املوقع اإللكرتوين لهيئة ديب للتجهزات:
https://www.dusup.ae

قد توجد خطوط أنابيب نقل الغاز الطبيعي والنفط ذات الضغط العايل تحت األرض
داخل منطقة عملك أو عىل مقربة منها .تعمل هذه األنابيب يف نطاق ضغط  960رطل
عىل البوصة املربعة ،وأي رضر يلحق بخط األنابيب قد يكون له تأثري خطري عليك
وعىل املنطقة املحيطة بك.
إن النتيجة الحتمية واملؤسفة للرضر الذي ُيكن أن يُلحقه آخرون بخطوط األنابيب
هي اإلصابة أو الوفاة.
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عمل هيئة ديب للتجهيزات
توفر هيئة ديب للتجهيزات إمدادات الطاقة (الغاز الطبيعي) إىل إمارة ديب عرب شبكة
األنابيب التابعة لها وترشف عىل إصدار شهادات عدم املامنعة لخطوط أنابيب
الهيدروكربون الخاصة بالهيئة وملجموعة رشكة برتول اإلمارات الوطنية (اينوك)
ولرشكة إمداد ولرشكة دولفني للطاقة يف ديب .يتم التقديم لشهادة عدم املامنعة عن
طريق نظام  e-NOCالتابع لحكومة ديب و بإدارة هيئة الطرق واملواصالت.
https://noc.rta.ae/RTAeNOC
تخدم خطوط أنابيب الغاز والوقود (الهيدروكربون) التي يشملها نظام شهادات عدم
املامنعة التابع لهيئة ديب للتجهيزات الوقود يف إمارة ديب األغراض التالية:
 .1إنتاج الكهرباء واملياه
 .2الصناعات
 .3املطار

تذكر :سالمة خط األنابيب مسؤولية الجميع
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نظام شهادات عدم املامنعة التابع
لهيئة ديب للتجهيزات:
ُوضع نظام شهادات عدم املامنعة التابع لهيئة ديب للتجهيزات من أجل املراقبة والتحكم
باألنشطة التي تجري عىل مقربة من أنابيب/مرافق الغاز والوقود.

ال يجوز القيام بأي عمل ضمن مسافة  60مرتاً من خط األنابيب وداخل حرم خط
األنابيب دون الحصول عىل شهادة عدم مامنعة.
يجب الحصول عىل شهادة عدم مامنعة من هيئة ديب للتجهيزات ألي عمل يجري ضمن
مسافة  60أمتار من خط األنابيب التابع لهيئة ديب للتجهيزات الواقعة يف نطاق سور
محطة كهرباء جبل عيل التابعة لهيئة كهرباء ومياه ديب (ديوا).
ال يجوز القيام بأي عمل ضمن مسافة  10أمتار من خط األنابيب دون وجود موظف من
إدارة خط األنابيب يف هيئة ديب للتجهيزات يف املوقع.
أي أعامل حفر ضمن مسافة  5أمتار من خط األنابيب يجب أن تتم بالحفر اليدوي
فقط ،وال ُيسمح باستخدام املعاول أو آالت الحفر الكهربائية أو آليات الحفر.
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دوريات خطوط األنابيب
تقوم هيئة ديب للتجهيزات بتسيري دوريات عىل طول كل خط أنابيب مرتني يف اليوم
للكشف عن أي نشاطات غري مرصح بها أو هبوط يف األرض تآكل أو مشاكل أخرى
والتي قد تؤثر عىل التشغيل اآلمن لخطوط األنابيب.
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عالمات خط األنابيب
ترشد العالمات والالفتات التحذيرية الخاصة بخطوط أنابيب هيئة ديب للتجهيزات
إىل مواقع خطوط األنابيب بشكل تقريبي وليس بشكل دقيق .وتتضمن العالمات
والالفتات التحذيرية عىل رقم حاالت الطوارئ (  )04 - 880 1867لإلبالغ عن أية مشكلة.
تفصل مسافة 250م بني كل الفتة تحذيرية والتي بعدها املوجودة بجانب الساتر
الرتايب لخط األنابيب.
وت ُوضع عالمات خطوط األنابيب عىل الساتر الرتايب لخط األنابيب يف وسط املسافة
بني الالفتات التحذيرية الخاصة بخطوط األنابيب ،أي كل  125مرت.

عالمة خط أنابيب هيئة ديب للتجهيزات
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الفتة تحذير هيئة ديب
للتجهيزات

الفتات هيئة ديب للتجهيزات
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الالفتات التحذيرية الخاصة برشكة اإلمارات للمنتجات
البرتولية (ايبكو) ورشكة إمداد

الساتر الرتايب
والالفتات التحذيرية
الخاصة برشكة
اإلمارات للمنتجات
البرتولية (ايبكو)

الساتر الرتايب
والالفتات التحذيرية
الخاصة برشكة إمداد
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الالفتات التحذيرية الخاصة برشكة
دولفني للطاقة
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الساتر الرتايب الخاص بخط األنابيب
مالحظة هامة:
الساتر الرتايب لخط األنابيب هو وسيلة الحامية الرئيسية لخط األنابيب املدفون،
ولكن خطوط األنابيب قد تكون داخل الجزء املرتفع من الساتر الرتايب.
وعند العمل عىل مقربة من الساتر الرتايب لخط األنابيب ،يجب عليك استشارة هيئة
ديب للتجهيزات.

9

متديد الكابالت وأنابيب املياه وأنابيب الهيدروكربون
تحت األرض التي تتقاطع مع خط األنابيب بطريقة
الحفر املفتوح:
يجب أن متر خطوط الكابالت واملياه واملرافق األخرى تحت خط األنابيب مبسافة
عمودية فاصلة ال تقل عن مرت واحد بني أسفل خط أنابيب الهيدروكربون القائم
وأعىل خطوط املرافق التي ستتقاطع معه.
يجب توفري بالط متامسك معتمد بني خط األنابيب الحايل واملرافق املقرتحة.
ويجب املحافظة عىل هذه املسافة الفاصلة مع كامل عرض حرم خط األنابيب.
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متديد الكابالت وأنابيب املياه وأنابيب الهيدروكربون
تحت األرض التي تتقاطع مع خط األنابيب بطريقة
الحفر النفقي
(باستثناء الحفر األفقي املوجه):
إذا كان قياس قطر أنبوب املرافق أقل من  1مرت :يجب أن ال تقل املسافة العمودية
الفاصلة عن  2.0مرت.
إذا كان قياس قطر أنبوب املرافق أكرب من  1مرت :يجب أن تكون مسافة العمودية
الفاصلة أكرب من قطر أنبوب املرافق  2.0مرت عىل األقل .يف حالة الحفر األفقي املوجه
يتحتم اإللتزام مبعايري تقاطع منفصلة.
يجب املحافظة عىل هذا الحد األدىن للمسافة العمودية الفاصلة مع كامل عرض حرم
خط األنابيب.

This lowest crossing elevation must be maintained across the entire
width of the pipeline corridor.
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متديد الكابالت وأنابيب املياه وأنابيب الهيدروكربون
تحت األرض التي تتقاطع مع خط األنابيب بطريقة
األفقي املوجه:
متطلبات التقاطع يف حالة الحفر األفقي املوجه:
يجب إبقاء خط األنابيب القائم مكشوفاً يف حفرة املراقبة أثناء عبور رأس الحفر
التجريبي ورأس التوسعة.
خطة بديلة :بإمكان املقاول استخدام نظام تعقب السليك بحيث ال تقل املسافة
العمودية الفاصلة بني خط األنابيب القائم وخط األنابيب الذي سيتقاطع معه عن
 5.0أمتار.
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قاطع الطرق مع خط األنابيب

يف حالة تقاطع طريق مع خط أنابيب ،يجب حامية خط األنابيب باستخدام تصميم
الحامية املعتمد من هيئة ديب للتجهيزات .ويجب أن متتد حامية خط األنابيب ملسافة
بعد حافة كتف الطريق (أو أسفل الجرس أيهام أكرب) عىل النحو التايل:
عند الدوارات والطرق املرتفعة أو الجسور  20 -مرتاً
يف أجزاء الطرق املستقيمة  10 -أمتار
يجب حامية خط األنابيب القائم الذي يوازي الطريق ويبعد عن كتفه مسافة تقل عن
 10أمتار باستخدام ألواح الحامية املعتمدة من هيئة ديب للتجهيزات.
يجب توفري حامية لجانب الطريق من حوادث الصدم ملسافة  20مرتاً قبل التقاطع
وملسافة  8أمتار بعده.
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الحفر  -حامية الخندق املحفور
عند الحفر لعمق يزيد عن  1.2مرت ،يجب توفري دعائم أو الحفر بشكل مائل أو متدرج
النوع-أ /الصلصال :صلصال غريني أو صلصال
النوع-أ/
رميل
النوع-ب /طمي :الطفل الرميل أو الصلصال
النوع-ب/
املتوسط أو الحجارة غري املستقرة
النوع-ج /حبيبات :مثل الحىص والرمل
النوع-ج/
والرمل الطفيل (معظم الرتبة غري املستقرة)

إذا تقرر عدم تصنيف الرتبة ،فيجب
اعتبار أن الرتبة من النوع «ج» ويجب
أن يتم الحفر بشكل مائل بحيث يعادل
عرض الحفرة  1.5مرة عمقها
(أي مبيالن  34درجة)

تربة من النوع «ج»

1

½1

مالحظة :تصنيف الرتبة واالنحدارات وفقاً لتوصيات إدارة السالمة
والصحة املهنية األمريكية.
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التطورات  -حامية الخندق املحفور

يجب أن تكون الثكنات املؤقتة للعامل بعيدة عن خط األنابيب قدر اإلمكان
(الحد األدىن املوىص به هو  ١٣٥مرتاً ،واملسافة املفضلة هي  ٣٠٥أمتار).
يف حالة تنفيذ أي مشاريع مثل املباين متعمددة الطوابق أو أماكن تجمع الناس مثل
املدارس أو املساجد أو املستشفيات يلزم عىل مطور قطعة األرض تنفيذ تقييم للمخاطر
ضمن حدود  ٣٧٠مرت من قبل هيئة ديب للتجهيزات من أجل دراسة تأثري خطوط
أنابيب الهيدروكربون القامئة أو املخطط لها مستقبالً املوجودة عىل مقربة من املرشوع
املقرتح.
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جهات اتصال هيئة ديب للتجهيزات
ألعامل عدم املامنعة
يجب إبال غ هيئة ديب للتجهيزات عن أي عمل سيجري قرب خط األنابيب
قبل  4أيام عمل عىل األقل.

أرقام االتصال
أرقام االتصال األساسية:
فاكس04 - 880 3460 :
			
هاتف050 - 640 6096 :
اإلمييل اإللكرتوينWork.NOC@dusup.ae :
أرقام االتصال البديلة:
			
هاتف056 - 536 2650 :

فاكس04 - 880 3460 :

رقم االتصال يف حاالت الطوارئ:
محطة مراقبة الغاز التابعة لهيئة ديب للتجهيزات
فاكس04 - 880 1808 :
			
الهاتف04 - 880 1867 :

( 24ساعة)
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مالحظاتكم محل تقدير
يرجى االتصال بنا إذا لالحظتم أي نشاط غري عادي يف نطاق حرم خط األنابيب أو
مرافقه مبا يف ذلك ما ييل:
دخول غري مرصح به إىل املرافق أو نشاطات مثرية للشك.
هبوط األرض أو حدوث تآكل أو انجراف الرتبة عىل طول الحرم.
أعامل حفر عىل طول الحرم.
سقوط أو ترضر العالمات أو الالفتات اإلرشادية.

رقم االتصال بهيئة ديب للتجهيزات

محطة مراقبة الغاز التابعة لهيئة ديب للتجهيزات ( ٢٤ساعة)
فاكس04 - 880 1808 :
			
الهاتف04 - 880 1867 :
تذكر :سالمة خط األنابيب مسؤولية الجميع
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تذكـــر
ال يوجد عمل مهم وال خدمة عاجلة لدرجة متنعنا من أخذ الوقت الالزم لتنفيذ العمل
املطلوب منا بشكل آمن.
السالمة تعني تجنب التعرض ملخاطر غري مقبولة.
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فـكـــر

السالمة مسؤولية الجميع
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