقهابكل

وينبغي أن يكون تطبيق اإلرشادات بشأن البيئة والصحة 

والسالمة بما يتناسب مع المخاطر والتهديدات الُمحددة في آل 

مشروع، استنادًا إلى نتائج التقييم البيئي الذي يأخذ في االعتبار 

ضع في البلد الُمضيف، الو: متغيرات آل موقع على حدة ومنها

والطاقة االستيعابية في البيئة المعنّية، والعوامل األخرى 

آما يجب أن تستند تطبيق التوصيات الفّنية . الخاصة بالمشروع

المحددة إلى الرأي المهني المتخّصص الذي يصدر عن 

 . أشخاص مؤهلين من ذوي الخبرة العملية

في البلد المضيف عن وحين تختلف اللوائح التنظيمية المعتمدة 

المستويات واإلجراءات التي تنص عليها هذه اإلرشادات بشأن 

البيئة والصحة والسالمة، فمن المتوقع من المشروعات تطبيق 

وإذا آانت المستويات أو اإلجراءات األقل . أيهما أآثر صرامة

صرامة من المنصوص عليه في هذه اإلرشادات هي المالئمة 

 يحتاج األمر إلى –روع المعني  في ضوء أوضاع المش–

تبرير آامل وُمفّصل بشأن أية بدائل ُمقترحة في إطار التقييم 

وينبغي أن ُيبّين ذلك التبرير أن اختيار . البيئي للموقع المحدد

أي من مستويات األداء البديلة يؤّمن حماية صحة البشر 

 .والبيئة

http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines
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 التطبيق

الخاصة مة تتضمن اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسال

شبكات بيع المنتجات البترولية بالتجزئة معلومات ذات صلة ب

بشبكات بيع المنتجات البترولية بالتجزئة والمخصصة 

تخصيصًا رئيسيًا لبيع أنواع وقود السيارات المشتقة من 

البترول، بما فيها الغاز البترولي المسال والغاز الطبيعي 

ى خدمات إصالح المضغوط، والتي قد تقلل من الحاجة إل

وتتيح اإلرشادات بشأن البيئة والصحة . المرآبات وغسيلها

والسالمة من أجل محطات النفط الخام والمنتجات البترولية 

اإلرشادات المطبقة على عمليات تخزين وتوزيع الكميات 

وهذه . الكبيرة من البترول أو المنتجات المرتبطة بالبترول

 : التاليةالوثيقة تم تنظيمها وفق األقسام

 اآلثار المرتبطة تحديدًا بالصناعة وآيفية التعامل معها: 1.0القسم 
 مؤشرات األداء ورصده : 2.0القسم 
  والمصادر اإلضافيةالمراجعثبت  – 3.0القسم 
  وصف عام ألنشطة الصناعة: )أ(الملحق

اآلثار المرتبطة تحديدًا بالصناعة : 1.0القسم 
 وآيفية التعامل معها

 التالي ملخصًا للقضايا ذات الصلة بالبيئة والصحة يتيح القسم

والسالمة المرتبطة بمرافق بيع المنتجات البترولية بالتجزئة 

والتي تبرز أثناء مرحلتي التشغيل وإنهاء المشاريع، هذا فضًال 

 . عن التوصيات المتعلقة بكيفية التعامل معها

 البيئة   1.1

ع شبكات بيع المنتجات تتضمن القضايا البيئية المنبثقة عن قطا

 : البترولية بالتجزئة المسائل األساسية التالية

 التسربات واالنسكابات 

 المياه المستعملة 

 التعامل مع النفايات 

 االنبعاثات الهوائية 

 التسربات واالنسكابات

إن من بين أهم القضايا البيئية المنبثقة عن مواقع بيع المنتجات 

العارض ) التسرب/ االنبعاث(البترولية بالتجزئة االنطالق 

للوقود المخزن أو أثناء مناولته بسبب ما ينتج عن ذلك من 

، وفي شبكات )الخزانات(تسريب في صهاريج التخزين 

وقد .  تعبئة الوقودمعداتاألنابيب، والوصالت المرآبة تحت 

يحدث االنطالق أيضًا من االنسكابات السطحية واإلفراط في 

وتنتج . منتجات البترولية أو التزود بالوقودالتعبئة أثناء تسليم ال

على (األعطال في الصهاريج وشبكات األنابيب من التقادم 

أو من ) تآآل المكونات المصنوعة من الصلب: سبيل المثال

وتتوقف اآلثار . اإلجهاد الهيكلي نتيجة الترآيب غير الصحيح

ة النطالق أو االنبعاث على عوامل عديداالناجمة عن مثل هذا 

تشمل آمية المواد المنبعثة، واألوضاع الجيولوجية المحلية، 

والقرب من المستقبالت البيئية آقطع أنظمة الخدمات الممررة 

والتي يمكن أن يتراآم فيها (تحت سطح األرض أو المباني 

آبار : على سبيل المثال(أو الموارد المائية ) البخار العضوي

 ). لسطحية المستخدمة للشربالمياه الجوفية أو خزانات المياه ا

تشمل استراتيجيات منع التسربات واالنسكابات والسيطرة 

  :عليها الموصى بها ما يلي

  المرافق الجديدة والتحديثات-الصهاريج واألنابيب 

 يجب تصميم صهاريج التخزين المقامة تحت األرض /

 سواء المصنوعة من الصلب أو البالستيك -فوق األرض 

 وبناؤها طبقًا للمعايير الصناعية -رجالس المقوى بالفيب

  2.المعترف بها

                                                 
 تشمل األمثلة المعايير الدولية للجمعية األمريكية لالختبار والمواد 2
)ASTM( والمعايير األوربية ،)EN(عياري معامل الضمان رقم ، وم

 . 1316 و1746
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  يجب أن ُيرآب بصهاريج التخزين سواء التي تحت

األرض أو فوقها أنظمة احتواء ثانوية لمنع انبعاث الوقود 

ويمكن أن يتكون نظام االحتواء  .غير المسيطر عليه

 :الثانوي من

o بنية مزدوجة الجدران بالنسبة للصهاريج التي تحت 

األرض وقعر الصهاريج فوق األرضية، بحيث تكون 

مزودة بجهاز مراقبة فراغي موصل بنظام دائم 

  .للكشف عن التسربات

o  استخدام أقبية أو أغشية في الصهاريج ذات الجُدر

 الفردية

o  استخدام هياآل احتواء ثانوية بالصهاريج فوق

في اإلرشادات العامة بشأن األرضية آما هو مبين 

 صحة والسالمةالبيئة وال

o  ُمرآبة(استخدام صهاريج من مواد مؤتلفة(  

  يجب أن تكون أنظمة آشف التسريب قادرة على آشف

 3،4 وجود السوائل أو بخار البترول في الحيز الفراغي؛

  استخدام أساليب الوقاية من التآآل في الصهاريج واألنابيب

ويمكن أن تتمثل أساليب الوقاية  .المصنوعة من الصلب

لتآآل في الدهان بمادة عزل آهربائي مناسبة أو من ا

  5؛)المهبطية(الوقاية الكاثودية 

  يجب أن تزَود الصهاريج بأجهزة لمنع االنسكاب واإلفراط

في التعبئة، آأجهزة اإلنذار من التعبئة المفرطة، وأجهزة 

                                                 

                                                

 تتيح جمعية إدارة المنتجات البترولية والمتفجرات معلومات إضافية عن 3
أنظمة آشف التسربات في الحيز الفراغي وأنواع أنظمة آشف التسربات 

 ).1999(األخرى 
 يمكن الحصول على المعلومات المحددة حول تصميم الصهاريج وشبكات 4

 United Statesبات الكشف عن التسربات من األنابيب ومتطل
Environmental Protection Agency (EPA) Code of 
Federal Regulation (CFR) 40 Subpart B 280.20 - 

280.22 and Subpart D 280.40 - 280.45)  مدونة اللوائح
، B 280.20 - 280.22 بالقسم الفرعي رقم 40التنظيمية الفدرالية رقم 

 والصادرة عن وآالة حماية D 280.40 - 280.45 لفرعي رقموالقسم ا
 ).البيئة األمريكية

 يمكن أيضًا التوصل إلى مستوى الوقاية من التآآل باالستناد إلى درجة 5
 . أّآالية أنواع التربة المحلية

اإلغالق األتوماتيكية، وأحواض التجميع التي ُترآب حول 

ب أن ُترآب أنابيب التعبئة الخاصة آما يج. أنابيب التعبئة

بالصهاريج فوق األرضية بهياآل االحتواء الثانوية 

 للصهريج؛

  يجب تصميم وعمل أنابيب ووصالت وتوصيالت

الصهاريج تحت األرضية وفوق األرضية طبقًا للمعايير 

  6الصناعية المتعارف عليها؛

o  يجب أن ُيدفن أقل عدد ممكن من وصالت وترآيبات

المصنوعة من المعدن، وإذا آان البد من األنابيب 

. دفنها فُيفضل أن تكون موصلة باللحام ال باألسنان

والبد من األخذ في االعتبار استخدام األنابيب 

المصنوعة من البولي إيثيلين واألنابيب المتصلة 

) حرارية(المرنة المصنوعة من مواد ثيرموبالستيكية 

 .مؤتلفة خاصة وال يوجد بها وصالت

o ب أن ُتزود شبكات أنابيب الضغط بنظام احتواء يج

 .ثانوي من البالستيك

o  يجب أن ُترآب األنابيب الخاصة بالصهاريج فوق

األرضية داخل نظام االحتواء الثانوي المجهز به 

 الصهريج؛

  يجب أن تتوافق إجراءات ترآيب الصهاريج وشبكات

 األنابيب مع المعايير الصناعية المتعارف عليها وتوصيات

 وتتضمن إجراءات الترآيب 7.الشرآات المصنعة للمعدات

المصممة للحد من احتمالية إخفاق هياآل الصهاريج 

 :وشبكات األنابيب البنود التالية

o  العناية السليمة والمناولة الصحيحة لمواد الصهريج

 وشبكة األنابيب قبل الترآيب

 
معايير الجمعية األمريكية لالختبار والمواد، والمعايير :  على سبيل المثال6

 .ايير الدولية األخرى النظيرةاألوروبية والمع
 . المصدر السابق7
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o  إعداد قواعد األساسات باستخدام مواد ردم من شأنها

اعد في إحكام إقامة الصهريج أو شبكة األنابيب أن تس

واتزانهما للحيلولة دون حدوث َميد أو اضطراب 

غير متساٍو، أو تحميل ") ترييح("، أو هبوط )تحرك(

ُمرآز، خاصة فيما يتصل بالصهاريج تحت األرضية 

والمصنوعة من البالستيك المقوى بالفيبرجالس، 

نوعة من وآذلك ما يتصل باألنابيب المرنة المص

 .المواد الُمؤتلفة

o  يجب أن ُتصمم عملية التغطية بالخرسانة أو مواد

بحيث تستوعب األحمال ") السفلتة("الرصف 

الديناميكية حتى ال تتسبب في إجهاد الصهاريج 

 . والمواسير المدفونة

  يجب وضع صهاريج التخزين فوق األرضية في منطقة

التصادم مؤمنة بما يوفر لها الحماية من احتماالت 

  .بالمرآبات وأعمال التخريب والمخاطر األخرى

  المرافق القائمة-الصهاريج واألنابيب 

  رصد الصهاريج وشبكات األنابيب المرآبة تحت األرض

 8وفوقها بحثًا عن التسربات بتنفيذ اختبار إحكام شد دوري

مع إجراء مطابقة مخزون تتمثل في تحليل للكميات 

 ة بالكميات المستلمة والمنصرفة؛اليومية الموجودة مقارن

  إيالء األولوية لترقية المعدات والترآيبات الموجودة

بالمرافق القائمة للشبكة بما يتماشى مع المعايير التنظيمية 

والتي قد تتطلب ترقية الصهاريج والبنية (المحلية 

األساسية األخرى أو استبدالهما بعد وصولها إلى عمر 

                                                 
 قد يتراوح تكرار اختبار إحكام الشد النموذجي من مرة في السنة إلى مرة 8                                                

ويجب أن يقوم على تنفيذ اختبار إحكام شد الصهاريج . آل ثالث سنوات
واألنابيب خبراء مؤهلون يتبعون الطرق المنهجية المعتمدة على الصعيد 

منهجيات المعتمدة من جهات معترف بها دوليًا إذا لم تكن الوطني، أو ال
ولكن تجدر اإلشارة إلى أن نتائج اختبارات شد . المنهجيات الوطنية متاحة

الصهاريج المعتمدة ال تضمن عدم حدوث تسربات قد تكون بسيطة إال أن 
 . لها آثارا تراآمية محتملة آبيرة

يتماشى مع احتمالية حدوث  أو بما 9)افتراضي معين

وتشمل . انبعاث ومع الِشدة المحتملة لعواقب هذا االنبعاث

األمثلة على المعايير المستندة إلى المخاطر والمطبقة على 

 : الصهاريج تحت األرضية

o  شواهد على وجود تسربات بالنظام آفقد المنتج من

/ وجود أبخرة بنزينبالمخزون أو التقارير التي تفيد 

 ي المرافق تحت األرضية أو المباني القريبةوقود ف

o  عمر ونوع إنشاءات البنية األساسية القائمة للصهاريج

  10واألنابيب

o  خصائص التربة التي قد تساهم في تآآل الشبكات

 تحت األرضية 

o  الوجود في مناطق التعدين تحت األرضي أو قريبًا

 جدًا منها

o ة القرب من المستقبالت البيئية آالبنى األساسي

أنظمة : على سبيل المثال) (تحت األرضية(الباطنية 

األقبية / الخدمات العامة الباطنية آالمجاري، واألنفاق

المبنية من أجل أنظمة آيابل الكهرباء وخطوط 

، وآبار اإلمداد بالمياه )الهاتف، أو بدروم المباني

الخاصة أو العامة، وخزانات المياه السطحية، 

اع المهددة باالنقراض أو والموائل المائية لألنو

االنقراض الحرج، أو النقاط األخرى للتعرض 

البشري أو البيئي المحتمل للملوثات المرتبطة 

  .الوقود/ بالبنزين

 
لخزانات عندما تصل إلى ا/  تتطلب بعض السلطات استبدال الصهاريج9

ُنظم المرآز التكنولوجي للحفاظ على :  عامًا، على سبيل المثال15عمر 
 . ، بوالية ساو باولو بالبرازيل)CETESB(البيئة 

 تزداد عادة احتمالية التسريب الناتج عن التآآل مع زيادة العمر 10
ب االفتراضي للصهريج وإذا آان الصهريج أو األنبوب مصنوعين من الصل

 . ولهما جدار واحد
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 معدات تعبئة الوقود 

يجب إحكام تثبيت معدات أو آالت التعبئة وحمايتها من إتالف 

 :المرآبات لها، وأن تتضمن السمات التالية

 على حوض ) الشفط(نظمة السحب يجب أن تشتمل أ

 تجميع قطرات مقاوم للتسرب يوضع أسفل آلة التعبئة

  بأحواض مانعة ) الدفع(يجب تجهيز أنظمة الضغط

للتسرب بدًال من أو باإلضافة إلى أحواض تجميع 

 القطرات التي توضع أسفل آالت التعبئة؛

  يجب ترآيب صمامات الرجعية بكل خط من خطوط نظام

 آلة التعبئة؛) جرم(تم تثبتها داخل مبيت السحب، بحيث ي

  لتعمل " سريعة الفصل) "ليات(استخدام وصالت خراطيم

على إيقاف التدفق في حاالت الطوارئ إذا انفصلت وصلة 

 التزويد بالوقود نتيجة للحرآة؛

  فوهات مزودة بأجهزة غلق وتوجه أتوماتيكي؛ 

  يجب أن تكون مناطق تعبئة الوقود مرصوفة ومجهزة

) / النفط(موصلة بنظام فصل للزيت ) بالوعات(ارف بمص

الماء قادر على احتواء االنسكابات العارضة التي قد 

  .تحدث أثناء تزويد المرآبات بالوقود

 معدات تسليم الوقود 

  يجب أن ُيرآب بأنابيب التعبئة وصالت مناسبة لضمان

شاحنات ) ليات(توصيل محكم صامد للتسريب بخراطيم 

آما يجب أن تزود هذه الوصالت بنظام قفل  .ليمالتس/ النقل

 لمنع وصول األفراد غير المصرح لهم إليها؛

  عندما تكون أنابيب التعبئة مرآبة فوق األرض يجب أن

يكون ارتفاعها أقل من الحد األدنى الرتفاع مهايئ التعبئة 

التسليم لضمان التصريف السليم / السفلي لشاحنة النقل

  . صهريج التخزينلمحتويات الخرطوم في

 خطة الوقاية من االنسكابات والتسربات والسيطرة عليها

  يجب إجراء تفتيش دوري على صهاريج التخزين فوق

األرضية بحثًا عن وجود تآآل وللتأآد من سالمة هياآلها، 

وأن تخضع لعمليات صيانة واستبدال للمكونات بانتظام 

مثل األنابيب وموانع التسرب والموصالت (

 11؛)ماماتوالص

  يجب أن تتم أعمال تسليم الكميات الكبيرة على يد أفراد

مدربين تدريبًا سليمًا وفقًا لإلجراءات الرسمية المقررة 

مسبقًا لمنع االنطالق العرضي للمواد وتجنب مخاطر 

يجب أن تتضمن اإلجراءات، من بين و. االنفجار/ الحريق 

 أو االعتبارات األخرى، جميع جوانب عملية التسليم

التحميل من الوصول إلى المغادرة، بما في ذلك وضع آتل 

تحت العجالت لمنع تحرك المرآبة، وتوصيل أنظمة 

التأريض، والتحقق من التوصيل والفصل السليمين 

للخراطيم، والتزام السائقين الزائرين بسياسات عدم 

  التدخين وعدم استخدام اللهب المكشوف؛

 مية لمنع االنسكابات يجب على المرافق إعداد خطة رس

والسيطرة عليها يمكنها التعامل مع السيناريوهات الخطيرة 

ويجب أن تكون . والكميات الهائلة من المواد المنطلقة

الخطة مدعومة بالموارد والتدريب الالزمين، على أن 

تكون المعدات المناسبة الالزمة لالستجابة لحوادث 

أنواع حوادث االنسكاب في المتناول للتعامل مع آافة 

ويجب . االنسكاب، بما فيها حوادث االنسكاب الصغيرة

  التعامل مع مواد تنظيف االنسكاب آما هو مبين أدناه؛

                                                 
وقد تساعد المعاينة البصرية .  يمكن التفتيش على الصهاريج بعدة طرق11

آما يمكن استخدام التحليل . على آشف الشروخ والتسربات في الصهاريج
باستخدام األشعة السينية أو الموجات فوق الصوتية لقياس ثخانة الجدار 

ر الهيدروستاتيكي في تحديد وقد يفيد االختبا. وتحديد مواقع الشروخ بدقة
حاالت التسرب الناجمة عن الضغط، بينما يساعد التحليل باستخدام آل من 

التيار الدوامي للفيض المغناطيسي والموجات فوق الصوتية في اآتشاف 
 لمعهد البترول 653ومن األمثلة على الممارسات الجيدة معيار رقم . النقر

  ).1995(األمريكي 
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  عمل ييجب أن يكون لدى المرافق أيضًا إجراء رسمي

على تطويره مشغلو الشبكة ومديروها من أجل االستجابة 

ق للتسربات التي يتم اآتشافها في الصهاريج المقامة فو

األرض وتحتها، بما يشمل وسيلة لتأآيد وجود التسرب؛ 

 اآلثار المحتملة على الوسائط البيئية؛ واستنادًا منوالتحقق 

إلى نتيجة التقييم أو عند تأآيد حجم التسرب يتم تنفيذ 

اإلجراءات التصحيحية إلصالح أو استبدال المعدات 

ما التالفة أو المتسببة في التسريب والتعامل مع مخاطر 

آما يجب . نتج من آثار على التربة والموارد المائية

  .تدريب أفراد محطات الخدمة على هذه اإلجراءات

  يجب تضمين إجراء رصد للمياه الجوفية في استراتيجية

التسربات، على أن يتكون إجراء / آشف االنسكابات

الرصد النموذجي للمياه الجوفية من ثالث نقاط رصد على 

  .تجاه تدفق المياه الجوفية أيضًااألقل لتحديد ا

 المياه المستعملة

 أهم مصدر للنفايات السائلة مجرى مياه العواصف من يشمل

مناطق تسليم الوقود والتزود به، ومن مناطق إصالح 

السيارات، وآذلك النفايات السائلة الناتجة عن أنشطة غسيل 

  .السيارات

 مياه العواصف

عالة لمنع االنسكابات والسيطرة إضافة إلى تطبيق التدابير الف

عليها، تشمل التدابير اإلضافية الرئيسية للحد من تلوث مجرى 

مياه العواصف بالمنتجات البترولية في مواقع بيع المنتجات 

 :البترولية بالتجزئة ما يلي

  تقليل آمية مياه العواصف المتولدة من محطات تزويد

لتخزين فوق المرآبات بالوقود ومناطق احتواء صهاريج ا

األرضية من خالل ترآيب أسقف وأنواع األغطية 

 األخرى؛

  تنفيذ إجراءات احتواء ثانوية لتجنب اإلطالق العرضي أو

 العمدي للسوائل الملوثة المحصورة في نظام االحتواء؛

  فصل مجرى التصريف النظيف ومجرى التصريف

/ المحتمل تلوثه، مع معالجة هذا األخير بأنظمة فصل النفط

وقد تتضمن أنظمة الفصل حاجز توجيه الدفق أو . لماءا

لوح تجميع، ويجب تصميمها وتشغيلها وصيانتها على 

 .نحو سليم لتحقيق النتائج المرجوة من معالجة المياه

 

 اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةوتتناول 

 .مزيدًا من التوصيات بشأن التعامل مع مياه العواصف

 ارات غسيل السي

يمكن أن تنتج عمليات غسيل السيارات األتوماتيكية، واليدوية 

بمياه بضغط عاٍل، وأجهزة التنظيف بالبخار آميات آبيرة من 

المياه المستعملة التي قد تكون درجة حرارتها مرتفعة، وتحتوي 

على عوامل تنظيف وزيوت وأوساخ الطرق، وفي شكل 

ًء على هذه وبنا. مستحلبات مستقرة في بعض األحيان

الخصائص ال يجب صرف النفايات السائلة الناتجة عن غسيل 

الماء، بل يجب تطبيق / السيارات من خالل أنظمة فصل النفط

 :االعتبارات اإلضافية التالية

  للحد من ) الحلقات المغلقة(استخدام أنظمة إعادة التدوير

 آميات المياه المستخدمة والمصرفة؛

  قبل ) أي طمي(مصيدة رواسب تمرير مجرى المياه خالل

 التصريف في أنظمة تجميع المياه المستعملة المرآزية؛ 

  احتواء المياه المستعملة في الغسيل في خزان محكم الغلق

 . للتعامل معها خارج الموقع بواسطة مقاول مؤهل
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 النفايات السائلة األخرى

ضرورة التعامل مع مياه الصرف الصحي المستعملة طبقًا 

اإلرشادات العامة بشأن البيئة ت المنصوص عليها في للتوصيا

 وتبعًا آذلك لموقع المرفق ومدى إتاحة والصحة والسالمة،

  .أنظمة لتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي العامة

 التعامل مع النفايات

يمكن أن تشمل المصادر الرئيسية للنفايات زيوت التزليق 

ظيف القطع، والخرق المستعملة، والمذيبات المستخدمة في تن

المستعملة في عمليات إصالح السيارات، والزيوت المستعملة 

والجوامد الزيتية الناتجة من مصائد الرواسب وأنظمة فصل 

الماء، ومواد تنظيف االنسكابات الملوثة، )/ النفط(الزيت 

والتربة والمعدات الملوثتين من أنشطة استبدال أو إنهاء العمل 

ونورد أدناه الممارسات الموصى بها . ببالصهاريج واألنابي

 . للتعامل مع النفايات

 إصالح السيارات والصيانة بالموقع

يجب تخزين زيوت التزليق والمذيبات المستعملة في حاويات 

مصممة تصميمًا سليمًا وفي مناطق مخصصة لهذا الغرض آما 

اإلرشادات العامة راجع (هو الحال مع المواد الخطرة األخرى 

على أن يقوم على نقلها  ،)البيئة والصحة والسالمةبشأن 

وقد . وإعادة تدويرها خارج الموقع أفراد أو مقاولون مؤهلون

تشمل خيارات خارج الموقع الشائعة إعادة التدوير في 

آما . المصافي أو االستخدام آمصدر وقود في أفران األسمنت

 يمكن للمشغلين العمل مع العاملين في الصناعات األخرى

والسلطات المعنية من أجل تطوير جهود تعاونية لتجميع 

الزيوت المستعملة بكميات تجعل إعادة التدوير عملية ذات 

يجب التعامل مع الخرق الملوثة و. جدوى من الناحية التجارية

بالوقود والزيوت والمذيبات ومع مواد تنظيف االنسكابات 

ة بشأن اإلرشادات العامآنفايات خطرة، آما هو موضح في 

  .البيئة والصحة والسالمة

 تحديث الموقع وإنهاء المشروع

يمكن العثور على األوساخ والمياه الملوثتين حول آالت تعبئة 

الوقود واألنابيب والصهاريج أثناء الحفر من أجل إجراء 

وتبعًا لنوع . اإلصالحات أو التحديثات أو إنهاء المشروع

اج الكميات الصغيرة من الملوثات الموجودة وترآيزها، قد تحت

التربة أو السوائل إلى التعامل معها باعتبارها نفايات خطرة 

اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة آما هو مبين في 

 أما الكميات الكبيرة من أنواع التربة المتأثرة .والسالمة

وغيرها من الوسائط البيئية األخرى، بما في ذلك الرواسب 

ربما تحتاج إلى التعامل معها وفقًا لإلرشادات والمياه الجوفية، ف

اإلرشادات العامة المطبقة على األراضي الملوثة الواردة في 

  .بشأن البيئة والصحة والسالمة

ويجب أن تتوافر لشبكات بيع المنتجات البترولية بالتجزئة 

إجراءات رسمية تتناول وتتعامل مع وقائع اآتشاف النفايات 

لمخطط له في حاالت تحديث الموقع أو المخطط له أو غير ا

إنهاء مشروعه، إلى جانب التعامل مع حاالت اآتشاف الشواهد 

  12.األآثر شموًال للتلوث البيئي

يجب أن تتضمن عمليات إزالة الصهاريج بنوعيها واألنابيب 

 :الموصلة اإلجراءات التالية

  يجب إزالة أي وقود متبٍق في الصهريج وجميع األنابيب

 طة به والتعامل معها آنفايات خطرة؛المرتب

  قبل البدء في إزالة الصهريج، يجب تحويل المواد المتبقية

من  .به إلى مواد خاملة الستبعاد مخاطر حدوث انفجار

بين الطرق المؤآد صحتها لتحويل هذه المواد إلى مواد 

خاملة التعبئة بالرغوة الكارهة للماء، والتعبئة برغوة 

                                                 
البلدان المضيفة أساليب محددة الختبار التربة أثناء  قد تتطلب نظم 12

عمليات الحفر إضافة إلى إجراء مزيد من التقييم للوسائط الملوثة في مواقع 
على سبيل المثال، راجع نظم المرآز (بيع المنتجات البترولية بالتجزئة 

 ). بوالية ساو باولو بالبرازيل) CETESB(التكنولوجي للحفاظ على البيئة 
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هير بغاز النيتروجين، والتعبئة بالماء، النيتروجين، والتط

 طرد الغاز؛/والثلج الجاف، وإحراق الغاز، والتنظيف

 أو تغطية جميع أنابيب التنفيس ومواسير /يجب تفكيك و

الصاعد المرتبطة بالصهريج ووضع بطاقة تسمية واضحة 

 عليها؛ 

  يجب تفكيك الصهريج خارج الموقع، إذا آان المرفق

خزين الوقود وال يوجد به مساحة آافية ُيستخدم حاليًا في ت

  إلجراء أعمال التفكيك بأمان؛

  في حالة ترك الصهاريج واألنابيب في مواقعها، يجب أن

تتضمن أساليب اإلغالق الموصى بها تنظيف المحتويات 

وإزالتها، أو تحويلها إلى مواد خاملة، أو تعبئتها بالرمال 

ارهة للماء أو واإلسمنت الرخو، أو استخدام الرغوة الك

  .الخرسانة الرغوية

 االنبعاثات الهوائية

 الفقد التبخيري النبعاثات الهوائيةتشمل المصادر الرئيسية ال

للمرآبات العضوية المتطايرة لمنتج الوقود بسبب التخزين، 

. السيما أثناء عمليات تسليم الكميات الكبيرة وعمليات التعبئة

لحيلولة دون انبعاث وفيما يلي توصيات عامة تهدف إلى ا

المرآبات العضوية المتطايرة نتيجة لفواقد التخزين والتشغيل 

والسيطرة عليها، وهي تنطبق على معظم صهاريج تخزين 

الوقود الضخمة، إضافة إلى أنظمة األنابيب وأنظمة 

 13،14:المضخات

  استخدام طالء أبيض أو أي طالء آخر يتميز بخواص

جزاء الخارجية امتصاص منخفض للحرارة على األ

                                                 

                                                

تتوقف قابلية التطبيق على نوع المنتج المخزن، ونظام التخزين، ومدى  13
 . خطورة اآلثار المحتملة على نوعية الهواء المحيط

 European"يتوافر المزيد من التوصيات المفصلة في 14
Commission: Integrated Pollution Prevention and 

Control Bureau: Reference Document on Best 
Available Techniques on Emissions from Storage 

(2005)." 

للصهاريج فوق األرضية المستخدمة في تخزين نواتج 

للحد من امتصاص ) مثل البنزين(التقطير الخفيفة 

يجب أن توضع في االعتبار اآلثار البصرية . الحرارة

المحتملة الناجمة عن انعكاس الضوء من أسطح جسم 

 الصهاريج؛

 ولد في حالة وجود انبعاثات للبخار تساهم أو تؤدي إلى ت

مستويات لنوعية الهواء المحيط تتجاوز المعايير الصحية 

المحددة، يجب ترآيب أدوات ثانوية للتحكم في االنبعاثات 

مثل أنظمة استرداد البخار الخاصة بالمرحلة األولى 

) 15لتفريغ منتجات الوقود من الشاحنات الصهريجية(

 ).16لتعبئة المرآبات(وبالمرحلة الثانية 

 مة المهنيةالصحة والسال  1.2

إن أهم القضايا المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية تبرز أثناء 

وإنهاء ) ما يتصل أساسًا بأنشطة الصيانة(مرحلتي تشغيل 

مشاريع شبكات بيع المنتجات البترولية بالتجزئة، ويتصدرها 

 :ما يلي

 المخاطر الكيميائية 

 الحرائق واالنفجارات 

 األماآن المحصورة 

 
 تتحقق السيطرة على البخار الُمزاح من صهاريج التخزين أثناء تفريغ 15

شاحنة صهريجية بتوجيه البخار الموجود في صهاريج التخزين تحت 
خرطوم وإعادته إلى الشاحنة / األرضية وفوق األرضية من خالل أنبوب

البخار ثانية إلى صهريج الشاحنة أثناء تدفق الوقود أي توجيه . الصهريجية
شفط للحفاظ على الضغط / ويجب تجهيز الصهاريج بصمامات ضغط. منها

 . العكسي للنظام
تتم إزاحة األبخرة أثناء تعبئة المرآبات بالوقود الداخل إلى خزان  16

المرآبة، وفي نفس الوقت، ينشأ حيز بخار مماثل في الصهريج تحت 
ويمكن تجميع البخار وإعادته إلى صهاريج . فوق األرضي/ األرضي 

). مغلق أو متعادل(أو نظام سلبي ) مفتوح(التخزين من خالل نظام نشط 
ويعمل النظام النشط بمضخة بخار للمساعدة في إعادة البخار المتدفق من 

وأما نظام استرداد البخار . خزان وقود المرآبة إلى صهريج التخزين
متعادل فال توجد به مضخة شفط، ولكن، ُيستخدم الضغط السلبي أو ال

المبذول من بخار الوقود الُمزاح لدفع البخار آي يعود مرة أخرى إلى 
  .صهريج التخزين
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 ائيةالمخاطر الكيمي

إن أآثر حاالت التعرض المهني المحتملة ترتبط بمالمسة الجلد 

للوقود واستنشاق أبخرته بين عمال تعبئة الوقود وعمال 

عمليات تسليم الوقود بالشاحنات الصهريجية، هذا فضًال عن 

العمال الذين يعملون بأنشطة الصيانة، خاصة تلك األنشطة التي 

 الملوثة والتعرض لألبخرة تنطوي على إمكانية مالمسة التربة

لذا يجب الوقاية من هذا التعرض من خالل تطبيق . الناتجة

برامج إدارة الصحة والسالمة المهنية والتدابير المبينة في 

 المطبقة على اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

إدارة المواد الخطرة والمخاطر الكيميائية على الصحة 

 . ةوالسالمة المهني

 الحرائق واالنفجارات

ترجع مخاطر الحرائق واالنفجارات في مواقع بيع المنتجات 

البترولية بالتجزئة إلى وجود غازات وسوائل قابلة لالشتعال، 

/ واألآسجين ومصادر االشتعال أثناء أنشطة التفريغ والتعبئة، و

وتتضمن . أو تسرب وانسكاب المنتجات سريعة االلتهاب

المحتملة الشرر المرتبط بتراآم الكهرباء مصادر االشتعال 

وتشمل المصادر .  والبرق واللهب المكشوف17االستاتيكية

األخرى المولدة لمخاطر االنفجار أنشطة قطع الصهاريج 

وباإلضافة إلى . المرتبطة بأعمال الصيانة وإنهاء المشاريع

التوصيات بشأن التعامل مع المواد الخطرة والنفط واالستعداد 

اإلرشادات العامة بشأن البيئة تجابة للطوارئ الواردة في واالس

، يجب مراعاة التدابير التالية المرتبطة والصحة والسالمة

 :تحديدًا بمرافق المحطات

                                                 

                                                

نتيجة لحرآة السوائل المالمسة لمواد  يمكن أن تتولد الكهرباء االستاتيكية 17
وعالوة . تجأخرى آاألنابيب وصهاريج الوقود أثناء تحميل أو تفريغ المن

على ذلك، يمكن أن يصبح رذاذ الماء والبخار المتولدان أثناء تنظيف 
الصهريج والمعدات مشحوًنا بالكهرباء، خاصة في وجود عوامل التنظيف 

 . الكيميائية

  يجب أن يتم تصميم مواقع بيع المنتجات البترولية بالتجزئة

 لمنع ومكافحة 18وإنشاؤها وتشغيلها وفًقا للمعايير الدولية

 واالنفجارات؛ مخاطر الحرائق 

  تنفيذ إجراءات السالمة المعنية بتفريغ المنتج من الشاحنات

 الصهريجية؛

 منع مصادر االشتعال المحتملة مثل: 

o  التأريض السليم لتجنب مخاطر تراآم الكهرباء

بما في ذلك اإلجراءات (االستاتيكية ومخاطر البرق 

 ؛)الرسمية الستخدام وصيانة وصالت التأريض

o ات آهربية آمنة االستعمال ذاتًيا استخدام ترآيب

 وأدوات ال تصدر شرًرا؛ 

o  تطبيق أنظمة التصاريح واإلجراءات الرسمية المعنية

 19بتنفيذ أية أعمال على الساخن أثناء أعمال الصيانة

 ، بما في ذلك التنظيف والتهوية المناسبين للصهاريج

o  وضع الفتات واضحة من أجل العمالء حول منع

على سبيل (دام األجهزة اإللكترونية التدخين أو استخ

 )المحمول/ الهواتف الخلوية: المثال

o  بما في (حظر وضع منافذ بيع األطعمة غير الرسمية

على مسافة ) ذلك التي تستخدم اللهب المكشوف

 .مقررة مسبقًا من معدات تعبئة الوقود

o  إقرار إجراءات ُتعنى بالتعبئة والتعامل السليمين مع

 بترولي المسالقوارير الغاز ال

 
  : من بين األمثلة على الممارسات الجيدة18

US National Fire Protection Association (NFPA) 
Code 30: Flammable and Combustible Liquids.  

ويتوافر المزيد من اإلرشادات بشأن تقليل التعرض للكهرباء االستاتيكية 
 .API (2003(والبرق في 

 التحكم في مصادر االشتعال يكتسب أهمية خاصة في المناطق التي 19
يحتمل أن يوجد بها مزيج بخار وهواء سريع االلتهاب آما هو الحال داخل 

الخزانات، وحيز البخار الموجود بعربات / جود بالصهاريجحيز البخار المو
التفريغ، / السكك الحديدية الصهريجية والشاحنات الصهاريج أثناء التحميل 

استعادة البخار، وبالقرب من / وآما هو الحال بالقرب من أنظمة التخلص 
فتحات التصريف في الصهاريج الجوية، وبالقرب من موضع تسرب أو 

 .انسكاب
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  إعداد خطة رسمية لالستجابة للحريق مدعومة بما يلزم

من موارد وتدريب، بما في ذلك التدريب على استخدام 

وقد تتضمن اإلجراءات  .معدات إخماد الحرائق واإلخالء

. أعمال تنسيق مع السلطات المحلية أو المنشآت المجاورة

 والسالمة العامة بشأن البيئة والصحةوتتناول اإلرشادات 

المزيد من التوصيات بشأن االستعداد واالستجابة 

 للطوارئ؛

  يجب أن تكون المرافق مجهزة تجهيًزا مناسًبا بمعدات

إخماد الحرائق المطابقة للمواصفات الفنية المعترف بها 

دولًيا فيما يخص أنواع وآميات المواد الملتهبة والقابلة 

معدات إخماد  وتتضمن 20.لالشتعال المخّزنة في المرفق

الحرائق، على سبيل المثال، المعدات النقالية مثل طفايات 

الحريق، وأنظمة اإلخماد الثابتة آطفايات الرغوة المثبتة 

  21.فوق مناطق تعبئة الوقود

 األماآن المحصورة

قد تحمل مخاطر األماآن المحصورة بين جنباتها الموت 

طاعات للعاملين، آما هو الحال في أي قطاع آخر من الق

الصناعية، وتشمل األماآن المحصورة في مواقع بيع المنتجات 

أثناء عمليات اإلصالح (البترولية بالتجزئة صهاريج التخزين 

 عمليات أثناء(، ومناطق حفريات صهاريج التخزين )والصيانة

إصالح أنظمة الخدمات المارة تحت األرض، واستبدال 

، وبعض مناطق االحتواء )الصهاريج، وإنهاء مشاريع الموقع

الثانوي، والبنية األساسية المعدة للتعامل مع مياه العواصف 

ويجب على المرافق وضع إجراءات لدخول . والمياه المستعملة

 وفقًا لما هو مبين األماآن المحصورة وأن تعمل على تنفيذها

 .اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةفي 

                                                 

                                                

) NFPA(ثل معايير الجمعية األمريكية الوطنية للحماية من الحرائق  م20
 . أو غيرها من المعايير المكافئة

21 API Standard 2610 (2005). 

 صحة المجتمعات المحلية وسالمتها   1.3

إن قضايا صحة المجتمعات المحلية وسالمتها المرتبطة بمواقع 

بيع المنتجات البترولية بالتجزئة قضايا ضئيلة يمكن التغاضي 

وهي قد . اإلدارةعنها عامة في المرافق جيدة التصميم حسنة 

تشمل تعرض الجمهور المحتمل لالنسكابات والحرائق 

على المرافق أن تضع خطة يجب ورغم ذلك، . واالنفجارات

رسمية لالستعداد واالستجابة للطوارئ تأخذ في اعتبارها دور 

المجتمع المحلي والبنية األساسية لهذا المجتمع، حسبما يقتضي 

وتتوافر . طارئة التي قد تنشأالحال، في االستجابة للحاالت ال

اإلرشادات معلومات إضافية عن عناصر خطط الطوارئ في 

وتزداد احتماالت  .العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

تعرض المجتمعات المحلية للمخاطر الكيميائية أثناء أعمال 

وتعرض . النقل البري المرتبطة بعمليات توصيل الوقود

 استراتيجيات بيئة والصحة والسالمةاإلرشادات العامة بشأن ال

راجع تحديدًا (إدارة المخاطر المرتبطة بنقل المواد الخطرة برًا 

  ").سالمة حرآة المرور"و" إدارة المواد الخطرة"قسمي 

 مؤشرات األداء ورصده  2.0

 البيئة   2.1

 اإلرشادات بشأن االنبعاثات والنفايات السائلة

ة المتطايرة المنبعثة من يجب السيطرة على المرآبات العضوي

مرافق بيع المنتجات البترولية بالتجزئة عن طريق تطبيق 

 إذا آانت من متطلبات اللوائح 1.1األساليب المبينة في القسم 

  22.التنظيمية المحلية

 
 للمفوضية األوروبية 94/63 على سبيل المثال، اعتمد التوجيه رقم 22

تخفيضًا مستهدفًا إلجمالي الفاقد السنوي في المرآبات العضوية المتطايرة 
ب التعبئة في منشآت التخزين بمرافق بيع المنتجات البترولية بالتجزئة بسب

 وزنًا بنسبة مئوية من الكمية 0.01أقل من القيمة المرجعية المستهدفة 
وال ينطبق هذا التوجيه على المرافق ذات . حسب الوزن) المعبأة(المنتجة 

 .سنة/ 3م100األقل من ) الكمية المنتجة(الطاقة اإلنتاجية 
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يجب التعامل مع تدفق مياه العواصف من خالل نظام فصل 

ت الماء قادر على تحقيق ترآيز شحوم وزيو)/ النفط(للزيت 

 في 1لتر بمعدل تدفق لمياه المطر بمقدار /  ملغرام 15بواقع 

 سنوات والمتساقطة على المنطقة المساهمة في التيار 10

  .الماء/ الموصل لنظام فصل الزيت 

 الرصد البيئي

يجب تطبيق برامج الرصد البيئي الخاصة بذلك القطاع للتعامل 

رًا آبيرة مع جميع األنشطة التي تم تحديد آونها تحدث آثا

محتملة على البيئة، أثناء العمليات العادية وفي الظروف 

ويجب أن تستند أنشطة الرصد البيئي إلى . المضطربة

المؤشرات المباشرة وغير المباشرة المطبقة على مشروع بعينه 

وينبغي أن . لالنبعاثات والنفايات السائلة واستخدام الموارد

في لتوفير بيانات تمثيلية يكون معدل تكرار الرصد بالقدر الكا

ويجب أن يقوم بعمليات الرصد أفراد . للمعيار الجاري رصده

مدربون وفقًا إلجراءات الرصد واالحتفاظ بالسجالت مع 

آما . استخدام معدات تجري معايرتها وصيانتها على نحو سليم

ينبغي تحليل بيانات الرصد ومراجعتها على فترات منتظمة 

التشغيلية حتى يتسنى اتخاذ أية إجراءات ومقارنتها بالمعايير 

وتتوفر إرشادات إضافية عن الطرق المطبقة . تصحيحية الزمة

اإلرشادات العامة بشأن ألخذ العينات وتحليل االنبعاثات في 

  .البيئة والصحة والسالمة

 الصحة والسالمة المهنية 2.1

 إرشادات الصحة والسالمة المهنية

 المهنية بالمقارنة مع إرشادات يجب تقييم أداء الصحة والسالمة

التعرض المنشورة دوليًا، والتي تشمل على سبيل المثال، قيمة 

وإرشادات التعرض ) TLV®(الحد األقصى المقبول للتعرض 

المنشورة ) BEIs®(المهني ومؤشرات التعرض البيولوجي 

من قبل المؤتمر األمريكي لخبراء الصحة المهنية الحكوميين 

)ACGIH(23الجيب للمخاطر الكيميائية المنشورة من ، ودليل 

قبل المعهد الوطني األمريكي للصحة والسالمة المهنية 

)NIOSH(24 وحدود التعرض المسموح بها ،)PELs (

المنشورة من قبل اإلدارة األمريكية للصحة والسالمة المهنية 

)OSHA(25 والقيم اإلرشادية لحدود التعرض المهني ،

، أو 26ألعضاء في االتحاد األوروبيالمنشورة من قبل الدول ا

 .ما يشابهها من مصادر

 معدالت الحوادث والوفيات

يجب على إدارات المشاريع أن تحاول خفض عدد الحوادث 

سواًء المعينين مباشرة أو (التي تقع بين عمال المشروع 

إلى أن يصل إلى مستوى الصفر، ال ) المتعاقدين من الباطن

 تؤدي إلى فقدان وقت العمل، أو سيما الحوادث التي يمكن أن

. إلى مستويات مختلفة من اإلعاقة، أو حتى إلى حدوث وفيات

ويمكن مقارنة معدالت المنشأة بأداء المنشآت األخرى في هذا 

القطاع بالبلدان المتقدمة من خالل استشارة المصادر المنشورة 

مكتب الواليات المتحدة إلحصائيات العمل : على سبيل المثال(

 . 27)دارة الصحة والسالمة بالمملكة المتحدةوإ

 رصد الصحة والسالمة المهنية

يجب رصد بيئة العمل بحثًا عن األخطار المهنية ذات الصلة 

وينبغي تصميم الرصد والقيام به على أيدي . بالمشروع المحدد

                                                 
 :الموقعين التاليين متاح على 23
 /TLV/org.acgih.www://http  
/store/org.acgih.www://http  

 :متاح على الموقع التالي 24
 /npg/niosh/gov.cdc.www://http 

: متاح على الموقع التالي 25
do_show.owadisp/oshaweb/pls/gov.osha.www://http

9992=id_p&STANDARDS=table_p?cument  
: متاح على الموقع التالي 26
/oel/ds/risks/practice_good/int.eu.osha.europe://http  

 :الموقعين التاليين متاح على 27
 /iif/gov.bls.www://http 

htm.index/statistics/uk.gov.hse.www://http  

http://www.acgih.org/TLV/
http://www.acgih.org/store/
http://www.cdc.gov/niosh/npg/
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9992
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9992
http://europe.osha.eu.int/good_practice/risks/ds/oel/
http://www.bls.gov/iif/
http://www.hse.gov.uk/statistics/index.htm
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 آجزء من برنامج رصد الصحة 28متخصصين معتمدين

ق االحتفاظ بسجالت آما يجب على المراف .والسالمة المهنية

 .عن الحوادث واألمراض المهنية واألحداث والحوادث الخطرة

وتتوفر إرشادات إضافية عن برامج رصد الصحة والسالمة 

 . اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةالمهنية في 

                                                 
 يمكن أن يشتمل المهنيون المعتمدون على أخصائيي الصحة الصناعية 28

المعتمدين، أو أخصائيي الصحة المهنية المسجلين، أو أخصائيي السالمة 
 .المعتمدين أو من يكافئهم
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وصف عام ألنشطة قطاع الصناعة: )أ(الملحق
 ُيباع فيه البنزين إن محطة بيع الوقود بالتجزئة هي مرفق

وإضافة إلى ذلك، يمكن أن . وأنواع وقود السيارات األخرى

 ا بسيطايتيح هذا النوع من المرافق خدمات صيانة وإصالح

. أو قد يكون مجهزًا آذلك بقسم لغسيل السيارات/ للمرآبات و

 :ويتكون المرفق النموذجي عادة من األقسام التالية

 فوق األرض؛/ منطقة صهاريج تخزين تحت األرض 

  جزيرة مضخات، حيث توجد آالت تعبئة البنزين وأنواع

 الوقود األخرى؛

  غسيل السيارات، وورش " بواآي"المرافق المرتبطة مثل

أو وحدات البيع / إصالح السيارات، ومحالت البقالة و

 .بالتجزئة األخرى

إن غالبية محطات بيع المنتجات البترولية بالتجزئة صغيرة 

وهي توجد . ا ما يعمل طوال أربع وعشرين ساعةالحجم، ومنه

في غالب حاالتها في المناطق الحضرية أو بالقرب منها أو 

واالتجاه الحديث في الصناعة . على طول طرق النقل الرئيسية

في البلدان المتقدمة هو إنهاء أي مشاريع لتقديم خدمات 

ئة السيارات المرتبطة بمرافق بيع المنتجات البترولية بالتجز

، وفي )صيانة المرآبات، وغسيل السيارات: على سبيل المثال(

على سبيل (نفس الوقت إتاحة أو إضافة الخدمات األخرى 

محالت البقالة، ووحدات البيع بالتجزئة، وأنشطة خدمة : المثال

وتميل شبكات بيع  ).الزبائن المارين وهم ماآثون في سياراتهم

لعمل في سوق محلي أو المنتجات البترولية بالتجزئة إلى ا

 .مناطقي

وأهم المنتجات الرئيسية التي تستخدمها صناعة بيع المنتجات 

، على أن ")السوالر("البترولية بالتجزئة هي البنزين والديزل 

هناك أنواع وقود أخرى آالكحول أو الغاز البترولي المسال قد 

والصفة األآثر شيوعًا بالنسبة لصهاريج . تكون متاحة للجمهور

عامة بصفة التخزين هي أن تكون تحت األرض، آما أنها 

وُتصنع الصهاريج . اسطوانية بجدار أو جدارين، ومرآبة أفقيًا

النموذجية المستخدمة في مرافق بيع المنتجات البترولية 

 :بالتجزئة من المواد التالية

  الصلب 

  البالستيك المقوى بالفيبرجالس)GRP ( 

  أو البالستيك المقوى توليفة من الصلب والبالستيك

 بالفيبرجالس

تتكون شبكة األنابيب من أنابيب للتوصيل، وللشفط والنقل 

، وجميع )التهوية(بخلخلة الهواء، والتعبئة، والبخار، والتنفيس 

. الصمامات المرتبطة، والوصالت، والتوصيالت، والقارنات

ويتم نقل الوقود من صهاريج التخزين إلى آالت التعبئة إما 

. أو نظام يعمل بالضغط أو بهما معًا) شفط(م سحب بنظا

 :وتشمل المواد المستخدمة عادة في شبكات األنابيب

  الصلب 

 البالستيك المقوى بالفيبرجالس 

  البولي إيثيلين 

  التي تحتوي على مجموعة ) الُمرآبة(المواد المؤتلفة

 مرآبة من البالستيكات أو المعادن

أنابيب نقل السوائل (ونات وتشمل التجهيزات المساعدة السيف

خراطيم / ، وتوصيالت نقاط تعبئة الصهاريج)بالضغط الجوي

التوصيل والتسليم، والصمامات، وغرف توصيالت األنابيب، 

  .ونظام التنفيس والتهوية، وأجهزة منع التعبئة المفرطة


