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 -1مقدمه
شناخت و بهكارگيري استانداردهاي در دستيابي به كيفيت مطلوب در توليد يك محصول يا خدمت
نقش بسزايي ايفا مي كند .از ديدگاه علمي استانداردسازي به معني ايجاد نظم در رشتهاي از
فعاليتهاي عمومي و يا تخصصي است كه بتواند صرفهجويي اقتصادي ،حفظ سالمتي و ايمني
عمومي ،انجام صحيح محاسبات فني ،يكنواختي و هماهنگسازي ،گسترش مبادالت بازرگاني،
تسهيل ارتباطات ،گردش صحيح اطالعات و توسعه را به دنبال داشته باشد .اين نظم به صورت قانون،
قاعده ،معيار و اصل ،توسط گروهي از افراد ذينفع و عالقمند تدوين و تحت عنوان مالكي به نام
استاندارد عرضه ميشود.
گسترش صنايع مختلف ،نياز به مراجع تأييد شده جهت طراحي ،ساخت ،نصب و بازرسي فني را
ضروري ساخته است .چرا كه استفاده از روشهاي سعي و خطا ،ميتواند خسارات جبرانناپذيري در
پي داشته باشد .تدوين كد و استاندارد نيز همزمان با انقالب صنعتي در كشورهاي توسعهيافته آغاز
شد .در واقع صنعتگران تجربيات گذشته خود در صنايع را مدون ساختند و در فعاليتهاي صنعتي
مشابه به كار گرفتند .با وارد شدن صنعت به مراحل پيشرفته و مدرن ،نياز به استفاده از استاندارد و
كد بيش از پيش احساس شد .بنابراين استانداردها بر اساس فعاليتهاي تجربي گذشته و همچنين
تلفيق آنها با اطالعات دانشگاهي شكل گرفتند و مؤسسات و انجمنهاي صنعتي مختلفي ،اطالعات
خود را در مجموعههايي تحت عنوان كد و استاندارد ارائه كردند.
در واقع استاندارد قوانين مشخصشدهاي است كه هم ميتواند به صورت جهاني و فراگير و هم به
شكل منطقهاي و ناحيهاي مورد استفاده قرار گيرد .اولين فعاليتهاي محسوس در اين زمينه در
اواخر قرن نوزدهم در اياالتمتحده شكل گرفت و با توسعه بخشهاي صنعتي وسعت بيشتري پيدا
كرد .در اين كشور مؤسسات مختلفي مانند انجمن نفت آمريكا ( ،)APIانجمن مهندسين مكانيك،
انجمن آزمايشها و مواد ،انجمن جوشكاري و ديگر صنايع ،استانداردهاي مختلفي را در حوزههاي

2

كاري خود تدوين كردند و طي ساليان اخير و با توسعه صنعت ،استانداردهاي مذكور را بهينه
ساختهاند .مهمترين مزيت استفاده از استاندارد ،انجام فعاليتها با سرعت و دقت بيشتر است.
در حال حاضر يكي از پركاربردترين استانداردهاي موجود در صنايع نفت و گاز كه در سراسر
دنياپذيرفته شده است ،استانداردهاي تدوين شده توسط انجمن نفت آمريكا ( )APIميباشد .گزارش
پيشرو در خصوص انجمن مذكور و استانداردهاي تدوين شده توسط آن توضيحاتي ارائه ميدهد.

 -2معرفي انجمن نفت آمريكا ()API
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انجمن نفت آمريكا ( ،)APIدر مارس سال  9191در كلمبياي آمريكا تأسيس و از سال ،9191
مركزي براي تدوين و نگهداري استانداردهاي صنعت نفت و گاز در سراسر دنيا بوده است .اين
استانداردها به صنعت در زمينه اختراع و توليد محصوالت با كيفيت عالي و ارائه خدماتي مطلوب در
جهت كسب رضايت مشتريان ياري رسانده است.
اين انجمن ،بزرگترين انجمن تجاري براي صنعت نفت و گاز در آمريكا است و مدعي است كه با
 056شركت در زمينههاي توليد ،پااليش ،توزيع و ديگربخشهاي صنعت نفت ،همكاري دارد .انجمن
مذكورمأموريت خود را اثربخشي بر خطمشي عمومي در حمايتي قوي و مداوم از صنعت نفت و گاز
آمريكا ميداند .خدمات مهم اين انجمن در بخش صنعت شامل دفاع ،گفتگو و اعمال نفوذ در
حكومتها ،قوانين و آژانسهاي قانوني ،تحقيق در اقتصاد ،اثرات محيطي و زهرشناسي ،تدوين و
تأييد استانداردهاي صنعتي ،توسعه آموزشي ،سرمايهگذاريها و اقدامات تحقيقاتي مربوط به
جنبههاي مختلف صنعت نفت ميباشد .همچنين اين انجمن بر خالف سايرفعاليتهاي معمول ،در
زمينه اجتماعات ضد تغيير آب و هوا نيزسرمايهگذاريهايي انجام داده است .انجمن مذكور به طور
هفتگي آمار فعاليتهاي صنايع نفت و گاز آمريكا را منتشر ميكند و از سال  9111نيز ساالنه دو بار
كتاب آمار صنايع نفت اين كشور را به چاپ رسانيده است .درحالحاضر ،مديراجرايي و رئيس اين
انجمن  Jack Gerardاست.
1American Petroleum Institute
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در ادبيات علمي دنيا واژههايي مشابه  APIوجود دارد كه برخي از آنها در زيرليست شده است و
نبايد با انجمن نفت آمريكا اشتباه گرفته شود:
 -9مقياس سبكي و سنگيني نفتخام كه به عنوان درجه  APIشناخته ميشود و با فرمول
 API=141.5/S.G-131.5بيان ميشود.
 -9شركت نفت اپي ،وابسته به كشورايتالياكه تحت عنوان AnonimsPetroilItaliana = API
 SPAناميده ميشود و در فروش روغن موتور و فرآوردههاي نفتي در ايتاليا فعاليت دارد.
 -1سازمان نفت براي مناطق دفاعي ()Petroleum administration for defense districs
–API Regions
منظور از  ،API Regionsسازمان نفت براي مناطق دفاعي ميباشد.
 :)API( Application Programming Interface -1بطور خالصه رابط برنامهنويسي
نرمافزار ،رابط بين يك كتابخانه ياسيستم عامل و برنامههايي است كه از آن تقاضاي سرويس
ميكنند .اين واژه در علوم كامپيوتركاربرد دارد.

 -3استانداردها
استانداردها ،ايمني در عملياتهاي صنعتي را افزايش ميدهند ،كيفيت را تضمين ميكنند ،كاهش
هزينهها را به دنبال دارند ،ضايعات را كاهش ميدهند و پيچيدگيها را به حداقل ميرسانند .آنها به
پذيرش سريعتر محصوالت در بازار و جلوگيري از تغييرات عمده و مكرر محصوالت توليدي كمك
مينمايند .الزم بذكر است تمامي عايدات و سودرسانيهاي استانداردها به گونهاي است كه نيازهاي
قانوني و مسائل ايمني ،بهداشت و محيطزيست رعايت ميگردند.

 -1-3فروش استانداردها و نرمافزارها
متقاضيان ميتوانندبراي خريد استانداردها به فروشگاه انتشارات  APIمراجعه كنند.

 -1-1-3كاتالوگ مستندات
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انجمن  APIهرساله بيش از  166666اثر را منتشر ميكندكه شامل كتب ،استانداردهاي فني ،كتب
دادهاي ،كتب الكترونيكي و نرمافزار و محصوالت آنالين ميباشند.كاتالوگي كه هرساله توسط انجمن
نفت آمريكا منتشر ميشود داراي بخشهاي ذيل است:
 اكتشاف و توليد اندازهگيري نفت بازاريابي انتقال پااليش ايمني و آتشنشاني مسائل بهداشت و محيطزيست مستندات دادهايAPI مطالعات مربوط به خطيمشي و اقتصاد ارتباطات و توسعه آموزش مستندات ترجمه شده -مستندات قديمي

 -2-1-3توزيع كنندگان مجاز استانداردها
در سايت انجمن نفت آمريكا به نشاني  http://www.api.orgآدرس الكترونيكي و شماره تماس
توزيعكنندگان مجاز محصوالت  APIدر نقاط مختلف دنيا آورده شده است.

 -3-1-3نرمافزار
 -1-3-1-3اندازهگيريهاي فصل  11-1فاكتورهاي تصحيح حجم
 APIبا Flow-Cal Inc.براي گسترش ،بازاريابي و تكميل فصل  99-9استاندارد (فاكتورهاي دما و
فشار تصحيح حجم براي نفتخامهاي معمولي ،محصوالت پااليش شده ،كاربردهاي خاص و
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روغنهاي روانكننده) همكاري ميكند.اين اطالعات در معادالت مربوط به حجم و فشار كه شامل
دادههاي فيزيكي كه مستقيماً در اندازهگيريهاي حجمي مايعات هيدروكربوري استفاده ميشوند ،در
دسترس ميباشند.
 -2-3-1-3مخازن E&P
مخازن اكتشاف و توليد ( )E&Pيك نرمافزاركامپيوتري براي استفاده در سايت جهت پيشبيني
نشت از مخازن ذخيره نفت توليدي است كه در حال حاضر اين نرمافزار در انواع  19و  01بيتي و
جهت نصب بر روي ويندوزهاي  7همانند ويندوزهاي  Vista/XP/9666در دسترس ميباشد .اين
نرمافزار ميزان فلش و ضايعات در هنگام كار و در هنگام توقف تجهيزات را محاسبه ميكند .نرمافزار
مذكور مورد تأييد آژانس حفاظت محيطزيست ( )EPAنيز بوده است و به كاربر اجازه ميدهد
اطالعات مربوط به شرايط مخزن را وارد نرمافزارنمايد تا گزارشات مربوط به نشت هوا را دريافت كند.
 -3-3-1-3كتاب دادههاي فني API
كتاب دادههاي فني  APIنشر مشترك بين  APIو  EPCON Internationalاست كه هرساله
بروزرساني ميشود .اين كتاب مرجع آخرين و دقيقترين دادههاي فني ،روشها و استانداردها در
خصوص پااليش نفت است كه مورد تأييد  APIميباشد.
 -4-3-1-3سيستم تخمين انتشارات گازهاي گلخانه اي SANGEA 4.2
 SANGEATMيك ابزار نرم افزاري براي تخمين انتشارات براي صنايع نفت و گاز جهت كمي
سازي انتشارات گازهاي گلخانه اي ( )GHGو استانداردسازي گزارش دهي انتشارات مي باشد .اين
نرم افزار بر اساس روشهاي كاهش انتشارات گازهاي گلخانه اي  APIدر سال  9661براي صنايع
نفت و گاز و زيربخش هاي  W ،P ،Cو قانون اجباري گزارش دهي  US EPAشامل بروزرساني
هاي ( )RY2015تا الزامات گزارش دهي  US EPA MRRمي باشد .اين نرم افزار همچنين
شامل فاكتورهاي انتشار  US EPA AP-42براي معيار آالينده هاست.
 -5-3-1-3نرم افزار ( API RBIارزيابي بر مبناي ريسک)
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 API RP 580يك سند بازرسي بر مبناي ريسك است كه عناصر اصلي براي گسترش ،اجرا و
نگهداري يك برنامه بازرسي بر مبناي ريسك ( )RBIرا مشخص مي كند .مستندات API RP
 581يك روش كمي براي اجراي  RBIمي باشند .اين روش شامل ارزيابي هاي سخت كمي براي
احتمال تخريب ( )PoFو نتايج حاصل از تخريب ( )CoFبراي هر تجهيز در يك واحد فرآيندي
خاص است .نرم افزار  Inc.’s Equity Engineering Groupتنها نرم افزار  RBIاست كه با
برند  APIو بر اساس  API RP 580تهيه شده است.

 -4-1-3اشتراكات
اگر كاربران در سازمان شما نياز به دسترسي استانداردهاي بيشتري از  APIدارند ،خريد يك
اشتراك مي تواند در هزينه و زمان صرفه جويي كند .برخي از فوايد اشتراك به شرح ذيل است:
 مجموعه هايي از استانداردهاي خاص صنعت مجموعه هاي منتخب از استانداردها بهبود و ارتقاء جستجو دريافت پيام هاي خودكار براي آگاهي از ويرايش هاي جديد استانداردها دسترسي به استانداردهاي شما در هر جايي كه باشيدبراي خريد اشتراك متقاضيان مي بايست به يكي از توزيع كنندگان معتبر محصوالت  APIمراجعه
نمايند.

 -2-3اتاق مطالعه IBR
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 APIدسترسي آنالين به بيش از  966استاندارد صنعتي را كه در قوانين فدرال اشاره شده است را
براي عموم از طريق اتاق مطالعه  IBRفراهم آورده است .اين استانداردها تمامي جنبه هاي صنايع
نفت و گاز را پوشش مي دهد كه شامل ايمني فرآيند ،پااليش و عمليات هاي كارخانجات و تجهيزات

2 Incorporated by Reference
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شيميايي ،حفاري هاي فراساحلي ،شكست هيدروليكي و ساخت چاه و ايمني جوشكاري خطوط لوله
و برنامه هاي آگاهي عمومي مي باشند.
هدف  APIايجاد دسترسي به استانداردها بخصوص استانداردهاي مرتبط با ايمني و استانداردهاي
مرتبط با قوانين فدرال براي عموم است.

 -3-3پرسش و پاسخ از استانداردها
 -1-3-3درباره پرسش و پاسخ
 ،APIپرسش هاي متعددي در خصوص استانداردها ،روشهاي پيشنهادي و گزارشات و مستندات
فني دريافت مي كند .در حالي كه  APIبه بسياري از اين سواالت پاسخ مي دهد ،سواالتي نيز وجود
دارد كه APIنمي تواند به آنها پاسخي ارائه دهد API .براي سواالت متعدد دريافتي  9گروه
"سواالت عمومي و فني" و "تقاضا براي تفسير" را در نظر گرفته است .حال بايد مشخص شود كه
 APIبه چه سواالتي پاسخ مي دهد.
 -1-1-3-3سواالت عمومي استانداردها
تقاضاها براي اطالعات عمومي شامل و نه محدود به تاريخ انتشارات ،ويرايش ها ،قيمت و يا موجود
بودن مستندات است .براي اطالعات عمومي و خريد محصوالت تمامي استانداردها و مستندات API
به كاتالوگ مستندات مراجعه نماييد .ديگر سواالت عمومي در خصوص استانداردها و مستندات را
مي توانيد از طريق ايميل  pubweb@api.orgمطرح نماييد.
 -2-1-3-3سواالت فني و درخواستهاي تفسير
يك سوال فني ،درخواستي براي "معني ،استفاده ياكاربرد" يك سند است .سواالت فني ممكن است
بهگونهاي باشند كه  APIنتواند به آنها پاسخ دهد.
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سواالت تفسيري ،درخواستهايي براي محتواي سند است كه ممكن است به وضوح بيان نشده باشد.
تقاضاهاي تفسير بايد از طريق وبسايت 1 RFIبيان شوند.
برخي از سواالت مطرحشده بر اساس موضوع به شرح مباحث ذيل بوده است:
 تجهيزات اكتشاف و توليد سيستم كيفيت مونوگرامSpec. Q1 تجهيزات پااليشي و مخازن ذخيره روزميني خطوطلوله انتقالخطمشيAPIبراي پاسخدهي به سواالت فني
 APIنميتواند خدمات مشاورهاي بر روي مشكالت مهندسي خاص و يا بر روي فهم كلي از
مستندات ارائه دهد .جوابهاي اينگونه سواالت بايد با كمك شركتهاي مشاور يا مهندسي مرتبط با
موضوع تهيه گردد.
عالوه براين ،APIطراحي خاصي را تأييد يا پيشنهاد نميكند .همچنين روش طراحي يا ساخت را بر
اساس مطابقت با  APIمحدود نميكند.
بنابراين با توجه به محدوديت منابع كميتهها API ،نميتواند به سواالت در خصوص الزامات
مستندات پاسخ دهد .اين الزامات بايد بر اساس مالحظات دادههاي فني و تفاسير و تجارب توسط
اعضاي فني توليدكنندگان و استفادهكنندگان كه در تهيه استانداردها در كميتهها مشاركت داشتهاند
انجام گيرد.
استانداردهاي APIبه دنبال پوشش كليه كاربردها در خصوص قوانين يك استاندارد خاص نيستند.
اين استانداردها به گونهاي تدوين ميگردندكه با الزامات محلي در تضاد نباشند .خريدار محصوالت،
مسئول تطبيق الزامات قانوني استاندارد با سايرقوانين موجود است.
برخي از مثالهايي كه APIبه آنها پاسخ نداده است به شرح ذيل ميباشند:
مثال:5درخواستبرايمشاورهدريكمشكلمهندسيخاص 
3 Requests for Interpretation
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لطفاً مشخص كنيد آيا با فشار داخلي 75ميليمتر ستون آب و خأل  -95ميليمتر ستون آب
براي  056APIمخازن با سقف شناور ،تمامي الزامات پيوست Cرعايت ميشود؟
مثال:2درخواستبرايمشاورهدريكمشكلمهندسيخاصوفهمعمومياستاندارد 
در فرآيندتعمير راهپله معيوب (خوردهشده) مارپيچي يك مخزن سوخت توسط اتصاالت جوش سرد
(پيچ و مهره) در قسمت تعميري ،آيا طبق استانداردهاي APIبه خاطر پربودن مخزن سوخت
بميزان  ،%06امكان استفاده از جوش الكتريكي وجود ندارد؟
مثال:9تقاضابراياختياراتمحليدارايقوانينخاص 
من در لندن زندگي ميكنم و اخيراً يك ايستگاه گاز ،يكي از مخازن زيرزميني خود را تميزكرده بود.
روز بعد تمامي تأسيسات نزديك به آن پر از بخارات سوختي بود .پيمانكاران كه مخازن را تميزكرده
بودند صحنه را مشاهده و پيشنهادكردندكه نشتي بايد متوقف شود و احتمال داد بخارات از طريق
خاك به تأسيسات ما نفوذ كرده است .آياپيشنهادي براي دنبال كردن موضوع داريد؟
 -3-1-3-3درخواستهايي براي تفسير
تمامي درخواستهابراي تفسيربايد:
 در خصوص يك سند خاص  APIباشد (استاندارد ،تجارب موفق و  API– )...فقط تفاسير باالزامات اصلي را شامل ميشود و الزامات ذكر شده در مراجع سند  APIو توضيحات اضافي را شامل
نخواهد شد.
 مشخص نمودن ويرايش سند API مشخص نمودن جمله ،جدول ،شكل ياضميمه كه مبناي الزام براي تفسير خواهد بود. محدود شدن به يك موضوع واحد يا موضوعات وابسته و نزديك بهم بيان بصورت مختصر و دقيق تا حد ممكن (تذكر :پيشزمينه يا توجيه سوال ذكر گردد ،اماتفاسيربراي چنين اطالعاتي داده نخواهد شد).
 به صورت سوال "بله" يا "خير" باشد01

 درست بودن به صورت فني و ويرايشي مرتبط بودن سوال با ويرايش جديد مستندات (تذكر API :در خصوص مستندات ملغي شده يا ازرده خارج شده تفسيري ارائه نخواهد داد).
پاسخ در زمينه محتواي واقعي يك سند تفسير محسوب نميگردد ،همچنين اين تفاسير با هدف
جلب نمودن افراد براي استفاده يا بكار بردن سند ديگري از  APIنيست .اگر مشخص گرديدكه
سوال براي پاسخ دهي تفسيري مناسب است ،اين موضوع با ايميل مربوطه اطالعرساني خواهد شد و
در غيراين صورت نيز موضوع اطالع داده ميشود.
با توجه به ماهيت پاسخ تفسيري و زمان براي بررسي فني و قانوني موضوع API ،نميتواند زماني را
براي پاسخدهي به اينگونه سواالت مشخص نمايد .با توجه به زمان موردنياز جهت پاسخ كميته99 ،
ماه ممكن است بطول انجامد.
براي اطمينان از اين موضوع ،وبسايت APIرا براي نمونه تفاسيرتكميل شده را بررسي نماييد .در
برخي از مواقع ،سواالت مشابه قبالً ارسال و پاسخ الزم ارائه شده است.

 -4حقوق و خطمشي استفاده
 -1-4حق كپيبرداري
حقوق كپيبرداري از محصوالت  APIشامل  9نوع دارايي ميشود :حقوق كپيبرداري و عالئم
تجاري

 -1-1-4حقوق كپيبرداري
كليه حقوق مربوط به اين بخش براي APIمحفوظ است .اشخاص ثالث كه تمايل به استفاده از
محصوالت دارند ميبايست داراي مجوز مكتوب از  APIباشند .براي كسب اين مجوز بايد با API
تماس حاصل شود.

 -2-1-4عالئم تجاري
00

 APIمالك كليه عالئم تجاري ،عالئم خدماتي ،عالئم تأييدي و لوگوهاي داراي واژه " "APIاست.
استفاده از اين عالئم بدون مجوز كتبي از  APIبايد خودداري شود .براي جزئيات بيشتر در خصوص
 AP Monogram/QRو تأييديه هاي آموزشي ،متقاضيان ميتوانند با آدرسهاي الكترونيكي
certifications@api.orgيا training@api.orgتماس حاصل نمايند.
الزم بذكر است كليه مجوزها بايستي بصورت مكتوب دريافت گردند .پس ازدريافت مجوز هرگونه
كپيبرداري از مستندات بالمانع ميباشد .همچنين در صورت هرگونه كپي برداري ضروري است هر
شكل ،جدول و/يا بخش به مرجع  ،APIشامل شماره ،عنوان ،ويرايش و سال نشر اشاره گردد.

 -2-4تقاضاي مجوز
تمامي درخواست ها براي دريافت مجوز بايد از طريق آنالين يا به صورت درخواست مكتوب ارسال
گردد .هيچگونه درخواست اعطاي مجوز از طريق تلفن پذيرفته نخواهد بود.
پس از دريافت تمامي اطالعات درخواست ها API ،در خصوص اعطاي مجوز تصميم گيري خواهد
نمود .همچنين هزينه اعطاي مجوز نيز برآورد خواهد شد .اين هزينه به نوع استفاده ،تعداد
محصوالت مورد تقاضا و ديگر فاكتورها وابسته است.
پس از دريافت تمامي اطالعات درخواست ها ،فرآيند اعطاي مجوز كه يك فرآيند  06روزه ميباشد،
آغاز خواهد گرديد .در صورت وجود محدوديت زماني از طرف متقاضي براي دريافت مجوز ،اين
موضوع بايستي در درخواست ارسالي بيان گردد تا مدنظر قرار گيرد.
متقاضياني كه تمايل به ترجمه محصوالت دارند ،عالوه بر تكميل نمودن درخواست در وب سايت ،با
پست الكترونيكي  permissions@api.orgتماس حاصل نمايند.

 -5كميته هاي استاندارد
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كميته هاي استاندارد  APIاز كميته هاي فرعي و گروههاي كاري متشكل از متخصصين صنعتي
هستند كه استانداردهاي  APIرا تدوين مي نمايند .اين گروهها ابتدا نياز به استاندارد جديد را
تأييد نموده و سپس نسبت به تدوين ،تأييد يا بازنگري استانداردها و مستندات فني اقدام مي نمايند.
پروژه هاي جديد بايد توسط الزامات كاري و ايمني معتبر صحت سنجي گردند .گروههاي فرعي
نويسنده استانداردها و گروههاي كاري نمايندگان گروههاي ذينفع استاندارد هستند .اين ذينفعان
شامل شركت هاي نفت و گاز ،توليد كنندگان و تأمين كنندگان ،پيمانكاران و مشاوران و نمايندگان
آژانس هاي دولتي و دانشگاهها هستند.

 -1-5كميته هاي پايين دستي
 -1-1-5كميته CRE

4

مأموريت كميته مربوط به تجهيزات پااليشي ( ،)CREاشاعه تجربيات ايمن و مطمئن مهندسي
براي طراحي ،ساخت ،برپايي ،بازرسي و استفاده از مواد و تجهيزات در پااليشگاهها و ساير تأسيسات
مرتبط است.
اين تجربيات مطابق با روشهاي  APIو براي تدوين استانداردها و تجربيات موفق و انتشار آنهاست.
در زير ليستي از كميته هاي فرعي زير مجموعه كميته مربوط به تجهيزات پااليشي ( )CREآورده
شده است:
 كميته فرعي براي خوردگي و مواد كميته فرعي براي تجهيزات الكتريكي كميته فرعي براي تجهيزات انتقال حرارت كميته فرعي براي بازرسي كميته فرعي براي سيستم ها و ادوات كنترل كميته فرعي براي تجهيزات مكانيكي4API Committee on Refinery Equipment
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 كميته فرعي براي شيرآالت و لوله كشي كميته فرعي براي سيستم هاي آزادسازي فشار كميته فرعي براي مخازن ذخيره سازي روزميني كميته فرعي براي پروژه هاي مشكل و ويژه گروه كاري پروژه هاي اطمينان از سرويس دهي -گروه كاري استفاده از نرم افزار ارزيابي بر مبناي ريسك

 -2-1-5كميته PSG
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صنايع توليد كننده تجهيزات پااليش و پتروشيمي ،همانند حفاظت سالمت محيطي كه در آن كار
مي كنند ،متعهد به حفاظت از سالمتي و ايمني كاركنان ،پيمانكاران و همسايگان هستند .اعضاء
همواره به دنبال فرصت هايي براي ارتقاء ايمني هستند و معتقدند موثرترين روش براي ارتقاء
بازدهي فرآيند استفاده از تجارب صنعتي ديگران است.
استانداردها و برنامه هاي جديد ،ايمني فرآيندها را بوسيله ايجاد فرصت هاي بيشتر براي ارتباط و
اشتراك تجارب و دانش (اجزاي اصلي براي بهبود ايمني) ارتقاء داده است.

 -3-1-5كميته SFPG
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اهداف كميته ايمني و آتش نشاني ( ،)SFPGارتقاء ايمني ،سالمت و تجارت موثر و سازگار با محيط
زيست در صنايع نفت و آغاز ،پايش و پاسخ دهي به مقامات حكومتي در اين خصوص است.
اساس اين فعاليت ها ،گسترش و نگهداري استانداردهاي فني و ارتباط و به اشتراك گذاشتن
اطالعات مربوط به ايمني ،آتش نشاني و بهداشت شغلي مربوط به صنايع نفت است.
مأموريت كميته فرعي ايمني و آتش نشاني ( ،)SFPSرهبري پيشگيرانه ايمني و بهداشت شغلي با
بكارگيري تجارب صنعتي كميته هاي  APIو شركت هاي عضو است.

5Petrochemical Safety Group
6Safety and Fire ProtectionGroup
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اين كميته به دنبال ارتقاء و بهبود وضعيت كلي عملكرد ايمني ،بهداشت شغلي در صنعت با
بكارگيري منابع براي مشخص نمودن اهميت مسائل عمومي و حقوق كاركنان و شركت هاست.

 -4-1-5كميته بازاريابي ()MKT
بازاريابي ،توزيع عمده و خرده فروشي ،شامل انتقال با كاميون و تانكر فرآورده هاي نفتي پااليش
شده مانند گازوئيل و سوخت ديزل به مشتريان تجاري ،صنعتي ،دولتي و عمومي است.
 -9-5كميته هاي ميان دستي

 -1-2-5كميته اندازه گيري سياالت نفتي ()COPM
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هدف اين كميته اندازه گيري سياالت نفتي و رهبري براي گسترش ،نگهداري و ارائه برنامه ها و
استانداردهايي با درنظر گرفتن هزينه بر اساس مباني فني ،سازگار با تكنولوژي روز اندازه گيري،
سازگار با بازار و صنعت و با استفاده از تجارب مهندسي است.
اين امر با رهبري كميته هاي  APIدر اجتماعات ملي و بين المللي استاندارد ،از طريق گسترش،
انتشار و ارتقاء و بازنگري استانداردهاي اندازه گيري سياالت نفتي از طريق ساختار كميته هاي فرعي
و حذف دوباره كاري ها صورت مي پذيرد .كميتههاي زيرمجموعه اين كميته شامل موارد ذير
ميباشند:
 كميته تخمين ضايعات تبخيري كميته اندازه گيري سياالت گازي كميته اندازه گيري مايعات كميته پاسخگويي مسائل مالي و حسابداري اندازه گيري كميته اندازه گيري كيفيت كميته تخصيص و اندازه گيري توليد كميته تربيت و آموزش اندازه گيري)7API Committee on Petroleum Measurement (COPM
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 -2-2-5كميته استانداردهاي ريلي
اين كميته متولي گسترش ،نگهداري ،تأييد و تفسير استانداردهاي  APIدر خصوص حمل و نقل
ريلي (شامل عمليات مرتبط با ريل ،ماشين هاي باري ،حمل محصوالت و فعاليت هاي حمل و نقل)
در رابطه با نفت و فرآورده هاي نفتي است.
استانداردهاي ريلي APIشامل تكنيك هاي اندازه گيري ،فقط در كميته اندازه گيري سياالت نفتي
( )COPMتدوين ميگردند و اين كميته و كميته ريلي با همديگر هماهنگي هاي الزم را دارند.

 -3-2-5گروههاي كاري استانداردهاي خط لوله
گروههاي كاري استانداردهاي خط لوله  APIمسئول گسترش ،بازنگري و تأييد استانداردهاي
مربوط به خط لوله و بخش هاي مرتبط با آن در صنايع نفت و گاز هستند .اين مستندات كه توسط
بخش هاي مختلف تدوين و نگهداري مي شوند ،بر اساس ايمني ،يكپارچگي ،عملياتها و نگهداري
خطوط لوله موجود و جديد با در نظر گرفتن تكنولوژي هاي روز ،قوانين و استانداردها و مسائل
كليدي مرتبط با بازار روز مي باشند .گسترش اسناد توسط كارشناسان صنعتي ،با هدف معرفي
تكنولوژي هاي تأييد شده و بهترين تجارب بدست آمده در خصوص مديريت طراحي ،ساخت و
يكپارچگي خط لوله است.
متخصصين اين موضوعات از شركت هاي عملياتي ،شركت هاي مهندسي ،فروشندگان ،مشاورين،
دانشگاهها و قانون گذاران ايالتي و دولتي مي باشند.
زمينه هاي خاصي كه فعاليت ها بر آنها متمركز هستند و موضوع قوانين و مباحث ديگر را مدنظر
دارند شامل مديريت يكپارچگي ،آگاهي عمومي ،مديريت اتاق كنترل ،سيستم هاي ،SCADA
تست و طراحي ،تأسيسات ذخيره سازي زيرزميني ،عكس العمل هاي فوري ،بازرسي و ساخت،
الزامات كيفي عملياتها و مديريت ايمني هستند.

 -3-5كميته هاي باال دستي
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 -1-3-5كميته استانداردسازي مواد و تجهيزات ميادين نفتي
()CSOEM
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اين كميته به تعدادي كميته فرعي تقسيم مي شود .هر كميته فرعي در يك زمينه خاص تجهيزات
اكتشاف و توليد ميادين نفتي فعاليت دارند .كميته هاي فرعي اين كميته به شرح ذيل هستند:
-SC2كميته فرعي براي تأسيسات فراساحلي
-SC5كميته فرعي براي كاالهاي تيوبي
-SC6كميته فرعي براي شيرآالت و تجهيزات سرچاهي
 -SC8كميته فرعي براي تجهيزات و ادوات حفاري
 -SC10كميته فرعي براي سيمانكاري چاه
 -SC11كميته فرعي براي تجهيزات عملياتي ميادين نفتي
 -SC13كميته فرعي براي عمليات تكميل حفاري و سياالت كاربردي در شكافدار كردن مخازن
نفتي
 -SC15كميته فرعي براي لوله هاي پالستيكي و فايبرگالس
 -SC16كميته فرعي براي تجهيات كنترل چاه حفاري
 -SC17كميته فرعي براي تجهيزات توليدي زيردريا
 -SC18كميته فرعي براي كيفيت
 -SC19كميته فرعي براي تجهيزات تكميل چاه
 -SC20كميته فرعي براي مديريت زنجيره تأمين
 -SC21كميته فرعي براي مواد
 -9-1-5كميته فرعي براي عملياتهاي توليد و حفاري ()DPOS
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8Committee on Standardization of Oilfield Equipment and Materials
)9Drilling and Production Operations Subcommittee (DPOS
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اين كميته براي عملياتهاي توليد و حفاري و با استفاده از تجربيات و ارتقاء موضوعات عملياتي توليد
و حفاري فعاليت مي كند .در اين خصوص كميته فرعي براي عملياتهاي توليد و حفاري (،)DPOS
بر روي موضوعات جديد مطرح شده كار مي كند و تجربيات موفق پيشنهاد شده و دستورالعمل ها را
منتشر مي نمايد.
همچنين اين كميته فرعي به عنوان يك هماهنگ كننده براي آژانس هاي حكومتي و ديگر
گروههاي صنعتي خانگي و تجاري ،جهت تسهيل ارتباطات در خصوص عملياتها ،ايمني و موضوعات
آموزشي اثرگذار بر عمليات اكتشاف و توليد عمل مي نمايد.

 -6اطالعات برنامه اي استانداردها
 -9-0برنامه ساليانه استانداردها و مستندات منتشر شده جديد
در اين بخش مستندات منتشر شده در هر سال در هر يك از موضوعات اكتشاف و توليد ،بازار ،اندازه
گيري ،خطوط لوله ،پااليش و ايمني و آتش نشاني قابل دسترس است.

 -2-6ضميمه ها و غلط نامه ها
اين ضميمه ها و غلط نامه ها از طريق فروشگاه انتشارات  APIقابل دسترس هستند .ابتدا شماره
استاندارد را از قسمت باالي صفحه جستجو نموده و در صفحات نتيجه ضميمه ها را پيدا مي كنيم.

 -3-6توسعه آموزشي
-1-3-6ويدئوهاي جهاني API
اين بخش شامل دو بخش ويدئوهاي زنده منتشر شده توسط  APIاز رخدادهاي سراسر دنيا و
ويدئوهاي درخواستي است .در حال حاضر در وب سايت  APIدر رابطه با عمليات و نگهداري
جرثقيل هاي فراساحلي ( ،)API RP 2Dبهبود ايمني و كنترل در طراحي و ساخت چاههاي آبهاي
عميق و تغييرات كليدي در استانداردهاي  APIبراي بهبود ايمني ،طراحي و بازرسي براي مخازن
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ذخيره سازي روزميني ويدئو هايي قرار داده شده است .در توضيحات مربوط به هر موضوع نيز
سرفصل هاي هر موضوع ،استانداردها و تجربيات پيشنهادي هر موضوع به همراه معرفي سخنرانان
هر ويدئو شرح داده شده است.
نمايي از ويدئوهاي فوقالذكر به شرح ذيل مي باشند:

عنوانويدئو API RP 2D, OPERATION AND MAINTENANCE OF OFFSHORE CRANES:



عنوانويدئو Improve Safety and Control in Deepwater Well Design and Construction  :
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عنوان ويدئو:

 Key Changes in API Standards Improve Safety, Design and Inspection for

 Aboveground Storage Tanks

 -2-3-6برنامه مشاركت مهندسي – تربيت مهندسين آينده براي ادامه
راه API
برنامه مشاركت مهندسي  ،APIيك راه قابل انتخاب براي مراكز دانشگاهي داراي برنامه هاي
مهندسي در سراسر دنيا است كه با  APIمشاركت نمايند و استانداردهاي  APIرا از امروز در
اختيار دانشجويان خود قرار دهند .مهندسان آينده صنعت نفت و گاز به طور مكرر به استانداردهاي
 APIدر فعاليت هاي مختلف مراجعه خواهند داشت.
براي پاسخ به اين تقاضا API ،از هم اكنون يك تخفيف بسيار قابل توجه ( (%56را براي تمامي
مجموعه استانداردهاي ( APIيك مكان ،يك اشتراك كاربري قابل دسترسي از طريق اينترنت) را
پيشنهاد داده است.
برنامه اشتراكات مهندسي مناسب هر موسسه دانشگاهي خواهد بود كه مي تواند با توجه به نياز
دانشجويان خود حق انتخاب داشته باشد .براي مشاركت در اين برنامه موسسات دانشگاهي بايد تعهد
كنند استانداردهاي  APIرا در سيالبس درسي دانشجويان خود قرار دهند.
 APIيك شريك فعال در تربيت مهندسين جديد براي فعاليت ها و تغييرات آينده صنعت نفت و
گاز خواهد بود .پيشنهاد مطرح شده از طريق انتشاردهندگان معتبر  APIبه عنوان يك شريك
21

مهندسي ،يك حق انتخاب آنالين براي دانشجويان براي ارتباط با استانداردهاي  APIاست و به
دانشجويان مثالهاي دست اول و كاربردي ارائه خواهد داد .مزاياي اين برنامه مشاركت مهندسي
شامل:
 دسترسي آسان از طريق اينترنت در سراسر دنيا مشاهده مستندات به طور همزمان توسط كاربران مختلف در زبانهاي مختلف اعالم هاي خودكار براي بروزرساني ها ،ضميمه ها ،استرداد يا جايگزيني مستندات در كتابخانهآنالين شما
 جست جو در تمامي متن ،فيلتر هاي پيشرفته جستجو ،اعالم هاي جستجوهاي شخصي انجام شده دسترسي به مستندات قديمي و تاريخ گذشته قابليت سازگاري جابجايي با ادوات سيار كمك در بدست آوردن و حفظ اعتبار از طريق كميسيون اعتبارگذاري مهندسي كه بر اهميتوجود استانداردهاي صنعتي در سيالبس درسي براي تربيت دانشجويان براي فعاليت هاي مهندسي
صحه گذاري نمايد.
متقاضيان براي كسب اطالعات بيشتر و شماره هاي تماس به وب سايت  APIمراجعه نمايند.

 -4-6روشها و خط مشي ها
در خصوص روشها و خط مشي ها APIمستنداتي منتشر نموده است كه در وب سايت  APIقابل
دانلود مي باشند و به شرح ذيل هستند:
 خط مشي ها و روشهاي تدوين استانداردها راهنماي روشها و خط مشي هاي كميته تجهيزات پااليشي  ،API S1راهنماي خط مشي ،سازمان و روشها براي كميته استانداردسازي تجهيزات و موادميادن نفتي
 راهنماي روشها و خط مشي هاي كميته اندازه گيري سياالت نفتي20

 -5-6پرسش ها متداول
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چگونهيكاستانداردAPIراسفارشدهيم؟ 
به فروشگاه انتشارات در وب سايت  APIمراجعه كنيد.
چگونهدركاتالوگAPIجستجوكنيم؟ 
كاتالوگ كامل قابل پرينت براي دانلود و جستجو در آن ،در سايت قرار داده شده است ،همچنين به
صورت بخش هاي جداگانه نيز قابل دانلود مي باشد.
چگونهميتوانمدركميتههاياستانداردAPIمشاركتكنم؟ 
استانداردهاي  APIتوسط كميته هاي فرعي و گروههاي كاري متشكل از كارشناسان صنعتي تدوين
مي شوند .اين گروهها نياز به استاندارد جديد را مشخص نموده و سپس نسبت به تدوين ،تأييد و
نگهداري استانداردها و ديگر مستندات اقدام مي نمايند .پروژه هاي جديد به لحاظ الزامات شغلي و
ايمني نيز بايد تأييد گردند.
كميته هاي فرعي تدوين استانداردها و گروههاي كاري ،براي فعاليت نمايندگان گروهها باز است .اين
گروهها شامل شركت هاي نفت و گاز ،توليد كنندگان و تأمين كنندگان ،پيمانكاران ،مشاوران و
نمايندگان دانشگاهها و آژانس هاي دولتي است.
گروههاي تدوين استانداردها ،براي ديدارهاي خود (به صورت سالي  9بار) و از طريق نامه ،فكس،
تلفن و ساير ادوات الكترونيكي با هم در ارتباط هستند .اعضاء همكار  APIپيش نيازي براي
مشاركت در اين فرآيند ندارند .نمايندگان سازمانها باتوجه به نوع استانداردهايي كه با آن ارتباط
دارند مي توانند در گردهمايي ها شركت نموده و نسخه اوليه (درافت) استانداردها را مطالعه نموده و
پيشنهادات خود را ارائه دهند.
زمانبنديگردهماييهاياستانداردهابهچهصورتاست؟ 

)10 Frequently Asked Questions (FAQs
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هر سال ،ميزبانان گردهمايي هاي استاندارد براي همفكري گرد هم مي آيند .براي ديدن ليست زمان
بندي گردهمايي ها به وب سايت گردهمايي ها مراجعه گردد.
ارزشاستانداردهاچقدراست؟ 
استانداردها ،ايمني عملياتهاي صنعتي را ارتقاء داده ،كيفيت را تضمين كرده ،هزينه را كاهش داده،
ضايعات را كم كرده و پيچيدگي را به حداقل مي رساند .آنها به پذيرش محصوالت و ورود سريعتر
آنها و به بازار كمك خواهند نمود .همچنين آنها از هدر رفت زمان براي بهبود محصوالت توليدي
جلوگيري مي كنند.

از سال  API ،9191يك عضو اصلي در تدوين و حفظ استانداردها براي صنعت نفت و گاز در دنيا
بوده است .وظيفه  APIكمك به صنعت در اختراع و توليد عالي ترين محصوالت براي ارائه خدمات
و اطمينان از بازار مناسب براي مشاغل و مشتريان بوده است و پذيرش محصوالت و خدمات را در
دنيا بهبود داده است.
چهاستانداردهايAPIامسالبروزرسانيميشود؟ 
هر ساله بروزرساني هاي سال جاري استانداردهاي  ،APIاستانداردهاي جديد و تغييرات
استانداردهاي موجود را مي توانيد از برنامه ساليانه استانداردها در بخش ليست پروژه هاي
بروزرساني شده استانداردها پيدا كنيد.
روشهايAPIبرايتدويناستانداردهاچگونهاست؟ 
 APIهمچنان كه توسط انجمن ملي استانداردهاي آمريكا ( )ANSIپذيرفته شده است ،سندي در
خصوص فرآيند تدوين استانداردهاي  APIبا جزئيات ارائه نموده است .اين سند يك راهنما براي
تدوين ،بازنگري و تفاسير استانداردهاي  APIاست كه در آن كميته هاي تدوين ،نامگذاري هر سند
به عنوان استاندارد و تجربيات موفق پيشنهادي و ساير كدها آورده شده است.
چگونهبااقداماتيكهلطمهبهاعتبارAPIميزنندبرخوردكنيم؟ 
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دفاتر  APIبه عنوان يك مشاور عمومي ،راهنماهايي را جهت مواجهه با اينگونه اقدامات منتشر
نموده است .اين راهنماها ماهيت طبيعي هر قانون مخالف فدرال و يا وضعيت مقررات تجاري ايالتي
را شرح داده است .قوانين مخالف ،شامل عواملي چون تبعيض ،تحريم ها و پيشنهادات مخرب براي
لطمه به اعتبار شركت هاست.
تعريفShallو Shouldبهچهصورتهستند؟ 
 Shallحداقل الزامات را براي اطمينان از كاربرد استاندارد بيان مي كند Should .پيشنهاداتي را
براي اطمينان استاندارد ارائه مي دهد و الزامي نيستند.
استراتژياستانداردهاياياالتمتحدهآمريكاچيست؟ 
استراتژي استانداردهاي اياالت متحده آمريكا پياده سازي يك چارچوب است كه بتواند براي تمامي
متقاضيان عالقه مند به پيشرفت در مسائل تجاري در بازار جهاني ،ارتقاء ايمني و سالمت مشتريان،
پاسخگويي به نياز ذينفعان بطور مناسب و ارتقاء نگرش اياالت متحده آمريكا در عرصه منطقه اي و
بين المللي ياري رساند .براي كسب اطالعات بيشتر مي توانيد به وب سايت  APIمراجعه نماييد.

مرجع
http://www.api.org
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